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 Transformasi dalam organisasi masyarakat
dalam pola berpikir dan dalam perilaku pada
waktu tertentu (Macionis, 1987: 638).

 Modifikasi atau transformasi dalam
pengorganisasian masyarakat (Persell, 1987:
586).

 Perubahan pola perilaku, hubungan sosial,
lembaga dan struktur sosial pada waktu
tertentu (Farley, 1990: 626)



Soerjono Soekanto (1982: 315:319) membagi
perubahan ke dalam 3 bentuk:

1. Perubahan lambat dan perubahan cepat.

2. Perubahan yang pengaruhnya kecil dan
pengaruhnya besar.

3. Perubahan yang dikehendaki dan perubahan
yang tidak dikehendaki.



1. Konflik.

2. Penemuan-penemuan mutakhir.

3. Revolusi.

4. Gerakan sosial.

5. Orang-orang besar sebagai agen

perubahan.





 Kata modernisasi merupakan kata benda dari
bahasa latin “modernus” (modo:baru saja) atau
model baru, dalam bahasa Perancis disebut
Moderne.

 Modernisasi secara etimologi berasal dari kata
modern.

 Kata modern dalam kamus umum bahasa
Indonesia adalah yang berarti: baru, terbaru,
cara baru atau mutakhir, sikap dan cara berpikir
serta bertindak sesuai dengan tuntunan zaman,
dapat juga diartikan maju, baik.



 Danile Lerner sebagaimana yang dikutip oleh Paresh

Chattopadhyay (1971: 184) mengemukakan bahwa

modernisiasi adalah proses perubahan sosial melalui

pembangunan dalam bidang ekonomi.

 Black mendefinisikan modernisasi sebagai suatu proses

adaptasi kelembagaan kepada perubahan fungsi yang sesuai

dengan perkembangan pengetahuan manusia, perlindungan

terhadap lingkungan yang merupakan implikasi dari revolusi

ilmu pengetahuan.

 James O’Connell, mendefinisikan modernisasi (1976:13)

sebagai proses dari masyarakat tradisional atau pre-teknologi

ditransformasikan ke masyarakat yang menggunakan teknologi

mesin, rasional, dan defferensiasi yang tinggi pada struktur

masyarakat.



Kemoderenan selalu identik dengan kehidupan

keserbaadaan, sedangkan modernisasi itu sendiri

merupakan salah satu ciri umum peradaban maju –

yang dalam sosiologi berkonotasi perubahan sosial

masyarakat yang kurang maju atau primitive untuk

mencapai tahap yang telah dialami oleh masyarakat

maju atau berperadaban.



Sztompka (2006: 85-86) mengungkapkan aspek

modernitas:

 Individualisme; survive individu dalam peran sentral

kehidupan.

 Diferensiasi; pembagian kerja.

 Rasionalitas; berperhitungan, ilmiah, objektif.

 Ekonomisme: aktivitas, tujuan, kriteria dan prestasi

ekonomi.

 Perkembangan; memperluas jangkauannya dalam

proses globalisasi



Lerner dalam Dube (1988) menyatakan bahwa

kepribadian modern dicirikan oleh :

1. Empati : kemampuan untuk merasakan apa yang 

dirasakan oleh orang lain.

2. Mobilitas : kemampuan untuk melakukan “gerak

sosial” atau dengan kata lain kemampuan

“beradaptasi”. 

3. Partisipasi : Masyarakat modern sangat berbeda

dengan masyarakat tradisional yang kurang

memperhatikan partisipasi individunya. 



 Ada orang yang mengatakan kembali ke Islam artinya

kembali ke jaman onta. Ada juga yang mengatakan jika

kembali ke Islam kita akan mundur beberapa ratus tahun

ke belakang. Seolah-olah jika kita menjalankan aturan

Islam secara kaffah harus meninggalkan semua teknologi

yang kita miliki karena berasal dari Barat.

 Tentu saja pendapat tersebut keliru. Dilihat dari sisi historis

saja pendapat tersebut jelas kesalahannya. Sebab pada

masa yang lalu justru Islam adalah pemimpin dunia dalam

urusan sains dan teknologi. Yang diperlukan adalah budaya

filter terhadap apa pun yang masuk. 



 Islam adalah agama peradaban yang mendorong

kemajuan (Modernisasi). Sebagaimana firman

Allah:

“Wahai golongan jin dan manusia! Jika kamu

sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan

bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu

menembusnya kecuali dengan kekuatan (iptek)”

(Ar-Rahman: 33)

 Modernisasi diperlukan dalam memperoleh

optimalisasi dalam pembangunan.



 Maju dan mundurnya suatu kaum sangat bergantung

kepada pelajaran dan pendidikan yang berlaku dikalangan

mereka.

 Tidak pernah tercatat dalam sejarah kemajuan satu

bangsa lantaran pendidikannya yang rendah. Tidak

ada satu bangsa yang terbelakang menjadi hebat,

melainkan mereka memperbaiki anak didik dan

pemuda mereka dengan pendidikan yang layak.

 Artinya Pendidikan merupakan aspek fundamental

dalam membangun kelestarian peradaban/kebudayaan

manusia.



 Pendidikan Islam merupakan sarana utama yang paling 

ampuh. Sebab dengan pendidikan Islam, transfer ajaran-

ajaran Islam dilakukan secara terencana dan sistematis.

 Modernisasi pendidikan merupakan ujung tombak dari

modernisasi dalam sebuah bangsa. Tetapi harus

diimbangi oleh sektor-sektor lain agar modernisasi

pendidikan Islam tidak stagnan.

 modernisasi pendidikan Islam dapat dijadikan sebagai

salah satu pendekatan untuk penyelesaian jangka

panjang atas berbagai persoalan umat Islam di masa-

masa yang akan datang dan diyakini akan melahirkan

suatu peradaban Islam yang modern. 



 Secara historis; kemajuan teknologi berasal dari
Barat (tonggaknya Revolusi Industri tahun abad ke-
17), sehingga modernisasi selalu diidentikan dengan
pola hidup Barat dalam arti yang negatif.

 SIKAP: selektif dan korektif terhadap ide-ide
modernisme, ia juga melakukan penganalisaan yang
tajam terhadapnya.

 Pada akhirnya pengambilan keputusan, apakah ide
pembaruan/modernisme tersebut seirama dan senada
dengan nilai-nilai dasar agamanya. Sehingga dapat
diterima untuk dikembangkan.



 Jepang merupakan contoh negara maju yang
melakukan modernisasi (Zaman Meiji tahun
1868) tanpa meninggalkan budaya dan jati
diri bangsanya.

 Peradaban Islam yang dibangun oleh Rasullah
melalui modernisasi pendidikan Islam (Abad
ke-7 M) mampu menjadikan peradaban ini
sebagai sentral dan penguasa imperium
dunia (tempo 22 tahun 2 bulan 22 hari).

 Bagaimana dengan kondisi Pendidikan kita
saat ini?
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 Perubahan sosial dan Modernisasi dua aspek yang
saling mempengaruhi.

 Perubahan sosial dapat disebabkan oleh modernisasi
sebagai akibat dari adanya pola pikir yang dinamis.

 Modernisasi identik dengan rasionalisasi;
perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang
tidak akliah (rasional) menjadi dengan pola pikir dan
tata kerja baru yang akliah.

 Modernisasi dilakukan dalam rangka memperoleh
daya guna dan efisiensi yang maksimal.

 Dilakukan dengan menggunakan penemuan mutakhir
manusia dalam bidang ilmu pengetahuan.



 Gejala peruabahan sosial pada bidang:

a. Politik

b. Ekonomi

c. Pendidikan

d. Sosial-Budaya

 Dampak modernisasi dalam bidang:

a. pembangunan

b. Pendidikan

c. Sosial-Budaya

 Inovasi dalam pendidikan di Sekolah?

a. Kurikulum

b. Media pembelajaran

c. Metode pembelajaran



Terima Kasih

Wassalamu’alaikum wr, wb,


