
Quiz 

 1. Apa latar Belakang budaya Anda? 
 2. Jelaskan Nilai-nilai Kebudayaan yang 

anda anut? 
 3. Jelaskan kendala pada saat anda 

berkomunikasi dengan orang yang 
berbeda budaya dengan anda! 

 4. Jelaskan Faktor-faktor yang 
memperlancar pada saat anda 
berkomunikasi dengan orang yang 
berlatar belakang budaya yang 
berbeda! 

 



Akulturasi 

 Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul 
manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan 
tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan 
asing. Kebudayaan asing itu lambat laun 
diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa 
menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu 
sendiri. 

 Koentjaraningrat, “akulturasi adalah proses sosial yang 
terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu 
dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Syarat 
terjadinya proses akulturasi adalah adanya persenyawaan 
(affinity) yaitu penerimaan kebudayaan tanpa rasa 
terkejut, kemudian adanya keseragaman (homogenity) 
seperti nilai baru yang tercerna akibat keserupaan tingkat 
dan corak budayanya” 



 Diterimanya unsur-unsur budaya asing 
tersebut berjalan secara lambat dan 
disesuaikan dengan kebudayaan sendiri, 
sehingga kepribadian budaya sendiri tidak 
hilang. 

  
Contohnya akulturasi antara budaya 
Hindu dan Islam yang tampak pada seni 
arsitektur masjid Kudus 

  
 



 Sebelum masuk ke wilayah Indonesia, 
ajaran hindu budha telah melalui proses 
tumbuh dan perkembangan yang cukup 
panjang di wilayah asalnya di 
Hindusntan, kemudian ke Asia Timurdan 
selanjutnya ke asia tenggara dan pada 
akhirnya ke Indonesia. 
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 Penyebaran Hindu–Buddha dari India ke Indonesia berkaitan 
erat dengan perdagangan yang berlangsung pada waktu itu. 
Agama dan budaya Hindu–Buddha dibawa ke Indonesia oleh 
para pedagang dan pendeta dari India atau Cina melalui jalur 
darat dan jalur laut. 
 
a. Melalui Jalur Darat 

 Jalur darat dilakukan dengan menumpang para kafilah pada 
jalur jalan sutera, yaitu dari Hindia ke Tibet hingga sampai 
Cina, Korea, dan Jepang. Ada juga yang melakukan perjalanan 
dari Hindia Utara ke Bangladesh, Myanmar, Thailand, 
Semenanjung Malaya, kemudian berlayar ke Indonesia. 
 
b. Melalui Jalur Laut 

 Para penyebar agama dan budaya Hindu–Buddha datang ke 
Indonesia melewati jalur mengikuti rombongan para pedagang 
yang berlayar dari Asia Selatan ke Asia Timur. Rute yang dilalui 
yaitu dari Hindia menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung 
Malaya, Indonesia, Kamboja, Vietnam, Cina, Korea, dan 
Jepang. Ada pula yang langsung berlayar ke Indonesia. 



a. Seni Bangunan 

 

Seni bangunan tampak pada bangunan candi sebagai wujud 

percampuran antara seni asli bangsa Indonesia dengan seni 

Hindu-Budha. Candi merupakan bentuk perwujudan akulturasi 

budaya bangsa Indonesia dengan India. Candi merupakan hasil 

bangunan zaman megalitikum yaitu bangunan punden 

berundak-undak yang mendapat pengaruh Hindu Budha. 

Contohnya candi Borobudur. Pada candi disertai pula berbagai 

macam benda yang ikut dikubur yang disebut bekal kubur 

sehingga candi juga berfungsi sebagai makam bukan semata-

mata sebagai rumah dewa. Sedangkan candi Budha, hanya jadi 

tempat pemujaan dewa tidak terdapat peti pripih dan abu 

jenazah ditanam di sekitar candi dalam bangunan stupa. 

Contoh Akulturasi 



Contoh Akulturasi 

b. Seni Tarian 

Tari Betawi. Sejak dulu orang Betawi tinggal di 

berbagai wilayah Jakarta. Ada yang tinggal di 

pesisir, di tengah kota dan pinggir kota. Perbedaan 

tempat tinggal menyebabkan perbedaan kebiasaan 

dan karakter. Selain itu interaksi dengan suku 

bangsa lain memberi ciri khas bagi orang Betawi. 

Tari yang diciptakanpun berbeda. Interaksi orang 

Betawi dengan bangsa Cina tercipta tari cokek, 

lenong, dan gambang kromong. 

 



Contoh Akulturasi 

c. Seni Berpakaian 

Pakaian Adat Betawi, orang Betawi pada umumnya mengenal beberapa macam 

pakaian. Namun yang lazim dikenakan adalah pakaian adat berupa tutup kepala 

(destar) dengan baju jas yang menutup leher (jas tutup) yang digunakan sebagai 

stelan celana panjang Melengkapi pakaian adat pria Betawi ini, selembar kain 

batik dilingkari pada bagian pinggang dan sebilah belati diselipkan di depan 

perut. Para wanita biasanya memakai baju kebaya, selendang panjang yamg 

menutup kepala serta kain batik. Pada pakaian pengantin, terlihat hasil proses 

asimilasi dart berbagai kelompok etnis pembentuk masyarakat Betawi. Pakaian 

yang digunakan pengantin pria, yang terdiri dari: sorban, jubah panjang dan 

celana panjang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Arab. Sedangkan pada 

pakaian pengantin wanita yang menggunakan syangko (penutup muka), baju 

model encim dan rok panjang memperlihatkan adanya pengaruh kebudayaan 

Cina Uniknya, terompah (alas kaki) yang dikenakan oleh pengantin pria dan 

wanita dipengaruhi oleh kebudayaanArab. 



Contoh Akulturasi 

d. Adat Kebiasaan 

Tradisi membagi rezeki saat hari raya sebenarnya 

terjadi karena proses akulturasi budaya Tionghoa 

dengan Islam. Memberi dengan ketulusan hati 

merupakan bagian luhur dari menjalankan kewajiban 

sebagai manusia. Dan lebih indah lagi jika segala 

kebajikan dilakukan di hari raya. Menjalankan tradisi 

tentu merupakan bagian dari kebajikan. Tradisi yang 

diwariskan leluhur sejatinya tetap dilaksanakan karena 

mengandung nilai-nilai moral yang bertujuan baik. 

Salah satu tradisi Lebaran yang tak kalah populer 

adalah berbagi rezeki. 



Faktor Penghambat 

 1) Terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam 
masyarakat, biasanya golongan minoritas. 
2) Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang 
dihadapi. 
3) Perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan 
yang sedang dihadapi. 
4) Perasaan bahwa kebudayaan suatu kelompok atau 
golongan lebih tinggi atau lebih superior dari kelompok 
atau golongan yang lain. 
5) Dalam batas-batas tertentu, perbedaan warna kulit atau 
perbedaan ciri-ciri badaniah dapat menjadi salah satu 
penghalang terjadinya asimilasi. 
6) Perasaan in group, yaitu perasaan terikat pada suatu 
kelompok atau kebudayaan yang sangat kuat. 
7) Adanya gangguan dari kelompok mayoritas terhadap 
kelompok minoritas. 
8) Adanya perbedaan kepentingan yang ditambah 
pertentangan pribadi. 
 
 



Asimilasi 

 Asimilasi adalah pembauran dua atau 
lebih kebudayaan yang disertai dengan 
hilangnya ciri khas kebudayaan asli 
sehingga membentuk kebudayaan baru. 
Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha 
mengurangi perbedaan antara orang atau 
kelompok.  



Faktor Pendorong Asimilasi  

 1) Toleransi terhadap kelompok-kelompok lain yang 
mempunyai kebudayaan yang berbeda. 
2) Kesempatan-kesempatan di bidang ekonomi yang 

seimbang. 
3) Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. 
4) Sikap terbuka kelompok yang berkuasa di masyarakat. 
5) Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 
6) Perkawinan campuran (amalgamation). 
7) Adanya musuh bersama dari luar 



Timbulnya Asimilasi  

1) kelompok-kelompok manusia yang 
berbeda kebudayaannya; 
2) orang perorangan sebagai anggota 
kelompok saling bergaul secara intensif, 
langsung, dan dalam jangka waktu yang 
lama; 
3) kebudayaan dari kelompok-kelompok 
manusia tersebut masing-masing berubah 
dan saling menyesuaikan. 



Contoh Asimilasi 

Perkawinan antarsuku atau antar warga negara 

yang berbeda sehingga terjadi pembauran dari 

kebudayaan masing-masing individu sehingga 

muncul kebudayaan baru. 

Orang Sunda Vs Orang Jawa 

Raisa Vs Hamish 

Yayu Vs Gert Van de Kok 

Harry Vs Meghan 

 



A+B adalah hasil budaya A dan B 



Milton M. Gordon (1968)8 mengemukakan suatu model asimilasi yang terjadi 

dalam proses yang multi-tingkatan (multi-stages of assimilation). 

Model asimilasi ini memiliki tujuh tingkatan.  

a. Asimilasi budaya atau perilaku (cultural or behavioral assimilation); 

berhubungan dengan perubahan pola kebudayaan guna menyesuaikan diri 

dengan kelompok mayoritas  

b. Asimilasi struktural (structural assimilation); berkaitan dengan masuknya 

kelompok minoritas secara besar-besaran ke dalam klik, perkumpulan, dan 

pranata pada tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas  

c. Asimilasi perkawinan (marital assimilation); berkaitan dengan perkawinan 

antar-golongan secara besar-basaran  

d.  Asimilasi identifikasi (identificational assimilation); berkaitan dengan 

kemajuan rasa kebangsaan secara eksklusif berdasarkan kelompok 

mayoritas  

e. Asimilasi penerimaan sikap (attitude receptional assimilation); 

menyangkut tidak adanya prasangka (prejudice) dari kelompok mayoritas 

f. Asimilasi penerimaan perilaku (behavior receptional assimilation); 

ditandai dengan tidak adanya diskriminasi dari kelompok mayoritas  

g. Asimilasi kewarganegaraan (civic assimilation), berkaitan dengan tidak 

adanya perbenturan atau konflik nilai dan kekuasaan dengan kelompok 

mayoritas  



Dalam perkembangan selanjutnya, para ahli sosiologi Amerika 

Serikat dengan sederhana telah menyamakan pengertian 

asimilasi (assimilation) dan akulturasi (acculturation). Dalam 

hal ini, asimilasi didefinisikan sebagai suatu bentuk akulturasi 

yang ekstrim (an extreme form of acculturation). Hal ini berarti 

bahwa asimilasi, tentu saja, tidak hanya meliputi item-item 

kultural yang relatif mudah diteliti dan dikenali seperti pakaian, 

bentuk bangunan, makanan, ataupun bahasa. Namun, asimilasi 

juga meliputi sejumlah item kultural lainnya, yakni nilainilai 

(values), kenangan atau peristiwa masa lalu (memories), 

sentimen-sentimen (sentiments), ide-ide (ideas), dan sikap-

sikap (attitudes 



Teori komunikasi 

 Interaksi simbolik : 
 Teori ini berusaha memahami perilaku manusia 

dari sudut pandang subjek.  
 Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku 

manusia harus dilihat sebagai proses yang 
memungkinkan manusia membentuk dan 
mengatur perilaku mereka dengan 
mempertimbangkan ekspetasi orang lain yang 
menjadi mitra interaksi mereka.  

 Definisi yang mereka berikan kepada orang 
lain, situasi, objek dan bahkan diri mereka 
sendirilah yang menentukan perilaku mereka. 
Perilaku mereka tidak dapat digolongkan 
sebagai kebutuhan, dorongan, impuls, 
tuntutan budaya, atau tuntutan peran 
(Mulyana, 2001) 



Asumsi  IS dari Herbert Blumer 

 Manusia bertindak terhadap sesuatu atas 
dasar makna-makna yang dimiliki benda-
benda itu bagi mereka 

 Makna itu merupakan hasil dari interaksi 
sosial dalam masyarakat manusia 

 Makna-makna dimodifikasikan dan 
ditangani melalui suatu proses penafsiran 
yang digunakan 



Using a Framework of Cultural 
Variables Helps Distinguish the 
Major Cultural Differences 

Context 
Information flow 

You’ve got  

mail. 

Equality 

Power 
Time 

Language 


