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Apakah kalian 

bagian dari

perubahan???



Apa yg dimaksud perubahan?

• Perbandingan masa lalu - masa sekarang

• Masy statis, tidak maju, tidak berubah

• Terikat ruang dan waktu; terus menerus

• Adakah dampak perubahan? 

• Kalau kondisi pendidikan saat ini tidak

berubah, siapa yg harus dipersalahkan?

Pemerintah?

Guru? Dosen? 

Pelajar? Mahasiswa?



Bagaimana peranan guru saat ini??



Masyarakat.. 

1. Masyarakat Statis:

sedikit berubah dan

lambat

2. Masyarakat Dinamis:

mengalami perubahan

yang cepat (maju/ 

mundur)



• Setiap manusia pasti 

mengalami perubahan dalam 

hidupnya

• Nilai-nilai sosial, norma, pola 

perilaku, organisasi, lembaga 

masy, lapisan masyarakat, 

kekuasaan, dsb..

• Masy. saling berinteraksi; terdiri 

dari pranata sosial, struktur 

sosial, sistem nilai, norma dan 

berbagai sistem terkait scr 

langsung / tidak



Perubahan Sosial adalah..

Perubahan fundamental yang terjadi dalam :

Struktur sos, sistem kom dan organisasi sosial

• Struktur sosial : bentuk hubungan antar individu dlm masyarakat -

interaksi dan komunikasi sosial.

• Sistem komunikasi : hubungan antar individu dalam kelompok sosial

-berhubungan dengan nilai dan pola kebudayaan masy. tersebut. 

• Organisasi sosial : tempat pergaulan kelompok (petugas dan tugas

utk tujuan berhubungan dengan aspek kesejahteraan dan

keamanan anggota organisasi



• Segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial dalam

suatu masyarakat yg berpengaruh terhadap sistem sosial

• Sistem sos mencakup nilai, pola perilaku dan sikap dalam

kelompok sosial. 

• Perubahan sosial merupakan suatu respon atau jawaban

yang dialami dari perubahan-perubahan tiga unsur

utama, yaitu: faktor alam, teknologi, kebudayaan.

Atau…. Perubahan pola pikir masy (pekerjaan),

perilaku , budaya materi (pakaian, film).

Perubahan Sosial

adalah… 



Sebab terjadinya Perubahan Sosial

1. Penggerak tertentu dalam masyarakat (dalam / 

luar)

2. Faktor komunikasi, informasi (gagasan / ide / 

keyakinan / hasil budaya) disampaikan ke masy.

3. Faktor inovasi, invensi, adaptasi dan adopsi.

4. Keadaan geografi tempat pengelompokan

manusia, keadaan kelompok, dan sifat anomi

manusia (menjauhkan diri dari dari masy). 



Proses Perubahan

INVENSI – DIFUSI - KONSEKUENSI

• Invensi: ide baru diciptakan dan dikembangkan. 

• Inovasi (tidak selalu ada / terjadi): ide baru terbentuk dari

suatu bentuk ke bentuk yang memenuhi kebutuhan audiens

• Difusi : ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam sistem

sosial

• Konsekuensi: perubahan dlm sistem sosial sbg akibat inovasi

yg diadopsi/ditolak.

• Perubahan tjd jika penggunaaan/penolakan ide baru

Punya akibat atau dampak

• Perubahan sosial adalah komunikasi sosial



Faktor Pendorong Perubahan Sosial

1. Kontak dgn kebudayaan lain – difusi.

2. Sistem pendidikan formal yg maju. 

3. Menghargai hasil karya org lain & keinginan utk 

maju

4. Toleransi terhadap perbuatan yg menyimpang

5. Sistem terbuka dalam lapisan masy. 

6. Penduduk yg heterogen

7. Ketidakpuasan masy terhadap bidang kehidupan 

tertentu- waktu lama- revolusi dalam masyarakat.

8. Orientasi ke masa depan 

9. Nilai bahwa manusia harus berusaha 

memperbaiki hidupnya



Faktor Penghambat Perubahan Sosial 

1. Kurangnya hubungan dgn masy lain

2. Perkembangan ilmu pengetahuan yg terlambat

3. Sikap masy yg sangat tradisional

4. Adanya kepentingan yg telah tertanam dgn kuat

5. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pd integrasi 

kebudayaan

6. Prasangka terhadap hal-hal baru / asing / sikap 

tertutup

7. Hambatan yg bersifat ideologis

8. Adat atau kebiasaan 

9. Nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan 

tidak mungkin diperbaiki



Dampak Perubahan Sosial

• Arah perubahan meliputi dua orientasi, yaitu:

1. Perubahan dgn meninggalkan faktor/unsur kehidupan sosial yg harus

ditinggalkan

2. Perubahan dgn suatu bentuk atau unsur yang baru; atau yg sudah ada pada

masa lampau.

• Modernisasi proses dari serangkaian upaya untuk menuju atau

menciptakan nilai-nilai (fisik, material dan sosial) yang bersifat atau

berkualifikasi universal, rasional, dan fungsional; dan seringkali

dipertentangkan dengan nilai-nilai tradisi.



Perubahan Sosial dan Perubahan 

Kebudayaan

• Perubahan Kebudayaan Perubahan Sosial

• Perubahan kebudayaan lebih luas

• Masyarakat&kebudayaan: saling berhubungan; timbal balik; sebab akibat

• Kebudayaan: Ekspresi jiwa yg terwujud dalam cara hidup dan berpikir, 

pergaulan hidup, seni sastra, agama, rekreasi dan hiburan

• Bagaimana batasan atau garis batas antara Perubahan 

Kebudayaan dan perubahan sosial??



Bentuk Perubahan Sosial dan

Kebudayaan

1. Perubahan lambat dan cepat – evolusi (tanpa rencana) & berontak-revolusi

2. Perubahan kecil dan besar – unsur struktur sosial yg tdk berpengaruh / 

berarti di masy (kecil). Industrialisasi – memberikan pengaruh besar

3. Perubahan yg dikehendaki dan tidak / perubahan yg direncanakan dan

tidak. Agent of change (pemimpin atau lembaga masyarakat)



Apakah mereka bagian dari perubahan?/ perubahan sos?



Faktor yg menyebabkan perubahan 
sosial dan kebudayaan

1. Bertambah atau berkurangnya penduduk : perubahan

struktur masy, muncul sewa tanah, gadai tanah, dsb..

2. Penemuan baru : Inovasi—discovery dan invention.

3. Konflik atau pertentangan di masyarakat – pertentangan

antar kelompok generasi tua dan muda

4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi -- lingkungan

fisik, peperangan, pengaruh kebudayaan masy.


