


Teori Difusi  
• Di bidang antropologi dikenal adanya teori 

difusi (difussion), yaitu ‘teori penyebaran 
unsur-unsur kompleks’ (Baal, 1987: 169-170). 
Baal juga mengatakan bahwa penyebaran itu 
sebagai hal biasa jika berasal dari suatu titik 
sentrum tertentu. Diffusionism merupakan 
landasan pembentukan prinsip determinisme 
budaya, diffusionism mencapai puncaknya 
pada masa Franz Boas (Bohannan dan Glazer 
dalam Saifuddin, 2004: 24).  



PERUBAHAN SOSIAL 
• Dikatakan oleh Saifuddin bahwa diffusionisme 

adalah teori perubahan sosial yang melihat 
dari perspektif yang menekankan transmisi 
gagasan dari satu tempat ke tempat lain 
(Saifuddin, 2004: 25). Salah satu bentuk difusi 
adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan 
dari suatu tempat ke tempat lain di muka 
bumi yang dibawa oleh kelompok manusia 
yang hidup dari berburu, berpindah dari satu 
tempat ke tempat lain yang jauh sekali 
(Fathoni, 2006: 29).  



Penyebaran unsur kebudayaan 

• Penyebaran unsur kebudayaan dapat terjadi 
tanpa ada perpindahan kelompok manusia 
atau bangsa.Individu-individu tertentu yang 
membawa unsur kebudayaan hingga jauh 
sekali, mereka di antaranya adalah pedagang 
dan pelaut.Pada zaman penyebaran agama-
agama besar, pendeta agama Budha, Nasrani, 
dan kaum Muslimin mendefusikan berbagai 
unsur kebudayaan dari mana mereka berasal 
(Fathoni, 2006: 29). 



PROSES MENYEBARNYA 
KEBUDAYAAN 

• Difusi adalah proses menyebarnya kebudayaan, 
baik itu berupa artefak, adat-istiadat, ide-ide dari 
satu masyarakat ke masyarakat yang lain.  Selama 
masa pertengahan  abad ke-20 teori difusi ini 
dipelopori oleh Boas, dan teori difusi berkembang 
baik di Amerika Serikat. Konsep difusi pada 
dasarnya mengandung suatu pengertian bahwa 
bentuk dan ide suatu kebudayaan dari satu daerah 
dapat berpengaruh pada daerah kebudayaan yang 
lain, bertemunya satu suku bangsa dengan yang 
lain dapat saling bertukar pengaruh tentang 
bahasa, adat kebiasaan, pakaian, pandangan 
dunia, dan nilai-nilai kehidupan mereka (Crapo, 
2002: 15-16).  
 



TELAAH TENTANG PESAN-PESAN 

• Dikatakan oleh Rogers dan Shoemaker bahwa difusi 
merupakan suatu proses inovasi ke dalam suatu sistem 
sosial (1962: 303). Menurut Ahimsa-Putra bahwa 
kebudayaan dalam diffusionism diumpamakan seperti 
kolam yang dilempar batu di tengahnya, sehingga 
timbul gelombang-gelombang yang menyebar dari 
tengah ke pinggir. Dikatakan oleh Ahimsa-Putra bahwa 
teori difusi ini berkembang di Inggris, Jerman, dan 
Amerika Serikat (Ahimsa-Putra, 2008: 14). Difusi 
merupakan proses bagaimana suatu inovasi tersebar 
kepada suatu sistem sosial, dan kajian tentang difusi 
adalah telaah tentang pesan-pesan berupa gagasan 
baru (Hanafi, 1981: 23). 
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