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PENGANTAR PENULIS 

 

 

Rasa-rasanya, tiada syair syahduh, pujian,kalimat sakti dan 

semacamnya, yang patut dipersembahkan dan dipanjatkan oleh 

penulis kehadirat Allah SWT, kecuali lafadz Syukur Alhamdulillah 

Rabbil Alamin, karena hanya dengan limpahan Rahman, Rahim, 

Inayah, Hidayah, dan Karunia-Nya sehingga buku yang berjudul: 

―Perubahan Sosial:Antara Keniscayaan, Mitos, Revolusi 

Mental, dan PandemiCovid-19‖ ini dapat disusun walau disadari 

bahwa di sana sini terdapat ketidaksempurnaan, sebagaimana 

hakikinya manusia yang dhoif.  

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada 

Sang Pelita Kehidupan, Penyibak Kabut Kegulitaan Hati, Penerang 

Jalan Menuju Ilahi, Manusia Paripurna, Revolusioner Sejati, Nabi 

Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan 

para pengikutnya yang setia dan istiqomah hingga akhir zaman, 

semoga kita mendapatkan syafaat Baginda Rasulullah di yaumil 

qiyamah nanti. Amiin Ya Rabbil A'lamin. 

Kesyukuran lain, karena ‖obsesi‖ penulis menerbitkan buku 

tentang fenomena perubahan sosial yang sudah cukup lama 

terpendam dalam-dalam akhirnya terwujud jua.  

Tentu penulis berharap, kehadiran buku ini, semoga tidak 

sekadar untuk melengkapi referensi ―an sich‖, akan tetapi menjadi 

acuan bagi siapapun yang berminat mendalami fenomena-

fenomena sosial terutama perubahan sosial yang hadir tiap detakan 

detik jam atau detakan jantung kita. 

Buku ini merupakan racikan atau refleksi dari pengalaman 

pribadi penulis sejak menjadi dosen yang sudah cukup lama 

berkecimpung dengan ilmu-ilmu sosial. Pengalaman adalah guru 

yang arif nan bijak. 

Menarik dan menggugah kalimat bijak Abdurrahman Faiz : 

―Buku yang kubaca selalu memberi sayap-sayap baru, membawaku 



vi  |  Nurlina Subair 

terbang ketaman-taman pengetahuan paling menawan, melintasi 

waktu dan peristiwa, berbagi cerita cinta, menyapa semua tokoh 

yang ingin kujumpai, sambil bermain di lengkung pelangi.‖ 

Buku adalah mercusuar yang berdiri di tepi samudra waktu 

yang luas. Membaca bagaikan menyalakan api, setiap suku kata 

yang diejaakan menjadi percik yang menerangi bak lentera. Sebuah 

buku ibarat taman bunga yang di bawa dalam kantong. Buku 

adalah sihir portabel yang unik dan mungkin satu-satunya sihir 

sejati yang tidak langsung melepaskan semua rahasianya. 

 Dalam penyelesaian buku ini, tidak sedikit aral-perintang 

yang penulis hadapi, terutama karena keterbatasan yang penulis 

miliki. Namun kesemuanya itu dapat teratasi, berkat: usaha, 

harapan, bantuan, bimbingan, dorongan, arahan, petunjuk, kritik 

dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini 

izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih tulus ikhlas 

tiada bertepi kepada segenap pihak yang telah mendukung. Penulis 

tidak dapat menulis namanya satu per satu, karena begitu banyak 

orang yang berjasa pada penulis. Hanya kepada Allah SWT penulis 

serahkan semuanya, semoga budi baiknya dibalas oleh Allah SWT 

sebagai sesuatu yang bernilai ibadah.  

Untaian ucapan terima kasih dipersembahkan secara 

istimewa kepada yang terhormat Bapak Ketua LLDikti IX                  

(Prof. Dr. Jasruddin, M.Si) Rektor Universitas Muhammadiyah 

Makassar dan teman-teman sejawat Dr. Risma Haris, M. Syahban 

Nur, S.Pd, M.Pd yang banyak membantu saya. 

 Teristimewa kepada suamiku Imran Andi Tau, yang selalu 

memberikan dorongan moril yang tiada henti. Kepada buah cintaku 

anak-anakku tersayang, yang curahan kasih dan cinta seorang Ibu 

harus tersita, lantaran banyaknya waktu yang penulis gunakan 

untuk penyelesaian karya buku ini. Ucapan terima kasih juga 

disampaikan kepada semua pihak semoga bantuan terutama sahabat 

saya Bapak Drs.Ahmad Usman, C.M.Pd., M.Si.S. sebagai Editor 

yang menyempurnakan buku ini dan amal yang telah diberikan 

kepada penulis mendapat balasan darinya. 
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Penulissangatmenyadari, bahwa proses penulisan buku ini 

tidak terlepas dari kontribusi para penulis/pengarang yang telah 

mendedikasikan pemikirannya dalam buku-buku yang menjadi 

sumber inspirasi, ide, gagasan dan rujukan penulis. Adalah dengan 

‖tahu diri‖ jika penulis merajut kalimat suci ucapan terima kasih 

yang tak terhingga atas budi baiknya tersebut. Penulis juga 

menyampaikan permohonan maaf yang tulus ikhlas apabila dalam 

proses pengutipan dan penyaduran ada hal-hal yang tidak berkenan, 

semua itu karena minimnya sumber rujukan utama yang penulis 

dapatkan dan ketebatasan penulis dalam memahami, menganalisa 

dan mengkajinya. 

 Dengan terbitnya buku ini semoga dapat membantu dosen, 

mahasiswa, guru, siswa, dan peminat-peminat sosial lainnya, yang 

selama mengalami keterbatasan referensi.  

 Penulis sangat insyaf, buku ini sangat jauh dari yang 

diharapkan dan penulis bertekad untuk selalu melakukan 

penyempurnaan, dan karenanya dimohon masukan berupa kritik 

dan saran dari pembaca. Penulis teringat dengan kata-kata bijak 

Francoise Sagan: ‖Penulis buku jarang intelektual. Intelektual ialah 

mereka yang berbicara tentang buku yang ditulis orang lain.‖  

Menulis adalah mencipta, dalam suatu penciptaan seseorang 

mengarahkan tidak hanya semua pengetahuan, daya, dan 

kemampuannya saja, tetapi ia sertakan seluruh jiwa dan nafas 

hidupnya. 

 

 

Kota Makassar,   Juni 2020 

Salam Hormat, 

 

 

Penyusun 

 

 



viii  |  Nurlina Subair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  Perubahan Sosial  |  ix 

PENGANTAR EDITOR 

 

 

 

―Innallaha la yughairu ma biqaumin hatta yughairu ma bi 

anfusihim‖. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada 

pada satu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri 

mereka (QS Ar Ra‘d : 11) 

Menarik kalimat yang pernah diungkapkan oleh Alan 

Deutschman dalam karyanya Change or Die yang dikutip penulis: 

―Berubah atau mati‖. Kalimat ini tampak berlebihan tapi 

mengandung makna, yang mengungkapkan betapa pentingnya 

sebuah perubahan. 

Berharap kesempurnaan dari sebuah karya tulis ilmiah 

seseorang, termasuk buku, hanyalah memimpikan kemustahilan, 

kendati seorang penulis telah jatuh bangun untuk menggapai 

kesempurnaan. Hanya ―Sang Yang Maha Segala‖--Allah SWT 

terpatri sebuah kesempurnaan. 

Menelusuri secara arif dan seksama dari alinea ke alinea, 

dari sub bab ke sub bab, dari bab ke bab, secara keseluruhan isi 

buku ―Perubahan Sosial: Antara Keniscayaan, Mitos, Revolusi 

Mental, dan Covid-19‖, penulis telah berusaha untuk menyajikan 

persoalan perubahan sosial secara utuh dan komprehensif. Materi 

yang disajikan cukup kompleks, termasuk persoalan yang sedang 

melanda dunia sekarang yakni Covid-19. Penulis melihat sederet 

perubahan sosial dari pandemi Covid-19 dengan menggunakan 

kacamata teori-teori perubahan sosial. Perubahan sosial sebagai 

dampak Covid-19, ditinjau dari sudut pengaruhnya dikategorikan 

sebagai perubahan besar (berdampak mendunia); disorot dari sudut 

perkembangannya dikategorikan sebagai perubahan regress atau 

mundur (karena membawa penyakit, bencana, dan malapetaka); 

dikaji dari sudut pandang masyarakat dikategorikan sebagai 

perubahan yang tidak dikehendaki; dan ditinjau dari sudut waktu 
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dikategorikan sebagai perubahan revolusi (cepat dan singkat). 

Dapat juga diklasifikasikan sebagai perubahan sosial siklus. Alasan 

penulis, karena berdasarkan catatan sejarah, hampir setiap 100 

tahun sekali berbagai wabah, endemik, bahkan pandemi melanda 

dunia. Setidaknya, bisa diurut mulai tahun 1720, terjadi wabah 

Marseille. Berikutnya pada tahun 1820, terjadi wabah kolera. Pada 

tahun 1920, terjadi Flu Spanyol. Seratus tahun berikutnya,  2020, 

dunia diguncang dengan Corona-19. Materi ini dapat dibaca pada 

Bab 16. 

Mengawali bukunya, penulis telah berusaha meyakinkan 

dirinya dan siapapun, bahwa perubahan sosial itu adalah hal yang 

niscaya dan pasti. Hal ini tersaji dengan apik pada Bab 1. Realitas 

keniscayaan ini berlaku di bidang apa saja, baik di bidang 

pendidikan, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan 

bidang-bidang lain, dalam lingkup skala kecil seperti keluarga 

(family), masyarakat (society), hingga pada level yang lebih besar, 

yaitu negara (nation).  

Menurut penulis, bagi seseorang, kelompok, organisasi, 

masyarakat yang percaya bahwa perubahan adalah hal yang niscaya 

atau pasti, akan siap dan menerima perubahan (Bab 4). Suatu 

perubahan sosial, bukan hal yang tidak mungkin akan menggilas 

apa saja dan siapapun, baik individu, masyarakat maupun 

organisasi, dan karenanya perlu ada kesiapan, terutama kesiapan 

individu berubah, mengubah, dan diubah. 

Tidak semua orang percaya pada perubahan sosial bahkan 

tidak sedikit yang menganggap bahwa perubahan sosial itu 

hanyalah mitos. Hal ini tersaji dengan apik pada Bab 5. Penulis 

mengamini pendapat Agus Setiawan bahwa mitos-mitos ini 

merintangi dan menghalangi kita dalam menyusun perspektif baru 

tentang perubahan sosial.   

 Tidak semua orang menerima dan menyambut positif 

perubahan, apalagi mereka yang sudah berada di ―zona nyaman‖, 

menganggap perubahan adalah sebuah mitos. Sejumlah alibi orang 

yang menentang perubahan, bisa karena: ketakutan kehilangan 
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sesuatu yang berharga; persepsi selektif; kurangnya informasi; 

perasaan takut terhadap hal yang tidak diketahui; kebiasaan yang 

sudah terinternalisasi; penolakan terhadap pihak yang menggagas 

perubahan; salah pengertian terhadap perubahan; kepercayaan dan 

keyakinan bahwa perubahan  tidak akan membawa perbaikan; 

toleransi yang rendah terhadap perubahan; individu tidak 

mengetahui (not knowing) tentang hal-hal yang terkait dengan 

perubahan tersebut; individu tidak mampu (not able) memenuhi 

perubahan perilaku atau keterampilan yang dituntut dalam 

perubahan; dan individu tidak mau (not willing) mengikuti proses 

perubahan. Hal ini disajikan dengan apik dan rapi pada Bab 6. 

Siapapun, tidak menginginkan perubahan sosial berjalan 

lambat, santai, landai, secara evolusi. Perubahan sosial secara 

reformasipun, masih ada yang ragu, bimbang,  dan sangsi. Oleh 

karena itu, penulis menawarkan resep jitu agar terakselerasinya 

perubahan sosial, maka perlu dilakukan melalui sebuah gerakan 

yakni gerakan revolusi mental. Revolusi mental merupakan 

revolusi multikompleks, yang meliputi revolusi fisik, revolusi 

mental, revolusi sosial, revolusi  mindset, revolusi ekonomi, 

revolusi politik, revolusi keamanan, revolusi kebudayaan, dan 

revolusi bidang-bidang lainnya. Ada sejumlah karakter warisan 

kolonial yang harus direvolusi, meliputi : inlander, melupa, mopik 

(rabun), instan, pragmatis, dan sebagainya. Jika karakter ini masih 

dimiliki oleh manusia Indonesia, maka Indonesia hanya mengalami 

kemerdekaan secara de yure dan tidak pernah de facto 100 persen. 

Kaitan dengan perubahan melalui gerakan revolusi mental tersaji 

secara sempurna pada Bab 15. 

Penulis sangat menyadari bahwa secanggih apapun 

kebijakan untuk melakukan perubahan sosial, tanpa keterlibatan 

agen atau aktor perubahan, pasti perubahan sosial yang dirindukan 

berjalan terseok-seok. Aktor perubahan sosial bisa berwajah 

individual dan juga kelompok. Setiap kebijakan, termasuk tentang 

kebijakan akan perubahan tidak lepas dari peran berbagai aktor. 

Aktor dalam kebijakan dapat berarti individu-individu atau 
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kelompok-kelompok, dimana para pelaku ini terlibat dalam kondisi 

tertentu sebagai suatu subsistem kebijakan. Dalam pandangan 

reformatif, aktor perubahan adalah kaum elit dalam berbagai wajah 

(elit agama, elit pemuda, elit wanita, elit ekonomi, elit politik, dan 

elit lainnya), pemuka masyarakat, pemerintah, lembaga agama, 

Lembaga Swadaya Masyarakat. Dalam perspektif karitatif, aktor 

perubahan adalah orang miskin itu sendiri. Dalam pandangan 

transformatif, aktor utama perubahan adalah orang miskin, Non 

Government Organizations, dan civil society. Khusus bagaimana 

kontribusi aktor atau agen, dalam mengakselerasi perubahan sosial, 

penulis meracik dengan manis dan dapat dibaca secara seksama 

dan utuh pada Bab 13. 

Editor telah membaca cukup banyak buku-buku tentang 

perubahan sosial, buku ―Perubahan Sosial : Antara Keniscayaan, 

Mitos, Revolusi Mental, dan Covid-19‖ ini, termasuk buku yang 

komprehensif dan kompleks, karena hampir semua persoalan 

perubahan sosial dibahas tuntas pada 16 bab. 

Penulis telah bertekad bulat mengedepankan kejujuran 

ilmiah dalam menyajikan tulisannya. Penulis telah dengan sekuat 

tenaga menghindar plagiasi, walaupun di sana sini tersua juga hal-

hal yang tidak diinginkan. Tapi, penulis telah meminimalisirnya. 

Oleh karena itu, jangan heran ketika Anda berkenan membaca buku 

ini, hampir setiap alinea adalah hasil kutipan. Tapi asyiknya, 

saduran atau kutipan tersebut diramu dan diracik seindah dan 

segurih mungkin. Pasti pembaca akan terkesan, buku ini benar-

benar ditulis dengan sungguh-sungguh, susah payah, dan ―jatuh 

bangun.‖  

Tidak sedikit kita membaca buku, antara kutipan dan 

kepustakaan ―jauh panggang dari api.‖ Tapi, dalam ini, hampir 

mendekati sempurna. Dalam pengertian, apa yang dikutip dengan 

daftar pustakanya sesuai. Bagi editor, ini fakta yang tidak dapat 

dibantah bahwa buku ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan 

dipersiapkan dengan matang dan sempurna. 
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 Selaku editor, sangat menaruh harapan setinggi langit, 

bahwa kehadiran buku ini, semoga tidak sekadar untuk melengkapi 

materi kuliah yang diampu oleh penulisnya, akan tetapi menjadi 

‖inspirator‖ bagi mahasiswa, masyarakat, dosen, politisi, praktisi, 

dan siapapun untuk melakukan kajian riil di lapangan, terutama 

yang peduli dan merindukan akan perubahan sosial.  

Tentu, editor mewakili penulis, buku ini sangat jauh dari 

yang diharapkan dan tentu penulisnya bertekad untuk selalu 

melakukan penyempurnaan, karenanya berikan kritik dan saran. 

Saya selaku editor, haqqul yaqin, bukan suatu hal yang mustahil, 

suatu saat buku ini akan dicetak ulang. Tentu dengan 

menyempurnakan sejumlah kekurangannya. 

Menghargai buku adalah cara menghargai pikiran. 

Menghargai pikiran adalah cara untuk kian mendekatkan hidup 

dengan berbagai hal berharga. 

Setiap buku perlu dibaca dengan kesabaran, keseriusan, dan 

konsentrasi. Benang merah dari segala sesuatu pun bisa ditemukan 

dari kesabaran membuka halaman demi halaman buku. Setebal apa 

pun sebuah buku, takkan menjadi beban bagi mereka yang 

mencintai buku. Sebab, bagi mereka, membaca buku adalah 

kegembiraan selayaknya berada di tempat wisata dengan ―seribu 

satu‖ macam atraksi yang mengasyikkan. 

Banyak kata-kata bijak tentang buku yang dapat menjadi 

inspirasi dan motivasi untuk membaca buku. Membaca buku akan 

menambah wawasan berpikir dan akan menjadi lebih bijak dalam 

menanggapi segala persoalan hidup. Tidak salah ungkapan ―Orang 

bijak adalah orang yang banyak membaca.‖ 

Dunia ini bagaikan sebuah buku yang bagus sekali tetapi 

tidak ada gunanya bagi mereka yang tidak tahu membacanya. Kita 

perlu memperlakukan buku seperti lebah memperlakukan bunga, 

lebih menghisap madu daripada bunga tanpa merusakkannya. 

Para filosof berkata, buku adalah jendela dunia, buku adalah 

penyambung peradaban masa lalu, masa kini dan massa akan 

datang, dan masih banyak lagi kata-kata bijak tentang buku. Buku 
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dan pengalaman pribadi adalah guru dari sang guru yang 

sesungguhnya. 

Selamat kepada penulisnya, semoga akan lahir karya-karya 

lainnya, yang kualitasnya tidak kalah dengan buku ―Perubahan 

Sosial: Antara Keniscayaan, Mitos, Revolusi Mental, dan Covid-

19‖. Amin Ya Rabbil Alamain !!!  

 

 

                                                                        Salam Hormat, 

 

 

                                                                                                   

Editor 
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BAB I 

PERUBAHAN SOSIAL 

SEBAGAI KENISCAYAAN 

 

 

 

A. Pendahuluan 

―Nothing changes except the change itself Everything 

changes except change All things are flowing Change or die.‖Jika 

diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia, ungkapan-

ungkapan di atas akan berbunyi…… ―di dunia ini tidak ada yang 

tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri‖, ―semuanya berubah 

hanya satu yang tidak berubah yaitu perubahan‖, ―tidak ada 

satupun yang tetap diam, semuanya selalu bergerak mengalir‖ dan 

―berubah atau mati‖. Itulah ungkapan-ungkapan populer tentang 

perubahan (Achmad Sobirin, 2012). 

Hampir akan sepakat dengan Richard Kostalanet 

sebagaimana pernah disinggung dalam ―Change is the Metaphysic 

of Our Age‖ bahwa ―hakikat zaman ini ditandai dengan pelbagai 

perubahan…‖ (Usman dan Kadir, 2020). 

Perubahan merupakan suatu keniscayaan atau hal yang pasti 

terjadi dan akan terjadi. Hal tersebut sudah diketahui oleh manusia 

sejak zaman dahulu, yang diungkapkan melalui kata-kata ―pantai 

rhei‖ (bahasa Belanda: alles verandert, bahasa Inggris: everything 

changes). Atau ―Neverything flows, everything is constantly 

changing‖. Yang abadi hanyalah perubahan. Tidak ada yang 

permanen, kecuali perubahan.  ―There is nothing permanent except 

change‖ (Heraclitus, Filsuf Yunani, 500 SM). Makhluk manusia 

pada prinsipnya memiliki sifat jenuh atau bosan yang merupakan 

salah satu penyebab munculnya perubahan sosial (Hendra, 2018).  

―Anda tidak mungkin melangkah dua kali dalam sungai 

yang sama‖, demikian kata Heraclitus, filosof Yunani yang hidup 

pada masa 535-475 SM. Dengan kata-kata itu, Heraclitus ingin 
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mengemukakan pemikirannya bahwa di dunia ini tidak ada yang 

tetap, semuanya selalu berubah: ―Panta chōrei kai ouden menei‖ 

(semuanya berubah dan tidak ada yang tetap). Atau seperti 

pendapat Bertrand Russel: ―All thing are flowing‖—semuanya 

mengalir. Albert Einstein mengatakan bahwa sesuatu yang pasti 

adalah perubahan. Gayung bersambut dengan pernyataan Einstein, 

Evelyn Waugh juga mengungkapkan ―Change is the only evidence 

of life‖(Kasali, 2010). Perubahan merupakan keniscayaan bagi 

kehidupan manusia. Hanya mereka yang mau dan siap berubah saja 

yang akan menjadi ‗petarung‘ tangguh dalam kehidupan ini. 

Diungkapkan juga oleh ilmuwan penemu rumus E= mc² 

Albert Einstein mengatakan bahwa sesuatu yang pasti adalah 

perubahan.  

Semua dan segala sesuatu bergerak terus-menerus dan 

bergerak secara abadi. Perubahan terjadi dengan tiada hentinya. 

Segala sesuatu bergerak dan berubah, tidak ada yang tetap. Semua 

berubah dan bergerak. Tidak ada yang pasti. Yang ada dan pasti 

adalah perubahan. 

 Karena ucapan-ucapan tersebut menyebabkan Heraclitus 

dikenal sebagai filosof perubahan. 

 Pemikiran Heraclitus itu sendiri sebenarnya bukan satu-

satunya yang berkembang karena pada masa yang hampir 

bersamaan, Permenides (520-450SM), justru meyakini dan 

mengemukakan pandangan yang sebaliknya. Menurut filosof dari 

Elea itu, realitas dunia itu satu, eksistensinya tidak kenal waktu 

(timeless) dan bentuknya satu (uniform). Sehingga perubahan itu, 

sulit dibayangkan, atau bahkan tidak mungkin terjadi.  

Hanya ada sesuatu yang pasti terjadi dalam dunia ini yaitu: 

perubahan. ―If you learn you will change, but if you don’t change 

you will die‖ (C.K. Prahalad dalamMas‘ud, 2018). Semua 

fenomena yang ada di dalam alam semesta ini selalu mengalami 

perubahan yang tak putus-putusnya, selalu dalam keadaan bergerak 

dan mengalami proses, yaitu: timbul, kemudian berlangsung, dan 

lalu berakhir/lenyap. 
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Sudah menjadi aksiomatis pada saat sekarang untuk 

mengatakan bahwa segala sesuatu mengalami perubahan dan yang 

tetap adalah perubahan itu sendiri. Victor dan Frankeiss (Darwis, 

2019) menambahkan lebih jauh mengenai makna perubahan 

sebagai percepatan kemajuan teknologi baru, globalisasi pasar, 

tingkat kompetisi yang semakin tajam, peningkatan fokus pada 

biaya dan manajemen biaya serta ekses permintaan melebihi 

penawaran yang tidak dapat dihindarkan, sehingga hal tersebut 

menjadi kontribusi utama dalam mendorong terjadinya perubahan 

dalam organisasi jaman sekarang. 

Menurut Nisbet (Nasution, 2019) ada beberapa cara 

memahami pertumbuhan, perkembangan dan perubahan otonom 

dalam masyarakat, yaitu: (a) perubahan itu adalah alami atau 

keajegan adalah abnormal atau menampakan yang mengecohkan; 

(b) perubahan itu berarah, menuju ke suatu tujuan yang dapat 

dipahami; (c) perubahan itu immanent dalam suatu yang diselidiki; 

(d) perubahan itu berkesinambungan ―alam tidak pernah membuat 

lompatan‖; (e) perubahan berangkat dari hal-hal yang seragam; dan 

(f) perubahan itu niscaya. 

Sztompka (Rasyid, 2018), menyebutkan masyarakat tidak 

boleh dibayangkan sebagai keadaan yang tetap, tetapi sebagai 

proses, bukan objek semu yang kaku tetapi sebagai aliran peristiwa 

terus-menerus tiada henti. 

Hakikatnya, setiap masyarakat di seluruh dunia akan 

mengalami perubahan-perubahan yang diketahui jika 

membandingkan suatu masyarakat di masa tertentu dengan 

masyarakat di masa lampau. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

masyarakat pada dasarnya terus-menerus mengalami perubahan. 

Akan tetapi masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain 

tidak selalu sama karena terdapat suatu masyarakat dengan 

perubahan yang lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat 

lainnya.  

Perubahan, kata Senge (Maliki, 2010) merupakan sesuatu 

yang tidak bisa dielakkan, karena ia melekat, built in dalam proses 
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pengembangan masyarakat. Kebutuhan untuk bisa survive dalam 

ketidakpastian dan perubahan menjadi tuntutan masa kini. 

Perubahan terjadi begitu cepat dan luas, termasuk mengubah dasar-

dasar asumsi dan paradigma memandang perubahan. 

 Filosof Cina, Zhuangzi, pernah mengatakan bahwa kita ini 

hidup di dalam dunia sedang mengalami perubahan dan akan terus 

berubah tanpa pernah diketahui oleh siapapun kapan perubahan itu 

dimulai dan kapan akan berhenti (Wang dalam Achmad Sobirin, 

2012). 

Heferkamp dan Smelsera (1992) mengungkapkan ―setiap 

ilmu sosial apapun titik tolak konseptualnya, tentu akan tertuju 

pada perubahan yang mengambarakan realitas.‖ Namun berbeda 

dengan ilmu sosial lain yang menjadikan perubahan sosial hanya 

sebagai salah satu unsur kajiannya, maka sosiologi menekankan 

perubahan sosial sebagai konsep utamanya karena inti dari 

mempelajari sosiologi adalah masyarakat, proses sosial, dan 

perubahan sosial. 

 

B. Pengertian Perubahan 

Kata ‗perubahan‘ yang memiliki kata dasar ‗ubah‘ yang 

berarti menjadi lain atau berganti. Kata ‗ubah‘ mengalami proses 

afiksasi atau penambahan afiks (imbuhan) menjadi ‗perubahan‘. 

Perubahan yang berarti (1) menjadi lain (berbeda) dari semula; (2) 

bertukar (beralih, berganti) menjadi sesuatu yang lain (3) berganti. 

Setelah mendapat imbuhan ―pe‖ dan ―an‖, kata ubah menjadi 

perubahan yang berarti hal (keadaan) berubah; peralihan; 

pertukaran (KBBI, 2008). 

Makna perubahan ini memberi arti bahwa bergesernya atau 

bergantinya satu kondisi ke kondisi lainnya atau adanya perbedaan 

sesuatu dari kondisi sebelumnya yang dibuktikan oleh hadirnya 

upaya baru kearah yang lebih baik. Perubahan merujuk pada 

sebuah terjadinya sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. 

Potts dan LaMarsh (2004) mengemukakan bahwa pada 

hakikatnya perubahan adalah bergerak dari keadaan sekarang (the 
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current state) menuju pada keadaan baru (the desired state). 

Perubahan senantiasa mengandung makna, beralihnya keadaan 

sebelumnya (the before condition) menjadi keadaan setelahnya (the 

after condition) (Winardi, 2008). 

Perubahan‖ dalam arti luas adalah respon yang 

direncanakan atau tidak direncanakan untuk menghadapi tekanan 

dan membangun kekuatan. Kekuatan teknologi, ekonomi, sosial 

dan politik telah menyebabkan organisasi memodifikasi pekerjaan 

selama beberapa dekade. Hal ini akan menjadi tidak realistis untuk 

menunjukkan adanya kesepakatan universial tentang besarnya, 

jangka waktu, dan implikasi dari kekuatan ini (Kumar dalamIrfan, 

2019). 

Michel Beer (2002) menyatakan berubah itu adalah 

memilih tindakan yang berbeda dari sebelumnya, perbedaan itulah 

yang menghasilkan suatu perubahan. Jika pilihan hasilnya sama 

dengan yang sebelumnya berarti akan memperkuat status quo yang 

ada. 

Perubahan juga sering diartikan sebagai ―alternation, 

modification or addition‖. 

Perubahan merujuk pada sebuah terjadinya sesuatu yang 

berbeda dengan sebelumnya, yang dimaknai dengan melakukan 

hal-hal dengan cara baru, mengikuti jalur baru, mengadopsi 

teknologi baru, memasang sistem baru, mengikuti prosedur-

prosedur manajemen baru, penggabungan (mergering), melakukan 

reorganisasi, atau terjadinya peristiwa yang bersifat mengganggu 

(ditruptive), yang sangat signifikan (Jeff Davidson, 2010).   

Pengertian perubahan yang cukup beragam terdapat dalam 

Kamus Webster's Ninth New Collegiate Dictionary (Achmad 

Sobirin, 2012), sebagai berikut: 1. to make different in some 

particular – membuat perbedaan dalam beberapa bagian. 2. to 

make radically different – membuat perbedaan secara radikal. 3. to 

give a different position, course, or direction to – memberikan 

posisi, jalan atau arah berbeda. 4. to replace with another – 

menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. 5. to make a shift 
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from one to another – menggeser dari satu kondisi ke kondisi lain. 

6. to exchange for an equivalent sum or comparable item – 

bertukar untuk jumlah yang sepadan atau sesuatu yang bisa 

diperbandingkan. 7. to undergo a modification of – menjalani 

modifikasi. 8. to undergo transformation, transition or substitution 

– menjalani transformasi, transisi atau pergantian.  

Selain sejumlah pengertian di atas, ada sejumlah pengertian 

perubahan dipaparkan ahli, di antaranya : A.B. Susanto, Abdul 

Syani, Alvin Toffler, Atkinson dan Brooten (Nurhidiyah), Brian 

Clegg, Cateora (MGH), Cook et al., M. Fakry Gaffar (Astri Djein), 

Greenberg, Imam Santoso, Jane Flagello, Lorens Bagus, Ramlan 

S., Robbin (Juniarti), Russel Swanburg, Soemantri, Wibowo, dan 

lain-lain. 

Dengan demikian dapat kita mengatakan bahwa perubahan 

senantiasa mengandung makna, beralihnya keadaan sebelumnya 

(the before condition) menjadi keadaan setelahnya (the after 

condition). Transisi dari kondisi awal hingga kondisi kemudian 

memerlukan suatu proses transformasi, yang tidak selalu 

berlangsung dengan lancarnya, mengingat bahwa perubahan-

perubahan seringkali disertai aneka macam konflik yang muncul. 

 

C. Pengertian Perubahan Sosial 

Perubahan sosial acapkali dirancukan dengan konsep-

konsep lain seperti pergeseran sosial, transformasi sosial, 

pembangunan (developmentalism), evolusi sosial, revolusi sosial, 

kemajuan (progress), dan pertumbuhan (growth). Perubahan sosial 

adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat mengenai nilai-

nilai sosial, norma, dan berbagai pola dalam kehidupan manusia.  

Definisi mengenai perubahan sosial banyak dikemukakan 

oleh para ahli dan penulis mengidentifikasinya lebih 73 pendapat 

yang penulis urutkan namanya secara alfabetis, mulai dari 

pendapat: Abcarian, Agus Salim, Alvin Bertrand, Anderson dan 

Parker, Astrid Susanto, Bondet Wrahatnala, Boty, Bruce J. Cohen, 

Burhan Bungin, Darusman, David Berry, Emile Durkheim, Etzioni, 
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Farley, Gazalba, Garna, Hans Garth dan C. Wright Mills, 

Haferkamp dan Smelsera, Harper, Hawley, Hendro Puspito, 

Herbert Blumer, H.T. Mazumdar, Ibn Khaldun, John Lewis Gillin 

dan John Philip Gillin atau Gillin dan Gillin, Karl Maneim, 

Khairuddin, Kingsley Davis, Koentjaraningrat, Lippit, Lucy Mair, 

Lundberg, Macionis, Malihah, Max Weber, M. D. Jenson, M.E. 

Jones, Merrill dan Eldredge, M. Tahir Kasnawi, Moore, Morris 

Ginsberg, Mudiyono, Munandar, Niehoff, Panopio, Cordero dan 

Raymundo, Parsudi Suparlan, Persell, Raja, Ralp Tunner dan Lewis 

M. Killin, Rasyid Masri, Ritzer, Robert H. Lauer, Robert M.I 

Lawang, Robert Morrison Mac Iver, Rogers, Roucek dan Warren, 

Samuel Koening, Sayogyo, Selo Soemardjan, Smith, Soedjono 

Dirdjosiswojo, Soelaeman Soemardi, Soerjono Soekanto, 

Sztompka, T.B.Bottomore, Trandis, Umar, Wahyu, W. Kornblum, 

Wilbert E. Moore, William F. Ogburn, sampai dengan Zaltman dan 

Duncan. 

Tiga di antara definisi mengenai perubahan sosial 

sebagaimana dikemukakan oleh para ahli tersebut sebagai berikut.  

Agus Salim (2004) mengemukakan bahwa perubahan sosial 

adalah suatu bentuk peradaban umat manusia akibat adanya 

pertambahan perubahan alam, biologis, fisik yang terjadi sepanjang 

kehidupan manusia.Khairuddin (2008), perubahan sosial adalah 

suatu gejala yang pasti dialami oleh setiap masyarakat. Jadi pada 

hakikatnya tidak ada masyarakat yang tidak berubah, walaupun 

masyarakat sesederhana apapun. Atau dengan kata lain tidak ada 

satupun masyarakat yang statis. 

Ritzer (2014), perubahan sosial mengacu pada variasi 

hubungan antara individu, kelompok, organisasi, kultur dan 

masyarakat pada waktu tertentu. 

Dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial merupakan 

perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga 

kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi: 

sistem sosial, nilai sosial, sikap-sikap sosial, perilaku-perilaku 

sosial, norma sosial, pranata sosial, sistem pelapisan sosial, struktur 
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sosial, adaptasi sosial, proses sosial, pola hubungan sosial, pola dan 

tindak sosial warga masyarakat, susunan kekuasaan dan wewenang, 

dan sebagainya. 

Kesimpulan lain, perubahan sosial meliputi : a. Perubahan 

sosial itu meliputi kemunculan, perkembangan dan kemunduran 

budaya manusia. b. Perubahan sosial adalah perubahan budaya 

materi dan immateri pada masyarakat. c. Perubahan sosial terjadi 

pada lembaga-lembaga dan struktur sosial yang ada pada 

masyarakat tertentu. d. Perubahan sosial adalah adanya 

transformasi organisasi, pola berpikir dan tata kelakuan 

masyarakat. e. Perubahan sosial terjadi pada variasi hubungan antar 

individu, kelompok, sosial dan organisasi masyarakat. f. Perubahan 

sosial terjadi pada peran dan fungsi sosial masyarakat (Icol 

Diantodalam Wahyu, 2019). 

Bottomore (Rasyid, 2018) mengatakan bahwa perubahan 

sosial mempunyai kerangka. Adapun susunan kerangka tentang 

perubahan sosial, antara lain: a) keinginan-keinginan secara sadar 

dan keputusan secara pribadi, b) sikap-sikap pribadi yang 

dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang berubah, c) perubahan 

struktural dan halangan struktural, d) pengaruh-pengaruh eksternal, 

e) pribadi-pribadi kelompok yang menonjol, f) unsur-unsur yang 

bergabung menjadi satu, g) peristiwa-peristiwa tertentu, h) 

munculnya tujuan bersama dan seterunya. 

 

D. Ruang Lingkup Perubahan Sosial 

Di era globalisasi seperti saat ini, perubahan bukan 

merupakan suatu hal yang aneh apalagi mustahil. Perubahan 

tersebut mencakup di semua bidang kehidupan yang meliputi: 

bidang politik, sosial, pendidikan, teknologi, ekonomi, agama, 

budaya, kesehatan, pertahanan dan keamanan, dan bidang-bidang 

lain. 

Selaras dengan peradaban manusia, telah terjadi perubahan-

perubahan di dalam kehidupan manusia yang apabila ditinjau dari 

sifatnya, yaitu: 1. Perubahan alami; 2. Perubahan kondisi 
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lingkungan fisik; 3. Perubahan yang terjadi sebagai akibat ulah atau 

perilaku manusia di dalam kehidupan sehari-hari (Mardikanto, 

2010). 

Martono (2014) bahwa perubahan dapat mencakup aspek 

yang sempit maupun yang luas. Aspek yang sempit dapat meliputi 

aspek perilaku dan pola pikir individu. Aspek yang luas dapat 

berupa perubahan dalam tingkat struktur masyarakat yang nantinya 

dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat dimasa yang akan 

datang. 

Dampak globalisasi telah menyebabkan perubahan yang 

sangat cepat dalam berbagai sektor kehidupan, baik sebagai: 

pribadi, yang antara lain adaptasi, perubahan kebutuhan, orientasi 

karir, pola konsumsi maupun pola adaptasi, lingkungan; 

lingkungan keluarga; masyarakat; industri; organisasi; dan bahkan 

komunitas yang lebih luas lagi yaitu bangsa dan negara. 

Menurut Rahardjo (2010), para ilmuwan sosial 

membedakan perubahan dalam masyarakat menjadi 3 jenis, yaitu:  

1. ―Perubahan peradaban‖, biasanya dikaitkan dengan 

perubahan unsur-unsur atau aspek yang lebih bersifat fisik, 

seperti mesin-mesin, pakaian, sarana komunikasi, 

transportasi, bangunan rumah, dan sebagainya yang berjalan 

cepat; 

2. ―Perubahan budaya‖, menyangkut aspek rohaniah, seperti 

keyakinan, nilai-nilai, pengetahuan, dan penghayatan seni; 

3. Perubahan sosial, menunjuk pada perubahan aspek-aspek 

hubungan sosial, pranata-pranata masyarakat dan pola 

perilaku kelompok. 
 

Ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur 

kebudayaan baik yang material maupun immaterial. Penekannya 

adalah pada pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material 

terhadap unsur-unsur immaterial. Perubahan sosial diartikan 

sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan 

fungsi masyarakat (Kornblum dalam Tasrif, 2019). 
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Menurut Sztompka (2014), ruang lingkup perubahan terkait 

dengan pemikiran sistem, adalah: 

a. Tingkat makro yaitu keseluruhan masyarakat dunia; 

b. Tingkat menengah (mezo) yaitu negara bangsa dan kesatuan 

politik regional atau aliansi militer; 

c. Tingkat mikro, yaitu komunitas lokal, asosiasi, perusahaan, 

keluarga, atau ikatan pertemanan. 
 

E. Perubahan Sosial sebagai Keniscayaan 

Apakah perubahan sosial adalah sesuatu yang normal, 

alami, niscaya ataukah sesuatu yang direkayasa? 

Berubah, berbenah adalah sebuah keharusan, keniscayaan. 

Menarik kutipan yang diturunkan dari filosofi filsuf Yunani 

Heraclitus : ―Nothing endures but change.‖ Sejatinya setiap orang 

akan mengalami perubahan dalam berbagai hal. Entah perubahan 

kecil atau besar, terasa atau tidak, terlihat atau tersembunyi, semua 

pasti terjadi. Juga hal ini tak perlu dirisaukan karena memang 

sudah menjadi sunnatullah, keniscayaan. Suatu yang sulit kita 

hindari secara penuh. Karena praktiknya perubahan menjadi sebuah 

produk dari dialektika historis yang dalam pandangan Karl Marx 

sudah menjadi keniscayaan sejarah. 

Sebagai pribadi yang hidup dan menjalani perputaran roda 

kehidupan, perubahan adalah hal yang tak terelakkan. Selama 

manusia hidup dan beraktivitas disanalah perubahan hadir. 

Perubahan merupakan sesuatu yang universal karena melekat 

dalam diri manusia, baik itu dari sisi individu, kelompok, 

masyarakat maupun sistem yang ada dalam keseharian manusia. 

Perubahan merupakan keniscayaan bagi individu, 

organisasi, dan masyarakat, seperti perubahan teknologi, perubahan 

nilai dan perilaku, perubahan tujuan dan kebutuhan, perubahan 

ketersediaan sumber daya, perubahan hukum, perubahan kontrol 

politik pemerintah (Heffron dalam Nurnajmi, 2019). 

Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Realitas keniscayaan 

ini berlaku di bidang apa saja, baik di bidang pendidikan, politik, 
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ekonomi, sosial budaya, dan bidang-bidang lain, dalam lingkup 

skala kecil seperti keluarga (family), masyarakat (society), hingga 

pada level yang lebih besar, yaitu negara (nation). Perubahan 

atauchange, selalu terjadi setiap saat, pada siapa dan apa saja.  

Tetapi faktanya, di segala lini atau bagian, selalu ada 

belahan kelompok yang mau berubah dan tidak mau berubah. 

Kelompok yang mau berubah memandang perubahan adalah 

keharusan, sementara kelompok yang tidak mau berubah 

memandang perubahan sebagai ancaman. Perubahan itu adalah 

never ending story kalau kita mau bertahan. Siapa yang adaptiflah 

yang bertahan. Kalau tidak, dunia ini penuh dengan dinosaurus 

(Hari Subagya dalam Irfan, 2019). Perubahan sebagai suatu 

keniscayaan atau merupakan suatu yang tidak boleh tidak menjadi 

ada dan berkembang. 

Keniscayaan yakni keadaan (hal) niscaya: …yang mutlak 

(KBBI, 2008). Niscaya berarti tentu; pasti; tidak boleh tidak. 

Keniscayaan dalam istilah Inggerisnya adalah necessity, 

dari Latin ne (tidak), cedere (pergi, berangkat, hilang). Istilah 

Yunani yaitu anangke, dan konsep asli mungkin berkenaan dengan 

nasib atau peruntungan. Keniscayaan dapat mengafirmasi 

proposisi, hal/benda, atau Allah. 

Keniscayaan mempunyai dua arti (Mujiasri, 2018). 

Pertama, dapat kita mengatakan, bahwa apa yang terjadi pada 

masa silam, masa kini, dan masa depan niscaya, karena arus sejarah 

secara niscaya mengikuti suatu garis yang tak dapat kita ubah. 

Dikenal dengan doktrin sejarah yang tak terelakkan. Tetapi, 

menurut arti kedua kita dapat mengatakan bahwa kejadian-

kejadian pada masa silam, masa kini, dan masa depan pada 

prinsipnya dapat diterangkan secara rasional. Dikenal dengan 

doktrin determinisme. 

Mulla Sadra (Subhan, 2019) berkata, bahwa keniscayaan 

memiliki satu pengertian, tetapi pengertian ini bergradasi sesuai 

dengan predikat yang melekat kepadanya, misalnya angka empat 

niscaya genap dan wujud Tuhan niscaya ada. Pengertian 
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keniscayaan yang ada pada kedua proposisi itu memiliki gradasi 

dan berjenjang. Keniscayaan tidak semata-mata berhubungan 

dengan realitas eksistensi Tuhan, tetapi berkaitan dengan segala 

realitas wujud baik eksternal (wujud di alam) maupun internal 

(wujud dalam pikiran).  

Komentar David Hume (Nurnajmi, 2019) atas keniscayaan 

adalah sebagai berikut: pertama, pengertian keniscayaan hanya 

dalam kategori logika dan menolak aplikasinya dalam filsafat. 

Kedua, keniscayaan terbatas pada proposisi analitik yang 

predikatnya melekat pada subyek. 

 Jadi, anggapan Hume bahwa keniscayaan hanya 

teraplikasikan pada satu subyek yang telah terasumsi validitasnya 

dalam pikiran, dan kemudian subyek itu diletakkan berbandingan 

dengan subyek atau bagian-bagian dari subyek itu sendiri, lalu 

subyek yang terasumsi itu atau bagian-bagiannya dipredikasikan 

kepada subyek yang terasumsi itu, seperti manusia adalah manusia. 

Adapun perdebatan tentang doktrin ―que sera sera‖ harus 

ditolak karena menganggap wujud hari depan sudah pasti. Nila si 

pelaut belajar berenang, maka mungkin ia tidak akan mati 

tenggelam, bila ia jatuh ke dalam air. ―Que sera sera‖ tidak berarti, 

bahwa hari depan tidak tergantung dari perbuatan kita. Kita 

berkemampuan untuk mencampuri arus sejarah. 

Terkadang kita tidak menyadari terjadinya perubahan dalam 

diri kita karena sangatlah sulit menilai diri sendiri, namun jikalau 

kita hendak mengetahui seberapa besar perubahan dari diri kita, 

baik perubahan yang bernilai positif maupun negatif, maka orang-

orang di sekitar kita (keluarga, sahabat, teman sejawat, rekan kerja, 

dan sebagainya) adalah cermin terbaik untuk menilai ―perubahan‖ 

tersebut. Namun tetaplah bijaksana saat kita mengetahui seperti apa 

sesungguhnya perubahan dalam diri kita tersebut.  

Saat perubahan ―negatif‖ yang muncul, berusahalah untuk 

―legowo‖, hindari ―pembelaan diri‖, namun jika mampu ubahlah 

arah perubahan tersebut ke arah ―positif‖. Sedangkan saat 

perubahan ―positif‖ yang muncul, maka berusahalah untuk tetap 
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menerapkan ―ilmu padi‖, minimal tetap terjaga hasil perubahan 

tersebut atau mungkin ditingkatkan lagi ke derajat yang lebih 

tinggi. 

Terjadinya perubahan sosial dalam dunia modern dewasa 

ini, tidak dapat disangkal lagi dan seringkali tidak dapat ditolak, 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Moore (Jacobus Ranjabar, 

2015), sebagai suatu satuan generalisasi, yaitu: (l) bagi masyarakat 

atau kebudayaan manapun, perubahan cepat berlangsung, atau 

berlaku secara tetap, (2) perubahan-perubahan itu tidaklah bersifat 

sementara maupun terpencil secara spasial, karena perubahan 

terjadi dalam rangkaian tuntutan bukan sebagai krisis sementara 

yang diikuti oleh masa rekonstruksi diam-diam, dan akibat 

perubahan cenderung bergema ke seluruh kawasan atau seluruh 

dunia, (3) karena perubahan semasa itu mungkin belaku dan 

akibatnya bermakna di manapun, maka perubahan tersebut 

memiliki azas ganda, (4) proporsi perubahan semasa itu mungkin 

berlaku dan akibatnya bermakna dimanapun, atau isu-isu akibat 

inovasi yang sengaja dilaksanakan akan lebih tinggi proporsinya 

sebagai himpunan pokok manusia, perubahan-perubahan mana 

yang kemudian mempengaruhi struktur masyarakat lainnya, (5) 

sehubungan dengan hal tersebut, lingkup teknologi materi dan 

strategi sosial menyebar pesat yang akibat bersihnya adalah 

pertambahan secara komulatif walaupun beberapa tatacara atau 

prosedur relatif menjadi cepat dan menjadi basi, (6) kejadian 

normal perubahan telah memberikan akibat bagi suatu pengalaman 

individu yang lebih luas dan aspek fungsional masyarakat dalam 

dunia modern. 

 

F. Penutup 

Perubahan sosial itu suatu keniscayaan. Hal ini didukung 

oleh pengungkapan kata ma bi qaumin yang menunjukan bahwa 

adanya perubahan sosial atau kemasyarakatan. 

Karena perubahan itu adalah sebuah keniscayaan, 

konsekuensinya kita harus cerdas menangkap setiap polah 
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perubahan itu sendiri. Sebagai manusia dan makhluk sosial jelas 

harus mampu dan bisa mengikutinya. Manusia adalah komponen 

yang sangat penting di dalam proses inovasi atau perubahan. 

Manusia dengan segala kemampuannya bila dikerahkan 

keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Ada 

sejumlah komponen dari modal manusia, yakni: 1. Modal 

intelektual; 2. Modal emosional; 3. Modal sosial; 4. Modal 

ketabahan; 5. Modal moral; dan 6. Modal kesehatan. 

Rhenald Kasali (2007) dalam bukunya ―Re-Code, Your 

Change DNA‖ kiranya bagus untuk direnungkan: banyak kata 

yang perlu diwaspadai (Mereka yang Berubah-ubah Terus dan 

yang Tak Mau Berubah Sama Sekali); Lima kata yang 

memanggil (Negeriku Butuh Aku untuk Berubah); Empat kata 

yang membunuh (Negeriku Tidak Bisa Berubah); Tiga kata 

yang menghimpit di hati (Negeriku Sulit Berubah); dua kata 

terindah di hati manusia (Terima Kasih); satu kata yang 

terpenting adalah change.Perubahan akan terus berjalan, dan 

nantinya akan terus lahir manusia-manusia penghasil perubahan, 

serta mengubah sebuah keadaan dengan perubahan yang 

dibawanya. 

Menurut Nisbet (Darwis, 2019) ada beberapa cara 

memahami pertumbuhan, perkembangan dan perubahan otonom 

dalam masyarakat, yaitu: (a) perubahan itu adalah alami atau 

keajegan adalah abnormal atau menampakan yang mengecohkan; 

(b) perubahan itu berarah, menuju ke suatu tujuan yang dapat 

dipahami; (c) perubahan itu immanent dalam suatu yang diselidiki; 

(d) perubahan itu berkesinambungan ―alam tidak pernah membuat 

lompatan‖; (e) perubahan berangkat dari hal-hal yang seragam; dan 

(f) perubahan itu niscaya. 

Semoga !!! 
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BAB II 

FILOSOFI, HAKIKAT, IDEOLOGI,  

DAN VISI PERUBAHAN 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Hidup dan kehidupan akan selalu berubah dan penuh 

dengan suatu ketidakpastian. Sesuatu yang pasti dalam hidup 

hanyalah sebuah ketidakpastian. Tidak ada sesuatu pun yang pasti 

selain ketidakpastian. Dengan ketidakpastian ini, manusia menjadi 

ingin menyiapkan diri menghadapinya, karena manusia hidup dari 

ketidakpastian. Jika segalanya sudah pasti, maka kemanusiaan 

hilang artinya. 

Ketidakpastian adalah salah satu tantangan untuk 

mencari kepastian hidup. Dalam mengarungi hidup ini diperlukan 

ketangguhan, kesabaran, dan sebuah harapan untuk membuat 

kepastian dalam ketidakpastian hidup (Unknown dalam Tasrif, 

2019). 

Sangat menyentuhya mencerna kata-kata bijak Robert F. 

Kennedy, ―kemajuan merupakan kata yang merdu, tetapi 

perubahanlah penggeraknya dan perubahan mempunyai banyak 

musuh.‖ 

Untuk memperbaiki harus berani mengubah, dan untuk 

menjadi sempurna harus sering berubah. Dibutuhkan perubahan 

untuk melakukan perubahan. 

Betapa sering kita ingin orang lain berubah, namun lupa 

untuk melakukan perubahan pada diri sendiri. Mulailah pada diri 

sendiri, kemudian ubahlah orang lain. Kemajuan tidaklah mungkin 

tanpa perubahan, dan orang yang tidak mengubah pikirannya 

takkan mampu mengubah apapun. 
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B. Filosofi Perubahan 

Filosofi adalah kata serapan dari bahasa Inggris 

yaitu philosophy. Sedangkan kata philosophy itu sendiri adalah 

kata serapan dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani 

gabungan antara kata philo (φιλο) yang artinya ―cinta‖ 

dan sophós (σοφός) yang artinya ―kebijaksanaan‖ menjadikan 

sebuah kata khusus yaitu philosophia (φιλοσοφία) yang artinya 

―cinta kebijaksanaan‖. Itulah asal muasal kata filosofi di 

Indonesia. 

Apabila didefinisikan filosofi adalah kerangka berpikir 

kritis untuk mencari solusi atas segala permasalahan. Solusi 

yang ditemukan untuk mengatasi suatu persoalan melalui 

berpikir secara kritis merupakan buah dari pemikiran filosofis. 

Apabila solusi suatu persoalan tidak dipikirkan secara matang 

dan kritis, maka itu bukan merupakan buah pemikiran filosofis 

melainkan cuma asal bunyi saja. 

Menarik untaian kalimat pendek penuh makna George 

Bernard Shaw, ―Mustahil akan ada kemajuan tanpa perubahan. 

Orang yang tak dapat mengubah pikirannya tak akan bisa 

mengubah apa-apa.‖  Demikian pula makna kata-kata bijak nan 

arifWilliam O. Douglas,―Rasa aman hanya bisa diraih lewat 

perubahan yang terus-menerus, dengan membuang ide-ide lama 

yang sudah tak terpakai lagi dan menyesuaikan diri dengan fakta 

terkini‖ (Usman dan Kadir, 2020). 

Aksioma pertama dalam memahami perubahan sosial 

adalah perubahan sosial itu memiliki sunnah-sunnah atau kaidah, 

hukum dan pola yang universal. Sunnah-sunnah sosial ini berlaku 

secara universal, tidak bergantung dengan posisi keimanannya. 

Posisi keimanan ini membedakan pada bagaimana mereka mencari 

solusi bagi permasalahan yang ada. Kenyataan bahwa semesta ini 

telah ditundukkan (taskhir) bagi manusia oleh Allah membuat 

semesta ini bisa dikendalikan. Pengendalian atas semesta ini hanya 

bisa dilakukan jika kita memahami aturan, kaidah, hukum dan pola 
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(sunnah) yang mengatur semesta ini. Sunnah-sunnah ini juga 

berlaku dalam kehidupan sosial umat manusia (Darwis, 2019). 

Sunnah–aturan, kaidah, pola, menurut Jaudat Said adalah 

sunnah sosial (kemasyarakatan) bukan sunnah individual. 

Membedakan sunnah sosial dengan sunnah yang berlaku bagi 

individu ini Jaudat Said mencatat sisi-sisi berikut; berlakunya 

sunnah sosial ini membutuhkan perimbangan kuantitatif dan 

kualitatif aktor sosialnya, pada level organisme keseimbangan 

internal mereka dikendalikan melalui mekanisme instingtif sedang 

pada level sosial keseimbangan mereka dikendalikan melalui 

mekanisme pemikiran (budaya), tanggung jawab sosial bersifat 

kolektif sedangkan tanggung jawab ukhrawi bersifat individual. 

Ayat perubahan bagi Said berbicara pada level duniawi, 

maksudnya perubahan-perubahan yang dibicarakan terkait dengan 

perubahan yang berefek pada kehidupan duniawi, kehidupan sosial-

masyarakat (Tasrif, 2019). 

―Berubah atau mati‖ adalah kalimat yang diungkapkan oleh 

Alan Deutschman dalam bukunya Change or Die (2008). Kalimat 

ini tampak berlebihan tapi mengandung makna, yang 

mengungkapkan betapa pentingnya sebuah perubahan. Pendapat 

serupa diungkapkan pula oleh Robby Djohan (Kasali, 2007) bahwa 

‖Perubahan adalah bagian yang penting dari manajemen dan setiap 

pemimpin diukur keberhasilannya dari kemampuannya 

memprediksi perubahan dan menjadikan perubahan tersebut suatu 

potensi.‖ 

Adapun perspektif tentang perubahan, diantaranya: (1) 

perubahan selalu terjadi di mana saja, bahkan dapat dikatakan tidak 

ada yang abadi (kecuali perubahan tersebut); (2) perubahan bersifat 

universal (dimana saja, kapan saja, serta dihadapi oleh siapa saja); 

(3) reaksi terhadap perubahan berbeda-beda. Karena itu 

pemahaman mengenai proses perubahan, hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam suatu proses perubahan, reaksi terhadap 
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perubahan, dan cara memanajemen reaksi tersebut secara efektif 

perlu dicermati (Lili KFdalam Irfan, 2019). 

Ada empat filosofi perubahan yang sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan atau pembangunan (Kasali, 2007), yaitu: 

1. Filosofi siklus kehidupan, dimana perubahan terjadi secara 

alamiah seperti halnya daur kehidupan. 

2. Filosofi evolusi, berpendapat bahwa perubahan terjadi melalui 

siklus berkelanjutan yaitu variation (munculnya bentuk-bentuk 

baru), selection (terjadinya proses seleksi alam) dan retention 

(menjaga eksistensi). 

3. Filosofi dialektika berpandangan bahwa manusia dilahirkan 

berbeda-beda. Pluralisme ini di samping mendorong kerjasama 

juga berpotensi menimbulkan konflik, dan dalam konflik inilah 

proses dialektika terjadi.  

4. Filosofi teleologi berpandangan bahwa perubahan dipicu oleh 

munculnya ‖visionary leader‖. Pemimpin yang mampu melihat 

jauh ke depan, sehingga dirumuskanlah tujuan secara jelas dan 

sistematis. 

Khususnya, dialektika adalah ilmu pengetahuan tentang 

hukum yang paling umum yang mengatur perkembangan alam, 

masyarakat dan pemikiran. Sedangkan metode dialektis berarti 

investigasi dan interaksi dengan alam, masyarakat dan pemikiran. 

 Pengertian dialektika menurut Aristoteles (Cecep Sumarna, 

2006) adalah ―Menyelidiki argumentasi-argumentasi yang bertitik 

tolak dari hipotesa atau putusan yang tidak pasti kebenarannya‖. 

Pada dasarnya logika dimaknai sebagai seni berdebat dan muncul 

pada era zeno da citium. 

Dialektika digunakan untuk mencari kebenaran melalui 

diskusi atau tanya jawab. Dialektika berguna sebagai pemerdalam 

memahami masalah dan dalam pemecahan masalah. Dialektika 

menghasilkan pemikiran-pemikiran baru berdasarkan penambahan-

penambahan dialog. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang 

belum mengerti menjadi mengerti. 



 

 

  Perubahan Sosial  | 19  

Dialektika, mengacu pada konsep Hegel, adalah perjalanan 

sejarah manusia yang terbangun atas tiga bagian yang disebut 

sebagai tesis (thesis), antitesis (antithesis), dan sintesis (synthesis). 

Tesis merupakan persoalan yang ada. Antitesis adalah tanggapan 

kritis dari persoalan tersebut. Sementara sintesis merupakan kondisi 

baru yang tercapai setelah  tesis mengoreksi antitesis. Dialektika 

melihat keberadaan masyarakat sebagai proses yang terus bergerak 

dan penuh perubahan. Sejarah manusia hingga mencapai 

bentuk kebenaran, menurut Hegel, harus terlebih dahulu melewati 

kesalahan dan masa-masa buruk. 

Jika berbicara perubahan secara filosofi sebenarnya ada 

empat filosofi yang bisa digunakan untuk membangun perubahan, 

yaitu life cycle, evolusi, dialektik, dan teologi(Novianta Kuswandi 

dalam Wahyu Abakar, 2019). 

Pertama, filosofi perubahan life cycle dikenalkan oleh 

filsuf Comte dan Spancer (1820–1903). Filosofi life cycle 

menganggap perubahan terjadi atas kehendak alam dan prosesnya 

tidak bisa dilawan. Perubahan ibarat sebuah proses makhluk hidup 

yang dimulai dari kelahiran, masa kecil, tumbuh remaja, dewasa, 

tua dan mati. Para penganut filosofi life cycle meyakini siklus 

hidup ini tidak hanya terjadi pada makhluk hidup namun juga pada 

organisasi, baik dalam skala besar (seperti negara) ataupun kecil. 

Dengan kepercayaan yang dimiliki, para penganut life cycle 

akhirnya mencoba mencari pola hidup sebuah organisasi, dan 

menemukan kematian organisasi mulai terjadi pada generasi ketiga 

(kurang lebih 30 tahun). Apa jadinya jika masyarakat banyak yang 

menganut life cycle? Mereka akan mempercayai bahwa kebaikan 

ataupun keburukan yang terjadi di negara ini adalah proses alam 

yang tidak bisa dilawan. Saat terjadi banyak kebaikan, mereka akan 

beranggapan memang siklus hidupnya sedang berada dipuncak. 

Dan saat terjadi banyak keburukan mereka akan beranggapan 

memang sudah saatnya negara meninggal, dan memang sudah 
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saatnya melahirkan negara baru. Walaupun namanya tetap sama 

namun ideologinya yang berganti.  

Kedua, filosofi perubahan evolusi. Filosofi ini dikenalkan 

oleh Darwin (1809 – 1882) dan Mendel (1822–1884). Dasar dari 

filosofi ini, perubahan terjadi karena ada proses seleksi, dan 

kompetisi. Para penganut filosofi ini meyakini, perubahan terjadi 

karena ada kompetisi. Apa jadinya masyarakat yang meyakini 

filosofi ini? Mereka cenderung akan menggulirkan perubahan 

dengan konsep kompetisi. Jika menelorkan undang-undang pun 

undang-undang yang memotivasi semua orang berkompetisi. Jika 

negara didominasi pemangku jabatan yang menganut filosofi ini, 

yang menang kompetisi semakin kaya dan yang kalah kompetisi 

akan semakin sengsara. Filosofi ini yang menginspirasi lahirnya 

sistem ekonomi kapitalis. 

Ketiga, filosofi perubahan ketiga lahir berbarengan dengan 

filosofi evolusi, Hegel (1770-1831), Marx (1818-1883) dan Freud 

(1852-1939) mengembangkan filosofi yang cukup berbeda dengan 

filosofi perubahan evolusi. Filosofi yang mereka kembangkan 

kemudian dinamakan filosofi dialektik. Para pencetus filosofi ini 

meyakini setiap orang memang sudah berbeda sejak lahir, 

kemunculan sintesa terjadi karena adanya konflik atau konfrontasi. 

Pluralisme antar individu menciptakan potensi untuk bekerjasama 

yang sekaligus berpotensi menjadi konflik (N. Kuswandi 

dalamUsman dan Kadir, 2020).  

Keempat, filosofi perubahanteleologi. Filosofi evolusi dan 

dialektik memiliki penganut fanatiknya masing-masing, sehingga 

menurut Mead (1863-1931) dan Weber (1864-1920) perlu dibuat 

filosofi penyeimbang. Mereka pun kemudian melahirkan filosofi 

perubahan yang kemudian dikenal dengan filosofi teleologi. Dasar 

filosofinya adalah perubahan memang harus dilakukan jika ada 

tujuan baik, sehingga prosesnya harus direncanakan dengan baik. 

Tidak seperti penganut filosofi dialektik yang mempercayai agar 

perubahan terjadi orang harus berkonflik, atau para penganut 

filosofi evolusi yang mempercayai agar terjadi perubahan orang 
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harus berkompetisi, maka para penganut teleologi mempercayai 

agar terjadi perubahan harus ada tujuan perubahan yang jelas. 

Penganut filosofi ini mempercayai continues improvement, ataupun 

kaizen. Jika filosofi evolusi dan dialektik cenderung berpandangan 

win-lose (menang-kalah), maka filosofi teleologi cenderung 

berpandangan win-win (menang-menang).  

Menurut Kron (Nasution, 2019) untuk merencanakan dan 

mengimplementasikan perubahan disarankan 7 (tujuh) pertanyaan 

yang harus dijawab. 

1. Apa? Apa masalah yang spesifik dan perubahan apa yang 

direncanakan? 

2. Mengapa? Mengapa perubahan tersebut diperlukan? Apakah 

situasi yang baru akan lebih baik? Apa yang dirubah? Apa 

yang didapat? 

3. Siapa? Siapa yang akan terlibat dan siapa yang menjadi 

sasaran / target perubahan? 

4. Bagaimana? Bagaimana perubahan tersebut dilaksanakan? 

5. Kapan? Rencanakan waktu perencanaan dan pelaksanaannya? 

6. Dimana? Dimana perubahan tersebut akan dilaksanakan? 

7. Mungkinkah? Mungkinkah perubahan tersebut dapat 

dilaksanakan? Apakah sumber-sumber yang ada mendukung 

atau menolak? 
 

Perubahan sosial dapat dipastikan terjadi dalam masyarakat, 

karena adanya ciri-ciri sebagai berikut: bahwa tidak ada satupun 

masyarakat yang berhenti berkembang, setiap masyarakat pasti 

berubah, hanya ada yang cepat, sedang, dan ada yang lambat; 

perubahan yang terjadi pada lembaga sosial tertentu akan diikuti 

perubahan pada lembaga lain; perubahan tidak dapat dibatasi hanya 

pada bidang kebendaan atau spiritual saja, keduanya akan kait-

mengkait; perubahan sosial yang cepat akan mengakibatkan 

disorganisasi sosial; dan disorganisasi sosial akan diikuti oleh 

reorganisasi melalui berbagai adaptasi dan akomodasi. 
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C. Hakikat Perubahan Sosial 

Kata hakikat (haqiqat)  merupakan kata benda yang berasal 

dari bahasa Arab yaitu dari kata ―al-haqq‖, dalam bahasa Indonesia 

menjadi kata pokok yaitu kata ―hak― yang berarti milik 

(kepunyaan), kebenaran, atau yang benar-benar ada, sedangkan 

secara etimologi Hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber 

dari segala sesuatu. Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang 

digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna 

yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi atau 

pemikiran. 

Hidup adalah berubah. Adanya perubahan berarti tanda 

adanya kehidupan, dan tidak adanya perubahan berarti tanda 

kematian. 

Perubahan sejatinya untuk meningkatkan, membenahi dan 

memperbaiki atas semua pencapaian yang kurang maksimal, 

karenanya sangat membutuhkan tekad untuk berubah, berbenah, 

memperbaiki diri, memperbaiki kualitas dan memperbaiki kinerja. 

Sebuah peningkatan kualitas individu dan juga organisasi 

akan mudah diraih tentunya dengan meninggalkan 

mindset stagnant, apatis dan scarcity mentality atau mentalitas 

berkekurangan, mentalitas yang egois, sombong, angkuh, merasa 

diri paling benar, paling jago, paling hebat segalanya sehingga 

tidak membutuhkan kritik, saran dan masukan, mempertahankan 

idealisme arogan tetapi justru mengakibatkan suatu kelemahan, 

kemunduran dan kefatalan. 

Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakekat dan sifat dasar 

manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirschmann 

(Subhan, 2019), mengatakan bahwa, kebosanan manusia 

sebenarnya merupakan penyebab perubahan. Manusia adalah 

makhluk yang selalu berubah, aktif, kreatif, inovatif, agresif, selalu 

berkembang dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di 

sekitar lingkungan sosial mereka. 

Perubahan sosial merupakan istilah umum yang memiliki 

berbagai makna dan cakupan. Ia dapat dimaknai secara luas 
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maupun sempit. Ketika akan digunakan dalam penelitian, 

perubahan sosial didefinisikan secara spesifik dengan 

menggunakan tolok ukur tertentu (McIver and Pagedalam 

Nurnajmi, 2019). Ia dapat berarti kemajuan, kemunduran, 

pertumbuhan, perkembangan, modernisasi, reformasi, revolusi, 

evolusi, transformasi, adaptasi, modifikasi, dan sebagainya. 

Perubahan sosial adalah sebuah keniscayaan, kemutlakan, 

kewajaran, natural, dan kelumrahan, baik yang berlangsung secara 

cepat, sedang maupun lambat, dan terjadi dalam struktur sosial dan 

lembaga sosial masyarakat, seperti perubahan teknologi, perilaku, 

sistem sosial dan norma tanpa henti. Perubahan sosial adalah 

sesuatu yang benar-benar berlanjut dan tak pernah putus, terbagi 

atau terpisah. Selalu terjadi gerakan yang tak pernah berhenti, 

meski pada waktu yang pendek. Bahkan, terlepas dari apakah 

waktunya hampir bersamaan atau berjauhan, perubahan 

berlangsung tanpa henti dan keadaan sosiokultural jelas berbeda. 

Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan 

interaksi antar orang, organisasi atau komunitas, ia dapat 

menyangkut ―struktur sosial‖ atau ―pola nilai dan norma‖ serta 

―peran‖. 

Kenyataan mengenai perubahan-perubahan dalam 

masyarakat dapat dianalisa dari berbagai segi di antaranya: ke 

―arah‖ mana perubahan dalam masyarakat itu ―bergerak‖ (direction 

of change)‖, yang jelas adalah bahwa perubahan itu bergerak 

meninggalkan faktor yang diubah. 

Perubahan tersebut meliputi antara lain: perubahan 

organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, lapisan masyarakat, 

susunan kekuasaan dan wewenang, norma sosial, interaksi sosial, 

dan pola perilaku. 

Perubahan sosial merupakan isu menarik yang banyak 

dibicarakan oleh ilmu sosial, baik di bidang politik, ekonomi, 

pendidikan, hukum, teknologi budaya dan lain-lain. Haferkamp dan 

Smelsera (Tasrif, 2019) mengungkapkan ―Setiap ilmu sosial 
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apapun titik tolak konseptualnya, tentu akan tertuju pada perubahan 

yang menggambarkan realitas.‖ 

Perubahan dirasakan oleh hampir semua manusia dalam 

masyarakat, mengingat manusia memiliki kebutuhan yang tidak 

terbatas. Perubahan itu dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan, 

seperti peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian, sistem 

kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, 

religi/keyakinan, dan lain-lain. 

Perubahan di berbagai bidang sering disebut sebagai 

perubahan sosial dan perubahan budaya karena proses 

berlangsungnya dapat terjadi secara bersamaan. Perubahan sosial 

juga diartikan sebagai perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku 

manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan lain. 
 

D. Ideologi dan Visi Perubahan 

Ideologiadalah kumpulan suatu gagasan-gagasan, ide-ide, 

keyakinan-keyakinan dengan menyeluruh dan sistematis, 

menyangkut seluruh bidang kehidupan manusia (Dimas dalam 

Tasrif, 2019). Tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk 

menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif.  

Ideologi adalah sebagai keyakinan-keyakinan dan gagasan-

gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu 

bangsa atau suatu ras tertentu (Ali Syariati dalam Nurnajmi, 2019). 

Ideologi atau gagasan adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi atau sumber dari perubahan sosial, tetapi ideologi 

juga dapat menjadi faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. 

Hal itu tergantung dari bentuk ideologi atau gagasannya, streotipe 

masyarakat, ataupun usaha yang dilakukan oleh masyarakat. 

Change atau perubahan dalam pandangan paham idealisme 

berbeda dengan pandangan materialisme yang dipelopori oleh 

Whitehead yang menyatakan bahwa ―ide umum selalu mengancam 

tatanan yang ada‖ (Lauer, 2003). Dalam pandangan ini, ide menjadi 

variabel yang terlibat dalam perubahan sosial. Manusia selaku 

mekanisme dari perubahan berarti bahwa perubahan tersebut 
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merupakan bentuk dari tindakan manusia yang dilakukan 

berdasarkan ide. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana ide 

lebih khususnya ideologi mempengaruhi perubahan? 

Gunawan Setiardjo (Nurnajmi, 2019) mengemukakan 

bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan 

seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup sesuatu 

kelompok. Ramlan Surbakti (2010) mengemukakan ada dua 

pengertian ideologi yaitu ideologi secara fungsional dan ideologi 

secara struktural. Ideologi secara fungsional diartikan seperangkat 

gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan 

negara yang dianggap paling baik. Ideologi secara fungsional ini 

digolongkan menjadi dua tipe, yaitu ideologi yang doktriner dan 

ideologi yang pragmatis. Ideologi yang doktriner bilamana ajaran-

ajaran yang terkandung di dalam ideologi itu dirumuskan secara 

sistematis, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat 

partai atau aparat pemerintah. 

Ideologi adalah merupakan pembenar tatanan tertentu dan 

merupakan bagian dari suprastruktur  yang dibangun diatas 

landasan material masyarakat, dan ideologi cenderung 

melestarikan  tatanan yang ada  dengan legitimasi. Pada dasarnya 

pendirian marxis menyatakan ide muncul dari proses sosial dan 

kemudian menjadi penting dalam perkembangan sosial selanjutnya. 

Ide menjadi kuat jika mencerminkan kebutuhan dan kepentingan 

nyata manusia. Jadi muncul dari kondisi sosial dan ekonomi 

(Lauer, 2003). 

Ideologi sebagai perintang perubahan dikemukakan Karl 

Manheim mendefenisikan ideologi sebagai suatu sistem ide yang 

menghasilkan perilaku yang mempertahankan tatanan yang ada. 

Misalnya sejumlah ideologi keagamaan telah merintangi atau 

menumpas perubahan, yaitu Kong Hu Chu di Cina (Lauer, 2003). 

Karena ajaran atau ideologi tersebut lebih mencintai dan 

mengidealkan masa lalu. Sistem strata sosial masyarakat bersifat 
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feodalisme. Hal tersebut dapat dilihat dari posisi kasta negro di 

Amerika Serikat cenderung dilestarikan. 

Ideologi sebagai faktor mempermudah perubahan 

dikemukakan Weber. Weber menyangkal bahwa agama menjadi 

penghalang perubahan, akan tetapi justru  sebagai sumber 

pendekatan rasional dan sistematis yang mendorong  kapitalisme. 

Asketisme Kristen misalnya memuat unsur moider kapitalisme 

bahwa perilaku rasional berdasarkan ide ―panggilan‖ (Lauer, 

2003). Asketisme Kristen kemudian menata kehidupan moral 

individu, sehingga menghasilkan sifat watak yang menyebabkan 

perkembangan kapitalisme. Gerts bahkan mengemukakan bahwa 

Islam modern dan Hinduisme ortodok digunakan untuk 

melanjutkan pembangunan ekonomi di Indonesia. 

Ideologi sebagai mekanisme pengarah perubahan kearah 

tertentu menurut logika ideologi. Orang Amerika lebih cenderung 

tergantung kepada tekhnologi ketimbang do‘a dalam mencari 

keselamatan sosial (Lauer, 2003). Misalnya dengan perang, 

keunggulan dijaminkan dengan keunggulan tekhnologi militer. 

Sebagai contoh dapat dilihat pada ideologi yang mengarahkan 

perubahan di Cina. Ideologi digunakan untuk memobilisasi rakyat 

selama periode Lompatan Jauh Kedepan (1958-1960) yang 

merupakan suatu upaya untuk mencapai pertumbuhan 

ekonomi  yang cepat dan besar-besaran dengan desentralisasi dan 

mobilisasi massa rakyat untuk bekerja secara intensif (Lauer, 

2003). 

Secara umum ideologi berperan mencegah, merintangi, 

membantu atau mengarahkan perubahan, baik pada tingkat 

struktur, pola interaksi, struktur kekuasaan dan produktivitas. 

Contoh sederhana dalam upaya ―penghapusan kasta‖ berdasarkan 

ideologi Islamisme yang menentang perbudakan dan menganggap 

manusia memiliki persamaan hak dalam seluruh bidang kehidupan. 

Paulo Freire (Irfan, 2019) membagi ideologi perubahan 

sosial dengan mengacu pada dunia pendidikan yang memanusiakan 

manusia. Pertama, kesadaran magis, kesadaran yang 



 

 

  Perubahan Sosial  | 27  

mengembalikan semua persoalan kemanusiaan kepada realitas di 

luar diri manusia (natural dan supra natuaral). Kedua, kesadaran 

naif, kesadaran yang mengembalikan masalah kemanusiaan kepada 

manusia dengan tanpa mengaitkan antara hal yang satu dengan 

yang lainnya, misalnya kemiskinan terjadi karena masyarakat 

malas, tidak mempunyai jiwa kewirausahaan. Ketiga, kesadaran 

kritis yang disebut juga kesadaran transformatif. Kesadaran yang 

sudah mampu melihat masalah kemanusiaan sebagai 

ketidakberesan antara sistem-sistem dalam masyarakat, misalnya 

kemiskinan terjadi bukan karena takdir Tuhan atau karena 

kemalasan manusia melainkan karena sistem yang menindas. 

Indonesia sebagai negara Pancasila, dalam melakukan 

perubahan sosial harus mengacu pada ideologi Pancasila. Pancasila 

sebagai ideologi negara secara struktur memiliki tiga sisi atau 

dimensi yaitu: pertama, dimensi idealis, artinya nilai dasar yang 

terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan 

menyeluruh; kedua, dimensi normatif (aturan), artinya nilai yang 

terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem 

norma sebagaimana yang terkandung dalam norma kenegaraan; 

dan ketiga, dimensi realistis, maksudnya nilai-nilai itu harus 

mampu mencerminkan kenyataan hidup dan perilaku yang 

berkembang dalam kehidupan masyarakat. 

Ideologi dasar yang terdiri dari keyakinan dan nilai-nilai 

yang bersifat kompleks terdapat pada setiap masyarakat. Ideologi 

dapat dijadikan alat untuk memelihara dan juga membantu 

mempercepat timbulnya perubahan.  

Lalu, bagaimana dengan perubahan sosial? Perubahan 

sosial merupakan proses sosial yang terjadi dalam masyarakat, 

yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan pemikiran manusianya. 

Manakala diperhatikan peta perubahan sosial dilihat dari latar 

tuntutannya menurut Didin S. Damanhuri (2010) menggolongkan 

menjadi empat visi. Visi pertama, perubahan sosial itu 

menghendaki perubahan secara revolusioner (revolutionery 
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change).Kedua, visi yang menghendaki perubahan gradual lewat 

transformasi kebudayaan (culturally change). Ketiga, visi yang 

menghendaki perubahan sosial secara evolusioner (accelerated 

evolutionary change). Keempat, visi yang menghendaki perubahan 

konservatif (conservative change). 

 

E. Penutup 

Perubahan merupakan keniscayaan bagi individu, 

organisasi, dan masyarakat, seperti perubahan teknologi, perubahan 

nilai dan perilaku, perubahan tujuan dan kebutuhan, perubahan 

ketersediaan sumber daya, perubahan hukum, perubahan kontrol 

politik pemerintah (Heffron dalamHendra, 2018). 

Terkait dengan arah perubahan, apabila ditinjau dari 

perubahan masyarakat dapat dianalisa dari berbagai segi, 

diantaranya: ke ‖arah‖ mana perubahan dalam masyarakat itu 

―bergerak‖ (direction of change), dalam arti perubahan itu bergerak 

meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi setelah 

meninggalkan faktor itu mungkin perubahan itu bergerak kepada 

sesuatu bentuk yang baru sama sekali, atau bergerak kepada suatu 

bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang lampau. 

Semoga !!! 
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BAB III 

PARADIGMA, MAZHAB, DAN  

TEORI PERUBAHAN SOSIAL 

 

 

 

A.  Pendahuluan 

Para ahli filsafat, sejarah, ekonomi, dan sosiologi telah 

mencoba untuk merumuskan prinsip-prinsip atau hukum 

perubahan-perubahan sosial (social changes). Banyak yang 

berpendapat bahwa kecenderungan terjadinya perubahan sosial 

merupakan gejala wajar, lumrah, niscaya yang timbul dari 

pergaulan hidup manusia. 

Mengkaji tentang teori dan perubahan sosial, maka 

kemudian yang terlebih dahulu harus dibicarakan adalah masalah 

paradigma. Paradigma adalah cara pandang kita untuk melihat 

bagaimana masalah sosial, bisa juga sebagai kaca mata atau alat 

pandang untuk menganalisis masalah sosial. Apakah masalah atau 

realitas sosial itu timpang atau tidak. Kalau jawabannya tidak, 

kenapa dan kalau timpang apa yang mesti dilakukan? 
 

B. Pengertian Paradigma Perubahan Sosial 

Kata paradigma (paradigm) mengandung arti model, pola 

atau contoh. Menurut Thomas S. Kuhn (George Ritzer, 2014), 

paradigma adalah asumsi-asumsi teoritis (suatu sumber nilai), yang 

merupakan sumber hukum, metode, tata cara penerapan dalam ilmu 

tersebut. Sedangkan menurut Kaelan (2010), paradigma 

berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi 

pengertian sumber nilai, kerangka berfikir, orientasi dasar, sumber, 

asas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan 

serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang 

pembangunan, reformasi, maupun dalam pendidikan.  
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Paradigma adalah suatu pandangan yang fundamental 

(mendasar, prinsipil, radikal) tentang sesuatu yang menjadi pokok 

permasalahan dalam ilmu pengetahuan. Kemudian, bertolak dari 

suatu paradigma atau asumsi dasar tertentu seseorang yang akan 

menyelesaikan permasalahan dalam ilmu pengetahuan tersebut 

membuat rumusan, baik yang menyangkut pokok 

permasalahannya, metodenya agar dapat diperoleh jawaban yang 

dapat dipertanggungjawabkan (George Ritzer, 2014). 

Pada dasarnya tidak ada suatu pandangan atau teori sosial 

pun yang bersifat netral dan objektif, melainkan salah satunya 

bergantung pada paradigma yang dipergunakan. 

Ada beberapa paradigma perubahan sosial, di antaranya: 

paradigma evolusi, structural functionalisme, modernisasi, human 

capital theory, paradigma fungsionalis, paradigma interpretatif, 

paradigma humanis radikal, dan paradigma strukturalis radikal 

(Usman dan Kadir, 2020). 

Pertama, paradigma evolusi. Pandangan paradigma evolusi, 

bahwa: perubahan dilihat sebagai natural, dereeksional, immanent, 

kontinu, keharusan, dan berjalan melalui sebab yang sama; 

perubahan adalah melalui fase-fase dari "theologycal" dimana suatu 

masyarakat dikuasai oleh "pendeta" dan diperintah oleh militer. 

Fase kedua "methaphysical" dimana didasarkan pada pikiran 

filosofis manusia, sedangkan tingkat ketiga adalah positive yakni 

dengan memahami hukum alam dan eksperimentasi ilmiah.  

Kedua, structural functionalisme.Pandangan paradigma 

evolusi, bahwa: kritik terhadap teori evolusi sering hanya disebut 

sebagai fungsionalisme dikembangkan oleh Robert Merton. 

Konflik dalam masyarakat dilihat oleh mereka sebagai tidak 

berfungsinya integrasi sosial dan equilibrium. Oleh karena itu 

harmoni dan integrasi dipandang sebagai fungsional, bernilai tinggi 

dan harus ditegakkan, sedangkan konflik harus dihindarkan. Bagi 

teori ini status quo harus dipertahankan. 

Ketiga, paradigmamodernisasi. Pandangan paradigma 

modernisasi, bahwa: modernisasi berkembang mulai tahun 50an 



 

  Perubahan Sosial  |  31 

merupakan respon terhadap perang dunia. Teori ini dipergunakan 

dikalangan interdisiplin, seperti sosiologi, psikologi, ilmu politik, 

ekonomi, antropologi dan bahkan agama. Pertumbuhan ekonomi 

sebagai kunci perubahan sosial, dan tradisional dianggap sebagai 

masalah penghambat modernitas. 

Keempat, human capital theory.Bagi penganut teori ini 

keterbelakangan suatu masyarakat adalah dianggap bersumber pada 

faktor-faktor interen negara atau masyarakat itu sendiri. Teori ini 

mengandalkan pada economic return of investment dalam 

pendidikan. Bagi pengambil keputusan, upaya untuk meningkatkan 

investasi pada human capital mereka lihat sebagai hasil dari 

cepatnya pertumbuhan ekonomi. 

Kelima, paradigma fungsionalis. Merupakan sosiologi 

kemapanan, keteraturan, stabilitas sosial, keterpaduan sosial, 

kesetiakawanan, pemuasan kebutuhan. Paradigma ini dimulai pada 

dasawarsa abad 19 karena pengaruh karya Comte, Spencer, 

Durkheim, dan Pareto. 

Keenam, paradigma interpretatif.Pendekatan teori ini 

cenderung nominalis, anti positivis, dan idiografis, karena mereka 

beranggapan bahwa kenyataan sosial muncul karena dibentuk oleh 

kesadaran dan tindakan seseorang, karenanya mereka berusaha 

menyelami jauh kedalam kesadaran dan subyektifitas pribadi 

manusia untuk menemukan pengertian apa yang ada dibalik 

kehidupan sosial. Paradigma ini dipengaruhi oleh pemikiran sosial 

kaum idealis Jerman yang berasal dari pemikiran Immanuel 

Kant, penerusnya adalah penganut filsafat fenimenologi 

yaitu Dilttey, Max Weber, Husser, dan Schucz. 

Ketujuh, paradigma humanis radikal. Pandangan dasarnya 

adalah bahwa kesadaran manusia telah dibelenggu oleh 

suprastruktur-ideologis yang ada diluar diri manusia yang 

menciptakan pemisah antara dirinya dengan kesadaran yang murni 

(alienasi) atau membantu kesadaran palsu. Paradigma ini 

mengecam habis-habisan kemapanan kestabilan. Paradigma 

humanis radikal, menekankan perlunya menghilangkan atau 
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mengatasi berbagai pembatasan tatanan sosial yang ada. Kesadaran 

manusia dianggap telah dikuasai atau dibelenggu oleh suprastruktur 

ideologis yang ada di luar dirinya yang menciptakan pemisah 

antara dirinya yang murni (alienasi), atau membuatnya dalam 

kesadaran palsu (false conciousness) yang menghalanginya 

mencapai pemenuhan dirinya sebagai manusia sejati. 

Kedelapan, paradigma strukturalis radikal.Fokus analisis 

paradigma ini adalah menekankan pada konflik struktur. Paradigma 

strukturalis radikal, memperjuangkan perubahan sosial secara 

radikal namun dari sudut pandang objektivisme. Kaum strukturalis 

tidak terlalu menganggap penting kesadaran manusia, dan justru 

menekankan pada hubungan struktural yang terdapat dalam 

kenyataan sosial yang nyata. 

Kesembilan, paradigma modernitas akhir (late modernity) 

atau post-modernitas. Pemikiran-pemikiran tentang perubahan 

sosial yang berparadigma modernitas akhir (late modernity) atau 

post-modernitas (post-modernity) mengkritik keras pandangan-

pandangan tentang perubahan sosial yang berkecenderungan 

etnosentris ini (Brian, 2007). Mereka, secara umum menentang 

pandangan yang meniscayakan arah tunggal atau homogen 

perkembangan masyarakat dalam proses perubahan atau 

transformasi sosial. Sebaliknya mereka melihat bahwa terbuka 

kemungkinan bahwa masyarakat akan berkembang ke arah yang 

lebih heterogen karena potensi kekuatan otonomi dan identitas 

yang dimilikinya (Johnson, 2009).  

Kesepuluh, paradigma materialistik. Mereka yang 

menekankan pada faktor-faktor materialistik, misalnya, melihat 

bahwa penyebab utama dari suatu proses perubahan sosial 

(kebudayaan) adalah kondisi-kondisi material yang ada dan 

berkembang dalam masyarakat yang sedang mengalami proses 

perubahan tersebut. Kondisi-kondisi material ini bisa dalam bentuk 

perkembangan ekonomi, khususnya relasi produksi ekonomi (mode 

of economic) atau kemajuan teknologi yang berkembang di 

masyarakat. Penganut pendekatan materialistik ini, misalnya, 
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percaya bahwa perubahan teknologi (baru) dan perubahan pola-

pola hubungan produksi (baru) akan merubah interaksi sosial, 

organisasi sosial, nilai, sistem kepercayaan, norma, dan akhirnya 

perubahan masyarakat.  

Tokoh paling depan yang menekankan faktor-faktor 

materialistik sebagai penyebab utama perubahan sosial adalah Karl 

Marx. Karl Marx sendiri berpendapat bahwa evolusi masyarakat 

berlangsung melalui beberapa tahapan sejarah masyarakat, yaitu 

dari masyarakat komunis primitif, masyarakat feodal, masyarakat 

kapitalis, dan akhirnya masyarakat sosialis/komunism modern. 

Terkecuali pada masyarakat komunis primitif, semua sejarah 

masyarakat dimasa lalu, secara tak terelakkan, mengandung benih-

benih pertentangan atau antagonisme dan konflik, yaitu antara 

kelas menindas dan kelas tertindas (Johnson, 2008).  

Kesebelas, paradigma reformasi ke transformasi: peta 

kesadaran Freire. Arena perbedaan paradigma yang lain yang juga 

berpengaruh dalam perkembangan dan kajian teori perubahan 

sosial dan teori pembangunan adalah dengan meminjam pembagian 

paradigma yang dikembangkan oleh Paulo Freire. Ketika Freire 

(1970) menerbitkan buku Pedagogy of the Oppressed yang pertama 

kali diterbitkan dalam bahasa Inggris tahun 1970, umumnya orang 

menyangka bahwa ia sedang melakukan kritik terhadap dunia 

pendidikan. Namun, dengan membaca karya Freire lainnya, 

terutama mendengar dialognya dengan tokoh social movement 

Amerika Serikat, Miles Horton, yang dibukukan dengan judul We 

Making the Road by Walking (1990), orang baru sadar bahwa 

Freire sedang berbicara soal yang lebih luas dari dunia pendidikan 

yakni mengenai paradigma perubahan sosial. Dia mengakui sangat 

dipengaruhi oleh Gramsci, seorang pemikir kebudayaan yang 

radikal yang pertama kali mengupas bahwa sesungguhnya 

peperangan yang terpenting pada abad modern ini adalah ideologi, 

yang disebutnya sebagai proses 'hegemony'. Dari situlah orang baru 

menyadari bahwa Freire sedang membicarakan pendidikan dalam 
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kaitannya dengan struktur dan sistem budaya, ekonomi, dan politik 

yang lebih luas.  

Seorang tokoh mazhab Franfurt Jurgen Habermas (Mas‘ud, 

2018) membagi tiga paradigma dalam melihat masalah sosial, 

yaitu: pertama, instrumental knowledge. Kedua, dalam paradigma 

ini, pengetahuan lebih dimaksudkan untuk menaklukan dan 

mendominasi obyeknya, yang dimaksud oleh Habermas 

sesungguhnya adalah paradigma positivisme. Ketiga, adanya 

kepercayaan universalisme dan generalisasi melalui determinisme. 

 

C. Mazhab Perubahan 

Mazhab (bahasa arab: madzhab) adalah istilah dari bahasa 

Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang 

menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu 

dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut 

menjadi ciri khasnya.  

Mazhab diartikan sebagai pendapat, kelompok atau aliran 

yang bermula dari pemikiran atau ijtihad seorang imam dalam 

memahami sesuatu baik filsafat, hukum fiqh, teologi dan 

sebagainya.  

Mahzab perubahan adalah jalan atau cara peralihan dari 

waktu ke waktu. Dikatakan mahzab bagi seseorang jika cara atau 

jalan tersebut menjadi ciri khasnya, sedangkan perubahan adalah 

hal (keadaan) berubah. Mahzab perubahan adalah jalan yang dilalui 

dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret 

maupun abstrak. Jadi mahzab perubahan adalah jalan atau cara 

peralihan dari waktu ke waktu. 

Ada tiga mazhab pemikiran sebagai pembentuk fondasi 

untuk bersandarnya teori-teori managemen perubahan (E.S. 

Kusuma, 2015). 
 

1. Mazhab perspektif individual 

Pendukung mazhab ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: 

(a) psikologi behavioris. Memandang perilaku sebagai hasil 
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interaksi seseorang dengan lingkungannya. (b) Gestalt-Field. 

Bahwa perilaku seseorang merupakan pengaruh dari lingkungan 

dan penalaran dalam pembelajaran yang merupakan suatu proses 

perolehan atau perubahan wawasan, pandangan, ekspektasi atau 

pola pemikiran. 
 

2. Mazhab dinamika kelompok 

Mazhab ini menekankan pada pencapaian perubahan 

organisasi melalui tim atau kelompok kerja, ketimbang pada 

individu. Jadi, yang dimaksud disini ialah individu bukan tidak 

mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam 

organisasi sama sekali, namun faktor terbesar terjadinya perubahan 

yaitu dari kelompok kerja. 
 

3. Mazhab sistem terbuka 

Perubahan salah satu sistemnya berdampak pada bagian lain 

dalam sistem, akhirnya pada kinerja keseluruhan. Jadi, perubahan 

dan sistem dalam organisasi saling berkaitan satu sama lain. 

Organisasi dipandang sebagai sistem ―terbuka‖ dijelaskan dalam 

dua sudut pandang yaitu: (1) organisasi berorientasi dengan 

lingkungan eksternalnya, dan (2) organisasi secara internal saling 

berkaitan satu sama lain.   
 

D. Teori-teori Perubahan Sosial 

Piotr Sztompka (2014) mengemukakan bahwa perubahan 

sosial dapat dikaji melalui teori klasik sosiologi, teori dimensi 

waktu, teori budaya, modernitas, globalisasi, evolusi dan teori 

lingkar sejarah. 

Dalam sejarah ada banyak teori mengenai sebab musabab 

terjadinya perubahan sosial (Abdullah Idi, 2014). Pertama, ada 

yang berpendapat bahwa masyarakat berubah karena adanya 

perubahan ―ide‖. Max Weber adalah salah satu penganut teori ini. 

Dalam The Sociology Of Religion dan The Protestant Etnic and 

The Spirit Of Capitalims, Max Weber banyak menekankan betapa 

pengaruhnya ide terhadap suatu masyarakat. Sejumlah peneliti Max 
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Weber juga mengatakan bahwa tesis utama dari Weberianisme 

adalah pengakuan terhadap peranan besar ideologi sebagai variabel 

independensi bagi perkembangan masyarakat. Sudah tentu, strategi 

perubahan sosial sangat bergantung pada apa yang kita anggap 

sebagai sebab musabab terjadinya perubahan.  

Kedua, yang mempengaruhi perubahan sosial adalah ―great 

individuals‖(tokoh-tokoh besar) yang sering pula disebut dengan 

heroes(para pahlawan).Salah satu pengikut teori ini adalah Thomas 

Carlyle (1795-1881). Dalam bukunya yang berjudul On Heroes 

(Para Pahlawan), Hero-Worship (Pemuja-Pahlawan),dan The 

Heroic In History (Kepahlawanan dalam Sejarah). Carlyle 

menekankan bagaimana perubahan sosial itu terjadi karena 

munculnya orang-orang yang dianggap punya kemampuan baik 

secara keilmuan maupun kemampuan yang lain. Sehingga Carlyle 

mengatakan ―sejarah dunia...adalah biografi orang-orang besar.‖ 

Oleh sebab itu, perubahan sosial terjadi karena munculnya para 

tokoh atau pahlawan yang dapat menarik simpati para pengikutnya 

yang setia. Kemudian bersama para simpatisan itu, para pahlawan 

melancarkan gerakan untuk merubah masyarakat. Inilah yang oleh 

para sosiolog dinamakan dengan great individuls as histirocal 

force.   

Ketiga, bisa terjadi karena munculnya social movement 

(gerakan sosial). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan 

gerakan sosial. Berbagai LSM di luar negeri telah terbukti dapat 

menimbulkan perubahan sosial. Di samping itu, organisasi sosial 

merupakan wadah yang dapat menimbulkan perubahan sosial. 

Menurut Soekanto (2013), bagi seseorang yang 

mempelajari sosiologi (perubahan sosial, penulis), maka teori 

tersebut mempunyai kegunaan antar lain: (1) suatu teori atau 

beberapa teori merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui, 

serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang dipelajari 

sosiologi (perubahan sosial); (2) teori memberikan petunjuk-

petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang 

memperdalam pengetahuannya di bidang sosiologi (perubahan 
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sosial); (3) teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih 

mengkhususkan fakta yang dipelajari oleh sosiologi (perubahan 

sosial); (4) teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih 

mengkhususkan fakta yang dipelajari sosiologi (perubahan sosial); 

(5) suatu teori akan sangat berguna dalam mengembangkan sistem 

klasifikasi, membina struktur konsep-konsep serta 

mempertimbangkan definisi-definisi yang penting dalam 

penelitian; dan (6) pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-

kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk 

dapat mengetahui kea rah mana, masyarakat akan berkembang atas 

dasar fakta yang diketahui masa lampau dan pada dewasa ini. 

Membahas teori perubahan sosial (social change theory), 

August Comte (1798-1857) membagi dalam dua konsep penting, 

yaitu social static (bangunan struktural) dan social dyinamics 

(dinamika struktural). Bangunan struktural merupakan hal-hal yang 

mapan, berupa struktur yang berlaku pada suatu masa tertentu. 

Bahasan utamanya mengenai struktur sosial yang ada di 

masyarakat yang melandasi dan menunjang orde, tertib, kestabilan 

masyarakat. Statika sosial ini kemudian disepakati oleh anggota 

masyarakat dan karena itu disebut sebagai ‗kemauan umum‘ atau 

‗volonte general‘ (KJ. Veeger, 1985). Hasrat dan kodrat manusia 

adalah persatuan, perdamaian, kestabilan atau keseimbangan. 

Tanpa unsur-unsur stuktural ini kehidupan manusia tidak dapat 

berjalan. Akan selalu terjadi pertengkaran dan perpecahan 

mengenai hal-hal yang sangat mendasar, sehingga kesesuaian 

paham sukar terbentuk. Pembedaan antara statika sosial dan 

dinamika sosial dengan demikian bukanlah pembedaan yang 

menyangkut masalah faktual melainkan lebih tepat dikatakan 

sebagai pembedaan teoritik. 

Pada dasarnya ada empat perkara penting dalam teori 

perubahan sosial, yaitu: (a) perkara asal-usul; (b) solidaritas 

mekanik dan organik; (c) pembagian kerja dalam masyarakat 

kecenderungan yang memiliki solidaritas organik; dan (d) arah 
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perkembangan masyarakat modern terjadi dari solidaritas mekanik 

ke organik (Anggun Luthfiah Mardhotillah dalam Subhan, 2019). 

Ada 2 (dua) pendekatan tentang teori perubahan, yakni 

pendekatan teori-teori klasik dan pendekatan teori-teori modern 

terhadap perubahan sosial (M.  MunandarSoelaiman, 2005). 
 

1. Pendekatan teori-teori klasik terhadap perubahan sosial 

Pemikiran para tokoh klasik tentang perubahan sosial dapat 

digolongkan ke dalam beberapa pola, yaitu perubahan sosial pola 

linear, perubahan sosial pola siklus, dan perubahan sosial gabungan 

beberapa pola. 

a) Pola linear 

Perubahan sosial mengikuti pola linear seperti dikemukakan 

oleh Auguste Comte. Dia mengatakan bahwa kemajuan progresif 

peradaban manusia mengikuti suatu jalan yang alami, pasti, sama, 

dan tak terelakkan. Perubahan selalu berubah dari yang sederhana 

ke arah yang lebih kompleks, selalu berubah menuju arah 

kemajuan. Comte mengemukakan ―hukum tiga tahap‖, yaitu bahwa 

suatu masyarakat mengikuti perkembangan perubahan dengan pola 

seperti berikut: 

1) Tahap teologis dan militer, yaitu suatu tahapan dimana 

hubungan sosial bersifat militer, masyarakat senantiasa 

bertujuan untuk menundukan masyarakat lain. Pemikiran-

pemikiran masyarakat dalam tahap ini ditandai oleh kuatnya 

pemikiran yang bersifat adikodrati, yaitu dikuasai oleh 

suatu kekuatan yang berasal dari luar diri manusia, kuatnya 

pemikiran magis religius, pemikiran yang bersifat rasional 

dan berdasarkan penelitian tidak dibenarkan. 

2) Tahap metafisik dan religius, yaitu suatu tahapan dimana 

dalam masyarakat sudah terjadi adanya suatu hubungan 

atau jembatan pemikiran yang menghubungkan masyarakan 

militer dan masyarakat industri. Pengamatan atau penelitian 

masih dikuasai oleh imajinasi tetapi lambat laun semakin 

merubahnya dan menjadi dasar bagi suatu penelitian. 
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3) Tahap ilmu pengetahuan dan industri, yaitu suatu tahapan 

dimana industri mendominasi hubungan sosial dan produksi 

menjadi tujuan utama masyarakat. 

b) Pola siklus 

Menurut pola siklus, masyarakat berkembang laksana 

sebuah roda. Pada suatu saat ada di atas, saat lain di bawah. 

Masyarakat mengalami kemajuan dalam peradabannya, namun 

suatu saat akan mengalami kemunduran bahkan mungkin 

mengalami suatu kemusnahan. Perjalanan peradaban manusia 

laksana sebuah perjalanan gelombang, bisa muncul tiba-tiba, 

berkembang, kemudian lenyap. Bisa juga diibaratkan seperti 

perkembangan seorang manusia mengalami masa muda, masa 

dewasa, masa tua dan kemudian punah. 

c) Gabungan beberapa pola 

Teori ini menggabungkan pola linear dan pola siklus. 

Perubahan sosial dalam masyarakat bisa berbentuk pola siklus dan 

linear. Contoh perubahan linear, dicontohkan oleh pemikiran Marx. 

Menurut Marx, masyarakat berubah dari masyarakat komunis 

tradisional ke arah komunis kaum borjuis yang akan dimenangkan 

oleh kaum buruh kemudian akan membentuk masyarakat komunis. 

Pemikiran siklis Marx terlihat dari pandangannya bahwa sejarah 

manusia adalah sejarah perjuangan terus-menerus antara kelas-

kelas dalam masyarakat. Setelah satu kelas menguasai kelas 

lainnya siklus akan berulang lagi. 

Max Weber, salah satu tokoh yang menggabungkan pola 

siklus dan linear dalam melihat perubahan sosial. Pandangan 

siklusnya terlihat dalam mengkaji jenis wewenang yang ada dalam 

masyarakat. Menurutnya, di dalam masyarakat terdapat tiga jenis 

wewenang, yaitu wewenang kharismatis, rasional-legal, dan 

tradisional. Wewenang yang ada dalam masyarakat akan beralih-

alih: wewenang kharismatis akan mengalami rutinisasi sehingga 

berubah menjadi wewenang tradisional atau rasional legal, 

kemudian akan muncul wewenang kharismatis kembali, dan itu 

akan berulang lagi. Sedangkan pandangan linearnya terlihat dari 
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cara memandang masyarakat, bahwa perubahan masyarakat akan 

menuju kearah peningkatan yaitu masyarakat yang rasional 

(rasionalitas). 

Dalam kelompok teori-teori perubahan sosial klasik telah 

dibahas empat pandangan dari tokoh-tokoh terkenal yakni August 

Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber. August 

Comte menyatakan bahwa perubahan sosial berlangsung secara 

evolusi melalui suatu tahapan-tahapan perubahan dalam alam 

pemikiran manusia, yang oleh Comte disebut dengan evolusi 

intelektual. Tahapan-tahapan pemikiran tersebut mencakup tiga 

tahap, dimulai dari tahap theologis primitif; tahap metafisik 

transisional, dan terakhir tahap positif rasional. Setiap perubahan 

tahap pemikiran manusia tersebut mempengaruhi unsur kehidupan 

masyarakat lainnya, dan secara keseluruhan juga mendorong 

perubahan sosial. 

Karl Marx pada dasarnya melihat perubahan sosial sebagai 

akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam tata 

perekonomian masyarakat, terutama sebagai akibat dari 

pertentangan yang terus terjadi antara kelompok pemilik modal 

atau alat-alat produksi dengan kelompok pekerja. 

Di lain pihak, Emile Durkheim melihat perubahan sosial 

terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis, 

yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional 

yang diikat solidaritas mekanistik, ke dalam kondisi masyarakat 

modern yang diikat oleh solidaritas organistik.  

Sementara itu, Max Weber pada dasarnya melihat 

perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah akibat dari 

pergeseran nilai yang dijadikan orientasi kehidupan masyarakat. 

Dalam hal ini dicontohkan masyarakat Eropa yang sekian lama 

terbelenggu oleh nilai katolikisme ortodox, kemudian berkembang 

pesat kehidupan sosial ekonominya atas dorongan dari nilai 

protestanisme yang dirasakan lebih rasional dan lebih sesuai 

dengan tuntutan kehidupan modern. 
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2. Pendekatan teori-teori modern terhadap perubahan sosial 

Pada umumnya para penganut teori modern perubahan 

sosial melihat perubahan sosial pada negara-negara berkembang 

secara linear (bergerak dari tradisional ke modernitas) dan 

evolusioner (berjalan lambat). Di lain pihak, ada pandangan 

penganut teori konflik, yaitu mereka yang melihat bahwa 

sebenarnya perubahan itu tidak membawa dampak kemajuan bagi 

negara-negara berkembang. Yang terjadi sebaliknya, negara-negara 

berkembang menjadi negara yang terbelakang dan menciptakan 

ketergantungan negara berkembang kepada negara-negara industri 

maju di Barat. 

Berikut ini adalah beberapa pandangan teori modern 

perubahan sosial. 

a. Teori modernisasi 

Teori ini berpandangan bahwa Negara-negara terbelakang 

akan meniru seperti apa yang telah dilakukan oleh Negara-negara 

industri maju. Dengan meniru Negara-negara maju mereka akan 

menjadi Negara berkembang melalui proses modernisasi. 

Negara-negara terbelakang dipandang perlu untuk merubah 

keadaan tradisionalnya kearah yang lebih modern dengan 

memperbaiki sejumlah kekurangannya. Sejumlah perbaikan itu 

menyangkut: menurunnya angka kematian dan kelahiran, 

menurunnya ukuran dan pengaruh keluarga, terbukanya sistem 

stratifikasi, perubahan sistem feodal ke birokrasi, menurunnya 

pengaruh agama, beralihnya sistem pendidikan dari keluarga dan 

komunitas ke sistem pendidikan formal, munculnya kebudayaan 

massa, dan munculnya perekonomian pasar dan industrialisasi 

(Kamanto Sunarto, 2011). 

b. Teori ketergantungan (dependencia) 

Teori ini berpandangan bahwa berdasarkan pengalaman 

kepada Negara-negara Amerika Latin telah terjadi perkembangan 

dunia yang tidak merata. Di satu pihak Negara-negara maju 

mengalami perkembangan, di lain pihak secara bersamaan Negara-

negara dunia ketiga mengalami kolonialisme dan neo-kolonialisme 
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bahkan justru menjadi semakin terbelakang, dunia ketiga tidak 

mengalami tahap ―tinggal landas‖. Keadaan ini menciptakan 

Negara dunia ketiga yang ekonominya berbasis kepada sumber 

daya alam selalu tergantung pada Negara industri maju. 

c. Teori sistem dunia 

Teori ini berpandangan, seperti dicetuskan oleh pendirinya 

Immanuel Wallerstein, bahwa perekonomian kapitalis dunia terbagi 

atas tiga jenjang, yaitu: Negara-negara inti, Negara-negara semi 

periferi dan Negara-negara periferi. 

Negara-negara inti adalah Negara-negara industri di Eropa 

Barat yang telah mengalami industrialisasi sejak abad ke-16 dan 

sekarang telah berkembang pesat. Negara-negara semi periferi 

adalah Negara-negara di Eropa Selatan yang secara ekonomi 

berhubungan dengan inti namun tidak berkembang. Sedangkan 

Negara-negara periferi adalah Negara-negara Asia dan Afrika. 

Pada saat ini, Negara-negara inti (termasuk Amerika Serikat 

dan Jepang) menguasai sistem dunia sehingga mampu menguasai 

sumber daya alam Negara lain untuk kepentingan mereka sendiri. 

Sedangkan Negara-negara semi dan periferi sudah tidak mungkin 

lagi mengejar ketertinggalan yang semakin jauh dengan Negara-

negara inti. 

Pendekatan ekuilibrium menyatakan bahwa terjadinya 

perubahan sosial dalam suatu masyarakat adalah karena 

terganggunya keseimbangan di antara unsur-unsur dalam sistem 

sosial di kalangan masyarakat yang bersangkutan, baik karena 

adanya dorongan dari faktor lingkungan (ekstern) sehingga 

memerlukan penyesuaian (adaptasi) dalam sistem sosial, seperti 

yang dijelaskan oleh Talcott Parsons, maupun karena terjadinya 

ketidakseimbangan internal seperti yang dijelaskan dengan Teori 

Kesenjangan Budaya (cultural lag) oleh William Ogburn. 

Pendekatan modernisasi yang dipelopori oleh Wilbert More, 

Marion Levy, dan Neil Smelser, pada dasarnya merupakan 

pengembangan dari pikiran-pikiran Talcott Parsons, dengan 

menitikberatkan pandangannya pada kemajuan teknologi yang 
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mendorong modernisasi dan industrialisasi dalam pembangunan 

ekonomi masyarakat. Hal ini mendorong terjadinya perubahan-

perubahan yang besar dan nyata dalam berbagai aspek kehidupan 

masyarakat termasuk perubahan dalam organisasi atau 

kelembagaan masyarakat. 

Adapun pendekatan konflik yang dipelopori oleh R. 

Dahrendorf dan kawan-kawan, pada dasarnya berpendapat bahwa 

sumber perubahan sosial adalah adanya konflik yang intensif di 

antara berbagai kelompok masyarakat dengan kepentingan 

berbeda-beda (interest groups). Mereka masing-masing 

memperjuangkan kepentingan dalam suatu wadah masyarakat yang 

sama sehingga terjadilah konflik, terutama antara kelompok yang 

berkepentingan untuk mempertahankan kondisi yang sedang 

berjalan (status quo), dengan kelompok yang berkepentingan untuk 

mengadakan perubahan kondisi masyarakat. 

Di samping teori-teori di atas, perubahan dapat terjadi 

karena terdapat modifikasi terhadap beberapa pola kehidupan dari 

berbagai kondisi. Kondisi penyebab terjadi perubahan sosial dapat 

diketahui dengan teori-teori terjadi perubahan sosial. Teori-teori 

perubahan sosial dimaksud sebagai berikut. 
 

1. Teori evolusi (evolutionary theory)  

Teori evolusi menjelaskan perubahan sosial memiliki arah 

tetap dan dialami setiap masyarakat. Arah tetap yang dimaksud 

adalah perubahan sosial akan terjadi bertahap, mulai dari awal 

hingga akhir. Saat telah tercapainya perubahan terakhir, maka tidak 

terjadi perubahan lagi.  

Teori evolusi pada dasarnya berpijak dari teori Evolusi 

Darwin dan dipengaruhi dari pemikiran Herbert Spencer. 

Sedangkan dalam teori evolusi dalam perubahan sosial terdapat dua 

tokoh yang paling berpengaruh yaitu Emile Durkheim, Ferdinand 

Tonnies, Auguste Comte, dan Herbert Spencer. 

Menurut Emile Durkheim, adanya perubahan karena suatu 

evolusi mempengaruhi perorganisasian masyarakat, terutama dalam 
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menjalin hubungan kerja. Sedangkan menurut Ferdinan Tonnies, 

bahwa masyarakat berubah dari yang sebelum masyarakat 

sederhana yang mempunyai hubungan erat dan komperatif menjadi 

masyarakat besar yang menjalin hubungan secara terspesialisasi 

dan impersonal.  

Perubahan sosial memiliki arah tetap yang dilalui oleh 

masyarakat. Semua masyarakat melalui urutan pentahapan yang 

sama dan bermula dari tahap perkembangan awal menuju 

perkembangan terakhir. Apabila tahapan terakhir telah tercapai, 

maka saat itu perubahan evolusioner telah berakhir. Prinsip 

terpenting dari teori evolusioner adalah tahapan masyarakat 

berawal dari kelahiran, pertumbuhan, dan kesempurnaan. 

Kelemahan teori ini, tidak bisa menjelaskan pertanyaan 

"mengapa masyarakat berubah"? dimana teori ini hanya 

menjelaskan perubahan yang terjadi.  

Ada bermacam-macam teori tentang evolusi. Teori tersebut 

digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu unilinear theories 

of evolution, universal theories of evolution, dan multilined theories 

of evolution (Kanto Sanggar, 2006). 

a. Unilinear theories of evolution 

Teori ini berpendapat bahwa manusia dan masyarakat 

termasuk kebudayaannya akan mengalami perkembangan 

sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu dari bentuk yang 

sederhana ke bentuk yang kompleks dan akhirnya 

sempurna. Pelopor teori ini antara lain Auguste Comte dan 

Herbert Spencer. 

b. Universal theories of evolution 

Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat 

tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. 

Kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi 

tertentu. Menurut Herbert Spencer, prinsip teori ini adalah 

bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari 

kelompok homogen menjadi kelompok yang heterogen. 
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c. Multilined theories of evolution 

Teori ini lebih menekankan pada penelitian terhadap tahap-

tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. 

Misalnya mengadakan penelitian tentang perubahan sistem 

mata pencaharian dari sistem berburu ke sistem pertanian 

menetap dengan menggunakan pemupukan dan pengairan. 
 

2. Teori nonevolusioner 

Teori nonevolusioner lebih melihat bahwa masyarakat 

bergerak dari tahap evolusi tetapi proses tersebut dilihat secara 

multilinear artinya bahwa perubahan dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Tokoh teori ini antara lain adalah Gerhard Lenski.  
 

3. Teori neoevolusi 

Teori neoevolusiadalah teori bantahan dari evolusi, karena 

teori ini membahas bahwa perubahan sosial terjadi tidak secara 

bertahap tapi secara acak. 
 

4. Teori konflik (conflict theory)  

Teori konflik menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat 

berbentuk konflik. Konflik berasal dari pertentangan kelas antara 

kelompok penguasa dengan kelompok yang masyarakat tertindas 

sehingga melahirkan perubahan sosial yang mengubah sistem 

sosial tersebut. 

Teori konflik menekankan adanya konflik sebagai faktor 

terjadinya perubahan sosial. Berbeda dengan teori fungsional yang 

menghendaki keseimbangan dan stabilitas dan menghindari 

perubahan sosial, teori ini lebih menekankan terjadinya perubahan 

sosial. Perubahan sosial merupakan sesuatu yang harus diwujudkan 

di masyarakat. Faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan 

sosial adalah adanya konflik yang terjadi di masyarakat. Sehingga 

teori ini menekankan masyarakat sebagai subyek perubahan. 

Dalam teori konflik, tokoh yang berpengaruh adalah Karl 

Marx dan Ralf Dahrendort. Menurut Karl Marx, konflik sosial 

merupakan sumber yang paling penting dan paling berpengaruh 

terhadap semua perubahan sosial terjadi. Menurut Ralf Dahrendorf, 
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setiap perubahan sosial merupakan hasil konflik dalam kelas 

masyarakat. 

Teori ini mempunyai beberapa asumsi, antara lain: (1) 

setiap masyarakat merupakan subjek dari perubahan-perubahan 

sosial; (2) setiap masyarakat pasti mengalami pertikaian dan 

konflik; (3) setiap elemen masyarakat memberikan sumbangan 

terhadap disintegrasi dan perubahan; dan (4) setiap masyarakat 

hidup berdasarkan pada paksaan yang dilakukan oleh satu anggota 

masyarakat ke anggota lainnya.  
 

5. Teori fungsionalis 

Dalam teori fungsionalis menjelaskan bahwa perubahan 

sosial merupakan suatu yang konstan dan tidak memerlukan 

penjelasan. Oleh karena itu perubahan sosial bisa saja 

mengacaukan suatu keseimbangan dalam masyarakat. Jadi teori 

fungsional hanya menerima perubahan yang 

menguntungkan/bermanfaat untuk masyarakat, sedangkan bagi 

perubahan yang tidak bermanfaat tidak akan digunakan atau 

dibuang. 

Teori fungsional lebih menekankan pada usaha memelihara 

sistem sosial secara  menyeluruh, bukan mengubahnya. Maka teori 

ini lebih melihat perubahan sosial sebagai sesuatu yang 

mengacaukan keseimbangan. Teori fungsionalis menekankan pada 

keseimbangan dan stabilitas. 

Teori ini memandang bahwa setiap elemen masyarakat 

memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. 

Perubahan yang muncul di suatu bagian masyarakat akan 

menimbulkan perubahan pada bagian yang lain pula. 

Dalam teori fungsionalis, tokoh yang berpengaruh adalah 

William Ogburn. Menurutnya, biarpun unsur-unsur masyarakat 

saling berkaitan satu sama lain, namun kecepatan dalam perubahan 

setiap unsur tidaklah sama. Ada unsur yang berubah dengan cepat, 

ada juga yang perubahannya lambat. 

Para penganut teori fungsionalis lebih menerima perubahan 

sosial sebagai sesuatu yang konstan dan tidak memerlukan 

penjelasan. Perubahan dianggap sebagai suatu hal yang 



 

  Perubahan Sosial  |  47 

mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan ini 

berhenti pada saat perubahan itu telah diintegrasikan dalam 

kebudayaan. Apabila perubahan itu ternyata bermanfaat, maka 

perubahan itu bersifat fungsional dan akhirnya diterima oleh 

masyarakat, tetapi apabila terbukti disfungsional atau tidak 

bermanfaat, perubahan akan ditolak. Tokoh dari teori ini adalah 

William Ogburn. 

Secara lebih ringkas, pandangan teori fungsionalis, sebagai 

berikut: 

a. Setiap masyarakat relatif bersifat stabil. 

b. Setiap komponen masyarakat biasanya menunjang kestabilan 

masyarakat. 

c. Setiap masyarakat biasanya relatif terintegrasi. 

d. Kestabilan sosial sangat tergantung pada kesepakatan 

bersama (konsensus) di kalangan anggota kelompok 

masyarakat. 
 

6. Teori siklis/siklus 

Dalam teori siklus, perubahan sosial terjadi secara bertahap 

dengan perubahan yang tidak akan berhenti walau pada tahapan 

terakhir yang sempurna, tetapi perubahan tersebut akan kembali 

keawal untuk peralihan ke tahap selanjutnya, sehingga tergambar 

sebuah siklus. Teori siklis/siklus mencoba melihat bahwa suatu 

perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh 

siapapun dan oleh apapun. Karena dalam setiap masyarakat 

terdapat perputaran atau siklus yang harus diikutinya. Menurut 

teori ini kebangkitan dan kemunduran suatu kebudayaan atau 

kehidupan sosial merupakan hal yang wajar dan tidak dapat 

dihindari. 

Teori siklus melihat perubahan sebagai sesuatu yang 

berulang-ulang. Apa yang akan terjadi sekarang pada dasarnya 

memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang ada 

sebelumnya. Di dalam pola perubahan ini tidak tampak batas-batas 

antara pola hidup primitif, tradisional dan modern.  

Menurut pola siklus, masyarakat berkembang laksana suatu 

roda; kadangkala naik di atas, kadangkala turun ke bawah. Contoh 
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yang diberikan Vilfredo Pareto adalah mengenai siklus kaum elite 

(circulation of the elite), bahwa dalam setiap masyarakat terdapat 

dua lapisan, yaitu lapisan bawah (nonelite) dan lapisan atas (elite). 

Elite terdiri dari aristokrat dan terbagi lagi atas elite yang berkuasa 

dan elite yang tak berkuasa. 

Para penganut teori siklus juga melihat adanya sejumlah 

tahap yang harus dilalui oleh masyarakat. Namun mereka 

berpandangan bahwa proses perubahan masyarakat bukanlah 

berakhir pada tahap akhir yang sempurna melainkan berputar 

kembali ke tahap awal untuk peralihan selanjutnya. 

Dalam teori siklus, tokoh yang berpengaruh adalah Oswald 

Spenger dan Arnold Toynbee. Menurut pendapat Oswald bahwa 

setiap masyarakat berkembang dengan 4 tahap, contohnya adalah 

pertumbuhan manusia dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa 

dewasa ke masa tua. Sedangkan menurut pendapat Arnold 

Toynbee, perubahan sosial baik itu kemajuan ataupun kemunduran 

dapat dijelaskan dalam konsep-konsep kemasyarakatan yang 

berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu tantangan dan 

tanggapan. 

Salah satu penganut teori siklus adalah Arnold Toynbee 

(1889-1975). Toynbee adalah seorang sejarawan Inggris yang 

menilai bahwa peradaban besar berada dalam siklus kelahiran, 

pertumbuhan, keruntuhan, dan kematian. Kemudian akan 

melahirkan peradaban baru, dan begitu seterusnya. Teori ini pada 

dasarnya menyatakan bahwa perubahan terjadi secara bertahap, 

namun setelah sampai pada tahap terakhir yang sempurna, akan 

kembali lagi ke tahap awal untuk melakukan perubahan 

selanjutnya. Prinsip utama teori siklus adalah bahwa perubahan 

sosial diawali dari kelahiran, pertumbuhan, dan kejatuhan. Setelah 

itu masyarakat akan memulai tahap kelahiran kembali. 

Beberapa bentuk teori siklis/siklus sebagai berikut. 

a. Teori Oswald Spengler (1880-1936) 

Menurut teori ini, pertumbuhan manusia mengalami empat 

tahapan, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Pentahapan 

tersebut oleh Spengler digunakan untuk menjelaskan 
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perkembangan masyarakat, bahwa setiap peradaban besar 

mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Proses 

siklus ini memakan waktu sekitar seribu tahun. 

b. Teori Pitirim A. Sorokin (1889-1968) 

Sorokin berpandangan bahwa semua peradaban besar 

berada dalam siklus tiga sistem kebudayaan yang berputar tanpa 

akhir. Siklus tiga sistem kebudayaan ini adalah kebudayaan 

ideasional, idealistis, dan sensasi. 

1)   Kebudayaan ideasional, yaitu kebudayaan yang didasari 

oleh nilai-nilai dan kepercayaan terhadap kekuatan 

supranatural. 

2)   Kebudayaan idealistis, yaitu kebudayaan di mana 

kepercayaan terhadap unsur adikodrati (supranatural) dan 

rasionalitas yang berdasarkan fakta bergabung dalam 

menciptakan masyarakat ideal. 

3) Kebudayaan sensasi, yaitu kebudayaan di mana sensasi 

merupakan tolok ukur dari kenyataan dan tujuan hidup. 
 

c. Teori Arnold Toynbee (1889-1975) 

Toynbee menilai bahwa peradaban besar berada dalam 

siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan akhirnya kematian. 

Beberapa peradaban besar menurut Toynbee telah mengalami 

kepunahan kecuali peradaban Barat, yang dewasa ini beralih 

menuju ke tahap kepunahannya. 
 

7. Teori revolusi 

Teori revolusiadalah teori perubahan sosial yang terjadi di 

dalam masyarakat secara cepat, perubahan ini bisa menyebabkan 

suatu perpecahan / konflik. 

Perubahan yang terjadi secara revolusi, sebenarnya 

kecepatan berlangsungnya perubahan adalah relatif, dikarenakan 

ada suatu revolusi yang berlangsung lama. Misal, revolusi industri 

di Inggris yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dari proses 

produksi tanpa mesin, hingga proses produksi menggunakan mesin. 

Perubahan seperti ini dianggap perubahan yang cepat, karena 
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mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, yaitu adanya 

sistem hubungan antara buruh dan majikan. 

Dapat dikatakan telah terjadi suatu revolusi, bila telah 

memenuhi beberapa syarat yang meliputi: (1) harus ada keinginan 

umum untuk mengadakan suatu perubahan. Di dalam masyarakat 

harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan, dan harus ada 

suatu keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan 

keadaan tersebut. (2) Adanya seorang pemimpin atau sekelompok 

orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut. (3) 

Pemimpin mana dapat menampung keinginan-keinginan 

masyarakat untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa 

tidak puas tadi menjadi program dan arah gerakan. (4) Pemimpin 

tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. 

Artinya adalah bahwa tujuan tersebut terutama sifatnya kongkrit 

dan dapat dilihat oleh masyarakat. Di samping itu diperlukan juga 

suatu tujuan yang abstrak, misalnya perumusan suatu ideologi 

tertentu. (5) Harus ada momentum, yaitu saat dimana segala 

keadaan dan faktor sudah tepat dan baik untuk memulai suatu 

gerakan. Apabila momentum keliru, maka revolusi dapat gagal, 

contoh, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan revolusi 

yang momentumnya amat tepat (Hariyanto, 2012).  
 

8. Teori modernitas 

Teori modernitas adalah teori perubahan sosial yang 

membahas masyarakat modern. Di dalam masyarakat moderen 

akan ada penemuan-penemuan, lalu penemuan tersebut bisa 

menyebabkan proses industrialisasi yang orang-orangnya bersifat 

kapitalis (orang yang kuat akan semakin kuat, orang yang lemah 

akan semakin lemah). 
 

9. Teori postmodernitas / modernitas akhir (late modernity) 

Teoripostmodernitas / neomodernisasi adalah teori yang 

membahas tentang kejenuhan masyarakat modern. Mereka jenuh 

karena orang-orangnya memiliki sifat egois, individualism, dan 

kapitalisme. 



 

  Perubahan Sosial  |  51 

10. Teori cultural lag 

Konsep ketertinggalan budaya (cultural lag) dikemukakan 

oleh William F. Ogburn. Teori ini mengacu pada kebiasaan sosial 

dan pola-pola organisasi sosial yang tertinggal (lag behind). 

Akibatnya adalah perubahan sosial selalu ditandai oleh ketegangan 

antara kebudayaan materil dan nonmateril. Tentu saja hal ini 

bertentangan dengan teori-teori yang sebelumnya yang 

menekankan perubahan dalam bentuk pengetahuan atau pandangan 

dunia. Sedangkan teori ini lebih menekankan pada segi kemajuan 

dalam kebudayaan materil seperti penemuan-penemuan dan 

perkembangan teknologi. 
 

11.Teori perkembangan 

Penganut teori ini percaya bahwa perubahan dapat 

diarahkan ke suatu titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari 

masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kompleks. 

Masyarakat tradisional menggunakan peralatan yang terbuat dari 

bahan seadanya melalui proses pembuatan secara manual, seperti 

alat-alat pertanian maupun alat-alat rumah tangga. Teknologi ini 

kemudian berkembang menjadi teknologi canggih yang pada 

intinya bertujuan mempermudah pekerjaan manusia. Teori ini 

dikenal dengan teori perkembangan atau linier. Teori 

perkembangan dibagi menjadi dua yaitu teori evolusi dan revolusi. 

Penganut teori evolusi berpandangan bahwa masyarakat secara 

bertahap berkembang dari primitif, tradisional, dan bersahaja, 

menuju masyarakat modern yang kompleks dan maju.  
 

12. Teori reformasi 

Reformasi didefinisikan sebagai sebuah bentuk perubahan 

yang gradual dan parsial. Tidak terlalu cepat, namun juga tidak 

lambat. Reformasi merupakan bentuk kompromi antara evolusi dan 

revolusi. Reformasi atau pembaharuan (perubahan yang signifikan 

atas hal yang dianggap menyimpang), telah berlangsung di 

berbagai belahan dunia sejak zaman Renaissance abad ke-15 

Masehi. Berawal di Jerman dengan pemikiran Martin Luther King, 
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yang menggugat penyimpangan ajaran Kristiani, berlanjut pada 

pemikiran Thomas Hobbes tentang State of Nature-nya di Inggris, 

John Locke, Rousseau hingga pemikiran demokrasi modern-nya 

Robert A Dahl, berintikan pentingnya moralitas pemimpin untuk 

menjalankan demokrasi. Demokrasi tidak saja berarti kekuasaan di 

tangan rakyat, namun juga desakralisasi pemimpin yang dibatasi 

aturan konstitusi dan diawasi oleh lembaga lain dimana rakyat 

memiliki hak atas mandat pemimpinnya. 

Gerakan reformasi acapkali terjadi, manakala seorang 

pemimpin berlaku korup dan manipulatif, sehingga diperlukan 

langkah-langkah politik yang berarti dari rakyat untuk melakukan 

perbaikan. Atau, bila rakyat merasakan adanya kekurangan dalam 

sistem konstitusi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. 

Dengan kedua alasan inilah, apa yang terjadi di Korea Selatan 

dengan Up-rising in Kwangju tahun 1986, di Cina dengan tragedi 

Tiananmen 1989, dan penggulingan Soeharto di Indonesia tahun 

1998, merupakan gerakan reformasi yang berdampak pada 

penyelenggaraan negara. 
 

13.Teori dialektik 

Teori ini menjelasakan bahwa perubahan sosial merupakan 

gabungan dari teori linier dan siklus. Tokoh utama dari teori 

dialetik ini adalah Hegel. Tetapi Karl Marx-lah yang berperan besar 

dalam mempopulerkan teori gagasan tersebut. Marx beranggapan 

bahwa perjuangan kelas terjadi antara mereka yang memiliki 

kepentingan untuk memelihara sistem reproduksi yang ada dan 

mereka yang ingin menggantikannya dengan yang baru. Menurut 

Marx, sejarah perjuangan antar kelas ini akan berlangsung terus-

menerus dan setelah satu kelas berhasil menguasai kelas lainnya, 

maka siklus yang serupa akan berulang lagi. Ia juga berasumsi 

bahwa masyarakat komunis pernah ada sebelum adanya feodalisme 

dan kapitalisme, yaitu masyarakat yang tidak mengenal pembagian 

kerja, yang di dalamnya konflik diganti dengan kerja sama. 

Sebaliknya, pemikiran Marx-pun mengandung benih pendekatan 
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linear karena gagasannya bahwa kapitalisme yang berkembang 

pesat justru akan menimbulkan konflik yang semakin hebat antar 

kaum buruh dan borjuis, yang pada akhirnya kaum buruh akan 

meraih kemenangan dan akan membentuk masyarakat terakhir 

yang dikenal dengan komunis. Pandangan linear Marx juga 

tercermin dari idenya bahwa negara-negara yang akan dijajah Barat 

pun akan mengalami proses yang dialami masyarakat Barat. 

Tokoh klasik lainnya memiliki pandangan dialektik adalah 

Max Weber. Gagasan siklusnya dapat dilihat dari teorinya tentang 

tiga model wewenang, yaitu tradisional, kharismatik, dan legal-

rasional. Menurutnya, masing-masing wewenang akan mengalami 

rutinisasi sehingga beralih kepada tahap wewenang berikutnya. 

Contohnya, wewenang tradisional akan mengalami rutinisasi 

sehinga beralih menjadi wewenang kharismatis, dan ini akan 

mengalami rutinisasi pula, sehingga beralih ke wewenang legal-

rasional. Wewenang inipun akan mengalami rutinisasi sehingga 

kembali memunculkan wewenang tradisional, begitu seterusnya. Di 

lain pihak, Weber pun melihat perkembangan linear dalam 

masyarakat, yaitu semakin meningkatnya rasionalitas. 
 

14. Teori Arnold Toynbee  

Toynbee menilai bahwa peradaban besar berada dalam 

siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan akhirnya kematian. 

Beberapa peradaban besar menurut Toynbee telah mengalami 

kepunahan kecuali peradaban Barat, yang dewasa ini beralih 

menuju ke tahap kepunahannya (Abdul Rasyid M., 2018). 
 

15. Teori Pertukaran 

Berdasarkan teori ini, seseorang masuk ke dalam hubungan 

pertukaran dengan orang lain karena daripadanya seseorang 

memperoleh imbalan. Dengan kata lain hubungan pertukaran 

dengan orang lain akan menghasilkan suatu imbalan bagi kita. 

Teori pertukaran sosial pun melihat antara perilaku dengan 

lingkungan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Karena 

lingkungan kita umumnya terdiri atas orang-orang lain, maka kita 
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dan orang-orang lain tersebut dipandang mempunyai perilaku yang 

saling mempengaruhi. 

Selain teori-teori perubahan sosial di atas, ada juga ahli 

yang membagi teori perubahan sosial (Nanang Martono, 2014), 

sebagai berikut: 

1. Linear theory, teori ini melalui tahapan-tahapan (stages) 

dan selalu menuju kedepan. Misalnya adanya perubahan 

masyarakat, dari masyarakat buta huruf menjadi masyarakat  

melek huruf. 

2. Spriralic theory, teori ini melalui pengulangan-pengulangan 

diiringi kematangan di dalamnya. Misalnya, pandangan 

masyarakat dalam berpolitik dengan sistem multipartai. 

3. Cylical theory, yaitu melalui putaran panjang yang ada pada 

suatu saat menemukan  track yang pernah dilalui. Misalnya, 

kembalinya masyarakat Barat kepada hal-hal yang natural 

dalam pengobatan, keyakinan, dan sebagainya. 

4. Teori historis, yaitu kemajuan masyarakat mengacu 

masyarakat maju berdasarkan zamannya. Episentrumnya 

berpinda-pindah, dari Sungai Indus (India), Sungai Yang 

Tse (Cina), Lembah Sungai Nil (Mesir), Yunani-

Romawi,Eropa Barat, Amerika Utara, sampai Jepang. 

5. Toeri relativisme, kemajuan masyarakat mengacu pada 

masyarakat Barat, khususnya Amerika Serikat. 

6. Teori analitik, kemajuan masyarakat ditandai dari berbagai 

aspek:ekonomi, politik, keluarga,mobilisasi sosial, dan 

agama yang semuanya itu bertumpu pada perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 

E. Penutup 

Dalam rangka memahami realitas sosial di dalam kehidupan 

masyarakat tergantung pada sejauhmana paradigma mampu 

melakukan afiliasi ilmiah seperti penelitian, penerbitan, dan 

implementasi kurikulum oleh masyarakat intelektual yang 

mendukungnya. Sehingga untuk menganalisa perkembangan maka 
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kita akan dihadapkan pada paradigma yang melandasi teori-teori 

tersebut. 

Piotr Sztompka (2014) mengemukakan bahwa kajian 

perubahan sosial berkembang berdasarkan perkembangan teori-

teori sosiologi, sejak teori statistika dan dinamika sosial Aguste 

Comte, teori stuktur dan fungsi Herbert Spencer dan teori sistem 

yang dikembangkan dari kedua teori sebelumnya oleh pakar 

sosiologi kontemporer.  

Perubahan sosial itu dapat disebabkan oleh tiga faktor 

utama, yaitu faktor gagasan (ideas), profil orang besar (great 

individual/ heroes)dan gerakan sosial (social movement), yang 

kemudian mempengaruhi proses perubahan sosial itu sendiri. 

Semoga !!! 
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BAB IV 

PENERIMAAN DAN KESIAPAN  

INDIVIDU BERUBAH 

 

 

 

A. Pendahuluan  

Perubahan adalah keniscayaan yang menyertai kehidupan, 

dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan menimpa siapa saja (A.B. 

Susanto, 2001). 

Perubahan merupakan keniscayaan bagi individu, 

organisasi, dan masyarakat, seperti perubahan teknologi, perubahan 

nilai dan perilaku, perubahan tujuan dan kebutuhan, perubahan 

ketersediaan sumber daya, perubahan hukum, perubahan kontrol 

politik pemerintah (Heffron dalamUsman dan Kadir, 2020). 

Menurut Imam Santoso (2011) perubahan merupakan sifat 

dasar dari masyarakat, ini mengubah metafor ―kehidupan sosial‖ 

seperti kehidupan sosial itu sendiri. Kehidupan sosial meliputi 

perubahan yang tiada henti. Gagasan paling umum dari perubahan 

mengindikasikan beberapa peralihan dalam hal entitas tertentu 

yang terjadi dalam waktu tertentu. 

Bagi seseorang, kelompok, organisasi, masyarakat yang 

percaya perubahan adalah hal yang niscaya atau pasti, akan siap 

dan menerima perubahan.   

Masyarakat tidak boleh dibayangkan sebagai keadaan yang 

tetap, tetapi sebagai proses, bukan objek semu yang kaku tetapi 

sebagai aliran peristiwa terus-menerus tiada henti. Diakui bahwa 

masyarakat (kelompok, komunitas, organisasi, bangsa) hanya dapat 

dikatakan ada sejauh dan selama terjadi sesuatu di dalamnya, 

seperti adanya tindakan, perubahan, dan proses tertentu yang 

senantiasa bekerja (Alfred dalam Sztompka, 2014). 

Dengan berbekal akal budi manusia memiliki tujuh 

kemampuan yang berfungsi untuk : menciptakan, mengkreasi, 
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memperlakukan, memperbarui, memperbaiki, mengembangkan, 

dan meningkatkansegala hal dalam interaksinya dengan alam 

maupun manusia lainnya(Herimanto dan Winarno, 2014). 

Ketujuh kemampuan tersebut merupakan potensiyang 

dimiliki manusia untuk kepentingannya dalam upaya memenuhi 

kebutuhan hidupnya, yaitu mempertahankan dan meningkatkan 

derajat kehidupannya, mengembangkan sisi kemanusiaannya, 

dengan cara menciptakan kebudayaan(selanjutnya manusia juga 

mengkreasi, memperlakukan, memperbarui, memperbaiki, 

mengembangkan dan meningkatkan kebudayaan), yang klimaksnya 

menciptakan perubahan (change).  

Salah satu variabel yang turut memberikan kontribusi 

terakselerasinya perubahan sosial adalah kesiapan untuk berubah 

(readiness for change), baik kesiapan individu, kesiapan 

masyarakat, kesiapan organisasi, dan kesiapan lembaga-lembaga 

kemasyarakatan. 

Menurut Weiner (2009) terdapat dua hal penting yang 

menyebabkan orang siap melakukan perubahan, yaitu change 

valence dan change efficacy. Change valence merupakan nilai 

outcome yang dipersepsi (what's in it for me?) atau ―do they think 

that it is needed, important, beneficial, or worthwhile?‖ 

Faktor individual lain, sebagai pemicu perubahan itu terjadi 

karena adanya perubahan dari dalam diri sendiri (personal) yaitu 

adanya sikap mau membuka diri menerima perubahan.   
 

B. Pengertian Kesiapan untuk Berubah 

Kesiapan berasal dari kata ―siap‖ mendapat awalan ke- dan 

akhiran -an. Menurut Cilliana dan Mansoer (2008), kesiapan 

merupakan tanda kognitif terhadap tingkah laku, baik menahan 

(resistensi) maupun mendukung usaha untuk melakukan 

perubahan. Armenakis et al. (Wiyono, 2008) mendefenisikan 

kesiapan (readiness) sebagai penanda kognitif terhadap perilaku 

dari penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan.  
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Holt, et all (2007) mendefinisikan kesiapan untuk 

perubahan sebagai suatu sikap komprehensif yang dipengaruhi 

secara bersamaan oleh konten (yaitu, apa yang berubah), proses 

(yaitu, bagaimana perubahan tersebut sedang dilaksanakan), 

konteks (yaitu, keadaan di mana perubahan itu terjadi), dan 

individu (misalnya, karakteristik mereka yang diminta untuk 

mengubah) yang terlibat. Selain itu, kesiapan secara kolektif 

mencerminkan sejauhmana seorang individu atau individu kognitif 

dan emosional cenderung untuk menerima, merangkul, dan sengaja 

mengadopsi rencana tertentu untuk mengubah status quo. 

Kesiapan untuk berubah adalah sejauhmana individu secara 

mental, psikologis, atau fisik siap untuk berubah.  

Kesiapan untuk berubah adalah sikap komprehensif yang 

mempengaruhi secara berkelanjutan oleh isi (contoh: apa yang 

sedang berubah), proses (contoh: bagaimana perubahan 

diimplementasikan), konteks (contoh: keadaan yang berada pada 

saat perubahan terjadi), dan individu (contoh: karakteristik dari 

mereka yang diminta untuk berubah) melibatkan dan secara 

kolektif merefleksikan keluasan terhadap individu atau sekumpulan 

individu sebagai kenaikan secara kognitif dan secara emosional 

untuk menerima, menyetujui, dan mengadopsi sebuah rencana 

khusus yang bermaksud untuk mengubah status quo (Holt et 

al.dalam Wiyono, 2008). 
 

C. Kesiapan Individu untuk Berubah  

Penelitian yang dilakukan oleh Gartner Group (Holbeche 

dalam Soumjaya dkk, 2015) menjelaskan bahwa faktor individu 

memainkan peranan penting dalam keberhasilan perubahan. 

Mangundjaya (2016) yang menerangkan bahwa salah satu sumber 

kegagalan dari suatu program perubahan adalah manusia. 

Kesiapan individu untuk berubah adalah kesiapan yang 

mengacu pada persepsi individu terhadap segi tertentu lingkungan 

kerjanya, mengenai sejauh apa organisasi dirasa siap untuk berubah 

(Eby et al., 2000). Hanpachern (1997) menyatakan tentang 
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pengertian dari kesiapan individu untuk berubah terdapat kesiapan 

secara fisik, psikis dan mental yang dimiliki oleh individu pada saat 

terlibat dalam aktivitas perubahan. 

Pengertian kesiapan individu untuk berubah dikemukakan 

oleh Holt, Armenakis, Field dan Harris (2007) adalah tentang sikap 

yang dipengaruhi oleh isi (apa yang berubah), proses (bagaimana 

perubahan dilaksanakan), konteks (kondisi lingkungan terjadinya 

perubahan), dan individu (karakteristik individu pelaku perubahan) 

yang secara komprehensif dan simultan terlibat dalam suatu 

perubahan. Secara kolektif, kesiapan individu untuk berubah adalah 

suatu refleksi dari seberapa jauh seseorang ataupun orang dalam 

kelompok memiliki tendensi menyetujui, menerima, dan 

mengadopsi rencana yang spesifik dengan tujun mengubah keadaan 

yang berlangsung saat ini.  

Cunningham et al. (Nurnajmi, 2019) berpendapat bahwa 

kesiapan individu untuk berubah adalah kesiapan yang melibatkan 

kebutuhan untuk menunjukkan perubahan, dimana seseorang 

merasa mampu mencapai perubahan (self-efficacy) dan memiliki 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perubahan. Lain 

halnya dengan Holt et al. (2007) yang mendefinisikan kesiapan 

individu untuk berubah sebagai kesiapan untuk berubah 

menunjukkan sejauh mana individu secara kognitif dan emosi 

cenderung menerima dan mengadopsi rencana tertentu yang 

bertujuan untuk mengubah status quo.  

Dapat disimpulkan bahwa kesiapan untuk berubah 

merupakan sikap yang dipengaruhi oleh isi, proses, konteks dan 

karakteristik seseorang dengan melibatkan fisik, psikis dan mental 

untuk direfleksikan seberapa jauh seseorang atau orang dalam 

kelompok tersebut memiliki tendensi untuk menyetujui dengan 

adanya rencana perubahan spesifik yang berjalan secara 

komprehensif serta berlangsung simultan dan bertujuan untuk 

mengubah keadaan saat ini.  
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D. Komitmen Kesiapan Individu untuk Berubah  

Menurut Backer (Irfan, 2019), kesiapan individu untuk 

berubah melibatkan keyakinan, sikap dan intensi individu sesuai 

dengan perubahan yang dibutuhkan. Individu dapat mendukung 

atau menolak untuk berubah, tergantung pada perubahan 

lingkungan, tipe perubahan yang diperkenalkan, dan karakteristik 

orang yang ingin diubah dan change agent. Oleh karena itu, 

intervensi untuk meningkatkan kesiapan untuk berubah adalah hal 

yang penting. Rendahnya kesiapan untuk berubah dapat 

menyebabkan rendahnya motivasi untuk berubah, atau bahkan 

melakukan tindakan-tindakan aktif untuk menolak perubahan. 

Menurut Mangundjaya (2016) bahwa kesiapan individu 

untuk berubah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

komitmen individu untuk berubah, khususnya komitmen afektif 

untuk berubah. Menurut Herscovitch dan Meyer (Mangundjaya, 

2016), komitmen untuk berubah merupakan kekuatan (pola pikir) 

yang mengikat seseorang kepada tindakan yang dianggap sangat 

penting untuk keberhasilan pelaksanaan inisiatif perubahan. 

Secara umum, Hanpachern (Irfan, 2019) menjelaskan 

terdapat tiga (3) dimensi kesiapan untuk berubah, yaitu: 1) 

mempromosikan perubahan. 2) Berpartisipasi pada perubahan. 3) 

Penolakan/resistensi terhadap perubahan. 

Guna mendapatkan komitmen individu untuk berubah, 

faktor kesiapan individu sangat penting dalam mendukung 

keberhasilan suatu inisiatif perubahan. Pernyataan tersebut 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mangundjaya (2016) 

yang menunjukkan bahwa kesiapan individu untuk berubah 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap komitmen 

individu untuk berubah, khususnya komitmen afektif untuk 

berubah. 

Terdapat 3 (tiga) dimensi dalam komitmen untuk berubah, 

dimana dimensi yang dianggap paling berpengaruh dinamakan 

sebagai komitmen afektif untuk berubah (Herscovitvh & Meyer, 

2002; Herold, Fedor, Caldwell, 2007; Herold, Fedor, Caldwell & 
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Liu, 2008; Rafferty & Restubog, 2009; Parish dkk, 2008; dan 

Neves, 2009). Komitmen afektif untuk berubah merupakan 

keinginan/dorongan yang datang dari dalam diri individu karena 

percaya bahwa ada manfaat yang akan didapatkan dari perubahan 

sehingga memberikan dukungan terhadap perubahan. Individu 

yang memiliki komitmen afektif akan merasa terikat untuk 

mendukung perubahan dengan didasari kemauan mereka sendiri. 

Herscovitch dan Meyer (Tasrif, 2019) mendefinisikan 

komitmen afektif untuk berubah sebagai suatu keinginan untuk 

memberikan dukungan terhadap perubahan yang dilandasi pada 

kepercayaan bahwa perubahan memiliki manfaat dan merupakan 

hal yang baik. Komitmen afektif untuk berubah merupakan 

kesediaan pekerja untuk berubah melampaui persyaratan minimum 

yang ada; mereka percaya terhadap perubahan, dan ingin 

memberikan kontribusi terhadap keberhasilan perubahan. 

Komitmen menjadi kunci utama untuk mampu bertahan. 

Seberat apapun masalah yang dihadapi tidak membuatmu mudah 

mengeluh bahkan menyerah sekalipun. Karena untuk mengetahui 

sejauh mana perubahan yang dicapai adalah dengan berkomitmen 

atau mendedikasikan sebagian besar waktu pada apa yang telah 

dilakukan. Komitmen juga membuat seseorang lebih bertanggung 

jawab, disiplin dan setia kepada diri sendiri dan juga kepada orang 

lain, baik berupa hubungan dalam suatu komunitas atau kelompok 

maupun hubungan secara pribadi. 
 

E. Tahap-tahap Kesiapan untuk Berubah 

Perubahan menurut Robbins (2008) berkaitan dengan 

membuat segala sesuatunya menjadi berbeda. Armenakis, Harris & 

Mossholder (2009) mengatakan ada  beberapa hal yang 

mempengaruhi kesiapan untuk berubah, yaitu: (1) kebutuhan untuk 

berubah; (2) kemampuan untuk melakukan perubahan (self-

efficacy); (3) kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses 

perubahan. 
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Secara umum tahap-tahap perubahan akan meliputi tiga 

tahap: persiapan, penerimaan, dan komitmen. Pada tahap persiapan 

dilakukan berbagai kontak melalui ceramah, pertemuan, maupun 

komunikasi tertulis. Tujuannya agar tercapai kesadaran akan 

pentingnya perubahan (change awareness). Ketidakjelasan tentang 

pentingnya perubahan akan menjadi penghambat upaya-upaya 

dalam pembentukan komitmen. Sebaliknya kejelasan akan 

menimbulkan pemahaman yang baik terhadap pentingnya 

perubahan, yang mendukung upaya-upaya dalam pembentukan 

komitmen. 

Dalam tahap penerimaan, pemahaman yang terbentuk akan 

bermuara ke dalam dua kutub, yaitu persepsi yang positif di satu 

sisi atau persepsi negatif di sisi yang lain. Persepsi yang negatif 

akan melahirkan keputusan untuk tidak mendukung perubahan, 

sebaliknya persepsi positif yang  melahirkan keputusan untuk 

memulai perubahan dan merupakan suatu bentuk komitmen untuk 

berubah. 

Tahap komitmen melalui beberapa langkah yaitu instalasi, 

adopsi, instusionalisasi, dan internalisasi. Langkah instalasi 

merupakan periode percobaan terhadap perubahan yang 

merupakan preliminary testing terdapat dua konsekuensi dari 

langkah ini. Konsekuensi pertama, perubahan dapat diadopsi untuk 

pengujian jangka panjang. Kedua,  perubahan gugur setelah 

implementasi pendahuluan yang mungkin disebabkan oleh masalah 

ekonomi, financial dan politik, perubahan dalam tujuan strategis, 

dan tingginya vested interest. 

Sementara itu, Prochaska, dkk (Cunningham dkk., 2002) 

mengemukakan tahapan yang lebih spesifik dalam kesiapan 

perubahan: 

1. Tahap pre-kontemplasi (precontemplative): individu mulai 

menyadari kebutuhan untuk berubah. 

2. Tahap kontemplasi (contemplative): individu mulai 

mempertimbangkan tapi belum melaksanakan perubahan. 
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3. Tahap preparatory: individu mulai membuat rencana untuk 

berubah. 

4. Tahap aksi (action): individu mulai melaksanakan dan 

terlibat dalam perubahan. 

5. Tahap pemeliharaan (maintenance): individu berusaha untuk 

mempertahankan perubahan yang telah dilakukan. 
 

            Keterlibatan individu dalam tahap-tahap ini dipengaruhi 

oleh antisipasi terhadap risiko perubahan dan keuntungan yang 

akan diperoleh dari perubahan tersebut.   
 

F. Penerimaan terhadap Perubahan Sosial 

Secara etimologi, penerimaan berasal dari bahasa Latin kata 

accipere artinya mengambil apa yang ditawarkan. Penerimaan 

dipahami sebagai tindakan mengambil, meraih atau menangkap, 

kontras dengan konotasi umum yang disinonimkan dengan 

tindakan menerima. Hayes (Darwis, 2019) mengedepankan aspek 

positif proses penerimaan. Secara psikologi, penerimaan 

mengandung arti aktif menerima peristiwa atau situasi secara utuh. 

Dalam pengertian secara teknis, Hayes (Darwis, 2019) mengartikan 

penerimaan berhubungan dengan fungsi stimulus secara langsung 

atau otomatis terhadap suatu peristiwa, tanpa bertindak mereduksi 

atau memanipulasi fungsi ini dan terbatas hanya pada fungsi verbal 

(Hayes dalam Darwis, 2019).  

Secara teori sering dijelaskan bahwa bagaimana seseorang 

menghadapi perubahan itu hasilnya bisa dikelompokkan menjadi 

tiga: pertama, kelompok pemenang (the winner). Kelompok ini 

mendapatkan untung (secara materi atau non-materi) dari 

perubahan dengan melakukan adaptasi, menciptakan kreasi, atau 

meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Kedua, kelompok 

pecundang (the loser). Kelompok ini akhirnya menjadi korban dari 

perubahan. Mereka larut, hanyut, atau lari menghindari perubahan 

dengan reaksi yang tidak produktif. Dan ketiga, kelompok 

potensial (potential winner atau loser). Kelompok ini berada di 
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tengah yang belum jelas kemana arahnya. Mungkin akan masuk ke 

kelompok winner dan mungkin juga akan masuk ke kelompok 

loser. 

Di antara berbagai faktor yang mempengaruhi diterima atau 

tidaknya sesuatu unsur kebudayaan baru atau asing dalam suatu 

masyarakat sebagai salah satu bentuk perubahan sosial yang 

biasanya cukup berperan (Mas‘ud, 2018) adalah: 

1. Terbiasanya masyarakat tersebut mempunyai hubungan/kontak 

kebudayaan dengan orang-orang yang berasal dari luar 

masyarakat tersebut, yang mempunyai kebudayaan yang 

berbeda. Sebuah masyarakat yang terbuka bagi hubungan-

hubungan dengan orang yang beraneka ragam kebudayaannya, 

cenderung menghasilkan warga masyarakat yang bersikap 

terbuka terhadap unsur-unsur kebudayaan asing. Sikap mudah 

menerima kebudayaan asing lebih-lebih lagi tampak menonjol 

kalau masyarakat tersebut menekankan pada ide bahwa 

kemajuan dapat dicapai dengan adanya sesuatu yang baru, yaitu 

baik yang datang dan berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, 

maupun yang berasal dari kebudayaan yang datang dari luar. 

2. Kalau pandangan hidup dan nilai-nilai yang dominan dalam 

kebudayaan tersebut ditentukan oleh nilai-nilai yang bersumber 

pada ajaran agama; dan ajaran ini terjalin erat dalam keseluruhan 

pranata yang ada dalam masyarakat tersebut; maka penerimaan 

unsur-unsur kebudayaan yang baru atau asing selalu mengalami 

kelambatan karena harus di sensor dulu oleh berbagai ukuran 

yang berlandaskan pada ajaran agama yang berlaku. Dengan 

demikian, suatu unsur kebudayaan baru akan dapat diterima jika 

unsur kebudayaan yang baru tersebut tidak bertentangan dengan 

ajaran agama yang berlaku, dan karenanya tidak akan merusak 

pranata-pranata yang sudah ada. 

3. Corak struktur sosial suatu masyarakat turut menentukan proses 

penerimaan unsur kebudayaan baru. Suatu struktur sosial yang 

didasarkan atas sistem otoriter akan sukar untuk dapat menerima 

suatu unsur kebudayaan baru, kecuali kalau unsur kebudayaan 
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baru tadi secara langsung atau tidak langsung dirasakan oleh 

rezim yang berkuasa sebagai sesuatu yang menguntungkan 

mereka. 

4. Suatu unsur kebudayaan baru dengan lebih mudah diterima oleh 

suatu masyarakat kalau sebelumnya sudah ada unsur-unsur 

kebudayaan yang menjadi landasan bagi diterimanya unsur 

kebudayaan yang baru tersebut. Di pedesaan di pulau Jawa, 

adanya sepeda sebagai alat pengangkut dapat menjadi landasan 

memudahkan di terimanya sepeda motor di daerah pedesaan di 

Jawa; dan memang dalam kenyataan demikian. 

5. Sebuah unsur baru yang mempunyai skala kegiatan yang terbatas 

dan dapat dengan mudah dibuktikan kebenarannya oleh warga 

masyarakat yang bersangkutan, dibandingkan dengan sesuatu 

unsur kebudayaan yang mempunyai skala luas dan yang sukar 

secara konkrit dibuktikan kegunaannya. Contohnya adalah 

diterimanya radio transistor dengan mudah oleh warga 

masyarakat Indonesia, dan bahkan dari golongan berpenghasilan 

rendah merupakan benda yang biasa dipunyai. 

Pada umumnya, unsur budaya yang membawa perubahan 

sosial budaya dan mudah diterima masyarakat adalah jika: unsur 

kebudayaan tersebut membawa manfaat yang besar, peralatan yang 

mudah dipakai dan memiliki manfaat, dan unsur kebudayaan yang 

mudah menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima 

unsur tersebut. 

Masyarakat modern (kota) yang memiliki pola pikir yang 

berbeda dengan orang desa (dominan tradisional), dan unsur yang 

terkandung dalam pola pikir masyarakat modern adalah: bersifat 

dinamis atau selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, 

berdasarkan akal pikiran manusia dan senantiasa mengembangkan 

efisiensi dan efektivitas, dan tidak mengandalakan atau 

mengutamakan kebiasaaan atau tradisi masyarakat. 
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G. Penyesuaian Terhadap Perubahan 

Dalam menghadapi berbagai perubahan, sikap masyarakat 

antara satu dan lainnya berbeda. Ada sebagian masyarakat yang 

menolak perubahan, ada pula yang menyikapinya dengan lebih 

fleksibel, yaitu dengan mengubah susunan lembaga-lembaga 

kemasyarakatannya dengan maksud untuk menerima unsur-unsur 

baru. 

Adakalanya unsur-unsur baru dan lama tersebut 

bertentangan sehingga berpengaruh pada nilai dan norma 

masyarakat. Keadaan ini akan menimbulkan ketegangan di antara 

para warga masyarakat yang tidak mempunyai saluran ke arah 

pemecahan masalah atau penyelesaian. 

Apabila ketidakseimbangan tersebut dapat dipulihkan 

kembali setelah perubahan terjadi, terjadilah penyesuaian. Apabila 

kondisi tersebut berlangsung sebaliknya terjadilah disintegrasi 

sosial. 

Berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat 

menuntut adanya penyesuaian. Bentuk dari penyesuaian yang dapat 

dilakukan oleh warga masyarakat dalam menghadapi perubahan 

sosial sebagai berikut: melakukan asimilasi; menerima unsur-unsur 

baru; dan  melakukan akomodasi. 

Adakalanya unsur-unsur baru sebagai hasil perubahan sosial 

dan lama bertentangan sehingga berpengaruh pada nilai dan norma 

masyarakat. Keadaan ini akan menimbulkan ketegangan di antara 

para warga masyarakat yang tidak mempunyai saluran ke arah 

pemecahan masalah atau penyelesaian. 

Dalam perubahan sosial dan kebudayaan terdapat proses-

proses yang merupakan bagian dari perubahan sosial. Proses-proses 

tersebut antara lain: penyesuaian masyarakat terhadap perubahan 

(social equilibrium) atau adaptasi dan saluran-saluran perubahan 

sosial dan kebudayaan (channel of change). 

Penyesuaian masyarakat terhadap perubahan (social 

equilibrium). Keharmonisan dan keserasian dalam hubungan 

masyarakat tentunya merupakan hal yang sangat di idam-idamkan 



68  |  Nurlina Subair 

oleh setiap masyarakat. Keharmonisan dan keserasian ini 

dimaksudkan dimana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang 

pokok mengisi serta menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. 

Setiap kali ada perubahan atau penolakanmasyarakatterhadap 

perubahan dan hal-hal baru lembaga-lembaga kemasyarakatan 

dapat mengatasinya dengan baik sehingga masyarakat dapat 

menerima unsur-unsur baru. 

Biasanya, jika terdapat unsure-unsur baru sering 

bertentangan dengan unsure-unsur lama, dimana nantinya akan 

berpengaruh terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat, itu berarti telah terjadi gangguan yang kontinu dalam 

masyarakat. Apabila ketidakserasian dapat dipulihkan kembali 

setelah terjadi suatu perubahan, keadaan tersebut dinamakan 

penyesuaian (adjusment). Bila sebaliknya yang terjadi, maka 

dinamakan ketidakpenyesuaian sosial (maladjustment). 

Saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan 

(channel of change). Saluran-saluran perubahan sosial dan 

kebudayaan (channel of change) merupakan saluran-saluran yang 

dilalui oleh suatu proses perubahan. Pada umumnya saluran-saluran 

ini adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang 

pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama dan seterusnya. 

Lembaga yang menjadi titik tolak perubahan biasanya tergantung 

kepada cultural focus masyarakat pada suatu masa tertentu. 

Dalam menerima perubahan sosial diperlukan kemampuan 

adaptasi. Adaptasi diartikan sebagai kapasitas individu untuk 

mengatasi lingkungan, yang merupakan proses tingkah laku umum 

yang didasarkan atas faktor-faktor psikologis untuk melakukan 

antisipasi kemampuan melihat tuntutan di masa yang akan datang 

(Gifford dalam Tasrif, 2019).  

Untuk membimbing jalannya analisa agaknya konsep 

analisa fungsional mengenai adaptasi yang dikemukakan oleh 

Talcott Parson (M. Sitorus,  2004).  

Beberapa bentuk adaptasi menurut Robert K. Marton 

(Kamanto Sunarto, 2011) sebagai berikut: 
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1. Konformitas (conformity) yakni menunjuk pada penerima 

budaya baru yang berpengaruh baik dari segi tujuan maupun 

cara-cara yang digunakan. 

2. Inovasi (inovation) yakni menunjuk pada penerima budaya 

baru dari segi tujuannya tetapi tidak menerima cara-cara yang 

telah lazim dikesampingkan. 

3. Ritualisme (ritualism) yakni menunjuk pada penolakan 

tehadap tujuan dari budaya baru tetapi menerima cara-cara 

yang lazim digunakan oleh budaya baru tersebut. 

4. Retreatisme (retreatism) yakni menunjuk pada sikap 

penolakan sama sekali pada pengaruh budaya baru, baik dari 

segi tujuan atau cara yang digunakan, ia cukup puas dengan 

budaya yang telah dimiliki meskipun telah jauh ketinggalan 

dengan masyarakat sekitar. 

5. Pemberontakan (rebellion) yakni menunjuk pada sikap 

penolakan budaya lingkungan yang telah berkembang dan 

menggantinya dengan budaya yang baru. 
 

Kemampuan adaptasi khususnya bagi pelaku perubahan 

perlu diupayakan dengan membangun budaya adaptif, misalnya 

menciptakan suatu perasaan krisis (a sense of crisis) dan adanya 

suatu kebutuhan bagi terjadinya perubahan dan arahan baru; 

berkomunikasi secara konsisten dan luas; menampilkan sebuah 

kecenderungan untuk menerima perubahan dan ide ide baru dari 

luar; memperkuat pentingnya inovasi; dan membangun dan 

memelihara kredibilitas pihak-pihak yang memiliki kepentingan 

(agen dan aktor perubahan).  
 

H. Klasifikasi Penerima Perubahan 

Hampir semua individu akan melewati lima tahapan yang 

sama dalam menghadapi fenomena perubahan, yakni 

penyangkalan, kemarahan, tawar-menawar, depresi, dan akhirnya 

penerimaan. Tapi, bisa saja seseorang tidak melewatinya secara 
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berurutan. Ada orang yang menyangkal suatu perubahan, langsung 

dapat menerima kenyataan akan perubahan.  

Dalam proses mengadopsi paradigma perubahan, maka 

penerima perubahan dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 

empat kriteria berikut: early adopter, early majority, late majority, 

dan laggard. 

Pertama, early adopter adalah seseorang yang paling cepat, 

paling awal dan paling mampu   melihat segera kebutuhan dan efek 

positif dari suatu perubahan sehingga menjadi pihak yang   paling 

pertama menerima perubahan.  Biasanya, jumlah mereka tidak 

banyak, hanya sekelompok kecil. Kedua, early majority adalah 

pihak yang menerima perubahan setelah kelompok early 

adopter.  Ia   senantiasa memikirkan pertimbangan-pertimbangan 

dalam menerima  perubahan,   namun tetap menerima perubahan 

lebih cepat daripada keseluruhan populasi. Biasanya, jumla mereka 

lebih banyak dari kelompok early adopter. 

Ketiga, late majority adalah seseorang yang lebih akhir 

menerima perubahan.  Ia  menunggu dengan sikap skeptis dan 

berhati-hati. Ia akan berubah menunggu  seberapa banyak orang 

sudah berubah.  Bila sudah cukup banyak orang yang  berubah, ia 

pun akan ikut berubah. Jumlahnya lebih banyak dari kelompok 

early adopter dan early majority. 

Keempat, laggard adalah seseorang yang paling akhir dan 

sulit menerima perubahan.  Ia  menunggu dengan sikap curiga dan 

sangat berhati-hati. Ia akan berubah hanya  bilamana seluruh 

lingkungan masyarakat atau perusahan sudah berubah. Biasanya, 

jumlah mereka tidak banyak. 
 

I. Tidak Serta Merta Individu Berubah 

Perubahan merupakan salah satu tahap yang harus dilalui, 

karena perubahan adalah bukti kehidupan, karena pada dasarnya 

perubahan itu bukan hanya menerapkan teknologi, metode dan 

sistem-sistem baru, tetapi juga perubahan cara berpikir dan 

berperilaku (Aviata, dalam Darwis, 2019). 
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Manusia (individu) bisa berubah dan menerima budaya 

baru, tidak serta merta. Tapi perlu tahapan, mulai dari: pertama, 

know. Kedua, believe. Ketiga, attitude. Keempat, behavior. Kelima, 

habit. Keenam, culture (Muchlas Samani dan Hariyanto, 2011). 

Pertama, know (tahu). Sebelum seseorang/sekelompok 

orang menerima atau menciptakan  budaya baru (perubahan). 

Seseorang/sekelompok orang tersebut harus mengetahui terlebih 

dahulu apa yang hendak dirubah. Misalnya, sebuah masyarakat 

ingin menjadikan malu sebagai sebuah budaya. Hal-hal apa saja 

yang terangkum dalam budaya malu masyarakat tersebut. 

Apakah yang hendak diubah tersebut diterima atau ditolak, 

setuju dengan budaya malu atau tidak. Karenanya, perlu 

seseorang/sekelompok orang ketahui terlebih dahulu. Intisarinya, 

perlu ada pengetahuan awal. Pengetahuan adalah hasil tahu dari 

manusia, yang sekadar menjawab pertanyaan ―what‖, misalnya, apa 

itu budaya, apa itu malu, apa itu siswa, apa itu budaya malu, apa itu 

budaya malu siswa, dan seterusnya. 

Kedua, believe. Setelah seseorang atau sekelompok orang 

mengetahui sesuatu yang baru, yang sudah disaring oleh keyakinan 

kita. Keyakinan yang bersumber dari nilai-nilai yang terbentuk di 

lingkungan. Jika hal itu bermakna, maka pasti diterimanya.  

Keyakinan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh 

manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa 

sesuatu bermanfaat. Karena keyakinan merupakan suatu sikap, 

maka keyakinan seseorang tidak selalu benar atau, keyakinan 

semata bukanlah jaminan kebenaran. Jika keyakinan tidak ada 

maka keraguan akan muncul, dan kesalahan akan sering kali 

menghalangi. Keyakinan sangat penting dalam kehidupan seperti 

keyakinan dalam memeluk agama.  

Kepercayaan adalah suatu keadaan psikologis pada saat 

seseorang menganggap suatu premisi benar. Jika kita yakin dalam 

satu hal maka kepercayaan akan muncul, keyakinan dan 

kepercayaan sangat berdampingan dalam hidup. Contoh : pada saat 

kesulitan menghampiri maka sangat diperlukan sikap keyakinan 
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dan kepercayaan agar kesulitan yang dialami dapat dilewatkan. 

Kenyakinan dan kepercayaan sangat vital dalam hidup. Jadi tidak 

ada salahnya kita gunakan keyakinan kita dengan penuh percaya, 

mudah-mudahan bisa membantu dalam hidup (Nopva dalam 

Darwis, 2019). 

Ketiga, attitude. Sinergi antara apa yang kita ketahui 

dengan apa yang kita yakini, dan akhirnya membuahkan sikap.  

Sikap merupakan konsepsi yang bersifat abstrak tentang 

pemahaman perilaku manusia. Sikap belum merupakan suatu 

tindakan atau aktivitas tetapi berupa kecenderungan tingkah laku. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Rakhmat (2010) mengemukakan 

bahwa sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berfikir 

dan merasa dalam objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan prilaku 

tetapi merupakan kecenderungan untuk berprilaku dengan cara-cara 

tertentu terhadap objek sikap. 

Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan berfikir yang 

disiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang 

di organisasikan melalui pengalaman serta mempengaruhi secara 

langsung atau tidak langsung pada praktik atau tindakan 

(Notoatmodjo, 2012) 

Menurut Sarwono (2009) sikap (attitude) adalah istilah 

yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-

biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu itu bisa 

benda, kejadian, situasi, orang-orang atau kelompok, kalau yang 

timbul terhadap sesuatu itu adalah perasaan senang, maka disebut 

sikap positif. Sedangkan perasaan tidak senang disebut sikap 

negatif. Kalau tidak timbul perasaan apa-apa berarti sikapnya 

netral. Sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak berkenaan 

dengan objek tertentu. 

Keempat, behavior. Perilaku yang ditampilkan oleh 

seseorang adalah akumulasi dari know, believe dan attitude. Ketiga 

paduan tersebut, acapkali disebut sebagai ―software‖, sedangkan 

behavior adalah ‗hardware‖-nya. 
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Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam 

berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling 

nampak sampai yang tidak tampak, dari yang dirasakan sampai 

paling yang tidak dirasakan.  

Perilaku merupakan hasil daripada segala macam 

pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkunganya yang 

terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku 

merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang 

berasal dari luar maupun dari dalam dirinya (Notoatmojo, 2012). 

Sedangkan menurut Wawan (Nasution, 2019) perilaku merupakan 

suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi 

spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku 

adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. 

Kelima, habit. Perilaku yang didemonstrasikan secara 

konsisten adalah kebiasaan (habit), merupakan bentuk kristalisasi 

perilaku.  

Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang sehingga 

menjadi mudah untuk dikerjakan (Tatapangarsa dalam Nasution, 

2019). Mendidik dengan latihan dan pembiasaan adalah mendidik 

dengan cara memberikan latihan-latihan dan membiasakan untuk 

dilakukan setiap hari (Burhanudin, 2001). Kebiasaan (folkways) 

adalah suatu bentuk perbuatan berulang-ulang yang sama yang 

dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas dan 

dianggap baik dan benar. 

Keenam, cultutre. Budaya adalah cerminan dari nilai-nilai 

yang diketahui dan diyakini. Budaya merupakan pemantapan dari 

kebiasaan (habit). Pada tahapan inilah, perilaku seseorang sudah 

melekat dan sulit untuk diubah kembali, kendati ada nilai-nilai 

yang baru (Muchlas Samani dalamUsman dan Kadir, 2020). 

Budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta 

pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan 

dimilik oleh suatu anggota masyarakat tertentu (Linton dalam 

Nasikun, 2000).  
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Menurut Jensen dan Trenholm (Soelaiman, 2007) budaya 

diartikan sebagai seperangkat norma, nilai, kepercayaan, adat-

istiadat, aturan dan juga kode. Yang jika dilihat secara sosial 

mendefinisikan kelompok-kelompok orang, kemudian mengikat 

mereka satu sama lain serta memberi mereka kesadaran bersama. 

Budaya adalah cerminan dari nilai-nilai yang diketahui dan 

diyakini. Budaya merupakan pemantapan dari kebiasaan (habit). 

Pada tahapan inilah, perilaku seorang-orang sudah melekat dan 

sulit untuk diubah kembali, kendati ada nilai-nilai yang baru. Jika 

ada intervensi nilai yang baru, harus melalui ―learning process‖.  
 

J. Penutup 

Suatu perubahan, bukan hal yang tidak mungkin akan 

menggilas apa saja dan siapapun, baik individu, masyarakat 

maupun organisasi, dan karenanya perlu ada kesiapan. 

Kesiapan untuk berubah individu (individual readiness to 

change)merupakan sikap yang multidimensi, holistik dan 

komprehensif yang dipengaruhi secara simultan oleh perubahan, 

cara perubahan tersebut dilakukan, keadaan perubahan tersebut 

berlangsung, dan karakteristik dari orang yang diminta untuk 

melakukan perubahan. 

Kesiapan individu untuk berubah mempunyai fokus 

terhadap dua hal, yaitu kompetensi yang mendukung perubahan 

dan komitmen untuk berubah. Tujuannya adalah mengidentifikasi 

kesiapan diri dalam melakukan perubahan, serta mengklarifikasi 

konsekuensi-konsekuensi perubahan. Mengembangkan kesiapan 

untuk berubah terkait erat dengan kesiapan diri (people readiness) 

yang bertumpu pada membangun kompetensi dan komitmen. 

Kesiapan untuk menghadapi perubahan merupakan salah satu 

faktor yang memberi kontribusi terhadap efektifitas implementasi 

perubahan. 

Semoga !!!  
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BAB V 

MITOS PERUBAHAN SOSIAL 

 

 

A. Pendahuluan 

Perubahan sosial merupakan bentuk ketegangan yang 

merupakan hasil perluasan pola dari penyimpangan norma dan 

tingkah laku (Abcarian dalam Hendra, 2018). 

Kehidupan di dunia ini mungkin akan berakhir dengan 

rengekan. Ketimbang jeritan. Dunia ini mungkin akan terjerumus 

kedalam masa depan yang suram. Diledakan oleh konflik. 

Menderita ketidakadilan, yang dengan nekad mencoba mencari. 

Bentuk kehidupan yang lebih berarti (T.S. Eliot dalamLauer, 

2003).  

Seperti yang diungkapkan oleh TS Eliot di atas, saat ini kita 

memerlukan pemahaman tentang perubahan sosial. Pandangan para 

pemikir masa lalu bermanfaat dan dapat dijadikan landasan, baik 

untuk memahami dunia sekarang maupun untuk menyusun 

perspektif baru masa yang akan datang. Namun demikian, beberapa 

tulisan masa lalu cenderung mengkaburkan arti perubahan sosial itu 

sendiri, dan dilandasi asumsi-asumsi yang terbukti keliru. Teori-

teori masa lalu dibangun berdasarkan asumsi-asumsi di atas 

mitos tentang perubahan. Mitos-mitos ini merintangi dan 

menghalangi kita dalam menyusun perspektif baru tentang 

perubahan sosial (Agus Setiawan, 2008). 

Perubahan sosial tidak terjadi sebagaimana zat kimia yang 

ketika 1 mol unsur Na (misal) yang bermuatan positif direaksikan 

dengan 1 mol unsur Cl yang bermuatan negatif akan selalu 

menghasilkan senyawa NaCl yang bersifat netral. Perubahan sosial 

juga tidak bisa disamakan dengan rumus hitung-hitungan mutlak 

seperti yang kita pelajari bersama dalam pelajaran matematika, di 

mana saat bilangan 11 ditambahkan dengan bilangan 0 hasilnya 

akan tetap 11. Perubahan sosial melibatkan unsur-unsur yang lebih 



76  |  Nurlina Subair 

kompleks, yang melibatkan masyarakat dengan sejumlah pemikiran 

(termasuk adat, kebiasaan, dan mitos-mitos) dan perasaan yang 

melingkupinya, serta ragam aturan yang dianggap sakral oleh 

mereka. Itulah perubahan sosial. Bukan sekadar perubahan dalam 

skala individu, namun dalam skala masyarakat beserta tatanannya 

(Aloj Srjna dalamUsman dan Kadir, 2020). 

Dalam sebuah siklus kehidupan sosial, seringkali ditemukan 

berbagai gejolak kehidupan masyarakat yang biasanya memicu 

berbagai tindakan dari masyarakat, bahkan bisa menimbulkan 

sebuah tindakan anarkis akut. Hal tersebut disebabkan karena 

adanya sebuah kesalahan berpikir masyarakat yang masih 

memegang teguh mitos dalam menjalani kehidupan sosial. Mitos 

dan keyakinan yang telah mentradisi di sejumlah wilayah, akan 

menghambat perubahan, baik perubahan individu maupun 

masyarakat. 

 

B. Pengertian Mitos 

Kata mitos yang dalam bahasa Inggris myth berasal dari 

bahasa Latin mythus atau dari bahasa Yunani kuno mythos atau 

muthos yang bermakna cerita atau fabel (dongeng). 

Dalam bahasa kita sehari-hari, istilah mitos mengandung 

makna kepalsuan atau sesuatu yang bersifat khayali. Menurut 

Nurcholis Madjid, penyebutan tentang sesuatu hal yang dianggap 

sebagai mitos akan mengisyaratkan perendahan nilainya sehingga 

tidak perlu dipertahankan. Dalam pengertian ini, mitos menurutnya 

semakna dengan takhayul (dari bahasa Arab takhayul, yang berarti 

pengkhayalan),dongeng atau superstisi (Madjid, 2000). 

Salomon Reinach dalam Orpheus: A History of Religions 

mendefinisikan mitos dalam nada serupa, yaitu kumpulan cerita 

yang tidak ditemukan secara tepat, tetapi dikombinasikan oleh 

aktor-aktor yang hasilnya tidak dapat dipastikan kebenarannya 

sebagai bagian dari sejarah (Reinach, 2001). 

Mitos merupakan sistem komunikasi, yakni sebuah pesan. 

Ini membenarkan seseorang berprasangka bahwa mitos tidak bisa 
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menjadi sebuah objek, konsep atau ide; mitos adalah cara 

pemahaman (Roland Barthes dalamBenny Hoed, 2011).  

 

C. Fungsi, Tujuan, dan Manfaat  Mitos 

Mitos bukan hanya sebuah dongeng, mitos merupakan 

rumah pengetahuan bermasyarakat yang di dalamnya terdapat nilai-

nilai kearifan lokal suatu masyarakat dengan berbagai ekspresinya 

(C.A. Van Peursen dalam Nasution, 2019). 

Fungsi mitos adalah untuk menerangkan. Mitos 

memberikan gambaran dan penjelasan tentang alam semesta yang 

teratur, yang merupakan latar belakang perilaku yang teratur 

(Robbin, 2008). 

Mitos mempunyai fungsi tertentu (Fransiskus Simon, 2006). 

Di antaranya : a. Proses penyadaran akan kekuatan gaib. Mitos 

bukanlah informasi tentang kekuatan ghaib, tetapi cara 

mengantisipasinya, mempelajari, dan berelasi dengannya. b. 

Memberi garansi bagi kekinian. Mitos mempresentasikan pelbagai 

peristiwa yang pernah ada, dan mengandung saran serta antisipasi 

bagi kekinian. c. Merentangkan cakrawala epistimologis dan 

ontologis tentang realita. Mitos memberikan penggambaran tentang 

dunia, tentang asal mulanya, tetapi bukan seperti ilmu sejarah 

moderen.    

Fungsi mitos dalam kehidupan sosial budaya masyarakat 

pendukungnya adalah: (1) untuk mengembangkan simbol-simbol 

yang penuh makna serta menjelaskan fenomena lingkungan yang 

mereka hadapi; (2) sebagai pegangan bagi masyarakat 

pendukungnya untuk membina kesetiakawanan sosial di antara 

para anggota agar ia dapat saling membedakan antara komunitas 

yang satu dan yang lain; dan (3) sebagai sarana pendidikan yang 

paling efektif terutama untuk mengukuhkan dan menanamkan 

nilai-nilai budaya, norma-norma sosial dan keyakinan tertentu. 

Pada umumnya mitos-mitos dikembangkan untuk menanamkan dan 

mengukuhkan nilai-nilai budaya, pemikiran maupun pengetahuan 
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tertentu, yang berfungsi untuk merangsang perkembangan 

kreativitas dalam berpikir (Sri Iswidayati dalam Hendra, 2018). 

Ada 4 fungsi mitos menurut Joseph Campbell (Wahyu 

Abakar, 2019), yaitu fungsi mistis; ungkapan kekaguman terhadap 

alam semesta, fungsi sosiologis; mendukung dan mengesahkan tata 

tertib sosial, fungsi kosmologis; menjelaskan bentuk alam semesta 

dan fungsi pedagogis tentang bagaimana manusia mengembangkan 

kemampuan untuk dapat bertahan hidup dalam kondisi apapun.  

Orang-orang tua atau orang-orang terdahulu bukan tanpa 

alasan mengajarkan mitos kepada generasi-generasi penerusnya, 

mereka meyakini dan mempercayai bahwa mitos mempunyai 

makna tersendiri, mereka meyakini bahwa mitos itu mempunyai 

tujuan dan manfaat bagi mereka. Tujuan dan manfaat mitos 

menurut Indah Durojatun (Nurnajmi, 2019), sebagai berikut. 

Pertama, mitos dijadikan sebagai sarana persuasi. Mitos dapat 

menanamkan keyakinan pada seseorang. Menurut Socrates, mitos 

eskatologis meyakinkan kita untuk percaya bahwa jiwa adalah 

abadi dan ada keadilan di akhirat. Kedua, mitos sebagai alat 

pengajaran. Mitos diwujudkan dalam narasi sebuah doktrin 

filosofis yang abstrak, meskipun mitos biasanya diwujudkan dalam 

bentuk narasi fantastis. Dari narasi fantastis itulah yang mampu 

membuat doktrin-doktrin yang akan melekat kuat dan mendogma. 

 

D. Bentuk-bentuk Mitos Perubahan Sosial 

Mitos bukannya tidak logis sebagaimana dalam konsepsi 

modernis. Sebagai hasil konstruksi akal budi, mitos perlu didekati 

atau dibaca (dimaknai) dengan cara tertentu. Bagi akal budi kritis, 

mitos memang bertentangan dengan tujuannya membangun cara 

berpikir akademis (Tommy F Awuy, 2000). Mitos memiliki arti 

penting, dia bukanlah sekadar legenda mengenai asal-usul 

terjadinya segala sesuatu dan cerita tentang kesaktian para dewa-

dewi atau para leluhur. Mitos membentuk cara berada manusia.  

Beberapa ahli mempunyai pandangan yang berbeda dalam 

melihat atau mengkaji masalah perubahan yang terjadi dalam 
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masyarakat. Perbedaan tersebut melahirkan beberapa model cara 

pandang dalam menganalisis perubahan. Kaitan dengan perubahan 

sosial, ada beberapa mitos perubahan sosial yakni mitos deviant 

(penyimpangan), mitos tentang trauma, mitos perubahan satu arah 

dan pandangan utopia, dan menimbulkan krisis (Usman dan Kadir, 

2020). 
 

a. Mitos deviant (penyimpangan) 

Mitos deviant (penyimpangan) berawal dari pandangan 

bahwa masyarakat itu stabil, statis, dan tidak berubah-ubah. 

Kalaupun terjadi perubahan, maka perubahan itu adalah 

penyimpangan dari sesuatu yang stabil. Mitos ini berkembang dari 

teori ilmu sosial yang disebut structural functionalism 

(fungsionalisme struktural). Menurut teori ini, kalau mau melihat 

perubahan sosial, kita harus mau melihat struktur dan fungsi 

masyarakat. Jadi kalau ada dinamika sosial, maka harus ada 

statistika sosial. Analisis fungsional bisa dilakukan, misalnya 

dalam memandang persoalan kemiskinan. Kemiskinan meskipun ia 

tidak diinginkan, namun secara fungsional tetap diperlukan. Orang 

miskin diperlukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berbahaya 

yang tak mungkin dilakukan orang kaya, orang miskin memberikan 

pekerjaan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang meneliti 

prospek kemiskinan di suatu negara, dan lain-lain. Jika analisis 

fungsional ini terus-menerus dilakukan dan dijadikan rujukan, kita 

bisa menjadi pro status quo. Kita melihat perubahan tidak lagi 

sesuatu yang diharapkan. Misalnya pelacuran, akan dianggap 

memiliki fungsi untuk mencegah suami-suami yang akan 

berpoligami. 

Pandangan lain bahwa perubahan kadang dianggap sebagai 

perkosaan terhadap keadaan normal. Mitos ini muncul karena 

orang tidak memahami tentang perubahan sebagai ―hal yang selalu 

melekat di dalam sesuatu, termasuk dalam kehidupan sosial‖. 

Pemahaman mendalam mengenai struktur tidak menjamin 

pemahaman mengenai perubahan. 
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Sejumlah besar pemikiran sosiologis membayangkan 

perubahan sosial dalam arti sebagai perkosaan terhadap keadaan 

normal. Artinya keadaan normal peristiwa dalam masyarakat 

adalah terus-menerus, institusi atau nilai-nilai atau pola-pola 

kebudayaan dibayangkan stabil sepanjang waktu. Sebagai contoh 

Auguste Comte meskipun mengakui peranan manusia dalam 

kemajuan sosial, ia menurunkan peranan tersebut kepada salah satu 

alat perombak intelektual. Utopia yang menurut Comte adalah salah 

satu bentuk masyarakat ilmiah, akan muncul jika orang berpikir 

ilmiah. Peranan sosiolog adalah menggiring masyarakat untuk 

berpikir ilmiah. 

Pemahaman mengenai perubahan adalah prasyarat untuk 

memahami struktur analisis aspek struktural dari sistem 

(masyarakat) menunjukan bahwa keseimbangan (equiliberlium) 

sistem hanya dapat dipertahankan melalui perubahan tertentu di 

dalam sistem tersebut. 

Contoh: masyarakat China dalam pandangan Hegelian, 

telah melampaui tingkat kemandegan struktur sosial, tak dapat 

dipertahankan lagi. Jelas bahwa sejarah China mengalami 

pergolakan atau penyimpangan, perubahan tiba-tiba dan perubahan 

bertahap, misalnya di zaman revolusi, China sangat berubah 

bersama dengan masyarakat. Contoh lainnya: Auguste Comte 

mengakui peranan manusia dalam kemajuan sosial, ia menurunkan 

peranan tersebut kepada salah satu perombak intelektual. 

Mitos penyimpangan tentang perubahan sosial dihubungkan 

dengan keberadaan perspektif struktural fungsional. Secara singkat 

perspektif struktural fungsional ini mempunyai pandangan bahwa 

masyarakat sebagai suatu sistem sosial memiliki tatanan sosial 

yang relatif stabil dan terintegrasi. Kondisi masyarakat yang relatif 

teratur, stabil, dan terintegrasi secara terus-menerus merupakan 

(dianggap) sebagai suatu kondisi normal, sedangkan perubahan 

merupakan peristiwa yang dapat digolongkan ke dalam 

penyimpangan sosial. Akibatnya, perspektif ini mengabaikan arti 
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penting perubahan dan lebih menekankan pada analisis struktur 

daripada proses (Wawan Ruswanto, 2009). 

Menurut pandangan struktural fungsional, untuk memahami 

perubahan sosial terlebih dahulu diperlukan pemahaman terhadap 

masyarakat dalam kondisi statis (analisis struktur). Fenomena 

perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat biasanya dianalisis 

dalam batas-batas struktural yang lebih sempit (Lauer, 2003). 

Lauer (2003) dalam bukunya yang berjudul Perspectives on 

Social Change (Perspektif tentang Perubahan Sosial) menjelaskan, 

seperti berikut. ―Pemahaman mendalam mengenai struktur tidak 

menjamin pemahaman mengenai perubahan. Ini dapat dijelaskan 

dari cara memperlakukan perubahan, yang ditempatkan di 

pinggiran sosiologi selama decade dominasi perspektif struktural 

fungsional. Selama dekade ini pula, analisis struktural semakin 

diperhalus ketimbang berubah ke studi tentang perubahan. Analisis 

struktural hanya mengaburkan, tidak menjelaskan inti 

permasalahan perubahan dalam sistem sosial dan mengecilkan 

perhatian terhadap perubahan.‖ 

Dalam pandangan struktural fungsional, masyarakat sebagai 

sistem sosial memiliki kemampuan fleksibel terhadap berbagai 

kondisi karena pada dasarnya masyarakat mempunyai kemampuan 

untuk mempertahankan diri dan mengadaptasikan dirinya dengan 

sesuatu yang baru yang berasal dari dalam ataupun yang datang 

dari luar. Mekanisme yang dimiliki suatu system sosial cenderung 

menunjukkan kemampuannya dalam menjadikan dirinya tetap 

dalam kondisi yang seimbang (equilibrium). Perubahan yang 

terlalu cepat dan drastis (revolusioner) memang dapat merusak 

tatanan sosial yang telah dimiliki oleh masyarakat (Wawan 

Ruswanto, 2009). 
 

b. Mitos tentang trauma 

Selain mitos deviant (penyimpangan), terdapat pandangan 

lain bahwa pemikiran yang menyatakan perubahan adalah 
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abnormal. Perubahan dipandang sebagai siksaan, krisis, dan agen 

asing yang tak terkendali. 

Perubahan mau tidak mau menimbulkan reaksi. Bisa 

berbentuk krisis emosional dan stress mental. Perubahan juga 

berpotensi menimbulkan disintegrasi pada awalnya. Bisa berbentuk 

disintegrasi sosial dan disintegrasi individual. Misalnya: ada teori 

yang dinamakan cultural lag (kesenjangan kebudayaan). Perubahan 

yang terjadi di suatu tempat belum tentu terjadi di tempat lain pada 

waktu yang bersamaaan. Dan apabila kedua ini bersatu, berpotensi 

menimbulkan ―kegamangan‖. Contoh: sebuah perusahaan yang 

telah dilengkapi peralatan komputer canggih, namun karyawan-

karyawannyanya tidak mau atau belum belajar mengoperasikannya. 

Walhasil, komputer hanya menjadi pajangan untuk memperlihatkan 

―kelas‖ dari perusahaan tersebut. 

Mitos tentang trauma yang menyatakan bahwa perubahan 

adalah abnormal yang dihubungkan dengan pemikiran yang 

menyatakan, perubahan bersifat traumatis (Lauer, 2003). Pada 

mitos ini menyatakan bahwa perubahan yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat merupakan sesuatu yang abnormal. 

Pemikiran tersebut berorientasi bahwa perubahan sebagai 

siksaanyang terjadi akibat krisis dan terjadinya campur tangan yang 

tidak bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Pandangan 

tersebut mengambarkan bahwa ada beberapa penyebab terjadi 

penghambat perubahan dan pembangunan dalam masyarakat yaitu 

nilai-nilai budaya, stratifikasi, sikap, ketimpangan sosial dan 

pengalaman dari masyarakat tersebut. 

Spincer (Irfan, 2019) memberikan pandangan mengapa 

orang trauma dalam menghadapi perubahan? Penyebabnya adalah: 

(a) perubahan itu dibayangkan dapat mengancam keamanan dasar; 

(b) perubahan itu tidak dipahami masyarakat; dan (c) perubahan itu 

terlalu dipaksakan. 

Perubahan bukanlah rintangan yang tak terelakan, kadang-

kadang diwaktu lain orang membuat perubahan, perubahan 

berkaitan dengan ketegangan yang dialami oleh individu atau 
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masyarakat. Perubahan yang cepat dapat menimbulkan ketegangan 

yang luar biasa, Kenneth Kenison seorang ahli psikologi 

berpendapat inovasi yang tidak henti-hentinya menandai kehidupan 

orang Amerika merupakan bagian dari sumber ketegangan 

terdalam di dalam kehidupan bangsa Amerika. Alvin Toffler telah 

menciptakan ungkapan goncangan masa depan (future shock). Riset 

yang dilakukan Vinohur dan Selzer menemukan bahwa terdapat 

korelasi antara tingkat perubahan yang dibayangkan dengan tingkat 

kegelisahan yang dialami, semakin besar tingkat perubahan yang 

dibayangkan semakin tinggi tingkat kegelisahan yang dialami oleh 

individu atau masyarakat itu sendiri. 

Studi lain disimpulkan oleh Strabuch, bahwa anggota 

organisasi akan menjadi tidak bahagia jika berada dalam 

lingkungan yang terlalu stabil maupun dalam lingkungan yang 

terlalu berubah-ubah. Contoh: kecanggihan tekhnologi, perubahan 

ini biasa mengakibatkan siksaan dan akan menjadi hal traumatis 

ketika kecanggihan tekhnologi ini dirasakan oleh masyarakat 

tradisional/kuno yang belum tahu sama sekali tentang tekhnologi 

dan akan berdampak masyarakat tersebut tidak ingin memakainya 

lagi. Contoh lainnya: pembuatan senjata nuklir dan sejenisnya, hal 

ini biasa mengakibatkan mengancam keamanan mendasar yang 

tidak diinginkan  perubahan tersebut akan menjadi trauma di 

kalangan masyarakat bila terjadi peperangan dan pasti akan 

menimbulkan ketegangan. 
 

c. Mitos perubahan satu arah dan pandangan utopia 

Perubahan kadang dipahami menurut urutan yang tak 

terelakan, yang menjurus kearah tujuan yang seragam, dengan 

menempuh cara yang seragam pula. Contoh: masyarakat industri 

moderen, pemahaman ini akhirnya menjadi mitos karena 

memunculkan determinasi tekhnologi dan logika industrialism. 

Contoh lainnya: modernisasi, dikarenakan modernisasi 

menghadapkan masyarakat pada masalah mendasar tertentu, tetapi 

jawaban yang diberikan atas masalah itu mungkin sangat berbeda. 

Keanekaragaman jawaban masyarakat atas modernisasi 
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dimungkinkan karena setiap negara memiliki corak nasionalisme 

masing-masing modernisasi dapat berlangsung terus-menerus 

terlepas dari industrialisasi setiap masyarakat menunjukan kesatuan 

yang homogen, dengan aspek historisitas masing-masing. 

Auguste Comte (Irfan, 2019) dalam teori evolusi sosialnya 

menyatakan bahwa semua masyarakat menuju pada tujuan yang 

seragam dan menempuh jalan yang seragam pula untuk mencapai 

tujuan tersebut. Teori ini melukiskan urutan perkembangan 

masyarakat pada urutan yang tak terelakan, yang menjurus ke arah 

tujuan yang telah ditakdirkan sebelumnya. 

Teori ini beranggapan masyarakat yang menerima teknologi 

Barat, tak terelakan akan meniru pula masyarakat Barat yang 

mengirim teknologi itu. 

Dalam pandangan utopia berasumsi bahwa masyarakat 

industri modern mencerminkan wujud tertingginya dalam prestasi 

manusia. Karena itu, penyelesaian masalah dunia adalah terletak 

pada usaha membantu negara-negara berkembang 

memodernisasikan dirinya secepat dan sebaik mungkin sehingga 

serupa dengan Barat, dengan demikian negara-negara berkembang 

akan segera menikmati perdamaian dan kesejahteraan. 

Pandangan ini banyak ditentang oleh sejumlah bukti 

penting, diantaranya: Antitesis antara tradisional dengan modern 

adalah keliru. 

Dalam studinya di Cantel, Guetemala, Nash menemukan 

sejumlah besar kehidupan tradisional berlanjut bahkan tumbuh 

subur pada tingkat lebih tinggi di dalam proses industrialisasi. 

Peranan struktur kekeluargaan terhadap urbanisasi dan 

modernisasi memberikan contoh yang baik tentang bagaimana 

tradisi Jepang telah membantu perubahan. Urbanisasi di Jepang 

berlangsung menurut cara yang lebih teratur dibanding dengan 

yang terjadi di Eropa maupun Amerika, dan sedikit banyak 

ditentukan atau dikendalikan oleh organisasi keluarga. 

Karena itu, tak ada konflik yang melekat antara aspek 

tradisional dan aspek modern. Jadi tak ada alasan untuk 
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menyatakan bahwa semakin modern suatu bangsa semakin perlu 

melepaskan tradisinya. 

Beberapa faktor yang sering dihubungkan dengan 

pengalaman di Barat, mungkin berkorelasi negatif dengan apa yang 

terjadi di negara-negara berkembang. Pada tingkat perkembangan 

tertentu faktor-faktor seperti kemampuan baca tulis, pertumbuhan 

media massa, pendidikan formal, dan urbanisasi mungkin 

berkorelasi negatif dengan pertumbuhan terus-menerus. Pemerintah 

negara berkembang mengalami situasi yang rumit berhadapan 

dengan keinginan melaksanakan pembangunan pendidikan berskala 

luas, yang secara politis penting tetapi disisi lain secara ekonomi 

tak mungkin dilaksanakan karena akan mengganggu akumulasi 

kapital yang diperlukan guna membangun ekonomi. 

Mitos perubahan satu arah erat kaitannya dengan 

pandangan kaum evolutionist. Teori evolusi sosial menyatakan 

bahwa semua masyarakat bergerak menuju suatu tujuan yang 

seragam dan menempuh jalan yang seragam pula dalam mencapai 

tujuannya tersebut. Seorang ahli sosiologi, August Comte, misalnya 

melukiskan evolusi sosial menurut urutan yang tak terelakkan yang 

menjurus ke arah tujuan yang telah ditentukan (sebagai takdir) 

sebelumnya. Masyarakat tradisional pada akhirnya akan sampai 

pada masyarakat yang dicita-citakan, yaitu masyarakat industri 

modern, seperti yang telah dicapai masyarakat Barat. Hal ini berarti 

bahwa setiap masyarakat akan mengalami perubahan melalui 

proses yang sama (mitos satu arah) menuju masyarakat industri 

modern. Pandangan demikian, terus dikembangkan oleh para 

pengikut aliran evolutionism, kemudian dikenal dengan para 

penganut teori determinisme teknologi walaupun pada 

perkembangan terakhir juga menunjukkan adanya perbedaan 

derajat determinisme teknologi di kalangan para teori tersebut. 

Pada dasarnya teori determinisme teknologi ini tidakberanggapan 

bahwa setiap masyarakat industri (Barat) akan menjadi tiruan bagi 

masyarakat industri lainnya, tetapi industrialisasi memang 

dipandang sebagai suatu proses kuat yang memengaruhi sejumlah 

besar standarisasi dalam melihat kemajuan masyarakat masa kini. 
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Hal ini bisa dipahami karena bagaimanapun suatu masyarakat 

penerima teknologi Barat dengan tanpa terelakkan akan meniru, 

mengadopsi dan menerima pola hidup masyarakat Barat yang 

mengirimkan 

teknologi tersebut. Misalnya, perubahan sehubungan dengan 

penggunaan waktu, tuntutan pendidikan, spesialisasi keahlian, 

kesempatan kerja, manajemen industrial, dan perubahan pola 

interaksi sosial serta bentuk keluarga. 

Pandangan seperti di atas, yaitu ide yang menyatakan 

bahwa setiap masyarakat pada akhirnya akan menjadi serupa atau 

seragam, mudah tergelincir ke dalam mitos pemikiran utopia yang 

mengasumsikan bahwa masyarakat industri modern mencerminkan 

wujud tertinggi prestasi manusia (Lauer, 2003). Akibatnya, 

pemikiran seperti ini beranggapan bahwa tidak ada jalan lain bagi 

negara-negara sedang berkembang (dunia ketiga) untuk segera 

melakukan modernisasi (teknologi-industri) agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan. Semakin cepat negara dunia ketiga 

memodernisasikan diri maka semakin cepat pula tercapainya 

kesejahteraan dan kedamaian manusia di muka bumi ini. 
 

d. Menimbulkan krisis 

Perubahan sosial juga berpotensi menimbulkan krisis. 

Orang yang tidak siap dengan perubahan cenderung bersikap 

antipati terhadap perubahan. Orang menolak perubahan biasanya 

disebabkan karena basic security-nya terancam. Jadi, ia merasa 

lebih nyaman dengan keadaan yang lama. Sikap antipati ini 

membuat orang menciptakan defensive mechanism.  

Dapat dikatakan bahwa perubahan sosial juga 

mendatangkan masalah sosial baru. Perubahan sosial juga 

berpotensi menimbulkan krisis. Orang yang tidak siap dengan 

perubahan, yakni golongan orang yang sudah merasa nyaman 

dengan kondisinya saat ini cenderung bersikap antipati terhadap 

perubahan. Sikap antipati ini membuat orang menciptakan 

defensive mechanism. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa 

perubahan sosial juga mendatangkan masalah sosial baru.  
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e. Mitos ilusi semantik 

Kim Rodner dalam artikelnya berjudul Logical Foundations 

of Social Change Theory yang diterbitkan oleh majalah Sociology 

and Social Research berpendapat bahwa anggapan tentang 

pemahaman perubahan sosial sesungguhnya dapat dipahami tanpa 

memerlukan analisis pada masyarakat yang statis (Wawan 

Ruswanto, 2009). Begitu pula bahwa pada setiap analisis statis di 

dalamnya mengandung arti analisis perubahan sehingga perbedaan 

teori perubahan sosial dan teori sosial statis hanya merupakan ilusi 

semantik belaka (Lauer, 2003). Menurut Rodner teori perubahan 

sosial tidak dapat dibedakan dari teori nonperubahan sosial 

berdasar pada variabel waktu. 

Mitos ilustrasi semantik ini menyimpulkan bahwa semua 

teori mempunyai implikasi, baik mengenai perubahan sosial 

ataupun keadaan sosial statis karena semua teori pada dasarnya 

membahas materi yang sama (Wawan Ruswanto, 2009). Perbedaan 

satu-satunya adalah tingkat ketepatannya dengan masyarakat yang 

menjadi tempat teori itu dirumuskan. Kesimpulan ini menurut 

Lauer (2003) merupakan hal yang keliru. Penjelasan Lauer bahwa 

semua teori memang mengandung dinamika tertentu; semua teori 

menyatakan jenis perubahan tertentu; semua teori jelas mengakui 

bahwa kehidupan sosial bukanlah sesuatu yang tidak berdaya. 

Namun, tidak semua teori menjelaskan tentang perubahan, kecuali 

barangkali dalam arti yang negatif bahwa perubahan adalah sejenis 

penyimpangan atau kalau menurut pandangan fungsionalisme 

bahwa perubahan semata-mata merupakan perluasan dari sistem 

social tertentu. Di samping itu, terdapat teori yang beranggapan 

bahwa perubahan merupakan sesuatu yang alamiah, sedangkan 

teori lain memandangnya sebagai sesuatu yang terjadi melalui 

semacam paksaan. 
 

E. Kenapa Orang Percaya Mitos 

Di era globalisasi dan modernisasi seperti sekarang ini 

masih banyak kita jumpai masyarakat yang mempercayai mitos. 

Sejatinya, mitos tidak dapat hilang begitu saja, apalagi bagi 
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Indonesia yang kaya akan budaya. Suatu masyarakat atau 

khususnya seseorang tentunya bukan tanpa sebab mempercayai 

mitos. Mereka tidak begitu saja mempercayai sebuah mitos. 

Berikut adalah beberapa sebab orang mempercayai mitos (Indah 

Durojatun dalam  Sukatman. 2011). 

Pertama, mitos merupakan suatu tradisi atau kebudayaan 

yang turun-temurun. Mitos telah mendarah daging bagi 

masyarakat, apalagi bagi bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. 

Dari nenek moyang hingga sekarang, mitos tidak dapat terlepas 

begitu saja, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Berawal dari pengalaman-pangalaman nenek moyang 

yang terdahulu, mereka yang masih berkepercayaan animisme 

dinamisme selalu mengaitkan segala sesuatu yang terjadi dalam 

kehidupan mereka dengan leluhur mereka, hingga mereka 

mempunyai keturunan dan mengajarkan pengalamannya, hingga 

sekarang. 

Kedua, mitos yang diceritakan secara turun temurun 

tersebut perlahan-lahan dipahami dan dimaknai, direalisasikan 

dalam kehidupan sehari-hari, dan memang banyak mitos yang 

benar. Kebenaran-kebenaran dari mitos tersebut membuat 

seseorang atau masyarakat percaya bahwa mitos benar adanya, 

dengan adanya kebenaran mitos tersebut, seseorang sering 

menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan 

mitos-mitos yang Ia peroleh secara turun-temurun tersebut. Tidak 

semua mitos dapat dibantah dengan filsafat. Banyak mitos yang 

dapat dibuktikan kebenarannya dengan rasional atau logika, dapat 

dibuktikan dengan akal sehat, namun banyak pula mitos yang tidak 

dapat dibuktikan kebenarannya secara rasional. 

Ketiga, seseorang sering mendengar mitos dari orang-orang 

tuanya, ibunya, neneknya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini kita 

seolah-olah terpaksa mempercayai akan kebenaran mitos. Di 

hadapan mereka, kita mempercayai mitos dan merealisasikannya 

dalam suatu tindakan yang telah dikatakan oleh orang-orang tuanya 

karena menghargai, menghargai orang tua yang berbicara kepada 

kita. Namun, sebagai orang yang mengerti benar dan berpikir 
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secara rasional, tentunya kita tidak mau menerima atau melakukan 

hal-hal yang tidak rasional atau irrasional seperti mitos tersebut. 

Menjelaskan kepada mereka hal yang sebenarnya bahwa mitos 

dapat dibantah dengan berpikir rasional adalah hal yang sulit, 

apalagi berbicara pada orang-orang yang lebih tua dari kita. 

Apalagi orang-orang tua yang telah membudayakan mitos tersebut, 

sangat sulit bagi kita untuk membantahnya. Namun tidak ada 

salahnya jika kita berbicara secara baik dan perlahan-lahan kepada 

orang yang lebih tua, tanpa men-judge mitos yang mereka katakana 

adalah suatu kesalahan. 

Keempat, kurangnya ilmu pengetahuan membuat seseorang 

atau masyarakat percaya akan mitos. Hal ini sangat mudah 

dijumpai di daerah pedesaan atau daerah tradisonal yang masih 

sangat kental tradisinya maupun kebudayaannya. Daerah mereka 

yang terisolasi membuat mereka terkungkung dalam kebodohan 

dan keterbelakangan, sehingga mereka masih mempercayai 

kebenaran mitos yang telah mereka yakini dari nenek moyangnya 

terdahulu. 

Kelima, keterbatasan penalaran manusia. Manusia memang 

mampu berpikir, namun pemikirannya perlu terus menerus dilatih. 

Pemikiran itu sendiri dapat benar dapat pula salah, Akhimya 

penalaran yang salah akan kalah oleh penalaran yang benar. Untuk 

itu diperlukan waktu guna  meyakinkan kebenaran tersebut. 

Keenam, keingintahuan manusia yang telah dipenuhi untuk 

sementara. Kebenaran memang harus dapat diterima oleh akal 

tetapi sebagian lagi dapat diterima secara intuisi, yakni penerimaan 

atas dasar kata hati tentang sesuatu yang benar. Kata hati yang 

irasional dalam kehidupan masyarakat awam sudah dapat diterima 

sebagai suatu kebenaran atau pseudo science. 

Ketujuh,  alat indera manusia yang terbatas. Akibat dan 

keterbatasan alat indera kita, maka mungkin timbul salah informasi, 

salah tafsir dan salah pemikiran. Dari adanya salah informasi 

tersebut, membuat orang menduga-duga bahkan berpikir secara 

irrasional. Latihan dapat meningkatkan ketepatan alat indera untuk 
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mengurangi kesalahan pengamatan tersebut, namun tetap sangat 

terbatas. 
 

F. Menghadapi Tantangan Mitos 

 Mitos secara populer sering juga disebut sebagai mitologi 

yang diartikan sebagai kajian tentang mitos atau dapat juga 

diartikan sebagai himpunan atau koleksi berbagai mitos.  

Perubahan penuh dengan 1001 tantangan, dankita perlu 

mengelola tantangan-tantangan yang timbul karena adanya 

perubahan tersebut. Untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan 

perubahan, kita perlu mengerti mitos-mitos yang ada dalam 

pengertian kita dan dalam masyarakat kita.  

Mitos-mitos tersebut menurut Raymond Lukas (Irfan, 

2019), sebagai berikut.   

1. Perubahan itu berbahaya. Ini adalah sebuah mitos yang 

mengatakan bahwa kalau ada perubahan, maka hal itu akan 

membahayakan orang-orang yang terkena perubahan itu, 

Orang-orang bisa kehilangan pekerjaan, penghasilan atau 

kerugian fisik dan materil karena adanya perubahan tersebut. 

Oleh sebab itu kalau ada tanda-tanda akan terjadi suatu 

perubahan, maka banyak orang menghindarinya karena takut 

kehilangan atau mengalami akan kerugian sesuatu. Mereka 

tidak mau berpikir atau melihat bahwa di balik setiap 

perubahan itu akan ada juga banyak kesempatan dan peluang 

baru yang lebih baik dan menguntungkan. 

2. Keadaan akan tetap seperti sekarang. Banyak orang berasumsi 

bahwa keadaan akan tetap konstan dan tidak berubah. 

Semuanya akan tenang seperti biasanya. Tidak demikian. 

Keadaan akan secara konstan berubah. Perubahan itu adalah hal 

yang paling konstan dalam sebuah lehidupan. Waktu penulis 

menulis artikel ini The King of Pop Michael Jackson dan 

bintang ‖Charlie’s Angels‖ terkenal, Farah Fawcett baru saja 

meninggal dunia. Banyak orang kehilangan figur Michael 
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Jackson, bintang pop pujaan mereka. Dan itu akan mengubah 

industri musik pop dunia. Jadi perubahan itu pasti akan terjadi. 

3. Kalau belum rusak untuk apa diperbaiki? Merupakan mitos 

yang sudah tua sekali di mana dikaatakan bahwa perubahan 

tidak perlu dilakukan kalau sesuatu belum mengalami 

kerusakan atau sesuatu hanya perlu diubah kalau sudah rusak 

keadaannya. Hal ini sebenarnya tidak relevan lagi untuk masa 

kini. Sebelum terlambat, perubahan itu harus sudah dilakukan 

sekarang sehingga perkembangan bisa terus terjaga dan tidak 

menghambat bisnis kita. 

4. Solusi yang lalu bisa dipakai lagi untuk memecahkan masalah 

yang timbul sekarang. Hal ini kurang tepat, terutama hal-hal 

menyangkut teknologi. Kemungkinan besar teknologi yang 

lalu, tidak bisa dipakai untuk memecahkan kebutuhan teknologi 

masa kini. Kita melihat bahwa teknologi berkembang dengan 

sangat-sangat cepat bahkan luar biasa cepatnya di masa-masa 

ini. 

5. Perubahan yang positif akan terjadi dengan sendirinya, tanpa 

usaha apa pun. Hal tersebut merupakan mitos yang kontra-

produktif. Kita tahu bahwa untuk menghasilkan sesuatu yang 

baik diperlukan usaha yang tidak berkeputusan. Jadi, kita tidak 

bisa bersikap ‘take it for granted‘. 

 

G. Perubahan dan Ketidakpastian 

 ―Satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah 

ketidakpastian‖ (Albert Einstein). Perubahan adalah kepastian 

yang melahirkan ketidakpastian, yaitu suatu keadaan yang tidak 

tertebak apa, siapa, kapan, bagaimana, sehingga banyak orang 

berprinsip altschmerz yaitu rasa kekhawatiran akan suatu hal yang 

sama sampai membuatnya tidak tertarik lagi akan hal tersebut 

tetapi masih mengkhawatirkannya dan ketidakpastian tersebut ada 

kalanya melahirkan tekanan guna mencenggah perubahan 

tersebut. 

Selain kita telah memasuki era disruptif, dimana banyak 

terjadi perubahan-perubahan akibat adanya kemajuan, salah 
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satunya kemajuan teknologi. Pertumbuhan teknologi yang cepat 

telah menyebabkan persaingan yang ketat dan tingkat percepatan 

perubahan yang inovatif.  

Sekarang ini kita memasuki era VUCA, yang merupakan 

singkatan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan 

Ambiguity.Volatility berarti merupakan keadaan yang tidak 

menentu serta rentan terhadap terjadinya perubahan. Uncertainty 

merupakan suatu ketidakpastian dan keadaan yang penuh dengan 

kejutan yang dapat terjadi kapan saja. Complexity merupakan 

situasi yang penuh dengan kerumitan. Ambiguity merupakan 

keadaan mengambang yang menyebabkan kebingungan untuk 

membaca arah dengan jelas. 

Perubahan merupakan sesuatu yang pasti terjadi dan akan 

terjadi. Maknanya bahwa manusia perlu senantiasa ―berubah‖ 

sesuai dengan tuntutan perubahan itu sendiri, misalnya : perubahan 

dalam perilaku, perubahan cara berpikir, perubahan cara bersikap, 

perubahan dalam sistem nilai dan penilaian, perubahan dalam 

metode dan cara bekerja, dan perubahan dalam peralatan yang 

digunakan.  

Masyarakat sebagai sebuah organisasi, sekarang dihadapkan 

pada lingkungan yang memiliki karakteristik perubahan yang cepat 

(volatility), tidak menentu (uncertainty),sangat beragam 

(complexity), dan tidak jelas (ambiguity).Satu-satunya kepastian 

adalah tidak ada yang namanya kepastian (pliny the elder). 

Ada pepatah yang mengatakan bahwa di dunia ini hanya 

ada dua yang pasti yaitu kematian dan membayar pajak. Selain 

kedua hal ini semuanya hampir pasti penuh dengan ketidakpastian 

termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan perubahan. Artinya, 

selain identik dengan perbedaan, perubahan selalu dikaitkan 

dengan ketidakpastian (uncertainty). Boleh jadi yang tidak pasti 

adalah penyebabnya–karena lingkungan selalu berubah sehingga 

menuntut kita untuk berubah, atau hasilnya tidak pasti–bisa jadi 

hasil perubahannya lebih baik atau lebih buruk.  

Masih ada kemungkinan lain yakni: proses dan isi 

perubahannya juga tidak pasti. Semua itu–penyebab (context), 
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proses, isi (content) dan hasil yang tidak pasti (result) 

menyebabkan para aktor–mereka yang terlibat dalam perubahan 

sering kali merasa takut. Mereka takut bukan pada perubahannya 

tetapi takut pada ketidakpastian dan ketidaktahuan terhadap masa 

akan datang akibat perubahan. Oleh karena itu menjadi wajar jika 

banyak orang enggan melakukan perubahan, atau dengan kata lain, 

resistensi terhadap perubahan merupakan sifat alami manusia. 

Artinya, meski perubahan itu bersifat logis–bisa diterima oleh akal 

sehat, pada kenyataannya perubahan lebih bersifat emosional 

(Achmad Sobirin, 2012).  

Itulah sebabnya selain diartikan sebagai ―alternation, 

modification or addition‖, perubahan juga sering dimaknai sebagai 

sesuatu yang menakutkan (scary), membuat sakit kepala (painful), 

membebaskan (liberating), membuat arah tidak menentu 

(disorienting), menyegarkan (exhilarating), memberdayakan 

(empowering), membuat frustrasi (frustating), memenuhi 

kebutuhan (fulfilling), memusingkan (confusing), dan menantang 

(challenging) (Achmad Sobirin, 2012). 

Farouk (Achmad Sobirin, 2012) mengidentifikasi 5 (lima) 

jalan keluar (strategi) yang biasa dilakukan masyarakat ketika 

menghadapi ketidakpastian dan ketidaktahuan perubahan.  

a. Negative strategy. Mereka akan menutup diri, menolak 

perubahan, dan berusaha membayangkan dan membangun 

lingkungan hidup sebagaimana yang ada di masa sebelumnya 

dan membangun ikatan-ikatan primordial.  

b. Hedonist strategy. Mereka akan terbawa arus perubahan, 

kehilangan ingatan akan pegangan masa lalu dan bahkan pada 

akhirnya bersikap apatis terhadap segala yang mapan, 

meniscayakan serta menikmati segala apa saja yang 

menimbulkan efek perubahan.  

c. Fatalistic strategy. Mereka akan tetap bertahan hidup dalam 

perubahan itu, tetapi dengan sikap kognitif, afektif dan motorik 

yang traumatik yang menatap masa depan tanpa harapan dan 

berjuang hidup hanya pada batas survival untuk sekadar 

bertahan hidup di masa kini.  
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d. Pragmatist strategy. Mereka akan bertahan hidup dalam 

perubahan tetapi dengan membuat pegangan-pegangan baru 

yang bersifat sementara untuk bisa digunakan dalam menyiasati 

masa lalu, masa kini maupun masa depan, membangun 

kemapanan relatif yang berguna dalam rentang waktu pendek 

yang selalu siap untuk dimodifikasi sesuai dengan perubahan 

keadaan yang berjalan cepat. 

e. Reflective strategy. Mereka menerima perubahan dengan sikap 

kritis dan selektif dengan menggunakan program jangka panjang 

mereka sebagai tolok ukur. 

 

H. Penutup 

Reaksi masyarakat terhadap perubahan berbeda-beda. Salah 

satu pihak (biasanya pihak yang merasa tertindas) sangat 

mengharapkan adanya perubahan sosial yang mampu melepaskan 

dirinya dari belenggu ketertindasan tersebut. Namun, pihak yang 

lain (biasanya pihak yang sudah mapan) justru tidak menginginkan 

adanya perubahan. Kelompok ini lebih senang dengan kondisi 

masyarakat yang sedang berlangsung saat itu. Sering kali kelompok 

ini berasal dari kalangan status quo. Dalam hal ini, perubahan 

dipandang sebagai fenomena yang dapat merugikan kalangan 

status quo. Oleh karena itu, sudah sejak lama muncul mitos-mitos 

tentang perubahan, yang tentu saja mitos-mitos tersebut dilandasi 

oleh asumsi-asumsi yang saat ini disadari keliru (Wawan 

Ruswanto, 2009). Dalam rangka ini, Eliot (Lauer, 2003) 

menyampaikan bahwa pemahaman mengenai perubahan sosial 

harus dimulai dengan mendefinisikan konsepnya (perubahan sosial) 

dan melenyapkan mitosnya dari pemikiran kita. 

Bahkan ada yang menyikapi dan mengkalim bahwa 

perubahan itu hanyalah mitos. Perubahan yang dialami manusia 

bukanlah suatu penyimpangan, karena pandangan tersebut adalah 

suatu mitos yang perlu dihilangkan dari pandangan mengenai 

perubahan (Lauer, 2003). Mitos yaitu sesuatu yang tidak benar, 

tetapi dipercayai oleh banyak orang termasuk oleh para ilmuwan. 

Semoga !!! 
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BAB VI 

RESISTENSI TERHADAP  

PERUBAHAN SOSIAL 

 

 

 

A.  Pendahuluan 

Tidak semua orang menerima dan menyambut positif 

perubahan, apalagi mereka yang sudah berada di ―zona nyaman‖, 

menganggap perubahan adalah sebuah mitos. 

Dari semua fenomena yang menarik perhatian para 

sosiolog, perubahan sosial adalah fenomena yang paling sulit dan 

oleh karenanya paling banyak mengundang perdebatan spekulasi 

(Ankiy M.M Hoogvelt, 1985).  

Perubahan akan membawa anggota organisasi pada suatu 

tingkat ketidakpastian. Keberanian atau kerelaan menghadapi 

ketidakpastian ini berbeda. Sebab itu gagasan perubahan seringkali 

mendapat perlawanan (resistance). Sejumlah alasan perlawanan 

terhadap perubahan ini, mislanya : merasa terancam oleh 

perubahan, tidak mengerti konteks dari perubahan, merasa tidak 

memiliki kemampuan dalam menghadapi keadaan baru, terbuai 

pada ―zona kenikmatan atau zona nyaman‖, kebiasaan-kebiasaan 

lama yang telah terinternalisasi (mendarahdaging). 

Kemungkinan besar anggota masyarakat akan terbagi 

menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok yang setuju pada 

perubahan dan kelompok yang menentang perubahan. Kelompok 

yang setuju terhadap perubahan biasanya bersikap optimis dan 

berkeinginan untuk maju. Mereka juga ingin masyarakatnya bisa 

maju. Sebaliknya, mereka yang menentang pada umumnya adalah 

orang-orang yang pesimis, atau memiliki sikap negatif lainnya. Ada 

juga kelompok ―abu-abu‖ yaitu kelompok yang ragu, galau dan 

bimbang. 
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Perubahan sosial akan terus terjadi, karena sifatnya yang 

dinamis. Banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan 

dilakukan. Masalah yang paling sering dan menonjol adalah 

―penolakan atas perubahan itu sendiri‖. Istilah yang sangat populer 

dalam manajemen adalah resistensi perubahan (resistance to 

change). Penolakan atas perubahan tidak selalu negatif karena 

justru karena adanya penolakan tersebut, maka perubahan tidak 

bisa dilakukan secara sembarangan.  

Penolakan atas perubahan tidak selalu muncul dipermukaan 

dalam bentuk yang standar. Penolakan bisa jelas kelihatan 

(eksplisit) dan segera (resistensi aktif) di antaranya: sabotase; 

mengintimidasi atau mengancam; memanipulasi keadaan; 

mendistorsi fakta; memblokir atau menghalang-halangi; membuat 

rumor negatif; suka berargumentasi; sangat kritis atau aktif 

mengkritik; mencari-cari kesalahan; suka mencela; menggunakan 

fakta secara selektif; menyalahkan orang lain; suka menakut-

nakuti; dan lain-lain. Atau bisa juga tersirat (implisit), dan lambat 

laun (resistensi pasif), misalnya loyalitas pada organisasi 

berkurang; motivasi kerja menurun; kesalahan kerja meningkat; 

tingkat absensi meningkat; secara verbal setuju dengan perubahan 

tetapi pada kenyataannya tidak mengikuti proses perubahan; gagal 

mengimplementasikan perubahan; menunda-nunda proses 

perubahan; berpura-pura bodoh; menahan informasi, saran, bantuan 

atau dukungan; membiarkan perubahan mengalami kegagalan; dan 

lain sebagainya. 

 

B. Pengertian Resistensi 

Resistensi (Inggris: resistance) berasal dari kata resist+ance 

adalah menunjukan pada posisi sebuah sikap untuk berperilaku 

bertahan, berusaha melawan, menentang atau upaya oposisi. Pada 

umumnya sikap ini tidak berdasarkan atau merujuk pada paham 

yang jelas. 

Zaltman dan Duncan (Nurnajmi, 2019) mendefinisikan 

resistensi sebagai setiap perilaku yang berfungsi untuk 
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mempertahankan status quo dalam menghadapi tekanan untuk 

mengubah status quo. 

Oreg (2008) menyatakan bahwa resistance to change 

dikonsepkan sebagai karakteristik individu yang mencerminkan 

pendekatan umum (negatif) ke arah perubahan dan kecenderungan 

untuk menghindari atau melawannya.  

Menurut Palmer, Dunford, Akin (2009), resistance to 

change adalah ―tridimensi", yang melibatkan komponen afektif, 

perilaku, dan kognitif. Komponen afektif adalah bagaimana 

seseorang merasa tentang perubahan, komponen kognitif adalah 

bagaimana seseorang berpikir tentang perubahan, dan komponen 

perilaku adalah apa yang dilakukan seseorang dalam menghadapi 

perubahan. 

Dalam kajian sosiologi, resistensi diartikan sebagai suatu 

perlawanan yang dilakukan secara terang-terangan ataupun diam-

diam atas kebijakan maupun aktivitas yang dilakukan dalam suatu 

pihak dalam masyarakat. Contoh: demo ojek offline terhadap gojek, 

dan sebagainya. Sedangkan resistensi perubahan adalah suatu 

keadaan di mana orang tidak siap akan suatu perubahan. Kenapa? 

Salah satunya karena sudah merasa nyaman dengan keadaan yang 

sudah ada. 

 

C. Resistensi Terhadap Perubahan Sosial 

Banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan 

dilakukan. Masalah yang paling sering dan menonjol adalah 

―penolakan atas perubahan itu sendiri‖. Istilah yang sangat populer 

dalam manajemen adalah resistensi perubahan (resistance to 

change). Penolakan atas perubahan tidak selalu negatif karena 

justru karena adanya penolakan tersebut, maka perubahan tidak 

bisa dilakukan secara sembarangan.  

Penolakan atas perubahan tidak selalu muncul 

dipermukaan dalam bentuk yang standar. Penolakan bisa jelas 

kelihatan (eksplisit) dan segera, misalnya mengajukan protes, 

mengancam mogok, demonstrasi, dan sejenisnya; atau bisa juga 
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tersirat (implisit), dan lambat laun, misalnya loyalitas pada 

organisasi berkurang, motivasi kerja menurun, kesalahan kerja 

meningkat, tingkat absensi meningkat, dan lain sebagainya. 

Alasan orang menentang perubahan, bisa karena: 

ketakutan kehilangan sesuatu yang berharga; persepsi selektif; 

kurangnya informasi; perasaan takut terhadap hal yang tidak 

diketahui; kebiasaan yang sudah terinternalisasi; penolakan 

terhadap pihak yang menggagas perubahan; salah pengertian 

terhadap perubahan; kepercayaan dan keyakinan bahwa perubahan  

tidak akan membawa perbaikan; toleransi yang rendah terhadap 

perubahan; individu tidak mengetahui (not knowing) tentang hal-

hal yang terkait dengan perubahan tersebut; individu tidak mampu 

(not able) memenuhi perubahan perilaku atau keterampilan yang 

dituntut dalam perubahan; dan individu tidak mau (not willing) 

mengikuti proses perubahan.   

Untuk keperluan analitis, dapat dikategorikan sumber 

penolakan atas perubahan, yaitu penolakan yang dilakukan oleh 

individual dan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasional 

(Irfan, 2019). 

a. Penolakan individual 

Karena persoalan kepribadian, persepsi, dan kebutuhan, 

maka individu punya potensi sebagai sumber penolakan atas 

perubahan (Irfan, 2019). Penolakan individual dapat terjadi karena 

hal-hal di bawah ini : 

a. Kebiasaan. Kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang 

kita tampilkan secara berulang-ulang sepanjang hidup kita. 

Kita lakukan itu, karena kita merasa nyaman, menyenangkan. 

Bangun pukul 5 pagi, ke kantor pukul 7, bekerja, dan pulang 

pukul 4 sore. Istirahat, nonton TV, dan tidur pukul 10 malam. 

Begitu terus kita lakukan sehingga terbentuk satu pola 

kehidupan sehari-hari. Jika perubahan berpengaruh besar 

terhadap pola kehidupan tadi, maka muncul mekanisme diri, 

yaitu penolakan.  
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b. Rasa aman. Jika kondisi sekarang sudah memberikan rasa 

aman, dan kita memiliki kebutuhan akan rasa aman relatif 

tinggi, maka potensi menolak perubahan pun besar. 

Mengubah cara kerja padat karya ke padat modal 

memunculkan rasa tidak aman bagi para pegawai.  

c. Faktor ekonomi. Faktor lain sebagai sumber penolakan atas 

perubahan adalah soal menurun-nya pendapatan. Pegawai 

menolak konsep 5 hari kerja karena akan kehilangan upah 

lembur.  

d. Takut akan sesuatu yang tidak diketahui. Sebagian besar 

perubahan tidak mudah diprediksi hasilnya. Oleh karena itu 

muncul ketidakpastian dan keragu-raguan. Kalau kondisi 

sekarang sudah pasti dan kondisi nanti setelah perubahan 

belum pasti, maka orang akan cenderung memilih kondisi 

sekarang dan menolak perubahan.  

e. Persepsi.Persepsi cara pandang individu terhadap dunia 

sekitarnya. Cara pandang ini mempengaruhi sikap. Pada 

awalnya program keluarga berencana banyak ditolak oleh 

masyarakat, karena banyak yang memandang program ini 

bertentangan dengan ajaran agama, sehingga menimbulkan 

sikap negatif. 
 

Khusus kaitan dengan kebiasaan sebagaimana disebutkan 

point a di atas, dalam salah satu buku karangan Stephen R. Covey 

yang terkenal yaitu ―Seven Habits of Highly Effective People‖ 

(1989), dinyatakan bahwa ada tujuh kebiasaan manusia yang sangat 

efektif. Tujuh kebiasaan itu meliputi: (1) jadilah manusia yang 

proaktif; (2) mulailah segala sesuatu dari gambaran akhirnya; 

(3) selalu mendahulukan yang utama (prioritas); (4) 

berpikirlah menang-menang, bukan kalah-kalah; (5) 

berusahalah untuk mengerti orang lain, baru kemudian 

dimengerti; (6) melakukan sinergi; dan  (7) melakukan 

perbaikan terus menerus agar  dapat menyeimbangkan dan 

memperbaharui sumber daya, energi, dan kesehatan kita 
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untuk menciptakan gaya hidup yang berkelanjutan, jangka 

panjang, dan efektif. 

Tujuh kebiasaan tersebut kemudian diperbarui menjadi The 

8th Habit: From Effectiveness to Greatness. Kebiasaan kedelapan 

adalah menemukan panggilan jiwa dan mengilhami orang lain 

untuk menemukan panggilan jiwa mereka. 
 

b. Penolakan Organisasional 

Organisasi, pada hakekatnya memang konservatif. Secara 

aktif mereka menolak perubahan. Misalnya saja, organisasi 

pendidikan yang mengenalkan doktrin keterbukaan dalam 

menghadapi tantangan ternyata merupakan lembaga yang paling 

sulit berubah. Sistem pendidikan yang sekarang berjalan di 

sekolah-sekolah hampir dipastikan relatif sama dengan apa yang 

terjadi dua puluh lima tahun yang lalu, atau bahkan lebih. Begitu 

pula sebagian besar organisasi bisnis.  

Terdapat enam sumber penolakan atas perubahan (Kamal 

Alamsyah, 2004), yaitu: 

1. Inersia (ketakberdayaan) struktural. Artinya penolakan yang 

terstrukur. Organisasi, lengkap dengan tujuan, struktur, aturan 

main, uraian tugas, disiplin, dan lain sebagainya menghasilkan 

stabilitas. Jika perubahan dilakukan, maka besar kemungkinan 

stabilitas terganggu.  

2. Fokus perubahan berdampak luas. Perubahan dalam 

organisasi tidak mungkin terjadi hanya difokuskan pada satu 

bagian saja karena organisasi merupakan suatu sistem. Jika satu 

bagian dubah, maka bagian lain pun terpengaruh olehnya. Jika 

manajemen mengubah proses kerja dengan teknologi baru 

tanpa mengubah struktur organisasinya, maka perubahan sulit 

berjalan lancar. 

3. Inersia (ketakberdayaan) kelompok kerja. Walau ketika 

individu mau mengubah perilakunya, norma kelompok punya 

potensi untuk menghalanginya. Sebagai anggota serikat 

pekerja, walau sebagai pribadi kita setuju atas suatu perubahan, 
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namun jika perubahan itu tidak sesuai dengan norma serikat 

kerja, maka dukungan individual menjadi lemah. 

4. Ancaman terhadap keahlian. Perubahan dalam pola 

organisasional bisa mengancam keahlian kelompok kerja 

tertentu. Misalnya, penggunaan komputer untuk merancang 

suatu desain, mengancam kedudukan para juru gambar.  

5. Ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang telah 

mapan. Mengintroduksi sistem pengambilan keputusan 

partisipatif seringkali bisa dipandang sebagai ancaman 

kewenangan para penyelia dan manajer tingkat menengah. 

6. Ancaman terhadap alokasi sumberdaya. Kelompok-

kelompok dalam organisasi yang mengendalikan sumber daya 

dengan jumlah relatif besar sering melihat perubahan organisasi 

sebagai ancaman bagi mereka. Apakah perubahan akan 

mengurangi anggaran atau pegawai kelompok kerjanya? 
 

Masyarakat yang tidak dapat menerima perubahan biasanya 

masih memiliki pola pikir yang tradisional. Respons masyarakat 

terhadap perubahan sosial budaya dalampola pikir masyarakat yang 

tradisional mengandung unsur-unsur: bersifat sederhana, memiliki 

daya guna dan produktivitas rendah, bersifat tetap atau monoton, 

dan memiliki sifat irasional, yaitu tidak didasarkan pada pikiran 

tertentu. 

Perilaku masyarakat yang tidak menerima perubahan sosial 

budayasebagai berikut: (1) perilaku masyarakat yang bersifat 

tertutup atau kurang membuka diri untuk berhubungan dengan 

masyarakat lain; (2) masih memegang teguh tradisi yang sudah 

ada; (3) takut akan terjadi kegoyahan dalam susunan/struktur 

masyarakat, jika terjadi integrasi kebudayaan; dan (4) berpegang 

pada ideologinya dan beranggapan sesuatu yang baru bertentangan 

dengan ideologi masyarakat yang sudah ada. 

Maurer pernah mengungkapkan bahwa"perlawanan 

membunuhperubahan". Foote menggambarkan warna-warni 

resistensi sebagai"salah satu hal yang paling jahat, kankerkerjayang 

palingmelemahkan(dan mengklaim bahwa)tidak adaseorang 
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pembunuhyang lebih kuat, paradoksatau peluang yang sama yakni 

kemauan untuk majudanniat baik" (Nasution, 2019). 

Rencana perubahan tidak dapat dikerjakan bila menghadapi 

resistensi. Karena itu tidak boleh mengecilkan arti atau 

underestimate atas resistensi terhadap perubahan, yang disebabkan 

hal-hal (Wibowo, 2006) yaitu sebagai berikut: (a) resistensi bersifat 

menular, (b) resistensi bersifat melumpuhkan, dan (c) resistensi 

bersifat merintangi. 

Untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan, terlebih 

dahulu harus dikenali siapa yang menunjukkan sikap menolak 

perubahan, kemudian dilakukan komunikasi timbal balik agar 

bawahan yang menolak perubahan dapat memahami manfaat dari 

perubahan dan atasan mengetahui apa yang diharapkan 

bawahannya. 

 

D. Respon dan Penyebab Resistance To Change 

Respons orang terhadap perubahan dapat bersifat negatif 

atau positif. Respons negatif dilakukan melalui 8 (delapan) fase, 

yaitu: (1) stabilitas, (2) tidak bergerak, (3) penolakan, (4) 

kemarahan, (5) perundingan, (6) tertekan, (7) pengujian, dan (8) 

penerimaan. 

Sedangkan respons positif berlangsung 5 fase, yaitu: (1) 

perasaan optimis secara diam-diam, (2) pernyataan pesimis 

terhadap perubahan, (3) tumbuhnya kesadaran bahwa perubahan 

merupakan realitas, (4) keberanian menyatakan optimis terhadap 

perubahan, (5) kesediaan turut serta dalam proses perubahan. 

Bahaya resistensi, diantaranya: resistensi bersifat menular, 

resistensi bersifat melumpuhkan, dan resistensi bersifat merintangi. 

Tingkatan resistensi dari yang paling lemah sampai pada 

paling kuat (Wibowo, 2006) sebagai berikut: 

a. Acceptance 

Kesediaan menerima perubahan ditunjukkan oleh sikap 

antusias, kesediaan bekerja sama, kerja sama di bawah 

tekanan manajemen, atau kesediaan menerima perubahan. 
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b. Indifference 

Sikap tidak acuh ditunjukkan oleh sikap apatis, hilangnya 

minat bekerja, bekerja dan hanya jika diperintah, serta 

merosotnya perilaku karyawan. 

c. Passive resistence 

Ditunjukan oleh adanya sikap tidak mau bekerja, melakukan 

protes, dan melakukan kegiatan sedikit mungkin. 

d. Active resistence 

Ditunjukkan dengan cara bekerja lambat, memperpanjang 

waktu istirahat kerja, meninggalkan pekerjaan, melakukan 

kesalahan, mengganggu atau sabotase. 
 

Terdapat beberapa faktor pendorong bagi timbulnya 

resistensi individu dalam organisasi, yaitu: ketidakamanan 

ekonomis, ketakutan atas hal yang tidak diketahui, ancaman pada 

hubungan sosial, kebiasaan, kegagalan kebutuhan untuk berubah, 

proses informasi selektif,  kecenderungan individu, iklim 

ketidakpercayaan, ketakutan akan kegagalan, konflik pribadi, 

kurangnya kebijaksanaan dan waktu tidak tepat, dan sistem 

penghargaan tidak memperkuat. 

Teknik mengatasi resistensi, antara lain: membentuk 

dinamika politik, mengidentifikasi dan menetralisasi penolakan 

perubahan, mendidik angkatan kerja, mengikutsertakan karyawan 

pada usaha perubahan, menghargai perilaku konstruktif, 

menciptakan organisasi pembelajaran, dan memperhitungkan 

situasi. 

Menurut Kotter (2014) diperlukan 6 strategi yang harus 

dijalankan, yaitu: (1) pendidikan dan komunikas, (2) pelibatan dan 

pemberdayaan karyawan, (3) fasilitas dan dukungan, (4) negosiasi 

dan kesepakatan, (5) manipulasi dan pemilihan, dan (6) pemaksaan 

eksplisit dan implisit. 

Usaha perubahan harus dimulai dengan sosialisasi tentang 

manfaat suatu perubahan, baik bagi organisasi maupun anggotanya. 

Langkah-langkah yang akan diambil adalah sebagai berikut:(a) 
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pendidikan, pelatihan dan komunikasi, (b) partisipasi, (c)  fasilitasi 

dan dukungan, (d)  negosiasi, (e) manipulasi dan pemilihan, dan (f) 

paksaan/kekerasan. 

Ada beberapa sebab atau alasan yang melatarbelakangi 

resistensi terhadap perubahan. Dalam buku ―Armstong’s Handbook 

of Human Resource Management Practice‖ Michael Armstrong 

(Mas‘ud, 2018) menyebutkan sebab-sebab resistensi terhadap 

perubahan sebagai berikut: 

1. Keterkejutan atas sesuatu yang baru menyebabkan 

kecurigaan hal tersebut akan mengganggu rutinitas dan apa 

yang sudah akrab dengan mereka. 

2. Ancaman terhadap status atau keterampilan. 

3. Ketidakpastian; perubahan mengkhawatirkan karena 

ketidakpastian mengenai kemungkinan dampaknya. 

4. Ketakutan bersaing; keprihatinan tentang kemampuan untuk 

mengatasi tuntutan baru atau untuk memperoleh 

keterampilan baru. 

5. Ketidaknyamanan; perubahan akan membuat hidup lebih 

sulit. 

6. Ancaman bagi hubungan interpersonal—apapun yang 

mengganggu hubungan sosial, adat dan standar kelompok 

akan ditolak. 

7. Simbol ketakutan—perubahan kecil dapat mempengaruhi 

hal yang mungkin lebih besar, terutama ketika orang tidak 

yakin tentang seberapa jauh perubahan akan terjadi. 

8. Ketakutan ekonomi akan uang yang mungkin akan hilang, 

ancaman terhadap keamanan kerja.  
 

Faktor-faktor penyebab resistance to change menurut 

(Robbins dan Judge, 2013) yaitu : 1) Kebiasaan, individu menolak 

berubah karena perubahan dianggap sebagai sebuah ancaman pada 

pola perilaku yang telah melekat. 2) Rasa aman, individu merasa 

perubahan akan mengancam rasa keamanan mereka. 3) Faktor-

faktor ekonomi, dimana insentif yang tidak sesuai juga 
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memunculkan penolakan terhadap perubahan. 4) ketakutan 

berlebihan dimana rasa takut akan masa depan yang tidak diketahui 

dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi itu dapat 

memicu penolakan terhadap perubahan. 5) dan pemrosesan 

informasi yang selektif.  

Ivancevich, dkk (2009) juga mengatakan beberapa faktor 

penyebab resistance to change yaitu: Ancaman kehilangan posisi, 

ketidakamanan ekonomi, ketakutan terhadap ketidaktahuan yang 

didatangkan oleh perubahan, takut karena mereka kurang kompeten 

untuk berubah. Oreg (2003) dalam penelitiannya menjelaskan 

terdapat empat dimensi yaitu, routine seeking, emotional reaction, 

short term focus, cognitive rigidty. 

Faktor-faktor penyebab atau alasan terjadinya resistensi 

dengan mengabaikan dominasi atau tinggi rendahnya resistensi 

menurut Sonnenberg (1994) sebagai berikut.  

a. Procrastination. Kecenderungan menunda perubahan, karena 

merasa masih banyak waktu untuk melakukan perubahan.  

b. Lack motivation. Orang berpendapat bahwa perubahan 

tersebut tidak memberikan manfaat sehingga enggan untuk 

berubah.  

c. Fear of failure. Perubahan menimbulkan pembelajaran baru. 

Orang takut berubah karena tidak yakin akan kemampuan 

yang dimilikinya sehubungan dengan sesuatu yang baru 

selama proses perubahan. Orang khawatir gagal dalam 

merespon perubahan.  

d. Fear of the unknown. Orang cenderung merasa lebih nyaman 

terhadap sesuatu yang sudah diketahui, dan enggan untuk 

merubah sehubungan dengan sesuatu yang belum 

diketahuinya.  

e. Fear of loss. Orang takut terhadap perubahan yang dapat 

menurunkan job security, power, dan status. Resistensi terjadi 

karena orang takut akan kehilangan jabatan, kehilangan status 

sosial, dan lainnya.  
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f. Dislike of the initiators of change. Orang sulit menerima 

perubahan jika mereka ragu terhadap kepiawaian inisiator 

perubahan atau tidak menyukai anggota agen perubahan.  

g. Lack of communication. Salah pengertian terhadap apa yang 

diharapkan dari perubahan karena informasi tidak 

disampaikan secara utuh dan komprehensif.  

 

E. Strategi Mengatasi Resistensi 

Menurut Hall (Subhan, 2019), gagal mengatasi resistensi 

terhadap perubahan dapat mengakibatkan tidak dapat mencoba 

perubahan, atau gagal dalam mencoba perubahan. Karenanya, perlu 

dicarikan strategi dalam mengatasi resistensi. 

Penolakan perubahan (resistance to change) tidak selalu 

berkonotasi negatif, karena adanya penolakan menjadi sebab 

pelaku perubahan lebih berhati-hati. 

Tiga hal penting agar perubahan dapat dilakukan tanpa 

membuat pusing (Abrahamson, 2004), yaitu: (1) dalam lingkungan 

sekarang yang penuh perubahan, penting untuk tidak terlalu 

menggeneralisasi, (2) no pain, no change tidak bisas menjadi 

standar karena akan dijadikan alasan pemaaf bagi setiap bentuk 

perubahan yang dikelola dengan buruk, dan (3) No pain, no change 

tidak dapat menjadi standar karena akan menjadi alasan yang siap 

dilakukan tentang mengapa perubahan sulit dan mengapa banyak 

perubahan gagal. 

David (2010) mengusulkan tiga pendekatan yang dapat 

diterapkan dalam mengatasi resistensi terhadap perubahan. 

1. Force change strategy. Bahwa perubahan harus terjadi 

(dipaksakan) dan orang yang dapat mengharuskan terjadinya 

perubahan adalah orang yang memiliki kekuasaan, yaitu 

pimpinan. Ketika pimpinan yang memiliki kekuasaan formal 

telah memutuskan adanya perubahan, maka anggota organisasi 

harus menerima perubahan tersebut. Pendekatan ini tidak selalu 

buruk, jika diterapkan pada kondisi yang tepat. 
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2. Educative change strategy. Yaitu mengedukasi, atau 

memberikan pengetahuan dan informasi tentang perlunya suatu 

perubahan. Melalui edukasi, anggota organisasi diharapkan 

akan memahami pentingnya perubahan sehingga merekapun 

akan menerima perubahan tersebut.  

3. Rational/self-interest change strategy. Yaitu menunjukkan 

benefit yang akan diperoleh individu dari diterapkannya suatu 

perubahan, sehingga individu tersebut dengan sendirinya akan 

tertarik melakukan perubahan-perubahan. 

  

John. P. Kotler dan Leonard. A. Schlesinger dalam buku 

―Choosing Strategies for Change‖ (Sunarto, 2011), 

mengemukakan enam strategi mengatasi penolakan. 

1. Pendidikan dan komunikasi. Berikan penjelasan secara tuntas 

tentang latar belakang, tujuan, akibat, dari diadakannya 

perubahan kepada semua pihak. Komunikasikan dalam berbagai 

macam bentuk. Ceramah, diskusi, laporan, presentasi, dan 

bentuk-bentuk lainnya. 

2. Partisipasi. Ajak serta semua pihak untuk mengambil 

keputusan. Pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan 

motivator. Biarkan anggota organisasi yang mengambil 

keputusan 

3. Memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawai takut 

atau cemas, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Beri 

pelatihan-pelatihan. Memang memakan waktu, namun akan 

mengurangi tingkat penolakan. 

4. Negosiasi. Cara lain yang juga bisa dilakukan adalah melakukan 

negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara 

ini bisa dilakukan jika yang menentang mempunyai kekuatan 

yang tidak kecil. Misalnya dengan serikat pekerja. Tawarkan 

alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka 

5. Manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi 

yang sesungguhnya. Misalnya memlintir (twisting) fakta agar 

tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif, 
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sebarkan rumor, dan lain sebagainya. Kooptasi dilakukan 

dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan 

penentang perubahan dalam mengambil keputusan. 

6. Paksaan. Taktik terakhir adalah paksaan. Berikan ancaman dan 

jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya 

perubahan. 

Wilfried Kruger (Erika S. Kusumaputri, 2015) 

menyarankan hendaknya perubahan senantiasa dikaitkan dengan 

pengelolaan persepsi dan keyakinan (management of perception 

and beliefs) dan pengelolaan .... kekuasaan dan politik (power and 

politics management) mengingat reaksi orang terhadap perubahan 

berbeda-beda. 

Berikut adalah pengelompokan reaksi terhadap perubahan 

dan bagaimana cara mengatasinya menurut Kruger (Erika S. 

Kusumaputri, 2015) sebagai berikut: 

1. Opponent; memiliki sikap dan perilaku negatif pada perubahan. 

Golongan ini perlu dikendalikan dengan management of 

perception and belief. 

2. Promoter; memiliki sikap dan perilaku positif pada perubahan. 

Mereka mendapat keuntungan dari perubahan dan pasti akan 

mendukung perubahan tersebut. 

3. Hidden Opponents; memiliki sikap dan perilaku negatif pada 

perubahan namun seolah-olah mendukung perubahan tersebut 

(opportunist). Golongan ini perlu dikendalikan dengan 

management of perception and belief dengan issue 

management. 

4. Potential Promoter; memiliki sikap positif pada perubahan 

namun belum terlalu yakin. Golongan ini perlu dikendalikan 

dengan power and politics management. 

 

F. Sikap Masyarakat Terhadap Perubahan Sosial 

Dalam menghadapi berbagai perubahan, sikap masyarakat 

antara satu dan lainnya berbeda. Ada sebagian masyarakat yang 

menolak perubahan, ada pula yang menyikapinya dengan lebih 
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fleksibel, yaitu dengan mengubah susunan lembaga-lembaga 

kemasyarakatannya dengan maksud untuk menerima unsur-unsur 

baru. 

Menurut Sarnoff (Sarwono, 2007) mengidentifikasikan 

sikap sebagai kesediaan untuk bereaksi (disposition to react) secara 

positif (favorably) atau secara negatif (unfavorably) terhadap 

obyek-obyek tertentu. 

Sikap adalah merupakan reaksi atau proses seseorang yang 

masih tertutup terhadap suatu stimulus atau obyek. Sikap tidak 

dapat dilihat langsung tetapi hanya dapat di tafsirkan terlebih 

dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata 

menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus 

tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari adalah merupakan reaksi 

yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial (Notoatmodjo, 

2012).  

Banyak sosiolog dan psikolog memberi batasan bahwa 

sikap merupakan kecenderungan individu untuk merespon dengan 

cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan 

sosial. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk mendekat atau 

menghindar, positif atau negatif terhadap berbagai keadaan sosial, 

apakah itu institusi, pribadi, situasi, ide, konsep dan sebagainya 

(Howard dan Kendler dalam Gerungan, 2010). 

Apapun bentuk perubahan sosial budaya akan menghasilkan 

suatu bentuk, pola, dan kondisi kehidupan masyarakat yang baru. 

Dalam menghadapi perubahan, ada 2 (dua) cara yang 

digunakan: (1) cara reaktif yaitu manajemen melakukan tindakan-

tindakan setelah perubahan terjadi. Kegiatan dilakukan untuk 

mengatasi masalah yang timbul. (2) cara proaktif  atau planned 

change yaitu dikembangkan suatu program untuk menghadapi 

perubahan yang diperkirakan akan terjadi. 

 Perubahan adalah dinamika dari kondisi ―A‖ menjadi 

kondisi ―B‖. Pada umumnya ada tiga kategori sikap masyarakat 

terhadap perubahan sosial, yaitu sikap konservatif, sikap liberal dan 

sikap moderat. Dari ketiga kategori sikap masyarakat ini lahirlah 
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tipe masyarakat yang konservatif, masyarakat yang liberal, dan 

masyarakat yang moderat (Mas‘ud, 2018).  

Pertama, masyarakat yang konservatif biasanya 

berpegang teguh pada tradisi yang konvensional. Sikap konservatif 

masyarakat menunjukkan pada tingkah laku masyarakat yang lebih 

mengarah pada mempertahankan cara yang biasa dilakukan dari 

waktu ke waktu, atau ingin mempertahankan cara lama 

(konservatif), mengingat cara yang dipandang baru pada umumnya 

menuntut berbagai perubahan dalam pola-pola kerja. Masyarakat 

yang masih memiliki sikap konservatif, memandang bahwa 

tuntutan semacam itu merupakan tambahan beban kerja bagi 

dirinya. Masyarakat semacam ini biasanya mengaitkan tuntutan itu 

dengan kepentingan diri sendiri semata-mata, tanpa memperdulikan 

tuntutan yang sebenarnya dari hasil pelaksanaan tugasnya. 

Kedua, masyarakat yang liberal biasanya mengikuti arus 

perubahan zaman dan cenderung bersikap serba kritis terhadap 

tradisi, yang konvensional. Liberal adalah suatu paham yang 

menghendaki kebebasan individu di segala bidang. Kata liberal 

sendiri diambil dari bahasa Latin, liberal artinya bebas dan bukan 

budak atau suatu keadaan dimana seseorang itu bebas dari 

kepemilikan orang lain. Makna bebas kemudian menjadi sebuah 

sikap kelas masyarakat terpelajar di Barat yang membuka pintu 

kebebasan berpikir (the old liberalism). Dari makna kebebasan 

berpikir inilah kata liberal berkembang sehingga mempunyai 

berbagai makna. 

Masyarakat yang ekstrim biasanya tergolong ke dalam tipe 

masyarakat yang liberal ini.  

Terakhir, masyarakat moderat biasanya mengambil jalan 

tengah, artinya tidak konservatif dan tidak liberal. Masyarakat yang 

selalu mengambil hal-hal positif dari kubu masyarakat konservatif 

dan masyarakat liberal, kemudian memadukannya sedemikian rupa 

menjadi kebijakan yang rasional dan relevan bagi kemajuan 

masyarakat. Tak heran, dari kalangan masyarakat yang moderat ini 

muncul para pemimpin. ―Moderat‖ artinya tidak berlebihan 
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(ekstrim) dalam menjalankan tugas. Moderat, sebuah kata yang 

dikenal dalam kamus bahasa Indonesia sebagai sikap selalu 

menghindar dari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem atau 

berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Sikap 

moderat masyarakat adalah sikap tengah-tengah antara tindakan 

yang melampaui batas dan tindakan menyia-nyiakan. 

Masyarakat idealis, cenderung memilih bersikap ugahari 

(moderat) dan menerima realitas tegangan antara beragam 

pandangan. Setiap pandangan terlebih dulu disimak secara kritis; 

ditimbang sisi positif dan negatifnya, kekuatan dan kelemahannya 

serta realistis atau tidaknya gagasan itu.  

Ada beberapa respons dari masyarakat ketika mengalami 

perubahan sosial (Mas‘ud, 2018), diantaranya: 

1. Adjustment. Keadaan dimana suatu masyarakat mampu 

menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di dalam 

masyarakat. Contoh: orang-orang yang melakukan urbanisasi. 

2. Maladjustment. Keadaan dimana suatu masyarakat tidak 

mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di 

masyarakat. Contoh: orang-orang Badui. 

3. Disintegrasi. Merupakan suatu sikap yang menggambarkan 

adanya ketidaksesuaian dan ketidakselarasan di antara unsur-

unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial.  

Disintegrasi terjadi manakala dalam suatu sistem atau organisasi 

terjadi ketidakcocokan antar bagian-bagian atau elemen-elemen 

tertentu sehingga menimbulkan tercerai berainya suatu sistem 

yang ada. Contoh: perseteruan antara KPK dan Kepolisian. 

4. Reintegrasi. Merupakan suatu proses pembentukan norma dan 

nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga 

kemasyarakaan yang mengalami perubahan (ada proses adaptasi 

dari bagian-bagian organisasi atau masyarakat terhadap konsep 

organisasi baru). Contoh: adanya reformasi menjadikan 

masyarakat untuk bisa hidup mandiri dan berperan aktif dalam 

pengawasan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. 
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Beberapa contoh sikap masyarakat karena adanya 

perubahan sosial budaya (Nasution, 2019) adalah sebagai berikut: 

1. Aksi protes adalah pergolakan massa yang bersifat umum 

sebagai perwujudan rasa tidak puas terhadap keputusan-

keputusan dan kejadian di masyarakat. 

2. Demonstrasi adalah gerakan massa yang bersifat langsung dan 

terbuka serta dengan lisan ataupun tulisan dalam 

memperjuangkan kepentingan yang disebabkan oleh adanya 

penyimpangan sistem, perubahan yang inskontitusional dan 

tidak efektifnya sistem yang berlaku. 

3. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan antisosial yang 

dilakukan oleh anak remaja. Kenakalan remaja muncul dari 

keluarga yang tidak harmonis karena kurangnya pengawasan 

dalam keluarga. Bentuk-bentuk kenakalan remaja adalah 

membolos sekolah, berkelahi, minum-minuman keras, dan 

mengebut di jalan raya. 

4. Kriminalitas adalah pelanggaran norma hukum yang dilakukan 

seseorang dan dapat diancam sanksi pidana. Kriminalitas 

disebabkan oleh pertentangan kebudayaan, perbedaan ideologi 

politik, perbedaan pendapat dari mental yang tidak stabil. 

5. Pergolakan daerah adalah gerakan sosial vertikal dan 

horizontal yang dilakukan secara serentak dengan banyak cara 

untuk memaksakan kehendak. Perubahan sosial dan budaya 

membawa dampak positif dan negatif terhadap kehidupan. Kita 

harus waspada terhadap hal-hal yang menimbulkan perubahan 

yang mengarah ke hal negatif. 

Kita harus mempunyai sikap tegas menolak terhadap 

perubahan yang membawa ke arah negatif. Kita dapat mengambil 

pengaruh positifnya dengan tetap berpedoman pada nilai dan norma 

masyarakat. 

Menurut Chandra (Wahyu Abakar, 2019), tahapan yang 

terjadi dalam menghadapi perubahan, sebagai berikut: 
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1. Tahap I: menyangkal. Strategi awal yang biasa digunakan orang 

dalam menghadapi perubahan adalah menyangkal apa yang 

terjadi, atau menyangkal bahwa hal itu akan berlanjut terus. 

2. Tahap II: marah dan menolak. Ketika seseorang tidak bisa lagi 

menyangkal, mereka cenderung pindah ke tahap marah, yang 

diikuti dengan penolakan secara langsung atau pun tersamar. 

3. Tahap III: eksplorasi dan penerimaan. Pada tahap ini orang-

orang sudah mulai agak tenang. Mereka berhenti menyangkal, 

dan meski masih sedikit marah, kemarahan mereka sudah bisa 

dikesampingkan. Mereka sudah lebih mengerti makna 

perubahan itu dan lebih bersedia mencari tahu lebih jauh, dan 

akhirnya menerima perubahan itu. Mereka lebih terbuka dan kini 

lebih tertarik untuk ikut merencanakan hal-hal sekitar perubahan 

itu dan ikut berpartisipasi dalam proses tersebut. 

4. Tahap IV: komitmen. Tahap terakhir, di mana orang sudah bisa 

berkomitmen pada perubahan, dan bersedia bekerja untuk 

menyukseskan perubahan itu. Mereka memahami kenyataannya, 

dan pada titik ini mereka sudah beradaptasi dan ikut 

menyukseskan perubahan itu. 

Tipe masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial, di 

antaranya: (1) terdapat sejumlah orang yang hidup bersama di suatu 

tempat dalam waktu yang relatif lama, terjadi interaksi, dan saling 

membutuhkan; (2) memiliki adat-istiadat/sistem nilai dan norma 

sosial yang berlaku dan dipatuhi sebagian besar warganya; (3) 

memiliki kepribadian kelompok yang khas; (4) masing-masing 

anggota merasa sebagai bagian dari satu kesatuan sosial; dan (5) 

memiliki struktur sosial. 

Terdapat beberapa tanggapan masyarakat atau sikap sebagai 

dampak perubahan sosial yang menimbulkan suatu ketidakpuasan, 

penyimpangan masyarakat, ketinggalan, atau ketidaktahuan adanya 

perubahan, yaitu sebagai berikut (Sztompka, 2014). 

1. Perubahan yang diterima masyarakat kadang-kadang tidak 

sesuai dengan keinginan. Hal ini karena setiap orang memiliki 

gagasan mengenai perubahan yang mereka anggap baik 



114  |  Nurlina Subair 

sehingga perubahan yang terjadi dapat ditafsirkan bermacam-

macam, sesuai dengan nilai-nilai sosial yang mereka miliki. 

2. Perubahan mengancam kepentingan pihak yang sudah mapan. 

Hak istimewa yang diterima dari masyarakat akan berkurang 

atau menghilang sehingga perubahan dianggapnya akan 

mengancangkan berbagai aspek kehidupan. Untuk 

mencegahnya, setiap perubahan harus dihindari dan ditentang 

karena tidak sesuai kepentingan kelompok masyarakat tertentu. 

3. Perubahan dianggap sebagai suatu kemajuan sehingga setiap 

perubahan harus diikuti tanpa dilihat untung ruginya bagi 

kehidupan. Pembahan juga dianggap membawa nilai-nilai baru 

yang modern. 

4. Ketidaktahuan pada perubahan yang terjadi. Hal ini meng-

akibatkan seseorang ketinggalan informasi tentang perkem-

bangan dunia. 

5. Masa bodoh terhadap perubahan. Hal itu disebabkan perubahan 

sosial yang terjadi dianggap tidak akan menimbulkan pengaruh 

bagi dirinya. 

6. Ketidaksiapan menghadapi perubahan. Pengetahuan dan 

kemampuan seseorang terbatas, dampak perubahan sosial yang 

terjadi ia tidak memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri 

dengan perubahan yang terjadi. 

Dalam menghadapi perubahan, masyarakat harus memiliki 

sikap, di antaranya: berfikir rasional terhadap perubahan; selektif 

dalam memilih perubahan; mengidentifikasi perubahan yang 

terjadi; berpartisipasi dalam perubahan; dan toleran terhadap 

perubahan. 

 

G. Kebencian Terhadap Perubahan 

Covid-19 menjadi hantu ―zombie‖ menakutkan dan 

mematikan bagi tatanan kehidupan global, karena hampir semua 

negara di dunia terpapar Covid-19. Dan dapat dikatakan sebagai 

―tragedi kemanusian terbesar‖ sepanjang abad ini. Karena biasanya 

kasus-kasus terkait virus, semisal flu burung, flu babi, ebola, colera 
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sebarannya muda terdeteksi dan lokalistik. Berbeda dengan Covid-

19, sebarannya sulit terdeteksi dan menyebar hampir ke seluruh 

dunia. Sehingga Covid-19 berdampak sangat serius terhadap 

perubahan tatapola dan sendi kehidupan masyarakat global di 

semua negara, mulai dari sendi sosial, ekonomi, kesehatan,  politik, 

budaya, hukum, pendidikan, pariwisata, keamanan dan keagamaan. 

Covid-19 dengan ―sejuta‖ ancamannya telah membuat 

tatanan kehidupan masyarakat dunia berubah, sekaligus 

mengundang kebencian. Benci adalah permusuhan dan kebencian 

intens yang biasanya berasal dari rasa takut, marah, atau rasa 

terluka. Seringkali rasa benci tersebut berlanjut dengan munculnya 

hal-hal buruk kepada yang dibenci. Jika diperhatikan kembali, 

kebencian merupakan sesuatu yang normal dan manusiawi 

walaupun sebenarnya hal tersebut merupakan sikap negatif. 

Kebencian memiliki tujuan emosional lebih kompleks 

dibandingkan dengan yang lainnya.  

Mitos-mitos yang ada menunjukkan resistan terhadap 

perubahan. Namun sesungguhnya apakah orang membenci suatu 

perubahan? Terutama kalau perubahan tersebut untuk mencapai 

sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang akan meningkatkan 

produktivitas dan keuntungan? Ternyata orang-orang tidak 

membenci perubahan. Bahkan sesungguhnya mereka merasa perlu 

ada perubahan untuk menjadi lebih baik. Seringkali mereka tidak 

mengetahui caranya dan terutama mereka tidak menyukai 

gangguan-gangguan atau kekacauan-kekacauan yang disebabkan 

oleh perubahan itu terutama di masa transisi dari keadaan yang 

nyaman menjadi keadaan yang kurang nyaman. Kita tahu bahwa 

urutan suatu perubahan dimulai dari suatu keadaan yang bisa 

disebut nyaman (status quo) di sisi kiri,  menuju keadaan yang 

diinginkan di sisi kanan. Di tengah-tengahnya akan terjadi masa 

transisi dengan banyak perubahan, ketidaknyamanan dan 

ketakutan. Nah, masa inilah yang ditentang dan kurang disukai oleh 

banyak orang. Oleh sebab itu masa transisi ini perlu di-manage 

dengan sebaik-baiknya.  
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Berikut adalah beberapa ketakutan yang dihadapi di masa-

masa transisi (Raymond Lukas dalam Subhan, 2016). 

1. Takut akan hal-hal yang tidak/belum diketahui. Ketakutan ini 

adalah hal yang wajar timbul dalam setiap perubahan. Yang 

penting adalah bagaimana mengurangi atau menghilangkan 

ketakutan ini? Salah satu cara yang dapat digunakan adalah 

dengan mem-berikan banyak informasi pada masa-masa transisi 

ini. Segera informasikan ke mana perubahan akan menuju, apa 

impaknya terhadap organisasi dan orang-orangnya, dan apa 

yang akan dilakukan untuk membantu mengatasi perubahan-

perubahan tersebut. 

2. Takut kehilangan kontrol. Dalam masa transisi, bagaimanakah 

kita mengatasi ketakutan akan kehilangan kontrol  atau kuasa 

dari orang-orang kita yang memegang jabatan atau posisi 

tertentu? Sekali lagi dengan memberikan informasi dan 

kejelasan akan fungsi dari personel yang terlibat akan.  

3. Waktu terjadinya perubahan terlalu tiba-tiba. Tidak cukup 

waktu untuk mempersiapkan diri karena perubahan yang 

dilakukan sangat mendadak dan segera harus dilakukan. Hal 

tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dan kekacauan pada 

pelaku-pelaku perubahan. 

4. Keberatan atas hubungan yang mungkin berubah dan 

kehilangan status. Dengan adanya perubahan, kemungkinan 

posisi seseorang akan berubah dengan tiba-tiba. Seseorang yang 

bergelar manajer penjualan mungkin akan mendapatkan 

pekerjaan baru sebagai manajer logistik atau mungkin akan 

berkurang perannya dan menjadi staf senior saja. Selain itu 

kemungkin terjadinya perubahan hubungan reporting line dari 

seorang atasan kepada atasan baru yang mungkin kurang 

disukai. Hal-hal seperti ini mungkin terjadi di masa transisi 

yang tiba-tiba. 

5. Takut akan pengaruh yang terjadi pada kehidupan pribadi. 

Banyak perubahan ditakuti akan mengubah kehidupan pribadi, 

misalnya perubahan lokasi kantor yang membuat jarak 
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perjalanan ke kantor menjadi lebih jauh dan rumit karena 

kurangnya kenda-raan umum, atau perubahan jam kerja yamg 

membuat seseorang harus bangun lebih pagi agar tidak 

terlambat. Hal-hal ini biasanya menimbulkan resistensi. 

6. Perubahan yang menyebabkan orang harus lebih banyak atau 

lebih keras bekerja.  Perubahan seperti ini biasanya akan 

menimbulkan resistensi. Karena orang harus bekerja lebih 

banyak atau lebih lama misalnya, atau harus bekerja lebih cepat 

dan lebih produktif. Hal-hal seperti ini harus dijelaskan dengan 

menunjukkan hal-hal yang akan memberikan manfaat bagi 

pihak terkait atau pun adanya kompensasi karena perubahan 

tersebut. 

7. Rasa takut akan mengubah keadaan tertentu. Ada pihak-pihak 

yang mungkin berperan dalam membentuk suatu keadaan yang 

ada pada suatu saat dan merasa sangat nyaman dengan keadaan 

tersebut sehingga tidak mau ada perubahan atas keadaan 

tersebut. Seringkali rasa nyaman tersebut akan menyebabkan 

seseorang atau sekelompok orang tidak merelakan terjadinya 

perubahan. 

8. Rasa takut akan menghentikan suatu kebiasaan tertentu. 

Seringkali kebiasaan tertentu yang membuat para pihak merasa 

sangat nyaman akan menentang apabila akan dilakukan 

perubahan atas kebiasaan tersebut. Untuk itu fasilitasi berupa 

penjelasan manfaat atau kemudahan yang didapat dari 

perubahan dan pelatihan yang cukup akan membantu untuk 

meredam ketakutan tersebut. 

 

H. Penutup 

Suatu perubahan sosial, tidak selamanya berjalan dengan 

mulus, tanpa rintangan, hambatan, masalah ataupun kendala. 

Ternyata dalam sebuah perubahah sosial, ada yang terima dan ada 

yang menolak, bahkan ada juga yang masa bodoh atau tidak 

bersikap. 
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Secara garis besar perubahan sosial mengakibatkan dua 

macam reaksi, yaitu penyesuaiandan disintegrasiberupa konflik 

ataupun perpecahan. Seiring dengan arah perubahan sosial yang 

berkaitan dengan peluang dan tantangan, hendaklah masyarakat 

tetap tegar dan mampu beradaptasi dengan segala bentuk 

perubahan sosial agar tidak terjadi disintegrasi ataupun konflik 

yang dapat mengganggu berlangsungnya pembangunan. 

Semoga !!! 
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BAB VII 

DIMENSI, VARIABEL, CIRI, SIFAT DAN 

KARAKTERISTIK PERUBAHAN SOSIAL 

 

 

A. Pendahuluan  

Dalam pandangan awam setiap perubahan yang terjadi pada 

masyarakat disebut dengan perubahan sosial. Apakah perubahan itu 

mengenai pakaian, alat transportasi, pertambahan penduduk, 

ataupun tingkah laku anak muda. 

Perubahan sosial tidak dapat dikaji dari satu dimensi saja, 

karena perubahan sosial berdimensi banyak. Perubahan sosial tidak 

bervariabel tunggal, tapi bervariabel jamak (multi-variabel).  

Perubahan sosial dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, 

karena perubahan sosial adalah dari, oleh, dan untuk kita. Selain 

itu, perubahan sosial dapat dikaji dari berbagai dimensi, variabel, 

ciri, sifat dan karakteristik. 

Dimana ada perubahan, pasti ada yang berubah, seperti 

kehidupan  selalu ada yang namanya perubahan, tidak pernah tetap 

dan terus bergerak. Layaknya desiran angin pegunungan terkadang 

semilir sepoi-sepoi  terkadang cepat. Layaknya bemericik air di 

samudera raya, terkadang bergerak bersama-sama membuat sebuah 

ombak menjauhi lautan lepas, terkadang saling berkejar-kejaran 

dan ada kalanya terombang-ambing ditengah lautan diterpa angin 

badai dari segala arah. 

 

B. Dimensi Perubahan Sosial 

Dimensi merupakan salah satu aspek yang meliputi atribut, 

elemen, item, fenomena, situasi atau faktor yang membentuk suatu 

entitas. 

Perubahan sosial menurut Jabal Tarik Ibrahim (Tjipto 

Subadi, 2008) menyangkut dua dimensi, yaitu dimensi struktural 

dan dimensi kultural. Perubahan dimensi struktural menyangkut 
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hubungan antar individu dan pola hubungan termasuk di dalamnya 

mengenai status dan peranan, kekuasaan, otoritas, hubungan antara 

status, integrasi, dan sebagainya. Perubahan dimensi kultural 

menyangkut nilai-nilai dan norma-norma sosial. Perubahan sosial 

dapat dilihat dalam kurun waktu tertentu, namun perubahan itu ada 

yang berlangsung cepat dan ada pula yang berlangsung lambat dan 

lama 

Ada yang membagi dimensi dari perubahan sosial ke dalam 

tiga jenis, yaitu: dimensi kultural, dimensi struktural, dan 

dimensi interaksional (Irwan dan Indraddin, 2016).      

Pertama, dimensi kultural. Perubahan dalam dimensi 

kultural mengacu kepada perubahan kebudayaan dalam 

masyarakat, seperti adanya penemuan (discovery) dalam berpikir 

(ilmu pengetahuan), pembaruan hasil (invention) teknologi, kontak 

dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan 

peminjaman kebudayaan. Kesemuanya itu meningkatkan adanya 

integrasi unsur-unsur baru kedalam kebudayaan. Bentuk-bentuk 

perubahan sosial lainnya, dimana bentuknya tidak berubah dan 

tetap dalam kerangka kerjanya. Perubahan sosial dan perubahan 

kebudayaan sulit dipisahkan. Tetapi secara teoritis dapatlah 

dikatakan bahwa perubahan sosial mengacu kepada perubahan 

dalam struktur sosial dan hubungan sosial, sedangkan perubahan 

kebudayaan mengacu kepada perubahan pola-pola perilaku, 

termasuk teknologi dan dimensi dari ilmu, material dan 

nonmaterial.  

Kedua, dimensi struktural. Dimensi struktural mengacu 

kepada perubahan-perubahan dalam bentuk struktural masyarakat, 

menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, 

perubahan dalam struktural kelas sosial dan perubahan lembaga 

sosial.  Secara sederhana perubahan struktural dijelaskan sebagai 

berubahnya bentuk lama diganti dengan bentuk-bentuk baru yang 

secara tidak langsung dapat menimbulkan difusi kebudayaan. 

Bentuk umum dan bentuk baru dapat diganti dan dimodifikasi 

secara terus-menerus. 
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Ketiga, dimensi interaksional. Perubahan sosial menurut 

dimensi interaksional mengacu pada adanya perubahan pola 

hubungan sosial di dalam masyarakat. Modifikasi dan perubahan 

dalam struktur daripada komponen-komponen masyarakat 

bersamaan dengan pergeseran dari kebudayaan yang membawa 

perubahan dalam relasi sosial. Hal seperti frekuensi, jarak sosial, 

peralatan, keteraturan dan peranan undang-undang, merupakan 

skema pengaturan dari dimensi spesifik dari perubahan relasi 

sosial. Artinya, perubahan sosial dalam banyak hal dapat dianalisis 

dari proses interaksi sosial.  

Perubahan dalam dimensi struktural dan kultural sebetulnya 

tak bisa dipisahkan. Artinya, dalam perubahan struktural secara 

implisit juga dapat diindikasikan adanya perubahan kultural 

sekaligus. Pembedaan antara keduanya hanya dalam tataran analisis 

semata, namun secara empirik sulit dibedakan. Namun yang jelas, 

perubahan sosial dalam budaya material lebih mudah terjadi 

dibanding perubahan dalam budaya non-material. Kesenjangan 

perubahan antara keduanya inilah yang oleh William Ogburn 

disebutnya dengan istilah cultural lag (ketertinggalan kebudayaan). 

Sedangkan perubahan dalam dimensi interaksional lebih 

menunjuk pada konsekuensi logis dari adanya perubahan dari 

kedua dimensi lainnya. Misalnya interaksi sosial sebagai 

konsekuensi dari perubahan dalam dimensi struktural, pun bisa 

juga sebagai akibat dari perubahan sistem nilai dan atau kaidah 

sosial. Yang jelas ketiga dimensi di atas ibarat dua sisi dari mata 

uang yang sama hanya persoalannya dari tataran (dimensi) mana 

perubahan dijelaskan. 

Harper (Nanang Martono, 2014) mengemukakan adanya 

lima dimensi masalah perubahan sosial. Dimensi pertama 

berhubungan dengan tingkatan perubahan (levels of change); 

dimensi kedua berhubungan dengan kerangka waktu (time frames); 

dimensi ketiga berhubungan dengan penyebab perubahan (causes 

of change); dimensi keempat berhubungan dengan agensi (agency) 

atau bagaimana perubahan yang terjadi itu dihubungkan dengan 

intensi atau niat pelakunya atau aktor (manusia); dimensi kelima 
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berhubungan dengan beberapa istilah berbeda yang berkaitan erat 

dengan konsep perubahan yaitu, misalnya, antara istilah proses, 

kemajuan (progress), perkembangan (evolution) dan pembangunan 

(development).  

Dimensi pertama, perubahan terjadi dalam berbagai 

tingkat. Di sini pertanyaannya adalah apa dan unit struktural mana 

yang berubah? Unit struktural ini bisa mencakup satuan unit yang 

kecil, seperti misalnya kelompok kecil (small group), sampai 

sistem yang besar seperti misalnya masyarakat (society), termasuk 

tatanan masyarakat global. Dalam kaitannya dengan pengertian unit 

struktur dan sistem ini, Schulte-Nordhlot (Tasrif, 2019) 

mengemukakan: ‖There are a large number of structures within 

particular aspect of a culture, and they combnine to form a 

system‖. Jadi dengan demikian, sistem itu pada dasarnya tersusun 

atas serangkaian struktur-struktur atau unit-unit struktur. Berikut 

tabel yang mengilustrasikan berbagai tingkatan unit struktur (dari 

struktur yang kecil hingga serangkaian struktur yang membentuk 

sistem) dan perubahan yang mungkin terjadi. 
 

Tabel 3: Tingkatan Unit Struktur dan Kemungkina Perubahan 

Unit Struktur Kemungkinan Perubahan 

Kelompok kecil (small grup)  Peranan, struktur komunikasi, 

pengaruh, persekongkolan  

Organisasi (organizations)  Struktur, hirarkis, otoritas, 

produktivitas  

Institusi (institutions)  Ekonomi, agama, pendidikan, 

keluarga  

Masyarakat (society)  Stratifikasi, demografi, 

kekuasaan  

Global (global)  Evolusi, hubungan 

internasional, modernisasi, 

pembangunan  

Sumber: Charles L. Harper (Nanang Martono, 2014). 
 

Identik dengan apa yang dikemukakan oleh Harper 

(Sztompka (2014) menggambarkan tingkat perubahan sosial terjadi 
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dalam tiga realitas sosial: makro, meso, dan mikro. Proses makro 

terjadi di tingkat yang paling luas, yakni tingkatan masyarakat 

global, bangsa, kawasan atau kelompok etnik. Proses makro ini, 

menurut Sztompka, rentang waktunya panjang (long-term). Proses 

meso mencakup kelompok besar, komunitas, asosiasi, partai 

politik, birokrasi, dan lain sebagainya. Proses mikro terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari (everyday life) individu atau dalam 

kelompok kecil seperti keluarga dan lingkungan keluarga.  

Dimensi kedua, kerangka waktu (time frame) perubahan 

sosial. Dalam konteks ini, setiap proses perubahan sosial memang 

harus dibayangkan sebagai sesuatu hal yang terjadi dalam jangka 

kurun waktu tertentu. Kerangka waktu dalam proses perubahan 

sosial itu bisa berdimensi jangka pendek (short-term) hingga 

jangka panjang (long-term), tergantung dari sudut pandang apa dan 

mana proses perubahan sosial itu diamati dan dicermati. Berkaitan 

dengan hal ini agaknya perlu menggarisbawahi pendapat Harper 

(Nanang Martono, 2014): ‖To some extent whether we focus on the 

long term or short term is a function of our interest. It is legitimate 

to focus on short-term change, but we need to be aware of how this 

is embedded in long-term change‖.  

Jadi soal jangka pendek atau jangka panjang lebih banyak 

menyangkut masalah fokus perhatian saja, tetapi proses sosialnya 

secara keseluruhan seringkali justru berhubungan. Namun, terlepas 

dari persoalan apakah perubahan terjadi dalam jangka pendek atau 

jangka panjang, yang pasti perubahan sosial selalu menyangkut 

perbedaan keadaan/kondisi yang diamati antara sebelum dan 

sesudah jangka waktu tertentu; untuk dapat menyatakan perbedaan 

tersebut maka ciri-ciri awal unit analisis harus diketahui dengan 

cermat, meski keadaannya terus berubah (Sztompka, 2014).  

Di samping itu karena setiap proses perubahan sosial 

memiliki kerangka waktu, maka keseluruhan prosesnya juga 

seringkali dihubungkan dengan perspektif sejarah. Bahkan lebih 

dari itu, seringkali kondisi perubahan sosial yang terjadi pada masa 

kini hanya bisa dibaca secara lebih terang dan komprehensif bila 
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dalam analisanya secara keseluruhan melibatkan kajian dengan 

perspektif sejarah atau historis (Horton, 2003). Itulah sebabnya, 

studi sosiologi perubahan sosial dalam praktiknya sering 

memanfaatkan analisa dari sudut pandang sejarah atau historis. 

Menurut Neuman (2003), metodologi yang sering digunakan dalam 

hal ini adalah analisa komparatif sejarah (historical comparative 

research).  

Dimensi ketiga, yaitu berhubungan dengan sebab-sebab 

perubahan. Dalam hal ini proses perubahan bisa disebabkan oleh: 

faktor-faktor eksogen, yaitu faktor-faktor penyebab dari luar 

struktur; atau faktor-faktor endogen, yaitu faktor-faktor penyebab 

dari dalam struktur itu sendiri. Faktor eksogen dalam perubahan 

sosial, misalnya, ide, pengetahuan, teknologi atau kebijakan sosial-

politik dari luar struktur, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor 

endogen bisa saja dalam bentuk kompetisi atau persaingan 

kekuasaan (power) yang mempengaruhi kontrol terhadap 

kekuasaan dalam struktur sosial, perubahan komposisi dan peran 

elemen-elemen anggota dalam struktur sosial, dan lain sebagainya. 

Dalam mengkaji proses perubahan sosial, seringkali penyebab-

penyebab (causes) muncul dari dua faktor sekaligus, yaitu eksogen 

dan endogen. Smelser (Nanang Martono, 2014), misalnya, 

menyatakan bahwa proses endogen dan eksogen seringkali berjalan 

secara serentak dan prosesnya berlangsung secara dialektis.  

Dimensi keempat, bagaimana kaitan antara perubahan 

struktur sosial dengan intensi/niat pelaku/aktor atau dalam 

sosiologis dikenal dengan istilah atau konsep agensi (agency). 

Berkaitan dengan intensi agensi ini, maka dalam proses perubahan 

sosial dikenal dua hal, yaitu: (1) perubahan sosial merupakan 

proses yang dikehendaki sejak awal (intended), dan (2) perubahan 

sosial merupakan suatu proses yang tidak dikehendaki (unintended) 

atau prosesnya cenderung terjadi secara autonomous. Dalam 

realitanya, antara proses dikehendaki dan tidak dikehendaki 

seringkali berlangsung secara tumpang tindih. Misalnya awalnya 

dikehendaki tapi prosesnya berkembang ke arah yang tidak 
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dikehendaki, atau sebaliknya. Oleh karena itu tidak jarang kedua 

proses tersebut fenomenanya muncul berbarengan dalam suatu 

proses perubahan sosial, meski pada awal mungkin kelihatan jelas 

apakah dikehendaki atau tidak dikehendaki.  

Sebagai catatan perlu dikemukakan di sini perbedaan antara 

konsep pelaku/aktor (actor), tindakan/aksi (action) dan agensi 

(agency). Tindakan/aksi (action) mengacu pada tindakan dari 

manusia (practices of human being), yaitu apa yang mereka 

lakukan. Manusia yang bertindak itu adalah aktor, yang dalam hal 

ini tidak saja bisa sebagai individual tetapi juga kolektif (collective 

actors). Sedangkan agensi (agency) adalah elemen dinamis dalam 

diri aktor yang bisa mewujudkan (translates) kapasitas potensi ke 

dalam suatu tindakan aktual (aktual practice). Konsep 

aksi/tindakan dan agensi ini dibedakan dengan konsep struktur 

sosial dalam hal bahwa struktur sosial bisa dilihat sebagai suatu 

kondisi sosial yang bisa menghambat (constraining) dan/atau 

mendorong terjadinya suatu tindakan oleh pelaku/aktor (John Scott, 

2011). 

Ada beberapa pendapat dari para teoritisi sosial tentang 

relasi antara agensi dan struktur, yaitu mulai dari yang 

mendikotomikan konsep agensi dan struktur dengan 

mengedepankan pada struktur ataupun agensi; atau yang 

mengintegrasikan konsep agensi dan struktur dengan tidak melihat 

secara berat sebelah pada struktur maupun agensi. Yang pertama 

bisa dilihat dari teori-teori yang termasuk dalam aliran strukturalis 

(perspektif strukturalis) sampai interaksionisme simbolik 

(perspektif intepretatif); yang kedua bisa dicontohkan dari teori 

strukturasi Anthony Giddens atau pemikiran strukturalisme 

konstuktivis Pierre Bourdieu.  

Dimensi kelima menyangkut hubungan antara konsep 

perubahan sosial (social change) dengan konsep yang lain yang 

kurang lebih bisa disepadankan (dengan konsep perubahan sosial) 

tetapi yang secara instrinsik agak berbeda arti dan maknanya. Ini 

misalnya mencakup perbedaan antara konsep perubahan (change) 
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dengan proses (process), kemajuan (progress), evolusi (evolution), 

dan pembangunan (development). Seperti diketahui, dalam 

praktiknya konsep perubahan seringkali dipakai atau muncul secara 

bersamaan dengan konsep proses, kemajuan, evolusi dan 

pembangunan. Masalahnya, apa perbedaan makna dari masing-

masing konsep itu?  

Konsep proses, misalnya, merujuk pada berbagai aspek 

perilaku manusia (sebagai aktor), yang konotasinya lebih bersifat 

suatu tindakan yang aktif dan dinamis. Tetapi kalau dengan konsep 

perubahan sosial, suatu proses bisa arahnya berusaha untuk 

memelihara stabilitas sosial atau sebaliknya mendorong perubahan 

sosial. Sementara konsep kemajuan sering dihubungkan dengan 

perubahan sosial yang arahnya menuju ke situasi sosial tertentu 

yang secara kualitatif dianggap lebih baik. Tetapi kata ―baik‖ di 

sini tentu saja mengandung suatu muatan nilai (value laden). 

Persoalannya: baik menurut siapa? Tentu ini bisa diperdebatkan 

karena kata ―baik‖ adalah istilah yang normatif.  

Begitupula konsep evolusi sering dihubungkan dengan 

suatu proses perubahan sosial ke arah yang lebih maju (progress), 

dalam arti kemajuan dari situasi yang sederhana menuju yang lebih 

komplek, yang prosesnya sering dianggap berlangsung secara 

linier, searah.  

Salah satu paradigma teori perubahan sosial menggunakan 

istilah evolusi untuk menunjukkan suatu proses perubahan sosial ke 

arah struktur sosial yang lebih maju, lebih komplek, lebih rumit 

tatanan-sosialnya. Misalnya, pertumbuhan dan perkembangan 

masyarakat kota (urban) yang berciri modern dari semula 

masyarakat desa (rural) yang dianggap tradisional. Atau proses 

evolusi masyarakat di negara sedang berkembang (developing 

countries) yang berciri tradisional menuju masyarakat modern 

seperti di negara maju (developed countries). Hal yang hampir 

sama berlaku untuk konsep pembangunan (development), yang 

seringkali dikonotasikan dengan proses perubahan atau 

transformasi sosial, ekonomi dan politik yang berlangsung di 
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negara-negara berkembang, yang prosesnya kerap mengacu pada 

keadaan negara-negara maju Barat. 

Konsep perubahan sosial mengandung juga dimensi lain, 

yaitu faktor determinan, arah, pelaku, dan bentuk perubahan. 

Franckeiss dan Paul Victor (Mas‘ud, 2018) mengemukakan 

5 (lima) dimensi perubahan, yaitu: direct, describe, define, deliver, 

and develop. 

a. Direct, dimensi ini memastikan bahwa keseluruhan arah 

dan tujuan usaha diperkirakan melalui cara yang tepat. 

Dimensi ini menjadi fondasi bagi keempat dimensi yang 

lain. Direct berkaitan dengan visi, misi dan nilai-nilai 

bisnis. Semua itu tidak akan tercapai jika perilaku tidak 

didefinisikan dengan jelas melalui langkah-langkah dan 

tahap pertama dari model ini adalah definisi yang 

digambarkan dalam filosofi, nilai, dan tujuan organisasi. 

b. Describe, dimensi ini menerjemahkan visi dan arahan ke 

dalam strategi operasional, yang merupakan bagian dari 

perencanaan. Terdapat empat prinsip strategis yang 

diusulkan dan penting untuk mencapai hasil yang konstan 

dan pendekatan yang konsisten, yaitu: (a) resourcing 

strategy, difokuskan pada desain dan struktur bisnis, cara 

dan proses melalui karyawan yang direkrut dan deploymen 

sebagai strategi retensi, praktek dan filosofi training and 

development, serta suksesi yang dikelola. (b) Performance 

management strategy, yang terdiri dari semua aktivitas dan 

proses stratejik dan tujuan operasi bisnis melalui organisasi. 

Dengan strategi ini tim dan individu memahami tugas 

mereka. Melalui formulasi bisnis, komunikasi, dan 

penyebaran target operasi merupakan elemen pondasi 

stategi ini sebagai implementasi kerangka kompetensi dan 

sistem penilaian kinerja organisasi/perusahaan. (c) Reward 

strategy, merupakan hal yang sangat vital dan konsisten 

dengan kebutuhan manusia tetapi sering diabaikan. 

Komponen strategi ini meliputi struktur gaji, komposisi, 
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penyebaran manfaat dan skema bonus. Dan (d) 

communication strategy, termasuk di dalam komponen ini 

adalah komunikasi internal dan eksternal untuk menjamin 

bahwa terdapat kecocokan antara kedua belah pihak. 

c. Define, dimensi ini terdiri dari proses-proses bisnis, 

kebijakan dan prosedur yang menjamin strategi bisnis yang 

diimplementasikan dalam pencapain tujuan. Tanpa 

kejelasan dokumentasi proses bisnis orang akan 

mengacuhkan dan melakukan apa yang mereka pikir baik.  

d. Deliver, strategi bisnis secara operasional didefinisikan 

melalui tiga dimensi yaitu komunikasi, kepemimpinan dan 

manajemen merupakan hal yang sangat penting bagi 

organisasi untuk menjalankan perubahan. 

e. Develop, merupakan proses review dan monitoring proses 

yang telah dijalankan. 
 

Menurut Sztompka (2014), bila dipisah-pisah menjadi 

komponen dan dimensi utamanya, perubahan sosial menyatakan 

kemungkinan perubahan sebagai berikut:  

1) Perubahan komposisi (misalnya, migrasi dari satu kelompok ke 

kelompok lain, menjadi anggota satu kelompok tertentu, 

pengurangan jumlah penduduk karena kelaparan, demobilisasi 

gerakan sosial, bubarnya suatu kelompok).  

2) Perubahan struktur (misalnya, terciptanya ketimpangan, 

kristalisasi kekuasaan, munculnya ikatan persahabatan, 

terbentuknya kerjasama atau hubungan kompetitif).  

3) Perubhan fungsi (misalnya, spesialisasi dan diferensiasi 

pekerjaan, hancurnya perekonomian keluarga, diterimanya 

peran yang diindoktrinasikan oleh sekolah atau universitas).  

4) Perubahan batas (misalnya, penggabungan beberapa kelompok, 

atau satu kelompok oleh kelompok lain, mengendurnya kriteria 

keanggotaan kelompok dan demokratisasi keanggotaan dan 

penaklukan).  
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5) Perubahan hubungan antar sub sistem (misalnya, penguasaan 

rezim politik atas organisasi ekonomi, pengendalian keluarga 

dan keseluruhan kehidupan privat oleh pemerintah totaliter).  

6) Perubahan lingkungan (misalnya, kerusakan ekologi, gempa 

bumi, munculnya wabah atau virus HIV, lenyapnya sistem 

bipolar internasional).  

 

C. Variabel Perubahan Sosial 

Analisis perubahan sosial menurut Robert H. Louer (2003) 

menunjukan betapa banyaknya variabel-variabel yang dapat 

mempengaruhi perubahan sosial. Oleh karena itu diperlukan 

pemikiran atau wacana yang luas untuk memahaminya agar 

perubahan yang terjadi di masyarakat dapat meningkatkan 

kehidupan manusia secara materi dan non materi. 

Menurut Smelser, dua variabel yang terdapat dalam 

perubahan sosial, yakni variabel dependen, dan variabel 

independen (Lauer, 2003). Pola perubahan sosial sebagai variabel 

dependen, dijelaskan oleh Smelser mencakup: (1) berkaitan dengan 

jumlah populasi dari satu unit sosial, seperti perubahan proporsi 

dalam golongan penduduk; (2) tingkat perilaku penduduk dalam 

jangka waktu tertentu, seperti perubahan dalam angka kriminal; (3) 

struktur sosial atau pola-pola interaksi antar individu; dan (4) pola-

pola kebudayaan, seperti perubahan nilai. 

Variabel independen perubahan sosial menurut Smelser 

(Mas‘ud, 2018) adalah: (1) keadaan struktural untuk berubah; (2) 

dorongan untuk berubah; (3) mobilisasi untuk berubah; dan (4) 

pelaksanaan kontrol sosial.  

Pertama, keadaan struktural untuk berubah. Menyangkut 

penelitian struktural sosial untuk mengetahui implikasinya bagi 

perubahan yang melekat di dalam struktur itu. Sebagai contoh jika 

kita ingin menaksir peluang perubahan melalui perombakan dalam 

suatu masyarakat, diantaranya kita harus meneliti cara-cara 

struktural untuk mengungkapkan keluhan dalam masyarakat 

bersangkutan. 
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Kedua, dorongan untuk berubah. Secara bersirat berarti 

bahwa kondisi menguntungkan secara struktural itu sendiri 

sebenarnya belum memadai dan demikian diperlukan suatu arah 

untuk kemajuan. Contohnya: kekuatan dari dalam (internal) seperti 

perubahan demografis. Kekuatan dari luar (eksternal) seperti 

ancaman ekonomi atau militer.  

Ketiga, mobilisasi untuk berubah. Berkaitan dengan arah 

perubahan. Kenyataan bahwa perubahan dibantu oleh struktur dan 

bahwa ada tekanan ke arah perubahan dan hal tersebut tergantung 

pada cara memobilisasikan sumber-sumber dan cara 

penggunaannya untuk mempengaruhi perubahan. 

Keempat, pelaksanaan kontrol sosial. Selalu muncul untuk 

menawarkan perlawanan atau penentangan terhadap perubahan. 

Kontrol sosial ini berwujud kekuatan yang bersifat mapan atau 

mempunyai kemampuan yang berperan penting dalam masyarakat 

seperti media masa, pejabat pemerintah dan para pemimpin agama.  

Talcott Parson (Darwis, 2019) menyebut variabel-variabel 

yang berubah dalam perubahan itu, yaitu: 

1. ―Affektivity‖ ke ―affective neutrality‖. Dari hubungan-hubungan 

dan tindakan yang didasarkan pada perasaan, ke hubungan-

hubungan dan tindakan yang didasarkan pada pertimbangan 

rasional atau kepentingan tertentu. Modernisasi dan 

industrialisasi membuat warga masyarakat mampu menunda 

kesenangan, yang kalau dalam aktivitas ekonomi akan muncul 

sebagai investasi. 

2. ―Partikularisme‖ ke ―universalisme‖. Dari interaksi dan 

komunikasi yang terbatas pada kelompok-kelompok, golongan-

golongan, atau aliran-aliran, berubah ke lingkup yang lebih luas 

(universal). 

3. ―Orientasi kolektif‖ ke ―orientasi diri‖. Dari orientasi hidup 

untuk kepentingan kelompok ke kepentingan diri. 

4. ―Askriptif‖ ke ―achievement‖. Dari penghargaan kepada faktor-

faktor bawaan lahir, berubah kepada penghargaan-penghargaan 

berdasarkan prestasi. 
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5. ―Functionally diffused‖ ke ―functionally specified‖. Dari cara 

kerja yang bersifat umum dan serba meliputi, berubah menjadi 

berdasarkan kekhususan atau spesialiasi yang dibatasi oleh 

konteks ruang dan waktu. Bandingkan hubungan antara 

orangtua–anak dengan guru–murid. Orangtua–anak tidak 

terbatas oleh ruang dan waktu, sedangkan guru–murid dibatasi 

oleh ruang dan waktu. 

 

D. Ciri dan Sifat Perubahan Sosial 

Tidak semua gejala-gejala sosial mengakibatkan perubahan 

dapat dikatakan dengan perubahan sosial, namun gejala yang 

mengakibatkan perubahan sosial memiliki ciri-ciri atau 

karakteristik tertentu.  

Ciri-ciri perubahan sosial (Soekanto, 2013) sebagai berikut. 

1. Setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena 

mengalami perubahan baik dengan lambat maupun dengan 

cepat.  

2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu 

akan diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial 

lainnya. 

3. Perubahan sosial yang cepat, mengakibatkan disorganisasi yang 

sifatnya sementara sebagai proses penyesuaian diri.  

4. Tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual 

karena kedua hal tersebut saling berinteraksi dengan kuat.  

5. Secara tipologis, perubahan sosial dapat dikategorikan dalam 

beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut: 

a. Proses sosial, yaitu pergantian beragam penghargaan, 

fasilitas, dan anggota dari suatu struktur.  

b. Segmentasi atau pembagian, yaitu pemekaran unit-unit 

struktural yang tidak terlalu berbeda dengan unit-unit yang 

telah ada. 

c. Perubahan struktur, yaitu timbulnya peran dan organisasi 

yang baru. 
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d. Perubahan struktur kelompok, yaitu pergantian komposisi 

kelompok, tingkat kesadaran kelompok, dan hubungan antar 

kelompok dalam masyarakat. 
 

Ciri-ciri perubahan sosial menurut Johnson (Hendra, 2018) 

yaitu ditandai dengan: 

1) Ciri perubahan sosial yang pertama yaitu hilangnya 

kepercayaan terhadap institusi-institusi sosial yang mapan 

terutama lembaga-lembaga ekonomi dan politik. 

2) Ciri perubahan sosial yang kedua ialah dipertanyakannya 

otoritas dalam institusi-institusi sosial yang utama. 

3) Ciri perubahan sosial yang ketiga yaitu menurunnya etika 

kerja tradisional. 

4) Ciri perubahan sosial yang terakhir ialah penolakan yang 

terjadi secara luas terhadap teknokrasi dan berbagai segi 

organisasi birokrasi. 
 

Sifat perubahan itu ada yang dapat diprediksi (predicable) 

dan ada yang tidak dapat diprediksi (unpredicable), namun kedua 

sifat perubahan tersebut harus dapat dikelola dengan baik.  

Secara ringkas dapat diketahui bahwa perubahan 

merupakan hal yang wajar dan memang harus terjadi, perubahan 

merupakan gejala yang bersifat umum, selama masih ada 

masyarakat mesti akan mengalami perubahan, perubahan ada yang 

menarik, menyolok, atau biasa-biasa saja, perubahan ada yang 

pengaruhnya terbatas atau berpengaruh luas, perubahan ada yang 

bisa berlangsung lambat dan ada pula yang berlangsung cepat, dan 

perubahan ada yang bisa diamati atau sama sekali tidak disadari 

(Nurnajmi, 2019). 

a. Perubahan merupakan hal yang wajar dan memang harus 

terjadi 

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dari waktu ke 

waktu, perubahan merupakan hal wajar dan memang harus 

terjadi pada setiap kelompok masyarakat. 
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b. Perubahan merupakan gejala yang bersifat umum 

Manusia diberi kelebihan akal oleh Yang Maha Esa. Melalui 

akalnya, manusia dapat membuat sesuatu untuk mempermudah 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam proses upaya 

pemenuhan kebutuhan itu, manusia senantiana mengalami 

perubahan. Di manapun kelompok manusia itu tinggal, pasti 

akan mengalami perubahan sehingga menjadi gejala yang 

bersifat umum. 

c. Selama masih ada masyarakat mesti akan mengalami 

perubahan 

Masyarakat merupakan kumpulan individu yang hidup bersama 

dalam suatu wilayah. Sebagai suatu kumpulan individu yang 

berbeda-beda sifat dan kemampuannya, masyarakat akan selalu 

mengalami perubahan. 

d. Perubahan ada yang menarik, menyolok, atau biasa-biasa 

saja 

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat kadang ada yang 

menarik, ada yang menyolok, atau bahkan kadang ada yang 

biasa saja. Apabila kita menyaksikan berita tentang proses 

reformasi di Indonesia, kita tentu mengetahui bahwa Indonesia 

saat itu sedang mengalami perubahan yang menarik dan 

menyolok. 

e. Perubahan ada yang pengaruhnya terbatas atau 

berpengaruh luas 

Perubahan yang terjadi pada masyarakat, kadang memberikan 

pengaruh yang terbatas pada kelompok masyarakat tertentu, 

tetapi kadang memberikan pengaruh yang luas, mencakup 

sebagian besar lapisan masyarakat di suatu wilayah atau negara. 

Sebagai contoh, proses reformasi di Indonesia yang diawali 

pada tahun 1998 memberikan pengaruh yang besar bagi 

sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, perubahan pada 

mode pakaian, misalnya hanya akan berpengaruh bagi 

kelompok masyarakat yang kalangannya terbatas, yaitu mereka 

yang suka dengan perkembangan mode. 
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f. Perubahan ada yang bisa berlangsung lambat dan ada pula 

yang berlangsung cepat 

Perubahan yang terjadi pada masyarakat ada yang berlangsung 

dengan lambat (evolusi), ada yang berlangsung sangat cepat 

(revolusi). Proses perubahan ketika terjadi Proklamasi di 

Indonesia sehingga Indonesia menjadi negara yang berdaulat 

berlangsung sangat cepat. Cobalah kita hitung berapa jam atau 

berapa hari proses terjadinya Proklamasi di Indonesia, mulai 

terjadinya kekosongan kekuasaan sampai dibacakannya teks 

Proklamasi oleh Soekarno-Hatta. 

g. Perubahan ada yang bisa diamati atau sama sekali tidak 

disadari 

Perubahan yang terjadi pada masyarakat kadang ada yang bisa 

diamati, tetapi kadang ada yang terjadi tanpa disadari. 

Perubahan fisik yang terjadi pada diri kita, misalnya sering 

tidak kita sadari. Suara yang berubah, jakun yang mulai 

kelihatan bagi laki-laki, sering tidak disadari. Perubahan yang 

terjadi di pemerintahan akan mudah diamati karena ada 

dokumen resminya. 
 

E. Karakteristik Perubahan Sosial 

Perubahan adalah suatu proses yang terencana secara logis, 

sistematik, dan komprehensif dengan karakteristik tertentu (Kasali, 

2010). 

Mike Green (2010) menyatakan tentang karakteristik 

perubahan adalah sebagai berikut.  

a. Change doesn’t operate in a vacuum but within an interactive 

system which itself is within a wider environment (Perubahan 

tidak berada pada kondisi yang hampa, tetapi berada dalam 

suatu sistem yang berinterkasi sendiri dan berinteraksi dengan 

lingkungan).  

b. Any human system will have a variety of forces at play which 

can help and/or hinder movement. These forces need to be 

addressed; and (sistem kehidupan manusia memiliki daya 
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dorong yang bervariasi yang dapat membantu dan menghambat 

perubahan). 

c. The change process is helped through a process of observing or 

being in the system and exploring what works and what doesn’t 

(Proses perubahan, dapat dibantu melalui proses pengamatan 

dan eksplorasi apa yang harus dikerjakan dan tidak dikerjakan). 
 

Menurut Kasali (2010) ada sepuluh karakteristik perubahan, 

yaitu :1) Sifatnya misterius, sulit untuk dipegang; 2) perubahan 

memerlukan aktor pengubah (change makers);3) tidak semua orang 

dapat diajak melihat perubahan; 4) perubahan terjadi setiap saat; 5) 

ada sisi keras (hardware) dan ada sisi lembut (software) dari 

perubahan; 6) perubahan membutuhkan waktu, biaya, dan 

kekuatan; 7) diperlukan upaya-upaya khusus untuk menyentuh 

nilai-nilai dasar organisasi (budaya korporat); 8) perubahan banyak 

diwarnai oleh mitos-mitos; 9) perubahan menimbulkan ekspektasi; 

dan 10) perubahan selalu menakutkan dan menimbulkan 

kepanikan. 

Perubahan sosial memiliki beberapa karakteristik 

(Nurnajmi,  2019) yaitu:  

a. Pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap 

unsur-unsur immaterial.  

b. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi 

masyarakat.  

c. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social 

relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan 

(equilibrium) hubungan sosial.  

d. Suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik 

karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan 

material, komposisi penduduk, idiologi maupun karena adanya 

difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.  

e. Modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan 

manusia.  
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Segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga 

kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi 

sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola 

perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. 

Ada sepuluh karakteristik perubahan menurut Kasali 

(2010). 1. Misterius. Perubahan begitu misterius karena tak mudah 

dipegang dan sudah digenggamanpun dapat pergi ke tempat lain 

tanpa bepamitan, dapat memukul balik seakan tak kenal balas budi. 

Contohya banyak kepala sekolah diganti karena tuntutan akan 

perubahan mutu sekolah. 2. Market. Rata-rata pemimpin yang 

menciptakan perubahan tidak bekerja sendiri tetapi didukung oleh 

kekuatan pasar (market). Contohnya banyak kepala sekolah 

dipindah karena tuntutan pemerataan mutu sekolah. 3. Tidak semua 

orang dapat diajak. Setiap akan berubah, ada yang pro dan kontra. 

Sebagian orang hanya melihat realitas tanpa melihat masa depan. 

Masalah besar perubahan adalah mengajak orang melihat apa yang 

kepala sekolah lihat dan mempercayainya. Contoh kepala sekolah 

ingin mengubah sekolahnya menjadi sekolah bertaraf internasional. 

4. Terjadi setiap saat. Perubahan dapat terjadi setiap saat karena itu 

perubahan harus dilakukan setiap saat pula. Contoh: kepala sekolah 

baru saja melaksanakan KBK tanpa diduga berubah untuk 

melaksanakan KTSP. Ipteks dan dunia kerja berubah setiap saat, 

agar sekolah tidak tertinggal, sekolah juga harus menyesuaikan 

setiap setiap saat. 5. Punya sisi keras dan lembut. Perubahan 

meliputi sisi keras dan lembut. Sisi keras ipteks, sarpras, dan uang. 

Sisi lembut adalah SDM. SDM sering diabaikan. Contoh: gedung-

gedung sekolah dibuat mewah, SDM dibayar rendah dan jarang 

didiklatkan apalagi studi lanjut. 6. Butuh waktu, biaya, dan 

kekuatan. Perubahan perlu waktu untuk berproses, perlu biaya 

untuk bertindak, dan perlu kekuatan agar mendapat dukungan dan 

tidak mudah berputus asa. Contoh: untuk merubah anak bodoh jadi 

pandai perlu waktu. Untuk membuat anak pandai perlu biaya. 

Untuk membuat anak pandai perlu dukungan orang tua. 7. Butuh 

upaya-upaya khusus. Perubahan butuh upaya-upaya khusus 
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misalnya upaya menyentuh budaya sekolah. Tanpa menyentuh 

budaya sekolah perubahan sulit terjadi. 8. Banyak mitos-mitos. 

Perubahan selalu membawa kemajuan atau kehidupan yang lebih 

baik, hanya dilakukan oleh orang-orang muda, hanya dilakukan 

kalau ada masalah serius, untuk meneruskan hal-hal yang dirintis 

pendahulu, dan dapat menimbulkan pengangguran. Contoh: sistem 

manual dirubah komputerisasi. 9. Menimbulkan harapan. 

Perubahan diharapkan menimbulkan harapan. Contoh: 

diterapkannya standar kompetensi kepala sekolah diharapkan 

kompetensi kepala sekolah meningkat. 10. Menimbulkan ketakutan 

dan kepanikan. Perubahan dapat menimbulkan rasa takut gagal, 

takut mengurangi penghasilan, takut tidak berkuasa, takut dianggap 

bodoh dengan hal-hal yang baru, dan takut mengambil risiko. 

Perubahan yang tiba-tiba dapat menimbulkan kepanikan. 

Soekanto (Nanang Martono, 2016) menjelaskan ciri-ciri 

perubahan sosial sebagai berikut :  

a. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembanganya karena 

setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara 

lambat laun mapun cepat.  

b. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan 

tertentu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga 

lain.  

c. Perubahan yang berlangsung sangat cepat, biasanya 

mengakibatkan disorganisasi karena dalam masyarakat ada 

proses penyesuaian diri/adaptasi. Disorganisasi yang diikuti 

oleh proses reorganisasi akan menghasilkan pemantapan 

kaidah-kaidah dan nilai yang baru.  

f. Suatu perubahan tidak dapat dibatasi pada aspek kebendaan 

atau spiritual saja, karena keduanya mempunyai kaitan timbal 

balik yang kuat.   
 

Ada beberapa karakter dari perubahan dengan kunci-kunci 

perubahan sebagai berikut: 
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a. Perubahan dapat bersifat cepat dan non linear, sehingga dapat 

menimbulkansuasana berantakan (Fullan, 2004), bahkan 

perubahan begitu misterius karenatidak mudah dipegang 

(Kasali, 2005). Apa yang sudah berhasil dipegang, tiba-

tibapergi tanpa pamit. 

b. Kebanyakan perubahan dalam setiap sistem terjadi sebagai 

respon terhadapkekacauan dalam sistem lingkungan internal 

dan eksternal (Fullan, 2004). Stakeholder dan budaya 

organisasi menjadi pertimbangan utama untuk 

perubahanorganisasi (Fullan, 2004). Tanpa menyentuh nilai-

nilai dasar, perubahan tidak akanmengubah perilaku dan 

kebiasaan-kebiasaan (Kasali, 2005). 

c. Perubahan susah dikendalikan (Fullan, 2004), selalu 

menakutkan danmenimbulkan kepanikan-kepanikan. Namun 

demikian, dengan teknik komunikasidan perilaku yang baik, 

perubahan dapat dikelola menjadi sebuah pesta 

(Kasali,2005). 

d. Perubahan membutuhkan waktu, biaya, dan kekuatan (Kasali, 

2005) sertakekompakan dari seluruh stakeholders. Perubahan 

tidak dapat dilakukan padawaktu yang singkat, ia 

memerlukan suatu proses. Kekuatan dan 

kekompakanstakeholders adalah energi utama untuk 

melakukan perubahan pada sisi manusiadan organisasi. 

e. Perubahan menimbulkan ekspektasi, dan karenanya 

ekspektasi dapatmenimbulkan getaran-getaran emosi dan 

harapan-harapan yang bisa menimbulkankekecewaan-

kekecewaan (Kasali 2005). 
 

Perubahan sosial memiliki beberapa karakteristik, yaitu: 1) 

pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-

unsur immaterial; 2) perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

struktur dan fungsi masyarakat; 3) perubahan-perubahan dalam 

hubungan sosial  (social relationships) atau sebagai perubahan 

terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial; 4) suatu 
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variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena 

perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, 

komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi 

ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat; 5) 

modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan 

manusia; 6) segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga 

kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi 

sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola 

perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat 

(Soekanto, 2013). 

Dapat disimpulkan bahwa perubahan itu merupakan suatu 

harapan menuju kearah yang lebih baik melalui perencanaan yang 

disusun secara logis, sistematik adan komprehensif. 

 

F. Penutup 

Dalam kajian sosiologi, perubahan menjadi jiwa 

masyarakat. Tidak ada masyarakat yang statis pada ruang dan 

waktu tertentu, melainkan perubahan yang lambat dan bahkan 

perubahan masyarakat yang mengalami kemunduran. 

Menurut Himes dan Moore (Nanang Martono, 2014) bahwa 

perubahan sosial mempunyai tiga dimensi, yaitu dimensi struktural, 

kultural, dan interaksional. Pertama, dimensi struktural mengacu 

pada perubahan-perubahan dalam struktur masyarakat, menyangkut 

perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan 

dalam struktur kelas sosial, dan perubahan dalam lembaga sosial. 

Kedua dimensi kultural mengacu pada perubahan kebudayaan 

dalam masyarakat. Perubahan ini meliputi inovasi, difusi, integrasi. 

Ketiga dimensi interaksional mengacu pada adanya perubahan 

hubungan sosial dalam masyarakat. 

Semoga !!! 
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BAB VIII 

SIKLUS, TAHAPAN, MEKANISME, 

 DAN PROSES PERUBAHAN SOSIAL 

 

 

A. Pendahuluan 

Tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan, 

walaupun dalam taraf yang paling kecil sekalipun akan selalu 

berubah. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang sangat 

kecil sampai pada taraf perubahan yang sangat besar sehingga 

memberikan pengaruh yang sangat besar pula bagi aktivitas atau 

perilaku manusia (Martono, 2016). 

Walaupun ada perubahan yang tidak direncanakan, seperti 

terjadi perubahan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, 

beragama, dan bernegara akibat pandemi Covid-19. Tapi, dominan 

perubahan sosial, memiliki siklus, tahapan, mekanisme, dan proses. 

 

B. Siklus Perubahan Sosial 

Siklus adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat daur 

atau rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan 

teratur. Mengacu pada teori siklus, perubahan merupakan siklus 

yang terjadi berulang-ulang, tidak dapat direncanakan atau 

diarahkan ke titik tertentu. 

Simponi besar kehidupan sosial tersusun dari proses 

terpisah yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing diteruskan 

secara mengalun dan berulang dalam ruang, waktu, ruang dan 

waktu secara periodik atau non periodik dalam jangka pendek atau 

panjang (Pitirin Sorokin dalam Subhan, 2019). 

Kehidupan manusia mengalami kemajuan dari waktu ke 

waktu, kemajuan tersebut disebabkan karena perkembangan 

kemampuan manusia dalam melakukan inovasi-inovasi baru 

semakin kreatif dan maju. Berbagai penemuan-penemuan berbasis 

ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih, sehingga 
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peradaban manusia di atas muka bumi ini terus berputar. 

Kehidupan manusia ibarat siklus yang memutar dari siklus satu ke 

siklus yang lain. Allah SWT menjelaskan tentang kemajuan dan 

kebangkrutan sebuah peradaban manusia di dalam Al-Quran. Jatuh 

bangunnya sebuah peradaban tertentu merupakan siklus dari 

sebuah perubahan sosial dalam skala yang lebih besar. Allah SWT 

berfirman dalam surat Al-Araf ayat 34, yang artinya: ―Tiap-tiap 

umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya 

mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak 

dapat (pula) memajukannya.‖ 

Setiap kehidupan manusia memiliki fase-fase tersendiri. 

Fase kehidupan manusia tersebut menggambarkan tentang siklus 

dari perjalanan kehidupan manusia. Para pakar sosiologi 

memandang bahwa fase kehidupan manusia tersebut terbagai 

kepada enam fase, yaitu: (1) fase primitif yaitu masyarakat 

memulai kehidupan mereka, dimana manusia terisolir dan 

berpindah-pindah disesuaikan dengan lingkungan alam dan sumber 

makanan yang tersedia, mereka berkelompok kecil dan terpisah 

dengan kelompok manusia lainnya, (b) fase agrokultural, yaitu 

ketika lingkungan alam mulai tidak lagi mampu memberi dukungan 

terhadap manusia, termasuk juga karena populasi manusia makin 

banyak, maka pilihan budayanya adalah bercocok tanam di suatu 

tempat dan memanen hasil pertanian itu serta berburu untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada fase ini budaya berpindah-

pindah masih tetap digunakan walaupun pada skala waktu yang 

relatif lebih lama. (c) Fase tradisional, yaitu kehidupan dijalani oleh 

masyarakat dengan hidup secara menetap di suatu tempat yang 

dianggap strategis untuk penyediaan berbagai kebutuhan hidup 

masyarakat, seperti di pinggir sungai, di pantai, di lereng bukit, di 

dataran tinggi, di daratan rendah yang datar, dan sebagainya. Pada 

fase ini mereka mengenal kata ‗desa‘ dimana beberapa band 

(kelompok kecil masyarakat) memilih menetap dan saling 

berinteraksi satu dan lainnya sehingga menjadi kelompok besar dan 

menjadi komunitas desa, mengembangkan budaya dan tradisi 

internal serta membina hubungan dengan masyarakat di sekitarnya, 
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(d) fase transisi, yaitu kehidupan desa sudah sangat maju, isolasi 

kehidupan hampir tidak ditemukan lagi dalam skala luas, 

transportasi sudah lancar walaupun untuk masyarakat desa tertentu 

masih menjadi masalah. Penggunaan media informasi sudah 

hampir merata. Namun secara geografis, masyarakat transisi berada 

di pinggiran kota serta hidup mereka masih secara tradisional, 

termasuk pola pikir dan sistem sosial lama masih silih berganti 

digunakan dan mengalami penyesuaian dengan hal-hal baru dan 

inovatif, (e) fase modern, yaitu ditandai dengan peningkatan 

kualitas perubahan sosial yang lebih jelas meninggalkan fase 

transisi. Kehidupan masyarakat sudah kosmopolitan dengan 

kehidupan individual yang sangat menonjol, profesionalisme di 

segala bidang dan penghargaan terhadap profesi menjadi kunci 

hubungan-hubungan sosial diantara elemen masyarakat, dan (f) 

fase post modern, yaitu suatu fase perkembangan masyarakat yang 

pertama-tama dikenal di Amerika Serikat pada akhir tahun 1980-

an. Di Indonesia ciri masyarakat post modern dideteksi ada sejak 

tahun 1990-an. Masyarakat post modern sesungguhnya adalah 

masyarakat modern yang secara finansial, pengetahuan, relasi dan 

semua prasyarat sebagai masyarakat modern sudah dilampauinya 

(Darwis, 2019). 

Dalam pandangan lain, seperti diungkapkan oleh 

Suwarsono dan Alvin Y. So (2014) yang mengambil pendapat 

Inkeles, menyebutkan bahwa manusia modern memiliki 

karakteristik pokok yang menjadikannya sebagai ciri masyarakat 

saat ini. Ia menjabarkannya dalam enam paradigma berikut ini: (1) 

terbuka terhadap pengalaman baru. Ini berarti, bahwa manusia 

modern selalu berkeinginan untuk mencari sesuatu yang baru; (2) 

manusia modern akan memiliki sikap untuk semakin independen 

terhadap berbagai bentuk otoritas tradisional, seperti orang tua, 

kepala suku (etnis), dan raja; (3) manusia modern percaya terhadap 

ilmu pengetahuan, termasuk percaya akan kemampuannya untuk 

menundukkan alam semesta; (4) manusia modern memiliki 

orientasi mobilitas dan ambisi hidup yang tinggi. Mereka 

berkehendak untuk meniti tangga jenjang pekerjaannya; (5) 
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manusia modern memiliki rencana jangka panjang. Mereka selalu 

merencanakan sesuatu jauh di depan dan mengetahui apa yang 

akan mereka capai dalam waktu lima tahun ke depan, misalnya; 

dan (6) manusia modern aktif terlibat dalam percaturan politik. 

Mereka bergabung dengan berbagai organisasi kekeluargaan dan 

berpartisipasi aktif dalam urusan masyarakat lokal. 

Inkeles menambahkan tentang beberapa hal yang berkaitan 

dengan pokok-pokok pikirannya terkait dengan manusia modern, 

tidak hanya dilihat dari enam paradigma di atas tetapi manusia 

modern juga dapat lihat dari pendidikannya. Ia mengemukakan 

bahwa pendidikan merupakan faktor yang terpenting yang 

mencirikan manusia modern. Faktor selanjutnya adalah jenis 

pekerjaan yang diukur dari suatu pekerjaan pabrik, memiliki 

pengaruh independen terhadap pembentukan nilai-nilai modern. 

Jika terjadi keterlambatan sosialisasi karena misalnya seseorang 

telah tidak mengalami pendidikan formal, maka orang tersebut 

masih memiliki kesempatan untuk menjadi manusia modern jika ia 

bekerja pada pabrik yang berskala besar. Kemudian faktor terakhir 

adalah, tampaknya memiliki kecenderungan untuk menonjolkan 

akibat negatif modernisasi, seperti misalnya disorganisasi sosial, 

demoralisasi kepribadian, penyimpangan kepribadian, dan alienasi. 

Ada sembilan komponen yang terlibat dalam proses / siklus 

perubahan menurut Golnaz  Sadri dan  Brian Lees (2001), yaitu: 

1.  Kondisi pendukung eksternal (external enabling condition) 

2.  Kondisi dukungan internal (internal permitting conditions) 

3.  Tekanan pengendapan (precipitating pressures) 

4.  Kejadian pemicu (triggering evens) 

5.  Visi ulang budaya (culural visioning) 

6.  Strategi perubahan budaya (cultural change strategy) 

7.  Rencana aksi perubahan budaya (cultural change action 

plans) 

8.  Implementasi dari intervensi (implementation of 

intervention) 

9.  Formulasi ulang dari budaya (reformulation of culture). 
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C. Tahapan-tahapan Perubahan Sosial 

Perubahan sosial dapat dipandang sebagai peristiwa, atau 

proses, atau metode. Pertama, bila perubahan sosial itu dipandang 

sebagai peristiwa, maka penekanannya pada berbagai unsur yang 

berinteraksi dalam peristiwa tersebut. Ia merupakan perwujudan 

interaksi sosial yang melibatkan berbagai pihak, baik dalam bentuk 

kerja sama, maupun persaingan atau konflik. Perubahan yang 

terjadi adalah sesuatu yang baru, yakni pertumbuhan atau 

perkembangan dari yang telah ada. Kedua, bila perubahan sosial 

dipandang sebagai proses, maka penekanannya pada tahapan 

perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan itu terjadi secara 

bertahap, baik kualitatif maupun kuantitatif, sebagaimana yang 

dimaksud dengan pengembangan masyarakat. Ketiga, bila 

perubahan sosial dipandang sebagai metode, maka penekanannya 

pada pencapaian tujuan berdasarkan yang telah ditetapkan, 

sebagaimana dikenal pada konsep pembangunan, yaitu suatu 

perubahan yang disengaja, direncanakan, dan diorganisasikan. 

Alvin L Berthan (Nurnajmi, 2019) menyatakan bahwa awal 

dari proses perubahan adalah proses difusi karena hal ini akan 

terkait dengan penyebarluasan gagasan, ide-ide dan keyakinan 

maupun hasil-hasil budaya yang berupa fisik. Disinilah letak 

perubahan berproses, dimana difusi dimaknai sebagai suatu proses 

yang menyebarluaskan ciri khas suatu kebudayaan. Entah itu hasil 

dari suatu perubahan ataupun menjadi awal dari perubahan. Dan 

proses penyebarluasan berbagai perubahan itu dipengaruhi oleh 

banyak hal. 

Proses perubahan sosial biasa terdiri dari tiga tahap: 

1. Invensi, yakni proses di mana ide-ide baru diciptakan dan 

dikembangkan. 

2. Difusi, yakni proses di mana ide-ide baru itu 

dikomunikasikan ke dalam sistem sosial. 

3. Konsekuensi, yakni perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau 
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penolakan inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau 

penolakan ide baru itu mempunyai akibat. 
 

Beberapa pengamat terutama ahli antropologi memerinci 

dua tahap tambahan dalam urutan proses di atas. Salah satunya 

ialah pengembangan inovasi yang terjadi telah invensi sebelum 

terjadi difusi. Yang dimaksud ialah proses terbentuknya ide baru 

dari suatu bentuk hingga menjadi suatu bentuk yang memenuhi 

kebutuhan audiens penerima yang menghendaki. Misalnya, jika 

inovasi itu dalam bentuk yang siap pakai. Tahap terakhir yang 

terjadi setelah konsekuensi adalah menyusutnya inovasi, ini 

menjadi bagian dari konsekuensi. 

Menurut Rogers E. (Usman  dan Abdul Kadir, 2020) 

perubahan sosial adalah proses di mana suatu inovasi 

dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu 

antara anggota suatu sistem sosial. Langkah-langkah untuk 

mengadakan perubahan menurut Rogers antara lain: 

1. Tahap awareness. Tahap awal yang menyatakan bahwa 

untuk mengadakan perubahan diperlukan adanya kesadaran 

untuk berubah. 

2. Tahap interest. Tahap ini menyatakan untuk mengadakan 

perubahan harus timbul perasaan suka/minat terhadap 

perubahan. Timbulnya minat akan mendorong dan 

menguatkan kesadaran untuk berubah. 

3. Tahap evaluasi. Pada tahap ini terjadi penilaian terhadap 

sesuatu yang baru agar tidak ditemukan hambatan selama 

mengadakan perubahan. 

4. Tahap trial. Tahap ini merupakan tahap uji coba terhadap 

hasil perubahan dengan harapan sesuatu yang baru dapat 

diketahui hasilnya sesuai dengan situasi yang ada. 

5. Tahap adoption. Tahapan terakhir yaitu proses perubahan 

terhadap sesuatu yang baru setelah ada uji coba dan 

merasakan ada manfaatnya sehingga mampu 

mempertahankan hasil perubahan. 
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Rogers dan Shoemacher (Usman dan Kadir, 2020) 

menyatakan beberapa hal penting yang terkait dengan proses 

tersebut, antara lain: 

1. Inovasi yaitu suatu ide baru, tidak pandang apakah itu 

merupakan hasil ciptaan yang dihasilkan belum lama atau 

yang dihasilkan sebelum itu. 

2. Komunikasi yaitu interaksi yang berlangsung sewaktu 

orang yang satu mengkomunikasikan dan melontarkan 

suatu ide baru kepada yang lain, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

3. Sistem sosial dimana individu-individu bertindak dalam 

kaitannya dengan inovasi tertentu. 

4. Unsur waktu: berkaitan kemampuan orang untuk menerima 

inovasi baru dengan mudah, memiliki ciri-ciri berlainan 

dengan orang-orang yang membutuhkan waktu yang lama 

untuk menerima inovasi tersebut. 
 

Lippit(Mas,ud, 2018)mencoba mengembangkan teori yang 

disampaikan oleh Lewin dan menjabarkannya dalam tahap-tahap 

yang harus dilalui dalam perubahan berencana. Terdapat lima tahap 

perubahan yang disampaikan olehnya, tiga tahap merupakan ide 

dasar dari Lewin. Walaupun menyampaikan lima tahapan 

perubahan adalah: (1) tahap inisiasi keinginan untuk berubah, (2) 

penyusunan perubahan pola relasi yang ada, (3) melaksanakan 

perubahan, (4) perumusan dan stabilisasi perubahan, dan (5) 

pencapaian kondisi akhir yang dicita-citakan. 

Eva Etzioni and Amiatai Etzioni (Hendra, 2018) 

mengungkapkan bahwa, perkembangan masyarakat seringkali 

dianalogikan seperti halnya proses evolusi. Suatu proses perubahan 

yang berlangsung sangat lambat. Pemikiran ini sangat dipengaruhi 

oleh hasil-hasil penemuan ilmu biologi, yang memang telah 

berkembang dengan pesatnya. Peletak dasar pemikiran perubahan 

sosial sebagai suatu bentuk ―evolusi‖ antara lain Herbert Spencer 

dan August Comte. Keduanya memiliki pandangan tentang 
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perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat dalam bentuk 

perkembangan yang linear menuju ke arah yang positif. Perubahan 

sosial menurut pandangan mereka berjalan lambat namun menuju 

suatu bentuk ―kesempurnaan‖ masyarakat. 

Edward T. Hall mengemukakan tiga tingkat perubahan atau 

pemindahan kebudayaan formal, informal dan technical (Zaltman 

dalam Hendra, 2018). Pemindahan kebudayaan tingkat formal ialah 

pemindahan tradisi yang sudah berlaku tanpa ada yang 

menanyakan lagi mengapa harus berlaku. Pemindahan kebudayaan 

tingkat informal ialah pemindahan kebudayaan melalui peniruan 

atau mengikuti apa yang dilakukan orang lain tanpa ada orang yang 

menyuruh. Pemindahan kebudayaan tingkat teknik ialah hal-hal 

yang bersifat teknis yang diajarkan guru kepada murid. 

Terjadinya proses perubahan sosial dapat diketahui karena 

memiliki beberapa kecenderungan (Samsul Pariwang, 2018), antara 

lain: 

1. Menurut A.M.M.  Hoogvelt (1976) disebabkan tidak ada 

masyarakat yang tidak berproses (stagnant), karena setiap 

masyarakat cenderung mengalami perubahan-perubahan yang 

dapat terjadi secara lambat atau cepat. 

2. Menurut W. Moore (1963), perubahan-perubahan yang terjadi 

pada lembaga sosial tertentu cenderung mengikuti perubahan 

pada lembaga-lembaga lainnya. Oleh kerena itu, lembaga-

lembaga sosial tadi bersifat interdependen, sehingga sulit 

sekali untuk mengisolasikan perubahan pada lembaga-

lembaga sosial tertentu itu; proses yang dimulai dan proses-

proses selanjutnya tidak jarang merupakan suatu mata rantai. 

3. Perubaha-perubahan sosial yang cepat biasanya 

mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang sementara 

sifatnya dalam proses penyesuaian diri. Disorganisasi tersebut 

biasanya akan diikuti oleh reorganisasi yang mencakup 

pemantapan norma-norma dan nilai-nilai yang baru, sehingga 

melembaga. 
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4. Menurut A. Inkeles (1966) perubahan-perubahan sosial sulit 

untuk dapat diisolasikan pada bidang kebendaan atau didang 

spiritual saja, karena kedua bidang tersebut memiliki kaitan 

timbal balik yang sangat kuat. 

5. Hasil-hasil positif dari perubahan yang direncanakan pada 

umumnya tergantung pada sinkronisasi antara efektivitas 

menemukan unsur-unsur baru, kekuatan-kekuatan menentang 

dari masyarakat, dan kecepatan menahan unsur-unsur yang 

baru. 

6. Secara tipologis menurut Neil J. Smelser (1982), perubahan-

perubahan sosial dapat dikategorisasikan sebagai: a) suatu 

proses sosial, yaitu hubungan timbak balik antara berbagai 

bidang kehidupan, yakni bidang politik, ekonomi, sosial, 

hukum, dan hankam. b) Segmentasi, yaitu perpecahan 

struktural antara unit-unit dalam masyarakat yang sebenarnya 

tidak berbeda secara kualitatif. c) Perubahan kelompok-

kelompok sosial yang mencakup komposisinya, taraf 

kesadaran, dan hubungan antar kelompok sosial. 
 

Suatu proses perubahan sosial akan lebih mudah terjadi 

apabila masyarakat yang bersangkutan bersikap terbuka terhadap 

hal-hal atau unsur-unsur baru, baik yang datangnya dari luar 

maupun dari dalam. Sikap yang terbuka menurut Soekanto (2013) 

lazimnya apabila masyarakat tersebut memiliki latar belakang 

pendidikan yang cukup tinggi, yang mengerti dan percaya tentang 

manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pelopor 

perubahan juga harus dapat menjelaskan secara kongkrit kegunaan 

unsur-unsur yang akan dilembagakan. Oleh karena itu, apabila 

ingin diadakan perubahan, maka diperlukan persiapan yang matang 

sekali. 

Ada empat tingkat perubahan yang perlu diketahui yaitu 

pengetahuan, sikap, perilaku individual, dan perilaku kelompok. 

Setelah suatu masalah dianalisa, tentang kekuatannya,  maka 

pemahaman tentang tingkat-tingkat perubahan dan siklus 
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perubahan akan dapat berguna. Hersey dan Blanchard (Harbani 

Pasolong, 2013) menyebutkan dan mendiskusikan empat 

tingkatan  perubahan. 

Perubahan pertama dalam pengetahuan cenderung 

merupakan perubahan yang paling mudah dibuat karena bisa 

merupakan akibat dari membaca buku, atau mendengarkan guru 

atau dosen. Sedangkan perubahan  sikap  biasanya digerakkan oleh 

emosi dengan cara yang positif dan atau negatif. Karenanya 

perubahan sikap akan lebih sulit dibandingkan dengan perubahan 

pengetahuan. 

Tingkat kesulitan berikutnya adalah perilaku individu. 

Misalnya seorang manajer mungkin saja mengetahui dan mengerti 

bahwa keperawatan primer jauh lebih baik dibandingkan beberapa 

model asuhan keperawatan lainnya, tetapi tetap tidak 

menerapkannya dalam perilakunya karena berbagai alasan, 

misalnya merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. 

Perilaku kelompok merupakan tahap yang paling sulit untuk 

diubah karena melibatkan banyak orang. Di samping kita harus 

merubah banyak orang, kita juga harus mencoba mengubah 

kebiasaan adat istiadat, dan tradisi juga sangat sulit.  

Menurut Smelser (Krisna Adriyanto dalamIrfan, 2019) ada 

7 (tujuh) langkah urutan perubahan sosial, yakni: 

1. Ketidakpuasan yang berasal dari kegagalan mencapai tujuan 

yang memuaskan dan dari kesadaran tentang kemungkinan 

perubahan. 

2. Kekacauan fisik dalam bentuk berbagai reaksi emosional 

aspirasi yang tidak dapat dilihat dari sudut penyelesaian 

masalah. 

3. Penggunaan energi yang diciptakan lebih rasional dalam 

upaya menyadari maksud dari sistem nilai yang ada. 

4. Tingkat perumusan gagasan, di mana ide-ide dibangkitkan 

secara berlimpah tanpa seorang yang bertanggung jawab. 

5. Upaya menetapkan ide-ide dan pola institusional khusus 

yang akan dilaksanakan. 
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6. Pelaksanaan perubahan oleh individu atau kelompok dan 

pelaksanaannya diberi sanksi sesuai dengan nilai yang ada. 

7. Rutinitasi perubahan yang diterima. 
 

Arti dari ketujuh langkah perubahan sosial di atas, adalah: 

1. Ketidakpuasan yang berasal dari kegagalan untuk mencapai 

tingkat produktivitas yang memuaskan dan punya potensi 

tinggi. 

2. Gangguan fisik dalam bentuk reaksi emosional 

menyimpang yang tepat dan aspirasi yang tidak realistis. 

3. Penyelesaian ketegangan secara tersembunyi dan mobilisasi 

sumber-sumber pendorong dalam upaya untuk ―menyadari 

implikasi yang sistem nilai yang ada.‖ 

4. Mendorong dan membangkitkan ide sebanyak-banyaknya 

tanpa menetapkan tanggung jawab bagi pelaksanaannya 

atau akibat-akibatnya. 

5. Berupa menetapkan ide-ide khusus, sehingga 

wiraswastawan akan melibatkan diri mereka sendiri dengan 

ide-ide itu. 

6. Pelaksanaan perubahan oleh wiraswastawan yang diberi 

ganjaran dengan keuntungan atau dihukum dengan kerugian 

keuangan sebagai tanggapan konsumen atau pembaharuan 

yang mereka lakukan.  

7. Rutinisasi melalui penerimaan keuntungan sebagai bagian 

taraf hidup dan penerimaan perusahaan mereka menjadi 

fungsi produksi yang rutin. 

 

D. Mekanisme Perubahan Sosial 

Beberapa literatur tentang perubahan sosial memberikan 

perspektif yang berbeda tentang mekanisme perubahan sosial, 

bergantung perspektif teori dalam memahami mekanisme 

perubahan sosial itu. Sebagai contoh, perspektif materialistis 

menekankan mekanisme teknologis, perspektif idealisme 

menekankan mekanisme perubahan ideologi, perspektif konflik 
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menekankan mekanisme interaksionisme, dan perspektif struktural 

menekankan sumber mekanisme perubahan sosial (Lauer, 2003). 

Namun, dari berbagai perbedaan itu terdapat hal-hal yang saling 

melengkapi karena pada akhirnya, suatu perubahan sosial adalah 

sebuah peritiwa yang kompleks dan sinergis di dalam dirinya. 

Mekanisme perubahan sosial, dapat dikaji dari: (1) dimensi 

ruang, menunjuk pada wilayah terjadinya perubahan sosial serta 

kondisi yang melingkupinya; dan (2) dimensi waktu perubahan 

meliputi konteks masa lalu (past), sekarang (present), dan masa 

depan (future). 

Suatu mekanisme perubahan sosial: (1) berlangsung dengan 

sendirinya; (2) dilakukan dengan sengaja; diusahakan, 

direncanakan oleh manusia (masyarakat), bangsa dan Negara; (3) 

usaha sadar yang direncanakan agar perubahan sesuai dengan nilai-

nilai yang lebih cocok dan sesuai dengan tuntutan; (4) perubahan 

pada hakikatnya netral. Namun ada dua arah geraknya, yakni 

regressive dan progressive; (5) dalam suatu perubahan tidak 

terhindarkan tantangan-tantangan (chalengger), persoalan-

persoalan dan goncangan akan terus berlangsung sebelum 

perubahan itu berhasil; dan (6) beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam menghadapi perubahan: (a) penyalur atau 

pemandu perubahan; (b) pengambil inisiatif dalam upaya 

menggairahkan proses. Bisa disebut tokoh masyarakat, pemuka 

masyarakat, agen pembaharu, formal leadership, nonformal 

leadership, dan lain-lain (Anonymous dalamDarwis, 2019). 

Tiga perspektif penting yang harus diperhatikan ketika 

menjelaskan mekanisme perubahan sosial (Narwoko dan Suyanto, 

2010), antara lain adalah: (a) perspektif materialis, (b) perspektif 

idealis, dan (c) perspektif mekanisme interaksional. 
 

a. Perspektif materialis 

Perspektif materialis menempatkan budaya material 

(teknologi) sebagai pendorong utama  mekanisme perubahan. 

Dalam perspektif materialis, teknologi sangat determinan dalam 
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perubahan sosial. Tokoh teknokratis ini adalah Thorstein Veblen. Ia 

mengajukan proposisi bahwa perilaku manusia mencerminkan 

perkembangan teknologi dan ekonominya. Statemen ini secara 

implisit mengisyaratkan kemampuan teknologi dalam 

mempengaruhi perilaku manusia. Cara teknologi dalam 

mempengaruhi perubahan antara lain yaitu pertama, teknologi 

meningkatkan alternatif-alternatif baru bagi manusia. Kedua, 

teknologi mempengaruhi dan kemudian mengubah pola interaksi. 

Ketiga, introduksi teknologi cenderung menimbulkan konflik dan 

membawa permasalahan baru dalam masyarakat. 
 

b. Perspektif idealis 

Perspektif idealis menempatkan ide sebagai pendorong 

utama dalam mekanisme perubahan. Perubahan sosial menurut 

perspektif ini justru bermula dari ide. Menurut Whithead, ide 

umum misalnya agama selalu mengecam tatanan yang ada. 

Contohnya etika Protestan dengan kapitalisme dunianya. 
 

c. Perspektif mekanisme interaksional 

Perspektif ketiga ini mengkonsepsikan bahwa mekanisme 

perubahan bersumber dari proses sosial itu sendiri. Perspektif ini 

melihat mekanisme perubahan sosial sebagai hasil dinamisasi 

proses sosial dalam masyarakat. Menurut Simmel, dalam proses 

sosial ada proses sosial disosiatif dan asosiatif. Proses disosiatif 

mengisyaratkan adanya kompetisi dan konflik. 

 

E. Proses Timbulnya Perubahan Sosial 

Perubahan sosial dalam masyarakat bukan merupakan 

sebuah hasil atau produk tetapi merupakan sebuah proses. Lauer 

(2003) mengemukakan pandangan filsafat A.N Whitehead, yang 

menekankan bahwa ―nature is structure of evolving processes. The 

reality is a process.‖ Alam adalah struktur proses yang berputar, 

dan realitas itu ialah suatu proses. 

Dalam proses perubahan ada yang diharapakan dan ada pula 

yang tidak diharapkan. Pada dewasa ini proses perubahan-
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perubahan sosial yang tejadi, dapat diketahui karena adanya 

kecenderungan-kecenderungan tertentu, antara lain: pertama,tidak 

ada masyarakat yang stagnant (A.M.M. Hoogvelt, 1976); kedua, 

perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga sosial tertentu, 

cenderung untuk diikuti dengan perubahan-perubahan pada 

lembaga-lembaga sosial lainnya (W. Moore); Ketiga, perubahan-

perubahan sosial yang cepat, biasanya mengakibatkan terjadinya 

disorganisasi yang sementara sifatnya didalam proses penyesuaian 

diri; keempat, perubahan-perubahan sukar untuk dapat diisolasikan 

pada bidang kebendaan atau bidang spirituil saja, (A. Inkeles, 

1966); kelima, hasil-hasil positif dan perubahan yang direncanakan 

pada umumnya tergantung pada sinkronisasi antara fektivitas 

menanamkan unsur-unsur yang baru, kekuatan-kekuatan 

menentang dari masyarakat dan kecepatan menanam unsur-unsur 

yang baru (Soemardjan, 2009). 

Perubahan sosial merupakan sebuah keputusan bersama 

yang diambil oleh anggota masyarakat. Konsep dinamika 

kelompok menjadi sebuah bahasan yang menarik untuk memahami 

perubahan sosial. Kurt Lewin dikenal sebagai bapak manajemen 

perubahan, karena ia dianggap sebagai orang pertama dalam ilmu 

sosial yang secara khusus melakukan studi tentang perubahan 

secara ilmiah. Konsepnya dikenal dengan model force-field yang 

diklasifikasi sebagai model power-based karena menekankan 

kekuatan-kekuatan penekanan. Menurutnya, perubahan terjadi 

karena munculnya tekanan-tekanan terhadap kelompok, individu, 

atau organisasi. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan 

(drivingforces) akan berhadapan dengan penolakan (resistences) 

untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat 

driving forces dan melemahkan resistences to change(Soekanto, 

2013). 

Proses perubahan sosial secara umum, menurut Haferkamp 

dan Smelser (1992) bahwa terfokus pada tiga unsur utama yang 

berkaitan satu sama lain, yaitu pertama, determinan struktural; 
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kedua, proses dan mekanisme, dan ketiga, arah dan konsekuensi 

perubahan.  

Terkait hal itu Haferkamp lebih lanjut bahwa perubahan 

yang terjadi pada masyarakat dapat dikategorikan sebagai 

perubahan yang terjadi karena disengaja atau direncanakan. Artinya 

bahwa salah satu faktor penyebab perubahan adalah faktor 

eksternal yang dibawa dan dikomunikasikan melalui agen-agen 

perubahan dari luar masyarakat. Dalam perubahan sosial yang 

direncanakan terkandung ide-ide baru yang disebarkan di tengah 

masyarakat (inovasi), inovasi akan membawa pada perubahan, baik 

yang bersifat positif dalam arti membawa pada hal-hal yang lebih 

baik (progress), maupun yang bersifat negatif yang dapat 

merugikan anggota masyarakat (regress). 

Perubahan sosial terdiri dari beberapa proses. Proses itu 

dapat ditandai dengan perubahan pada struktur lembaga-lembaga 

sosial. Proses-proses sosial tersebut menyangkut penyesuaian 

masyarakat terhadap perubahan, saluran-saluran perubahan, 

disorganisasi, dan reorganisasi (Febinur Unnabila, 2017). 
 

1. Penyesuaian masyarakat terhadap perubahan 

Keserasian atau kesesuaian masyarakat adalah yang paling 

diidam-idamkan. Keserasian tersebut ditandai dengan keadaan 

dimana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok benar-benar 

berfungsi dan saling mengisi. Sekali saja terjadi gangguan, 

masyarakat akan menolaknya atau mengubah susunan lembaga-

lembaga kemasyarakatannya. Hal ini menyebabnya masuknya 

berbagai unsur-unsur baik yang baru maupun yang lama. 

Terkadang unsur-unsur tersebut bertentangan dengan nilai dan 

norma pada masyarakat. Hal ini berarti gangguan-gangguan terus-

menerus terjadi terhadap keserasian masyarakat. 
 

2. Saluran-saluran perubahan sosial 

Saluran-saluran perubahan sosial adalah saluran-saluran 

yang dilalui oleh suatu proses perubahan. Saluran tersebut 

berfungsi agar sesuatu perubahan dikenal, diterima, diakui, serta 

dipergunakan oleh khalayak ramai, atau mengalami proses 
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institutionalization (pelembagaan). Saluran-saluran tersebut adalah 

lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bidang seperti 

pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Pada suatu 

waktu, salah satu lembaga kemasyarakatan akan menjadi saluran 

utama perubahan sosial dan membawa akibat pada lembaga-

lembaga kemasyarakatan lainnya karena lembaga-lembaga tersebut 

merupakan suatu sistem yang saling terkait satu sama lain. 
 

3. Disintegrasi dan reintegrasi 

Perubahan sosial dapat mengakibatkan terjadinya proses 

disintegrasi atau reintegrasi. Disintegrasi atau disorganisasi adalah 

suatu proses pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam 

masyarakat yang disebabkan perubahan-perubahan yang terjadi 

pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Reintegrasi atau 

reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan 

nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga 

kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Reintegrasi umumnya 

disebabkan oleh rasa kesatuan dan persatuan. 

 

F. Penutup 

Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, 

pada dasarnya merupakan suatu proses yang terus-menerus. Ini 

berarti bahwa setiap masyarakat pada kenyataannya akan 

mengalami perubahan-perubahan. 

Perubahan merupakan proses transformasi, proses 

pergantian (change), proses yang berkelanjutan, proses perbaikan 

dari kondisi objektif yang ada kepada kondisi objektif baru yang 

lebih baik.  Jadi, perubahan merupakan proses melakukan suatu 

tindakan dan pola pikir yang berbeda dari sebelumnya yang dapat 

membuat kondisi sebelumnya menjadi kondisi yang baru ataupun 

kondisi yang berbeda dari sebelumnya, pada umumnya perubahan 

dilakukan untuk menuju sesuatu yang lebih baik dengan adanya 

suatu perencanaan (M. Fakry Gaffar, 2000). 

Semoga !!! 
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BAB IX 

BENTUK, POLA DAN TIPE  

PERUBAHAN SOSIAL 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Perubahan sosial adalah proses di mana terjadi perubahan 

struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Perubahan sosial dapat juga 

diartikan sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial 

dalam suatu masyarakat. Perbahan sosial mengacu pada variasi 

hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur dan 

masyarakat pada waktu tertentu. Perubahan sosial adalah 

modifikasi atau transformasi dalam pengorganisasian masyarakat. 

Para ahli sosiologi mempercayai bahwa perubahan yang 

terjadi bisa merupakan kemajuan atau mungkin justru suatu 

kemunduran. Unsur-unsur yang mengalami perubahan biasanya 

adalah mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola 

perikelakuan, organisasi sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, 

stratifikasi sosial, kekuasaan, tanggung jawab, kepemimpinan dan 

sebagainya.  

Wujud dari perubahan sosial ada yang membawa kemajuan 

dan ada yang membawa kemunduran. Perubahan sosial yang 

menuju ke arah kemajuan (progress) berarti perubahan yang 

dikehendaki dan dapat menguntungkan serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Perubahan sosial dapat pula 

menimbulkan kemunduran (regress) yaitu perubahan sosial yang 

tidak dikehendaki dan dapat merugikan kehidupan masyarakat. 

 

B. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial 

Bentuk atau jenis perubahan sosial tidak tunggal, akan 

tetapi sangat beragam atau jamak karena ahlinya menyorot dari 

berbagai segi, sudut atau dimensi.  
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Soemardjan (2009) dalam bukunya yang berjudul 

―Perubahan Sosial Yogyakarta‖, menjelaskan bagaimana proses 

perubahan yang terjadi di Yogyakarta mulai dari masa penjajahan 

Belanda, penjajahan Jepang, dan masa perjuangan kemerdekaan 

Nasional. Selain terjadi perubahan pada lembaga politiknya, juga 

membahas mengenai perubahan dalam lembaga ekonomi, 

pendidikan, serta dalam sistem kelas masyarakatnya. 

Dalam bukunya ‖Change !‖,  Rhenald Kasali (2010) 

mengutip pendapat R.L. Daft, yang mengelompokan perubahan 

atas dua kategori, yaitu: (1) perubahan strategis, yaitu perubahan 

radikal yang menyangkut proses transformasi dan perubahan 

tentang visi, sistem kerja, sampai dengan strukturisasi; dan (2) 

perubahan operasional atau perubahan tambahan (incremental), 

yaitu perubahan yang dilakukan hanya menyangkut tujuan untuk 

menjaga keseimbangan perusahaan atau organisasi, misalnya 

peremajaan teknologi dan pembenahan bagian atau unit-unit 

perusahaan. 

Ada juga yang membagi jenis perubahan ke dalam 

perubahan gradual dan perubahan radikal, walaupun jenis 

perubahan ini banyak terjadi dalam organisasi atau perusahaan. 

Perubahan gradual adalah perubahan yang berjalan lambat dan 

tidak fluktuatif. Yang terlibat bisa banyak atau sedikit, namun 

idealnya jadi program berkelanjutan untuk peningkatan kualitas 

produk dan proses di seluruh organisasi. Pada saat yang sama, 

perubahan radikal bisa pula berjalan, berdampingan atau terpisah. 

Perubahan radikal adalah perubahan yang bersifat dramatis dan 

tiba-tiba. Biasanya berskala besar, bersifat struktural maupun 

komersial. Seperti investasi di pasar saham, semakin besar 

perubahan, semakin besar pula peluang serta risikonya. Karena 

organisasinya selama ini berkembang, orang jadi enggan menerima 

perubahan radikal. Timbang secara masak sebelum mengadakan 

perubahan radikal, agar risiko kecil. 

Perubahan gradual dan radikal bisa bersifat reaktif atau 

proaktif. Umumnya, perubahan mengandung kedua unsur ini. 
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Krisis memicu respon berupa perubahan radikal, namun arah 

perubahan ditentukan secara proaktif agar sukses jangka panjang 

bisa maksimal. 

Selain dari sejumlah jenis atau bentuk perubahan sosial di 

atas, dari berbagai sumber yang tersedia, berikut ini akan penulis 

ketengahkan bentuk-bentuk perubahan sosial. 

1. Bentuk perubahan sosial berdasarkan proses atau 

kecepatan berlangsungnya  

a. Perubahan sosial secara lambat (evolusi) adalah suatu 

perubahan yang berjangka waktu lama dan terjadi dengan 

sendirinya tanpa direncanakan atau berjalan secara alamiah. 

Perubahan evolusi berlangsung mengikuti kondisi 

perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-

hari. Dengan kata lain, perubahan sosial terjadi karena 

dorongan dari usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan 

diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan 

perkembangan masyarakat pada waktu tertentu. Contoh, 

perubahan sosial dari masyarakat berburu menuju ke 

masyarakat agraris. Contoh lain, evolusi manusia menurut 

teori Evolusi Darwin.  

b. Perubahan sosial cepat (revolusi), adalah memerlukan waktu 

yang cepat yang mengubah dasar-dasar kehidupan 

masyarakat dalam waktu singkat. Atau, perubahan yang 

berlangsung secara cepat serta tidak ada kehendak atau 

perencanaan terlebih dahulu (Susanto Astriddalam Mas‘ud, 

2018). Secara sosiologis perubahan revolusi disebut sebagai 

perubahan-perubahan sosial mengenai unsur-unsur 

kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang 

berjalan cukup cepat. Pada revolusi, perubahan bisa terjadi 

dengan tidak direncanakan atau direncanakan, di mana 

biasanya diawali dengan konflik atau ketegangan dalam 

tubuh masyarakat yang bersangkutan. 
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2. Bentuk perubahan sosial berdasarkan ukuran/pengaruh/ 

dampak (impact)  

a. Bentuk perubahan sosial berpengaruh besar adalah 

perubahan dengan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. 

Suatu perubahan dikatakan berpengaruh besar jika 

perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan 

pada struktur kemasyarakatan, sistem mata pencaharian, 

hubungan kerja, serta stratifikasi masyarakat. Contohnya 

perubahan sistem pemerintahan.  

b. Bentuk perubahan sosial berpengaruh kecil adalah 

perubahan yang tidak berarti penting bagi struktur sosial 

dalam mempengaruh kehidupan masyarakat. Contohnya 

perubahan model pakaian yang tidak melanggar nilai dan 

norma.   
 

3. Bentuk perubahan sosial berdasarkan alasan atau 

penyebabnya 

a. Bentuk perubahan sosial yang disengaja (intended), 

dikehendaki atau direncanakan (intended change) adalah 

perubahan sosial yang melakukan persiapan yang matang 

dan perencanaan. Atau, merupakan perubahan yang 

diperkirakan (telah direncanakan) terlebih dahulu oleh 

pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam 

masyarakat.  

b. Bentuk perubahan sosial yang tidak disengaja 

(unintented), tidak dikehendaki atau tidak direncanakan 

(unintended change) adalah perubahan sosial yang tidak 

memerlukan persiapan dan perencanaan. Atau, merupakan 

akibat dari perubahan-perubahan yang dikehendaki, 

misalnya saja hilangnya wewenang para petugas pamong 

praja di dalam pemerintahan desa, bertambah pentingnya 

peranan dukuh yang menyebabkan berkurangnya ikatan 

antara kekuatan sosial yang merupakan masyarakat desa, 

serta secara berangsur-angsur, hilangnya peranan kaum 
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bangsawan sebagai warga kelas sosial yang tinggi dalam 

masyarakat. Contoh lain perubahan sosial yang tidak 

direncanakan adalah keluarga tiba-tiba terpaksa pindah ke 

lingkungan baru. Contoh lain perubahan yang tidak 

dikehendaki atau tidak direncanakan adalah munculnya 

berbagai peristiwa kerusuhan menjelang masa 

peralihan tatanan Orde Lama ke Orde Baru dan 

peralihan tatanan Orde Baru ke Orde Reformasi. 

Termasuk yang sedang dihadapi dunia sekarang adalah 

perubahan akibat Pandemi Covid-19.   
 

4. Bentuk perubahan sosial berdasarkan sifatnya 

a. Perubahan struktural (mendasar). Perubahan struktural 

merupakan perubahan yang sangat mendasar yang 

mengakibatkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. 

Contohnya: perubahan sistem pemerintahan dari kerajaan 

menjadi republik, perubahan sistem kekuasaan dari 

kolonial ke nasional. 

b. Perubahan proses (tidak mendasar). Perubahan proses 

adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan 

ini hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan 

sebelumnya. Contohnya adalah amandemen terhadap UUD 

1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat. Amandemen yang dilakukan dengan 

menambahkan dan menghapus beberapa pasal itu 

dimaksudkan untuk menyempurnakan pasal-pasal yang 

sudah ada agar sesuai dengan keadaan masyarakat 

Indonesia diwaktu kini. 
 

5. Bentuk perubahan sosial berdasarkan cara/strateginya 

a. Perubahan dengan cara kekerasan. Terjadi karena adanya 

kelompok berkuasa yang menindas kelompok-kelompok 

kecil dan memaksa mereka untuk menuruti kelompok yang 

berkuasa. Atau, perubahan sosial yang dilakukan dengan 

membenarkan penggunaan cara-cara kekerasan fisik-
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psikis-simbolik, demi terwujudnya target dan tujuan yang 

hendak dicapai dalam perubahan sosial tersebut. 

b. Perubahan tanpa kekerasan. Terjadi karena adanya 

hubungan emosional yang baik antara pihak yang 

melakukan perubahan dan pihak yang menerima 

perubahan, dengan melakukan pendekatan dan cara-cara 

yang baik sehingga diterima dalam masyarakat. 

Atau, perubahan sosial yang dilakukan dengan 

mengutamakan cara-cara damai dalam mencapai target dan 

tujuan perubahan.  
 

6. Bentuk perubahan sosial berdasarkan hasilnya  

a. Perubahan progress (kemajuan) yakni perubahan yang 

mengalami kemajuan yang membawa keuntungan bagi 

masyarakat. Contoh: penggunaan telepon, televisi, internet, 

alat transportasi, dan alat komunikasi lainnya.  

b. Perubahan regress (kemunduran) yakni perubahan yang 

mengalami kemunduran. Contoh: penggunaan telpon 

menyebabkan orang jarang mengunjungi saudara, kerabat; 

penggunaan alat transportasi menyebabkan polusi; dan 

penyalahgunaan narkotika.  
 

Precedent dari suatu proses perubahan sosial tidak mesti 

diorientasikan pada isu kemajuan atau progress semata, 

sebab tidaklah mustahil bahwa proses perubahan sosial itu 

justru mengarah ke isu kemunduran atau kearah suatu 

regress, atau mungkin mengarah pada suatu degradasi pada 

sejumlah aspek atau nilai kehidupan dalam masyarakat yang 

bersangkutan. Suatu proses regresi atau kemunduran dan 

degradasi (luntur atau berkurangnya suatu derajat atau 

kualifikasi bentuk-bentuk atau niali-nilai dalam masyarakat), 

tidak hanya suatu arah atau orientasi perubahan secara linier, 

tetapi tidak jarang terjadi karena justru sebagai dampak 

sampingan dari keberhasilan suatu proses perubahan. 

Sebagai contoh perubahan aspek iptek, dari iptek yang 
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bersahajake iptek yang modern (maju), mungkin 

menimbulkan kegoncangan-kegoncangan pada unsur-unsur 

atau nilai-nilai yang tengah berlaku dalam masyarakat yang 

bersangkutan, yang sering disebut sebagai culture-shock atau 

kejutan-kejutan budaya yang terjadi pada tatanan kehidupan 

suatu masyarakat yang tengah menghadapi berbagai 

perubahan. 
 

7. Bentuk perubahan sosial berdasarkan ekspos 

(penampilannya) 

a. Perubahan manifes, yaitu perubahan yang proses atau 

gejalanya dapat diamati. Seperti  Bangsa Jepang dan Korea 

yang memiliki semangat kerja  yang  tinggi  sehingga 

mengalami kemajuan yang sangat pesat, atau para 

gelandangan dan pengemis, yang tidak mau berubah 

profesi lambat laun kehidupannya menjadi memburuk. 

b. Perubahan laten yaitu perubahan yang proses atau 

gejalanya tidak dapat diamati. Seperti terpuruknya sektor 

pariwisata di Bali setelah peristiwa Bom Bali II, atau warga 

masyarakat yang terkena musibah bencana tsunami yang 

tidak terduga sebelumnya. 
 

8. Bentuk perubahan berdasarkan terjadinya (khusus 

perubahan organisasi) 

a. Perubahan incremental. Perubahan incremental hampir 

terjadi dengan sendirinya dan mencakup banyak situasi 

yang dihadapi manajer. Termasuk di dalamnya metode dan 

proses kerja, tata letak, produk baru, dan situasi lain dimana 

orang melihat kelanjutan dan keadaan lama menuju pada 

keadaan yang baru. Perkembangan perubahan inkremental 

terjadi melalui evolusi, tetapi perubahan tersebut tidak 

berarti mudah untuk dilaksanakan atau tidak akan 

menghadapi resistensi. Sifat prubahan inkremental 

dipengaruhi hubungan antara tingkat urgensi dengan 

resistensinya. 
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b. Perubahan fundamental. Perubahan fundamental merupakan 

perubahan strategik, visioner dan transformasional. 

Perubahan ini biasanya besar dan secara dramatis 

mempengaruhi operasi masa depan organisasi. Contoh 

perubahan ini, antara lain adalah hasil proses reengineering 

yang mengubah seluruh cara bisnis beroperasi, merger 

dengan organisasi lain, atau pergerakan organisasi ke dalam 

aktivitas yang berbeda total. 
 

9. Bentuk perubahan berdasarkan keaktifannya (khusus 

perubahan organisasi) 

a. Perubahan proaktif. Perubahan proaktif atau biasa disebut 

terencana ini adalah perubahan yang dirancang dan 

diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu 

sebagai antisipasi dari peristiwa di masa mendatang. 

Perubahan yang direncanakan bertujuan untuk menyiapkan 

seluruh organisasi atau sebagian besar untuk menyesuaikan 

diri terhadap perubahan signifikan dalam sasaran dan arah 

suatu organisasi. 

b. Perubahan reaktif. Perubahan reaktif atau tidak terencana 

merupakan perubahan yang bersifat spontanitas dan tanpa 

arahan. Perubahan yang dilakukan sebagai reaksi terhadap 

tanda-tanda bahwa perubahan itu diperlukan. 
 

Selain jenis-jenis perubahan sosial di atas, terdapat pula 

klasifikasi lain (Egi Ade Saputra, dkk dalam Irfan, 2019) di 

antaranya: 

1. Perubahan berulang (recurrent change) ialah perubahan yang 

setiap kali kembali dan tidak didapati unsur baru sehingga 

tidak merupakan perubahan sosial dalam arti sesungguhnya. 

2. Perubahan pembaharuan (innovational change) ialah 

perubahan yang menampilkan unsur baru yang belum 

dijumpai dalam masyarakat itu. 

3. Perubahan hakiki dan perubahan jumlah, di mana perubahan 

hakiki membawa perubahan jenis atau hakikat sosial ataupun 
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budaya. Sedangkan perubahan jumlah hanya menyangkut soal 

numerik dan anggotanya. 

4. Perubahan siklis (cyclical change) ialah perubahan yang 

memutar sesuai dengan perubahan musim. 

5. Perubahan terencana dan tidak terencana. Perubahan 

terencana terjadi jika perubahan lingkup kecil maupun luas 

sengaja ditimbulkan menurut rencana tertentu dan digerakkan 

menurut pola tertentu. Sedangkan perubahan tidak terencana 

ialah terjadi jika keadaan masyarakat dari waktu ke waktu 

tidak bertolak dari suatu rencana tertentu melainkan hanya 

mengikuti hukum alam. 

6. Perubahan progresif dan regresif. Perubahan progresif 

menurut ukuran tertentu membawa kemajuan pada 

masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan perubahan 

regresif ialah perubahan yang menurut ukuran tertentu tidak 

mendatangkan keuntungan tetapi kemunduran karena adanya 

akibat negatif. 
 

Selain bentuk-bentuk perubahan sosial, dikenal juga 

sejumlah tipologi perubahan sosial. Kritner dan Kinicki (2005) 

mengelompokkan perubahan ke dalam tiga tipologi, yaitu. 

1) Adaptive change. Merupakan perubahan yang paling rendah 

tingkat kompleksitasnya dan ketidakpastiannya. 

2) Innovative change. Memperkenalkan praktik baru dalam 

organisasi. Perubahan ini berada di tengah kontinum diukur 

dari kompleksitas, biaya dan ketidakpastiannya. 

3) Radically innovative change. Merupakan jenis perubahan 

yang paling sulit dilaksanakan, cenderung paling menakutkan 

bagi manajer untuk melaksanakan, karena memberikan 

dampak kuat pada keamanan kerja karyawan. 

 

M. Rogers (2003) mengemukakan 3 bentuk perubahan 

sosial, yaitu: (1) immanent change yaitu suatu bentuk perubahan 

sosial yang berasal dari dalam sistem itu sendiri, yang sedikit atau 
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tanpa inisiatif dari luar. (2) Selective contract change ialah suatu 

bentuk perubahan sosial yang terjadi apabila outsider (orang luar) 

secara tidak sengaja dan spontan membawa ide-ide baru kepada 

anggota dari suatu sistem sosial. (3) Direct contract change 

merupakan suatu bentuk perubahan sosial yang terjadi jika ide-ide 

atau cara-cara baru dibawa secara sengaja oleh outsider. 

M. Roger (2003) mengatakan bahwa perkembangan 

ekonomi adalah suatu tipe dari perubahan sosial yang biasanya 

menyangkut kepada ketiga bentuk perubahan sosial di atas. Ada 

juga pendapat lain tentang bentuk perubahan sosial yang 

membaginya dalam dua bentuk yakni perubahan individual dan 

perubahan sistem sosial. Banyak perubahan yang terjadi pada level 

individual, dimana seseorang bertindak sebagai individu yang 

menerima atau menolak inovasi. Perubahan pada level ini disebut 

dengan bermacam-macam nama, antara lain difusi, adopsi, 

modernisasi, akulturasi, belajar atau sosialisasi. Perubahan juga 

terjadi pada level sistem sosial. Ada berbagai istilah yang dipakai 

untuk perubahan macam ini, misalnya pembangunan, sosialisasi, 

integrasi atau adaptasi.  

 

C. Pola Perubahan Sosial 

Pola perubahan sosial berjalan sesuai konsep waktu. 

Melalui pengamatan pada pola tersebut seseorang dapat 

mengetahui perbedaan kondisi masa lalu dan masa sekarang. 

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat mempunyai pola 

yang berbeda-beda. Pola-pola itu sebagai berikut. 

a. Pola drastis, terjadi hanya sekali, misalnya revolusi, 

kemerdekaan, dan reformasi. 

b. Pola bergelombang, yaitu perubahan yang selalu timbul tetapi 

segera terjadi keseimbangan kembali, seperti perubahan 

gerak konjungtur dalam proses ekonomi, perubahan sistem 

politik, perubahan di bidang mode. 

c. Pola perubahan komulatif, merupakan gangguan 

keseimbangan berkali-kali yang menghasilkan perubahan 
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baru, baik membawa kemajuan maupun membawa 

kemunduran 
 

a. Berdasarkan konsep teoritis 

Secara teoritis pola perubahan sosial dapat dibedakan 

menjadi tiga bentuk yaituperubahan siklus, perubahan linier, dan 

perubahan gabungan (Hendra, 2019). 

1) Pola perubahan siklus 

Pola perubahan siklus sulit diketahui ujung pangkal 

penyebabnya karena masyarakat berkembang bagaikan perputaran 

roda, kadang naik kadang turun. Ibnu Khaldun menyebut kondisi 

seperti ini sebagai perubahan dengan pola siklus. Selain Ibnu 

Khaldun, tokoh lain penganut pola siklus adalah Oswald Spengler, 

Arnold Toynbee, dan Pitirim A. Sorokin. Oswald Spengller 

menyatakan bahwa kebudayaan tumbuh, berkembang, dan hilang 

seperti siklus gelombang yang muncul mendadak, berkembang 

dalam barisan-barisan gelombang yang rapi, kemudian hilang.  

 
 

2) Pola perubahan linier 

Pola perubahan linier menganggap perubahan sosial sebagai 

pergeseran. Pada dasarnya setiap masyarakat selalu bergerak, 

berkembang, dan berubah dari struktur sosial yang sederhana 

menuju struktur yang lebih kompleks dan modern. Tokoh dari 

perubahan linier adalah Auguste Comte, Herbert Spencer, dan 

Emile Durkheim. Menurut Auguste Comte, kemajuan suatu 

peradaban mengikuti suatu pola yang pasti dan terjadi secara 

bertahap. 

http://2.bp.blogspot.com/-nUPoLQ01t8g/VcheL1wOoCI/AAAAAAAAAmU/-YTd2L6zpnM/s1600/Teori+1.png


168  |  Nurlina Subair 

 
 

3) Pola gabungan 

Pola gabungan adalah pola dari pola perubahan siklus dan 

pola perubahan linier digabungkan. Menurut Etzioni dan Halevy, 

beberapa teori perubahan sosial menunjukan perpaduan antara pola 

linier dan pola siklus. Pola gabungan tampak dalam analisis Karl 

Marx mengenai perubahan sosial. Menurut Marx, konflik kelas 

terjadi secara berjenjang dari masyarakat komunis lama, budak, 

feudal, kapitalis, dan komunis baru. 
 

b. Berdasarkan penemuan baru 

1. Pola memancar 

Adalah penemuan baru yang memberi dampak atau pengaruh 

ke segala arah. 

 
Contoh: penemuan satelit 

 

2. Pola menjalar 

Adalah penemuan baru yang mengakibatkan perubahan yang 

kemudian menjalar terhadap perubahan lain. 

http://2.bp.blogspot.com/-xdMThgkaQQk/VcheUlXNWmI/AAAAAAAAAmc/SWj2NvsxAko/s1600/Teori2.png
http://4.bp.blogspot.com/-M-u8hzRqoUI/UtUqyklqjAI/AAAAAAAAANE/ckhtyon4cjI/s1600/jbhgh.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-xdMThgkaQQk/VcheUlXNWmI/AAAAAAAAAmc/SWj2NvsxAko/s1600/Teori2.png
http://4.bp.blogspot.com/-M-u8hzRqoUI/UtUqyklqjAI/AAAAAAAAANE/ckhtyon4cjI/s1600/jbhgh.jpg
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Contoh: penemuan tablet 

3. Pola memusat 

Adalah penemuan baru yang mengakibatkan satu jenis 

perubahan. 

 
Contoh: penemuan mobil, kereta api, dan sarana transportasi 

lainnya yang menyebabkan semakin efisiennya gerak masyarakat. 

  

D. Tipe dan Tipologi Perubahan Sosial 

Dilihat dari sumber semangat atau memotivasinya, 

perubahan sosial dapat terjadi karena adanya dorongan yang asli 

muncul dari dalam sistem sosial itu sendiri atau yang ada terjadi 

karena adanya dorongan dari luar sistem sosial. 

 Ditinjau dari proses terjadinya, maka ada perubahan sosial 

yang direncanakan dan ada yang tanpa direncanakan ialah 

perubahan sosial yang timbul karena adanya dorongan yang asli 

muncul dari masyarakat itu sendiri dengan adanya perumusan 

tujuan yang akan dicapai, penentuan sasaran, perencanaan program 

kegiatan dan juga tanpa adanya wahana perubahan (change agent). 

Perubahan sosial benar-benar terjadi dengan sendirinya sebagai 

akibat adanya interaksi antar individu dalam sistem sosial. 

 Perubahan sosial yang direncanakan ialah perubahan sosial 

yang memang disengaja dan dipersiapkan dengan sudah 

menetapkan tujuan yang akan dicapai, menetapkan sasaran 

http://2.bp.blogspot.com/-wMMth_1bAdU/UtUrFQ0tblI/AAAAAAAAANM/FcpdK5R9J80/s1600/djgh.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-8u1v3YZhIbg/UtUrRHPtz6I/AAAAAAAAANU/cttyQ39Th3c/s1600/bcj.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-wMMth_1bAdU/UtUrFQ0tblI/AAAAAAAAANM/FcpdK5R9J80/s1600/djgh.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-8u1v3YZhIbg/UtUrRHPtz6I/AAAAAAAAANU/cttyQ39Th3c/s1600/bcj.jpg
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perubahan, merencanakan program kegiatan serta telah 

dipersiapkan pula wahana perubahan yang akan melaksanakan 

program kegiatan perubahan sosial tersebut.   

Pada umumnya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat 

dewasa kondisi individu yang berlangsung dalam jangka panjang 

(tipe 2), adalah training (latihan) untuk merubah pola kehidupan 

sesuai dengan lingkungan institusi atau lembaga tertentu. 

 Perubahan sosial tipe 3, yaitu tingkat kelompok dalam 

waktu yang singkat, misalnya latihan manajemen kepemimpinan. 

Dalam latihan itu para anggota kelompok merubah norma serta 

cara kerja sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin dalam 

waktu satu atau dua minggu. Contoh perubahan sosial tipe 4, yakni 

perubahan dalam kelompok yang terjadi dalam waktu yang lama. 

 Perubahan sosial tipe 5, yaitu perubahan sosial yang terjadi 

secara makro tetapi dalam waktu yang singkat. Perubahan sosial 

tipe ini biasanya terjadi karena adanya inovasi atau revolusi. 

Sedangkan perubahan sosial tipe 6, perubahan sosial yang terjadi 

karena makro dan dalam waktu yang lama misalnya perubahan 

kebudayaan akibat adanya interaksi antara dua warga masyarakat 

yang berbeda kebudayaannya. 

Pada beberapa pemikir terdapat tiga tipe perubahan yaitu: 

perubahan peradaban, perubahan budaya, dan perubahan sosial 

(Sanafiah Faisal dan Nur Yazik, 1986). 
 

1. Perubahan peradaban 

Perubahan peradaban biasanya dikaitkan dengan perubahan 

elemen atau aspek yang lebih bersifat fisik seperti alat transportasi, 

persenjataan dan sebagainya.  

Perubahan adalah keniscayaan, dan perubahan ke arah yang 

lebih baik tentunya merupakan hasrat dari  setiap individu maupun 

organisasi. Keharusan sejarah, kita semua terus-menerus 

berhadapan dengan sejarah perkembangan peradaban bangsa yang 

bergerak ke depan dan tak pernah balik. V. Gordon Childe seorang 

arkeolog, mendefinisikan peradaban sebagai suatu transformasi 
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elemen-elemen budaya manusia, yang berarti transformasi dalam 

penguasaan tulis-menulis, metalurgi, bangunan arsitektur 

monumental, perdagangan jarak jauh, standar pengukuran panjang 

dan berat, ilmu hitung, alat angkut, cabang-cabang seni dan para 

senimannya, surplus produksi, sistem pertukaran atau barter dan 

penggunaan bajak atau alat bercocok tanam lainnya (Darwis, 

2019). 

Bila kita amati secara lebih mendasar lagi, tingkat 

peradaban manusia terekspresikan dalam tiga indikator utama yaitu 

bahasa, budaya (segala bentuk dan ragam seni, ilmu pengetahuan 

dan teknologi) dan agama. Ketiganya menjadi ciri suatu ras atau 

bangsa tertentu, beserta suku-sukunya dalam perwilayahan 

geografisnya masing-masing. Dalam kacamata budaya, bangsa 

yang besar belajar untuk mengganti apa yang buruk dari 

budayanya, dan menjaga hal yang baik dari budayanya. 

Perubahan peradaban, prosesnya harus didesain dengan 

kesadaran, kesengajaan, kebersamaan, dan komitmen, yang 

didasarkan atas nilai-nilai kehidupan yang benar. Selanjutnya 

melalui pendidikanlah, kita dapat berharap wujudnya yaitu dengan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan yang cerdas inilah 

yang patut menjadi dasar sebuah peradaban yang kokoh dan sehat. 

Pendidikan adalah syarat mutlak berkembangya peradaban. Tanpa 

pendidikan yang memadai, tidak akan ada SDM yang mampu 

membawa perubahan peradaban ke arah yang lebih baik. 

Melalui fungsi pendidikan dalam mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka 

akan lahirlah generasi yang mampu melaksanakan prinsip how to 

change the world (bagaimana mengubah dunia), bukan hanya how 

to see the world (bagaimana melihat dunia). Dan juga, how to lead 

the change (bagaimana memimpin perubahan), dan bukan hanya 

how to follow the change (bagaimana ikut dalam perubahan). Oleh 

karena itu, output pendidikan harus diarahkan menjadi agen 

perubahan (agent of change). Di sinilah peran pendidikan, di dalam 
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rangka merekat keutuhan dan kesatuan bangsa, menjadi amat 

sangat menentukan. 

Perubahan peradaban biasanya dikaitkan dengan perubahn-

perubahan elemen atau aspek yang lebih bersifat fisik, seperti 

transportasi, persenjataan, jenis-jenis bibit unggul yang ditemukan, 

dan sebagainya. Perubahan budaya berhubungan dengan perubahan 

yang bersifat rohani seperti keyakinan, nilai, pengetahuan, ritual, 

apresiasi seni, dan sebagainya. Sedangkan perubahan sosial 

terbatas pada aspek-aspek hubuingan sosial dan keseimbangannya. 

Meskipun begitu perlu disadari bahwa sesuatu perubahan di 

masyarakat selamanya memiliki mata rantai diantaranya elemen 

yang satu dan eleman yang lain dipengaruhi oleh elemen yang 

lainnya. 
 

2. Perubahan kebudayaan 

Perubahan kebudayaan adalah suatu keadaan dalam 

masyarakat yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara unsur-

unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga tercapai keadaan 

yang tidak serasi fungsinya bagi kehidupan. Perubahan budaya 

berhubungan dengan perubahan yang lebih bersifat rohaniah seperti 

keyakinan, nilai-nilai, pengetahuan, ritual, apresiasi seni dan 

sebagainya.  

Contoh:  masuknya mekanisme pertanian mengakibatkan 

hilangnya beberapa jenis teknik pertanian tradisional seperti teknik 

menumbuk padi dilesung diganti oleh teknik ―Huller‖ di pabrik 

penggilingan padi. Peranan buruh tani sebagai penumbuk padi jadi 

kehilangan pekerjaan. 

Semua terjadi karena adanya salah satu atau beberapa unsur 

budaya yang tidak berfungsi lagi, sehingga menimbulkan gangguan 

keseimbangan di dalam masyarakat. Perubahan dalam kebudayaan 

mencakup semua bagian yaitu: kesenian, ilmu pengetahuan, 

teknologi dan filsafat bahkan perubahan dalam bentuk juga aturan-

aturan organisasi sosial. Perubahan kebudayaan akan berjalan 

terus-menerus tergantung dari dinamika masyarakatnya. 
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3. Perubahan Sosial 

Perubahan sosial, terbatas pada aspek hubungan-hubungan 

sosial dan keseimbangan (equilibrium)-nya. 

Walaupun ketiga bentuk perubahan di atas secara teoretis 

dapat dibedakan, namun pada realitasnya ketiganya (perubahan 

peradaban, budaya dan sosial) saling bersenyawa membentuk 

perubahan dan memiliki interrelasi serta persinggungan satu sama 

lain. Karena itu, perubahan sosial lebih tepat disebut perubahan 

yang diakibatkan oleh sejumlah faktor secara bersama-sama. 

Astrid Susanto (1999) melihat jenis (tipe) perubahan sosial 

dalam tiga tampilan, yang berupa evolusi sosial, mobilitas sosial 

dan revolusi sosial. Yang pertama, evolusi sosial merupakan 

perkembangan gradual karena adanya kerjasama harmonis antar 

manusia dengan lingkungannya, dalam bentuk evolusi kosmis, 

evolusi organis dan evolusi mental, dimana yang terakhir ini 

merupakan akibat dari adanya perubahan teknologi (technical 

change) dan perubahan kebudayaan (cultural change). 

Masing-masing perubahan mempunyai kecepatannya 

masing-masing karena adanya interdepedensi dan relasi antara 

bagian-bagian yang berubah dengan yang tidak berubah. Maka 

yang akan terjadi kemudian adalah kemampuan masing-masing 

kelompok apabila terjadi perubahan yang sama cepatnya. Artinya, 

kita akan menyinggung kemampuan masyarakat dalam 

mengelaborasi perubahan tersebut dalam sistemnya (adaptif) atau 

kemudian melakukan penolakan terhadap perubahan yang sedang 

berjalan (non adaptif) dan kemampuan untuk mengadaptasi 

perubahan tersebut tergantung pada elemen-elemen tertentu, yang 

terdapat di dalam masyarakat.  

Oleh Bogardus (Mas‘ud, 2018) ditegaskan bahwa 

kemampuan tersebut dicapai melalui: (1) perubahan dari teknologi 

yang ada dan punya nilai guna dalam masyarakat; (2) pengisian 

waktu luang yang dilakukan oleh individu-individu; (3) derajat 

pendidikan yang diperoleh anggota-anggota masyarakat; (4) 
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aktivitas dalam masyarakat; (5) suasana rumah tangga; dan (6) 

agama. 

Tipe yang kedua, mobilitas sosial yang didefinisikan 

sebagai penyesuian diri dengan keadaan karena adanya dorongan 

oleh keinginan manusia akan hidup dalam keadaan yang lebih baik, 

serta pemanfaatan dari penemuan-penemuan baru dan pada 

umumnya gerakan sosial terbentuk apabila ada konsep yang jelas 

apalagi apabila konsep itu tidak mempunyai strategi yang jelas 

pula. Hal itu akan sangat terasa pada prosesi mobilitas yang 

berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan membawa 

implikasi pada perubahan kepribadian ditingkat individu yang 

terlalu parah, ketidakstabilan dalam masyarakat, adanya lebih 

banyak rangsangan daripada perubahan yang nyata dan itu lebih 

disebabkan oleh perubahan yang hanya menjadi slogan atau 

rangsangan yang tidak diwujudkan. Mobilitas sendiri, banyak 

terjadi bila hambatan-hambatan dalam perkembangan atau apabila 

evolusi mengalami kegagalan. Hal mana yang disebabkan oleh 

tindakan-tindakan dalam bidang autokrasi, adanya terlalu banyak 

kepentingan kelompok atau individu, adanya kelompok-kelompok 

yang hendak mempertahankan status ekonomi atau politiknya. 

Tipe revolusi yang senantiasa ditandai dengan adanya teror 

atau aktivitas fisik, yang tentunya didahului oleh ketidakpuasan 

dari golongan-golongan tertentu, yang mana hal itu terjadi setelah 

didahului oleh tersebarnya ide-ide baru dalam masyarakat. Dilihat 

dari segi sosialnya, suatu revolusi pecah apabila dalam suatu 

masyarakat faktor disorganisasi lebih besar daripada faktor 

reorganisasi atau apabila faktor-faktor adaptif lebih kecil daripada 

faktor nonadaptif. Dan biasanya revolusi sosial terjadi apabila 

terdapat suatu kegagalan dalam proses evolusi, dimana tahapan 

puncak revolusi selalu berangkat dari adanya kebutuhan akan 

harapan-harapan yang berubah namun dirasakan tidak mungkin 

untuk diwujudkan. Namun sebelum revolusi terjadi, akan terdapat 

beberapa gejala yang dipakai indikator untuk melihat kemungkinan 

terjadinya revolusi. Indikator tersebut antara lain, berupa frustasi 
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sosial, peningkatan aktivitas politik (praktis) dan terjadinya 

instabilitas politik. Frustasi sosial sendiri terjadi apabila dinamika 

ekonomi sekaligus tidak berarti mobilitas sosial atau bahkan bila 

harapan akan terjadinya mobilitas sosial lebih tinggi daripada hasil 

pembangunan ekonomi. Selanjutnya terjadi fase peningkatan 

praktek politik sebagai wujud aktualisasi keinginan untuk 

memperbesar ruang-ruang mobilitas sosial yang telah tertutup dan 

pada akhirnya akan terjadi partisipasi politik praktis yang tak 

terkendali dimana hal ini terjadi lebih karena dikonstruksi oleh 

ketiadaan upaya-upaya untuk melembagakan kegiatan-kegiaatan 

politik tersebut (Astrid Susanto, 1999). 

Dalam hubungannya dengan masalah perubahan struktur 

sosial ini (perubahan sosial), menurut Harper (1989) ada beberapa 

tipologinya. Pertama, adanya perubahan dalam personal di dalam 

struktur sosial yang ada, yaitu dengan hadirnya orang-orang 

(anggota) baru dan/atau hilangnya orang-orang (anggota) lama 

dalam struktur yang ada. Ini dalam pengertian bahwa keluar atau 

masuknya elemen-elemen anggota dari suatu struktur sosial akan 

mendorong terjadinya suatu perubahan sosial. Dalam konteks yang 

luas, misalnya, suatu komunitas (community) atau masyarakat 

(society), bila komposisi penduduknya berubah maka struktur 

sosialnya akan berubah. Kedua, adanya perubahan relasi 

(hubungan) dalam struktur sosial. Dalam hal ini termasuk, 

misalnya, perubahan dalam struktur kekuasaan (structure of 

power), otoritas (authority), dan komunikasi dalam struktur sosial 

yang ada. Ketiga, adanya perubahan fungsi dalam struktur, yaitu 

menyangkut apa yang harus dilakukan dan bagaimana 

melakukannya. Keempat, adanya perubahan dalam hubungan 

(relationship) antara struktur-struktur yang berbeda. Ini 

menyangkut hubungan antara struktur sosial tertentu dengan 

struktur sosial lainnya di luar struktur yang disebutkan pertama. 

Kelima, adanya perubahan dalam bentuk munculnya suatu struktur 

sosial baru dari struktur sosial yang lama. Struktur sosial lama ini 

mungkin pada akhirnya memudar atau hilang sama sekali; atau 
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dalam beberapa kasus malah terintegrasi dengan struktur sosial 

yang baru terbentuk itu.  

Selain tipologi perubahan sosial sebagaimana disebutkan di 

atas, Harper dalam bukunya yang sama juga mengemukakan 

adanya lima dimensi masalah perubahan sosial. Dimensi pertama 

berhubungan dengan tingkatan perubahan (levels of change); 

dimensi kedua berhubungan dengan kerangka waktu (time frames); 

dimensi ketiga berhubungan dengan penyebab perubahan (causes 

of change); dimensi keempat berhubungan dengan agensi (agency) 

atau bagaimana perubahan yang terjadi itu dihubungkan dengan 

intensi atau niat pelakunya atau aktor (manusia); dimensi kelima 

berhubungan dengan beberapa istilah berbeda yang berkaitan erat 

dengan konsep perubahan yaitu, misalnya, antara istilah proses, 

kemajuan (progress), perkembangan (evolution) dan pembangunan 

(development). 

Tipe-tipe perubahan sosial (PhopShop dalamIrfan, 2019) 

sebagai berikut: 

Aspek yang diutamakan Tipe perubahan sosial 

1. Motivasi timbulnya 

perubahan sosial 

a. Asli timbul dari dalam 

sistem sosial 

b. Ada dorongan dari luar 

sistem sosial 

2. Proses terjadinya a.       Tanpa direncanakan 

b.      direncanakan 

3. Jangka waktu terjadinya 

perubahan 

a.       Jangka pendek 

b.      Jangka panjang 

4. Tingkat atau lingkup 

terjadinya perubahan 

a.       Mikro (individual) 

b.      Intermediate (kelompok) 

c.       Makro (masyarakat)  

5. Pemindahan kebudayaan a.       Formal 

b.      Informal 

c.       Teknik  
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E. Penutup 

Pada tingkat kompleksitas internalnya, masyarakat selalu 

berubah, mulai dari tingkat makro, mezo, hingga mikro. 

Masyarakat adalah fenomena antar waktu. Masyarakat terjelma 

bukan karena keberadaannya di satu saat dalam perjalanan waktu. 

Tetapi ia hanya ada melalui waktu. Ia adalah jelmaan waktu. 

Individu dalam masyarakat memiliki dua kekuatan yaitu 

daya adaptif dan daya non-adaptif yang berpengaruh terhadap 

berlangsungnya perubahan sosial. Masyarakat bersifat dinamis 

yang selalu mengalami perubahan berdasarkan dimensi ruang, 

waktu, dan aspek kehidupan. Proses perubahan sosial melalui 

empat tahapan, yaitu: adaptasi, saluran perubahan, disintegrasi, dan 

reintegrasi. 

Merujuk pada waktu dan dampaknya, perubahan sosial 

terbagi atas tiga bentuk, yaitu; perubahan yang lambat dan 

perubahan yang cepat; perubahan yang pengaruhnya kecil dan 

perubahan yang pengaruhnya besar; dan perubahan yang 

dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Berdasarkan 

jenisnya, perubahan sosial dikelompokkan menjadi tiga, yaitu; 

evolusi sosial, mobilitas sosial, dan revolusi sosial.  

Perubahan sosial dipengaruhi oleh faktor internal, faktor 

eksternal, dan faktor psikologis. Faktor psikologis mempengaruhi 

dan menentukan arah perkembangan perubahan sosial. Perubahan 

sosial bergerak meninggalkan faktor yang diubah. 

Semoga !!! 
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BAB X 

SUMBER, ASPEK, UNSUR DAN  

DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada yang 

abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Dimanapun kita 

berada dan kapan pun itu, perubahan selalu membayangi dan 

mengintai kita layaknya sebuah kematian. Sekalipun kita berada di 

masyarakat tertutup yang teralienasi dari dunia luar, perubahan 

niscaya akan terjadi.  

Francis Fukuyama (2000) menyebut di era disrupsi saat ini 

perubahan mengandung dua makna yaitu gangguan dan inovasi. 

Perubahan bermakna sebagai sebuah gangguan bagi mereka yang 

konservatif atau yang selama ini dianggap menempati ―zona 

nyaman‖ dalam sebuah hal. Akan tetapi perubahan bermakna 

sebagai inovasi bagi mereka yang menganggap bahwa perubahan 

adalah sebuah peluang atau kesempatan untuk menghasilkan karya 

ataupun mengasah jati diri yang pada akhirnya memberikan 

manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri.  

Tapi sayangnya di era disrupsi saat ini masih banyak orang 

yang menganggap bahwa perubahan adalah sebuah gangguan bagi 

kenyamanan mereka saat ini. 

Perubahan adalah respon terencana atau tak terencana 

terhadap tekanan-tekanan dan desakan-desakan yang ada. 

 

B. Sumber-sumber Perubahan Sosial 

Ada  beberapa problem sosial yang disebutkan oleh para 

ilmuwan sosial sebagai sumber-sumber perubahan, di antaranya: 

(1) poverty (kemiskinan). Kemiskinan adalah problem sosial yang 

melibatkan orang banyak. (2) Crimes (kejahatan). Kejahatan bisa 
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berjenjang-jenjang dari blue collar crimes hingga white collar 

crimes (kejahatan orang yang berkerah putih). White color crimes, 

misalnya, adalah kejahatan yang dilakukan oleh para ustad, 

eksekutif, birokrat, politisi, dan yang setingkat dengan mereka 

(Rahmat, 1999).  

Sekarang ini, masyarakat kita dilanda oleh white color 

crimes yang sangat menggugah dan mengungkit rasa keadilan kita. 

Seringkali kita menemukan ada anak jalanan atau rakyat jelata 

yang dipukuli oleh Satpam sampai mati hanya karena mencuri kayu 

di hutan sejumlah beberapa kubik saja. Sementara, yang mencuri 

kekayaan hutan seharga ratuan juta bahkan miliaran dibiarkan. 

Masalah white color crimes ini adalah problem sosial yang amat 

menganiaya rakyat kecil di Indonesia pada zaman Orde Baru 

ataupun saat ini. (3) Pertikaian atau konflik. Konflik sosial bisa 

bersifat rasial, etnis, sektarian, ideologis, dan sebagainya. Bahkan, 

dalam kerangka pikir Marxian, perubahan (transformation) sistem 

sosial yang bersifat menyeluruh hanya akan terjadi melalui konflik. 

Tanpa terjadi konflik, tidak akan ada transformasi yang bersifat 

menyeluruh. 

Sumber-sumber primer perubahan sosial (Rodney D. Eliot 

dalam An Store. 2016).  
 

1. Teknologi dan tata ekonomi 

Teknologi merupakan kombinasi kebudayaan material dan 

non-material. Teknologi bukan hanya alat-alat dan mesin-mesin 

melainkan juga pengetahuan bagaimana membuat dan 

menggunakan alat-alat dalam suatu cara produktif. Penggunaan 

teknologi dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kita pegang. Keadaan 

suatu masyarakat tentang data, memutuskan untuk menggunakan 

dalam cara tertentu untuk memperoleh tujuan. Mengingat 

perubahan-perubahan di dunia ini juga sebagai konsekuensi dari 

perkembangan komputer. Banyak orang yang menggunakan 

komputer untuk membantu menulis karya ilmiah, membuat 

program-program di bank, dan lain-lain.  
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Teknologi mempunyai pengaruh positif pada kehidupan 

manusia. Perkembangan dari ilmu kedokteran mempunyai peranan 

penting dalam meningkatkan harapan hidup manusia. Teknologi 

juga mempunyai akibat-akibat negatif. Teknologi tidak hanya 

menciptakan alternatif-alternatif dari kesempatan-kesempatan baru, 

tetapi juga menciptakan masalah-masalah baru. Perubahan-

perubahan di bidang teknologi sering mendasari transformasi-

transformasi pokok dalam tata ekonomi.  

Globalisasi ekonomi dunia mempunyai banyak cabang yang 

kebanyakan muncul dewasa ini. Tata ekonomi internasional 

menjadikan dunia internasional merasa dalam persekutuan politis 

di antara bangsa-bangsa dunia. 
 

2. Ide-ide 

Max Weber sebagai seorang ilmuan sosial yang 

berpengaruh menemukan pentingnya agama dan masyarakat, 

khususntya bagi ide-ide keagamaan dapat meningkatkan perubahan 

sosial. Sebagian jawaban terhadap Karl Mark yang menyatakan 

bahwa ide-ide dapat menjadi faktor-faktor yang menentukan dalam 

melakukan perubahan.  
 

3. Perubahan komposisi penduduk 

Suatu masyarakat harus mampu menyediakan kebutuhan-

kebutuhan hidup untuk mempertahankan penduduknya. Apabila 

penduduk bertambah semakin cepat, masyarakat dihadapkan 

dengan perjuangan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup 

bagi warganya seperti pangan, air, papan, pekerjaan, dan lain-lain.  

Penduduk yang memiliki angka kelahiran yang sangat 

rendah menghadapi serangkaian penghambat yang berbeda, hal ini 

menimbulkan beberapa masalah. 

a) Mereka memiliki orang-orang muda yang lebih sedikit 

untuk mengisi posisi-posisi tenaga kerja. 

b) Bangsa-bangsa dengan penduduk yang sudah lanjut usia 

menghadapi masalah-masalah pemberian layanan-layanan 

sosial karena jumlah kaum tua yang bertambah.  
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4. Kontek budaya dan difusi 

Penyebaran suatu unsur budaya dari sekelompok orang 

kepada kelompok lain dalam suatu masyarakat atau antar 

masyarakat disebut difusi. Difusi dapat terjadi dalam bidang ide-

ide, keyakinan-keyakinan, seni dan musik, atau dapat berupa ujung 

tombak, senjata-senjata ruang angkasa dan teknologi pertanian. 

Dalam masyarakat pra industry, difusi berlangsung lambat. 

Kebudayaan material, khususnya kemajuan-kemajuan teknologi 

kemungkinan diadaptasi lebih cepat daripada kebudayaan non-

material seperti ide-ide dan keyakinan.  
 

5. Konflik 

Di zaman dewasa ini konflik-konflik semakin  kompleks, 

bukan hanya konflik individu, konflik antar individu maupun 

kelompok-kelompok dan konflik-konflik institusi-institusi yang 

dapat menimbulkan perubahan sosial. 
 

6. Gerakan-gerakan sosial 

Adanya gerakan sosial di masyarakat menimbulkan dampak 

positif dan negatif yang dapat merubah struktur pola kehidupan 

sosial dalam masyarakat (perubahan sosial). 

 

C. Aspek Perubahan Sosial 

Aspek-aspek perubahan sosial dapat dibahas dalam dua 

dimensi. Pertama, aspek yang dikaitkan dengan lapisan-lapisan 

kebudayaan yang terdiri dari aspek material, aspek norma-norma 

(norms) dan aspek nilai-nilai (values). Kedua, aspek yang dikaitkan 

dengan bidang-bidang kehidupan sosial masyarakat, yaitu bidang 

kehidupan ekonomi, bidang kehidupan keluarga, dan lembaga-

lembaga masyarakat. Aspek kebudayaan material (artifacts) adalah 

aspek-aspek yang sifatnya material dan dapat diraba atau dilihat 

secara nyata, seperti pakaian, alat-alat kerja, dan sebagainya. 

Karena sifatnya material, maka aspek kebudayaan ini relatif cepat 

berubah. 
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Aspek norma (norms), menyangkut kaidah-kaidah atau 

norma-norma sosial yang mengatur interaksi antara semua warga 

masyarakat. Aspek ini relatif lebih lambat berubah dibandingkan 

dengan aspek kebudayaan material. 

Aspek lain adalah nilai-nilai budaya (values), yang 

berkaitan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi pandangan atau 

falsafah hidup masyarakat. Nilai-nilai inilah yang mendasari 

norma-norma sosial yang menjadi kaidah interaksi antar warga 

masyarakat. Aspek nilai inilah paling lambat berubah dibandingkan 

dengan kedua aspek kebudayaan yang disebut terdahulu.  

Perubahan sosial dalam bidang ekonomi pada dasarnya 

menyangkut perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupan 

masyarakat dalam upaya mereka untuk memenuhi berbagai macam 

kebutuhan hidupnya, baik perubahan dalam nilai-nilai ekonomi, 

sikap, hubungan ekonomi dengan warga lainnya, maupun dalam 

cara atau alat-alat yang dipergunakan. Salah satu kunci dalam 

perubahan bidang ekonomi ini adalah proses ―diferensiasi‖ dan 

―spesialisasi‖. 

Dalam aspek kehidupan keluarga, yang menjadi fokus 

perhatian adalah perubahan fungsi dan peranan keluarga dalam 

kaitannya dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. 

Perubahan dalam struktur dan jumlah anggota keluarga mendorong 

terjadinya perubahan fungsi dan peranan keluarga. Salah satu aspek 

kehidupan keluarga yang paling jelas perubahannya adalah peranan 

kaum ibu, yang dulu hanya urus rumah tangga, sekarang telah 

menekuni pekerjaan di luar rumah atau pekerjaan publik.  

Adapun dalam aspek lembaga-lembaga masyarakat, 

perubahan sosial pada dasarnya berkembang, dari suasana 

kehidupan masyarakat tradisional dengan lembaga-lembaga 

masyarakat yang jumlah dan sifatnya masih sedikit dan terbatas, 

serta umumnya berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan. 

Berkembang menuju masyarakat modern dengan lembaga-lembaga 

masyarakat yang lebih bervariasi yang pada umumnya dibentuk 

atas dasar kepentingan warganya, baik dalam bidang ekonomi, 
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kebudayaan, pendidikan, serta dalam bidang hukum, politik dan 

pemerintahan. 

Perubahan sosial menyangkut pada 3 (tiga) aspek menurut 

Bungin (2009) yaitu:  

1. Perubahan pola pikir masyarakat, perubahan pola pikir dan 

sikap masyarakat menyangkut sikap masyarakat terhadap 

berbagai persoalan sosial dan budaya di sekitarnya yang 

berakibat terhadap pemerataan pola-pola pikir baru masyarakat 

sebagai sebuah sikap yang modern. Contohnya sikap terhadap 

pekerjaan. Konsep pola pikir lama bekerja itu hanya pada 

sektor formal yaitu menjadi Pegawai Negeri Sipil. Konsep lama 

ini telah berubah bekerja tidak harus di sektor formal akan 

tetapi dimana saja yang penting menghasilan uang yang 

maksimal.  

2. Perubahan perilaku masyarakat, menyangkut persoalan-

persoalan sistem sosial, di mana masyarakat meninggalkan 

sistem sosial lama dan menjalankan sistem sosial baru. Adanya 

perubahan dalam pengukuran kinerja suatu lembaga atau 

instansi dengan tidak hanya menggunakan pengukuran output 

saja, tapi dimana output dan proses yang dicapai melalui 

standar sertifikasi seperti BAN-PT pada perguruan tinggi.  

3. Perubahan budaya materi, menyangkut perubahan artefak 

budaya yang digunakan oleh masyarakat seperti model pakaian, 

karya fotografi, karya film teknologi dan sebagainya yang terus 

berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.  
 

Dalam sistem sosial menurut Teori Cybernetic (Soekanto, 

2013), masyarakat mengalami perubahan sosial berdasarkan 

beberapa aspek yaitu: budaya, sosial, politik, dan ekonomi. 

Pertama, budaya. Aspek budaya dalam perubahan sosial 

menkontribusikan nilai. Nilai yang dimaksud adalah pembangsaan, 

pembangsaan agama, pembangsaan iptek, pembangsaan militer, 

pembangsaan persatuan dan kesatuan.  
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Kedua, sosial.  Aspek sosial menkontribusikan integrasi 

(pengikat). Dalam aspek ini nilai dijadikan sebagai pedoman yang 

harus dituliskan dalam bentuk hukum, sehingga nilai tersebut 

dijadikan sebagai pengikat kehidupan bersama. Bentuk hukum 

yang dimaksud adalah sistem hukum tidak tertulis (hukum adat), 

sistem hukum tertulis (Common Law, Anglo Saxon, Sosialis, 

Islam).  

Ketiga, politik. Aspek politik menkonktribusikan 

pencapaian tujuan. Dalam mencapai tujuan kehidupan harus terikat 

dengan aturan dan nilai. Dalam pencapaian tujuan harus 

menggunakan budaya politik, proses politik, partisipasi politik, 

komunikasi politik dan struktur politik. 

Keempat, ekonomi. Masyarakat dalam perubahan sosial 

dalam mencapai tujuan ekonomi harus menggunakan energi. 

Energi yang dimaksud harus bersifat liberal, kapitalis, sosialis dan 

Pancasila sehingga akan mengalami pertumbuhan ekonomi dan 

pemerataan ekonomi. 
 

D. Unsur dan Model Perubahan Sosial  

Clarke (Darman, 2015) mengidentifikasi unsur-unsur dalam 

suatu proses perubahan yaitu : 1) lingkungan; 2) kapabilitas 

organisasi; 3) aktor perubahan; 4) strategi perubahan; 5) proses 

perubahan; 6) budaya perubahan; 7) tindakan perubahan; dan 8) 

kepemimpinan visioner. 

Unsur-unsur sosial dalam masyarakat yang mengalami 

perubahan meliputi: nilai-nilai sosial, norma-norma sosial,  pola-

pola perilaku,  organisasi,  susunan lembaga-lembaga 

kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan 

wewenang, interaksi sosial, dan hubungan sosial. 

Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perubahan sosial 

dirumuskan oleh Kotler (Djaslim Saladin, 2006) sebagai ―5C‖, 

yaitu : 



186  |  Nurlina Subair 

a. Cause (sebab), yaitu upaya atau tujuan sosial yang dipercaya 

oleh pelaku perubahan dapatmemberikan jawaban pada 

problem sosial. 

b. Change agency (agen perubahan), yaitu organisasi yang misi 

utamanya memajukan upaya perubahan sosial. 

c. Change target (sasaran perubahan), yaitu individu atau 

kelompok sosial yang ditunjuk sebagai sasaran upaya 

perubahan. 

d. Channel (saluran), yaitu media untuk menyampaikan 

pengaruh dan respon dari setiap pelaku perubahan ke sasaran 

perubahan. 

e. Change strategy (strategi perubahan), yaitu teknik utama 

mempengaruhi yang diterapkan oleh pelaku perubahan untuk 

menimbulkan dampak pada sasaran perubahan. 
 

Dalam perubahan sosial, unsur-unsur kemasyarakatan yang 

mengalami perubahan biasanya adalah mengenai nilai sosial, 

norma sosial, pola perilaku, organisasi sosial, kekuasaan, tanggung 

jawab, dan kepemimpinan. 

Secara teoritis-epistemologi ada dua konsep yang 

dibayangkan mengenai model perubahan, yaitu model perubahan 

statis dan model perubahan dinamis. Perubahan masyarakat yang 

statis tidak berarti bahwa masyarakat tersebut tidak mengalamai 

perubahan. Model perubahan masyarakat statis bermula dari para 

ilmuwan yang menganggap bahwa masyarakat akan berubah 

dengan sendirinya karena memang begitulah filosofi dasar 

kehidupan ―manusia‖. Cepat atau lambat manusia, begitu juga 

masyarakat, akan berubah sesuai berkembangan kehidupan dan 

sosialitasnya. Sementara model perubahan dinamis berasumsi 

bahwa masyarakat bisa dikondisikan untuk cepat berubah asalkan 

akses-akses untuk perubahan disediakan sedemian rupa, baik dari 

sudut ekonomi, keorganisasiannya, dan nilai-nilai yang ditawarkan 

kepada suatu masyarakat (Emil E. Elip, 2016). 
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Model perubahan (social change) yang statis diasumsikan 

oleh karena perubahan tersebut akan berhadapan dengan 

―bangunan kultur‖ yang biasanya lamban untuk berubah. 

Sementara model perubahan dinamis diasumsi bahwa perubahan 

tersebut akan mempengaruhi level sosial (relasi kesepakatan-

kesepakatan antar individu atau kelompok), dan tidak pada level 

kultural. 
 

E. Dinamika Perubahan Sosial 

Para ahli sosiologi dan antropologi merasa yakin, bahwa 

tidak ada masyarakat manusia yang dalam pertumbuhannya tidak 

mengalami proses dinamika dan perubahan sosial budaya. 

Betapapun kecil dan sedikit perubahan-perubahan itu, pada 

akhirnya setelah melalui beberapa kurun waktu, akhirnya 

perubahan sosial budaya itu akan terakumulasi dan semakin 

tampak. Misalnya pola kehidupan ekonomi suku-suku terasing, 

seperti suku Badui di Banten, orang Kubu di Jambi dan Sumatera 

Selatan, orang Dayak di Kalimantan, orang Togutil di Kepulauan 

Halmahera, dan orang-orang Irian Pedalaman. 

Perubahan sosial dan sistem nilai budaya juga diartikan 

sebagai suatu perubahan penting dalam struktur sosial, pola-pola 

perilaku dan sistem interaksi sosial, termasuk di dalamnya 

perubahan norma, nilai, dan fenomena kultural (More dalam 

Fatchan, 2004). Dinamika masyarakat tersebut dapat terjadi karena 

faktor internal yang melekat dalam diri masyarakat itu sendiri dan 

dapat juga dikarenakan faktor lingkungan eksternal. 

Dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara 

langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Atau, 

dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara 

anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain 

secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara 

keseluruhan (Slamet Santosa, 2009). Dalam sosiologi, dinamika 

sosial diartikan sebagai keseluruhan perubahan dari seluruh 

komponen masyarakat dari waktu ke waktu. Keterkaitan antara 
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dinamika sosial dengan interaksi sosial adalah interaksi mendorong 

terbentuknya suatu gerak keseluruhan antara komponen masyarakat 

yang akhirnya menimbulkan perubahan-perubahan dalam 

masyarakat baik secara progresif ataupun reprogresif. 

Soekanto (2013) dinamika perubahan sosial yaitu maju atau 

mundurnya kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan proses 

pembangunan yang sedang berlangsung. Dalam teori perubahan 

sosial terdapat berbagai dinamika yang turut mempengaruhinya 

antara lain perubahan adalah sebagai suatu fakta, perubahan 

masyarakat dapat berarti kemunduran (regress) dan perubahan 

masyarakat menjadi kemajuan (progress). Perubahan sosial sebagai 

fakta dapat dilihat dan dirasakan dimana perubahan masyarakat 

adalah suatu kenyataan yang dibuktikan oleh gejala-gejala seperti 

de-personalisasi, adanya frustrasi dan apatis (kelumpuhan mental), 

pertentangan dan perbedaan pendapat.  

Ada 8 (delapan) jenis proses dinamika dan perubahan sosial 

budaya (Carlina dalam Darwis, 2019), yaitu (1) proses 

internalisasi, (2) proses sosialisasi, (3) proses enkulturasi, (4) 

proses evolusi sosial budaya, (5) proses difusi, (6) proses 

akulturasi, (7) proses asimilasi, dan (8) proses pembaruan atau 

inovasi. 

Pertama, proses internalisasi. Proses internalisasi adalah 

proses panjang sejak seorang individu dilahirkan sampai tua untuk 

belajar menanamkan (menginternalisasikan) dalam kepribadiannya 

segala perasaan, hasrat, nafsu serta emosi yang diperlukan 

sepanjang hidupnya. Berbagai macam perasaan, hasrat, nafsu, dan 

emosi yang terdapat dalam kepribadian individu itu dikembangkan 

oleh individu yang bersangkutan melalui bakat yang dimilikinya. 

Bakat ini terkandung dalam gen setiap manusia. Wujud dan 

pengaktifan dari berbagai macam isi kepribadian individu itu 

sangat dipengaruhi oleh berbagai macam pengaruh (stimulan) yang 

berada dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial maupun 

budayanya. 
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Koentjaraningrat (2003) mengungkapkan bahwa, proses 

internalisasi adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup 

individu, yaitu mulai saat ia dilahirkan sampai akhir hayatnya. 

Sepanjang hayatnya seorang individu terus belajar untuk mengolah 

segala perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi yang kemudian 

membentuk kepribadiannya.  Menurut Ridwan Effendi (2006) 

proses internalisasi adalah proses pengembangan potensi yang 

dimiliki manusia, yang dipengaruhi baik lingkungan internal dalam 

diri manusia itu maupun eksternal, yaitu pengaruh dari luar diri 

manusia.  

Menurut Abdurrahmat Fathoni (2006) proses internalisasi 

tergantung dari bakat yang dipunyai dalam gen manusia untuk 

mengembangkan berbagai macam perasaan, hasrat, nafsu, dan 

emosinya. Tetapi semua itu juga tergantung dengan pengaruh dari 

berbagai macam lingkungan sosial dan budayanya. Contoh: bayi 

yang lahir terus belajar bagaimana mendapatkan perasaan puas dan 

tidak puas. 

Dapat disimpulkan bahwa proses internalisasi merupakan 

proses pengembangan atau pengolahan potensi yang dimiliki 

manusia, yang berlangsung sepanjang hayat, yang dipengaruhi oleh 

lingkungan internal maupun eksternal. 

Kedua, proses sosialisasi. Sosialisasi dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses sosial yang terjadi bila seseorang menghayati 

dan melaksanakan norma-norma kelompok tempat ia hidup 

sehingga akan merasa menjadi bagian dari kelompoknya tadi. 

Dipandang dari sudut kepentingan individu, sosialisasi adalah suatu 

proses sosial yang terjadi bila seorang individu mendapatkan 

pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku 

kelompoknya. 

Ridwan Effendi (2006) mengemukakan bahwa syarat 

terjadinya proses sosialisasi adalah: (1) individu harus diberi 

keterampilan yang dibutuhkan bagi hidupnya kelak dimasyarakat; 

(2) individu harus mampu berkomunikasi secara efektif dan 

mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis dan 
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berbicara; (3) pengendalian fungsi-fungsi organik harus dipelajari 

melalui latihan-latihan wawas diri yang tepat; dan (4) individu 

harus dibiasakan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada 

pada masyarakat.  

Ketiga, proses enkulturasi. Dalam proses enkulturasi 

seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta 

sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma dan peraturan-

peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Proses enkulturasi 

sudah dimulai sejak kecil oleh setiap warga masyarakat, mula- 

mula dari orang-orang dalam lingkungan keluarganya, kemudian 

dari teman-temannya bermain. Bentuk awal dari enkulturasi adalah 

meniru berbagai macam tindakan orang lain, setelah perasaan dan 

nilai budaya yang memberi motivasi akan tindakan meniru itu telah 

diinternalisasikan. 

Koenjtaraningrat (2003) mengemukakan bahwa proses 

enkulturasi merupakan proses belajar dan menyesuaikan alam 

pikiran serta sikap terhadap adat, sistem norma, serta semua 

peraturan yang terdapat dalam kebudayaan seseorang. Ridwan 

Effendi (2006) mengemukakan bahwa, sejak kecil proses 

enkulturasi sudah dimulai dalam alam pikiran manusia, mula-mula 

dari lingkungan keluarga, kemudian teman bermain, lingkungan 

masyarakat dengan meniru pola perilaku yang berlangsung dalam 

suatu kebudayaan. Oleh karena itu proses enkulturasi disebut juga 

dengan pembudayaan.  

Dapat disimpulkan bahwa dinamika masyarakat merupakan 

suatu kehidupan masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih 

individu dalam suatu wilayah yang memiliki hubungan psikologis 

secara jelas antara masyarakat yang satu dengan yang lain dan 

berlangsung dalam situasi yang dialami.  

Keempat, proses evolusi sosial budaya. Proses evolusi 

social budaya merupakan proses perubahan suatu kebudayaan 

dalam jangka waktu lama dan bertahap. Perubahan kebudayaan itu 

tidak serta-merta berubah tetapi berlangsung secara bertahap dalam 

interval waktu tertentu dan panjang. Peristiwa perubahan ini bisa 
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dianalogikan seperti evolusi makhluk hidup. Proses evolusi social 

budaya ini bisa dianalisis secara detail maupun secara umum atau 

keseluruhan yaitu dengan melihat perubahan-perubahan besar yang 

terjadi dalam kebudayaan itu. 

Kelima, proses difusi. Difusi adalah proses penyebaran 

unsur-unsur kebudayaan dari individu yang satu kepada individu 

yang lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. 

Dengan proses tersebut manusia mampu untuk menghimpun dan 

menyebarkan penemuan-penemuan baru yang telah dihasilkan. 

Dengan terjadinya difusi, suatu penemuan baru yang telah diterima 

oleh suatu masyarakat dapat diteruskan dan disebarkan pada 

masyarakat lain yang lebih luas. Proses tersebut merupakan 

pendorong tumbuh dan berkembangnya suatu kebudayaan. 

Ada dua tipe difusi, yaitu: a. Difusi intramasyarakat (intra-

society diffusion), yaitu difusi yang terjadi dalam satu masyarakat. 

b. Difusi antarmasyarakat (inter-society diffusion), yaitu difusi 

yang terjadi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang 

lain. 

Keenam, proses akulturasi. Istilah akulturasi atau culture 

contact (kontak kebudayaan) mempunyai pengertian proses sosial 

yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu 

kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu 

kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur 

kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam 

kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian 

kebudayaan itu sendiri. Proses akulturasi sudah terjadi sejak zaman 

dahulu dalam sejarah kebudayaan manusia. Migrasi antara 

kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda 

telah menyebabkan individu-individu dalam kelompok-kelompok 

itu dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing. 

Ketujuh, proses asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial 

yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar 

belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul langsung secara 

intensif untuk waktu yang lama sehingga kebudayaan golongan-
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golongan tadi masing-masing berubah wujudnya menjadi 

kebudayaan campuran. Biasanya golongan yang tersangkut dalam 

suatu proses asimilasi adalah golongan minoritas. Dalam hal ini 

golongan minoritas mengubah sifat khas dari unsur-unsur 

kebudayaannya, dan menyesuaikannya dengan kebudayaan dari 

golongan mayoritas sedemikian rupa, sehingga lambat laun 

kehilangan kepribadian kebudayaannya dan masuk ke kebudayaan 

golongan mayoritas. 

Kedelapan, proses pembaruan atau inovasi. Inovasi 

merupakan proses pembaruan dalam penggunaan sumber-sumber 

alam, energi, dan modal, serta pengaturan sistem tenaga kerja yang 

baru dan pemanfaatan teknologi baru. Semua itu akan 

menyebabkan adanya sistem produksi dalam membuat produk-

produk yang baru. Dengan demikian, inovasi menyangkut 

pembaruan kebudayaan, yang khusus mengenai unsur teknologi 

dan ekonomi. Hal itu berarti juga berkaitan erat dengan penemuan 

baru dalam iptek, suatu penemuan juga merupakan proses sosial 

panjang yang melalui dua tahap khusus, yaitu discovery dan 

invention. Suatu discovery merupakan penemuan dari suatu unsur 

kebudayaan baru, baik berupa alat baru, ataupun ide baru, yang 

diciptakan oleh seorang individu, maupun beberapa individu dalam 

masyarakat yang bersangkutan. Discovery bisa menjadi invention 

apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, dan menerapkan 

penemuan baru itu. Sebagai contoh penemuan mobil merupakan 

rangkaian penemuan sepanjang 36 tahun dari banyak orang. 

Diawali oleh penemuan sistem motor gas pada tahun 1875 oleh S. 

Marcus sampai dengan Henry Ford memperoleh hak paten atas 

mobil sebagai alat angkutan pada tahun 1911. 

 

F. Penutup 

Perubahan sosial tidak berdiri sendiri melainkan memiliki 

kaitan dengan aspek kehidupan lainnya. Dengan demikian, 

perubahan sosial berpengaruh terhadap kehidupan, baik pada 

individu maupun masyarakat, baik pada skala terbatas maupun 
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luas, dan berlangsung cepat atau lambat. Perubahan sosial memiliki 

dua makna yakni sebagai kemajuan dan sebagai kemunduran. 

Perubahan sosial ke arah kemajuan merupakan hal yang harus 

diusahakan dan menghindari perubahan yang bersifat destruktif. 

Perubahan yang bersifat konstruktif dan mengarah pada kemajuan 

menjadi wahana bagi meningkatnya kesejahteraan hidup 

masyarakat. 

Untuk itu, maka perubahan sosial perlu diupayakan yakni 

perubahan yang tidak bertentangan dengan kaidah yang sudah ada, 

sehingga dapat membawa masyarakat ke arah kemajuan dan 

peningkatan taraf kehidupan warganya. 

Semoga !!! 
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BAB XI 

FAKTOR PENYEBAB, PENDORONG DAN  

PENGHAMBAT PERUBAHAN SOSIAL 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Dalam beberapa hal, sisi negatif perubahan memang tidak 

terhindarkan. Setiap kali komunitas menusia dipaksa untuk 

menyesuaikan diri terhadap kondisi yang berubah, disitu selalu ada 

kegetiran. Tetapi begitu banyak kesia-siaan dan penderitaan yang 

telah kita saksikan dalam dasawarsa terakhir. Sebenarnya,bisa 

dihindarkan. Selama inikita telah membuat begitu banyak 

kesalahan yang menghambat keberhasilan dari sebuah perubahan, 

kesalahan yang paling umum diantaranya adalah membiarkan 

terlalu puas diri; gagal menciptakan koalisi pengarah yang cukup 

kuat; meremehkan kekuatan visi; visi tidak dikomunikasikan 

dengan baik; membiarkan hambatan menghalangi visi baru; gagal 

menciptakan hasil jangka pendek; terlalu cepat menyatakan 

keberhasilan; lalai menanamkan perubahan secara kokoh dalam 

kultur masyarakat. 

Ide atau ideas, gagasan, pemikiran adalah salah satu faktor 

yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Jika ingin 

melakukan perubahan sosial, maka harus memulainya dengan 

merubah nilai-nilai, pandangan hidup atau pandangan dunia 

masyarakat itu sendiri. Kita perlu melahirkan pemikiran-pemikiran 

besar yang tidak saja berdimensi kekinian dan kedisinian, tetapi 

juga pemikiran yang melampaui zaman berzaman.  

Tidak keliru, ideas bukan satu-satunya faktor yang 

menyebabkan perubahan sosial. Masih ada great individuals 

atautokoh-tokoh besar yang biasanya kita sebut heroes (pahlawan) 

atau bisa juga gerakan-gerakan sosial (social movement) seperti 

yang dilakukan mahasiswa atau juga LSM, pers, dan civil society 
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lainnya. Hanya saja, dari tiga faktor perubahan itu, yang paling 

mungkin dan sekaligus otentik adalah melalui ideas. 

Bila ditinjau dari aspek sosiologi, perubahan sosial adalah 

perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik dalam segi norma 

maupun kebudayaan. Perubahan bisa terjadi karena keinginan 

untuk hidup yang lebih baik dan bisa juga secara terpaksa karena 

keadaan. Perubahan pasti akan selalu terjadi, baik secara disadari 

maupun tidak.  

Mengapa terjadi perubahan? Pada dasarnya manusia adalah 

makhluk dinamis. Manusia tidak pernah merasa puas atau cukup 

dengan keadaan yang ada sekarang. Melalui interaksinya dengan 

manusia lain serta alam sekitarnya, manusia menyadari dan 

menemukan sesuatu yang lain, yang harus dilakukan untuk 

mengubah dan memperbarui hidupnya. Tentunya disesuaikan 

dengan perkembangan pola pikir dan kemampuan yang 

dimilikinya. 

 

B. Faktor Penyebab Perubahan Sosial 

Kebosanan manusia sebenarnya merupakan salah satu 

penyebab dari perubahan.  

Perubahan merupakan gejala sosial yang dialami oleh setiap 

masyarakat. Masyarakat memiliki kecenderungan untuk semakin 

maju dan berkembang, seiring dengan kemajuan pola pikir dan 

tingkat kemampuannya. Kecenderungan ini sangat dipengaruhi 

oleh faktor-faktor berikut ini (Hamid Darmadi, 2012). 

1. Rasa tidak puas terhadap keadaan dan situasi yang ada. 

2. Timbul keinginan untuk mengadakan perubahan. 

3. Sadar akan adanya kekurangan dalam kebudayaan sendiri 

sehingga berusaha untuk menutupinya dengan mengadakan 

perbaikan. 

4. Adanya usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan 

keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan 

dengan pertumbuhan masyarakat. 
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5. Banyaknya kesulitan yang dihadapi memungkinkan manusia 

berusaha untuk dapat mengatasinya. 

6. Tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan 

adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup. 

7. Sikap terbuka dari masyarakat terhadap hal-hal yang baru, 

baik yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat 

tersebut. 

8. Sistem pendidikan yang dapat memberikan nilai-nilai tertentu 

bagi manusia untuk meraih masa depan yang lebih baik. 
 

Faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial 

menurut Mooris Ginsberg sebagaimana terbuta dalam bukunya 

Essays in Sociology and Social Philosophy (Usman dan Kadir, 

2020), yaitu: 

(1)  Faktor penyebab perubahan sosial yang pertama yaitu 

karena individu dalam masyarakat secara sadar mengadakan 

perubahan. 

(2) Faktor penyebab perubahan sosial yang kedua ialah karena 

sikap-sikap pribadi yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi 

yang berubah. Perubahan-perubahan struktural dalam 

bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang politik. 

(3)  Faktor penyebab perubahan sosial yang ketiga yaitu 

perubahan-perubahan struktural dalam bidang sosial, 

ekonomi dan politik. 

(4)  Faktor penyebab perubahan sosial yang keempat ialah 

karena pengaruh eksternal (dari luar). 

(5) Faktor penyebab perubahan sosial yang kelima yaitu karena 

munculnya pribadi-pribadi dan kelompok yang menonjol di 

dalam masyarakat (kelas menengah). 

(6)  Faktor penyebab perubahan sosial yang berikutnya adalah 

muculnya peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya kekalahan 

dalam perang antara negara yang menyebabkan terjadinya 

perubahan-perubahan ekonomi dan politik di negara yang 

berperang tersebut. 
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(7)  Faktor penyebab perubahan sosial yang terakhir yaitu 

tercapainya konsensus di dalam masyarakat untuk meraih 

suatu tujuan bersama. 
 

Menurut Rogers (1996), bahwa perubahan dalam 

masyarakat/sosial terdapat beberapa sebab (sumber) yang terdiri 

atas: 

1. Immanent change: jika sumber perubahan berasal dari dalam 

sistem, dibagi dalam dua kategori: (a) immanent change: 

terjadi ketika para anggota suatu sistem sosial tanpa atau 

dengan sedikit pengaruh eksternal, menemukan dan 

mengembangkan ide baru, dalam hal ini anggota sistem 

menemukan ide baru tersebut; dan (b) induced immanent 

change: anggota sistem menemukan dan mengembangkan ide 

baru setelah masalah atau kebutuhan akan ide tersebut 

diberitahukan oleh pihak luar sistem sosial. 

2. Contact change: perubahan yang terjadi ketika sumber yang 

berada di luar sistem sosial memperkenalkan suatu ide baru; 

terbagi dalam dua kategori: (a) selective contact change: 

perubahan sistem setelah anggota sistem melihat ide baru di 

luar sistem dan mengembangkan ide tersebut di dalam sistem 

tanpa tekanan oleh pihak luar; dan (b) directed contact 

change, sering pula disebut sebagai perubahan terencana 

(planned change). 
 

Menurut Mooris Ginsberg (Darwis, 2019) sebab-sebab 

terjadinya perubahan sosial sebagai berikut: 

a. Keinginan individu dalam masyarakat untuk secara sadar 

mengadakan perubahan; 

b. Sikap-sikap pribadi yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi 

yang berubah; 

c. Perubahan-perubahan struktural dalm bidang sosial, ekonomi 

dan politik; 

d. Pengaruh eksternal; 
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e. Munculnya pribadi-pribadi dan kelompok yang menonjol 

dalam masyarakat (kelas menengah); 

f. Munculnya peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya kelas 

kekalahan dalam perang seperti kekalahan Jepang terhadap 

Sekutu dalam PD II menyebabkan terjadinya perubahan 

ekonomi dan politik di jepang; dan 

g. Tercapainya konsensus dalam masyarakat untuk meraih suatu 

tujuan bersama. 
 

Robert Kreitner dan Angelo Kinicki (2005) menyatakan 

perubahan itu harus dilakukan dikarenakan adanya desakan oleh 

kekuatan internal dan eksternal. Pada dasarnya faktor-faktor yang 

menyebabkan perubahan sosial ada dua, yaitu: faktor internal (dari 

dalam masyarakat) dan faktor eksternal (dari luar masyarakat). 
 

1. Faktor intern 

Faktor intern adalah faktor perubahan sosial yang berasal 

dari dalam masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor intern yang 

mempengaruhi perubahan sosial adalah menyangkut faktor-faktor 

yang berkaitan dengan kondisi atau perkembangan yang terjadi 

dalam lingkungan masyarakat. Faktornya bermacam-macam yakni 

perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik 

dalam masyarakat, dan pemberontakan atau revolusi. 

1.1. Perubahan jumlah penduduk 

Perubahan jumlah penduduk dapat disebabkan oleh 

berkurang atau bertambahnya jumlah penduduk. Pertambahan 

penduduk menyebabkan perubahan sosial. Seperti di pulau Jawa 

yang jumlah penduduknya semakin banyak. Hal ini menyebabkan 

berkembangnya sistem kepemilikan tanah sehingga tidak terjadi 

sengketa tanah antar penduduk. 

Berkurangnya penduduk disebabkan oleh urbanisasi atau 

perpindahan penduduk dari desa ke kota. Sehingga di desa terjadi 

kekosongan karena tidak ada yang mengelola. Ini menyebabkan 

perubahan sosial terjadi di daerah pedesaan. 
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1.2. Penemuan-penemuan baru 

Penemuan menambahkan atau mengembangkan suatu 

kebudayaan dalam masyarakat. Penemuan unsur kebudayaan yang 

baru disebut discovery. Namun, tentu saja penemuan tersebut 

belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Pengenalan, 

pengembangan, dan pengetahuan terhadap unsur kebudayaan yang 

baru tersebut diperlukan sehingga discovery menjadi invention. 

Invention adalah discovery yang telah diterima dan telah diterapkan 

oleh masyarakat. 

Contohnya adalah penemuan mobil. Pada awal 

penemuannya, tentu saja belum bisa diterima oleh masyarakat 

sebagai pengganti kereta kuda. Walaupun mobil lebih mudah 

perawatannya. Namun pada saat itu harganya masih sangat mahal 

dan kecepatannya tidak secepat kereta kuda. Sehingga 

pengembangan pun terus dilakukan untuk menekan harga dan 

meningkatkan performa mobil. 

1.3. Konflik dalam masyarakat 

Konflik dalam masyarakat disebabkan oleh adanya 

perbedaan dalam masyarakat. Walaupun konflik bersifat disosiatif 

atau memecah belah hubungan dalam masyarakat. Konflik pasti 

akan diiringi oleh proses akomodasi yang justru dapat menguatkan 

ikatan sosial. Hal ini terlihat ketika kita membandingkan keadaan 

sebelum konflik dan setelah konflik. 

1.4. Pemberontakan atau revolusi 

Revolusi terjadi karena keinginan kuat masyarakat untuk 

berubah. Sedangkan pemberontakan terjadi karena keinginan kuat 

masyarakat untuk berubah ditolak oleh pemimpin masyarakat 

tersebut. Revolusi menyebabkan terjadinya perubahan sosial secara 

besar-besaran. Contohnya adalah kejadian revolusi di Rusia pada 

tahun 1917 yang menyebabkan perubahan Rusia yang dahulu 

merupakan kerajaan berubah menjadi diktator proletariat yang 

dilandaskan pada doktrin marxis. 
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2. Faktor ekstern 

Faktor ekstern adalah penyebab perubahan sosial yang 

berasal dari luar masyarakat. Berbagai faktor ekstern yang 

mendorong perubahan sosial meliputi kondisi atau perkembangan 

yang terjadi di luar lingkungan masyarakat yang bersangkutan, 

tetapi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi 

perubahan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Faktor 

eksternal yang terpenting di antaranya dalam pengaruh lingkungan 

alam fisik, pengaruh unsur kebudayaan maupun aktualisasi, faktor 

eksternal juga dapat berupa adanya peperangan yang 

mengakibatkan terjadinya penaklukan suatu masyarakat atau 

bangsa oleh bangsa lain, yang selanjutnya memaksakan terjadinya 

perubahan sosial terutama di kalangan masyarakat atau bangsa 

yang kalah perang. 

Adapun faktor-faktornya adalah dari alam, peperangan, dan 

pengaruh dari masyarakat lain. 

2.1. Alam 

Faktor dari alam adalah faktor yang tidak dapat dihindari 

karena itu merupakan kehendak Tuhan. Faktor dari alam bisa 

berupa bencana alam atau perubahan iklim. Sehingga masyarakat 

harus beradaptasi dengan faktor alam tersebut atau harus 

meninggalkan tempat tinggalnya. 

2.2. Peperangan 

Peperangan tentu akan menyebabkan perubahan sosial 

dalam masyarakat. Terutama pada pihak yang kalah dalam 

peperangan. Itu dikarenakan oleh pihak yang kalah harus menerima 

ide-ide atau kebudayaan dari pihak yang menang. Sehingga terjadi 

perubahan secara besar-besaran dalam masyarakatnya. 

2.3. Pengaruh dari masyarakat lain 

Hubungan yang di lakukan secara fisik antara dua 

masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan 

pengaruh timbal balik salah satunya adalah pertukaran kebudayaan. 

Jika pengaruh suatu kebudayaan dapat diterima tanpa paksaan, 

maka disebut demonstration effect. Jika pengaruh suatu 
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kebudayaan saling menolak, maka disebut cultural animosity. Jika 

suatu kebudayaan mempunyai taraf yang lebih tinggi dari 

kebudayaan lain, maka akan muncul proses imitasi yang lambat 

laun unsur-unsur kebudayaan asli dapat bergeser. Pertemuan 

tersebut disebabkan oleh terdapat komunikasi massa antara kedua 

belah pihak. 

 

C. Faktor Pendorong Perubahan Sosial 

Setiap perubahan, menurut Winardi (2006), senantiasa 

diawali dengan kondisi yang berlalu sebagai kondisi das sein, 

kondisi yang berlaku erat kaitan dengan beraneka masalah yang 

ada intinya merupakan deviasi dari kondisi yang diharapkan dan 

kondisi riil. 

Menurut Alvin Betrand (Usman dan Kadir, 2020) bahwa 

awal dari proses perubahan sosial adalah komunikasi yaitu 

penyampaian ide, gagasan, nilai, kepercayaan, keyakinan dan 

sebagainya, dari satu pihak ke pihak lainnya sehingga dicapai kata 

kesepahaman. Menurut David Mc Clelland(Mas‘ud, 2019) bahwa 

dorongan untuk perubahan adalah adanya hasrat meraih prestasi 

(need for achievement) yang melanda masyarakat. Soekanto(2013) 

bahwa perubahan sosial disebabkan oleh faktor intern dalam 

masyarakat itu dan faktor ekstern. 

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat didorong 

oleh empat faktor yaitu: 1) urbanisasi, 2) kemampuan membaca 

dan menulis, 3) empati, kemampuan untuk melihat diri-sendiri di 

dalam situasi orang lain, 4) partisipasi media dalam perubahan 

sosial (Daniel Lerner dalam Sriati, 2005). Keempat faktor ini 

sekaligus sebagai indikator modernitas masyarakat yang 

bersangkutan. Dari empat faktor ini, tiga faktor (urbanisasi, 

kemampuan membaca dan menulis dan empati) berasal dari dalam 

diri masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor yang keempat yaitu 

partisipasi media berasal dari luar diri masyarakat sebagai lembaga 

dan butuh peranserta media secara nyata.  
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Soetomo (2009) menjelaskan ada lima faktor yang 

mendorong perubahan sosial diantaranya: sebagai upaya 

pemecahan masalah sosial, percepatan perubahan, proses 

reintegrasi, memotong lingkaran kemiskinan, transformasi struktur, 

dan antisipasi dampak. Faktor perubahan sosial tersebut oleh 

Soetomo diistilahkan sebagai perubahan sosial terencana menuju 

kondisi sosial yang lebih baik.  

Pertama, pemecahan masalah sosial.Soetomo menguraikan 

―sebagaimana diketahui, masalah sosial kondisi yang tidak 

diharapkan, karena mengandung unsur yang merugikan, baik fisik 

maupun non fisik, atau merupakan pelanggaran terhadap norma 

maupun standar sosial.  

 Masalah sosial juga dapat dikatakan sebagai penyakit sosial 

yang meresahkan masyarakat bahkan negara seperti misalnya 

tindakan teroris yang melakukan bom bunuh diri, bom buku, bom 

senter, bom tarmos, dll terhadap tempat umum atau individu. Ini 

menjadi masalah sosial ditengah kehidupan masyarakat dan 

bernegara. Oleh karena itu, masyarakat, negara, dan pihak tertentu 

harus mengambil langkah untuk merubah tindakan terorisme 

menjadi sesuatu yang lebih baik dan dapat menciptakan keamanan 

dan kedamaian.  

Kedua, percepatan perubahan.Definisi percepatan 

perubahan dalam konteks ini adalah mendorong perubahan alami 

menjadi perubahan terencanakan dengan tujuan dapat berubah 

lebih cepat. Langkah ini diatur oleh struktur sosial yang memiliki 

otoritas untuk mengatur dan mengarahkan struktur sosial 

dibawahnya seperti misalnya untuk merubah pola pikir tradisional 

masyarakat menuju pola pikir moderen dengan cara alami 

cenderung lambat, oleh karena itu perlu direncanakan oleh 

pemerintah terkait untuk merubah lebih cepat melalui program 

pembangunan yang dianggap tepat.  

Ketiga, memotong lingkaran kemiskinan.Perubahan sosial 

dalam model ini mengarah pada pembangunan kesejahteraan 

masyarakat. Masyarakat yang berada pada lingkaran kemiskinan 
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diusahakan untuk merubah menuju masyarakat yang sejahtera 

sandang pangan. Langkah ini tentu berawal dari inisiatif negara dan 

didorong oleh kemauan keras masyarakat itu sendiri.  

Keempat, transformasi struktur dan antisipasi 

dampak.Berdasarkan perspektif struktural fungsional, kondisi 

pembangunan sangat tergantung dari struktur sosial yang ada. Jika 

struktur sosial korup, maka pembangunan akan bertumpu pada 

struktur sosial tertentu dan distribusi kekuasaan terpusat pada 

struktur tertentu pula akhirnya keadilan yang dinginkan tidak dapat 

terwujud dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, perlu 

dilakukan perubahan atau reformasi struktur sosial menuju struktur 

yang mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Good and 

political will seluruh lapisan sosial utamanya negara adalah hal 

utama yang harus dimiliki dalam melakukan transformasi struktur 

serta menjaga struktur baru agar berjalan dengan baik dan dapat 

mewujudkan cita-cita dan tujuan yang dinginkan.  

Menurut Hussey (Wibowo, 2011), terdapat enam faktor 

yang menjadi pendorong bagi kebutuhan akan perubahan (khusus 

perubahan organisasi) yaitu: (1) perubahan teknologi, sebagai 

akibat dari perubahan teknologi yang terus meningkat akan 

mendorong organisasi untuk menyesuaikannya, (2) Persaingan 

semakin intensif, hal ini mengakibatkan banyak organisasi yang 

harus mencapai standar kualitas jika tidak ingin kalah bersaing, (3) 

Pelanggan makin banyak tuntutan, sehingga untuk menjadi 

perusahaan yang kompetitif perusahaan harus lebih cepat merespon 

kebutuhan pelanggan, (4) Profil demografis negara berubah, hal ini 

akan berpengaruh terhadap pola kebutuhan masyarakat, (5) 

Privatisasi bisnis milik masyarakat berlanjut, sistem baru bisnis 

terus bertumbuh dan menciptakan kompetisi pasar yang lebih besar 

lagi, (6) Pemegang saham minta lebih banyak nilai, perusahaan 

akan berada dibawah tekanan apabila kinerja tidak tercapai.   

Ada sejumlah faktor pendorong lain perubahan sosial, 

sebagai berikut. 
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a. Kontak dengan kebudayaan lain. Kontak budaya yang 

mengarah pada interaksi memberi dampak positif, yaitu 

mengurangi prasangka negatif terhadap kebudayaan lain 

dan mencegah konflik sosial. 

b. Sistem pendidikan yang maju. Pendidikan penting bagi 

masyarakat karena dapat membuka pikiran dan wawasan 

untuk melakukan perubahan sosial kearah kemajuan. 

c. Sikap menghargai hasil karya. Penghargaan dapat memberi 

semangat untuk berinovasi. 

d. Keinginan untuk maju. Perubahan terjadi karena adanya 

keinginan, pengharapan. Dorongan dalam diri sendiri untuk 

memperbaiki keadaan merupakn salah satu faktor 

pendorong perubahan sosial. 

e. Sistem lapisan terbuka masyarakat. Sistem lapisan sosial 

terbuka memberi kesempatan setiap orang yang 

berkompeten untuk melakukan perubahan status sosial 

dalam hibupnya. 

f. Peduduk yang heterogen. Penduduk heterogen memiliki 

kesempatan lebih besar untuk melakukan kontah budaya 

dengan masyarakat lain. 

g. Ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang 

kehidupan. 

h. Orientasi pada masa depan. Masyarakat yang berorientasi 

pada masa depan selalu mengedepankan sikap terbuka 

untuk menerima dan menyesuaikan nilai sosial berdasarkan 

perkembangan budaya global. 
 

D. Faktor Penghambat Perubahan Sosial 

Ada beberapa faktor penghambat perubahan sosial: 

kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, adanya adat atau 

kebiasaan yang sulit diubah, adanya kepentingan yang tertanam 

kuat (vested interests), perkembangan ilmu pengetahuan yang 

terlambat, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi 

kebudayaan, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, sikap 
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masyarakat yang sangat tradisional, dan prasangka terhadap hal-hal 

baru dan asing. 

Untuk lebiuh jelasnya faktor penghambat perubahan sosial, 

akan diuraikan sebagai beriukut. 

a. Kontak sosial dengan masyarakat lain yang kurang. 

Masyarakat yang tinggal didaerah terpencil sering mengalami 

keterbatasan akses jangkauan publik seperti sarana 

transportasi dan komunikasi. 

b. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 

Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat dapat 

dipengaruhi oleh, sikap hidup masyarakat yang tidak ingin 

berkembang, keterbatasan ekonomi untuk menempuh 

pendidikan yang lebih baik, akses pendidikan yang tidak 

merata. 

c. Sikap masyarakat tradisional. Masyarakat yang masih 

memegang teguh adat istiadat, mereka dipimpin oleh kepala 

adat yang memberi batasan-batasan tertentu agar nilai-nilai 

adat tetap terjaga. Hal ini mengakibatkan masyarakat sulit 

berubah menuju kehidupan yang lebih moderen. 

d. Keinginan yang tertanam kuat. Orang yang memiliki 

kedudukan tinggi memiliki keinginan untuk mempertahankan 

kedudukan tersebut. Sikap tersebut dipengaruhi keinginan 

untuk tetap memperoleh fasilitas yang  disediakan organisasi 

kerja. Hal tersebut dapat menghambat perubahan status 

masyarakat yang memiliki kedudukan lebih rendah untuk 

masuk pada kedudukan yang lebih tinggi. 

e. Perasaan takut terjadi kegoyahan pada kebudayaan sendiri. 

Masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan 

rendah  sering mengalami ketakutan ketika ada hal baru yang 

masuk dalam kebudayaannya. Ketakutan tersebut disebabkan 

kekhawatiran terjadinya keguncangan pada kebudayaan yang 

dianggap sudah mapan dan berkembang dengan baik. 
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f. Stereotip terhadap nilai budaya. Perasangka buruk / stereotip 

berkembang karena masyarakat selalu memberi penilaian 

negatif terhadap budaya baru yang masuk. 

g. Adat kebiasaan yang tertanam kuat. Adat kebiasaan yang 

tertanam kuat menyebabkan perubahan sosial sulit terwujud 

karena mendorong pola pikir masyarakat bertahan pada 

konsep hidup konservatif. 

 

E. Intellectual Cul-De-Sac: Penghambat Perubahan Sosial 

 Salah satu bentuk penghambat perubahan sosial yakni suatu 

perilaku yang bermanifestasi sebagaiintellectual cul-de-sac atau 

kebuntuan pemikiran. Mustahil ada perubahan ke arah yang benar 

jika kesalahan berpikir masih berada dalam benak kita. Berfikir 

merupakan aktifitas otak, maka berfikir akan menentukan apa 

tindakan kita selanjutnya. 

Kesalahan berpikir merupakan sebuah ketidak-sinergisan 

antara isi akal pikiran dengan realita yang harus dijalani oleh 

masyarakat. Kesalahan berpikir ini timbul akibat adanya kebutuhan 

masyarakat terhadap sebuah perubahan.  

Perkataan fallacy dalam bahasa Inggris secara umum berarti 

gagasan atau keyakinan yang salah (palsu), dalam arti teknis yang 

sempit itu perkataan fallacy kita terjemahkan dengan istilah 

―kerancuan berfikir‖ atau ―berfikir rancu‖ yang semuanya 

menunjuk pada jalan pikiran yang tidak tepat atau keliru. Jadi, 

kekeliruan berfikir adalah bentuk-bentuk atau jenis-jenis argumen 

yang tidak tepat atau yang salah (incorrect argument) (B. Arief 

Sidharta, 2010). 

Kesalahan berpikir daripada manusia memang sering kita 

jumpai apakah itu disengaja atau tidak disadarinya. Kesalahan 

berpikir itu harus dihindari atau kita ketahui bahwa hal-hal tersebut 

memang kesalahan berpikir. Membiarkan suatu kesalahan berpikir 

adalah sama dengan menjerumuskan diri kita sendiri dan orang 

lain. 
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Apakah yang dimaksud dengan perubahan? Perubahan 

adalah suatu kondisi dimana adanya gejolak atau perubahan 

strukturdan fungsi dalam satu sistem sosial. Perubahan dibagi 

menjadi 2 jenis; perubahan alami dan perubahan ikhtiari. Seperti 

kita tahu perubahan alami adalah perubahan yang berasal atau 

bersumber dari alam, sedangkan perubahan ikhitari adalah 

perubahan yang terjadi akibat adanya campur tangan dari manusia. 

Kedua perubahan tersebut adalah hal yang sangat wajar dan saling 

berkaitan, perubahan alami memang sudah hakikatnya terjadi 

karena adanya sebuah siklus, sedangkan perubahan ikhtiari juga hal 

yang wajar karena manusia diberikan akal pikiran oleh tuhan untuk 

melakukan sebuah perubahan, jadi menusia hendaknya tidak hanya 

menunggu sebuah perubahan dari alam. 

Ada dua jenis kesalahan berpikir dalam melakukan 

perubahan sosial, yakni pertama, intellectual cul-de-sac yang 

terjadi akibat penggunaan logika yang tidak benar, dan kedua, 

mitos, yaitu sesuatu yang tidak benar, tetapi dipercayai oleh banyak 

orang termasuk oleh para ilmuwan. Dua bentuk kesalahan ini 

acapkali menghampiri kita dan membuat pemahaman kita terhadap 

masalah sosial yang dikritisi menjadi tidak tepat dan pada akhirnya 

tidak bisa menemukan solusi tepat. Mustahil kita melakukan 

perubahan sosial apabila kesalahan berpikir (intelegent culdesac) 

masih menjangkit pada tiap orang (Jalaluddin Rakhmat, 2010). 

Secara umum, intellectual cul-de-sac terbagi atas 7 (tujuh) 

jenis, yaitu: (1) fallacy of dramatic instance, (2) fallacy of 

retrospective determinism, (3) post hoc ergo propter hoc, (4) 

fallacy of misplaced concretness, (5) argumentum ad verecundiam, 

(6) fallacy of composition, dan(7) circular reasoning (Jalaluddin 

Rakhmat, 2010). Atau ada yang membaginya dengan istilah lain, 

seperti: over generalization, retrospective determinance,post hoc 

ergo proper hoc, misplaced concreetness, argumentum ad 

verecundiam, falacy composition, andcicular reasoning. 

Untuk lebih jelasnya pendapat Jalaluddin Rakhmat (2010) 

tersebut, akan diuraikan sebagai berikut. 
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1. Fallacy of dramatic instance 

Fallacy of dramatic instance berawal dari kecendrungan 

orang untuk melakukan apa yang dikenal dengan over-

generalisation. Yaitu, penggunaan satu dua kasus untuk 

mendukung argumen yang bersifat general atau umum. Padahal 

setiap masalah meskipun memiliki kesamaan tipe pastilah berbeda 

secara kondisional. Kita tidak jarang melakukan over-

generalisation ini saat memandang dan menilai seseorang atau 

sesuatu. 

Kerancuan berfikir semacam ini banyak terjadi dalam 

berbagai telaah sosial. Argumentasi yang overgeneralized ini 

biasanya agak sulit dipatahkan. Karena, satu-dua kasus rujukan itu 

seringkali diambil dari pengalaman pribadi seseorang (individual’s 

personal experience). 

Contoh fallacy of dramatic instance: 

Sudirman adalah mahasiswa Unismuh Makassar 

Ahdan adalah mahasiswa Unismuh Makassar 

Sudirman berperangai jelek 

Jadi, Ahdan juga berperangai jelek 

(karena keduanya mahasiswa Unismuh Makassar) 

Kadang-kadang, overgeneralisasi terjadi dalam pemikiran kita saat 

memandang seseorang, sesuatu, atau tempat. Padahal, orang itu 

selalu berubah, sehingga hal yang sama tidak bisa kita terapkan 

pada orang yang sama terus menerus dan selamanya. 
 

2. Fallacy of retrospective determinism 

Istilah ini menggambarkan kebiasaan orang untuk melihat 

suatu masalah sosial yang sedang terjadi dengan melacaknya secara 

historis dan menganggapnya selalu ada dan tak bisa dihindari. 

Kerancuan seperti ini pada akhirnya membuat kita bersikap fatalis, 

menyerah pada keadaan, dan selalu melihat kebelakang. Akhirnya, 

ide-ide untuk mengeluarkan gagasan-gagasan perubahan tidak bisa 

diaktualisasikan.  
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Misalnya, orang yang berpendirian tipe ini akan 

menganggap masalah kemiskinan sebagai masalah yang sudah 

sejak dulu ada sepanjang sejarah bangsa dan tidak bisa diberantas, 

maka untuk apa kita meributkan upaya untuk memberantas 

kemiskinan itu? Bayangkan kalau setengah saja dari populasi 

rakyat Indonesia berpikiran seperti ini, maka kemiskinan akan 

sangat sulit diberantas. 

Contoh lain, ada sesuatu masalah sosial yang bernama 

pelacuran alias prostitusi. Sebagian orang mengatakan: ―mengapa 

pelacuran itu harus dilarang? Sepanjang sejarah pelacuran itu ada 

dan tidak bisa dibasmi. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan 

bukan menghilangkan pelacuran, melainkan melokalisasikannya 

agar terhindar dari dampak-dampak yang tidak diinginkan. Karena, 

sekali lagi, pelacuran itu sudah ada sepanjang sejarah.‖ 

Cara berfikir fallacy of retrospective determinism selalu 

mengambil acuan ―kembali ke belakang‖ atau ―sistem‖. Karena itu, 

kesalahan berfikir ini disebut restrospective (melihat kebelakang). 

Determinisme restrospektif adalah upaya kembali pada sesuatu 

yang seakan-akan sudah ditentukan (determined) di dalam sejarah 

yang telah lalu. 
 

3.  Post hoc ergo propter hoc 

Istilah post hoc ergo propter hoc berasal dari bahasa latin. 

Post artinya sesudah; hoc artinya demikian; ergo artinya karena itu; 

propter artinya disebabkan; dan hoc artinya demikian. Singkatnya: 

sesudah itu-karena itu-oleh sebab itu. Jadi, apabila ada peristiwa 

yang terjadi dalam urutan temporal, maka kita menyatakan bahwa 

yang pertama adalah sebab dari yang kedua. Misalnya si X datang 

sesudah Y, maka X dianggap sebagai sebab dan Y sebagai akibat. 

Alasannya apa? Karena, urut-urutan waktunya begitu. Misalkan 

ada orangtua yang lebih mencintai seorang anak dibandingkan anak 

yang lain hanya karena orangtua itu kebetulan naik pangkat atau 

ekonominya menjadi menjadi lebih stabil setelah memperoleh anak 

kesayangannya itu. Dulu, ketika zaman anak pertama, orangtua ini 
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sengsara. Maklum, kehidupan berkembang. Tapi, malangnya, yang 

kena getah malah anak pertama. Orangtua itu berkata: ―ini anak 

membawa sial. Dulu, zaman anak ini saya sengsara. Nah, anak saya 

yang terakhir ini  yang membawa keberuntungan.‖ Lagi-lagi, itu 

adalah contoh post hoc ergo propter hoc. 
 

4.  Fallacy of misplaced  concretness 

Misplaced berarti salah telak. Concretness artinya 

kekonkretan. Jadi, kesalahan berfikir ini muncul karena kita 

mengkonkretkan sesuatu yang pada  hakikatnya abstrak. Misalnya, 

mengapa orang Islam secara ekonomi dan politik lemah? Mengapa 

kita tidak bisa menjalankan syariat Islam dengan baik? Lalu ada 

orang menjawab : ―kita hancur karena kita berada pada satu sistem 

jahiliyah. Kita hancur karena ada thagut yang berkuasa.‖ Tetapi, 

sistem jahiliyah dan thagut itu adalah dua hal yang abstrak. 

Sehingga jika jawabannya  seperti itu, lalu apa yang bisa kita 

lakukan? Kita harus mengubah sistem! Tetapi, ―siapa‖ sistem itu? 

Sistem yang abstrak itu kita pandang sebagai sesuatu yang konkret. 

Contoh lainnya adalah ungkapan yang mengatakan: ‖ini 

semua sudah takdir Allah.‖ Ketika terjadi permasalahan sosial dan 

kita menganggapnya sebagai takdir Allah, maka selesailah sudah 

perdebatan karena orang cenderung merasa tidak ada lagi yang 

dapat dilakukan. 

Dalam istilah logika, kesalahan seperti di atas itu disebut 

reification. Yaitu, menganggap real sesuatu yang sebetulnya hanya 

berada dalam pikiran kita. 
 

5.  Argumentum ad verecundiam 

Berargumen atas dasar otoritas. Ada orang yang sering kali 

berbicara menggunakan otoritas yang telah diakui keberadaannya 

sebagai dasar pijakan yang kuat baginya untuk berargumentasi. 

Padahal kalau mau ditelusuri, secara kontekstual, ia bisa saja 

dipahami secara berbeda. Orang menggunakan otoritas untuk 

membela paham dan kepentingannya sendiri. 
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Misalnya : si A mengutip ayat Al-Qur‘an untuk memaksa 

lawannya berhenti dengan argumentasinya (apabila ia membantah 

ayat tersebut dikatakan kafir karena tidak mengindahkan perintah 

yang ada dalam Qur‘an). Padahal bisa saja timbul perbedaan 

pendapat dalam interpretasi makna ayat tersebut. Dan kalaupun si 

B ingin membantah yang ingin ia katakan adalah penyalahgunaan 

otoritas Qur‘an bukan pada ayat itu sendiri. 
 

6.  Fallacy of composition 

Fallacy of composition adalah dugaan bahwa terapi yang 

berhasil untuk satu orang pasti juga berhasil untuk semua orang. 

Contoh yang menarik, yakni ketika ada satu keluarga disatu 

kampung yang memelihara ayam petelor mendapatkan untung 

besar. Melihat itu, berbondong-bondong masyarakat di kampung 

itu latah beternak ayam petelor dengan harapan bisa meraih untung 

besar.  Akibatnya, mereka semua satu penduduk itu bangkrut 

karena banyaknya pasokan telur tidak diimbangi dengan 

permintaan pasar. 
 

7.  Circular reasoning 

Circual reasoning artinya pemikiran yang berputar-putar; 

menggunakan konklusi (kesimpulan) untuk mendukung asumsi 

yang digunakan lagi untuk menuju konklusi semula. Misalnya, 

terjadi perdebatan tentang rendahnya prestasi intelektual umat 

Islam di Indonesia. Orang pertama membuktikan konklusi tersebut 

dengan membandingkan presentase mahasiswa Islam dan non-

Islam pada program S2 dan S3. hasilnya, makin tinggi tingkat 

pendidikan, maka makin menurun trend kehadiran orang Islam di 

dalamnya. Padahal, di tingkat sekolah dasar, presentase siswa 

Muslim adalah 95 %. Kesimpulanya, umat Islam di Indonesia 

menduduki posisi intelektual yang rendah. 

Ada 5 (lima) hal penyebab mengapa sebuah perubahan 

ditolak oleh suatu masyarakat: (1) perubahan itu diduga 

mengancam basic security, seperti sandang,pangan dan papan; (2) 

perubahan itu tidak dipahami dengan hidup dan penuh 
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ketidakpastian; (3) dirasakan adanya paksaan kepada masyarakat; 

(4) dianggap bertabrakan dengan nilai atau norma yang lebih 

tinggi; dan (5) tidak sesuai dengan kalkulasi rasional masyarakat. 

 

F. Penyebab Kegagalan dalam Perubahan 

Kegagalan adalah awal dari kesuksesan dan apabila 

seseorang menyerah dari kegagalan berarti dia tidak tahu bahwa 

kesuksesan sudah sangat dekat. Kegagalan biasanya disebabkan 

kurangnya semangat dari seseorang unuk melakukan perjuangan 

dalam usahanya. Keyakinan dan semangat yang tinggi dan skill 

yang terasah dapat meminimalisir bahkan menyanggah kegagalan. 

Gagal adalah sebuah kemenangan yang tertunda atau 

keinginan kita yang belum tercapai. Kegagalan berkebalikan 

dengan keberhasilan. Apa makna kegagalan? Jawaban paling 

sederhana adalah ketidakberhasilan. Tidak berhasil berarti pula 

tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Karena adanya 

target untuk dapat dipakai sebagai pengukur suatu keberhasilan. 

Maka dari itu selalu ada kriteria-kriteria sebagai parameter guna 

menentukan, apakah suatu target telah tercapai atau belum tercapai. 

Dapatlah ditarik suatu pengertian, kegagalan adalah tidak 

tercapainya target yang telah ditetapkan. Itu berarti, ketiadaan 

target akan meniadakan pula kegagalan. Maksudnya, tidaklah dapat 

seseorang itu dinyatakan gagal tentang sesuatu bilamana seseorang 

tersebut tidak memiliki target yang diharapkan. 

Pada hakikatnya, kehidupan manusia dan organisasi selalu 

bergerak dan diliputi oleh perubahan secara berkelanjutan. 

Perubahan terjadi karena lingkungan internal dan eksternal. 

Perubahan berarti bahwa kita harus mengubah dalam cara 

mengerjakan atau berpikir tentang sesuatu. Perubahan tersebut 

dapat terjadi pada struktur organisasi, proses mekanisme kerja, 

SDM, dan budaya. 

Perubahan tidak dapat disangkal lagi merupakan suatu 

kebutuhan yang harus dilakukan manusia jika manusia ingin hidup 

lebih baik.  Perubahan (menjadi lebih baik), bukan saja diyakini 
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urgensinya oleh hasil pemikiran manusia, tetapi juga merupakan 

ajaran dalam setiap agama, termasuk dalam Agama Islam. Albert 

Eisntein contohnya, pernah mengatakan bahwa “Insanity is when 

you do the same thing over and over again and expect a different 

result” (Terjemahan bebasnya:  ―kemustahilan adalah ketika kita 

melakukan hal yang sama secara berulang-ulang padahal kita 

mengharapkan hasil yang berbeda‖).  Dalam Agama Islam pun 

terdapat Hadist Nabi yang menyatakan bahwa “hari esok harus 

lebih baik dari hari ini, jika manusia tidak ingin dianggap 

merugi”.  Ini berarti bahwa kalau kita menginginkan hasil yang 

lebih baik, maka kita harus mengubah cara dengan melakukannya 

dengan lebih baik pula. 

Menurut Hussey (2004), ada sepuluh penyebab kegagalan 

dalam melaksanakan perubahan, yaitu: (1) implementasi 

memerlukan waktu lebih lama daripada yang direncanakan; (2) 

kebanyakan masalahnya tidak diidentifikasi sebelumnya; (3) 

aktivitas dalam implementasi tidak cukup koordinasi; (4) aktivitas 

dan krisis bersaing memecahkan perhatian, sehingga keputusan 

tidak dilakukan; (5) manajer kekurangan kapabilitas yang 

diperlukan untuk melakukan perubahan; (6) pelatihan dan instruksi 

yang diberikan kepada bawahan tidak cukup; (7) faktor eksternal 

yang tidak terkendali berdampak pada implementasi; (8) manajer 

departemen tidak cukup memberikan kepemimpinan dan arahan; 

(9) tugas pokok implementasi tidak didefinisikan secara rinci; dan 

(10) sistem informasi yang tersedia tidak cukup untuk memonitor 

implementasi. 

Penyebab lain kegagalan dalam perubahan menurut Hussey, 

di antaranya: (1) tidak mampu menumbuhkan perasaan diantara 

anggota organisasi bahwa perubahan merupakan satu hal yang 

sangat mendesak dan sebuah keharusan (no senseof urgency); (2) 

tidak mampu menggalang kelompok pendukung perubahan yang 

kuat; (3) tidak ada visi atau visi yang kurang jelas; (4) tidak 

mengkomunikasikan visi secara intensif dan dengan baik agar visi 

tersebut menjadi visi bersama dan menjadi bermakna bagi anggota 
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organisasi; (5) tidak menghilangkan hambatan terhadap tumbuhnya 

dan berkembangnya visi dan sikap baru, khususnya hambatan yang 

bersumber pada sistem dan struktur lama; (6) tidak ada 

perencanaan dan usaha sistematik untuk mencapai keberhasilan 

jangka pendek; (7) terlalu cepat merasa berhasil; dan (8) tidak 

berhasil mentransformasikan pandangan, cara-cara atau sikap baru 

menjadi budaya organisasi. 

Menurut Kotter (2014), terlepas dari tujuan mulia untuk 

melakukan perubahan, sering perubahan yang diinginkan suatu 

organisasi gagal tercapai diakibatkan oleh karena pimpinan 

organisasi tidak memahami hal-hal berikut: (1) organisasi dan 

manajemen sudah merasa puas dengan kondisi yang ada, (2) 

organisasi gagal menciptakan tim penggerak yang kuat, (3) 

kurang menyadari pentingnya kekuatan sebuah visi, (4) 

kurang tersosialisasikannya visi baru, (5) membiarkan 

rintangan menghambat visi baru, (6) pimpinan gagal 

menciptakan ’kemenangan’ jangka pendek, (7) terlalu cepat 

mengklaim sebuah kemenangan, dan (8) menelantarkan 

pengetatan makna perubahan ke dalam budaya organisasi.  

Masih menurut Kotter (2014), jika organisasi melakukan 

kesalahan-kesalahan di atas, maka akan sangat 

berbahaya. Konsekuensi tersebut adalah: (1) strategi baru tidak 

akan terimplementasikan dengan baik, (2) akuisisi tidak akan 

mencapai sinergi yang diinginkan, (3) proses reegineering akan 

berlangsung terlalu lama dan mahal, (4) proses downsizing tidak 

menghasilkan biaya yang terkendali, dan (5) program kualitas tidak 

menghasilkan luaran yang diharapkan. 

Para ahli merumuskan lima penyebab kegagalan yang kerap 

dilakukan para pemimpin dalam mengawal sebuah perubahan, 

yaitu: (1) lebih mementingkan strategi daripada sumber daya 

manusia; (2) lebih menekankan logika daripada emosi; (3) 

mengutamakan kata-kata daripada perilaku; (4) 

mementingkan komunikasi formal daripada jaringan informal; 

dan (5) mengabaikan key performance indicator. 
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Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah 

gagal, tetapi bangkit kembali ketika kita jatuh (Confisius). Banyak 

kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 

menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat 

mereka menyerah. Kegagalan dapat dibagi menjadi dua sebab. 

Yakni, orang yang berpikir tapi tidak pernah bertindak, dan orang 

yang bertindak tapi tidak pernah berpikir.  

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan 

mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa 

kehilangan semangat. Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. 

Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau 

belajar dari kegagalan.  

Orang-orang yang gagal dibagi menjadi dua, yaitu mereka 

yang berpikir gagal padahal tidak pernah melakukannya, dan 

mereka yang melakukan kegagalan dan tak pernah memikirkannya. 

Kegagalan adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan; tidak 

mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa dan tidak menjadi 

apa-apa. Kegagalan adalah satu-satunya kesempatan untuk 

memulai lagi dengan lebih cerdik. 

Beberapa hal yang disarankan untuk memperkecil 

kemungkinan gagal dalam melakukan perubahan (Karfianto, 2010). 

1. Menumbuhkan kebutuhan yang sangat mendesak untuk 

perubahan dengan mengkaji keadaan ―pasar‖ dan eralitas 

persaingan, mengidentifikasi krisis yang dihadapi institusi, 

membahasnya, memperkirakan krisis dan peluang yang 

mungkin terjadi di masa datang. 

2. Membentuk kelompok yang yakin akan perlunya perubahan 

dan berani serta mampu bertindak memimpin perubahan 

dan menganjurkan mereka bekerja dalam tim. 

3. Menciptakan visi institusi yang jelas yang menunjukan arah 

perubahan dan pengembangan strategi yang jelas untuk 

mewujudkan visi tersebut. 

4. Mengomunikasikan secara ekstensif dan intensif visi dan 

strategi perubahan melalui semua saluran informasi dan 
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menumbuhkan pola tingkah laku baru melalui teladan dari 

sang agen perubahan. 

5. Menghilangkan hambatan-hambatan dalam mewujudkan 

visi baru, seperti: sistem dan struktur yang dibentuk 

berdasarkan konsep atau paradigma lama. 

6. Merencanakan perbaikan yang terlihat, berusaha keras, 

mencapai perbaikan dan menghargai intitusi yang terlibat 

dalam upaya perbaikan 

7. Mengkonsolidasikan perbaikan, menciptakan perubahan-

perubahan pada dimenssi organisasi lain yang tidak sesuai 

dengan visi baru 

8. Menjelaskan hubungan antara tingkah laku baru dan 

keberhasilan intstitusi serta membangun cara untuk 

mengembangkan dan pergantian kepemimpinan. 

 

G. Penutup 

Berlangsungnya proses perubahan sosial karena terdapat 

daya pendorong yang terdapat pada masyarakat yang mengalami 

perubahan, di samping memiliki faktor penghambat. Beberapa 

faktor pendorong terjadinya perubahan sosial adalah: sistem 

pendidikan yang maju, sikap menghargai hasil karya orang lain, 

keinginan untuk maju, adanya toleransi terhadap perubahan yang 

menyimpang, sistem kemasyarakatan terbuka, penduduk heterogen, 

ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan tertentu, disorganisasi 

dalam masyarakat, sikap mudah menerima inovasi, adanya kontak 

dengan pihak lain, difusi intra-inter masyarakat, orientasi ke masa 

depan, dan nilai sosial yang mendukung upaya perbaikan nasib. 

Harus diakui, suatu masyarakat akan mengalami hambatan 

dalam proses perubahan sosial. Hal ini dapat terjadi karena 

terdapatnya beberapa hambatan, diantaranya adalah: perkembangan 

ilmu pengetahuan yang lambat, sikap masyarakat tradisional, 

kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, prasangka buruk 

terhadap pihak luar, rasa takut terjadinya kegoyahan dalam 

integrasi masyarakat (disintegrasi), sikap tertutup terhadap unsur-
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unsur perubahan yang datang dari luar, kurangnya hubungan atau 

komunikasi dengan masyarakat lain, dan faktor lokasi yang 

terisolir. 

Faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan 

senantiasa ada di setiap masyarakat. Perubahan sosial akan terjadi 

manakala faktor pendorong lebih kuat daripada faktor penghambat. 

Sebaliknya, jika faktor penghambat lebih besar daripada faktor 

pendorong, maka perubahan sosial akan terhambat bahkan tidak 

terjadi. 

Semoga !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Perubahan Sosial  |  219 

BAB XII 

MULTIKOMPLEKS DAMPAK  

PERUBAHAN SOSIAL 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Perubahan sosial adalah suatu gejala yang pasti dialami oleh 

setiap masyarakat. Jadi pada hakikatnya tidak ada masyarakat yang 

tidak berubah, walaupun masyarakat sesederhana apapun. Atau 

dengan kata lain tidak ada satupun masyarakat yang statis 

(Khairuddin, 2008). 

Perubahan (change) memang tidak menjamin perbaikan. 

Tetapi tidak ada perbaikan, tanpa perubahan. Oleh karena itu, 

perubahan dalam sebuah masyarakat harus dilakukan secara terus-

menerus dan terencana, agar terjadi perbaikan. 

Tiada masyarakat yang dapat steril dari perubahan sosial. 

Justru perubahan sosial memberikan suatu bukti terjadinya 

dinamika di dalam masyarakat tersebut. Tanpa perubahan sosial, 

masyarakat tersebut adalah masyarakat yang ―mati‖, stagnan, tanpa 

dinamika. 

Perubahan merupakan sebuah keniscayaan, kewajaran dan 

berlangsung dalam kurung waktu tertentu dan manusia tidak akan 

mempu menghindarkan diri dari perubahan itu bahkan manusia 

dituntut untuk selalu mengalami perubahan disegala bidang baik 

dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan. Namun 

setiap perubahan yang terjadi tetap memberikan konsekuensi atau 

dampak bagi kelangsungan hidup manusia dalam bermasyakat baik 

berupa negatif maupun efek positif. 
 

B.  Dampak Perubahan Sosial dalam Masyarakat 

Dampak secara umum adalah segala sesuatu yang 

ditimbulkan akibat adanya sesuatu. Dampak itu sendiri juga bisa 
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berarti, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya sesuatu. Dampak 

adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif 

maupun positif). 

Dampak adalah akibat yang ditimbulkan dari berubahnya 

suatu sistem atau suatu percobaan akibat dari pengaruh-pengaruh 

yang ada. Dampak dapat diartikan pula sebagai keinginan untuk 

membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan 

kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau 

mendukung keinginannya. Kompetensi ini menekankan pada 

keinginan untuk mempengaruhi atau menimbulkan dampak pada 

orang lain. 

Jadi yang dimaksud dengan dampak yaitu akibat atau 

sesuatu yang timbul disebabkan oleh perubahan keadaan yang 

terjadi di sekelilingnya, baik dari manusia maupun benda dan 

sebagainya yang berwujud pada tindakan serta karakter seseorang. 

Astrid S. Susanto (2001) mengungkapkan bahwa dimana-

mana perubahan sosial menimbulkan gejala-gejala depersonalisasi, 

adanya frustasi dan apati (kelumpuhan mental), pertentangan dan 

perbedaan pendapat mengenai norma-norma susila yang semula 

dianggap mutlak, adanya generation gap (pertentangan 

antargenerasi) dan lain-lain.  

Wahyu (2005), hampir semua perubahan mengandung 

resiko besar. Perubahan tidak hanya membawa efek positif tetapi 

juga tidak sedikit menggoyahkan budaya yang berlaku dan merusak 

nilai-nilai dan kebiasaan yang dihormati. Segi positif perubahan 

paling tidak dapat meningkatkan kualitas manusia sedang sisi 

negatifnya, selain dapat menimbulkan ketegangan sosial juga bisa 

menjadi masalah sosial.  

Dilihat dari dampak yang ditimbulkannya perubahan sosial 

dibedakan menjadi perubahan yang kecil pengaruhnya dan 

perubahan yang besar pengaruhnya (Wahyu, 2005). 

Pertama, perubahan yang kecil pengaruhnya.Ada banyak 

perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Namun tidak semua 
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perubahan membawa dampak yang besar dan luas. Inilah yang 

dinamakan perubahan yang kecil pengaruhnya. 

Perubahan yang kecil pengaruhnya adalah perubahan yang 

tidak membawa perubahan berarti bagi masyarakat secara 

keseluruhan. Masyarakat tidak merasakan dampak perubahan 

tersebut karena tidak melibatkan perubahan lembaga-lembaga 

kemasyarakatan. Yang merupakan perubahan yang berdampak 

kecil, misalnya perubahan mode pakaian, mode rambut, dan 

sebagainya. 

Kedua, perubahan yang  besar pengaruhnya.Di antara 

banyak perubahan sosial yang terjadi, beberapa di antaranya 

memiliki dampak yang sangat besar dan meliputi wilayah yang 

luas. Perubahan sosial ini disebut perubahan yang besar 

pengaruhnya. Perubahan-perubahan itu besar pengaruhnya karena 

mengubah lembaga-lembaga kemasyarakatan. Karena lembaga-

lembaga kemasyarakatan berubah, maka dampaknya sangat nyata 

dalam masyarakat. 

Misalnya, perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat 

industri mengubah pola hubungan kerja, sistem hak milik tanah, 

hubungan kekeluargaan, sistem stratifikasi masyarakat, dan 

sebagainya. 

Dampak positif dari kedua perubahan di atas, antara lain: 

memacu anak muda untuk terus berkreatifitas, memunculkan 

tatanan kehidupan baru dalam bermasyarakat yang ideal dan 

modern, membentuk masyarakat yang lebih intelektual, ilmiah, dan 

rasional, dan  ditemukanya alat-alat baru dan canggih untuk 

mempermudah kegiatan manusia. 

Salah satu dampak perubahan sosial dalam masyarakat 

yakni timbulnya gejala sosial. Di antaranya:    

1. Anomie. Suatu keadaan dimana seseorang sudah tidak 

mempunyai pegangan apapun dalam menjalani kehidupan. 

Nilai-nilai yang sudah ada mulai luntur bahkan hilang sama 

sekali. 
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2. Culture shock (kegoncangan budaya). Keadaan dimana 

seseorang atau masyarakat tidak siap menerima kebudayaan 

baru yang sifatnya asing dan yang tiba-tiba datang. 

3. Culture lag atau sering disebut dengan ketinggalan budaya, yaitu 

suatu kondisi di mana terjadi perbedaan taraf kemajuan antara 

berbagai bagian dalam suatu kebudayaan karena ada yang 

tumbuh cepat dan ada yang tumbuhnya lambat. Budaya yang 

masuk dalam masyarakat begitu pesat tanpa diimbangi dengan 

ilmu pengetahuan tentang budaya itu. Masyarakt menjadi seperti 

orang yang terkejut dalam menerima budaya baru itu. Tak jarang 

manusia menggunakan fungsi kebudayaan itu dengan tidak 

semestinya. 

Perubahan sosial adalah proses sosial yang berlangsung 

secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat, berkaitan 

dengan pergeseran fungsi sistem dan struktur sosial sehingga 

mengubah pola perilaku anggota masyarakat. 
 

1. Dampak positif 

Perubahan selalu dipandang suatu yang positif yaitu 

perubahan yang memperbaiki atau meningkatkan kehidupan. 

Menunjukkan bahwa perubahan sosial memberikan pengaruh 

kemajuan dalam kehidupan masyarakat. 

Adapun dampak positif perubahan sosial sebagai berikut : 

a) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Perkembangan iptek dapat mengubah nilai-nilai lama 

menjadi nilai-nilai baru yang mendorong berbagai inovasi 

yang dapat memudahkan kehidupan masyarakat menuju 

perubahan sosial kearah modernisasi. 

b) Tercipta lapangan kerja baru. Dapat mendorong 

industrialisasi dan perkembangan perusahaan multinasional. 

Dengan pengembangan perusahaan secara global dan 

pembukaan industri kecil, tersedia banyak lapangan 

pekerjaan sehingga mampu menyerap tenaga kerja secara 

maksimal. 
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c) Tercipta tenaga kerja professional. Untuk mendukung 

persaingan industri diperlukan tenaga kerja yang memiliki 

kecakapan, keterampilan, keahlian, dan profesionalisme 

yang tinggi. 

d) Nilai dan norma baru terbentuk. Nilai merupakan sesuatu 

yang baik, penting, dihargai dan norma merupakan aturan 

yang mengikat nilai. 

e) Efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Efektivitas dan 

efisiensi kerja selalu berkaitan dengan penggunaan alat 

produksi yang dapat menghasilkan produk lebih cepat, lebih 

banyak, dan tepat sasaran. 
 

2. Dampak negatif 

Perubahan dapat juga merupakan suatu yang mengancam, 

menakutkan dan merupakan kekuatan-kekuatan yang menghasilkan 

konflik yang mendorong dan menarik orang-orang dengan gerakan 

konstannya. Perubahan yang bersifat negatif itu dapat 

menimbulkan culture shock yang menunjuk pada kasus 

ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan 

perubahan sosial budaya yang demikian cepat. 

Menunjukkan kerugian yang dialami oleh masyarakat, 

kerugian tersebut berupa material maupun non material. 

Adapun dampak negatif perubahan sosial sebagai berikut: 

a. Terjadi disintegrasi sosial 

Disintegrasi terjadi karena adanya revolusi, kesenjangan 

sosial, perbedaan kepentingan yang dapat mendorong 

perpecahan dalam masyarakat. 

b. Terjadi pergolakan daerah 

Pergolakan daerah dapat muncul akibat: (a) kesenjangan 

ekonomi, (b) tidak memperhatikan tatanan hidup, (c) 

mengabaikan nilai dan norma, (d) perbedaan agama, ras, 

suku bangsa dan politik. 
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c. Kenakalan remaja 

Muncul akibat pengaruh perubahan sosial, nilai-nilai 

kebebasan budaya barat diadopsi tanpa menyesuaikan 

kondisi kebudayaan sendiri. 

d. Terjadi kerusakan lingkungan 

e. Eksistensi adat istiadat berkurang nilai adat istiadat semakin 

ditinggalkan oleh masyarakat karena dianggap tidak sesuai 

dengan perkembangan zaman, dan digantikan dengan nilai 

kebudayaan moderen. 

f. Lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal menyalah 

gunakan kedudukn dan wewenang. 

g. Muncul paham duniawi, di antaranya: (1) konsumerisme, 

paham/idiologi yang menjadikan seseorang mengonsumsi/ 

memakai barang-barang secara berlebihan; (2) sekularisasi, 

paham yang memisahkan urusan dunia dengan urusan 

agama; dan (3) hedonisme, paham yang menganggap hidup 

bertujuan untuk mencari kebahagiaan sebanyak munkin dan 

menghindari prasangka-prasangka yang menyakitkan. 
 

Beberapa dampak negatif lain dari perubahan sosial adalah: 

1. Westernisasi (meniru gaya hidup orang barat tanpa reserve). 

2. Sekularisme (pada tingkatnya yang moderat, sekularisme 

merupakan pandangan hidup yang memisahkan kehidupan 

agama dengan kehidupan dunia, pada tingkatnya yang lebih 

ekstrim, sekularisme merupakan pandangan hidup yang 

menekankan pada pentingnya kehidupan dunia daripada 

kehidupan akhirat, bahkan sampai pada faham yang tidak 

mengakui adanya Tuhan) 

3. Konsumerisme (pandangan hidup bahwa lebih baik 

membeli produk barang dan jasa daripada membuatnya 

sendiri) 

4. Konsumtivisme (mengkonsumsi barang dan jasa yang 

sebenarnya bukan merupakan keperluannya) 
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5. Hedonisme (cara hidup bermewah-mewah untuk mengejar 

prestise atau gengsi tertentu) 

6. Liberalisme (faham kebebasan berfikir, misalnya Islam 

Liberal) 

7. Feminisme (gerakan sosial yang berupaya menempatkan 

perempuan dalam urusan-urusan publik). 

8. Separatisme/pemberontakan/pergolakan daerah 

9. Kesenjangan sosial dan ekonomi, yang terjadi karena 

ketidakadilan dalam proses pembangunan, misalnya karena 

menekankan atau memprioritaskan daerah atau golongan 

sosial tertentu 

10. Munculnya berbagai tindak kejahatan, baik yang berupa 

kejahatan kerah putih (white collar crime) maupun yang 

berupa kejahatan kerah biru (blue collar crime). 

11. Munculnya berbagai perilaku menyimpang, seperti 

kenakalan remaja, prostitusi, dan sebagainya yang 

disebabkan oleh adanya keinginan untuk menyesuaikan 

dengan taraf hidup, tetapi tidak didukung oleh kemampuan 

dan keterampilan yang memadai (demonstration effect). 
 

C. Masalah yang Muncul dari Perubahan Sosial 

Perubahan sosial mengakibatkan terjadinya masalah-

masalah sosial seperti kejahatan, atau kenakalan remaja. Meskipun 

begitu, tidak setiap masalah yang terjadi pada masyarakat disebut 

masalah sosial. Menurut Merton (Soekanto, 2013), suatu masalah 

disebut masalah sosial jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tidak adanya kesesuaian antara ukuran-ukuran dan nilai-nilai 

sosial dengan kenyataan-kenyataan serta tindakan-tindakan 

sosial. 

2. Semula ada pendapat keliru yang menyatakan bahwa masalah 

sosial bersumber secara langsung pada kondisi-kondisi 

ataupun proses-proses sosial. Pendapat tersebut tidak 

memuaskan dan telah ditinggalkan. Hal pokok di sini 

http://belajarpsikologi.com/contoh-makalah-kenakalan-remaja/
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bukanlah sumbernya, melainkan akibat dari gejala tersebut 

(baik gejala sosial maupun gejala bukan sosial yang 

menyebabkan terjadinya masalah sosial. 

3. Pihak-pihak yang menetapkan apakah suatu kepincangan 

merupakan masalah sosial atau tidak. Dalam hal ini, 

urutannya sangat relatif. 

4. Adanya masalah-masalah sosial yang terbuka dan masalah-

masalah sosial yang tertutup. Masalah sosial tersebut timbul 

akibat terjadinya kepincangan-kepincangan masyarakat 

karena tidak sesuainya tindakan-tindakan dengan norma-

norma dan nilai-nilai masyarakat. Akibat hal tersebut, 

masyarakat tidak menyukai tindakan-tindakan yang 

menyimpang dan berlawanan dengan nilai-nilai yang berlaku. 
 

Masalah sosial merupakan proses terjadinya 

ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam kebudayaan suatu 

masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok-kelompok 

sosial. Dengan kata lain, masalah sosial menyebabkan terjadinya 

hambatan dalam pemenuhan kebutuhan warga masyarakat. Hal itu 

berakibat terjadi disintegrasi sosial atau rusaknya ikatan sosial. 

Proses disintegrasi sebagai akibat atau dampak perubahan 

sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat berbentuk antara lain 

sebagai berikut : 

1. Pergolakan dan pemberontakan 

Proklamasi dikumandangkan sebagai pernyataan kemerdekaan 

Indonesia dapat diterima di berbagai daerah walaupun tidak 

secara bersamaan. Rakyat menyambut dan mendukungnya. Oleh 

karena itu, segera dibentuk suatu tatanan dan kehidupan sosial 

baru. Rangkaian peristiwa itu disebut revolusi. Adanya 

pergolakan dan pemberontakan di berbagai daerah 

pascakemerdekaan, berlujuan untuk menjatuhkan kedudukan 

penguasa pada saat itu, sekaligus menyatakan kelidaksetujuan 

mereka terhadap ideologi pemerintah. 
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2. Aksi protes dan demonstrasi 

Aksi protes disebut juga unjuk rasa yang selalu terjadi dalam 

kehidupan manusia. Hal itu terjadi karena setiap orang memiliki 

pendapat dan pandangan yang mungkin berbeda. Protes dapat 

terjadi apabila suatu hal menimpa kepentingan individu atau 

kelompok secara langsung sebagai akibat dari rasa ketidakadilan 

akan hak yang harus diterima. Akibatnya, individu atau 

kelompok tersebut tidak puas dan melakukan tindakan 

penyelesaian. 

Protes merupakan aksi tanpa kekerasan yang dilakukan oleh 

individu atau masyarakat terhadap suatu kekuasaan. Protes dapat 

pula terjadi secara tidak langsung sebagai rasa solidaritas 

antarsesama karena kesewenang-wenangan pihak tertentu yang 

mengakibatkan kesengsaraan bagi orang lain. 

3. Kriminalitas 

Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan memberi 

peluang bagi setiap orang untuk berubah, tetapi perubahan 

tersebut tidak membawa setiap orang ke arah yang dicita-

citakan. Hal ini berakibat terjadinya perbedaan sosial 

berdasarkan kekayaan, pengetahuan, perilaku, ataupun 

pergaulan. Perubahan sosial tersebut dapat membawa seseorang 

atau kelompok ke arah tindakan yang menyimpang karena 

dipengaruhi keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi atau 

terpuaskan dalam kehidupannya. 

Perbuatan kriminal yang muncul di masyarakat secara khusus 

akan diuraikan sebagai akibat terjadinya perubahan sosial yang 

menimbulkan kesenjangan kehidupan atau jauhnya 

ketidaksamaan sosial. Akibatnya, tidak semua orang mendapat 

kebahagiaan yang sama. Adanya perbedaan tersebut 

menyebabkan setiap orang memiliki penafsiran yang berbeda-

beda terhadap hak dan kewajibannya. Setiap orang harus 

mendapat hak disesuaikan dengan kewajiban yang dilakukan. 
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4. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

Bangsa Indonesia yang sedang membangun perlu memiliki 

sistem administrasi yang bersih dan berwibawa, bebas dari 

segala korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masalah korupsi 

menyangkut berbagai aspek sosial dan budaya maka Bung Hatta 

(Mubyarto dalam Nurnajmi, 2019) mengatakan bahwa korupsi 

adalah masalah budaya. Apabila hal ini sudah membudaya di 

kalangan bangsa Indonesia atau sudah menjadi bagian dari 

kebudayaan bangsa akan sulit untuk diberantas. Akibatnya, ha! 

tersebut akan menghambat proses pembangunan nasional. Untuk 

memberantas korupsi, tidak hanya satu atau beberapa lembaga 

pemerintahan saja yang harus berperan, tetapi seluruh rakyat 

Indonesia harus bertekad untuk menghilangkan korupsi. 

5. Kenakalan remaja 

Kenakalan remaja merupakan disintergasi dari keutuhan suatu 

masyarakat. Hal itu karena tindakan yang mereka lakukan dapat 

meresahkan masyarakat Oleh karena itu, kenakalan remaja 

disebut sebagai masalah sosial. Munculnya kenakalan remaja 

merupakan gejolak kehidupan yang disebabkan adanya 

perubahan-perubahan sosial di masyarakat, seperti pergeseran 

fungsi keluarga karena kedua orangtua bekerja sehingga peranan 

pendidikan keluarga menjadi berkurang. 

Selain itu, pergeseran nilai dan norma masyarakat 

mengakibatkan berkembangnya sifat individualisme. Juga 

pergeseran struktur masyarakat mengakibatkan masyarakat lebih 

menyerahkan setiap permasalahan kepada yang berwenang. 

Perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan unsur budaya lainnya 

dapat mengakibatkan disintegrasi. 

 

D. Bukti Atas Prediksi tentang Perubahan 

 Pada tahun tahun 1989 The Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) menerbitkan hasil 

simposium yang diadakan di Paris dalam bentuk buku yang diberi 

judul One World or Several. Dalam buku tersebut menyebutkan 

http://belajarpsikologi.com/kenakalan-remaja/
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tujuh masalah besar yang dihadapi manusia masa depan. Ketujuh 

masalah itu ialah (1) reaktivasi dunia secara menyeluruh, (2) 

globalisasi versus regionalisasi, (3) pengembangan sumber daya 

manusia dan pengelolaan pemerintah, (4) development contract, (5) 

perlu didirikan regiun energi internasional menghadapi perubahan 

lingkungan yang semakin destruktif, (6) migrasi internasional, (7) 

memikirkan kembali nasib buruh-buruh negara agraris (Amin Rais 

dalam Tuhuleley, 1993). Sedangkan negara-negara miskin 

dihadapkan dengan 3 jenis ―buldoser‖ yang dapat melindas habis 

negara-negara agraris, yakni (1) revolusi bioteknologi, (2) berbagai 

imperatif ekonomi yang merugikan petani, (3) kerusakan 

lingkungan yang semakin parah. 

Layaknya prakiraan cuaca, masa depan juga memiliki 

prakiraannya sendiri. Para pemrediksi ini disebut sebagai futuris, 

sama halnya dengan gitaris, ataupun pianis. 

Menurut para futuris, dunia akan mengalami perubahan drastis di 

bidang teknologi. 

Para futuris telah melakukan ramalan atau prediksi tentang 

perubahan di masa depan, dan di antara futuris tersebut, yakni: 

Patricia Aburdene, David C. Korten, Francis Fukuyama, Kenichi 

Ohmae, W. Wager, Gerald Feinberg,John Platt,Alvin Toffler, dan 

lain-lain. 

W. Wager dan Gerald Feinberg, dan futuris ini yakin bahwa 

manusia dengan memanfaatkan intelegensi kolektif mereka dapat 

mengatasi ancaman masa depan. Kedua futuris ini memiliki 

pandangan yang utopis mengenai masa depan. Berbeda dengan 

pandangan John Platt yang berpendapat bahwa dunia masa depan 

begitu berbahaya, di sana sini diwarnai rasa keprihatinan. 

Pandangan yang terakhir ini bersifat distopia (Shane dalam Miarso, 

2008). Terlepas apakah masa depan nantinya bersifat utopia atau 

distopia masa depan akan diwarnai oleh berbagai kecenderungan 

perubahan. 

Di satu pihak kecenderungan tersebut dapat membawa 

kemaslahatan umat manusia, dilai pihak kecenderungan itu 
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berdampak negatif, oleh karena itu, hal penting yang perlu 

diperhatikan adalah kemana arah kecenderungan perubahan masa 

depan itu dan bagaimana mengantisipasi dampak negatif dari 

kecenderungan perubahan tersebut. 

Akselerasi perubahan masyarakat yang begitu cepat di masa 

depan, menimbulkan tata kehidupan manusia. Alvin Toffler 

menyebutkan tata kehidupan manusia masa depan itu mencakup (1) 

masyarakat yang serba membuang, (2) kaum nomad baru, (3) insan 

modular (Koesdiyatinah dalamUsman dan Kadir, 2020). 

Masyarakat yang serba membuang menggambarkan sikap hidup 

masyarakat terhadap benda. Senang berganti-ganti barang. Hal ini 

akibat stimulasi produk yang selalu membanjiri masyarakat dengan 

desain yang up to date. Sementara nomad baru mencerminkan 

mobilitas penduduk. Perpindahan pekerjaan dan lalu lalangnya 

manusia akibat mutasi pekerjaan dan tempat kerja. Akibatnya 

seseorang juga selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Sedangkan 

insan modular menggambarkan hubungan sesama manusia 

mengarah pada sebatas hubungan fungsional. 

Patricia Aburdene dalam buku ―Megatrends 2000‖ 

mengemukakan adanya tujuh perubahan besar menuju tahun 2000 

(Usman dan Kadir, 2020) yaitu: 

1. The power of spirituality; 

2. The dawn of conscious capitalism; 

3. Leading from the middle; 

4. Spirituality in business; 

5. The value-driven consumer; 

6. The wave of conscious solutions; 

7. The socially responsible investment boom.  
 

Dalam buku ―Megatrends 2000‖, Jhon Naisbit dan Patricia 

Aburdene meramalkan akan terjadi bom ekonomi, perubahan besar 

dalam dunia seni, hadirnya sosialisme pasar bebas, gaya hidup 

global, peran negara diambil oleh swasta, kepemimpinan wanita, 



 

  Perubahan Sosial  |  231 

kebangkitan wilayah-wilayah pasifik, abad biologi, dan agama 

milenium baru, serta menguatnya individu. 

Apa yang Naisbit ramalkan tentang 10 tahun berikutnya 

itu—Megatrend 2000—adalah sebagai berikut. Semua ramalan itu 

benar terjadi dan kita rasakan sekarang. Persoalannya adalah, 

apakah dengan berbagai perubahan itu, kita menjadi pelaku atau 

korban? Kita menjadi pelaku perubahan, yang membawa dampak 

besar bagi dunia, atau menjadi korban perubahan yang hanya 

menjadi ―keranjang sampah‖ kebijakan, teknologi, ekonomi, dan 

politik dunia? 

David C. Korten dalam buku ―The Great Turning –From 

Empire to Earth Community (Tasrif, 2019) menggambarkan adanya 

perubahan besar yang disebabkan oleh terorisme global, perubahan 

iklim serta meningkatnya kemiskinan akan mendorong perusahaan-

perusahaan transnasional menuju kepada ―komunitas dunia‖ yang 

berorientasi pada kehidupan, egalitarian, pembangunan masyarakat 

manusia yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. 

Francis Fukuyama dalam buku ―Our Posthuman Future–

Consequences of The Biotechnology Revolution‖ (2002), 

mengingatkan dampak positif maupun dampak negatif dari 

penggunaan bioteknologi yang dapat mempengaruhi kehidupan 

umat manusia. 

Pada sisi lain, Kenichi Ohmae dalam buku ―The Next 

Global Stage –Chalenges and Opportunities in Our Borderless 

World‖ (2005) mengingatkan mengenai obsesi terhadap negara 

bangsa (nation state) serta kebangkitan wilayah akibat revolusi 

teknologi komunikasi yang menciptakan dunia tanpa batas. 
 

E. Utopia dan Distopia, sebagai Konsekuensi Logis Perubahan 

Sosial 

Utopia dan distopia merupakan di antara sekian banyak 

dampak dari perubahan sosial. Utopia, dalam arti luas dan 

umumnya, menunjuk ke sebuah masyarakat hipotetis sempurna. 

Dia juga digunakan untuk menggambarkan komunitas nyata yang 
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didirikan dalam usaha menciptakan masyarakat di atas. Kata sifat 

utopis digunakan untuk merujuk ke sebuah proposal yang baik 

namun (secara fisik, sosial, ekonomi, atau politik) tidak mungkin 

terjadi, atau paling tidak merupakan sesuatu yang sulit 

dilaksanakan. 

Utopia dapat berupa idealisme atau praktis, namun istilah 

ini telah digunakan sebagai konotasi optimis, idealis, tak mungkin 

kesempurnaan. Utopia sering juga dikontraskan dengan distopia 

yang tidak diiinginkan (anti-utopia) dan juga utopia satirikal. 

Utopianisme merupakan sebuah pencarian untuk sebuah 

masyarakat yang sempurna (dari bahasa Yunani eu= baik dan 

topos= tempat). 

Salah satu pengaruh pemikiran filsafat dunia terhadap teori 

perencanaan (perubahan) yakni lahirnya aliran utopianism. Ada 

juga faham-faham lain, misal: theocentrism, positivism, 

rationalism, dan phenomenology. 

 Dalam perencanaan sebagai salah satu bentuk perubahan 

sosial terencana akan dihubungkan dengan harapan dalam utopia. 

Secara harfiah utopia artinya hari esok akan lebih baik dari hari ini. 

Utopia, menurut Meyerson, suatu istilah yang dilancarkan oleh Sir 

Thomas More (Subahn, 2019) yang berarti, ―negeri yang tidak 

ada‖, adalah suatu tinjauan yang membayangkan pola hidup masa 

depan yang diingini. Menurut Meyerson, itu kebanyakan penganut 

utopia sosial percaya bahwa manusia akan lebih bahagia, lebih 

produktif, lebih religius, atau lebih ―baik‖ menurut kriteria moral,  

jika pranata dari masyarakat diubah. Kebanyakan penganut utopia 

fisik berpendapat bahwa manusia akan lebih sehat, lebih teratur, 

lebih puas (satisfied), lebih tergugah oleh keindahan, atau lebih 

baik dari biasa, jika lingkungan fisik diatur dan disesuaikan (Johana 

T. Jayadinata, 1999, dan Mulyono Sadyohutomo, 2008). 

 Menurut Faludi, dalam utopianisme, perencanaan atau 

perubahan dianggap sebagai pengendalian yang menyeluruh, yang 

berarti pengendalian pola pada masa yang akan datang, baik dalam 
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pranata sosial penduduk, maupun dalam lingkungan fisiknya 

(Johana T. Jayadinata, 1999). 

 Utopisme (utopionism), yaitu suatu paham yang 

memberikan gambaran tentang tata masyarakat dan tata politik 

yang sempurna, bagus dalam gambaran (angan-angan) tetapi sulit 

untuk dilakukan (KBBI, 2008). Utopianism adalah suatu 

pandangan yang memimpikan kehidupan akan datang yang 

diinginkan sesuai falsafah nilai-nilai kemanusiaan dan naturalisme 

(Mulyono Sadyohutomo, 2008). 

 Pengaruh pandangan utopianisme terhadap teori 

perencanaan adalah munculnya tradisi city planning yang 

diharapkan sebagai kontrol untuk menuju kehidupan ideal manusia. 

Diyakini bahwa perencanaan harus menjadi petunjuk transformasi 

masyarakat yang kacau (karena industrialisasi) ke masyarakat yang 

teratur (Mulyono Sadyohutomo, 2008). 

Memang, para futuris modern menggunakan metode-

metode baru yang ilmiah dalam perencanaan (perubahan sosial), 

misalnya:  metode eksplorasi, metode normative forecasting 

(prakiraan normatif) dan teknik-teknik lain, yang dapat 

menghasilkan prakiraan global (global prognostication) yang lebih 

handal dan jitu. 

Tekanan futuris yang sedikit banyak berupa masa depan 

yang utopia, berdasar. Tentu saja, pada keyakinan bahwa masih ada 

cukup waktu untuk memilih antara menciptakan dunia yang baik 

bagi kehidupan manusia dan dunia yang dibuat tidak bisa 

dipertahankan, karena kesediaan manusia untuk melakukan apa 

saja kecuali memberikan konsesi penting pada tuntutan waktu. 

Para futuris yang paling yakin pada pandangan utopia, dua 

di antaranya adalah W.W. Wagar yang menulis Building the City of 

Men dan Gerald Feinberg—penulis buku The Prometheus Project. 

Wagar mengemukakan analisis yang meyakinkan tentang masalah 

dan dilema saat ini, walaupun dia tidak begitu meyakinkan skenario 

reformasi yang mempunyai kelemahan utama yaitu keyakinannya 

yang naif tentang kemampuan kita mengubah dengan cepat nilai-
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nilai yang diwarisi dari masa lalu yang tidak paralel dengan 

kelangsungan hidup manusia. Sedangkan Gerlad Feinberg, bukan 

saja mengemukakan pernyataan yang provokatif tentang tujuan-

tujuan, tetapi juga menganjurkan bagaimana perkembangan teknik 

masa depan yang mungkin timbul, beserta implikasinya, dapat 

membantu kita menghadapi beberapa masalah kontemporer. 

Karenanya, perencanaan pembangunan (perubahan) harus: 

terintegrasi, komprehensif, menjangkau ke depan, berkualitas, dan 

manajemen yang terintegral.  

Lawan dari utopia yakni distopia. Yang berarti: hari ini 

lebih buruk dari hari kemarin. Distopia terjadi, kemungkinan 

disebabkan kedangkalan perencanaan (perubahan sosial). 

―Perencanaan yang paling buruk dan dangkal tidak lebih dari 

sekadar laporan tahunan untuk memperoleh dana‖ (C.E. Beeby, 

1985). Contoh perencanaan yang dangkal yang akhirnya 

melahirkan distopia: pertama, bersifat jangka pendek, artinya: 

perencanaan untuk tahun pertahun; kedua, fragmenter, artinya 

bagian-bagian direncanakan secara terpisah-pisah; ketiga, tidak 

integral; dan keempat, tidak dinamik, artinya perencanaan 

menggunakan model-model yang kaku dan statik. 
 

F. Trauma, Stresor dan Phobia Sosial 

Dalam pengelompokkan mitos perubahan sosial, ada yang 

disebut dengan mitos trauma. Mitos trauma mengatakan bahwa 

perubahan menimbulkan krisis emosional dan stress mental. Setiap 

disintegrasi sosial selalu menimbulkan disintegrasi individual. 

Disintegrasi terjadi karena perubahan sosial yang tidak seimbang. 

William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff (Darwis, 2019) 

mempuyai teori yang mereka sebut cultural lag (kesenjangan 

budaya). Cultur lag terjadi apabila perubahan pada satu aspek 

kebudayaan yang lain. Dalam kata-kata Ogbern , culture lag terjadi 

bila satu dari dua jalinan kebudayaan mengalami perubahan 

sebelum atau dalam derajat yang lebih besar ketimbang yang 

terjadi pada yang lain, sehingga mengurangi persesuaian 
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(adjustment) yang telah ada antara keduanya. Sebagai contoh, 

sebuah perusahaan melengkapi kantornya dengan fasilitas 

komputer canggih, tetapi pola kerja tetap saja tidak sistemik. 

Akibatnya, komputer tidak terpakai dan dipasang hanya untuk 

menunjukan bonafiditas perusahaan. Ini artinya, telah terjadi 

cultural lag antara perubahan teknologi dan mental 

Kondisi seperti di atas, menurut Ogbern dan Nimkoff dapat 

berdampak pada ―krisis‖ setiap perubahan selalu menimbulkan 

krisis. Oleh sebab itu setiap perubahan sosial akan mengundang 

reaksi anggota masyarakat. Reaksi akan menimbulkan masalah-

masalah sosial baru. Masalah sosial terjadi karena perubahan sosial. 

Pemikiran yang menyatakan bahwa perubahan adalah 

abnormal sering dihubungkan dengan pemikiran yang menyatakan 

bahwa perubahan adalah traumatis. Perubahan dipandang sebagai 

siksaan, krisis, dan agen asing yang tak terkendali, yang bukan 

mustahil akan melahirkan trauma, stres, dan phobia sosial. 

Perubahan adalah ―siksaan‖, krisis dan agen asing yang tidak 

diharapkan muncul sejumlah rintangan sosial dan fragmentasi 

komunikasi kepentingan terselubung, perubahan akan menjadi hal 

yang traumatis (Spincer dalam Hendra, 2019), apabila perubahan 

dibayangkan dapat mengancam keamanan mendasar, perubahan 

tidak dipahami, perubahan itu dipaksakan. 

Spicer memberikan pandangan mengapa orang trauma 

dalam menghadapi perubahan penyebabnya adalah: (a) perubahan 

itu dibayangkan dapat mengancam keamanan dasar, (b) perubahan 

itu tidak dipahami masyarakat, dan (3) perubahan itu terlalu 

dipaksakan. 

Alvin Toffler telah menciptakan ungkapan goncangan masa 

depan (future shock). Riset yang dilakukan Vinohur dan Selzer 

menemukan bahwa terdapat korelasi antara tingkat perubahan yang 

dibayangkan dengan tingkat kegelisahan yang dialami, semakin 

besar tingkat perubahan yang dibayangkan semakin tinggi tingkat 

kegelisahan yang dialami oleh individu atau masyarakat itu sendiri. 



236  |  Nurlina Subair 

Kejadian atau peristiwa minus atau negatif, yang sangat 

jarang terjadi di dalam ritme kehidupan normal, termasuk sebagai 

dampak perubahan sosial sering dikategorikan sebagai peristiwa-

peristiwa traumatis. Peristiwa traumatis ini mempengaruhi secara 

mendalam masyarakat, baik secara individu maupun secara 

kelompok. Perang, tragedi politik, krisis ekonomi, depresi 

ekonomi, dan berbagai ‗situasi krisis‘ lainnya adalah peristiwa-

peristiwa yang turut membentuk identitas sosial, dan 

mempengaruhi proses reproduksi maupun rekonstruksi budaya di 

suatu masyarakat. 

 Perubahan yang radikal, revolusioner, cepat, dratis, tiba-

tiba, tak terencana dan tak terkendali akan melahirkan trauma 

sosial. Trauma merupakan reaksi fisik dan psikis yang bersifat 

stress buruk akibat suatu peristiwa, kejadian atau pengalaman 

spontanitas, secara mendadak (tiba-tiba), yang membuat individu 

mengejutkan, kaget, menakutkan, shock, tidak sadarkan diri, dsb–

yang tidak mudah hilang begitu saja dalam ingatan manusia. James 

Drever (Sarwono, 2009) mengatakan traumaadalah setiap luka, 

kesakitan atau shock yang terjadi pada fisik dan mental individu–

yang berakibat timbulnya gangguan serius. Sarwono (2009), 

melihat trauma sebagai pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan 

dan meninggalkan bekas (kesan) yang mendalam pada jiwa 

seseorang yang mengalaminya.  

Istilah trauma sendiriberasal dari Bahasa Yunani yang 

berartiluka. Trauma adalah cedera fisik atau emosional. Secara 

medis, ―trauma‖ mengacu pada cedera serius atau kritis, luka, atau 

shock. Trauma dalam kajian psikiatri, memiliki makna yang 

berbeda dan mengacu pada pengalaman emosional yang 

menyakitkan, menyedihkan, atau mengejutkan, yang sering 

menghasilkan efek mental dan fisik berkelanjutan. Kata trauma 

digunakan untuk menggambarkan kejadian atau situasi yang 

dialami oleh korban. Kejadian atau pengalaman traumatik akan 

dihayati secara berbeda-beda antara individu yang satu dengan 



 

  Perubahan Sosial  |  237 

lainnya, sehingga setiap orang akan memiliki reaksi yang berbeda 

pula pada saat menghadapi kejadian yang traumatik. 

Trauma secara psikologis adalah pengalaman individu yang 

unik dari suatu kejadian atau peristiwa yang meliputi 

ketidakmampuan individu untuk mengintegrasikan pengalaman 

emosionalnya, pengalaman individu secara subjektif yang 

mengancam hidup, kebutuhan jasmaniah, atau kesehatan jiwanya 

(Giller, 1999). Kaplan dan Sadock (1997) mendefinisikan trauma 

sebagai suatu stress emosional yang besar yang dapat terjadi pada 

hampir setiap orang yang mengalami kejadian traumatik. Trauma 

tersebut termasuk peperangan, bencana alam, pemerkosaan, dan 

kecelakaan yang serius. Trauma merupakan rasa kecemasan dan 

kesakitan yang sangat mendalam yang disebabkan oleh keadaan 

lingkungan atau dirinya yang merugikan (Nurihsan, 2005). Trauma 

sebagai satu kejutan mental dan emosi yang sangat mendalam, 

berlaku akibat daripada peristiwa mencemaskan dan menakutakan 

seperti kemalangan. Sesuatu peristiwa dianggap terlalu mengerikan 

atau menakutkan mampu menambah pengalaman traumatik yang 

akan mendatangkan kesan mendalam terhadap kestabilan mental 

dan emosi seseorang.  

Menurut Reza A.A Wattimena (2016), apa yang disebut 

sebagai trauma sosial seringkali tidak dialami langsung oleh sebuah 

masyarakat. Peristiwa traumatis tersebut terjadi di masa lalu, dan 

dialami secara langsung oleh generasi sebelumnya. Akan tetapi, 

jejak dari peristiwa negatif tersebut tidaklah hilang, melainkan 

mengalir diam-diam di dalam struktur masyarakat yang sekarang. 

Akibatnya masihlah terasa, yakni terciptanya kultur ketakutan, 

kultur impunitas, dan krisis identitas sosial. Trauma sosial juga 

terkait erat dengan konsep ingatan sosial. Tepatnya, trauma sosial 

adalah ingatan sosial tentang suatu peristiwa negatif yang proses 

peringatannya tidak dilakukan secara sistematis, melainkan secara 

terselubung di dalam struktur. Halbwachs lebih jauh menekankan, 

bahwa ingatan tentang masa lalu adalah suatu proses sosial, karena 

pada dasarnya, orang selalu mengingat dan mendistribusikan 
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ingatan tersebut secara bersama-sama. Idealnya, proses mengingat 

dilakukan secara bersama-sama di dalam sebuah komunitas. Hal ini 

sangatlah penting, terutama supaya orang-orang yang mengalami 

peristiwa traumatis di masa lalu merasa memiliki komunitasnya 

sendiri yang mempunyai kesamaan nasib. Hal ini juga 

menandakan, bahwa pada hakekatnya, penghayatan internal 

seseorang selalu terhubung dengan penghayatan antar personal 

yang terbangun di antara individu. Menurut Halbwachs, 

penghayatan yang dibangun di dalam relasi dengan orang lainlah 

yang memiliki peran lebih besar. 

Peristiwa-peristiwa traumatik akibat perubahan sosial misal, 

membuat seseorang atau masyarakat menjadi trauma, sehingga 

tidak mampu menjalankan kesehariannya seperti biasa, bayangan 

akan peristiwa tersebut senantiasa kembali dalam ingatannya dan 

mengusiknya, ia juga merasa tak mampu mengatasinya. Mereka 

yang mengalami hal demikian mungkin mengalami apa yang 

disebut dengan post traumatic stress disorder. Adalah gangguan 

kecemasan yang dapat terbentuk dari sebuah peristiwa atau 

pengalaman yang menakutkan/mengerikan, sulit dan tidak 

menyenangkan dimana terdapat penganiayaan fisik atau perasaan 

terancam (American Psychological Association, 2004). Post-

traumatic stress disorder adalah sebuah gangguan yang dapat 

terbentuk dari peristiwa traumatik yang mengancam keselamatan 

anda atau membuat anda merasa tidak berdaya (Smith & Segal, 

2010). 

Post traumatic stress disorderadalah gangguan psikologis 

yang diderita oleh korban pelaku atau penyaksi peristiwa traumatis. 

Post traumatic stress disorder terkait erat dengan peristiwa-

peristiwa traumatis yang dialami kembali melalui mimpi dan 

pikiran, penghindaran stimuli yang melambangkan peristiwa 

traumatis, lumpuhnya daya tanggap umum, dan meningkatnya 

gejolak-gejolak jiwa yang baru muncul setelah mengalami 

peristiwa. Keterkaitan dengan peristiwa traumatis tertentu seperti 

peperangan, bencana alam, perkosaan dan lain sebagainya 
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membedakan PTSD dengan gangguan psikologis lainnya (Breslau, 

2001). 

Menurut Schiraldi (Nandang Rusmana, 2009) ada enam 

gejala masalah yang dihadapi oleh klien yang mengalami gangguan 

pascatrauma, yakni: (1) terbayang-bayang oleh peristiwa traumatis 

(exposure to stressor), (2) harapan masa depan rendah (event-re-

experienced), (3) mengisolasi diri (avoidance), (4) emosional 

(arousal), (5) berfikir negatif (life disrupted), dan (6) merasa tak 

berdaya (duration of simptoms in criteria B more than one month). 

Kondisi trauma (traumatics) biasanya berawal dari keadaan 

stres yang mendalam dan berlanjut yang tidak dapat diatasi sendiri 

oleh individu yang mengalaminya. Stres adalah suatu respon atau 

reaksi yang diterima individu dari rangsangan lingkungan sekitar, 

baik yang berupa keadaan, peristiwa maupun pengalaman-

pengalaman, yang menjadi beban pikiran terus-menerus dan pada 

akhirnya bermuara pada trauma. Stres secara umum dapat dipahami 

sebagai suatu reaksi atau tanggapan (fisik atau psikis) terhadap 

berbagai rangsangan yang datang dari luar diri manusia 

(lingkungan). Stres dapat berlangsung dalam jangka waktu singkat 

dan panjang. Stres dalam waktu singkat biasanya dapat diatasi 

dengan cara beristirahat, rileks, rekreasi atau berolahraga. Stres ini 

biasanya terjadi akibat kecapekan atau kelelahan secara fisik. 

Namun, bila stres itu berkepanjangan dan tidak dapat dikendalikan, 

tubuh dan jiwa tidak punya kesempatan untuk beristirahat, ini 

biasanya dikategorikan stres yang bersifat psikologis. Sebagai 

konsekuensinya adalah akan menimbulkan dampak negatif pada 

diri individu, seperti depresi, serangan jantung, sesak nafas, dan 

sebagainya. Kondisi stres yang berakibat fatal bagi individu 

(merugikan dan menyakiti) disebut distress (stres buruk), 

sedangkan stres yang menyenangkan, memotivasi semangat hidup, 

meningkatkan etos kerja, meningkatkan gairah, kreativitas dan 

prestasi belajar/kerja dinamakan eustress (stres baik) (Safwankita 

dalamUsman dan Kadir, 2020). 



240  |  Nurlina Subair 

Bukan hanya perubahan yang melahirkan trauma, stress, 

phobia, dan sejenisnya, tapi bisa sebaliknya. Janoff-Bullman 

(Nasution, 2019) berpendapat bahwa peristiwa traumatis 

menggerakaan perubahan melalui pemecahan dan pembangunan 

ulang asumsi. Trauma masyarakat menyebabkan perubahan sikap 

dan perilaku masyarakat. 

Ada banyak faktor yang mendorong seseorang menuju 

perubahan menurut Ratih Ibrahim, psikolog dari personal growth. 

Antara lain: trauma atau pengalaman buruk di masa lalu yang terus 

menghantui, obsesi, dan cobaan hidup.Ketiga faktor ini memang 

bisa memberi pengaruh yang berbeda-beda pada setiap orang. Bagi 

sebagian orang, akan membuat mereka terdorong bahkan terpacu 

untuk berubah ke arah yang positif.  

Perubahan-perubahan sosial yang serba cepat (rapid social 

changes) sebagai konsekuensi modernisasi, industrialisasi, 

kemajuan ilmu pengetahuan, dan juga teknologi telah 

mempengaruhi nilai-nilai moral, etika, dan gaya hidup. Pada 

dasarnya semua orang harus dapat melakukan penyesuaian diri 

sesuai dengan fase kehidupannya, namun tidak semua orang 

mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut 

(Hawari, 2001).  

Perubahan-perubahan tata nilai seringkali juga disebut 

sebagai perubahan-perubahan psikososial bagi sebagian orang, di 

antara bermacam-macam permasalahan kehidupan, dapat 

merupakan beban atau tekanan mental yang disebut sebagai stresor 

sosial. Stresor sosial adalah setiap keadaan atau peristiwa yang 

menyebabkan perubahan dalam kehidupan individu, sehingga 

individu tersebut terpaksa mengadakan adaptasi atau penyesuaian 

diri untuk menanggulanginya (Hawari, 2001). 

Demikian halnya, bukan suatu hal yang mustahil, 

perubahan sosial yang serba cepat, tiba-tiba, drastis akan 

melahirkan phobia sosial. Kata ―phobia‖ sendiri berasal dari istilah 

Yunani ―phobos‖ yang berarti lari (fight), takut dan panik (panic-

fear), takut hebat (terror). Istilah ini memang dipakai sejak zaman 
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Hippocrates. Phobia adalah ketakutan yang luar biasa dan tanpa 

alasan terhadap sebuah obyek atau situasi yang tidak masuk akal. 

Pengidap phobia merasa tidak nyaman dan menghindari objek yang 

ditakutinya. Phobia sosial atau yang lebih dikenal dengan Social 

Anxiety Disorder (SAD) merupakan gangguan pada manusia yang 

merupakan rasa cemas, gugup atau ketakutan yang berlebihan di 

dalam lingkungan sosial.  
 

G. Indikator Perubahan Sosial 

Cara yang paling sederhana untuk dapat memahami 

terjadinya perubahan sosial dan budaya adalah membuat 

rekapitulasi dari semua perubahan yang terjadi dalam masyarakat 

sebelumnya. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat 

dianalisis dari berbagai segi: pertama, kearah mana perubahan 

dalam masyarakat bergerak (direction of change) bahwa 

perubahan tersebut meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi 

setelah meninggalkan faktor tersebut, mungkin perubahan itu 

bergerak pada sesuatu yang baru sama sekali, akan tetapi mungkin 

pula bergerak kearah suatu bentuk yang sudah ada pada waktu 

yang lampau. Kedua, bagaimana bentuk dari perubahan-

perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat. 

Keberhasilan perubahan sering dinilai / dipersepsikan oleh 

individu yang terdampak akibat perubahan itu. Ada dua kelompok 

besar yang bereaksi atas perubahan. Pertama, kelompok 

opportunistik. Kelompok ini meyakini bahwa perubahan diperlukan 

dan berkeinginan untuk mencapai keberhasilan yang lebih baik 

dengan melakukan perubahan. Kedua, kelompok ritualistik. 

Kelompok ini berpandangan bahwa tidak diperlukan perubahan, 

tidak ingin berubah dari status quo dan akan resisten terhadap 

perubahan yang mempengaruhi nilai dan pendapatan mereka atau 

kelompoknya. 

Acapkali kita mengatakan bahwa telah terjadi perubahan 

(untuk selanjutnya ada disebut perubahan sosial) dalam 

masyarakat. Tapi diperlukan pertanyaan lanjutan terhadap 
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terjadinya perubahan tersebut, misalnya apanya yang berubah? 

Kira-kira untuk melihat perubahan sosial dalam masyarakat, kita 

perlu melihat 6 (enam) hal berikut (Darwis, 2019). 

1. Identitas. Untuk melihat perubahan sosial maka kita perlu 

menganalisa sejauhmana identitasnya berubah. Hal ini bisa 

ditujukkan dengan berubahnya pola pekerjaan, struktur sosial, 

perilaku, pola kekuasaan, organisasi, dan hubungan-hubungan 

dalam keluarga. 

2. Level of change. Level menunjukkan pada tingkatan mana 

perubahan sosial terjadi. Atau bisa juga kita ingin 

melihat/menganalisisi pada tingkatan mana perubahan sosial 

terjadi. Untuk level kita bisa melihat pada level individu, grup, 

organisasi, komunitas, masyarakat, dan global. 

3. Durasi. Durasi perubahan sosia melihat berapa lama perubahan 

tersebut mampu berjalan. Apakah short term atau long term? 

Perubahan yang jangka pendek atau perubahan yang jangka 

panjang? Tapi, perlu diketahui bahwa durasi ini menjadi relatif 

bagi setiap analisa, maksudnya lama pendeknya waktu 

tergantung pada perbandingan yang akan digunakan. 

4. Direction. Direction berbicara pada arah perubahan sosial. 

Kearah mana perubahan sosial terjadi? Apakah kearah 

perbaikan atau justru ke arah kehancuran? Kearah 

pembangunan atau kearah kemunduran? 

5. Magnitude. Magnitude menunjukkan seberapa besar ukuran 

perubahan sosial. Perubahan sosial yang radikal, sebagian, 

revolusioner, atau komprehenship. 

6. Rate of change. Rate of change berarti kecepatan perubahan 

terjadi. Sekilas memang hampir sama dengan durasi. 

Perbedaannya adalah jika durasi melihat seberapa lama suatu 

perubahan dapat bertahan, tapi jika rate of change melihat 

seberapa cepat/lambat suatu perubahan terjadi. 

 

 



 

  Perubahan Sosial  |  243 

H. Penutup 

Kehidupan manusia dalam masyarakat bersifat dinamis. 

Dinamika kehidupan manusia membawa konsekuensi pada 

terjadinya perubahan sosial (social change). Perubahan sosial 

ditandai dengan adanya ketidakseimbangan antar satuan sosial 

(social units). Perubahan sosial merupakan dinamika masyarakat 

yang bersifat mutlak, artinya terjadi pada setiap masyarakat baik 

berlangsung cepat atau lambat. Selain itu, perubahan sosial tidak 

bersifat parsial pada salah satu aspek kehidupan, melainkan saling 

berkaitan (mutual-interdependent) dan memiliki pengaruh berantai 

pada aspek kehidupan lainnya. Namun demikian, pemicu terjadinya 

perubahan sosial dapat berasal dari salah satu aspek kehidupan. 

Perubahan yang terjadi pada masyarakat dunia merupakan 

gejala normal, yang cepat menjalar karena pengaruh dari kemajuan 

teknologi. 

Perubahan sosial adalah fakta yang terjadi di masyarakat sebagai 

refleksi dari manifestasi manusia sebagai makhluk berfikir dan 

berkarya. 

Perubahan sosial tidak selamanya bersifat mendorong 

kemajuan (progres) melainkan memiliki sifat-sifat kemunduran 

(regres) bagi suatu masyarakat. Perubahan yang terjadi pada 

masyarakat yang telah siap (memiliki predisposisi), termasuk di 

dalamnya fasilitas penunjang akan beroientasi pada perubahan 

sosial ke arah kemajuan. Hal yang perlu diantisipasi adalah 

munculnya dampak pengikut dari suatu perubahan tersebut. 

Semoga !!! 
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BAB XIII 

KONTRIBUSI AKTOR DAN AGEN  

DALAM PERUBAHAN SOSIAL 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Perubahan merupakan suatu kekuatan yang sangat hebat, 

yang dapat memotivasi atau mendemotivasi (Brian Clegg dan Birch 

Paul, 2001). 

Menurut Soekanto (2013), ada pihak-pihak yang 

menghendaki perubahan yang dinamakan agent of change. Yaitu 

seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan 

sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga 

kemasyarakatan. Agen perubahan adalah orang yang membantu 

terlaksananya perubahan sosial atau suatu inovasi berencana; orang 

yang bertindak sebagai katalisator dan mengelola perubahan yang 

terjadi; orang profesional yang tugasnya membantu masyarakat 

atau kelompok merencanakan perubahan. 

Perubahan sosial tidak dapat dipisahkan dari peran aktor 

yang pada akhirnya mempengaruhi jalannya perubahan-perubahan 

yang terjadi pada masyarakat. Pelaku perubahan (aktor) adalah 

seseorang yang memiliki integritas ketokohan yang mantap, konsep 

perubahan sosial yang jelas, dan proses perubahan sosial yang 

terencana. 

 

B. Aktor Perubahan Sosial 

Menurut Hernes (Lukas, 2019), perubahan sosial 

dihubungkan melalui aktor individual. Oleh karena itu, teori-teori 

tentang perubahan struktural menunjukkan bagaimana cara pilihan 

individual ini selanjutnya mengubah variabel makro. 

Perubahan sosial memerlukan peran aktor individual untuk 

memulai atau memicu. Banyak praktik rekayasa sosial gagal karena 
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kurang memperhatikan human factors ataufaktor manusia. Sistem 

sosial memang diperlukan dan mempengaruhi suatu perubahan 

sosial. Namun dalam sistem sosial, peran aktor-aktor individual 

juga penting untuk mempengaruhi, terlibat dan memelihara proses 

sosial. Mereka saling berjalin bekerjasama dalam proses sosial. 

Diperlukan human factors atau faktor manusia, yakni aktor atau 

subjek perubahan sosial tersebut. 

Aktor utama/pelopor perubahan adalah seseorang atau 

kelompok orang yang dipercayai oleh masyarakat sebagai 

pemimpin dalam lembaga sosial. Merekalah yang mempelopori 

jalan meninggalkan masa lampau menuju zaman baru (Soemardjan, 

2009). 

Aktor perubahan sosial bisa berwajah individual dan juga 

kelompok. Setiap kebijakan, termasuk tentang kebijakan  akan 

perubahan tidak lepas dari peran berbagai aktor. Aktor dalam 

kebijakan dapat berarti individu-individu atau kelompok-kelompok, 

dimana para pelaku ini terlibat dalam kondisi tertentu sebagai suatu 

subsistemkebijakan.  

Dalam pandangan reformatif, aktor perubahan  adalah kaum 

elit, pemuka masyarakat, pemerintah, lembaga agama, Lembaga 

Swadaya Masyarakat. Dalam perspektif karitatif, aktor perubahan 

adalah orang miskin itu sendiri. Dalam pandangan transformatif, 

aktor utama perubahan adalah orang miskin, Non Government 

Organizations, dan civil society. 

Sedikitnya ada empat aktor dalam proses perumusan 

kebijakan publik yakni golongan rasional, golongan teknisi, 

golongan intermentalis dan golongan reformis (Carles dalam 

Abdulsyani,2012). Intermentalis adalah berpikiran/berpedoman ke 

masa lalu dengan perbaikan. 

Menurut Howlet dan Ramesh (1995), aktor-aktor dalam 

kebijakan terdiri atas lima kategori, yaitu sebagai berikut: 1) 

Aparatur yang dipilih (elected official) yaitu berupa eksekutif dan 

legislatif; 2) Aparatur yang ditunjuk (appointed official), sebagai 

asisten birokrat, biasanya menjadi kunci dasar dan sentral figure 
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dalam proses kebijakan atau subsistem kebijakan; 3) Kelompok-

kelompok kepentingan (interest group), pemerintah dan politikus 

seringkali membutuhkan informasi yang disajikan oleh kelompok-

kelompok kepentingan guna efektifitas pembuatan kebijakan atau 

untuk menyerang oposisi mereka; 4) Organisasi-organisasi 

penelitian (research organization), berupa universitas, kelompok 

ahli atau konsultan kebijakan; 5) Media massa (mass media), 

sebagai jaringan hubungan yang krusial di antara negara dan 

masyarakat sebagai media sosialisasi dan komunikasi melaporkan 

permasalahan yang dikombinasikan antara peran reporter dengan 

peran analis aktif sebagai advokasi solusi. 

Lebih lanjut Howlet dan Ramesh  menjelaskan bahwa 

eksekutif atau kabinet kebanyakan merupakan pemain kunci dalam 

subsistem implementasi kebijakan, dimana tugas pokoknya adalah 

memimpin negara, di samping itu ada aktor lain yang terlibat dan 

bekerja sama dengan eksekutif dalam membuat suatu kebijakan 

yaitu legislatif. Selain mengadakan fungsi tersebut, legislatif juga 

mengontrol kebijakan pemerintah, memberikan masukan terhadap 

kebijakan yang dibuat sebagai wadah untuk hak bertanya terhadap 

suatu permasalahan dan mendiskusikannya dengan pemerintah; 

juga mengadakan perubahan atas suatu kebijakan. Namun fungsi 

ini terkadang tidak optimal sebagai akibat dominannya fungsi yang 

dimainkan oleh eksekutif. 

Aktor atau pelaku pembangunan bukan hanya pemerintah, 

tetapi meliputi 5 (lima) plus 1 (satu). Yakni: (1) pemerintah, (2) 

pihak legislatif, (3) swasta, (4) masyarakat, dan (5) akademisi 

sebagai think tank pembangunan, serta (6) partner (mitra) 

internasional.   

Setidak-tidaknya ada tiga aktor atau pelaku perubahan yang 

bisa berperan dalam setiap proses perubahan (Taufik Nurohman, 

2011), diantaranya adalah: 

1.  Para pelaku perubahan dengan kekuasaan resmi (legitimacy 

of change) adalah mereka yang memiliki kekuasaan yang 

diakui secara formal dan dianggap sah. 
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2.  Para pendorong dan penganjur timbulnya perubahan 

(instigators of change) adalah mereka yang memandang 

perlunya perubahan karena telah membandingkan dan melihat 

sesuatu yang baik di tempat lain, seperti mereka yang baru 

kembali dari studi banding. 

3.  Para fasilitator perubahan (facilitator of change) adalah 

mereka yang memiliki kewibawaan dan diakui serta dikenal 

sebagai pemimpin informal yang memudahkan serta 

melicinkan proses timbulnya perubahan. 
 

Peranan aktor perubahan (Taufik Nurohman, 2011), sebagai 

berikut: 

1. Sponsor, yaitu individu atau kelompok dengan kuasa untuk 

menghukum atau mensahkan proyek. 

2. Change agents, yaitu individu atau kelompok yang 

bertanggung jawab untuk memfasilitasi implementasi 

perubahan. 

3. Targets, yaitu individu atau kelompok yng dipengaruhi oleh 

perubahan. 

4. Advocates, yaitu individu atau kelompok yang ingin 

mencapai perubahan, namun tidak memiliki kekuasaan 

untuk memberi hukuman. 
 

Aktor-aktor perubahan dalam masyarakat disebut juga 

dengan elite yakni sekelompok kecil orang yang sangat 

berpengaruh. 

Dalam proses pembaharuan diperlukan adanya kerja sama 

antara beberapa golongan elite dalam masyarakat. Golongan elite 

ini terdiri atas: pertama, elite politik yaitu mereka yang termasuk 

dalam kelompok yang mengesahkan kehendak politik bangsa. 

Kedua, elite administratif yaitu kelompok yang tugasnya untuk 

menerjemahkan keinginan-keinginan politik, dan dapat pula 

memberikan input di dalam perumusan kehendak politik. Ketiga, 

elite cendekiawan yaitu kelompok pemikir yang diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran terhadap usaha pembaharuan. 
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Keempat, elite bisnis yaitu kelompok usahawan yang mempunyai 

modal dan dapat mendukung proses pembaharuan. Kelima, elite 

militer yaitu kelompok yang peranannya secara lebih efektif terlihat 

dalam pemberian otoritas pelaksanaan kebijaksanaan atau program, 

serta stabilitas dan kontinuitas usaha pembaharuan. Namun 

seringkali kurang respektif dan kurang terbuka. Keenam, informed 

observer yaitu kelompok yang tugas sehari-harinya menjadi 

penyalur informasi dan pembentuk pendapat masyarakat. 

Selain golongan-golongan elite tersebut, terdapat tiga 

golongan besar dalam masyarakat luas. Pertama, golongan 

tradisionalis, yaitu golongan yang karena pandangan, nilai-nilai 

atau kepentingan tertentu, enggan menerima pembaharuan. Kedua, 

golongan modernis, yaitu mereka yang berorientasi kepada masa 

depan, bersedia menerima unsur-unsur kultural dari luar yang 

dianggap sesuai dan mendorong usaha pembaharuan. Ketiga, 

golongan ambivalent, yaitu mereka yang hanya mengikuti arus, dan 

pada hakikatnya enggan terhadap perubahan-perubahan karena 

selalu mengandung risiko. 

 

C. Tipe Aktor Individu 

Harus diakui bahwa dalam suatu perubahan sosial ada yang 

dinamakan aktor, agen, elite atau orang besar dan berpengaruh. 

Wujud agen ini bermacam-macam. Perubahan sosial terjadi juga 

dikarenakan berbagai macam agen. Di era moderen ini, banyak kita 

melihat perubahan yang dilakukan agen terlihat menonjol. 

Misalnya, kerumunan yang terjadi di alun-alun kota untuk 

menentang kebijakan pemerintah, demo buruh menuntut kenaikan 

upah, bentrokan mahasiswa dengan polisi anti huru-hara, kaum 

perempuan yang menentang perbedaan gender, dan kelompok 

petani yang selama ini merasa menjadi second class. Kesemuanya 

itu adalah bentuk dari gerakan sosial. Agaknya, dapat dilihat 

gerakan sosial merupakan kekuatan perubah paling manjur dalam 

masyarakat. 
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Perubahan sosial merupakan proses yang tidak terjadi 

secara tiba-tiba, dalam proses ini perlu ada aktor atau agen yang 

berupaya melakukan perubahan dan subjek yang akan dikenai 

perubahan atau disebut sasaran perubahan. Aktor adalah seseorang, 

sekelompok orang, atau suatu badan hukum yang melakukan suatu 

proses mediasi atau penggerakan untuk melakukan suatu perubahan 

yang terecana dengan baik, berdasarkan kaidah pembangunan atau 

hanya sekadar pengalaman hidupnya.  Istilah ini juga sering 

digunakan dengan sebutan agen atau inovator. 

Perubahan sosial, termasuk transformasi historis berskala 

luas adalah prestasi aktor manusia, hasil tindakan mereka. Sejarah 

adalah dampak upaya manusia, diharapkan atau tidak. Bahwa 

sejarah adalah buatan manusia, tak lagi disangkal, kecuali oleh 

segelintir teolog dan metafisikawan mistis (Hook dalam Lukas, 

2018). 

Jika ada yang bertanya siapa yang membuat sejarah, kita 

harus menyadari perbedaan mendasar antara aktor individual 

(orang yang bertindak) dan agen kolektif (kolektivitas, kelompok 

tugas, gerakan sosial, asoisasi, partai politik, tentara, pemerintah 

dan sebagainya). 

Diantara aktor individual terdapat tiga tipe berlainan. Tipe 

pertama, terdiri dari orang biasa dalam kegiatan sehari-hari. 

Kebanyakan apa yang terjadi di dalam masyarakat terdiri dari 

orang yang bekerja, makan, tidur, bepergian berjalan, dan lain-lain. 

Tipe kedua, terdiri dari individu yang karena kualitas pribadinya 

yang khas (pengetahuan, kecakapan, bakat, keterampilan, kekuatan 

fisik ataupun kharisma) bertindak mewakili orang lain atas nama 

mereka atau untuk kepentingan mereka atau memanipulasi atau 

menindas orang lain meski tanpa seizin mereka. Tipe ketiga, 

terdiri dari orang yang menduduki posisi luar biasa karena 

mendapat hak istimewa tertentu (terlepas dari kualitas pribadi luar 

biasa yang adakalanya juga mereka miliki, meski lebih sering 

tidak). 
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Ketiga tipe aktor ini dapat saling dikombinasikan untuk 

menjelaskan model tindakan. Bila diperhatikan bentuk tindakan 

yang dapat dilakukan ternyata merupakan sebuah kontinum. (1) Di 

satu kutub akan ditemukan aktivitas sehari-hari dengan egoistis 

murni, dengan motivasi dan tujuan pribadi. (2) Di dalam kontinum 

itu akan ditemukan pula tindakan yang dilakukan dalam konteks 

perilaku kolektif lebih luas, sejenis perilaku tambahan, sejumlah 

tindakan individual, tetapi karena kebersamaannya mampu 

menghasilkan akibat sosial mendadak dan penting. (3)Tindakan 

kolektif, juga dilakukan bersama orang lain tetapi dikoordinir 

dalam upaya mencapai tujuan bersama para pelakunya sendiri atau 

untuk masyarakat luas. (4) Aktivitas kewirausahaan, 

mengorganisir, mengoordinasi, memobilisasi, mendidik, 

mengindoktrinasi orang-orang lain untuk membangkitkan tindakan 

yang diharapkan dari pihak mereka. (5) Tindakan politik, 

pelaksanaan kekuasaan (atau perjuangan mendapatkan kekuasaan 

untuk digunakan kemudian); menata, memanipulasi, mewakili, 

kodifikasi. 

 

D. Agen Perubahan Sosial 

Di dalam proses perubahan, terdapat seorang atau individu 

yang bertanggung jawab atas peranan kepemimpinan dalam proses 

pengelolaan perubahan. Individu ini disebut dengan change agent 

(agen perubahan). Sedangkan individu atau kelompok yang 

merupakan sasaran perubahan disebut ―sistem klien‖ (Darwis, 

2019).  

Menurut Soekanto (2013), pihak-pihak yang menghendaki 

perubahan dinamakan agent of change, yaitu seseorang atau 

sekelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin 

satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. 

Menurut Rogers dan Shoemaker (Nasution, 2019), agen 

perubahan adalah petugas profesional yang mempengaruhi putusan 

inovasi para anggota masyarakat menurut arah yang diinginkan 

oleh lembaga perubahan. Jadi semua orang yang bekerja untuk 
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mempelopori, merencanakan, dan melaksanakan perubahan sosial 

adalah termasuk agen-agen perubahan. 

Dalam rumusan Havelock  (Lukas, 2019), agen perubahan 

adalah orang yang membantu terlaksananya perubahan sosial atau 

suatu inovasi yang berencana. 

Agen perubahan (agent of change) memimpin masyarakat 

dalam mengubah sistem sosial. Dalam melaksanakannya, agen 

perubahan langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk 

mengadakan perubahan. Bahkan mungkin menyiapkan pula 

perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan 

lainnya (Soekanto, 2013).  

Agen perubahan (the change agent) adalah individu atau 

seseorang yang bertugas mempengaruhi target atau sasaran 

perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuai dengan arah 

yang dikehendakinya. Agen perubahan menghubungkan antara 

sumber perubahan (inovasi, kebijakan publik dan lain-lain) dengan 

sistem masyarakat yang menjadi target perubahan. 

Cara-cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang 

teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial 

(social engineering) atau sering pula dinamakan perencanaan sosial 

(social planning) (Soekanto, 2013). 

TheAmerican Heritage Dictionary dalam Gilley (2001) 

mendefinisikan change agent sebagai ―seseorang yang memberikan 

saran profesional‖. Beberapa orang mempercayai bahwa konsultasi 

adalah aktivitas fundamental yang dapat membantu, yang 

merupakan intisari dalam proses perubahan, termasuk proses untuk 

mendesain fasilitas bagi karyawan, implementasi, dan pengelolaan 

perubahan untuk meningkatkan kinerja organisasi/perusahaan. 

 

E. Kualifikasi Agen Perubahan Sosial 

Memiliki visi sebagai agen atau pelaku perubahan 

merupakan conditio sine qua non bagi pembaharuan dalam 

masyarakat. Burke (Gilley, 2001) mengatakan bahwa efektivitas 

seorang agen peubah tergantung pada kemampuannya untuk 
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mempengaruhi orang lain, menemukan dan memobilisasi human 

energy, mempertahankan sense of humor dan perspektif, memiliki 

kepercayaan diri dan kompetensi interpersonal. 

Lima fase ―ADKAR‖ (Awareness, Desire, Knowledge, 

Ability, Reinforcement) model, yang perlu dimiliki oleh agen 

perubahan, yaitu:(1) awareness(kesadaran tentang dibutuhkannya 

perubahan), (2) desire(hasrat untuk ikutserta dan mendukung 

perubahan), (3) knowledge(pengetahuan untuk berubah), (4) 

ability(kemampuan untuk mengimplementasikan perubahan dalam 

hidup sehari-hari), dan (5) reinforcement(penguatan/paksaan untuk 

memelihara perubahan) 

Duncan dan Zaltman (Lukas, 2018) dikemukakan bahwa 

kualifikasi dasar agen perubahan, yakni tiga yang utama di antara 

sekian banyak kompetensi yang mereka miliki. Yaitu: kualifikasi 

teknis, kemampuan administratif, dan hubungan antarpribadi.  

Pertama, kualifikasi teknis. Kompetensi teknis dalam tugas 

spesifik dari proyek perubahan yang bersangkutan. Misalnya 

pengetahuan dan keterampilan pertanian bagi seorang penyuluh 

pertanian, pengetahuan dan wawasan tentang pemberdayaan 

perempuan bagi penyuluh/tenaga lapangan yang LSM tempat ia 

bekerja khusus menangani tentang perempuan. Kedua, 

kemampuan administratif. Yaitu persyaratan administratif yang 

paling dasar dan elementer, yakni kemauan untuk mengalokasikan 

waktu untuk persoalan-persoalan yang relatif menjelimet 

(detailed). Maksudnya para agen perubahan merupakan orang yang 

menyediakan waktu dan tenaga mereka untuk secara sepenuh hati 

mengurus masyarakat yang dibinanya (Wahyu Abakar, 2019). Dan 

ketiga, hubungan antarpribadi. Suatu sifat yang paling penting 

adalah empati, yaitu kemampuan seseorang untuk 

mengidentifikasikan diri dengan orang lain, berbagi akan perspektif 

dan perasaan mereka dengan seakan-akan mengalaminya sendiri.  

Para pelaku perubahan memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

1. Memiliki pemikiran dan ide inovatif, bersemangat dan berani. 
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2. Selalu mencari hal-hal baru yang menantang dengan 

mempertimbangkan resiko yang tidak terlalu tinggi. 

3. Ingin selalu melihat organisasi, masyarakat atau institusinya 

berkembang maju dan memilii loyalitas yang tinggi serta 

komitmen yang kuat  

4. Pandai berorganisasi, cerdik dalam berpolitik, mengerti sistem 

kekuasaan serta batas-batas perubahan yang ingin dilakukan 

tetapi tidak terkalahkan oleh rintangan dan keterbatasan yang 

ada. 

5. Dapat menjadi anggota dan pemain tim yang efektif serta 

gampang dan senang berkawan. 
 

Menurut Duncan dan Zaltman (Wahyu Abakar, 2019), 

agen-agen perubahan harus memiliki tiga kualifikasi dasar, yaitu: 

1. Kualifikasi teknis, yakni kompetensi teknis dalam tugas 

spesifik dari proyek perubahan yang bersangkutan. 

Misalnya pengetahuan dan wawasan tentang pemanasan 

global bagi seorang penyuluh lingkungan. 

2. Kemampuan administratif, yaitu persyaratan administratif 

yang paling dasar dan elementer, yakni kemauan untuk 

mengalokasikan waktu untuk persoalan- persoalan yang 

relatif detail. Maksudnya, para agen perubahan merupakan 

ornag- orang yang menyediakan waktu dan tenaga mereka 

untuk secara sepenuh hati mengurus masyarakat yang 

dibinanya. 

3. Hubungan antar-pribadi. Suatu sifat agen perubahan yang 

paling penting adalah empati, yaitu kemampuan untuk 

menempatkan diri pada kedudukan orang lain, berbagi 

pandangan dan perasaan dengan mereka sehingga hal-hal 

tersebut seakan- akan dialami sendiri. 
 

Seorang agen perubahan yang berhasil, menurut Havelock  

(Nasution, 2019) memiliki sejumlah karakteristik berikut. 

1. Agen perubahan harus memiliki nilai-nilai dan sikap mental 

(attitudes) sebagai berikut:  
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a) Pertimbangan (concern) utamanya mengenai manfaat dari 

inovasi bagi pengguna akhir (end user). 

b) Pertimbangan utama mengenai manfaat inovasi yang 

disebarkannya bagi masyarakat secara keseluruhan. 

c) Respek terhadap nilai-nilai yang dianut dengan teguh oleh 

pihak lain. 

d) Kepercayaan bahwa perubahan harus menghasilkan sesuatu 

yang terbaik bagi yang terbanyak (mayoritas). 

e) Percaya bahwa masyarakat yang diubah mempunyai suatu 

kebutuhan, dan juga hak untuk memahami mengapa 

perubahan dilakukan (rationale) dan hak untuk 

berpartisipasi dalam memilih di antara alternatif cara dan 

tujuan perubahan itu sendiri. 

f) Rasa yang kuat mengenai identitasnya sendiri dan dayanya 

untuk menolong orang lain. 

g) Pertimbangan (concern) yang kuat untuk membantu tanpa 

menyakiti perasaan, untuk membantu dengan resiko yang 

minimal untuk jangka pendek dan jangka panjang bagi 

ketenangan masyarakat, baik sebagai keseluruhan, maupun 

individu tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. 

h) Respek terhadap institusi-institusi yang ada sebagai 

pencerminan concern yang sah terhadap batas ruang 

kehidupan orang, keamanan, dan pengembangan identitas di 

balik diri masing-masing. 

2. Agen perubahan harus mengetahui hal-hal berikut ini: 

a) Bahwa individu-individu, kelompok, dan masyarakat 

merupakan sistem-sistem terbuka yang saling berhubungan 

(open interrelating systems). 

b) Bagaimana peranannya yang lain cocok dengan konteks 

sosial yang lebih luas dari perubahan. 

c) Konsepsi-konsepsi alternatif mengenai peranannya 

sekarang dan peranannya yang potensial di masa 

mendatang. 

d) Bagaimana orang lain memandang peranannya. 
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e) Lingkup kebutuhan manusia, hubungan-hubungannya dan 

peringkat prioritas yang mungkin dalam berbagai tahap 

pada lingkaran kehidupan. 

f) Keseluruhan sumber-sumber (resources) dan cara untuk 

akses ke sana. 

g) Mengapa orang dan sistem-sistem dapat berubah dan 

menolak perubahan. 

h) Pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan yang 

dibutuhkan oleh seorang agen perubahan dan seorang 

pengguna sumber-sumber yang efektif. 

3. Agen perubahan harus memiliki keterampilan berikut ini: 

a) Bagaimana mengembangkan dan memelihara hubungan 

proyek perubahan dengan orang lain. 

b) Bagaimana membawa orang ke suatu konsepsi mengenai 

kebutuhan dan prioritas mereka dalam hubungan dengan 

kebutuhan dan prioritas orang lain. 

c) Bagaimana mengatasi kesalahpahaman dan konflik. 

d) Bagaimana membina jembatan nilai. 

e) Bagaimana menyampaikan kepada orang lain perasaan 

berdaya untuk melaksanakan pembangunan. 

f) Bagaimana membina tim kerja sama (collaborative teams) 

untuk perubahan. 

g) Bagaimana mengorganisir dan melaksanakan proyek-

proyek perubahan yang berhasil. 

h) Bagaimana menyampaikan kepada orang lain mengenai 

pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan yang 

dimilikinya. 

i) Bagaimana menyadarkan masyarakat akan potensi yang 

tersedia dari sumber- sumber (resources) mereka sendiri. 

j) Bagaimana mengembangkan keterbukaan masyarakat 

untuk menggunakan sumber-sumber, baik yang internal 

maupun yang eksternal. 
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F. Peran Agen Perubahan 

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 

2013). 

Menurut Rogers dan Shoemaker (1986), agen-agen 

perubahan berfungsi sebagai mata rantai komunikasi antara dua 

(atau lebih) sistem sosial. Yaitu menghubungkan antara suatu 

sistem sosial yang mempelopori perubahan dengan sistem sosial 

masyarakat yang dibinanya dalam usaha perubahan tersebut.  

Hal itu tercermin dalam peranan utama seorang agen 

perubahan (Lukas, 2018), yaitu: 

1. Sebagai katalisator, menggerakkan masyarakat untuk mau 

melakukan perubahan. 

2. Sebagai pemberi pemecahan persoalan 

3. Sebagai pembantu proses perubahan; membantu dalam proses 

pemecahan masalah dan penyebaran inovasi, serta memberi 

petunjuk mengenai bagaimana: 

a) Mengenali dan merumuskan kebutuhan 

b) Mendiagnosa permasalahan dan menentukan tujuan 

c) Mendapatkan sumber-sumber yang relevan 

d) Memilih atau menciptakan pemecahan masalah 

e) Menyesuaikan dan merencanakan pentahapan pemecahan 

masalah 

4. Sebagai penghubung (linker) dengan sumber-sumber yang 

diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 
 

Peran agen perubahan tersebut kemudian dapat 

dikelompokkan menjadi peran yang laten dan yang manifes. 

Peranan yang manifes adalah yang kelihatan ―di permukaan‖ dalam 

hubungan antara agen perubahan dengan masyarakatnya, 

dan  merupakan peran yang dengan sadar dipersiapkan 

sebelumnya. Peran yang manifes ini kelak merupakan bukti yang 

nyata baik bagi si agen maupun masyarakat. Sedangkan peran yang 
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laten merupakan peran yang timbul dari ―arus bawah‖ yang 

memberi petunjuk bagi si agen dalam mengambil tindakan-

tindakan yang dilakukannya (Nasution, 2019). 

Menurut Rogers (2003) ada tujuh tugas utama yang harus 

ditempuh oleh seorang agen pembaharu dalam menyebarkan 

inovasi kepada masyarakat yaitu:  

1) Menumbuhkan keinginan masyarakat untuk melakukan 

perubahan  

2) Membina suatu hubungan dalam rangka perubahan.  

3) Mendiagnosa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat  

4) Menciptakan keinginan perubahan di kalangan klien.  

5) Menerjemahkan keinginan perubahan tersebut menjadi 

tindakan yang nyata  

6) Menjaga kestabilan perubahan dan mencegah terjadinya 

drop out  

7) Mencapai suatu terminal hubungan.  
 

Menurut Potts dan LaMarsh (2004), pemeran utama agen 

dalam menjalankan perubahan adalah sebagai berikut. 

a) Change advocates yaitu orang yang mempunyai gagasan 

tetapi tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan. 

b) Sponsor, biasanya adalah direktur atau manajer senior yang 

sibuk dengan pekerjaan, tetapi bertanggungjawab dalam 

menjalankan peran aktif dalam proses perubahan. 

c) Change agents, yaitu yang merencanakan dan 

mengimplementasikan perubahan atas namanya sendiri. 

d) Targets, yaitu seseorang yang terkena dampak perubahan. 

Target termasuk orang diluar organisasi seperti pelanggan 

atau pemasok. 

e) Stakeholders, yaitu semua orang yang terlibat dalam 

perubahan, termasuk semua sponsor, agen perubahan dan 

target. 
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G. Kompetensi Agen Perubahan 

Seorang agen perubahan yang ideal akan memiliki 

keseimbangan antara kompetensi dan kredibilitas. Kompetensi 

adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang 

dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh 

masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan 

tertentu. 

Gordon (Sutrisno, 2015), juga menjelaskan beberapa 

karakteristik yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai 

berikut: (1) pengetahuan (knowledge), yaitu kesadaran dalam 

bidang kognitif. Misalnya, seorang karyawan mengetahui 

bagaimana cara melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan 

kebutuhan yang ada di lapangan kerja. (2) pemahaman 

(understanding), yaitu kedalaman kognitif, dan afektif yang 

dimiliki oleh individu. Misalnya, seorang karyawan melaksanakan 

pembelajaran harus mempunyai pemahaman baik tentang kondisi 

kerja secara efektif dan efisien. (3) Keterampilan (skill), adalah 

sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau 

pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan 

karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif 

dan efisien. (4) Nilai (value), adalah suatu standar perilaku yang 

telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri 

seseorang. Misalnya, standar perilaku para karyawan dalam 

melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-

lain).  (5) Sikap (attitude), yaitu perasaan (senang-tidak senang, 

suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang dating 

dari luar. Misalnya, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan 

terhadap kenaikan gaji, dan sebagainya. (6) Minat (interest), adalah 

kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. 

Misalnya, melakukan suatu aktivitas kerja.  

Karakteristik dan ciri perilaku perubahan, di antaranya: (1) 

memiliki pemikiran yang inovatif, (2) selalu mencari hal-hal yang 

baru dan menantang, (3) perasaan ingin selalu melihat 

organisasinya berkembang, dan (4) pandai berorganisasi. 
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Untuk menjadi seorang agen perubahan (change agent) 

harus memiliki beberapa kompetensi atau kemampuan yang dapat 

mendukung proses perubahan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena 

perubahan merupakan sesuatu yang kompleks dan juga 

memerlukan investasi waktu, tenaga dan pikiran yang cukup besar 

serta resiko yang cukup tinggi. Sehingga, usaha untuk menyiapkan 

tenaga agen perubahan patut mendapat perhatian.  

Untuk melaksanakan proses perubahan ada beberapa taktik 

implemetasi yang dapat digunakan oleh seorang agen perubahan 

seperti taktik intervention (intervensi), participation (partisipasi), 

persuation (ajakan)dan edict (dekrit). Setelah proses tersebut akan 

memberikan perubahan pada organisasi yang akan menjadi sebuah 

umpan balik bagi kekuatan yang dapat memprakarsai perubahan 

organisasi. Setelah proses perubahan berjalan dengan baik maka 

akan menghasilkan suatu keefektifan bagi organisasi atau 

tercapainya efektivitas organisasi. 
 

H. Pentingnya Kepribadian “OCEAN” Agen dalam Perubahan 

Kasali (2007) menjelaskan terdapat lima komponen 

pembentuk kepribadian yang merupakan benih yang baik untuk 

melakukan perubahan. Costa & McCrae (1997) menemukan lima 

komponen kepribadian yang dominan tersebut yang disingkat 

OCEAN  yaitu Openness to Experience; Conscientiousness; 

Extroversion; Agreeableness danNeuroticism. 

Pertama, openness to experience yaitu keterbukaan pikiran, 

khususnya terhadap hal-hal baru, hal-hal yang dialami dan dilihat 

dengan mata sendiri. Individu yang berpikir terbuka, cenderung 

imaginatif, kreatif, lebih menyukai keberagaman dan hal-hal baru, 

banyak  

pilihan dan minat, mengutamakan hal-hal baru yang original, 

sangat menghargai emosi dan fleksibel. Keterbukaan adalah 

kelenturan terhadap informasi yang membuat seseorang menjadi 

tidak kaku terhadap segala sesuatu yang diketahui, sehingga semua 

pengetahuan yang dimiliki tidak dianggap sebagai kebenaran 
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mutlak. Keindahan masa lalu yang begitu kuat, membuat seseorang 

tidak mampu melihat kebenaran-kebenaran baru. Individu-individu 

yang cenderung mengurung diri terhadap pikiran-pikirannya dan 

terperangkap selamanya di sana.   

Kedua, conscientiousness yaitu keterbukaan hati dan 

telinga, penuh kesadaran mendengarkan, baik yang terdengar 

maupun yang dirasakan. Individu yang memiliki keterbukaan hati, 

cenderung terpola, metodologis, terorganisir, tertata, menghargai 

waktu, dapahat diandalkan, disiplin, mempunyai dorongan yang 

kuat, persisten, self motivated.  Proses perubahan untuk 

menghancurkan nilai-nilai  lama dan sekaligus membangunnya 

kembali berdasarkan konsep yang jelas dan dilakukan secara 

sistematis.  

Ketiga, extroversion. Yaitu keterbukaan diri terhadap orang 

lain, kebersamaan dan menjalin relasi dengan orang lain. Individu 

yang ekstrovert cenderung senang berteman, bekerja dalam 

kelompok, lugas, mengukir pesta/kesenangan, mudah 

mengekspresikan emosi-emosi positif, energik, mendominasi 

pembicaraan, percaya orang lain, percaya  diri, penuh keberanian. 

Keberanian dibutuhkan dalam masa perubahan, karena perubahan 

menimbulkan ketakutan dalam organisasi, tidak percaya, 

kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Dalam suasana 

saling tidak percaya, orang menjadi mudah marah dan melakukan 

tekanan-tekanan. Hanya orang ekstrovert dengan hati tulus yang 

mempunyai keinginan menghadapinya  dalam suasana yang lebih 

rileks.   

Keempat, agreesblenessyaitu keterbukaan terhadap 

kesepakatan (tidak mudah memilih konflik). Individu yang terbuka 

terhadap kesepakatan, cenderung mempercayai, sederhana, 

melimpahkan wewenang, kooperatif, altruistik, memberi, 

bersahabat, menerima, mengorbankan pribadi sendiri. 

Kesepakatan adalah unsur terpenting dalam setiap 

perubahan.Setiap pihak yang merasa dirugikan dalam proses 

perubahan akan menunjukkan sikap perlawanan. Demi 
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keberhasilan perubahan dibutuhkan keahlian merangkul semua 

pihak dan membebaskan pihak-pihak yang melawan dari pikiran-

pikiran yang tidak pada tempatnya. Individu yang terbuka terhadap 

kesepakatan memiliki keberanian untuk menghadapi konfrontasi 

dengan kepala dingin dan memperoleh kesepakatan. Prinsipnya 

berani karena benar dan takut karena salah. Bersedia bekerjasama 

jika diperlukan dan menghadapinya jika diperlukan. 

Kelima, neuroticismyaitu keterbukaan terhadap tekanan-

tekanan.Individu yang memiliki keterbukaan terhadap tekanan 

apabila menunujukkan karakteristik tenang, tidak kenal takut, tidak 

sensitive/emosional, terkendali, mampu mengendalikan diri,  

resisten terhadap godaan-godaan dan tidak mudah cemas. 

Perubahan memerlukan keteguhan hati karena  dalam perubahan 

senantiasa diwarnai dengan tekanan-tekanan fisik, psikologis yang 

luar biasa untuk menggagalkan perubahan, termasuk 

serangan/tekanan yang bersifat personal kepada pembuat 

perubahan. Kemampuan mengelola emosi agar lebih terkendali, 

stabil dan tenang sangat diperlukan dalam situasi penuh tekanan 

agar mampu berpikir dan mengambil keputusan dengan jernih dan 

tepat.  
 

I. Aktor sebagai Pelaku Rekayasa Sosial 

Istilah ―rekayasa sosial‖ (social engineering) seringkali 

dipandang negatif karena banyak digunakan untuk menunjuk 

perilaku yang manipulatif. Padahal, secara konseptual, ―rekayasa 

sosial‖ adalah suatu konsep yang netral yang mengandung makna 

upaya mendesain suatu perubahan sosial sehingga efek yang 

diperoleh dari perubahan tersebut dapat diarahkan dan diantisipasi. 

Konsep rekayasa sosial, dengan demikian menunjuk pada suatu 

upaya mendesain atau mengkondisikan terjadinya perubahan 

struktur dan kultur masyarakat secara terencana. Rekayasa sosial 

(social engineering) adalah salah satu cara yang bisa dilakukan 

untuk menciptakan masyarakat yang bersih, kuat, disiplin dan 

berbudaya. 
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Secara awam, rekayasa sosial dapat diartikan sebagai 

manipulasi yang melibatkan banyak orang atau manipulasi yang 

ada dalam sekelompok orang atau masyarakat. Rekayasa sosial 

merupakan campur tangan atau seni memanipulasi sebuah gerakan 

ilmiah dari visi ideal tertentu yang ditujukan untuk mempengaruhi 

perubahan sosial, bisa berupa kebaikan maupun keburukan dan 

juga bisa berupa kejujuran, bisa pula berupa kebohongan ( 

Rakhmat, 2010). 

Rekayasa sosial (social engineering) adalah campur tangan 

gerakan ilmiah dari visi ideal tertentu yang ditujukan untuk 

mempengaruhi perubahan sosial. Rekayasa sosial merupakan 

sebuah jalan mencapai sebuah perubahan sosial secara terencana. 

Gerakan ilmiah yang dimaksudkan disini adalah sebuah gagasan 

atas perubahan tingkat/taraf kehidupan masyarakat demi 

tercapainya kesejahteraan dan kemandirian. Masyarakat pada 

umumnya menginginkan adanya perubahan sosial kearah yang 

lebih baik sehingga perubahan sosial harus dapat dilakukan secara 

berkesinambungan dan terencana. 

Rekayasa sosial merupakan alat yang mampu 

mengintegrasikan masyarakat, hal ini dikarenakan adanya tujuan 

yaitu perubahan ataupun mengendalikan stagnasi akibat keadaan 

yang telah memenui syarat sebagai masyarakat yang sejahtera. 

Suatu rekayasa mengandung perencanaan, tetapi tidak 

semua perencanaan itu diimplementasikan dalam kehidupan nyata. 

Objek dari rekayasa sosial sudah pasti yaitu, perubahan sosial 

menuju tatanan kepada sistem baru sesuai apa yang dikehendaki 

sang perekayasa (the social engineer). 

Secara sederhana, rekayasa sosial adalah upaya 

mengkonstruksikan bangunan sosial menuju masyarakat yang ideal 

sesuai dengan yang kita cita-citakan. Sebuah bangunan sosial ideal 

itu lahir dari seperangkat nilai dan sistem yang sudah disepakati 

oleh ‗para perekayasa‘. 

Menurut Rakhmat (2010) rekayasa sosial terjadi karena 

terdapat beberapa kesalahan pemikiran manusia dalam 
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memperlakukan masalah sosial yang disebut para ilmuwan dengan 

sebutan intellectual cul-de-sac yang menggambarkan kebuntuan 

berpikir. Salah satu bentuk kesalahan pemikiran lainnya adalah 

permasalahan sosial yang kerap dikait-kaitkan dengan mitos 

ataupun kepercayaan manusia akan suatu gerakan abtrak ‗ilusi‘ 

yang tanpa disadari dapat merubah tatanan kehidupan 

bermasyaratnya. Untuk itu perlu diadakannya rekayasa sosial agar 

kesalahan-kesalahan berpikir seperti ini dapat diatasi sehingga 

masyarakat dapat melihat permaslahan yang dihadapinya sebagai 

sesuatu yang konkrit. Rekayasa sosial timbul akibat adanya 

sentimen atas kondisi manusia. 

Dibanding dengan perencanaan sosial (social planning), ia 

lebih luas atau lebih pragmatis, sebab sebuah rekayasa selalu 

mengandung perencanaan, tetapi tidak semua perencanaan 

diimplementasikan hingga terimplementasikan di alam nyata. 

Begitu pula jika dibandingkan dengan manajemen perubahan 

(change management), ia memiliki makna lebih pasti, sebab jika 

obyek dari manajemen dapat ditafsirkan sebagai perubahan dalam 

arti luas, sedangkan obyek dari rekayasa sosial sudah jelas, yakni 

perubahan sosial menuju suatu tatanan dan sistem baru sesuai 

dengan apa yang dikehendaki sang perekayasa (Juhaya S. Praja, 

2007). 

Rekayasa sosial dimanapun tempatnya dan kapanpun 

masanya selalu membutuhkan aktor-aktor untuk melakukan 

gerakan. Ada 2 kelompok besar di balik upaya rekayasa sosial 

yakni pemimpin-pemimpin (leaders) dan pendukung (supporters). 

Kalau dijabarkan lebih lanjut akan kita temukan derivasinya yang 

mana tiap-tiap orang mempunyai peran yang tertentu. Ada aktor 

yang menggerakkan, ada aktor yang terus-menerus memberikan 

motivasi agar massa tetap bergerak, ada yang membantu dengan 

sumber daya, dana dan fasilitas, ada yang mempengaruhi kalangan 

elit, ada yang mengatur administrasi sebuah gerakan, ada yang 

harus menjadi konsultan, ada juga tipe pekerja atau aktivis, ada 

pendonor, dan yang tak kalah pentingnya adalah para simpatisan. 
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Sebagai suatu sistem, rekayasa sosial mempunyai beberapa 

unsur yaitu: (1) strategi perubahan dapat berupa strategi 

pembangunan, strategi revolusi, strategi persuasi, strategi normatif 

re-edukatif.  (2) Pelaku perubahan pada pokoknya terdiri dari dua 

kelompok, yaitu leaders dan supporters. (3) Adapun unsur target 

perubahan, maka hal itu bersifat kondisional disesuaikan dengan 

rekomendasi hasil penelitian dan pertimbangan di lapangan tentang 

apa yang dirasa mendesak untuk diselesaikan. (4) Sedangkan unsur 

media secara garis besar dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu 

media pengaruh dan media respon. 

Suatu perubahan sosial yang dilakukan oleh para pelaku 

perubahan harus mampu membuat suatu proses rekayasa sosial 

yang matang. Rekayasa sosial (social enggenering) tersebut 

dimasudkan agar setiap perubahan sosial dapat berjalan dan sesuai 

dengan apa yang telah menjadi cita-cita dan keinginannya. Karena 

itu, setiap proses perubahan sosial selalu ada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhinya 

dapat dikelompokan ke dalam pelancar dan penghalang. Faktor 

pelancar diantaranya adalah: (a) toleransi, (b) sistem terbuka, (c) 

heterogenitas, (d) rasa tidak puas, (e) karakter masyarakat, (f) 

disorganisasi sosial, (g) pendidikan, dan  (h) ideology. Sedangkan 

yang termasuk faktor penghalang adalah : (a) terasing, (b) 

kegoyahan integrasi, (c) kepentingan yang tertanam, (d) prasangka, 

(e) adat istiadat, dan (f) tertutup dari ilmu pengetahuan (Maulana 

Janah dalam Nurnajmi, 2019). 

Ada sejumlah aktor atau agen perubahan sosial sebagai 

perekaya sosial, di antaranya: lembaga pendidikan, tokoh pemuda, 

mahasiswa, elite informal, perempuan, elite agama, dan 

sebagainya. 
 

J. Ideas, Manusia Besar dan Revolusi 

Ada tiga hal yang berkenaan dengan proses perubahan 

sosial. Pertama, bagaimana ideas mempengaruhi perubahan-

perubahan sosial. Kedua, bagaimana tokoh-tokoh besar dalam 
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sejarah menimbulkan perubahan besar di tengah-tengah 

masyarakat. Ketiga, sejauhmana gerakan-gerakan sosial dalam 

revolusi menimbulkan perubahan stuktur sosial dan norma-norma 

sosial (Rahmat, 2010). 
 

1.  Ideas menentukan sejarah 

Dalam Marxisme, yang kita kenal sebagai materialisme 

(historical materialisme), ada anggapan bahwa yang mengubah 

sejarah, masyarakat dan bangsa bukanlah ide atau gagasan tetapi 

teknologi, struktur ekonomi atau penggunaan alat-alat produksi. 

Marx membagi struktur masyarakat dalam dua bagian: 

suprastruktur dan infrastuktur. Suprastruktur adalah bagian yang 

soft dari sebuah kebudayaan, sedangkan infrastruktur adalah bagian 

yang hard. Perbandingan antara kebudayaan bisa disamakan 

dengan software dan hardware pada komputer. Software adalah 

peralatan komputer itu sendiri. Begitu juga dalam kebudayaan. 

Yang dibedakan antara program kebudayaan (software) dan 

kebudayaan itu sendiri (hardware). 

Termasuk infrastruktur suatu kebudayaan, misalnya, 

struktur ekonomi atau teknologi kebudayaan itu sendiri; sedangkan 

suprastrukturnya adalah ideologi, kepercayaan, agama, ideas, dan 

lain-lain. Menurut Marx, suprastruktur ditentukan oleh 

infrastruktur. Ideologi akan sangat ditentukan oleh ekonomi. 

Keadaan ekonomi, misalnya, akan menentukan keadaan kelas; 

bukan sebaliknya. Agama kita sangat ditentukan oleh posisi 

ekonomi kita di tengah masyarakat. Versi-versi keberagamaan kita 

sangat ditentukan oleh letak dalam status sosial ekonomi. Apa yang 

dirumuskan oleh Marx sebetulnya merupakan antitesis dari apa 

yang kita bicarakan: bahwa ideas akan menentukan perubahan. 

Kekuatan sejarah akan sangat ditentukan oleh ideas 

(gagasan-gagasan). Ideologilah yang akan menentukan perubahan 

ekonomi, sistem sosial, dan struktur politik. Jika ideologi suatu 

masyarakat berubah, berubah pulalah infrastuktur masyarakat itu. 

Berbeda dengan pandangan Marx, teori ini menganggap bahwa 
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ideaslah yang paling menentukan perubahan sosial. Teori yang 

sekaligus menjadi kritik terhadap Marx dikemukakan oleh Marx 

Weber (Sztompka, 2014). 

Suatu masyarakat dikatakan mengalami perubahan sosial 

jika sistem sosialnya juga berubah. Jadi, dalam perkembangan 

masyarakat itu, individu tidak berperan apa-apa. Mereka hanyalah 

poin-poin kecil yang digerakkan oleh sistem sosial, politik, 

ekonomi. Dulu, para sosiolog melacak perubahan-perubahan pada 

masyarakat pada perubahan-perubahan institusi; individu sama 

sekali tidak memegang peranan. Sebagai contoh utamanya dalam 

tesis Marx. Namun, Weber membalikkan pandangan ini dengan 

mengatakan bahwa semua perubahan sosial dimulai dari perubahan 

tingkah laku manusia. Perubaan dari human action, perubahan dari 

tindakan-tindakan manusia yang ada di masyarakat. Karena itu, 

banyak ahli menganggap Weber sebagai pendiri dari apa yang 

disebut sociologi humanis, sosiologi yang (kembali) menempatkan 

peranan manusia dalam perubahan-perubahan sosial. Berbeda 

dengan Marx, Weber berpendapat bahwa suprastucture, soft belief 

system, ideology adalah faktor yang sangat aktif dan efektif dalam 

mengubah sejarah. Tesis Weber ini terbukti dengan munculnya 

kapitalisme (Rahmat, 2010). 

Kapitalisme adalah sebuah sistem sosial yang ditegakkan di 

atas dasar pencarian keuntungan dan  tindakan-tindakan rasional. 

Kata Marx Weber, kapitalisme adalah pengantar menuju 

masyarakat modern. Bersamaan dengan lahirnya kapitalisme, lahir 

pula institusi-institusi dan penguasaan-penguasaan baru yang 

independen. Pandangan baru tentang pasar (market) juga mulai 

muncul dipermukaan. Menurut Weber, sebagai sebuah sistem 

sosial, kelahiran kapitalisme. Ada sekelompok orang yang 

perilakunya berbeda dengan kebanyakan orang pada zaman itu. 

Kapitalisme muncul karena sekelompok orang yang disebut Weber 

sangat newentrepreneur (pengusaha-pengusaha baru) melakukan 

serangkaian tindakan (human action). Tindakan itu didasarkan pada 

semangat yang disebut semangat kapitalisme. Semangat 
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kapitalisme terdiri dari tiga rukun berikut: motif memperoleh laba 

(profit motive), hidup zuhud atau sederhana (ascetic orentation), 

dan semangat misi (ideas of calling). 
 

2. Manusia-manusia besar 

Teori tentang great individuals (manusia-manusia besar 

yang mengubah sejarah) dikemukakan oleh beberapa orang. 

Thomas Carlyle, misalnya, adalah penulis buku Heroes and Hero 

Worshipers (para pahlawan dan pemujaan pahlawan). Menurut 

Carlyle, sejarah adalah biografi manusia besar ―history of the world 

is the biography of the great man‖. Pada salah satu bagian, dia 

menulis tentang Rasulullah Muhammad SAW, The Hero as The 

Prophet, pahlawan sebagai Nabi. Thomas Carlyle memandang 

sejarah sebagai biografi dari manusia-manusia besar. Dia 

mengatakan, sejarah universal merupakan sejarah apa yang telah 

dicapai oleh umat manusia di dunia dan pada dasarnya adalah 

sejarah manusia besar yang sudah bekerja di dunia. Lebih lanjut, 

Carlyle mengatakan bahwa manusia besar adalah jiwa dari seluruh 

sejarah umat manusia. 

Ada tiga teori manusia besar dalam sejarah dunia perubahan 

(Rahmat, 2010) antara lain sebagai berikut. Pertama, ada ordinary 

people (manusia-manusia biasa) seperti kita yang membentuk 

jaringan-jaringan sosial. Masyarakat sebenarnya terdiri dari sekian 

banyak ordinary people. Kita tidak bisa memasukkan mereka 

sebagai individu besar untuk mengubah sejarah. Kedua, 

exceptional actors, yaitu tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan 

yang luar biasa. Mereka bisa berbuat apa saja dan mempunyai 

kearifan yang dalam. Mereka bisa memahami apa yang dibutuhkan 

masyarakat di sekitarnya. Exceptional actors ini termasuk para 

Nabi, pembaharu, dan tokoh sejarah besar. Mereka mempunyai 

sesuatu yang istimewa yang membedakannya dengan manusia yang 

lain. Tipe terakhir adalah orang-orang yang berada di antara 

kedua tipe tadi. Orang seperti ini tidak mempunyai kebijakan dan 

pengetahuan seperti yang dimiliki oleh exceptional actors, tetapi 
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mereka menduduki posisi penting di masyarakat. Karena itu 

mereka biasanya disebut holders of exceptional positions. 

Seseorang, misalnya, yang memiliki kearifan yang rendah, tiba-tiba 

menjadi Presiden. Maka dia pun akan ikut menentukan jalannya 

sejarah dan dapat mempengaruhi proses perubahan-perubahan 

sosial. Bahkan, sekiranya dia buta huruf seperti seorang kaisar di 

Afrika, dia dapat menentukan jalannya sejarah, paling tidak di 

negerinya sendiri. 

Lalu apa yang dilakukan oleh great individuals itu untuk 

mengubah sejarah? Ada beberapa type of actions yang dilakukan 

oleh manusia. Sebagai anggota masyarakat kita berada dalam 

sebuah spektrum, dari private actions, tindakan orang yang 

mempengaruhi secara pribadi tetapi tidak begitu banyak yang 

menimbulkan perubahan sosial, sampai tindakan bersama 

(collective actions) yang tidak terorganisasi, biasanya dilakukan 

dengan cara yang buruk. Demonstrasi-demonstrasi yang 

belakangan marak, biasanya hanya bersifat temporer. Kerusuhan-

kerusuhan juga menimbulkan perubahan sosial, tetapi tidak 

berdampak besar kepada masyarakat sebagai bangsa. Collective 

actions ini biasanya dilakukan oleh social movement (gerakan-

gerakan sosial). Tindakan yang lebih bisa mengubah lagi adalah 

tindakan-tindakan yang terorganisasi, terencana, dan sudah 

disiapkan sebelumnya, seperti organizing dan mobilizing. Dalam 

istilah Bung Karno, ada yang dikenal dengan pembentukan 

kekuatan dan pemanfaatan kekuatan. Ada sebuah organisasi sosial 

yang mengorganisasi rencana-rencana mereka membentuk 

kekuatan dan memanfaatkan kekuatan itu. Tindakan yang paling 

akhir adalah tindakan-tindakan politik (political action). Seorang 

great individuals diukur pengaruhnya dari seluruh tindakan ini 

(Sztompka, 2014).  
 

3. Revolusi 

Ketika seluruh bangsa dilanda krisis, semua orang menuntut 

perubahan. Makin menderita bangsa itu, makin ingin perubahan itu 
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segera terjadi. Revolusi muncul sebagai strategi terbaik. Reformasi 

dianggap terlalu lamban, sementara perut tidak bisa menunggu. 

Bila penyakit sosial seperti korupsi sudah berurat berakar dalam 

seluruh tubuh bangsa, kita memerlukan pembedahan total, yakni 

revolusi. Ada kerinduan untuk menyongsong revolusi. Ada 

kebanggaan dalam gerakan revolusioner. Ada banyak contoh 

bangsa-bangsa besar lahir dari puing-puing revolusi. Tetapi, pada 

saat yang sama, ada ketakutan akan kedahsyatan revolusi. 

Bayangan kita tentang revolusi itu ambigu. Pada satu sisi, revolusi 

dipandang sebagai pelita harapan, yang membimbing kita dari 

kegelapan status quo pada cahaya masa depan. Pada sisi lain, 

revolusi dilihat sebagai momok yang mengerikan, bersimbah darah, 

dan penuh adegan kekerasan (Sztompka, 2014). 

Revolusi adalah manifestasi perubahan sosial yang paling 

spektakuler. Revolusi menengarai guncangan fundamental dalam 

proses sejarah, membentuk kembali masyarakat dari dalam dan 

merancang lagi bangsa. Revolusi tidak membiarkan apapun seperti 

sebelumnya; revolusi menutup satu zaman dan membuka zaman 

baru. Pada saat revolusi, masyarakat mengalami puncak perannya, 

ledakan potensi transformasi diri. Pada bangkitnya revolusi, 

masyarakat dan para anggotanya seakan-akan dihidupkan kembali, 

hampir dilahirkan kembali. Dalam pengertin ini, revolusi adalah 

tanda kesehatan sosial. Karena muatan makna yang sarat ideologis, 

revolusi sering dirancukan dengan berbagai cara perubahan sosial 

lainnya. Revolusi memang perubahan yang cepat; tetapi tidak 

semua perubahan yang cepat disebut revolusi.  
 

K. Penutup 

Pada kasus-kasus perubahan sosial, itu harus ada aktor yang 

menggerakan perubahan itu. Aktor ini dikenal dengan the agent of 

social change. M. Quraish Shihab (Hendra, 2018) membagi aktor 

ini menjadi dua kelompok, yakni aktor dari luar dan aktor dari 

dalam. 
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Perubahan sosial mesti dimulai oleh aktor dari dalam 

masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial mesti diawali oleh 

kehendak masyarakat itu untuk berubah. Peran social agent sebagai 

penggerak atau pemberi motivasi. 

Sebuah perubahan kita memerlukan pemimpin ideologis, 

pemimpin itulah yang kita sebut dengan aktor perubahan. Carlyle 

(Lukas, 2018) dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa Nabi 

Muhammad adalah the hero as the prophet pahlawan sebagai Nabi. 

Dengan puisinya : 

―Bagi bangsa arab 

Kelahiran Muhammad adalah kelahiran dari kegelapan kepada 

cahaya 

Arabia untuk pertama kalinya hidup karena kehadirannya 

Bangsa-bangsa gembala yang miskin 

Yang terasing di sahara sejak terciptanya dunia 

Seorang nabi pahlawan dikirimkan kepada mereka................‖ 

Sehingga manusia besar atau great individual adalah 

bagaikan halilintar yang membelah langit. Lebih lanjut, dalam 

konsep ini mengatakan bahwa sejarah universal merupakan sejarah 

yang telah dicapai oleh umat manusia di dunia dan pada dasarnya 

adalah sejarah manusia besar yang sudah memberikan kontribusi 

besar kepada dunia. 

Semoga !!! 

 

 

 

 

 

 



272  |  Nurlina Subair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Perubahan Sosial  |  273 

BAB XIV 

SASARAN, STRATEGI, KUNCI PERUBAHAN 

SOSIAL DAN FILOSOFI TIGA “MULAI” 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Perubahan yang tidak mengarah ke kemajuan dan 

mempertahankan sikap dan cara-cara lama yang tidak efisien 

bukanlah suatu perubahan (Miftah Toha, 2008). 

Perubahan sosial yang dilakukan karena munculnya 

problem-problem sosial sebagai adanya perbedaan antara das 

sollen (yang seharusnya) dengan das sein (yang nyata). Tindakan 

kolektif untuk memecahkan masalah sosial (collective action to 

solve social problems). Biasanya ditandai dengan perubahan bentuk 

dan fungsionalisasi kelompok, lembaga atau tatanan sosial yang 

penting. 

Perubahan sosial bukanlah sebuah proses yang terjadi 

secara tiba-tiba, terlebih lagi ketika perubahan sosial tersebut 

melibatkan individu atau kelompok sosial sebagai target atau 

sasaran perubahan. Munculnya gagasan-gagasan baru, teman baru, 

serta munculnya kebijakan baru, tidak dapat diterima begitu saja 

oleh individu atau kelompok sosial tertentu. Sejarah telah 

menunjukan bahwa proses perubahan pola pikir yang dominan, 

sangat sulit diubah. Cerita sejarah tersebut seolah menunjukan 

bahwa ―membelokkan‖ sebuah pendapat yang telah diyakini secara 

turun-temurun tidaklah mudah, meskipun pandangan tersebut 

adalah salah. Tidaklah mudah menyebarkan sebuah kebenaran 

kepada individu atau kelompok sosial tertentu, meskipun 

―kebenaran‖ tersebut membawa manfaat yang sangat besar bagi 

penerimanya. Setiap upaya untuk mengubah masyarakat tersebut 

memerlukan strategi yang sesuai. 
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Mengenai perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, 

diibaratkan seperti mendapatkan hukum karma yang biasa 

diistilahkan dalam masyarakat. Di satu sisi, individu merupakan 

salah satu target atau sasaran perubahan sosial atau di sini lain 

bertindak sebagai agen perubahan sosial yang mempengaruhi 

kehidupan sehari-hari. Individu merencanakan, menciptakan, dan 

mengembangkan ide atau gagasan dalam meraih prestasi yang 

semata-mata untuk mencapai tujuan individu tersebut (Indraddin 

dan Irwan, 2016). 

 

B. Sasaran dan Orientasi Perubahan Sosial 

1. Sasaran Perubahan Sosial 

Perubahan harus dilakukan secara hati-hati dengan 

mempertimbangkan berbagai hal agar manfaat yang ditimbulkan 

oleh perubahan harus lebih besar daripada beban kerugian yang 

harus ditanggung. 

Sasaran perubahan sosial dapat ditunjukan kepada individu, 

kelompok masyarakat tertentu atau masyarakat secara keseluruhan 

yang akan dikenal perubahan. Sasaran perubahan sosial tidak tepat 

apabila diposisikan sebagai ―objek‖ perubahan sosial, namun lebih 

tepat apabila kita menggunakan terminologi ―subjek‖ yang akan 

diubah (subjek perubahan sosial).  

Sasaran perubahan dalam konteks ini dapat difokuskan pada 

tiga aspek, yaitu : 

1. Karakteristik individu. Karakter individu dapat digunakan 

sebagai sasaran perubahan sosial. Karakter ini dapat 

meliputi sikap, kebiasaan, perilaku, dan pola pikir atau 

pengetahuan, dan karakteristikdemografis (umur, jenis 

kelamin, dan kesempatan hidup) 

2. Aspek budaya. Aspek ini berkenaan dengan norma-norma, 

dan nilai-nilai. 

3. Aspek struktural. Sasaran ini merupakan sasaran yang 

sangat luas cakupannnya. 
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Untuk lebih jelasnya ketiga sasaran perubahan sosial 

tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Individu sebagai sasaran perubahan sosial 

Sebuah proses perubahan sosial dapat melibatkan individu 

sebagai agen perubahan. ‖Pemanfaatan‖ individu sebagai agen 

perubahan ini didasarkan atas asumsi dasar bahwa individu yang 

sudah berubah akan mempengaruhi tatanan sosial (atau kelompok, 

atau organisasi). Artinya individu diubah, tidak semata-mata agar 

menguntungkan individu itu sendiri, melainkan untuk tujuan yang 

lebih besar seperti untuk keuntungan kelompok atau organisasi atau 

untuk meningkatkan hubungan antarkelompok atau untuk 

pembangunan keseluruhan masyarakat. 

Apabila individu digunakan sebagai target perubahan, 

terdapat beberapa strategi yang digunakan : pertama, strategi 

psikoanalisis; kedua, strategi psikologi sosial; ketiga, strategi 

modifikasi individu; keempat, strategi pendidikan; dan kelima, 

strategi dinamika kelompok (Indraddin dan Irwan, 2016). 

a. Strategi psikoanalisis 

Strategi ini berasumsi bahwa manusia pada hakekatnya 

mempunyai sifat seperti yang dilukiskan Freud, yaitu 

menpunyai Id, Ego, dan Superego. Id merupakan kepribadian 

manusia yang telah dibawa sejak lahir. Artinya, sifat tersebut 

ada dalam diri manusia karena pembawaan dalam rahim si ibu 

yang melahirkan. Ego adalah suatu komponen kepribadian 

yang bertanggung jawab untuk menangani realitas (Martono, 

2014). Ego melakukan pekerjaan sesuai kejadian atau 

peristiwa yang terjadi dalam aktivitas kehidupan dan dia 

berada dalam fungsi sadar, prasadar, dan tidak sadar. 

Superego adalah aspek kepribadian yang menampung standar 

internalisasi moral dan cita-cita yang didapatkan dalam 

keluarga dan kehidupan sosial (Martono, 2014). 

b. Strategi psikologi sosial 

Strategi ini berasumsi bahwa sifat manusia adalah 

fungsi dari lingkungan sosialnya itu sendiri. Maksudnya 
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adalah individu merupakan representasi dari kondisi 

lingkungannya, sehingga ketika akan melakukan perubahan 

pada suatu kelompok atau masyarakat, seorang individu dapat 

diposisikan sebagai semacam sampel, atau individu dianggap 

memiliki karakter yang sama dengan karakter kelompoknya. 

c. Strategi modifikasi individu 

Yang berasumsi bahwa manusia bertindak atas dasar 

ganjaran dan hukuman. Strategi ini akan lebih efektif 

digunakan untuk mengubah perilaku individual. 

d. Strategi pendidikan 

Yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia 

memiliki sifat yang rasional dan akan bertindak secara logis 

atau sekurang-kurangnya berdasarkan kepentingan dirinya 

sendiri atas dasar pengetahuan yang pernah diperolehnya 

selama berinteraksi dengan individu lain. 

e. Strategi dinamika kelompok 

Dinamika kelompok didasari oleh ide, yaitu norma 

yang mempengaruhi perilaku (individu) dan akan tercipta 

interaksi kelompok.  

Mengacu pada paparan di atas, dari sudut pandang 

psikologi individu terlihat mempunyai strategi dalam mencapai 

tujuan hidup. Bermula dari kebiasaan individu ini, akan 

berkembang dalam kehidupan sosial. 

Selain individu sebagai target perubahan, individu juga 

dapat diposisikan sebagai agen perubahan sosial (agen of change). 

Individu yang diposisikan sebagai agen perubahan ini dapat 

digolongkan menjadi 3 (tiga) (Nasution, 2019): 

Pertama, tipe atau karakter individu secara umum dalam kehidupan 

yang normal atau kegiatan sehari-hari (kegiatan bekerja, istrahat, 

tidur, bebrbicara, menulis, tertawa, dll.) 

Kedua, tipe manusia yang memiliki kualitas tertentu dalam 

masyarakat (kelebihan dalam hal pengetahuan, keterampilan, bakat, 

kekuatan fisik, dan karisma) 
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Ketiga, tipe manusia yang mampu menduduki posisi tertentu dalam 

masyarakat (para penguasa, pejabat, serta manager) 

Strategi perubahan yang melibatkan individu sebagai agen 

perubahan harus memilih individu yang benar-benar memiliki 

pengaruh di dalam kelompok tersebut. Satu hal yang perlu 

diperhatikan adalah individu yang menduduki posisi sebagai 

pemimpin formal belum tentu merupakan individu yang mampu 

memengaruhi anggotanya. Orang berpengaruh dalam kondisi 

tertentu, tidak selalu diposisikan sebagai pemimpin. Hal ini 

mungkin disebabkan, misalkan, kualifikasi pendidikan individu 

tersebut tidak memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai 

pemimpin formal, sehingga anggota masyarakat mengangkat 

seorang individu sebagai pemimpin secara formal atau secara 

simbolik, yang memenuhi kriteria formal. 

2. Kelompok sebagai target perubahan sosial 

Kelompok dapat dijadikan target atau perantara perubahan. 

Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa perubahan suasana 

akan mempengaruhi perubahan individu. Nilai, sikap, dan perilaku 

individu akan diubah melalui pengubahan struktur sosial atau 

melalui perubahan kelompok yang menjadi tempat individu adalah: 

pertama, metode yang mengubah komposisi kelompok, dengan 

cara mengubah keanggotaannya. Kedua, metode yang mengubah 

proses atau struktur kelompok yaitu dengan cara mengubah pola 

komunikasi di dalam kelompok itu, atau dengan cara meningkatkan 

peranan anggota kelompok dalam proses pembuatan keputusan. 

3. Struktur sebagai target perubahan sosial 

Struktur sosial memiliki makna yang sangat luas, dalam hal 

ini, struktur mencakup pola stratifikasi sosial dan juga diferensiasi 

sosial. Perubahan ditingkat struktur sosial merupakan satu aspek 

yang memiliki jangkauan yang sangat luas pula. Kata ―struktur‖ 

menunjuk pada aktifitas membangun sesuatu dan menghasilkan 

produk akhir, yaitu membangun suatu tindakan. Namun mengubah 

struktur sosial berarti harus memperhatikan perubahan yang lebih 

luas, yang menyebar keseluruh bagian masyarakat yang lebih luas 
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pula daripada segelintir kelompok atau organisasi. Gerakan sosial 

merupakan agen perubahan yang dapat mengubah struktur dalam 

waktu singkat dan memiliki jangkauan yang sangat luas, terutama 

bila gerakan sosial tersebut memanfaatkan media. 
 

2. Orientasi Perubahan Sosial 

Perubahan sosial masyarakat bergerak dari kontinum tatanan 

lama menuju pada tatanan baru sebagai suatu arah perubahan. Pada 

umumnya, arah perubahan sosial budaya dapat menuju pada hal 

yang baru sama sekali, atau kadangkala juga kembali pada tatanan 

lama. Perubahan kembali pada tatanan lama, dapat disebabkan oleh 

perubahan baru yang tidak sejalan dengan harapan mereka 

sehingga menghendaki kembali ke tatanan lama. Sebagai contoh, 

reformasi di Indonesia telah menimbulkan perubahan di berbagai 

bidang. Namun demikian, ada kelompok-kelompok yang merasa 

dirugikan oleh proses reformasi, maka mereka mendambakan 

kembali pada tatanan lama, dan bahkan berusaha mengembalikan 

kejayaan masa lampau tersebut. 

Orientasi atau arah perubahan di sini meliputi beberapa 

orientasi, antara lain (1) perubahan dengan orientasi pada upaya 

meninggalkan faktor-faktor atau unsur-unsur kehidupan sosial 

yang mesti ditinggalkanatau diubah, (2) perubahan dengan orientasi 

pada suatu bentuk atau unsur yang memang bentuk atau unsur 

baru, (3) suatu perubahan yang berorientasi pada bentuk, unsur, 

atau nilai yang telah eksisatau adapada masa lampau. Tidaklah 

jarang suatu masyarakat atau bangsa yang selain berupaya 

mengadakan proses modernisasi pada berbagai bidang kehidupan, 

apakah aspek ekonomis, birokrasi, pertahanan keamanan, dan 

bidang iptek; namun demikian, tidaklah luput perhatian masyarakat 

atau bangsa yang bersangkutan untuk berupaya menyelusuri, 

mengeksplorasi, dan menggali serta menemukan unsur-unsur atau 

nilai-nilai kepribadianatau jatidiri sebagai bangsayangbermartabat 

(Awan Mutakin dan Pasya, 2007). 
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Tidaklah jarang, bahwa tokoh-tokoh dan ungkapan-ungkapan 

yang bernuansa seni sastra pada masa lampau, baik suatu fenomena 

yang bernuansa imajinasi, yang ditampilkan oleh berbagai bentuk 

ceritera rakyat atau folklore. Semuanya lazim menyadarkan atau 

menampilkan nilai-nilai keteladanan, baik dalam aspek gagasan, 

aspek pengorganisasian dan kegiatan sosial, maupun dalam aspek-

aspek kebendaan. Aspek-aspek ini senantiasa dimuati oleh nilai-

nilai kearifan dan kebijakan yang memberikan acuan bagaimana 

orang mesti berfikir, berasa, berkarsadanberkaryadalam upaya 

bertanggung jawab pada dirinya, pada sesamanya, dan pada 

lingkungannya, serta pada Sang Khalik.Nilai-nilai seperti inilah 

yang menjadi nuansa-nuansa dalam membagun kepribadian atau 

jatidiri sebagian besar masyarakat atau suatu kelompok bangsa 

dimanapun mereka berada. 

 Dalam memantapkan orientasi suatu proses perubahan, ada 

beberapa faktor yang memberikan kekuatan pada gerak perubahan 

tersebut, yang antara lain adalah sebagai berikut, (1) suatu sikap, 

baik skala individu maupun skala kelompok, yang mampu 

menghargai karya pihak lain, tanpa dilihat dari skala besar atau 

kecilnya produktivitas kerja itu sendiri, (2) adanya kemampuan 

untuk mentolerir adanya sejumlah penyimpangan dari bentuk-

bentuk atau unsur-unsur rutinitas, sebab pada hakekatnya salah satu 

pendorong perubahan adanya individu-individu yang menyimpang 

dari hal-hal yang rutin. Memang salah satu ciri yang hakiki dari 

makhluk yang disebut manusia itu adalah sebagai makhluk yang 

disebut homo deviant, makhluk yang suka menyimpang dari unsur-

unsur rutinitas, (3) mengokohkan suatu kebiasaan atau sikap mental 

yang mampu memberikan penghargaan (reward) kepada pihak lain 

(individual, kelompok) yang berprestasi dalam berinovasi, baik 

dalam bidang sosial, ekonomi, dan iptek, (4) adanya atau 

tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan dan pelatihan yang 

memiliki spesifikasi dan kualifikasi progresif, demokratis, dan 

terbuka bagi semua fihak yang membutuhkannya. 
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Precedent dari suatu proses perubahan sosial tidak mesti 

diorientasikan pada isu kemajuan atau progress semata, sebab 

tidaklah mustahil bahwa proses perubahan sosial itu justru 

mengarah ke isu kemunduran atau kearah suatu regress, atau 

mungkin mengarah pada suatu degradasipada sejumlah aspek atau 

nilai kehidupan dalam masyarakat yang bersangkutan. Suatu proses 

regresi atau kemunduran dan degradasi (luntur atau berkurangnya 

suatu derajat atau kualifikasi bentuk-bentuk atau niali-nilai dalam 

masyarakat), tidak hanya suatu arah atau orientasi perubahan secara 

linier, tetapi tidak jarang terjadi karena justru sebagai dampak 

sampingan dari keberhasilan suatu proses perubahan. Sebagai 

contoh perubahan aspek iptek, dari iptek yang bersahaja ke iptek 

yang modern (maju), mungkin menimbulkan kegoncangan-

kegoncangan pada unsur-unsur atau nilai-nilai yang tengah berlaku 

dalam masyarakat yang bersangkutan, yang sering disebut sebagai 

culture-shock atau kejutan-kejutan budaya yang terjadi pada 

tatanan kehidupan suatu masyarakat yang tengah menghadapi 

berbagai perubahan. 

 

C. Arah dan Saluran Perubahan Sosial 

1.Arah Perubahan Sosial 

Apabila seseorang mempelajari perubahan masyarakat, 

perlu pula diketahui kearah mana perubahan dalam masyarakat itu 

bergerek. Hal yang jelas dan pasti adalah perubahan bergerak 

meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi, setelah 

meninggalkan faktor itu, mungkin perubahan itu harus bergerak 

kepada sesuatu bentuk yang sama sekali baru, mungkin pula 

bergerak ke arah suatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang 

lampau. 

Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia ada 

yang direncanakan (planed change) atau perubahan yang 

dikehendaki (intended change). Dalam pandangan Soemarjan 

(2009) mengnungkapkan bahwa perubahan yang dikehendaki atau 

direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang 



 

  Perubahan Sosial  |  281 

telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak 

mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak yang yang 

menghendaki perubahan dinamakan agent of change, yaitu seorang 

atau kelompok orang yang mendapat kepercayan masyarakat 

sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga 

kemasyarakatan . 

Setiap agen perubahan sosial baik yang mengatasnamakan 

individu atau kelompok dan golongan untuk melakukan sebuah 

perubahan perlu mermuskan agenda-agenda yang akan dilakukan 

dalam setiap melakukan perubahan sosial. Suatu perubahan yang 

direncakan harus memiliki tujuan yang jelas tentang arah 

perubahan sosial yang ia cita-citakan, sehingga berada dalam 

pengendalian serta pengawasan dari para pelaku perubahan. 

Perubahan tidak dilakukan dengan cara-cara yang sporadis dan 

serampangan. 

Dalam setiap perubahan sosial yang direncakan selalu 

menekankan aspek identifikasi terhadap persoalan-persoalan yang 

akan dirubah. Identifikasi persoalan tersebut dalam kerangka 

merumuskan tujuan-tujuan dari perubahan yang akan 

dilakukannya. Karenanya, setiap gerakan sosial, baik berupa 

gerakan politik, agama maupun gerakan masyarakat lainnya 

mempunyai suatu anggapan dasar, yang dijadikan landasan 

pembuatan norma-norma dan perumusan kebijaksanaan. Misalnya 

orang beragama Islam berdasarkan atas anggapan dasar bahwa 

―tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad saw adalah 

utusan Allah‖. Anggapan-anggapan dasar inilah yang dijadikan 

landasan untuk memberikan arah selanjutnya. 

Suatu perubahan sosial yang dilakukan oleh para pelaku 

perubahan harus mampu membuat suatu proses rekayasa sosial 

yang matang. Rekayasa sosial (social enggenering) tersebut 

dimaksudkan agar setiap perubahan sosial dapat berjalan dan sesuai 

dengan apa yang telah menjadi cita-cita dan keinginannya. Karena 

itu setiap proses perubahan sosial selalu ada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhinya 
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dapat dikelompokan ke dalam pelancar dan penghalang. Faktor 

pelancar di antaranya adalah : (a) toleransi, (b) sistem terbuka, (c) 

heterogenitas, (d) rasa tidak puas, (e) karakter masyarakat, (f) 

disorganisasi sosial, (g) pendidikan, (h) ideologi. Sedangkan yang 

termasuk faktor penghalang adalah: (a) terasing, (b) kegoyahan 

integrasi, (c) kepentingan yang tertanam, (d) prasangka, (e) adat 

istiadat, dan (f) tertutup dari ilmu pengetahuan. 

Dalam setiap perubahan sosial perlu dikaji tentang realitas 

dan proses, hal ini penting karena perubahan sosial seringkali 

dihadapkan pada kondisi atau realitas yang tidak berpihak. Suatu 

kondisi dapat berpihak kepada perubahan sosial, jika kondisi dan 

realitas itu memberi ruang yang terbuka untuk melakukan 

perubahan. Ruang yang terbuka tersebut berkaitan dengan sistem 

budaya, ekonomi, politik dan keterbukaan masyarakat itu sendiri. 

Ide bahwasanya realitas itu ialah proses sudah lama dikenal, sejak 

zaman dahulu. 

Dalam hubungan ini, Lauer (2003) mengemukakan 

pandangan filsafat A.N Whitehead, yang menekankan bahwa 

―nature is structure of evolving processes‖. The reality is a process. 

Alam adalah struktur proses yang berputar, dan realitas itu ialah 

suatu proses.  

Suatu tujuan perubahan sosial yang direncanakan oleh para 

pelaku perubahan (agent of change) harus mengandung unsur-

unsur perbaikan dalam sistem sosial masyarakat. Dalam setiap 

sistem sosial ada tindakan sosial yang didasarkan pada kenyataan 

dan pembacaan atas realitas-realitas sosial yang sedang 

berkembang. Bahkan dalam sistem sosial tersebut ada banyak 

kebutuhan yang perlu dicermati secara mendalam.  

Pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya cukup banyak. 

Misalnya, kebanyakan item yang dapat memuaskan. Pembuatan 

kognitif memilih alternatif pendapat atau penafsiran sebagai objek 

atau dengan apa yang mereka maksudkan di antara alternatif-

altematif itu harus diseleksi. Istilah perubahan secara lambat akan 

memperoleh pemilihan ini. Kegiatan itu dianalisis di dalam 
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keinginan, ide, nilai dan atau norma-norma. Sistem aksi mengisi 

elemen itu dari tiga bentuk; (a) sistem sosial; (b) sistem 

kepribadian; dan (c) sistem kebudayaan. Suatu fungsi (function) 

adalah ―kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan 

kebutuhan tertentu atau kebutuhan system‖. Dengan menggunakan 

definisi ini, Parson yakin bahwa ada empat fungsi penting agar 

suatu sistem tetap bertahan . 

Tindakan sosial tidak terlepas dari sistem kebudayaan yang 

dikenal dengan skema AGIL. Kerangka tersebut adalah, Adaption 

(Adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal 

yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan 

dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Goal 

attainment (pencapaian tujuan): sebuah sistem harus 

mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Integration 

(Integrasi): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-

bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola 

antar hubungan ketiga fungsi lainnya. Latency (latensi atau 

pemeliharaan pola): sebuah sistem harus memperlengkapi, 

memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun 

pola-pola cultural yang menciptakan dan menopang motivasi.  

Talcot Parson menjelaskan teori sistem sosial bahwa setiap 

masyarakat memiliki sistem sosial yang dapat digambarkan dengan 

AGIL di atas. Setiap bagian dari keempat itu terdapat sistem 

sendiri. 

Teori tindakan manusia (human action) diperlukan sebagai 

acuan. Dalam kajian sosiologis, tiap tindakan seseorang tidaklah 

terjadi dalam ―ruang hampa,‖ melainkan terkait erat dengan orang 

lain (oriented to others) atau terjadi dalam ―situasi sosial‖ tertentu. 

Dalam bahasa Anthony Giddens, ―tindakan dilihat sebagai proses 

interaksi aktif individu-individu (sebagai agents) yang 

mereproduksi struktur sosial, yang pada saat yang sama juga 

dipengaruhi oleh struktur sosial yang tercipta. Baik tindakan yang 

dilakukan, proses interaksi yang terjadi, dan struktur sosial yang 

ada, ketiganya saling mempengaruhi. Ketiga realitas menyatu 
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karena merupakan dualitas dalam realitas yang sama . Dengan 

bekal ini, maka para pelaku yang ingin merancang sebuah 

perubahan perlu mengintepretasi kenyataan sosial atau meramalkan 

masa depan atau memberikan jalan keluar terhadap isu-isu 

intelektual dan masalah-masalah yang dihadapinya itu. Sehingga 

kerangka analisa tersebut perlu dipahami dunia sosial, maka proses 

perubahan yang lebih baik dapat dicapai. 

Karena itu untuk menjelaskan hal tersebut, perlu 

mengetahui karakteristisk yang dapat kita kenali sebagai sifat dasar 

dari suatu masyarakat majemuk, yakni : (1) terjadinya segmentasi 

ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki 

kebudayaan, atau lebih tepat sub-kebudayaan, yang berbeda satu 

sama lain. (2) memiliki struktur sosial yang terbag-bagi ke dalam 

lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer. (3) kurang 

mengembangkan consensus di antara para anggota masyarakat 

tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. (4) Secara relatif 

seringkali terjdi konflik di antara kelompok yang satu dengan 

kelompok yang lain. (5) Secara relatif integrasi sosial tumbuh di 

atas paksaan (coercion) dan saling ketergantungan di dalam bidang 

ekonomi, serta (6) adanya dominasi politik oleh suatu kelompok 

atas kelompok-kelompok yang lain. 

Kajian terhadap tujuan perubahan sosial harus 

diorientasikan bahwa pusat perhatiannya dikatagorikan menjadi 

dua katagori, yaitu : (1) suatu analisis terhadap persoalan 

masyarakat secara menyeluruh dan integral yang bersifat makro, 

(2) suatu analisis perbandingan (studi komparatif) terhadap 

berbagai masyarakat dan peradabannya dalam skala makro dan 

mikro. 

Arah perubahan sosial budaya, modernisasi dan 

pembangunan yang akan dituju oleh semua masyarakat bangsa-

bangsa di seluruh dunia adalah meningkatkan kesejahteraaan atau 

kemakmuran yang diingini. Hidup di dunia sekarang dan masa 

depan, menuntun penguasaan ilmu dan teknologi.  
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Adapun dampak negatif dari perubahan sosial, modernisasi, 

dan pembangunan adalah sebagai berikut: 

1. Westernisasi (meniru gaya hidup orang barat tanpa reserve). 

2. Sekularisme (pada tingkatnya yang moderat, sekularisme 

merupakan pandangan hidup yang memisahkan kehidupan 

agama dengan kehidupan dunia, pada tingkatnya yang lebih 

ekstrim, sekularisme merupakan pandangan hidup yang 

menekankan pada pentingnya kehidupan dunia daripada 

kehidupan akhirat, bahkan sampai pada faham yang tidak 

mengakui adanya Tuhan) 

3. Konsumerisme (pandangan hidup bahwa lebih baik 

membeli produk barang dan jasa daripada membuatnya 

sendiri) 

4. Konsumtivisme (mengkonsumsi barang dan jasa yang 

sebenarnya bukan merupakan keperluannya) 

5. Hedonisme (cara hidup bermewah-mewah untuk mengejar 

prestise atau gengsi tertentu) 

6. Kesenjangan sosial dan ekonomi, yang terjadi karena 

ketidakadilan dalam proses pembangunan, misalnya karena 

menekankan atau memprioritaskan daerah atau golongan 

sosial tertentu 

7. Munculnya berbagai perilaku menyimpang, seperti kenakan 

remaja, prostitusi, dan sebagainya yang disebabkan oleh 

adanya keinginan untuk menyesuaikan dengan taraf hidup, 

tetapi tidak didukung oleh kemampuan dan ketrampilan 

yang memadai (demonstration effect) 
 

2. Saluran Perubahan Sosial 

Perubahan sosial dari tahap ke tahap berjalan sebagai suatu 

proses yang memakan sejumlah waktu tertentu. Perubahan sosial 

juga membutuhkan ―saluran‖ atau ―jalan‖. Untuk mengetahui 

saluran apa yang dipakai perlu dikaji terlebih dahulu macam 

perubahan yang dimaksud. Kita sudah mengenal berbagai jenis 

perubahan sosial, yang masing-masing menitikberatkan unsur nilai 
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budaya tertentu, misalnya perubahan moral supaya warga 

masyarakat hidup menurut kaidah susila yang baik, memajukan 

taraf pengetahuan rakyat, mengadakan perubahan kekuasaan dalam 

pemerintahan, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. 

Apabila salah satu unsur atau semua unsur sosio-budaya di atas 

hendak dicarikan pemecahannya, maka dengan mengetahui jenis 

perubahan yang dimaksud, arah pemecahan menjadi konkret. 

Jawaban atas soal-soal di atas tidak boleh diberikan apriori, tetapi 

harus didasarkan atas pengamatan (aposteriori) terhadap 

masyarakat sekarang maupun masyarakat lampau. Sejarah 

perkembangan masya rakat baik pada skala lokal maupun mondial 

merupakan petunjuk yang objektif. 

Saluran-saluran perubahan sosial disebut avenue or channel 

change adalah saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses 

perubahan dalam masyarakat yang pada umumnya adalah lembaga-

lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, 

pendidikan, agama, politik, dan lain sebagainya. Lembaga 

kemasyarakatan mana yang merupakan titik tolak, tergantung pada 

―cultural focus‖ masyarakat pada suatu masa yang tertentu, yaitu 

yang menjadi pusat perhatian masyarakat. 

Yang dimaksud dengan saluran proses perubahan adalah 

saluran sosial yang ada dalam masyarakat, yang umumnya 

mengatur jalannya kehidupan masyarakat. Saluran sosial itu dalam 

sosiologi lazim disebut institusi sosial. Sebelum membahas 

institusi-institusi sosial yang umum dipakai untuk mengadakan 

perubahan sosial, perlu diingat lebih dahulu bahwa institusi sosial 

yang sama dengan fungsi yang sama, dapat diberi nilai yang 

berbeda-beda oleh masyarakat. Perbedaan dalam evaluasi itu 

tergantung pada masyarakat yang menilai dan kurun waktu yang 

berlaku. 

Saluran-saluran perubahan sosial merupakan saluran-

saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan. Umumnya, 

saluran-saluran tersebut adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan 

dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, atau 
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rekreasi. Lembaga kemasyarakatan yang menjadi titik tolak, 

bergantung pada fokus kebudayaan masyarakat pada suatu masa 

yang tertentu. Lembaga kemasyarakatan yang pada suatu waktu 

mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat cenderung untuk 

menjadi saluran utama perubahan sosial. Perubahan lembaga 

kemasyarakatan tersebut akan membawa akibat pada lembaga-

lembaga kemasyarakatan lainnya karena lembaga-lembaga tersebut 

merupakan suatu sistem yang terintegrasi. 

Lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut yang pada 

suatu waktu mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat, 

cenderung untuk menjadi sumber atau saluran utama dari 

perubahan sosial. Perubahan-perubahan pada lembaga tersebut 

akan membawa akibat pula pada lembaga-lembaga kemasyarakatan 

lainnya. Hal ini diakibatkan oleh karena lembaga-lembaga 

kemasyarakatan merupakan suatu sistem yang terintegrasi. Melalui 

saluransaluran ini, perubahan sosial memiliki arah dan tujuan yang 

jelas. Dengan pendidikan, misalnya bagaimana pada diri peserta 

didik dan masyarakat terjadi perubahan sosial dalam hal nilai, 

norma, maupun pengetahuan. 

            Dalam proses perubahan sosial ini yang menjadi saluran 

pentingnya berupa lembaga sosial baik itu, lembaga-lembaga 

kemasyarakatan yang biasanya menjadi titik tolak bagi perubahan 

sosial biasanya tergantung dari ―cultural focus‖ masyarakat, pada 

suatu masa tertentu atau lebih tepatnya sangat tergantung dari 

lembaga kemasyarakatan manakah yang pada saat itu menjadi 

pusat perhatian dari masyarakat.  

Lembaga kemasyarakatan yang pada suatu waktu 

mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat cenderung untuk 

menjadi saluran utama perubahan sosial. perubahan lembaga 

kemasyarakatan tersebut akan membawa akibat pada lembaga- 

lembaga kemasyarakatan lainnya,karena lembaga tersebut 

merupakan suatu  system yang terintegrasi. 

Lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut merupakan 

suatu struktur apabila mencakup hubungan antara lembaga-
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lembaga kemasyarakatan yang mempunyai pola-pola tertentu dan 

keserasian tertentu. Misalnya, pada 17 Agustus 1945 saat 

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang merupakan kali 

pertama terjadinya perubahan pada struktur pemerintahan dari 

jajahan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Hal ini 

menjalar ke lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Misalnya, 

dalam bidang pendidikan, tidak ada lagi diskriminasi antara 

golongan-golongan, seperti pada zaman penjajahan. Setiap orang 

boleh memilih pendidikan macam apapun yang disukai. Perubahan 

tersebut berpengaruh pada sikap dan pola perilaku serta nilai-nilai 

masyarakat Indonesia. 

Ada beberapa bentuk saluran perubahan sosial, di 

antaranya: lembaga perkawinan, lembaga keagamaan, lembaga 

pendidikan, lembaga politik, lembaga ekonomi, media masa, dan 

lain-lain. 

Saluran tersebut berfungsi agar sesuatu perubahan dikenal, 

diterima, diakui, serta dipergunakan oleh khalayak ramai, atau 

mengalami proses institutionalization (pelembagaan).  
 

D. Strategi Dasar Perubahan Sosial 

Seorang pemburu yang lihai dalam memburu adalah 

pemburu yang bisa menembak dengan jitu dan mengetahui titik 

vital untuk menumbangkan buruannya, pemburu juga tahu buruan 

apa yang bisa ia buru atau tidak.  

Analogi pemburu di atas, disandingkan dalam strategi 

perubahan sosial dalam menentukan sasaran perubahan sosial. 

Change agent harus bisa bergerak dengan jitu dan tepat serta dapat 

mencari titik vital dari kerusakan sosial. Artinya, perubahan sosial 

juga harus memperhitungkan dalam hal efektifitas dan efesiennya 

sebuah pergerakan dalam merekayasa perubahan sosial.  

Kembali ke analogi pemburu, mengapa pemburu harus 

menembak pada titik vital dari buruannya, karena jika pemburu 

hanya menembak tanduknya atau ekornya, maka buruan itu akan 

tetap bisa melarikan diri dari pemburu, apabila pemburu menembak 
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organ vitalnya seperti kaki atau badannya. Maka buruan itu akan 

tumbang dan tidak bisa lari lagi sehingga hal itu mempermudah 

pemburu untuk menangkap buruannya (Rayhanra Hamdy dalam 

Nurnajmi, 2019).  

Cara pemburu membidik sasaran vital sebagaimana 

digambarkan di atas, dikategorikan sebagai strategi. Strategi 

merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas 

pelaksanaan program perubahan sosial. Tentulah bukan perkara 

mudah dalam menentukan suatu strategi yang tepat guna mencapai 

tujuan atau target perubahan sosial tertentu, karena pada 

hakekatnya berbagai macam strategi itu terletak pada suatu 

continum dari tingkat yang paling lemah tekanan atau paksaannya 

dari luar, ke arah yang paling kuat tekanan atau paksaan dari luar. 

Menurut Harrington (Subhan, 2019) perubahan tentu akan 

berlanjut tetapi perubahan tiba-tiba  harus dihentikan dan harus 

dihasilkan dari campur tangan serta pengendalian manusia atas 

proses sosial. Pada kenyataannya manusia mampu mengendalikan 

perubahan dan memberikan tanggapan terhadapnya. Strategi ini 

mengacu pada rencana umun tindakan. 

Aspek dasar yang penting untuk diperhatikan dalam 

melakukan perubahan adalah penentuan sasaran, peristiwa 

perubahan itu sendiri (event), dan bagaimana melakukan perubahan 

tersebut. Sasaran dari suatu perubahan dapat berbeda-beda, yaitu 

dari skala yang kecil hingga pada skala yang lebih besar atau luas. 

Sasaran perubahan dapat difokuskan kepada tiga hal, yaitu 

perubahan yang berkenaan dengan karakteristik individu, aspek 

budaya, dan aspek struktural yang berkaitan dengan masalah 

kelompok, organisasi, institusi, komunitas atau masyarakat, dan 

masyarakat dunia (global). 

Perubahan tidak tercapai manakala tidak ada kerjasama 

dengan berbagai pihak dan koordinasi yang solid dan conqruen, 

menerapkan disiplin diri, kerja sama tim, kecanggihan teknologi, 

orientasi pada tindakan. Oleh karena itu perlu sekali menerapkan 

strategi, rajin, tekun, make a vision with the big dream, 
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tumbuhkan awareness atau kesadaran, hargai dan 

berikan value meskipun tidak berujud materi, mengembangkan 

potensi, meningkatkan  dan memperbaiki ketrampilan, 

mengembangkan potensi, menciptakan keunggulan serta 

mempengaruhi orang lain untuk bergerak maju dan terus 

berinovasi. 

Berbagai teori mengenai strategi perubahan menegaskan 

bahwa perubahan dapat dipengaruhi oleh revolusi, tanpa campur 

tangan, oleh elit, oleh solidaritas kelompok yang mempengaruhi 

perubahan, oleh kelompok marginal dan lain-lain. Oleh karena itu, 

agen perubahan sosial harus berhati-hati dan terampil dalam 

memilih stategi perubahan sosial agar perubahan sosial yang ada 

membawa pengaruh positif terhadap masyarakat. 

Black dan Gregersen (2002) membagi strategi perubahan 

dalam tiga kategori yaitu: 

1. Perubahan antisipatif (anticipatory change); 

2. Perubahan reaktif (reactive change); dan 

3. Perubahan krisis (crisis change).  
 

Setiap program perubahan sosial tentu memiliki tiga jenis 

variabel yaitu: bentuk pengaruh (influence structure), nilai (cost) 

dan saluran (channel). Sebagai contoh dari sistem perubahan sosial 

adalah dengan adanya pergeraka mahasiswa baik intern maupun 

ekstern. 

Strategi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan 

efektivitas pelaksanaan program sosial. Setiap upaya penciptaan 

perubahan sosial, memerlukan suatu strategi tertentu yang perlu 

diperhatikan. Terdapat beberapa strategi perubahan sosial yang 

dapat diterapkan yaitu: strategi fasilitatif (facilitative strategies), 

strategi pendidikan (re-education strategies), strategi bujukan 

(persuasive strategies), strategi paksaan (power strategies), dan 

strategi kekerasan versus nonkekerasan.  

Agar dapat dipahami lebih jelas, berikut ini penjelasan dari 

setiap macam strategi tersebut (Indraddin dan Irwan, 2016). 



 

  Perubahan Sosial  |  291 

1. Strategi fasilitatif (facilitatif strategies) 

Agen perubahan sosial dalam strategi ini bertindak sebagai 

fasilitator yang menyediakan berbagai sumber daya, informasi 

dan sebagai saran konsultasi. Strategi ini lebih sesuai diterapkan 

pada kelompok yang memiliki beberapa karakteristik, yaitu : 

menganggap bahwa suatu masalah yang dihadapinya 

membutuhkan suatu perubahan; terbuka untuk menerima 

bantuan dari pihak luar; serta mengharapkan terlibat dalam 

mengubah dirinya. 

2. Strategi reedukatif (educatif strategies) 

Strategi ini digunakan apabila diketahui adanya hambatan-

hambatan sosial budaya dalam upaya penerimaan suatu inovasi, 

terutama berkaitan dengan kelemahan pengetahuan atau 

pendidikan dan keterampilan dalam memanfaatkan suatu inovasi 

3. Strategi persuasive/bujukan (persuasive strategies) 

Strategi ini merupakan upaya melakukan perubahan 

masyarakat dengan cara membujuk masyarakat tersebut untuk 

melakukan perubahan.  

Strategi ini menekankan kemampuan pada agen perubahan 

dalam dua hal, yaitu: menyusun dan menyeleksi permasalahan-

permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat dan berupa 

untuk mencarikan jalan keluarnya; dan menggunakan bujukan 

melalui keterlibatan perasaan dan antisipasi terhadap faktor 

nonrasional, yaitu mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal. 

4. Strategi kekuasaan/paksaan (power strategies) 

Strategi kekuasaan merupakan strategi yang digunakan 

untuk melakukan perubahan dengan cara paksaan, menggunakan 

kekerasan atau ancaman. Strategi ini sering kali mendapat 

pandangan negatif atau tidak mengenakkan, karena kelompok 

sasaran berada pada bayang-bayang ketakutan atau kecemasan 

akan terjadinya perubahan. Strategi ini diperlukan mengingat 

kekerasan mempunyai hubungan yang signifikan dengan 

perubahan sosial. 
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5. Strategi kekerasan versus nonkekerasan 

Penggunaan kekerasan memang efektif dan tampaknya 

diperlukan dalam beberapa situasi. Namun strategi kekerasan 

harus diposisikan sebagai strategi alternatif terakhir ketika 

strategi lain tidak mampu mempengaruhi perubahan tertentu. 

Menurut pandangan Mao, jenis perubahan tertentu memerlukan 

kekerasan, sedangkan perubahan yang lain perlu dilakukan 

secara nonkekerasan. Strategi nonkekerasan dapat dicapai 

melalui musyawarah, metode demokrasi, kritik, persuasi 

(bujukan) serta pendidikan. 

Selain strategi yang telah dipaparkan di atas, terdapat pula 

beberapa strategi pada perubahan sosial. Perubahan sosial bisa juga 

dilakukan dengan revolusi (people’s power), strategi persuasif 

(persuasive strategy), dan strategi normative-reedukatif (normative 

reeducative strategy) (Indraddin dan Irwan, 2016).  

 1. Revolusi (people’s power) 

Merupakan bagian dari power strategy atau strategi perubahan 

sosial dengan kekuasan. Dan revolusi merupakan puncak dari 

semua bentuk perubahan sosial. Karen, revolusi menyentuh 

segenap sudut dan dimensi sosial secara radikal, massal, cepat, 

mencolok dan mengundang gejolak intelektual dan emosional 

dari semua orang yang terlibat di dalamnya. 

 2. Strategi persuasif (persuasive strategy) 

Dalam strategi ini, media masa bisa sangat berperan. Karena, 

pada umumnya strategi persuasif dijalankan lewat pembentukan 

opini dan pandangan masyarakat yang tidak lain melalui media 

masa. J.A.C. Brown memasukkan propaganda dalam strategi 

persuasif untuk melakukan perubahan sosial (Ritzer, 2003).  

 3. Strategi normatif-reedukatif (normative reeducative strategy). 

Norma adalah kata sifat dari norm atau norma yang berarti 

aturan yang berlaku di masyarakat. Posisis kunci norma-norma 

sosial dalam kehidupan bermasyarakat telah diakui secara luas 

oleh hampir semua ilmuan sosial. Norma termasyarakatkan 

lewat pendidikan (education). Oleh sebab itu, strategi normatif 
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umumnya digandengkan dengan upaya pendidikan ulang atau 

reeducation untuk menanamkan dan mengganti paradigm 

berpikir persuasif dan bertahap. 

Chin dan Benne (Tri Widiati Ningrum, 2013) 

mengemukakan 3 jenis strategi, sebagai berikut: 

1. Rasional-empiris. Strategi ini berasumsi bahwa manusia 

adalah rasional dan mereka akan menuruti keputusan mereka 

sendiri bila keputusan itu ditunjukan kepada mereka. 

2. Normatif-edukatif. Strategi ini berasumsi bahwa manusia 

adalah rasional tetapi mengakui manusia bertindak 

berdasarkan norma-norma sosial, pengetahuan, kepentingan 

sendiri. 

3. Paksaan-kekuasaan. Strategi ini berasumsi bahwa manusia 

bertindak berdasarkan hubungan kekuasaan sah atau paksaan. 
 

Terdapat setidaknya 4 (empat) strategi perubahan: (1) 

strategi politikal, (2) strategi informasional, (3) strategi fasilitatif, 

dan (4) strategi attitudinal (Karfianto, 2010).  

Pertama, strategi politikal adalah cara menjalankan 

perubahan dari atas ke bawah (top-down). Inisiatif perubahan 

datang dari atas, dari pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

organisasi dan kemudian ―dijual‖ ke bawah. Strategi politikal akan 

berjalan relatif cepat, namun apabila tidak diikuti dengan strategi 

lain, dampaknya mungkin hanya dipermukaan saja. Strategi ini 

sering ditempuh apabila keadaan dirasakan sangat mendesak 

sehingga perubahan harus dilakukan dengan cepat.  

Kedua, strategi informasional adalah cara menjalankan 

perubahan dengan memberikan informasi kepada warga institusi 

untuk menumbuhkan dan menguatkan kebutuhan untuk melakukan 

perubahan dan memperlemah perlawanan terhadap perubahan. Di 

sini diasumsikan bahwa warga institusi akan tergugah untuk 

melakukan atau menerima perubahan apabila mereka memiliki 

pengetahuan berdasarkan informasi atau fakta tentang keadaan 

institusi di tengah-tengah para pesaingnya atau di tengah-tengah 
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lingkungan usaha yang lebih besar. Strategi informasional 

berlangsung lebih lambat dari strategi politikal, namun 

pengaruhnya lebih dalam. 

Ketiga, strategi fasilitatif adalah cara menjalankan 

perubahan dengan membantu kelompok yang hendak berubah, 

supaya mereka lebih mudah menghadapi keadaan baru. Bantuan ini 

dapat berbentuk penyediaan sumber daya atau sarana, atau 

memberikan kesempatan untuk memperoleh keahlian atau 

pengetahuan baru yang diperlukan untuk menghadapi perubahan.  

Keempat, strategi attitudinal adalah cara perubahan yang 

memprioritaskan perubahan sikap, yang pada gilirannya akan 

mengubah tingkah laku. Strategi attitudinal mengutamakan 

perubahan yang berdampak luas dan berkelanjutan pada cara 

pandang dan tingkah laku. 

Strategi-strategi di atas tidak mutually exclusive. Beberapa 

strategi dapat dijalankan secara bersamaan, dan dapat saling 

melengkapi. Misalnya, strategi politikal segera dapat diikuti dengan 

strategi informasional, dan seterusnya. 

Adakalanya perubahan hanya terjadi sebagian, terbatas 

ruang lingkupnya, tanpa menimbulkan akibat besar terhadap unsur 

lain dari sistem. Sistem sebagai keseluruhan tetap utuh, tak terjadi 

perubahan menyeluruh atas unsur-unsurnya meski di dalamnya 

terjadi perubahan sedikit demi sedikit. Contoh, kekuatan sistem 

politik demokratis terletak dalam kemampuannya menghadapi 

tantangan, mengurangi protes dan menyelesaikan konflik dengan 

mengadakan perombakan sebagian tanpa membahayakan stabilitas 

dan kontinuitas negara sebagai satu kesatuan. Perubahan seperti ini 

merupakan sebuah contoh perubahan di dalam sistem. Namun, 

pada kesempatan lain, perubahan mungkin mencakup keseluruhan 

(atau sekurangnya mencakup inti) aspek sistem, menghasilkan 

perubahan menyeluruh, dan menciptakan sistem baru yang secara 

mendasar berbeda dari sistem yang lama. Perubahan seperti ini 

dicontohkan oleh semua revolusi sosial besar.  
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Bila dilihat contoh definisi perubahan sosial, terlihat bahwa 

berbagai pakar meletakkan tekanan pada jenis perubahan yang 

berbeda. Namun sebagian besar mereka memandang penting 

perubahan struktural dalam hubungan, organisasi, dan ikatan antara 

unsur-unsur masyarakat. 

Perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi 

masyarakat, dalam pola berpikir dan dalam perilaku pada waktu 

tertentu. 

Bagi seorang pemimpin pada level apapun, ada strategi 

taktis yang bisa diusahakan sesegera mungkin, seperti perbaikan 

komunikasi dengan memperpendek jalur birokrasi seperti yang 

dilakukan Jack Welch di General Electrics, mendengar dan 

menganggap serius masukan dari bawahan seperti yang dilakukan 

Bill Gates di Microsoft, dan membiasakan untuk terjun ke lapangan 

memperhatikan kondisi para rakyat atau bawahan, seperti yang 

dilakukan Khalifah Umar bin Khattab. 

 

E. Kunci Perubahan (Change Key) 

Alan Deutschman dalam bukunya Change Or Die (2008) 

mengungkapkan betapa pentingnya perubahan sehingga diibaratkan 

orang yang tidak mau berubah sama saja dengan mati. Berubah 

atau mati! Seorang arsitek Revolusi Perancis, Mirabeau, pernah 

berkata, ―Ada orang-orang yang tidak pernah mengubah 

pemikirannya. Itulah orang-orang yang tidak pernah berpikir sama 

sekali.‖ 

Setiap perubahan penting berakar dari keberhasilan 

sebelumnya. Kebutuhan akan perubahan lahir dari keberhasilan 

sebelumnya. Keberhasilan adalah merupakan ukuran tentang 

melakukan suatu yang benar dan melakukan sesuatu dengan baik 

(Black dan Gragersen, 2002). 

Alan Deutschman (2008) mengemukakan tiga kunci 

perubahan, yaitu: 

1) Relate (menjalin hubungan), dalam hal ini kita perlu 

menjalin hubungan emosional yang baru dengan seseorang 
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atau sebuah komunitas yang dapat memberikan inspirasi 

dan mempertahankan harapan. 

2) Repeat (mengulangi), dimana hubungan baru memerlukan 

pengulangan yang terus-menerus hingga pola-pola 

kebiasaan baru menjadi sesuatu yang alami. 

3) Reframe (membingkai kembali), setelah terbiasa dengan 

sesuatu yang baru (perubahan) akan memberikan pelajaran 

bagi kita cara-cara berpikir yang baru mengenai situasi yang 

kita alami dalam kehidupan. 
 

Fullan (2004) memberikan lima butir kunci tentang 

perubahan, sebagai berikut. 

a. Perubahan bersifat cepat dan nonlinear sehingga dapat 

menimbulkan suasana berantakan. Akan tetapi, perubahan 

juga menawarkan potensi besar untuk terobosan kreatif. 

Paradoks yang timbul adalah bahwa transformasi tidak 

mungkin terjadi tanpa terjadi kekacauan. 

b. Kebanyakan perubahan dalam setiap sistem terjadi sebagai 

respon terhadap kekacauan dalam sistem lingkungan 

internal dan eksternal. Apabila respons terhadap gangguan 

dilakukan segera dan bersifat reflektif, seringkali tidak 

dapat dikelola, dan masalah lain justru dapat timbul sebagai 

akibatnya. Masalah juga dapat timbul ketika seseorang 

berusaha mengelola atau memanage perubahan.  

c. Faktor rasional dalam organisasi termasuk strategi dan 

operasi tidak terintegrasi dengan baik; adanya perbedaan 

individual, cara pendekatan, dan masalah, persahabatan dan 

perseteruan yang terjadi mempengaruhi fungsi subsistem, 

dan faktor politik, seperti kekuasaan dan kewenangan, 

perlindungan, dan kompetisi atas sumber daya. 

d. Stekholder utama dan budaya organisasi menjadi 

pertimbangan pertama untuk perubahan organisasi. 

e. Perubahan tidak dapat di-manage atau dikelola atau 

dikontrol. Akan tetapi, dapat dipahami dan mungkin 
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memberi petunjuk. Pendapat ini sejalan dengan pendapat 

Drucker bahwa kita tidak sekadar mengelola perubahan, 

tetapi menciptakan perubahan. 
 

F. Filosofi Tiga “Mulai” 

Keberhasilan perubahan tergantung dari strategi yang 

diterapkan oleh agen pembaharu. Hal yang paling penting untuk 

sebuah perubahan adalah harus diawali dengan filosofi tiga 

―mulai‖. Apa itu? Yakni (1) mulai dari diri sendiri (start with 

yourself), (2) mulai dari hal-hal yang kecil (start small), dan (3) 

mulailah sekarang  (start now), jangan menunggu-nunggu atau 

lakukan sedini mungkin (start early). 

Pertama, mulai dari diri sendiri. Perubahan dan 

pembenahan terhadap diri sendiri, baik sebagai individu maupun 

sebagai profesi merupakan titik sentral yang harus dimulai. Setiap 

orang umumnya selalu memiliki cita-cita. Bahkan tidak sedikit 

orang yang mengiringi cita-citanya dengan do‘a, agar hidup dengan 

kebaikan (hasanah) di dunia dan di akhirat. Tetapi, bertumpu 

kepada do‘a saja tentu tidak cukup. Karenanya, setiap manusia 

perlu mengetahui dan memulai untuk dapat mencapai perubahan 

menuju hasanah yang diinginkan. 

Perubahan  seseorang, dimulai dari perubahan dalam 

dirinya. Kalau pikirannya berubah dan ia melakukan perubahan itu 

secara berkelanjutan. Bagus sekaliWalter Doyle Staples (Usman 

dan Kadir, 2020),menulis dalam kalimat yang puitis namun penuh 

tenaga.  

    Bila engkau mengubah pikiranmu, 

              maka engkau mengubah keyakinanmu  

     Bila engkau mengubah keyakinanmu 

              maka engkau mengubah harapanmu 

     Bila engkau mengubah harapanmu  

              maka engkau mengubah sikapmu 

     Bila engkau mengubah sikapmu 

              maka engkau mengubah perilakumu  
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      Bila engkau mengubah perilakumu  

               maka engkau mengubah penampilanmu 

      Bila engkau mengubah penampilanmu 

  maka engkau mengubah hidupmu. 

Rhenal Kasali (2015)memperkenalkan lima sifat yang perlu 

dimiliki seseorang agar orang itu dapat mengembangkan perubahan 

yang positif di dalam dirinya.   

1. O = openness to experience - 

+ karena mengalami 

2. C = conscientiousness -  

3. E = extrovertness - Terbuka pada orang lain 

4. A = agreeableness - Terbuka pada kesempatan 

5. N = neuroticism - Terbuka terhadap berbagai tekanan 

Orang ini dapat:  sabar, tabah, teguh, konsisten pada tujuan 

hidupnya. 
 

  Mulai dari diri sendiri. John Maxwell mengatakan, ―Di kala 

kita bodoh, kita memang ingin menguasai orang lain, tetapi kala 

kita bijak, kita ingin menguasai diri sendiri.‖ Pendapat lain 

mengatakan, ―Semua orang ingin mengubah dunia, tetapi mereka 

lupa mengubah atau menguasai diri mereka sendiri‖, demikian Leo 

Trostoy. Walt Emerson menyatakan hal senada bahwa, ―Yang ada 

di belakang dan yang di depan tidak ada artinya dibanding dengan 

yang terdapat di dalam dirinya‖, dan ―cepat atau lambat, pemenang 

adalah mereka yang menganggap diri mereka bisa‖ (Aswandi 

dalam Tasrif, 2019). 

  Beberapa faktor yang mempengaruhi diri seseorang untuk 

memulai perubahan adalah pikiran dan sikap atau perasaan. 

Mahatma Ghandi selalu mengingatkan, ‖Perhatikan pikiranmu, 

karena ia akan menjadi kata-katamu. Perhatikan kata-katamu 

karena ia akan menjadi perilakumu. Perhatikan perilakumu karena 

ia akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu karena ia 

akan menjadi karaktermu, dan perhatikan karaktermu karena ia 

akan menjadi taqdirmu.‖  
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  Pendapat yang sama disampaikan Harun Yahya (2002) 

dalam bukunya ―Ever Thought about The Truth‖, ia menjelaskan 

bahwa ―Dunia yang kita ketahui sebenarnya adalah dunia di dalam 

pikiran kita dimana ia didesain, diberi suara dan warna atau dunia 

yang diciptakan oleh pikiran kita‖. Stephen Hawking (2010) bapak 

teori relativitas dalam bukunya ‖The Grand Design‖ mengatakan 

bahwa ‖Tiada konsep realitas (kenyataan) yang independen dari 

gambaran atau teori yang ada dalam pikiran atau persepsi kita‖.  

Demikian pula, John Kehoe (2012) dalam bukunya ‖Mind Power‖ 

menyatakan bahwa pikiran menciptakan realitas. Segala peristiwa 

dipengaruhi dari apa yang kita bayangkan, kita visualisasikan, kita 

hasratkan, kita inginkan atau kita takutkan, serta mengapa dan 

bagaimana gambar yang ditetapkan dalam pikiran bisa dibuat 

menjadi kenyataan.  

  Namun dalam kenyataan hidup ini, seseorang tidak tepat 

waktu dalam menggunakan pikirannya untuk memulai perubahan 

sebagaimana disinyalir oleh Peter F. Drucker bahwa kesalahan 

berpikir seringkali terjadi ketika kita berpikir tentang masa depan 

kita dengan cara berpikir kemarin. ―Bukti lain, pikiran kita hingga 

saat ini belum tersekolahkan‖, demekian Gardner (2012) dalam 

bukunya The Unschooled Mind. How childern thing and how 

school should tesch.  

  Selain pikiran, faktor diri yang sangat mempengaruhi saat 

memulai perubahan adalah sikap dan perasaan. John P. Kotter dan 

Dan S. Cohen (2014) dalam bukunya ―The Heart of Change‖ 

menambahkan bahwa jantung perubahan bukan berada dalam 

pikiran, melainkan pada ―sikap atau perasaan‖. Dikatakan, ―Orang 

mengubah apa yang mereka lakukan bukan karena mereka diberi 

analisis yang mengubah pikiran mereka, namun lebih karena 

mereka ditunjukkan sebuah kebenaran yang mempengaruhi 

perasaan mereka‖. Tantangan tunggal terbesar dalam setiap 

perubahan adalah mengubah sikap. Kunci dan pergeseran sikap 

tersebut tampak jelas dalam transformasi yang sukses, tidak terlalu 
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banyak kaitannya dengan analisis dan pertimbangan, namun lebih 

cenderung terkait dengan melihat dan merasakan. 

  Kedua, mulai dari hal-hal yang kecil. Perubahan yang besar 

tidak akan pernah berhasil, kalau tidak dimulai terhadap hal-hal 

yang kecil. Mulailah dari hal yang kecil untuk merubah hal yang 

besar. Seribu langkah, dimulai dari langkah pertama. Sukses adalah 

akumulasi dari usaha-usaha kecil, yang dilakukan secara 

berulang-ulang (Robert Collier dalam Nurnajmi, 2019). Kata orang 

bijak, langkah-langkah kecil akan menentukan langkah-langkah 

besar. Mulailah dengan rencana kecil, sekecil apapun yang bisa kita 

kerjakan, namun membuat kita dan sekeliling kita tumbuh. 

Perubahan tidak dapat dilakukan seketika menjadi lompatan besar, 

melainkan harus dimulai dengan hal-hal kecil di sekitar kita. 

  Rhenald Kasali (2007) dalam bukunya  ―Re-Code Your 

Change DNA‖ mengatakan bahwa dunia berubah bukan dimulai 

dengan banyak orang, tetapi selalu dimulai dari sedikit orang. Nabi 

Muhammad SAW bersama empat orang khalifah (Abu Bakar, 

Umar, Usman dan Ali) dalam waktu 20 tahun mampu merubah 

peradaban Arab dari biadab menjadi beradab. Demikian pula Nabi 

Isa As bersama tujuh orang rasulnya mampu membuat perubahan 

besar pada zamannya. Menjadi tidak aneh, jika Bung Karno diawal 

kemerdekaan mengatakan, ―Serahkan kepadaku sepuluh orang 

pemuda, akan kuubah Indonesia ini.‖  

  Uraian di atas mendapat penguatan dari Hukum Pareto atau 

Hukum 20/80 yang diperkenalkan oleh Vilvredo Pareto, yakni yang 

sedikit (20%) akan memberi hasil yang terbesar (80%). 

Berdasarkan hukum ini menunjukkan segala hal kecil, berbiaya 

kecil, dan dengan jumlah terbatas mampu memberi dampak yang 

luar biasa. Gladwell (2010) dalam bukunya ―Triping Point‖ 

menegaskan bahwa,‖how little thing can make a big difference‖. 

  Friel & Friel mengatakan hal yang sama bahwa ―satu 

perubahan kecil yang dilakukan secara konsistem dan dengan 

integritas, benar-benar bisa mengubah keseluruhan sistem.‖ Dalam 

banyak pendapat dikatakan bahwa ‖tidak jarang kelompok kecil 
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mampu atau dapat mengalahkan kelompok besar karena kelompok 

kecil itu terorganisir dengan baik.‖ 

  Tidak hanya itu, jika kita memulai perubahan dari hal-hal 

yang kecil, kemudian ternyata gagal melakukan perubahan itu, 

maka perubahan yang gagal tersebut tidak memberi dampak yang 

merusak keseluruhan sistem yang ada, dan bahkan kegagalan itu 

menjadi pembelajaran yang bermakna bagi perubahan yang lebih 

besar. Orang bijak mengatakan, ‖Jika kita tidak segera menangani 

atau menyelesaikan perkara-perkara kecil, maka kitapun tak akan 

mampu menangani atau menyelesaikan perkara-perkara besar‖ dan 

‖Banyak orang yang tidak menyadari bahwa setiap kerusakan nilai-

nilai selalu dimulai dari hal-hal kecil‖. Sebaliknya, sering terjadi 

kegagalan dalam memulai perubahan karena suka meributkan hal-

hal kecil. 

  Ketiga, mulailah sekarang, jangan menunggu-nunggu. 

Lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali, lebih baik sekarang 

daripada harus menunggu-nunggu terus. Kesempatan tidak akan 

datang dua kali dengan tawaran yang sama. Harus diakui siapapun 

kita, punya kebiasaan buruk. Belajar di hari terakhir sebelum ujian, 

dan berpikir keras sesaat sebelum keputusan diambil. Di Meksiko, 

orang-orang berperangai buruk dikenal sebagai penganut ―mania 

(besok) principle.‖ ―Kalau bisa dipikirkan besok, mengapa harus 

dikerjakan hari ini.‖ Nyatanya, hidup mereka tak pernah sejahtera. 

  Marilah kita mengeksplorasi sebab-sebab penundaan yang 

paling sering muncul, di antaranya. Pertama, stress. Saat seseorang 

stres, kuatir, cemas atau gelisah, maka sangatlah susah untuk bisa 

bekerja dengan produktif. Dalam situasi tersebut menunda 

seringkali menjadi salah satu pilihan yang sering diambil. Kedua, 

terjebak dalam tumpukan tugas dan jadwal. Ketiga, rasa malas. 

Terkadang seseorang menunda karena terlalu letih secara fisik dan 

emosi. Akibatnya kita mengambil waktu untuk istirahat sejenak, 

dan disinilah jebakannya. Keempat, kurangnya motivasi. Kelima, 

kurangnya disiplin. Keenam, buruknya manajemen diri karena 

kebiasaan buruk. Ketujuh, kurangnya keterampilan yang 
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dibutuhkan. Dan kedelapan, perfeksionis. Salah satu sebab 

penundaan yang cukup sering adalah ingin perfeksionis yaitu 

keinginan untuk melakukan segala sesuatu setelah semuanya 

sempurna yang akhirnya membuat kita menunda melakukan 

rencana-rencana kita untuk menunggu ‗waktu yang tepat‘ 

(Anonymous dalam Irfan, 2019). 

  Semua orang ingin berubah, tetapi sedikit orang yang 

melakukannya karena alasan yang sama, yakni sulit memulainya. 

Kemampuan individu dan institusi menerima, merespons dan 

beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi menjadi kunci 

terpenting bagi mereka yang memulai dan berhasil melakukan 

perubahan.  

  Dari berbagai penelitian dan kajian mendalam serta 

komprehensif, Arnold Toynbee (Subhan, 2019) menyimpulkan 

bahwa ―Kebangkitan (berubah, maju dan sejenisnya) umat manusia 

ini bergantung pada kemampuannya merespons atau menanggapi 

secara cepat, tepat atau akurat dan pantas terhadap tantangan atau 

masalah yang dihadapinya.‖ 

  Orang sukses adalah orang yang segera melaksanakan 

idenya, tidak menunggu atau menunda pekerjaannya karena suka 

menunda pekerjaan terbukti 64% menjadi faktor kegagalan‖, 

demikian Frans Bruno. Albert Einstein kembali menasehati melalui 

kalimat pendek, ‖Ideas and than action‖, artinya jika ada ide, maka 

segera ambil tindakan. Maxwell menambahkan, ‖kesalahan 

terbesar yang diperbuat seseorang adalah tidak berbuat apa-apa‖. 

Sudah tepat jika Presiden Jokowi dan mantan Wakil Presiden Jusuf 

Kalla mengatakan ‖Kerja, Kerja, Kerja‖ karena bangsa ini 

memerlukan manusia gesit dan cepat bertindak. Dikatakan, ‖Tidak 

peduli seberapa jauh jalan salah yang Anda jalani, putar arah 

sekarang juga‖, demikian Rhenald Kasali (2010) dalam bukunya 

berjudul ‖Change !‖. 

  Efek kupu-kupu (bahasa Inggris: butterfly effect) adalah 

istilah dalam ―Teori Chaos‖ (Chaos Theory) yang berhubungan 

dengan ―ketergantungan yang peka terhadap kondisi awal‖ 
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(sensitive dependence on initial conditions), di mana perubahan 

kecil pada satu tempat dalam suatu sistem non-linear dapat 

mengakibatkan perbedaan besar dalam keadaan kemudian. Istilah 

yang pertama kali dipakai oleh Edward Norton Lorenz ini merujuk 

pada sebuah pemikiran bahwa kepakan sayap kupu-kupu di hutan 

belantara Brazil secara teori dapat menghasilkan tornado di Texas 

beberapa bulan kemudian. Fenomena ini juga dikenal sebagai 

sistem yang ketergantungannya sangat peka terhadap kondisi awal. 

Perubahan yang hanya sedikit pada kondisi awal, dapat mengubah 

secara drastis kelakuan sistem pada jangka panjang. Jika suatu 

sistem dimulai dengan kondisi awal misalnya 2, maka hasil akhir 

dari sistem yang sama akan jauh berbeda jika dimulai dengan 

2,000001 di mana 0,000001 sangat kecil sekali dan wajar untuk 

diabaikan. Dengan kata lain: kesalahan yang sangat kecil akan 

menyebabkan bencana dikemudian hari. 

 

G. Penutup 

  Ada tiga modal mental yang paling inti agar kita menjadi 

orang yang efektif dalam menghadapi perubahan (personal 

effectiveness) atau winner. Apa saja ketiga modal mental itu? 

Pertama, pengendalian diri (self control); kedua, kepercayaan diri; 

dan ketiga, kemampuan berpikir (Darwis, 2019). 

  Pertama, pengendalian diri (self control). Modal mental 

pertama adalah kemampuan menggunakan (mengontrol) berbagai 

ledakan emosi (self-control). Orang yang rendah kemampuannya di 

sini akan reaktif dan terus reaktif (terbawa hanyut ke dalam situasi 

yang sulit). Sedangkan orang yang tinggi kemampuannya di sini 

akan cepat proaktif (punya kesadaran untuk memilih yang positif). 

  Kedua, kepercayaan diri. Modal mental kedua adalah 

kepercayaan diri (pede). Pede adalah sejauhmana kita punya 

keyakinan atas kemampuan yang kita miliki berdasarkan alasan, 

bukti, atau semangat yang positif untuk mewujudkan tujuan atau 

untuk mengatasi masalah. Orang yang pede-nya rendah akan terus 

menuding faktor eksternal dengan tujuan hanya untuk menuding. 
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Sebaliknya, orang yang pede-nya tinggi akan cepat act on decision 

(memutuskan langkah perbaikan sebagai panggilan tanggung 

jawab).  

  Ketiga, kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir ini 

terkait dengan sejauhmana kita bisa membuat target, sasaran, atau 

arah pengembangan dan perbaikan yang akurat (bisa kita capai dari 

keadaan kita), sejauhmana kita bisa membedakan masalah eksternal 

dan internal, persepsi dan fakta (analitis), dan sejauhmana kita bisa 

melihat berbagai kemungkinan yang bisa kita tempuh (kreatif). 

  Seorang pemikir, sekaligus arsitek hukum Romawi bernama 

Cicero, pernah berkata ―Yang senantiasa berubah adalah perubahan 

itu sendiri.‖ 

Semoga !!! 
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BAB XV 

PERUBAHAN SOSIAL DAN  

GERAKAN REVOLUSI MENTAL 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Mengutip peribahasa Inggris ―if theres is will is theres is 

way‖, jika ada kemauan pasti ada jalan. Atau kata mutiara dalam 

peribahasa Arab yaitu ―man jaddah wa jaddah‖. Artinya, barang 

siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. 

Artinya, setiap diri yang mampu merevolusi mentalnya bahwa 

tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri, 

maka revolusi mental akan bernilai kemanfaatan yang terkapitaliasi 

dalam sendi kehidupan. Hukum alam menyebutkan ―Siapa yang 

bisa menyesuiakan dengan perubahan, maka dia akan hidup, 

sebaliknya siapa yang tidak mampu menyesuaikan perubahan, 

maka akan tergilas/tersingkir.‖ 

Menurut Mac Iver (Anwar dan Adang, 2013), perubahan-

perubahan sosial adalah ekspresi dari jiwa yang terwujud dalam 

cara-cara hidup dan berpikir, pergaulan hidup, agama, rekreasi, 

hiburan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu 

masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di 

dalam nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku diantara 

kelompok-kelompok dalam masyarakat. 

Perubahan sosial itu sendiri menjadi satu konsep yang 

sangat umum dan hadir dalam banyak wujud dan bentuk, bisa 

konstruktif atau desktruktif, bisa positif atau negatif, dalam wujud 

revolusi atau evolusi, secara vertikal maupun horizontal, dan 

sebagainya. 

Menarik direnungi ungkapan Hasan (Darwis, 2019) bahwa 

salah satu fenomena yang sekarang sedang berkembang yang kita 

hadapi adalah ‗menipisnya disiplin moral‘. Hal ini terjadi hampir di 
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semua lapisan masyarakat. Banyak orang yang tidak peduli lagi 

terhadap sikap  dan perilakunya. Gejala penyalahgunaan sikap 

rasional, teknikal dan profesional menjadi gaya hidup (yang hanya 

mempertanyakan: apa yang dapat dilakukan?), dan mengabaikan 

sikap moral dan etis (yang mempertanyakan: apa yang baik 

dilakukan?), apalagi sikap spiritual yang religius (yang 

mempertanyakan: apa yang halal dilakukan?). 

Kegundahan Hasan di atas, mengisyaratkan kepada semua 

orang, betapa pentingnya mental seseorang direvolusi. Revolusi 

mental menyangkut keadaan kejiwaaan, roh, spiritual dan nilai-

nilai (vested interest) yang diyakini oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam sebuah ruang lingkup kecil atau bahkan 

dalam sebuah Negara.   

Salah satu bentuk revolusi mental adalah revolusi atau 

perubahan mindset—pola pikir. Mahatma Gandi pernah 

menyatakan segala sesuatunya tergantung pada mental atau 

karakter. Mau maju atau mundur, mau berhasil atau gagal, dan 

sejenisnya ―lose or win‖ tergantung pada mental. John P. Kotter 

dan Dan S. Cohen (2014) dalam bukunya ―The Heart of Change‖ 

menyatakan hal yang sama bahwa jantung perubahan bukan berada 

dalam pikiran, melainkan pada mental, yakni: ―sikap atau 

perasaan‖. 

Bagir (2014) melihat revolusi mental merupakan bagian 

dari kebudayaan. Dari sudut pandang ini, maka revolusi mental 

merupakan perubahan sistem nilai yang berlaku pada masyarakat 

yang menjadi panutan dalam berperilaku. Sudut pandang serupa, 

namun lebih makro, dikemukakan oleh Abduhzein (2014) yang 

juga menekankan pada perubahan perilaku berdasarkan pada suatu 

sistem nilai. Dalam argumentasinya, intervensi yang perlu 

dilakukan adalah strategi kebudayaan dan pendidikan. Khusus 

berkenaan dengan pendidikan adalah pendidikan karakter. Dengan 

menekankan pada konteks revolusi dalam orientasi nilai budaya, 

Massardi (2014) mengemukakan bahwa revolusi merupakan 

perubahan fundamental dan cepat.  
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Revolusi mental memang berkaitan dengan karakteristik 

kepribadian manusia yang direfleksikan dalam perilaku, sehingga 

terminologi revolusi mental praktis dapat berkaitan dengan 

berbagai bidang sepanjang bidang tersebut melibatkan peran 

manusia di dalamnya. 

Pada bab ini, penulis hendak mengonklusikan atau 

menyimpulkan bahwa terakselerasinya perubahan sosial, salah 

faktor pemicu dominan dan penentu adalah melalui revolusi 

mental.  

Revolusi mental merupakan revolusi multikompleks, yang 

meliputi revolusi fisik, revolusi mental, revolusi sosial, revolusi 

ekonomis, dan revolusi kebudayaan. 

 

B. Makna Revolusi Mental  

Istilah revolusi mental telah banyak dipakai dalam sejarah 

filsafat dan politik, baik di peradaban Barat maupun Timur. Juga 

banyak digunakan oleh para pemikir Islam, Kristen, Hinduisme dan 

Buddhisme. Bung Karno pun pernah menggunakan istilah ini 

dalam pidato 17 Agustus 1956. 

Harus diakui, bahwa revolusi mental ala Jokowisempat 

menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang kontra, revolusi mentalala 

Jokowi ini disinyalir diadopsi dari pemikiran Karl Marx yang 

melahirkan paham komunisme. Sementara bagi yang pro 

mengatakan, revolusi mentalsama dengan apa yang pernah 

dilakukan Mahatma Gandhi dalam rangka memanusiakan manusia 

dan mengedepankan harkat dan martabat manusia. 

  Istilah revolusi mental merupakan kelanjutan dari revolusi 

sebelumnya yaitu revolusi fisik dan merupakan bentuk-bentuk 

revolusi yang beraneka ragam untuk meneruskan perjuangan di 

zaman revolusi fisik.  

Hal yang terlintas dalam pemikiran siapapun ketika 

mendengar kata ―revolusi― langsung berkonotasi kepada sebuah 

keadaan radikal, cepat, kontras, dan kritis. Revolusi merupakan 

perubahan besar dan cepat, serta radikal untuk mempengaruhi 
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kehidupan manusia. Berdasarkan KBBI (2008), revolusi memiliki 

arti perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang.  

Mengacu pada Kamus The Random House Dictionary of the 

English Language (Subhan, 2019), salah satu arti revolusi adalah 

―a sudden, complete, or marked change in something‖ (perubahan 

yang cepat, komplit atau mempunyai nilai dalam suatu hal). Dalam 

Bahasa Inggris, kata revolusi berasal dari kata kerja revolve yang 

memiliki tiga makna dasar, yaitu: (1) move in circular fashion 

(perubahan yang terus-menerus); (2) Be focus (tetap fokus); dan (3) 

recur (sesuatu yang terjadi dalam interval waktu yang teratur).  

Secara denotatif, revolusi berarti "kembali lagi" atau 

"berulang kembali", ibarat musim yang terus berganti secara 

siklikal untuk kembali ke musim semula. Maka, dalam sains, istilah 

revolusi mengimplikasikan suatu ketetapan (konstanta) dalam 

perubahan, pengulangan secara terus-menerus yang menjadikan 

akhir sekaligus awal. 

Pengertian revolusi tidak lagi menekankan aspek 

kesinambungan dalam daur ulang (unbroken continuity), melainkan 

justru sebagai keterputusan dalam kesinambungan (break in 

continuity). Revolusi berarti suatu perubahan struktur mental dan 

keyakinan karena introduksi gagasan dan tatanan baru yang 

membedakan dirinya dari gagasan dan tatanan masa lalu (Cohen, 

1985).  

Sedangkan mental berarti yang menyangkut batin; watak; 

yang bukan bersifat badan atau tenaga.  Karlina Supelli (2011), 

memaknai ‗mental‘ sebagai nama bagi segala sesuatu menyangkut 

cara hidup cara berpikir, cara memandang masalah, cara merasa, 

cara mempercayai/meyakini, cara berperilaku dan bertindak. 

Mental berhubungan dengan cara mengelola emosi, cara pikir, cara 

pandang, cara merasa, cara mempercayai atau meyakini sesuatu, 

hingga berperilaku dan bertindak sesuai dengan keyakinannya itu. 

Dengan demikian revolusi mental dapat diartikan sebagai 

perubahan yang mendasar dalam batin atau watak manusia. 
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Mental itu lebih lazim disebut sikap mental yang sangat 

ditentukan oleh kepribadian seseorang. Sikap mental merupakan 

kesiapan seseorang untuk merespon suatu stimulus dengan 

kesadaran wataknya. Hal ini bermula dari sikap seseorang yang 

tentunya dipengaruhi oleh kebutuhan pribadinya, tuntutan 

sosialnya, dan motivasi seleranya. Atau biasa disebut bahwa sikap 

itu tergantung pada kepentingannya; kepentingan positif, maka 

sikapnya positif juga, dan sebaliknya apabila kepentingannya 

negatif, maka negatif pula sikapnya.  

Formula atau rumusnya: 

A = f (I) 

Artinya, bahwa sikap (Attitude) itu tergantung pada kepentingan 

(Interest). Jika kepentingan berubah, maka sikapnyapun berubah. 

MA = f (I x S) 

Artinya, bahwa sikap mental (Mental Attitude) itu tergantung pada 

kepentingan (Interest) serta kesadaran (Sense). Jika kepentingan 

dan atau kesadarannya berubah, maka sikap mentalnya pun 

berubah.  

I = f (N + D à M) 

Artinya, bahwa kepentingan (Interest) itu tergantung pada 

kebutuhan (Needs) + tuntutan (Demands) yang menimbulkan selera 

(Motives). Jika kebutuhan, tuntutan dan atau motivasinya berubah, 

maka kepentingannya juga berubah. 

 Menurut Joko Widodo (2014) bahwa penggunaan istilah 

‖revolusi‖ tidak berlebihan. Sebab, Indonesia memerlukan suatu 

terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya 

segala praktik-praktik yang buruk yang sudah terlalu lama 

dibiarkan tumbuh kembang sejak zaman Orde Baru sampai 

sekarang. 

Revolusi mental sesungguhnya adalah sebuah gerakan ke 

dalam, yaitu perbaikan sikap diri sebagai individu, dan perbaikan 

evaluasi diri sistem yang sudah rusak karena korup, tidak adil, dan 

malah bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional (Koesoema, 

2014). Revolusi mental sebagai aktivitas mengubah kualitas 
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manusia kearah yang lebih bermutu dan bermental kuat dalam 

berbagai aspek dengan jangka waktu yang cepat.  

Menurut Romo Benny Susetyo (Usman dan Kadir, 2020), 

revolusi mental merupakan sesuatu yang merujuk pada adanya 

revolusi kesadaran. Perubahan mendasar yang menyangkut 

kesadaran, cara berpikir, dan bertindak sebuah bangsa besar. 

Revolusi mental dari sesuatu yang negatif ke positif. Perubahan 

dari ketidakpercayaan diri menjadi bangsa yang penuh kepercayaan 

diri. Menyadari diri bahwa kita adalah bangsa besar dan bisa 

berbuat sesuatu yang besar. 

Revolusi mental berkaitan dengan tindakan perubahan 

radikal, berkaitan dengan mental-mental represif, mental 

intoleransi, mental korupsi, mental menang sendiri, mental 

menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan, mental 

melecehkan hukum, mental oportunis yang masih saja terjadi 

sampai saat sekarang. 

Revolusi mental adalah gerakan cepat, radikal, dan 

menyeluruh yang bertujuan untuk mengubah sikap mental dan cara 

berpikir manusia menuju perubahan mental yang (lebih) baik. 

Mental sangat erat terkait dengan karakter. Mental yang baik akan 

menampilkan karakter yang baik pula. Dengan demikian, 

pendidikan mental spiritual sangat terkait dan tidak dapat 

dipisahkan dari pendidikan karakter.  

Revolusi mental, sejatinya adalah penegasan semangat 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Intinya adalah ajakan untuk 

berani melakukan perubahan, mulai dari cara pikir, bertindak, 

sampai gaya hidup agar selaras dengan nilai kejuangan dan 

berorientasi kemajuan. 

Revoluasi mentalmerupakan transformasi etos (pandangan 

hidup yang khas dari suatu golongan sosial), perubahan mendasar 

dalam mentalitas, perubahan dalam cara berpikir, perubahan dalam 

cara merasa dan cara mempercayai, yang semuanya menjelma 

dalam perilaku dan tindakan nyata sehari-hari. 
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Revolusi mentaldapat diartikan pula sebagai perubahan 

yang berlangsung dengan cepat, drastis dan bersifat progres yang 

pada akhirnya melahirkan perubahan sosial dan kultur. Revolusi 

mentalidentik dengan pola pemikiran, pembangunan karakter dan 

pengembangan kualitas sumber daya manusia. 

 

C. Memahami Paradigma dan Urgensinya Revolusi Mental 

1. Paradigma Revolusi Mental 

Revolusi secara umum mempunyai kriteria dasar, yaitu 

bertujuan untuk menyingkirkan orde (keteraturan) sosial yang telah 

ada berikut struktur kekuasaan yang mendukungnya, kemudian 

mendirikan sebuah orde sosial baru. Jadi agar suatu gerakan dapat 

disebut sebagai revolusi, maka gerakan tersebut harus benar-benar 

mengancam orde yang ada secara substansial, karena suatu 

pemberontakan meskipun berhasil dan melibatkan sebagaian besar 

rakyat, namun tidak selalu menyebabkan timbulnya perubahan 

secara struktural. 

Keberhasilan revolusi mental mempersyaratkan terjadinya 

sebuah perubahan paradigma. Untuk mengembalikan jati diri dan 

karakter bangsa, salah satu strategi adalah melalui revolusi mental. 

Hal yang dibidik oleh revolusi mental adalah transformasi etos, 

yaitu perubahan mendasar dalam mentalitas yang meliputi cara 

berpikir, cara merasa, cara mempercayai yang semuanya ini 

menjelma dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. 

Untuk merubah paradigma, mindset dan budaya itu tidak 

semudah membalik telapak tangan. Paradigma terbentuk dari 

realitas yang dialami dan dilihat secara langsung dan akhirnya 

mempengaruhi alam pikir, bersikap dan bertindak kita. Artinya 

tidak mudah merubah cara pandang masyarakat di tengah-tengah 

realita umum dan kebanyakan yang sudah membentuknya. Mindset 

(pola pikir) terbentuk dari pengalaman seseorang yang bersifat 

positif maupun negatif yang tidak terlepas dari pembiasaan diri 

sejak kecil yang sangat membekas atau imprint (J.P. Chaplin dalam 

Kartini Kartono, 2006). Sama halnya dengan paradigma, pola pikir 

ini terbentuk dari pembiasaan sejak usia dini. Ibaratnya tidak 
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mudah merubah bentuk dari batu dengan tidak mengurangi materi 

di dalamnya. Pun begitu dengan budaya, yang terbentuknya tentu 

dari kompleksitas berbagai unsur yang mempengaruhi akal dan 

budi. Tentu dalam hal ini, paradigma, mindset dan budaya secara 

umum yang melibatkan hal positif dan negatif yang terjadi. 

Revolusi mental membuat kejujuran dan keutamaan yang 

lain menjadi suatu disposisi batin ketika masyarakat berhadapan 

dengan situasi konkret. 

Ibarat pepatah Tiongkok, ―apabila Anda membuat rencana 

satu tahun, tanamlah padi. Apabila Anda membuat rencana 

sepuluh tahun, tanamlah pohon. Apabila Anda membuat rencana 

untuk seumur hidup, didiklah orang-orang.‖ 

Dari pepatah di atas, tentu kita akan memilih yang terakhir, 

yakni mendidik masyarakat agar dapat menjadi insan yang 

berkarakter karena teringat tutur Theodore Roosevelt, ―dalam 

jangka panjang, karakter adalah faktor penentu dalam kehidupan 

individu maupun bangsa.‖ 

―You lose your wealt, you lose nothing. You lose your 

health, you lose something. You lose your character, you lose 

everything‖. Artinya, ―Ketika kehilangan kekayaan, Anda tidak 

kehilangan apa-apa. Ketika kehilangan kesehatan, Anda 

kehilangan sesuatu. Ketika kehilangan karakter, Anda kehilangan 

segalanya‖,demikian untaian kata-kata Billy Graham. 

Ada sejumlah nilai-nilai luhur yang perlu dimiliki oleh masyarakat 

agar berkarakter, yaitu: religius; jujur; toleransi; disiplin; kerja 

keras; kreatif; mandiri; demokratis; rasa ingin tahu; semangat 

kebangsaan; cinta tanah air; menghargai prestasi; 

bersahabat/komunikatif; cinta damai; gemar membaca; peduli 

lingkungan; peduli sosial; dan tanggung jawab. 
 

2. Urgensinya Revolusi Mental 

Revolusi mental adalah menyiapkan manusia Indonesia 

yang berkarakter, sehat, cerdas, dan berdaya guna untuk 

kepentingan bangsanya. 
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Revolusi mental pada hakikatnya mengisi mental manusia 

dengan nilai luhur (nilai agama, nilai tradisi budaya dan nilai 

falsafah bangsa) secara besar-besaran sehingga terbentuk karakter 

baik dan bermanfaat untuk sekitarnya. Secara subtansi paradigma 

revolusi mental adalah pandangan baru tentang perubahan besar 

dalam struktur mental manusia dalam membangun mentalitas baik. 

Struktur mental manusia terbangun atas tiga hal. Pertama, cara 

berpikir (mindset); kedua,cara meyakini (transendental value); dan 

ketiga cara bersikap (behavioral approach) (Anonymous dalam 

Subhan, 2019). 

Makna revolusi mental diantaranya merupakan suatu 

gerakan seluruh masyarakat (pemerintah dan rakyat) dengan cara 

yang cepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategis yang 

diperlukan oleh Bangsa dan Negara untuk mampu menciptakan 

ketertiban dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat memenangkan 

persaingan di era globalisasi. Selain itu, revolusi mental dapat 

diartikan juga sebagai gerakan mengubah cara pandang, pikiran, 

sikap, dan perilaku setiap orang untuk berorientasi pada kemajuan 

dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar 

dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa di dunia. Dengan 

kata lain, revolusi mental adalah transformasi etos, perubahan 

mendasar dalam mentalitas, cara berfikir, cara merasa dan cara 

mempercayai, yang direfleksikan dalam perilaku dan tindakan 

sehari-hari, yang menyangkut semua bidang kehidupan, sehingga 

mentalitas bangsa lambat laun berubah ke arah menjunjung tinggi 

nilai-nilai luhur budaya bangsa. 

Revolusi mental sesungguhnya adalah sebuah gerakan ke 

dalam, yaitu perbaikan sikap diri sebagai individu, dan perbaikan 

evaluasi diri sistem yang sudah rusak karena korup, tidak adil, dan 

malah bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional (Ikhsan, 

2014). 

Hakikatnya, sebagai suatu bentuk strategi kebudayaan yang 

memberi arah bagi terciptanya kemaslahatan hidup berbangsa dan 

bernegara, basis ideologis revolusi mental adalah Pancasila, dengan 
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tiga prinsip dasar: Trisakti; (1) berdaulat secara politik, (2) 

berdikari dalam bidang ekonomi, dan (3) berkepribadian dalam 

bidang kebudayaan (Budimanta dkk, 2015). Hal tersebut berarti, 

upaya perbaikan karakter bangsa melalui revolusi mental sejak 

awal telah mempunyai koridor yang jelas. 

Ada  tiga nilai dalam gerakan revolusi mental, yaitu 1. 

Jujur, dipercaya, berkarakter dan bertanggungjawab. 2. Kerja keras 

(etos kerja, daya saing, optimis, inovatif dan produktif) 3. Gotong 

royong (kerjasama, solidaritas, komunal dan berorientasi pada 

kemaslahatan). 

Internalisasi tiga nilai di atas dilakukan melalui jalur 

birokrasi, lembaga pendidikan, kelompok masyarakat, sektor 

swasta, hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Sektor pendidikan 

misalnya, bagaimana pemerintah terus memperkuat kurikulum 

untuk membangun integritas, membentuk etos kerja, dan semangat 

gotong royong. Atau sektor swasta dengan salah satunya 

memperkuat kemitraan antara pengusaha kecil dengan pengusaha 

besar. Atau mendukung inisiatif usaha kecil menengah dengan 

membuka pasar atau sentra yang menjual produk lokal yang 

inovatif, kreatif dan dengan harga terjangkau. 

Mengacu pada tiga nilai revolusi mental tersebut, maka 

tujuan revolusi mental adalah: pertama, mengubah cara pandang, 

pikir, sikap, perilaku dan cara kerja yang berorientasi pada 

kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa 

besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di 

dunia; kedua, membangkitkan kesadaran dan membangun sikap 

optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara 

dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan 

berpotensi menjadi bangsa maju dan modern dengan fondasi tiga 

pilar Trisakti; dan ketiga, mewujudkan Indonesia yang berdaulat 

secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian yang 

kuat melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul 

mengedepankan nilai-nilai integritas, kerja keras dan semangat 

gotong royong. 
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Pada prinsipnya, ide revolusi mental bermula dari 

kegalauan yang dirasakan masyarakat di berbagai ruang kehidupan 

bahwa hal itu harus segera dilakukan. Mengingat, pertama, 

gagalnya rezim Orde Baru dan Era Reformasi dalam melaksanakan 

pembangunan, yang belum menyentuh paradigma, mindset, atau 

budaya politik dalam rangka pembangunan bangsa (nation 

building). Kedua, tradisi atau budaya yang tumbuh subur dan 

berkembang di alam represif Orde Baru masih berlangsung hingga 

sekarang, mulai korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, sifat 

menang sendiri, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam 

menyelesaikan masalah, pelecehan hukum, dan sifat oportunis. 

Semua itu masih berlangsung dan beberapa di antaranya bahkan 

makin merajalela di alam Indonesia yang terkenal ramah ini. 

Beberapa fakta di masyarakat, mengapa perlu 

mencanangkan sebuah revolusi atau "sudden change mentally". 

Pertama, pragmatisme vs nilai moral/rohani. Bangsa Indonesia 

mengaku dan menunjukan praktek rohani (agama apa saja) tetapi 

dalam praktek kehidupan, orang Indonesia sebenarnya tidak begitu 

rohani, tapi pragmatis. Tidak rohani artinya tidak mendasari 

keputusan pada nilai/moral spiritual. Kedua, kesepakatan 

"mayoritas" atas sikap pragmatis bersama. Jika yang pragmatis dan 

spiritual/moralis berbanding seimbang 50:50, maka ada harapan 

akan bergeser ke arah yang baik. Ketiga, meragukan keberadaan 

nilai moral / spiritualisme. Keempat, nilai moral / spiritual siapa 

yang digunakan? Tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, tidak 

membunuh adalah nilai moral universal yang ada pada semua 

ajaran agama. Serakah itu suatu kesalahan, pemerasan itu suatu 

kejahatan, perampasan itu suatu kekejaman pun masuk dalam nilai 

semua agama. Kelima, bagaimana melakukannya (Anonymous 

dalam Hendra, 2018). 

Ada tiga alasan utama mengapa Indonesia memerlukan 

revolusi mental. Pertama, kita sudah terlalu lama membiarkan 

praktik-praktik dalam berbangsa dan bernegara dilakukan dengan 

cara-cara tidak jujur, tidak memegang etika dan moral, tidak 



316  |  Nurlina Subair 

bertanggung jawab, tidak dapat diandalkan, dan tidak dapat 

dipercaya. Dengan kata lain sebagai bangsa kita kehilangan nilai-

nilai integritas. Kedua, dalam bidang perekonomian kita tertinggal 

jauh dari Negara-negara lain, karena kehilangan etos kerja keras, 

daya juang, daya saing, semangat mandiri, kreatifitas dan semangat 

inovatif. Dan ketiga, sebagai bangsa kita krisis identitas. Karakter 

kuat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai semangat 

gotong royong, saling berkerja sama demi kemajuan bangsa 

menurun. Revolusi mental bertumpu pada tiga nilai-nilai dasar: 

integritas, kerja keras, dan gotong royong. Tujuan revolusi mental 

pada akhir dapat membentuk manusia menjadi warga negara yang 

baik (good citizen) yang berorientasi pada kemajuan dan 

kemodernan, berakar sosial budaya, mengikuti perkembangan 

tekonologi informasi komunikasi sehingga mampu membangun 

Indonesia baru yang unggul.  

 

D. Ragam Mental yang Direvolusi 

Menarik deskripsi Mochtar Lubis (2001) mengenai ciri-ciri 

manusia Indonesia yang disampaikan secara lisan pada tahun 1977 

dan dibukukan pada tahun 2001 dengan judul ―Manusia 

Indonesia‖. Beliau mendaftarkan keenam ciri manusia Indonesia itu 

sebagai berikut. Pertama, munafik/hipokrit, suka berpura-pura, lain 

di mulut lain di hati. Kedua, enggan bertanggung jawab, suka 

mencari kambing hitam. Ketiga, berjiwa feodal, gemar upacara, 

suka dihormati daripada menghormati dan lebih mementingkan 

status daripada prestasi. Keempat, percaya tahyul, gemar hal 

keramat, mistik dan gaib. Kelima, berwatak lemah, kurang kuat 

mempertahankan keyakinan, plinplan dan gampang terintimidasi. 

Keenam, artistik; dekat dengan alam. 

Selain itu, ada sejumlah masalah kulturalis yang telah lama 

menjadi penyakit yang mengidap tiap individu bangsa, dan perlu 

direvolusi. Pertama, bangsa kita selalu mengukur seseorang 

dengan ukuran sopan santun. Orang yang sopan disebut baik dan 

orang yang tidak sopan pasti tidak baik. Untuk itu tidak penting 
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ide, isi dan substansi karena yang penting adalah sopan. Ide orang 

sopan pasti baik dan apapun ide orang yang tidak sopan dianggap 

tidak baik. Kedua,kritik dianggap sebagai hinaan. Ini adalah jelma 

dari jiwa yang terlalu sentimentil, memandang sesuatu selalu 

dengan rasa sehingga kritik ditanggapi secara personal. Siapapun 

yang berani mengkritik sebuah sistem kerja, maka bersiap untuk 

mendapat serangan balik berupa evaluasi terhadap perilaku. 

Ketiga,umur dan gelar menjadi standar komunikasi. Orang 

Indonesia paling sering mengawali pembicaraan dengan berapa 

umurmu, kamu lahir tahun berapa, kuliah dimana dan jurusan apa.  

Demikianlah penyakit kulturalis kita sebagai bangsa yang 

harus segera direvolusi. Ini adalah mentalitet inlander namun juga 

hegemonik dan invansif bagi orang yang dianggap rendah. 

Menyadari penyakit inilah yang membuat banyak penyamun 

menjelma menjadi pemimpin. Masyarakat bangsa pun akan terus 

hanyut dalam memandang image sebagai sesuatu yang penting. 

Orang akan disibukkan dengan hal-hal yang bersifat permukaan 

semata daripada hal substantif.  

Jiwa-jiwa feodal, irasional dan sentimentil ini harus segera 

dibumihanguskan dari peradaban jiwa bangsa Indonesia.  Untuk itu 

revolusi mental hanyalah bisa dilakukan mulai dari diri sendiri 

dengan mengubah cara pandang dunia kita masing-masing terhadap 

orang lain dan lingkungan. Unzur ma qola wala tanzur man qola. 

Artinya, lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang 

berbicara. 

Sebenarnya, sejumlah penyakit di atas bukan karakter asli 

Bangsa Indonesia. Sebab, berdasarkan riset Mc Caim dan Mark 

Salter (Hamidulloh Ibda dan Dian Marta Wijayanti, 2014), karakter 

asli manusia Indonesia adalah kejujuran, memiliki rasa hormat, 

autentisitas, kesetiaan, kerja sama, keberanian, berbudi luhur, 

kepatuhan, tanggungjawab, kendali diri, kepercayaan, kelenturan, 

kerja keras, optimis, iman, cinta kasih, toleransi, unggul, ikhlas, 

dan kepuasaan hidup.  
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Revolusi mental bukan hanya menyangkut masalah mindset 

tapi lebih dari itu. Subaweh (2014) memaknai ‗mental‘ sebagai 

nama bagi segala sesuatu yang menyangkut cara hidup, cara 

berpikir, cara memandang masalah, cara merasa, cara 

mempercayai/meyakini, cara berperilaku dan bertindak. Mental 

berkaitan erat dengan karakter dan budaya. Ketika mental dimaknai 

begitu luas, maka revolusi mental harus membongkar budaya yang 

selama ini sudah tertanam kuat dan kini sebagian sudah hilang. 

Salah satu di antaranya adalah budaya malu. Akhir-akhir ini budaya 

malu sepertinya sudah tercabut dari akar budaya kita. Betapa 

banyak para pejabat yang tersandung kasus korupsi dengan 

cerianya ketika diwawancarai media. Sedikit pun tak tampak rasa 

bersalah, penyesalan atau malu (Subaweh, 2014). Begitu juga cara 

hidup para pejabat dan para selebriti kita. Mereka adalah para 

panutan sekaligus idola. Pejabat dan selebriti menjadi trend setter 

di negeri ini. Betapa konsumtifnya mereka, rumah mewah dan 

mobil mewah bukan hanya yang mereka butuhkan sementara itu 

yang selalu disaksikan masyarakat lewat media elektronik setiap 

hari. 

Menurut Kartadinata (2014) sekadar rasa malu pun 

sakarang menjadi sangat berharga dan sangat dirindukan bangsa 

Indonesia yang ingin menjadi bangsa berperadaban tinggi. Malu, 

saat ini tak ubahnya permata nan indah yang perlu digosok 

sehingga bernilai miliaran rupiah. Tanpa menggosok rasa malu 

melalui revolusi mental, bangsa ini akan tetap menjadi ―batu 

koral‖, berserakan tak berharga. Korupsi, kolusi, nepotisme, 

bahkan kejahatan tradisional seperti mencuri, merampok, dan 

menipu dilaku-kan secara terang-terangan bahkan dijalankan secara 

bersama-sama. Kecintaan terhadap harta benda sangat dahsyat 

melebihi cintanya kepada kebenaran, bahkan melebihi cinta kepada 

Tuhan. Maka, jika kondisi Indonesia seperti ini dibiarkan, derajat 

bangsa Indonesia tidak akan pernah meningkat. Kita tetap menjadi 

negara berkembang, terpuruk, ter-belakang, menjadi konsumen, 

dikerjain bangsa lain, dan selalu menjadi pecundang. Revolusi 
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mental menjadi satu-satunya jalan mengubah bangsa yang 

bermental budak nafsu menjadi bangsa berkarakter kuat, bermental 

baja, berderajat tinggi, dan taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  

 

E. Tips Jitu Merevolusi Mental 

Merubah pola pikir (mindset) dan mentalitas yang kuat 

bukan hal yang mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. 

Karena ini adalah persoalan kebiasaan yang telah menjelma 

menjadi budaya, maka perlu perubahan secara cepat dan bersifat 

menyeluruh dilakukannya revolusi mental. 

M. Yudhie Haryono (2014) menjelaskan bahwa karakter 

manusia Indonesia saat ini adalah warisan kolonial. Ada puluhan 

karakter warisan kolonial yang harus direvolusi. Beberapa karakter 

tersebut meliputi inlander, melupa, mopik (rabun), instan, 

pragmatis, dan sebagainya. Jika karakter ini masih dimiliki oleh 

manusia Indonesia, maka Indonesia hanya mengalami 

kemerdekaan secara de yure dan tidak pernah de facto 100 persen.  

Menurut Anastasia (Darwis, 2019), revolusi mental 

melibatkan semacam strategi kebudayaan. Hal yang dibidik oleh 

revolusi mental adalah transformasi etos, yaitu perubahan mendasar 

dalam mentalitas yang meliputi cara berpikir, cara merasa, cara 

mempercayai, yang semuanya ini menjelma dalam perilaku dan 

tindakan sehari-hari. 

Jadi pendidikan formal melalui sekolah dapat menjadi lokus 

untuk memulai revolusi mental. Pendidikan diarahkan pada 

pembentukan etos warga negara (citizenship). Proses pedagogis 

membuat etos warga negara ini ‗menumbuh‘ atau dapat menjadi 

tindakan sehari-hari. Cara mendidik perlu diarahkan dari 

pengetahuan diskursif (discursive knowlegde) ke pengetahuan 

praktis (practical knowledge). Artinya, membentuk etos bukanlah 

pembicaraan teori-teori etika yang abstrak, tetapi bagaimana 

membuat teori-teori tersebut mempengaruhi tindakan sehari-hari. 

Pendidikan diarahkan menuju transformasi di tataran kebiasaan. 

Pendidikan mengajarkan keutamaan (virtue) yang merupakan 
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pengetahuan praktis. Revolusi mental membuat kejujuran dan 

keutamaan yang lain menjadi suatu disposisi batin ketika guru 

berhadapan dengan situasi konkret (Karlina Supelli, 2011). 

Menurut Joko Widodo (Irfan, 2019), sistem pendidikan 

harus diarahkan untuk membantu membangun identitas bangsa 

Indonesia yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung tinggi 

nilai-nilai moral agama yang hidup di Negara ini. Akses ke 

pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat yang terprogram, 

terarah, dan tepat sasaran oleh Negara dapat membantu kita 

membangun kepribadian sosial dan budaya Indonesia. 

Anies Baswedan (Nasution, 2019) mantan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan pada pengantar sebuah buku berjudul 

―Kilas Kinerja Pendidikan dan Kebudayaan‖ mengemukakan 7 

(tujuh) upaya revolusi mental bidang pendidikan; yakni: (1) 

mengubah paradigma pendidikan ―berdaya saing‖ menjadi 

pendidikan ―mandiri dan berkepribadian‖; (2) merancang 

kurikulum berbasis karakter dari kearifan lokal serta vokasi yang 

beragam berdasakan kebutuhan geografis daerah dan bakat anak; 

(3) menciptakan proses belajar yang menumbuhkan kemauan 

belajar dari dalam diri anak; (4) memberi kepercayaan penuh pada 

guru untuk mengelola suasana dan proses belajar pada anak; (5) 

memberdayakan orang tua untuk terlibat pada proses tumbuh 

kembang anak; (6) membantu kepala sekolah untuk menjadi 

pemimpin yang melayani warga sekolah, dan (7) menyederhanakan 

birokrasi dan regulasi pendidikan ketimbang pendampingan dan 

pengawasan. Jika bangsa ini ingin menyaksikan terjadinya revolusi 

mental, barangkali semua kita dapat memulainya dari lingkungan 

sekitar kita, yakni mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang 

kecil, dan mulai dari sekarang. 

Menarik pula apa yang dikemukakan Suwardi Endraswara 

(2005) bahwa untuk merevolusi mental ini ada baiknya, kita belajar 

dari filosofi Jawa ―menjadi ceret‖ (tempat air minum), orang yang 

bermental ceret bermakna, sebelum diisi dia harus mau 

mengosongkan terlebih dahulu air di dalamnya, untuk dituangkan 
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ke gelas-gelas kosong. Jadi air yang sudah ada tidak sia-sia, 

menjadi pelepas dahaga ilmu kehidupan bagi sesama. Pesan 

moralnya adalah, bermental ceret berarti berpikir ―memayu 

hayuning bawana‖ yaitu hidup harus bermanfaat bagi orang lain. 

 

F. Taktik Mengubah Mindset melalui Revolusi Mental 

Haryatmoko (2015), memaknai revolusi mental sebagai 

perubahan mendasar 'mindset' (pola pikir) masyarakat dan 

penguasa di dalam kehidupan berbangsa. Revolusi mental tidak 

cukup mengandalkan niat baik, namun harus memperhitungkan 

perubahan struktural dalam interaksi masyarakat. Perubahan 

semacam itu, menurut Haryaatmoko dengan mengacu ke Giddens 

(Tasrif, 2019), harus menyentuh tiga bentuk interaksi sosial yang 

dominan, yaitu dalam hal komunikasi, hubungan kekuasaan, dan 

moralitas. Maka disebut struktural karena perubahan ketiga bentuk 

interaksi sosial itu menentukan warna ketiga struktur utama 

masyarakat (pemaknaan, dominasi, dan legitimasi). 

Revolusi mental adalah revolusi perubahan mindset. 

Mindset berasal dari dua kata bahasa Inggris yang digabung 

menjadi satu yaitu "mind" dan "set". Mind berarti pikiran, akal, 

ingatan. Sedangkan "set" adalah kumpulan, perangkat. Jadi secara 

harfiah dapat diartikan sebagai kumpulan atau perangkat pikiran 

atau akal atau ingatan. Yang dimaksud mindset di sini adalah pola 

pikir yang mempengaruhi pola kerja atau dalam ungkapan lain, 

mindset adalah sebuah sikap individu dimana singkronnya antara 

pola pikir/pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku. Orang 

yang memiliki hal tersebut, maka ia akan memiliki 

kesadaran/keikhlasan untuk menerima serta berkemauan untuk 

memperjuangkannya, dalam organisasi disebut dengan istilah 

budaya kerja. 

Mindset sebagai totalitas keyakinan, nilai-nilai, identitas, 

ekspektasi, sikap, kebiasaan, opini, dan pola pikir tentang diri 

sendiri atau orang lain, dan bagaimana proses kehidupan 

berlangsung. Melalui mindset seseorang menafsirkan atau 
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memaknai kehidupan (James Arthur Ray dalam Jansen Sinamo, 

2014). 

Pola pikir atau mindset adalah sekumpulan kepercayaan 

(belief) atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap 

seseorang, yang akhirnya akan menentukan level keberhasilan 

hidupnya (Adi W. Gunawan,  2012). 

Mindset (pola pikir) seseorang akan menentukan penafsiran 

terhadap situasi kehidupan dan mempengaruhi cara menangani 

berbagai persoalan kehidupan. Seperti halnya kecerdasan, mindset 

atau pola pikir bukan sesuatu yang statis dan permanen. Mindset 

merupakan suatu perangkat mental yang aktif dan dinamis jika 

dipergunakan dengan baik. Jadi, mindset merupakan hasil sebuah 

proses learning (pembelajaran) dan karena itu bisa juga diubah 

(unlearning) dan dibentuk ulang (relearning). 

Dalam merubah mindset seseorang, dalam kegiatan apapun, 

siapapun, dimanapun, kapanpun, sebenarnya tergantung pada diri 

individu. ―What are you thinking that you are‖ atau apa yang Anda 

pikirkan tentang diri Anda, maka begitulah diri Anda sepenuhnya. 

Mengubah mindset tidak semudah yang dibayangkan, jika 

seseorang ingin berkembang dan sukses gunakanlah growth 

mindset atau mindset yang bisa bertumbuh. 

 

Tabel 1. Perbedaan Masyarakat yang ―Pixed Mindset‖ (Berpola 

Pikir Tetap) dan Masyarakat ―Growth Mindset‖ (Pola 

Pikir Berkembang) 

No 

“Pixed Mindset” (Berpola 

Pikir Tetap) 

Growth Mindset” (Pola Pikir 

Berkembang) 

1 Sibuk membuktikan 

kehebatan dirinya 

Tidak punya kepentingan untuk 

membuktikan diri 

mereka.  Mereka hanya 

melakukan apa yang mereka 

cintai 
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2 Menggunakan segala cara 

untuk mencapai sukses 

Meyakini bahwa mengelak, 

curang, dan menyalahkan orang 

lain bukanlah resep untuk sukses 

3 Defensif bila orang lain 

menunjukkan 

kesalahannya 

Berani mengakui kesalahan, dan 

mengambil lebih banyak 

manfaat dari umpan balik yang 

ia dapatkan 

4 Ingin menjadi satu-

satunya akan besar 

Tidak akan menegaskan 

statusnya dengan merendahkan 

orang lain.  Ia tidak akan 

menghalangi guru lain yang 

berkinerja tinggi, dan tidak 

menganggap guru lain tersebut 

adalah ancaman baginya. 

5 Lebih fokus pada 

kekuasaannya ketimbang 

kesejahteraan muridnya  

Peduli terhadap pengembangan 

personil. Bertanggungjawab atas 

proses-proses yang membawa 

kesuksesan, dan 

mempertahankannya 

6 Semua keberhasilan 

karena dirinya 

Tidak senang disebut sebagai 

orang pertama. Mereka akan 

mengatakan, ―hampir semua 

yang telah saya lakukan dalam 

hidup dapat terselesaikan berkat 

kerjasama dengan guru lain...‖ 

7 Pendapatnya yang paling 

benar 

Menumbuhkan pandangan-

pandangan alternatif dan 

konstruktif, mempersilahkan 

guru lain untuk mengambil sudut 

pandang yang berbeda, sehingga 

ia dapat melihat kekurangan-

kekurangan dalam posisinya 
 

G. Strategi Penerapan Revolusi Mental 

Menurut Supeli (2011), revolusi mental harus diarahkan 

untuk merombak kebudayaan pada tiap-tiap lapisannya, yaitu lapis 

makna (cara masyarakat menafsirkan diri, nilai dan tujuan-tujuan 

serta mengevaluasinya), lapis kebiasaan (sikap dan laku sehari-
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hari), dan materialitas karya cipta manusia (termasuk ilmu dan 

teknologi) yang melandasinya. 

Revolusi mental dengan demikian dapat dimaknai sebagai 

transformasi dalam tiga aspek manusia, yaitu aku yang percaya, 

aku yang berpikir, dan aku yang bertindak. 

Dalam rangka melaksanakan revolusi mental yang 

dicanangkan dalam Program Nawacita Presiden Jokowi-JK periode 

2014 sampai dengan 2019, beberapa Kementerian dan lembaga 

mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam implementasinya. 

Kementerian dan/atau Lembaga yang menjadi poros dan 

koordinator Perencanaan adalah Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas) dan Menteri Koordinator sebagai Koordinator 

Pelaksanaan. 

Nilai-nilai strategis revolusi mental, ada 3 (tiga), 

yaitu:pertama, integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang 

tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan 

keyakinan yang menyelaraskan hubungan diantara tindakan dengan 

nilai dan prinsip kehidupan. Bentuk nilai integritas antara lain: 

jujur, dapat dipercaya, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan 

konsisten. Kedua, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi 

ciri khas dan keyakinan seseorang atau masyarakat. Bentuk nilai 

etos kerja antara lain adanya daya saing, optimis, inovatif, 

produktif dan berjiwa patriot. Dan ketiga, gotong royong adalah 

cara kerjasama di dalam menyelesaikan setiap masalah. Bentuk 

nilai gotong royong antara lain terdiri dari kepekaan, kerjasama, 

solidaritas, perilaku tolong menolong, komunal, berorientasi pada 

kemaslahatan dan nasionalis.  

Kegiatan revolusi mental yang sesuai dengan sosial budaya 

bangsa menurut Tilaar (2009), yaitu: 

1. Content Integration, mengintegrasikan berbagai budaya dan 

kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, 

generalisasi dan teori dalam disiplin ilmu; 
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2. The knowledge construction process, membawa individu 

untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah 

pembelajaran (disiplin); 

3. An equity paedagogy, menyesuaikan metode pengajaran 

dengan kemampuan belajar individu dalam rangka 

memfasilitasi prestasi individu baik ras, budaya maupun 

sosial. 

4. Prejudice reduction, mengidentifikasi karakteristik individu 

dan cara belajar mereka; dan 

5. Empowering school calture, melatih individu untuk 

berkelompok untuk berpartisipasi, berinteraksi dengan 

seluruh anggota masyarakat baik dari lingkungan 

pemerintah maupun swasta Bank. 
 

Kegiatan tersebut pada intinya bertujuan: a. Mengubah cara 

pandang, pola pikir, sikap, perilaku dan cara kerja yang berorientasi 

pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi 

bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain; 

b. Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik 

dalam menatap masa depan Indonesia sebagai Negara dengan 

kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi 

menjadi bangsa maju dan modern dengan fondasi tiga pilar sakti; 

dan c. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, 

mandiri secara ekonomi, dan berpekpribadian yang kuat melalui 

pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul (Budimanta 

dkk, 2015). 

Sebuah pepatah bijak berbunyi begini : ―Berubah untuk 

maju. Kalau tidak berubah berarti tidak maju. Kalau tidak maju 

berarti mundur.‖   

 

H. Penutup 

Revolusi mental yang penekanannya ada pada perubahan 

sosial dan kebudayaan secara cepat dan menyangkut dasar dan 

pokok-pokok kehidupan masyarakat, dalam hal ini lebih ditujukan 
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kepada mental-mental manusianya sendiri yang tercerabut dengan 

paradigma liberatif, mindset pragmatis-oportunis dan budaya 

koruptif. Revolusi mental menjadi suatu keharusan dan diharapkan 

menjadi solusi di tengah-tengah kegagalan reformasi ini. 

Banyak terjadi permasalahan perubahan mental dan moral 

menjadi tidak baik, contoh: warga Negara menjadi komentator 

tanpa mengetahui permasalahan yang sebenarnya, warga negara 

menjadi suka melakukan tindak kekerasan untuk mencapai sesuatu, 

dan warga negara menjadi malas berusaha karena banyaknya 

bantuan yang langsung berupa uang.  

Untuk merubah permasalahan tersebut maka gerakan 

revolusi mental menjadi solusi. Pertama, kita harus mempunyai 

niat dari diri sendiri untuk meninggalkan nilai-nilai lama yang 

kurang sesuai dengan modernisasi budaya yang akan kita bangun. 

Kedua, mempunyai rasa empati tinggi dan mampu mencarikan 

jalan keluar bagi permasalahan perkembangan ekternal yang 

menjadi lingkungan budaya di mana gerakan revolusi mental akan 

dilaksanakan. Peter L. Berger (Anshoriy dkk, 2008) menyatakan, 

pembangunan yang dilakukan secara drastik dengan mengabaikan 

kearifan tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat lokal akan 

menjadi problem karena kurang mempertimbangkan dimensi sosial 

budaya yang menjadi bingkai laku hidup masyarakat setempat. 

Gerakan revolusi mental yaitu gerakan yang melakukan 

perubahan kepribadian dari keperibadian yang cenderung kurang 

baik menjadi baik dan pada akhirnya bisa dijadikan suri tauladan 

secara bertahap. Kepribadian yang cenderung kurang baik adalah 

perbuatan atau tindakan yang menghasilkan sifat kemalasan untuk 

berusaha menjadi mempunyai kompetensi dan prestasi. Sifat-sifat 

tersebut contohnya malas, tidak disipiln, tidak mempunyai 

semangat, terlibat tindak kriminalitas, dan kurang empati kepada 

sesama. 

Gerakan revolusi mental dapat meningkatkan pendidikan 

kepribadian. Ramly dkk (2003) mengemukakan kepribadian sejati 

ditentukan oleh kepribadian anda sebagai sosok yang anda 



 

  Perubahan Sosial  |  327 

harapkan. Dikatakan kita memiliki kepribadian sejati apabila 

pengenalan potret diri kita telah didukung oleh mentalitas, 

moralitas dan spritualitas yang kuat. Dikatakan kita memiliki 

mentalitas pribadi yang kuat, apabila kita senantiasa bersikap jujur, 

meyakini nilai-nilai, memegang teguh komitmen serta selalu 

meyakini bahwa kehidupan menyediakan segala sesuatunya dalam 

prosi berlimpah bagi setiap orang. 

Semoga !!! 
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BAB XVI 

PERUBAHAN SOSIAL AKIBAT  

CORONA VIRUS DISEASE-19 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Perubahan sosial mencakup perubahan baik yang 

direncanakan maupun yang tidak direncanakan, baik yang terjadi 

dalam organism (individu), situasi maupun proses (Lippit dalam 

Soekanto, 2013). Perubahan sosial sebagai kolektivitas yang 

bertindak terus-menerus guna meningkatkan perubahan dalam 

masyarakat atau kelompok. Perubahan sosial itu merujuk kepada 

perubahan suatu fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan 

manusia mulai dari tingkat individual hingga tingkat dunia (Ralph 

H Turner dan Lewis Killian, 1987). 

Dunia sedang menghadapi pandemi Corona Virus 

Disease (Covid-19), yang membawa dampak signifikan ke 

perubahan revolusi berskala dunia. Mulai dari  aspek ekonomi, 

agama, sosial, keamanan, pendidikan, politik, hingga kehidupan 

sehari-hari, hampir tak ada yang bisa berkelit dan menghindar. 

Berdasarkan catatan sejarah, hampir setiap 100 tahun sekali 

berbagai wabah, endemik, bahkan pandemi melanda dunia. 

Setidaknya, bisa kita urut mulai tahun 1720, terjadi wabah 

Marseille. Sesuai dengan namanya, wabah ini terjadi di Marseille, 

Perancis. Menewaskan sedikitnya 200.000 orang. Berikutnya pada 

tahun 1820, terjadi wabah kolera. Angka kematian karena virus ini 

juga tidak sedikit, tidak ada catatan pasti, namun menjalar sampai 

ke Indonesia. Pada tahun 1920, terjadi Flu Spanyol, menjangkit 

sekitar 500 juta orang. Seratus tahun berikutnya (2020), dunia 

diguncang dengan virus corona yang memulai cariernya di daerah 

Wuhan, China (Alja Yusnadi dalam Ahmad Usman, 2020).  
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Perisitiwa sebagaimana data di atas, dalam kajian teori-teori 

perubahan sosial disebut teori siklus.    

Bencana alam dan sosial, seperti banjir, gempa, krisis 

moneter, perang, wabah penyakit, pandemi seperti Covid-19, telah 

memicu perubahan sosial dan budaya begitu cepat. Perubahan 

sosial dan budaya yang cepat dan singkat, dalam telaah sosiologi 

disebut perubahan revolusi. Perubahan revolusi adalah perubahan 

yang berlangsung secara singkat dan cepat dan tidak ada kehendak 

atau direncanakan sebelumnya. Perubahan yang tidak direncanakan 

(unplanned change) merupakan perubahan yang berlangsung di 

luar kehendak dan pengawasan masyarakat dan dapat 

menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan 

atau dikehendaki siapa pun.  

Covid-19 tidak serta merta dinilai sebagai sesuatu yang 

dis-fungsional (tidak berfungsi). Tidak disangka kita sedang 

mengalami revolusi perubahan sosial yang dipercepat, yang jika 

dapat dimanaj dengan baik, akan mempercepat proses Indonesia 

menuju negara maju. Revolusi yang selama ini berlangsung dalam 

orde satu dua tahun, sekarang berjalan dalam satu dua bulan. Ada 

hikmah dibalik bencana. 
 

B. Covid-19 dan Perubahan Sosial 

Perubahan sosial sebagai dampak Covid-19, ditinjau dari 

sudut pengaruhnya dikategorikan sebagai perubahan besar 

(berdampak mendunia); disorot dari sudut perkembangannya 

dikategorikan sebagai perubahan regress atau mundur (karena 

membawa penyakit); dikaji dari sudut pandang masyarakat 

dikategorikan sebagai perubahan yang tidak dikehendaki; dan 

ditinjau dari sudut waktu dikategorikan sebagai perubahan revolusi 

(cepat dan singkat). Dengan demikian, perubahan sosial sebagai 

dampak Covid-19 dapat dinamai sebagai perubahan sosial 

gabungan. 

Perubahan sosial mempunyai tujuan, diantarannya 

perubahan yang tidak dikehendaki atau direncanakan. Seperti, yang 



 

  Perubahan Sosial  |  331 

sekarang seluruh dunia ditakutkan dengan wabah virus corona. 

Covid-19 merupakan penyakit menular yang berpotensi 

menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. 

Bila diamati secara seksama, sejak Covid-19 ini 

diumumkan pertama kali bulan Maret 2020, terjadi perubahan 

sosial masyarakat cepat beserta dampak sosial, ekonomi, budaya, 

politik, dan dampak-dampak lainnya.  Huntington (Usman, 2020) 

memberikan definisi revolusi sosial adalah bentuk perubahan 

sosial yang terjadi sangat cepat. Atau, terjadi transformasi terjadi 

cepat dan merubah kehidupan dasar sosial masyarakat dalam 

segala aspek. 

Harus diakui, dampak Covid-19 telah merambah semua 

bidang tanpa terkecuali, mulai dari bidang politik, birokrasi, agama, 

organisasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, 

budaya, pariwisata, komunikasi, keamanan, sosial kemasyarakata, 

dan lain-lain. 

Beberapa bentuk perubahan sosial yang saat ini terjadi 

menurut Veritia (Usman, 2020), diantarnya, pertama, 

pembatasan mobilitas dengan diam di rumah. Guna mencegah 

penyebaran, masyarakat dibatasi mobilitasnya dan harus diam di 

rumah. Kantor dan sekolah diselenggarakan dari jarak jauh, dari 

rumah, dengan adaptasi kerja, belajar, dan bahkan ibadah 

secara online. Kedua, menjaga jarak sosial atau jarak fisik, 

dimana masyarakat harus mengurangi pertemuan dalam jumlah 

banyak dan juga selalu menjaga jarak kurang lebih 1-2 meter 

untuk mencegah penularan virus. 

Ketiga, peduli kesehatan. Mau tidak mau, masyarakat 

menjadi lebih peduli dengan berbagai informasi terkait kesehatan. 

Yang biasanya suka lupa cuci tangan, sekarang hampir setiap saat 

cuci tangan. Masyarakat Indonesia yang relatif tidak terbiasa 

dengan masker ketika keluar rumah, sekarang sebisa mungkin 

menggunakan masker. Ini berbeda dengan masyarakat di China 

dan Singapura, yang sejak wabah SARS awal 2000-an, sudah 

terbiasa memakai masker. Belum lagi membiasakan mandi dan 
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mengganti baju setelah dari luar rumah. Perubahan ini sungguh 

sulit dilakukan jika tidak terbiasa. 

Keempat, adaptasi teknologi. Pandemi ini menyebabkan 

perubahan sosial yang positif, yaitu cepatnya adopsi teknologi 

untuk bekerja, sekolah, ibadah, dan interaksi sosial lainnya. 

Adopsi internet berlangsung cepat sekali, bahkan sampai ke warga 

desa dan orangtua, untuk menunjang kegiatan belajar dan bekerja 

di rumah.  

Kelima, revolusi perubahan sosial yang mempengaruhi 

perubahan tingkah laku masyarakat terkait tradisi pernikahan. 

Pernikahan adalah salah satu ritus budaya penting masyarakat 

sejak lahir dan mati. Pernikahan dirayakan dengan keramaian dan 

mengundang masyarakat luas. Karena pandemi ini, acar 

pernikahan sekarang mengalami revolusi, dengan hanya bersama 

keluarga inti dan bahkan online. Keenam, prosesi penguburan 

jenazah. Budaya di Indonesia, untuk menghormati yang 

meninggal dunia, dengan proses penguburan jenazahnya. Yang 

hadir bukan hanya keluarga inti saja, namun semua kenalan, 

bahkan masyarakat umum. Pandemi ini memberikan preseden 

baru, ketika seorang Guru Besar di UGM prosesi pemakamannya 

disiarkan melalui YouTube, agar masyarakat bertakziah online. 

Ketujuh, perubahan sosial terkait mudik di Hari Raya. 

Tahun ini silaturahmi dilakukan online, menggantikan silaturahim 

fisik.  

Menggunakan kerangka teori perubahan sosial Karl Marx 

dalam buku On Society and Social Change, Marx membagi struktur 

sosial masyarakat ke dalam dua struktur, yaitu struktur dasar (basic 

structure) berupa cara dan alat produksi (persoalan ekonomi), dan 

suprastruktur terdiri dari realitas abstrak, yaitu kesadaran dan 

realitas terinstitusional seperti agama, keluarga, politik, hukum, 

budaya, dan lain-lain. Menurut Marx, perubahan sosial didorong 

oleh posisi dan situasi basik struktur (ekonomi), sehingga tatanan 

suprastruktur (agama, budaya, sosial, keluarga, politik, dan lain-

lain) akan sangat ditentukan oleh basik struktur (ekonomi). Artinya, 
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ekonomi menjadi faktor dominan dan penentu arus perubahan 

sosial di masyarakat ( Aholikh Al-Lamongani, 2020).  

Namun, teori Marx untuk saat ini kurang tepat untuk 

dijadikan landasan pembacaan terkait faktor utama pendorong 

perubahan sosial masyarakat dewasa ini. Berdasarkan realitas sosial 

yang terjadi di masyarakat saat ini, faktor utama (basik struktur) 

pendorong perubahan sosial masyarakat adalah lebih dikarenkan 

Covid-19, bukan faktor ekonomi sebagaimana teori Marx. Sebab, 

munculnya Covid-19, mampu mengubah bangunan suprastruktur 

(ekonomi, budaya, hukum, relasi sosial, kesehatan, dan kehidupan 

keagamaan) di masyarakat.  Realitas perubahan sosial karena virus 

dapat teramati secara gamblang di masyarakat.  

Guna memperkuat argumentasi di atas, akan digambarkan 

peta perubahan sosial karena virus dengan alat baca situasi dan 

kondisi masyarakat Indonesia. Respon penanganan pasca sebaran 

Covid-19 melanda Indonesia sejak empat bulan terakhir (Januari-

April 2020) menjadikan perubahan luar bisa pada bangunan 

suprastruktur di masyarakat, mulai sendi kehidupan ekonomi, 

sosial, budaya,  kesehatan,  hukum,  politik, dan keagamaan. 

Sehingga untuk menghadapi situasi tersebut, dalam rangka upaya 

untuk mencegah dan melawan sebaran Covid-19, pemerintah 

Indonesia dan negara-negara di dunia menerapkan protokol 

kesehatan yang dikeluarkan oleh WHO yang secara prinsip sama, 

namun strategi lapangan berbeda-beda. Sebagaimana kebijakan 

yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah menerapkan 

strategi psyhical distancing (jaga jarak fisik), social distancing 

(jauhi kerumunan orang), stay at home (berdiam di rumah), anjuran 

cuci tangan, penggunaan masker, dan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB) atau lokcdown terbatas. Sementara negara lain 

langsung menerapkan lokcdown (penutupan akses keluar masuk 

bagi daerah terdampak Covid-19), seperti Italia, Perancis,  Inggris, 

dan lain-lain. 

Dengan demikian, Covid-19 benar-benar telah merubah 

tatanan sosial kemasyarakatan dalam segala aspek tanpa ada yang 

terabaikan/terlewatkan secuilpun. 
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C. Prubahan Sikap Masyarakat Akibat Covid-19 

Dalam menghadapi berbagai perubahan termasuk akibat 

Covid-19, sikap masyarakat antara satu dan lainnya berbeda atau 

berubah. Ada pembentukan atau perubahan sikap baru. Gerungan 

(2010) pembentukan atau perubahan sikap tidak terjadi dengan 

sendirinya atau dengan sembarang saja. Pembentukannya 

senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dan berkaitan 

dengan objek tertentu. Azwar (2012) menjelaskan bahwa 

pembentukan atau perubahan  sikap adalah sikap sosial terbentuk 

dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu.   

Ada tiga arus sikap masyarakat terhadap Covid-19. 

Pertama, sikap sangat percaya penuh, jika kita mengikuti semua 

prosedur kesehatan, maka kita akan sehat dan selamat dari Covid-

19. Sikap dan pemikiran ini dalam ilmu Kalam (theologi)  disebut 

aliran pemikiran ―Qodariyah.‖  

Kedua, sikap percaya penuh kepada kehendak Allah, bahwa 

virus dan kematian semua bagian dan sudah ditakdirkan oleh Allah 

Sang Maha Kuasa. Artinya, kalau Allah menakdirkan mati pasti 

akan mati walaupun sudah mengikuti anjuran ilmu kesehatan dan 

sebaliknya. Jadi, pasrahkan semua pada kehendak Allah, kita ikuti 

saja kehendak-Nya. Sikap dan pemikiran ini dalam ilmu Kalam 

(theologi) disebut aliran pemikiran ―Jabariyah.‖  

Ketiga, sikap tetap mengikuti anjuran protokal kesehatan 

dan terus berdoa minta keselamatan dari Allah,  sebagai bagian 

ikhtiar yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh manusia secara 

maksimal,  kemudian pasrahkan semua hasil dari ikhtiar kepada 

kehendak Allah (tawakal). Sikap dan pemikiran ini dalam ilmu 

Kalam (theologi) disebut aliran pemikiran ―As‘ariyah.‖ Perdebatan 

semacam ini jarang terjadi dan menyeruak kembali di saat pandemi 

Covid-19 di masyarakat. 

Sikap ketiga (aliran pemikiran As‘ariyah), sesuai dengan 

Al-Qur‘an. Terdapat enam tempat dalam Al-Qur‘an yang menyebut 

kata-kata perubahan (taghayyur), di antaranya adalah dalam Surah 

al-Anfal (8) ayat 53 dan Surah al-Ra'd (13) ayat 11.  
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Kata taghayyur (perubahan) dalam ayat-ayat di atas 

merupakan pengungkapan suatu fenomena dan realitas sosial yang 

dapat berlaku pada manusia dalam perjalanan sejarahnya. Kedua 

ayat ini mengungkapkan keterlibatan Allah SWT dan manusia 

dalam suatu proses terjadinya perubahan. Keterlibatan Allah SWT 

haruslah diartikan dengan suatu keterlibatan yang sesuai dengan 

hasil ataupun akibat-akibat dari tindakan dan aktivitas manusia itu 

sendiri. Tindakan dan aktivitas manusia pada hakikatnya 

merupakan batasan-batasan ataupun kondisi-kondisi tertentu yang 

membuka peluang bagi terjadinya suatu perubahan. 

Di samping itu, terdapat sejumlah sikap sebagai tanda 

bahwa seseorang telah berubah menjadi lebih baik, termasuk dalam 

penanganan Covid-19. Pertama, melakukan apa yang menjadi 

passion kita. Kedua, mengabaikan apa kata orang lain. Ketiga, 

fokus pada solusi bukan pada masalah; keempat, berinteraksi 

dengan orang-orang yang positif atau sehat; kelima, terus belajar 

dan mengembangkan diri; dan keenam, berkomitmen dengan hal-

hal yang sudah ditetapkan. 
 

D. Perubahan dalam Bentuk Social Distancing dan Physical 

Distancing 

Persebaran Covid-19 yang begitu cepat, mengharuskan 

pemerintah langsung membuat kebijakan baru agar memutus 

persebarannya, dan salah satunya yakni social distancing 

danphysical distancing. Ini adalah sebuah bentuk perubahan sosial, 

yang sebelumnya jarang disebut-sebut dan didengar. 

Jarak sosial (social distance)menunjukkan penerimaan 

seseorang terhadap orang lain dalam hubungan yang terjadi 

diantara mereka. Jarak sosial merupakan sejauhmana orang 

bersedia untuk menerima dan bergaul dengan orang-orang yang 

memiliki karakteristik sosial yang berbeda.  

Dalam setiap kontak manusia jarak sosial akan selalu ada, 

seseorang membuat jarak sosial dengan orang lain juga memiliki 

tujuan tertentu (Pudjiwati, 2005). Keadaan ini akan berpengaruh 

juga pada interaksinya. Orang dengan jarak sosial yang dekat akan 
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membawa interaksi yang lebih intens daripada orang dengan jarak 

sosial yang jauh (Walgito, 2011).  

Untuk mengefektifkan dan mencegah penyebaran penyakit, 

berikut beberapa hal yang sebaiknya dilakukan selama menjalani 

social distancing sebagaimana dilansir dari laman safety dan 

security (Anonymous dalam Usman, 2020), yaitu : 1) Menaati 

rekomendasi kebersihan publik seperti mencuci tangan setelah 

menyentuh benda-benda yang lazim digunakan orang sakit. 2) 

Mencuci tangan yang baik setidaknya menggosok bagian-bagian 

tangan selama 20 detik menggunakan air dan sabun. 3) Hindari 

menyentuh wajah, hidung, mulut, serta jangan menggosok kelopak 

mata. 4) Praktikkan etika batuk dan bersin. 5) Buang dengan baik 

barang-barang yang bersentuhan dengan mulut, misalnya tisu, 

peralatan makan plastik, hingga sikat gigi bekas. 6) Hindari 

berinteraksi dengan orang yang menunjukkan tanda-tanda 

mengalami sakit. 7) Jika bekerja dalam jarak dekat dengan rekan 

kerja, pastikan untuk menjaga jarak hingga dua meter, jika tidak 

memungkinkan, setidaknya hingga satu meter paling dekat. 8) 

Hindari juga untuk berkumpul di area publik, seperti ruang teater, 

atau pertandingan olahraga. 9) Jika memungkinkan, lakukan 

aktivitas fisik dan berolahraga setiap harinya untuk menjaga 

kebugaran tubuh. 10) Selama masa social distancing, manfaatkan 

waktu berkualitas untuk keluarga. 11) Berikan pembelajaran dan 

kenalkan pola-pola hidup sehat kepada anak-anak.  

Social distance atau social distancing berarti menjaga jarak 

antar manusia dengan menghindari pertemuan besar atau 

kerumunan. Idealnya, seseorang yang menerapkan social 

distancing menjaga jarak dengan orang lain dengan radius enam 

kaki atau dua meter. Dengan melakukan social distancing, kita 

sebaiknya tidak bepergian ke pusat perbelanjaan, bioskop, atau 

stadion olahraga, dan ruang publik lain. Social distancing juga 

diterapkan dengan membatalkan acara yang dapat menarik 

perhatian banyak orang.  

Melakukan social distancing atau membatasi jarak fisik 

bukan berarti tidak melakukan kontak sosial. Dengan bantuan 
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teknologi, kita masih dapat terhubung dengan orang lain, rekan 

kerja, mengajar, kuliah, hingga belajar dengan teman-teman kelas 

melalui pembelajaran daring. 

Physical distancing yaitu melakukan jarak aktivitas fisik 

diantara individu. WHO ingin lebih menegaskan bahwa 

istilah physical distancing dinilai lebih tepat diterapkan dalam 

kondisi saat ini ketimbang social distancing. Mengurangi angka 

penyebaran virus cukup dengan membatasi aktvitas fisik diantara 

masing-masing individu tanpa perlu adanya pembatasan sosial 

(social distancing) diantara masyarakat. 

Physical distancing ketika berkomunikasi atau berhubungan 

dengan orang dengan jarak satu meter (atau tiga langkah kaki orang 

dewasa). Sementara para ahli bidang kesehatan menyarankan jarak 

dua meter ketika berkomunikasi dengan orang lain. Dalam 

pandangan Edwad T. Hall (Liliweri, 2005), seorang pakar 

antropologi komunikasi, physical distancing ini termasuk kategori 

jarak spasial yang terbagi dalam jarak komunikasi, yaitu; jarak 

intim; 0-45 cm, jarak pribadi; 45-120 cm, jarak sosial; 120-360 cm, 

dan jarak publik; 360-750 cm, atau lebih. 

Harus diakui, social distancing (pembatasan interaksi 

sosial) atau physical distancing (pembatasan jarak fisik) adalah hal 

baru bagi masyarakat Indonesia yang berwatak kolektivis komunal. 

Budaya komunikasi manusia Indonesia yang dikenal ramah, senang 

kumpul dan memiliki keterikatan sosial yang tinggi. Masyarakat 

kita tak memiliki jejak budaya individualistik yang mengedepankan 

sekat-sekat privat dan kebebasan individu sebagaimana di negara-

negara barat. 

Kita terbiasa berinteraksi dan berkomunikasi dalam jarak 

sosial yang rapat dan terbuka, termasuk dalam urusan-urusan 

pribadi sekalipun. Bahkan pada sebagian masyarakat, ada budaya 

berbagi yang melibatkan semua anggota kelompok, yang dapat 

ditemui di suku-suku pedalaman di Indonesia. Ini berbeda misalnya 

dengan masyarakat Eropa atau Amerika yang memiliki kultur 

individualistik yang kental. 
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E. Perubahan Total Tatanan Kehidupan Kemasyarakatan 

Efek positif penerapan social distancing telah mengubah 

banyak hal di masyarakat. Masyarakat disarankan untuk berdiam 

diri di rumah. Fenomena work from home (WFH) pun merebak. 

Singkatnya, jika tidak benar-benar terpaksa, masyarakat diminta 

tetap tinggal di rumah dan tidak pergi ke mana-mana. Bagi warga 

yang biasa menjalani hari dengan mobilitas tinggi, tentu kebijakan 

baru ini bisa cukup mengganggu. Namun, selain mencegah 

penyebaran Covid-19, penerapan social distancing justru banyak 

menarik banyak dampak positif. 

Menjaga jarak antar manusia bukan berarti meninggalkan 

kodratnya sebagai makhluk sosial. Di tengah social distancing 

hubungan antar manusia tetap rekat, caranya saja yang berbeda. 

Berikut ini, efek positif tak terduga dari penerapan social 

distancing dalam hubungan antar manusia : menjadi lebih dekat 

dengan keluarga di rumah karena selalu di rumah; kepedulian 

sosial meningkat; solidaritas untuk membantu tenaga medis; 

meeting online lebih efisien; punya banyak waktu untuk 

melakukan hal-hal yang ditunda; polusi udara menurun 

drastis; perairan jadi lebih bersih; satwa dilindungi leluasa 

berkembang biak; konsumsi plastik turun; konsumsi BBM 

turun; dan sejumlah dampak positif lainnya. 

Covid-19 menjadi salah satu faktor dominan yang dapat 

mengubah tatapola dan bangunan sendi kehidupan masyarakat 

dunia (global). Gambaran perubahan tatapola dan bangunan sendi 

kehidupan masyarakat  karena virus (Covid-19), saya sebut dengan 

istilah SosioVirologi. SosioVirologi adalah sebuah situasi (teori) 

sosial yang menyatakan bahwa virus (mikroba) dapat menjadi 

penentu utama dari perubahan sosial di masyarakat (Aholikh Al-

Lamongani, 2020) 

Kebijakan physical social dan social distancing tentu sangat 

berdampak terhadap aspek sosio-ekonomi, sosial-budaya, sosio-

politik, dan sosial-keagamaan. Sehingga secara langsung maupun 

tidak langsung terjadi perubahan tatapola relasi dan struktur sosial 

di masyarakat.  
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Gambaran perubahan struktur sosial berikut akan 

digambarkan peta perubahan struktur sosial masyarakat akibat 

Covid-19 (Aholikh Al-Lamongani, 2020). Pertama, aspek 

ekonomi. Dampak virus Covid-19 pada sektor ekonomi adalah 

terjadinya dis-stabilitas (kegoncangan) struktur ekonomi di 

masyarakat. Kegoncangan ekonomi dikarenakan adanya 

pembatasan dan penutupan produksi di sektor industri (pabrik) dan 

perusahan jasa karena harus menerapkan physical social dan social 

distancing. Serta lesuhnya permintaan pasar karena pasar-pasar 

grosir besar di Indonesia sebagian besar ditutup (seperti PGS 

Surabaya, Pasar Tanah Abang Jakarta). Penutupan itu untuk 

menghindari kerumunan manusia dalam rangka mencegah 

penyebaran Covid-19. Selain itu, Covid-19 berdampak pula pada 

sektor ekonomi pariwisata (restaurant, warkop, warteg, mall, hotel, 

tempat wisata) sebagian besar tutup, sehingga berdampak pula 

kepada sektor usaha transportasi yang ―loyo-lesu.‖  

Terutama pada sektor industri pesawat terbang yang 

mengalami kerugian besar karena adanya kebijakan penutupan 

akses keluar masuk bagi warga atau wisatawan asing diberbagai 

negara. Ditambah dengan melemahnya nilai tukar mata uang rupiah 

terhadap dollar, situasi ini berdampak pada sektor usaha export-

impor dan pembangunan infrastruktur berbasis investasi dengan 

penggunaan pembiayaan mata uang asing, sebagian besar 

mengalami pelambatan pembangunan. Situasi di atas berdampak 

pada pelambatan perputaran uang dan terjadi kerugian besar para 

pelaku usaha, sehingga berdampak pada PHK massif buruh-

karyawan. Sehingga situasi ini akan menambah pengangguran 

besar-besaran, yang tentu akan berdampak pada terjadinya 

kemisikinan masal di Indonesia. Di mana masyarakat tidak mampu 

lagi memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga situasi ini dapat 

merembet pada sektor lain semisal mendorong terjadinya 

kerawanan sosial atau ―clash social.‖ Di mana situasi ekonomi 

tersebut belum pernah terjadi sebelum pandemi Covid-19.  

Kedua, aspek sosial-budaya. Kebijakan physical social dan 

social distancing sangat berdampak terhadap relasi sosial-budaya 
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di masyarakat, di antaranya pada sektor pendidikan. Dengan 

penerapan physical social dan social distancing menjadikan 

Kemebdikbud membuat peraturan Belajar di Rumah (BDR) dengan 

sistem pembelajaran daring (online) hingga dihapusnya ujian 

nasional, dengan harapan dapat mencegah sebaran Covid-19. 

Dampak kebijakan ini, terjadi ―kegagapan‖ atau ketidaksiapan di 

kalangan pelaku pendidikan, mulai guru, murid, dan orang tua. 

Proses pembelajaran online sangat tergantung pada penguasaan 

teknologi informasi (internet), sementara mayoritas orang tua (wali 

murid) dan siswa di Indonesia tinggal di pedesaan belum begitu 

melek teknologi. Bahkan mungkin belum ada sambungan internet, 

sehingga situasi ini menjadikan kesulitan beradaptasi. Proses 

pembelajaran online menjadi kurang maksimal. Sebab, selama ini 

proses pembelajaran yang dilakukan selama ini dengan sistem 

klasikal, yaitu berjumpa secara fisik guru dan murid dalam satu 

kelas, sehingga mempermudah proses pembelajaran dan penilain 

guru terhadap kualitas muridnya. Ditambah dengan dihapusnya 

Ujian Nasional sebagai alat ukur dan evaluasi dalam pembelajaran, 

maka terjadi ketidakjelasan ukuran dan evaluasi pendidikan 

nasional.  

Situasi di atas tentu sedikit banyak akan berpengaruh 

terhadap tatakerja dan kualitas pendidikan Indonesia. Situasi ini 

belum pernah terjadi sebelum pandemi Covid-19. Selain itu, Covid-

19 juga berdampak pada munculnya ―paranoid sosial‖ dalam 

pergaulan sosial budaya di masyarakat. Paranoid sosial adalah 

sebuah situasi sosial di mana sikap kecurigaan berlebihan 

(ketakutan) antara individu dengan orang lain, karena orang lain 

dianggap berbahaya terhadap keselamatan jiwa dan raganya. Fakta 

lapangan terjadinya paranoid sosial di antaranya keenganan atau 

ketakutan bersalaman dengan orang, bersilaturahim ―cangkrukan‖ 

dengan saudara, teman atau tetangga, dan membatasi ketemu 

banyak orang, gang-gang kampung dan perumahan ditutup dan 

disiapkan tempat cuci tangan. Dan paling menghebohkan dan 

menggetarkan jiwa kemanusiaan kita adalah ditolaknya para mayat 

yang terpapar Covid-19 di pemakaman kampungnya sendiri oleh 



 

  Perubahan Sosial  |  341 

warga sekitar. Padahal, sebelumnya karakter sosial budaya bangsa 

Indonesia sangat sosialis, egaliter, guyub, rukun, suka silaturahim, 

―nguwongne wong,‖ dan gotong-royong. Kultur ini seakan hilang 

dan terkikis di tengah pandemi Covid-19. Situasi ini disebabkan 

dalam pikiran mereka terjadi ketakutan berlebih terhadap orang lain 

yang dianggap semuanya dapat menularkan virus Covid-19. Relasi 

sosial budaya tersebut belum pernah terjadi sebelum pandemi 

covid-19.  

Ketiga, aspek sosio-politik. Masifnya sebaran Covid-19 

juga berdampak pada dunia sosio-politik, yaitu terjadinya ―enigma 

politik‖. Enigma politik adalah situasi sosial politik, yang penuh 

teka-teki atau ketidakjelasan terhadap proses-proses kegiatan 

politik di masyarakat. Contah real terjadinya enigma politik adalah 

ditundanya beberapa hajatan politik, yaitu Pilkada Gubernur-Wakil 

Gubernur, Pilkada Bupati/Walikota-Wakilbupati/Wakilwalikota 

serta ditundanya Pilkades dengan waktu yang belum ditentukan 

pelaksaanannya secara pasti hingga Covid-19 mereda. Penundaan 

ini merupakan hasil keputusan bersama Komisi II DPR, Mendagri, 

dan KPU RI. Penundaan proses politik ini akan berimbas pada 

individu dan keluarga calon di mana semakin membengkak biaya 

politik dan kegelisahan pikiran dan jiwa karena menunggu  yang 

lama dan belum pasti, sehingga dapat mudah terserang stres dan 

penyakit. Serta berdampak terhadap tatakerja politik pemerintahan 

di masyarakat, di mana yang seharus sudah tahap pergantian 

kepemimpinan akhirnya diperpanjang atau PLT. Situasi ini tentu 

dapat berdampak pada kebijakan publik yang menyangkut hajat 

hidup masyarakat, sehingga berpotensi terjadinya kekacauan politik 

di masyarakat. Padahal, tatanan politik sebelumnya jelas dan pasti 

tahapannya, sehingga masyarakat cenderung mengikuti secara 

tertib.  

Selain itu, perubahan kebijakan politik akibat Covid-19 

adalah terkait remisi bagi ribuan narapidan kriminal biasa, kecuali 

napi teroris, narkoba, dan korupsi. Kebijakan ini belum pernah 

terjadi dan tentu ada potensi masalah lainnya yang mengikuti 

kebijakan ini di masyarakat, di antaranya menambah pengangguran 
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dan kerawanan kejahatan sosial terulang. Situasi ―enigma politik‖ 

ini belum pernah terjadi sebelum pandemi Covid-19.  

Keempat, aspek sosial-keagamaan. Kebijakan terhadap 

pencegahan sebaran Covid-19 berdampak pula terhadap kehidupan 

sosial-keagamaan. Meminjam istilah Gus Musthofa Bisri, terjadi 

―Suwung‖ beragama atau privatisasi ritual keagamaan di 

masyarakat. Suwung ―sepi‖ beragama maksudnya adalah situasi di 

mana ritual-ritual suci keagamaan yang biasa dikerjakan secara 

bersama-sama di ruang publik (Masjid, Sinagog, Gereja, Pura, 

Wihara,  Klenteng) bergeser dilaksanakan di ruang privat (rumah) 

dan dilakukan bersama keluarga inti. Semisal, larangan shalat 

fardhu, shalat Jum‘at, shalat tarawih Ramadhan, dan shalat Idul 

Fitri secara berjamah di masjid. Selain itu, adanya pelarangan 

perjalan suci ke tanah haram Makkah,  di mana pemerintah Arab 

Saudi melarang umrah dan pelaksanaan haji pun masih tanda tanya 

menunggu perkembangan Covid-19. Selain itu ada pula pelarangan 

perayaan hari suci keagamaan bersama-sama di ruang publik. 

Semisal perayaan Paskah umat Kristiani, perayaan Nyepi umat 

Hindu, Perayaan Waisak umat Budha, dan perayaan Hari Raya 

I‘dul Fitri umat Islam. Bahkan, tradisi mudik lebaran yang sudah 

menjadi ritual tahunan dan tradisi unik masyarakat muslim 

Indonesia dilarang. Sehingga lebaran umat Islam tahun ini sepi 

―suwung‖, tidak ada gempita tadarus al-Quran, shalat tarawih 

berjamah,  buka puasa bersama. Juga serba-serbi mudik dari kota 

ke desa, tidak ada gempita pembelian baju baru, sepinya gema 

takbiran, sepinya silaturahim sanak keluarga, serta sepinya 

pemberian angpao yang ditunggu anak-anak. Padahal, mudik dan 

merayakan Idul Fitri bersama sanak keluaga di desa merupakan 

suatu ―cita-cita‖ yang ditunggu bagi para perantau untuk pulang ke 

desa asalnya. Selain itu, tradisi mudik lebaran berdampak terhadap 

pemenuhan rasa rindu terhadap keluarga. Mudik juga berdampak 

pada peningkatan sektor ekonomi lainnya. Karena dengan adanya 

larangan mudik, maka diprediksi akan terjadinya kelesuhan 

ekonomi di masyarakat. Situasi sosial-keagamaan ini belum pernah 

terjadi sebelum wabah Covid-19. Ragam respon terhadap Covid-19 
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selain itu, terjadi pula perdebatan menyikapi pandemi Covid-19 di 

kalangan masyarakat, terutama Muslim Indonesia.  

Dampak lain diberlakukannya social distancing atau 

physical distancing yakni memudarnya interaksi sosial. Interaksi 

sosial masyarakat Indonesia dibangun dengan penuh kehangatan, 

kesantunan, berbudi luhur, melahirkan budaya gotong royong, 

murah senyum, saling membantu. Saat ini sulit dijumpai, padahal 

ini adalah modal sosial yang tidak dimiliki oleh semua bangsa di 

dunia. Menurut Lyda Judson Hanifan (Irfan, 2019) ini merupakan 

asset nyata dalam kehidupan sosial masyarakat. Interaksi sosial 

masyarakat yang bisa terwujud dengan niat baik (goodwill), 

persekutuan, simpati dan hubungan sosial yang memiliki manfaat 

melahirkan saling percaya dan bekerja sama.   

Memudarnya interaksi sosial menurut pandangan Coleman 

(Subhan, 2019) disebabkan oleh hilangnya media interaksi sosial. 

Pelajar atau mahasiswa tidak memiliki lagi kesempatan untuk 

berinteraksi dengan sesama teman, dan pengajarnya. Di Masjid, 

masyarakat tidak ada lagi shalat Jum‘at dan shalat berjamaah, 

sesama anggota keluarga tidak lagi bisa berbagi kebahagiaan ketika 

pesta perkawinan, karena ada larangan, kebijakan work from 

home telah memutus interaksi sosial antar pegawai, ditutupnya 

tempat wisata membatasi orang untuk melepas penat. 

Kondisi tersebut akan lebih sulit lagi jika 

diberlakukan lockdown, maka akan semakin hilang interaksi sosial, 

tidak ada lagi kohesi sosial. Kohesi sosial sebagaimana yang 

diungkapkan  oleh Colletta  et al. (2001) adalah sebagai perekat 

yang  menyatukan masyarakat, membangun keselarasan  dan 

semangat kemasyarakatan, serta komitmen untuk mencapai tujuan-

tujuan bersama. Echeverriaa, Diez-Rouxc, Shead, Borrell, dan 

Jackson (2008) memaparkan hasil penelitiannya bahwa kehidupan 

bertetangga yang kurang kohesif secara sosial berhubungan dengan 

peningkatan depresi.Forrest dan Kearns (2001) menyatakan bahwa 

ranah-ranah kohesi sosial adalah (1) nilai-nilai bersama dan sebuah 

budaya warga (civic culture), (2) keteraturan sosial dan kendali 

sosial, (3) solidaritas sosial, (4) jejaring sosial dan modal sosial, 
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serta (5) kelekatan dan identifikasi pada tempat (place attachment 

and identity). Modal sosial seperti ini, menurut Fukuyama (2000), 

sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki 

bersama antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan 

terjalinya kerjasama diantara mereka. Namun ditengah situasi 

seperti ini, adanya social distancing ataupun physical distancing 

semuanya memudar. 

Social distancing lambat laun akan mendekonstruksi 

kepercayaan (trust) kesaling pengertian (mutual understanding), 

dan nilai-nilai bersama (shared value) yang mengikat memperkuat 

anggota masyarakat. Dalam situasi sulit seperti ini menurut 

menurut Hasbullah (2009) masyarakat sulit melakukan kerjasama 

karena memudarnya interaksi sosial di tengah masyarakat. 

Covid-19, berdampak pula pada kecemasan dan ketakutan 

masyarakat. Anne Kerr dalam bukunya yang berjudul  ―Genetics 

and Society: A Sociology of Disease‖ (2004) menjelaskan bahwa 

fenomena wabah penyakit di masyarakat dapat membuat 

masyarakat mengalami kecemasan (anxiety) dan ketakutan (fear). 

 

F. Ancaman Perubahan ke “Social Destruction”  

Jarak sosial (social distancing) atau pembatasan jarak sosial 

(phisycal distancing) dianggap sebagai salah satu solusi atau 

problem solving cerdas mencegah makin berkembangnya Covid-

19. 

Penggunaan istilah social distancing menuai kontroversi di 

kalangan para ahli dan praktisi sosial. Istilah social 

distancing dipandang sebagai sebuah jarak yang menghilangkan 

jarak fisik (phisycal distancing), sekaligus menutup ruang sosial 

kemasyarakatan. Konsekuensi penggunaan istilah social 

distancing menjadi meluas dan melebar dalam skala hubungan 

sosial yang melibatkan mental yang terisolasi oleh adanya jarak. 

Tidak hanya sekadar fisik yang berjarak, tetapi juga kehidupan 

sosial yang lama berkembang di masyarakat harus tertutup 

ruangnya oleh social distancing (jarak sosial). 
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Dalam kajian sosiologi bahwa jarak sosial (social 

distancing) bisa berarti negatif, karena akan melahirkan prasangka, 

stereotipe, segregasi, egosentris, diskriminasi, bahkan konflik. 

Jarak sosial merupakan salah satu bagian dari bentuk prasangka 

sosial. Bentuk prasangka sosial yang lain adalah streotipe dan 

diskriminasi. Streotipe adalah pemberian sifat tertentu terhadap 

seseorang berdasarkan kategori tertentu yang bersifat subyektif. 

Diskriminasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

atau suatu kelompok tertentu untuk menyingkirkan atau 

mengintimidasi individu dan kelompok lain. Deux (Liliweri, 2005) 

mengemukakan bahwa jarak sosial merupakan aspek lain dari 

prasangka sosial yang menunjukkan tingkat penerimaan seseorang 

terhadap orang lain dalam hubungan yang terjadi di antara mereka. 

Menurut Doob (Liliweri, 2005), jarak sosial adalah perasaan 

tertentu yang memisahkan individu atau kelompok dari kelompok 

lain dengan suatu tingkat penerimaan tertentu (terhadap atribut-

atribut yang melekat pada kelompok lain tersebut). Jarak sosial 

yang lebar dalam relasi sosial dapat menjadi potensi konflik yang 

laten. 

Menurut Chaplin (2011), jarak sosial merupakan suatu 

bentuk tingkatan atau derajat untuk melihat sejauhmana seorang 

individu atau kelompok memperlihatkan perbedaan mereka dari 

individu atau kelompok lainnya. Menurut Henslin (2006), jarak 

sosial adalah kadar untuk mengukur kedekatan atau penerimaan 

yang kita rasakan terhadap kelompok lain. Social distance (jarak 

sosial) juga merupakan jarak psikologis yang terdapat diantara dua 

orang atau lebih yang berpengaruh terhadap keinginan untuk 

melakukan kontak sosial yang akrab. 

Lambat laun penerapan social distancing akan melahirkan 

kerusakan sosial (social destruction) yang sangat membahayakan 

(quite dangerous). 

Kini kita diperhadapkan dengan sebuah tatanan sosial yang 

rusak (social destruction). Tatanan sosial yang rusak itu maksud 

adalah Covid-19 membuat jarak sosial (social distance) dan juga 

membuat kehancuran sosial. 
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Harapan kita bersama jarak sosial ini harus segera diakhiri, 

sehingga tidak membuat social destruction yang semakin parah. 

Benar, jarak sosial karena virus corona atau covid-19 ini terjadi 

bukan karena sentimen sosial atau karena pengelompokan. Artinya 

bahwa pelapisan sosial itu bukan dilakukan karena satu suku, satu 

kelompok kerja, satu profesi, satu team sebagaimana layaknya 

pengelompokan dalam teori sosial. 

Bahkan, jarak sosial yang terjadi bukanlah seperti teori 

sosiologi yang dikemukakan oleh para sosiolog seperti Pitirin A. 

Sorikin. Sorokin (Indera Ratna Irawati Pattinasarany, 2016) 

mengemukakan teorinya bahwa pelapisan sosial merupakan 

pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara 

bertingkat (hierarkis). Perwujudannya adalah adanya lapisan-

lapisan di dalam masyarakat, ada lapisan yang tinggi dan ada 

lapisan-lapisan di bawahnya. Setiap lapisan tersebut disebut strata 

sosial. 

Pada saat yang sama, PJ. Bouman (Hendra, 2018), 

menggunakan istilah tingkatan atau dalam bahasa Belanda disebut 

stand, yaitu golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara 

hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa tertentu dan 

berdasarkan gengsi masyarakat. Sementara di satu sisi, jarak sosial 

membedakan kelompok-kelompok masyarakat secara horizontal 

berdasarkan jarak peradabannya. Artinya, jarak sosial yang 

dikemukakan dua para ahli ini memang terjadi karena sebuah 

desain sosial atau karena faktor yang bersifat alami dan juga karena 

adanya mobilisasi yang membuat jarak. 

Sebagai warga negara yang cerdas, mari kita ikuti aturan 

dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencegah virus 

Corona ini. Arahan dan imbauan dari pemerintah seperti larangan 

berjabat tangan, jangan cipika-cipiki untuk mencegah peredaran 

Corona ini mari kita ikuti. Selagi tujuannya untuk mencegah 

Corona, mari menyikapi ―social distancing‖ dengan positive 

thinking. Artinya, jarak sosial itu bukan karena kita sengaja, ini 

adalah sebuah konsekuensi daripada penyakit virus Corona. Social 
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distancing ini pun tidak akan membuat terjadinya kehancuran 

sosial (social destruction). 

Harus diakui, penggunaan social distancing menjadi dilema 

dalam penerapannya. Pertama, masyarakat kesulitan 

menjalankan social distancing karena kebiasaan dalam 

kebersamaan, kerja sama, solidaritas, dan sejenisnya sebagai 

bentuk dari interaksi sosial. Kedua, bagi masyarakat awam 

beranggapan social distancing hanya sebatas menjaga jarak. 

 

G. Hikmah di Balik Pandemi Covid-19 

Covid-19, bukan tanpa hikmah, Covid-19 telah memberi 

pembelajaran berharga. hikmah Covid-19 yang dapat dilihat dan 

dirasakan, antara lain: belajar hidup sehat; belajar hidup bersih; 

peduli akan keluarga; tidak sombong akan kemampuan ilmu yang 

dimiliki; introspeksi diri untuk tetap menyandarkan diri dari Sang 

Pencipta, Allah SWT; selalu mawas diri; ilmu manusia sangat 

terbatas; saling asah, saling asih, dan saling asuh; rasa kepedulian 

antar sesama; rasa empati dan simpati; saling menghormati; saling 

menyayangi; saling mengingatkan; hilangnya rasa paling benar; 

sadar manusia makhluk lemah; membiasakan yang benar; dan 

bersih hati hilangkan egoisme, ingin menang sendiri, merasa paling 

benar. 

Beberapa hal lain yang tersembunyi dari Covid-19. 

Pertama, meningkatkan kewaspadaan dan rasa syukur. Penyakit 

dan hal-hal buruk selalu memicu serangkaian peristiwa positif yang 

tidak terduga. Pengidap asma sebagai contoh. Menurutnya orang 

yang tahu sulitnya bernapas akan sangat menghargai udara dan 

sistem pernapasan yang sehat. Sama halnya dengan mereka yang 

tidak memiliki kaki, maka akan sangat menghargai kebebasan 

bergerak. Kedua, mempererat persaudaraan.Semenjak Covid-19 

muncul, banyak negara-negara di dunia mulai gotong-royong, 

bekerja sama dengan negara lainnya di belahan dunia. Bahkan, 

bukan hanya dalam skala besar, di antara individu, tingkat 

kepedulian terhadap sesama juga makin tinggi. 
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Ketiga, memperluas batasan psikologi.Bencana alam 

biasanya menyatukan orang dan memicu tindakan solidaritas 

spontan di antara orang asing. Keempat, memberi jeda.Hal baik 

lain yang datang dari wabah Covid-19 adalah membantu kita 

mengambil jeda dari kerja keras dan produktivitas berlebih. Sebab, 

wabah ini telah membuat banyak orang terpaksa harus 

mengkarantina diri, tidak perlu bekerja keluar rumah, tidak bisa 

melakukan perjalanan ke luar kota atau bahkan luar negeri. Di saat-

saat seperti ini juga banyak orang mungkin memiliki lebih banyak 

waktu untuk beristirahat, menjalankan hobi, hingga merawat diri 

dan berkumpul bersama orang-orang terkasih.  

Kelima, menyadarkan pentingnya seseorang dan 

hubungan. Di saat orang diisolasi, mereka akan mulai memikirkan 

orang-orang yang tidak ada di sekitar, seperti teman, kerabat, 

keluarga, hingga rekan kerja. Dari sini, mereka akan mempelajari 

pentingnya untuk tetap menjadi terhubung dengan orang-orang di 

luar sana sembari memastikan keselamatan diri sendiri dan orang 

lain. 

 

H. Penutup 

 Bentuk lain perubahan yang akan dihadapi oleh masyarakat 

yakni new normal. Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk 

mengatasi krisis akibat Covid-19. Itu keniscayaan. Itulah yang oleh 

banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan hidup baru. 

New normal akan membatasi kontak fisik manusia yang 

sebelumnya adalah aktivitas biasa seperti berjabat tangan dan 

berpelukan.    

New normal adalah kebijakan membuka kembali aktivitas 

ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan 

menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada 

sebelum pandemi; new normal adalah upaya menyelamatkan hidup 

warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan 

fungsinya; new normal adalah tahapan baru setelah kebijakan stay 

at home atau work from home atau pembatasan sosial diberlakukan 

untuk mencegah penyebaran massif wabah virus Corona-19; new 
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normal utamanya agar warga yang memerlukan aktivitas luar 

rumah dapat bekerja dengan menggunakan standar kesehatan yang 

ditetapkan. Jadi bukan sekadar bebas bergerombol atau keluyuran.  

New normal diberlakukan karena tidak mungkin warga 

terus-menerus bersembunyi di rumah tanpa kepastian. Tidak 

mungkin seluruh aktivitas ekonomi berhenti tanpa kepastian yang 

menyebabkan kebangkrutan total, PHK massal dan kekacauan 

sosial; new normal ditujukan agar negara tetap mampu 

menjalankan fungsi-fungsinya sesuai konstitusi. Harap diingat 

bahwa pemasukan negara berasal dari pajak dan penerimaan negara 

lainnya. Jika aktivitas ekonomi terus berhenti total, maka negara 

tidak punya pemasukan, akibatnya negara juga tidak bisa mengurus 

rakyatnya.  

New normal diberlakukan dengan kesadaran penuh bahwa 

wabah masih ada disekitar kita. Untuk itu aktivitas ekonomi/publik 

diperbolehkan dengan syarat menggunakan protokol kesehatan 

yang telah ditetapkan. Jika new normal tidak dilakukan, maka 

dampak sosial ekonominya tidak akan bisa tertahankan. 

Kebangkrutan korporasi selamjutnya ekonomi akan membawa efek 

domino kebangkrutan negara.  

Jika warga tidak setuju dengan new normal, silahkan tetap 

tinggal di rumah. Sebab banyak orang tetap harus keluar rumah 

untuk bisa menghidupi keluarganya. Tidak semua orang bisa 

bertahan selama berbulan-bulan apalagi bertahun-tahun dan tetap 

bisa menghidupi keluarganya.  

Untuk memastikan new normal bisa berjalan baik, maka 

pemerintah harus melakukan upaya yang sistematis, terkordinasi 

dan konsisten dalam melakukan pengawasan publik dan law 

enforcement. Di dalamnya juga termasuk memperbesar kapasitas 

sektor kesehatan kita untuk mengantisipasi lonjakan penderita 

Covid-19. 

Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk 

memastikan pemeriksaan kesehatan yang massif, tersedianya 

sarana perawatan dan peralatan medis, melindungi mereka yang 



350  |  Nurlina Subair 

paling rentan melalui penyiapan pengamanan sosial yang tepat 

sasaran dan perlindungan kesehatan.  

Selebihnya terserah kita apakah mau berpartisipasi atau 

tidak, mau melindungi diri atau tidak. Berhentilah menjadi 

provokator dan menyebarkan energi negatif yang tidak bermanfaat 

bagi siapapun serta berpotensi menimbulkan kecemasan publik. 

Jika kita cemas, lindungilah diri kita dan keluarga sebab itulah 

satu-satunya cara. 

New normal akan berdampak siginifikan pada aktivitas, 

perilaku, dan kebiasaan manusia terutama di tempat umum dan 

yang melibatkan kerumunan. New normal berarti hidup dan 

menjalani aktivitas, pekerjaan, dan interaksi dengan orang lain 

dengan cara yang baru. New normal berarti mengharuskan kita 

untuk beradaptasi dengan sesuatu yang tidak atau belum dapat 

diubah.  

New normal merupakan habitual baru yang muncul atas 

penyesuaian pada kondisi sebelumnya. New normal memang 

merupakan langkah awal yang tak mudah sebab meski 

aktivitas/sektor industri kembali dibuka, semua tak akan persis 

sama seperti sedia kala. Kuncinya adalah sikapi dengan 

bijaksana. 

Semoga !!! 
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GLOSARIUM 

 

 

A 
 

Adat Istiadat: 

Pola perilaku anggota masyarakat dalam memenuhi semua 

kebutuhan pokoknya. 

Adat: 

Suatu kebiasaan yang diulang-ulang dan telah menyatu dengan 

kehidupan masyarakat. 

Adaptasi: 

Proses penyesuaian diri seseorang dengan keadaan atau lingkungan 

sosial yang baru sehingga mampu bertahan hidup 

Adaptasi revitalisasi: 

Upaya untuk mengubah suatu lingkungan binaan agar dapat 

digunakan untuk fungsi baru yang sesuai, tanpa menuntut 

perubahan drastis atau hanya memberikan dampak yang minimal. 

Afektif: 

Aspek yang melibatkan perasaan dan emosi, motivasi, keinginan, 

dan penilaian tentang lingkungan. 

Agama: 

Sistem terpadu (susunan) yang terdiri atas kepercayaan dan praktek 

yang berhubunan dengan hal-hal suci dan bahwa kepercayan dan 

praktek tersebut mempersatukan semua orang yang beriman 

kedalam suatu komunitas yang dinamakan umat. 

Agen: 

Orang yang bertugas mempengaruhi klien agar mau menerima 

inovasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Agen perubahan: 

Orang yang membantu terlaksananya perubahan sosial atau suatu 

inovasi yang berencana 
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Akomodasi: 

Penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok 

manusia untuk meredakan pertentangan. 

Aksebilitas:  

Menyediakan untuk kemudahan, keamanan dan pilihan ketika 

pindah ke dan melalui tempat-tempat. 

Aksi sosial: 

Aksi yang langsung menyangkut kepentingan sosial dan langsung 

datangnya dari masyarakat atau suatu organisasi, seperti aksi 

menuntut kenaikan upah atau gaji, menuntut perbaikan gizi dan 

kesehatan, dan lain-lain. 

Aktivitas: 

Segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi 

baik fisik maupun non-fisik, merupakan suatu aktifitas, atau dengan 

kata lain segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani 

atau rohani.  

Aktor: 

Seseorang, sekelompok orang, atau suatu badan hukum yang 

melakukan suatu proses mediasi atau penggerakan untuk 

melakukan suatu perubahan yang terecana dengan baik, 

berdasarkan kaidah pembangunan atau hanya sekadar pegalaman 

hidupnya.  

Aktualisasi:  

Daya yang mendorong pengembangan diri dan potensi individu, 

sifatnya bawaan dan sudah menjadi ciri seluruh manusia. 

Ambiguitas: 

Kemungkinan yang mempunyai dua pengertian; ketidaktentuan 

atau ketidakjelasan. 

Anomie: 

Suatu keadaan dimana seseorang sudah tidak mempunyai pegangan 

apapun dalam menjalani kehidupan, di mana nilai-nilai yang sudah 

ada mulai luntur bahkan hilang sama sekali. 
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Anti konformitas:  

Suatu pelanggaran terhadap norma-norma dan nilai –nilai sosial 

yang disengaja oleh individu atau sekelompok orang. 

Antisosial: 

Tindakan melawan, menentang, memusuhi atau melanggar norma 

hukum, adat dan agama yang berlaku dalam suatu kelompok 

masyarakat tertentu 

Apatis:  

Acuh tak acuh; tidak peduli; masa bodoh. 

Apresiasi: 

Harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yag aka datang. 

Aset sosial:  

Sumber daya sosial (jaringan sosial, anggota kelompok, hubungan 

dan kepercayaan, akses yang luas terhadap institusi sosial) untuk 

dapat meningkatkan sumber penghidupan mereka. 

Asertif: 

Suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan 

dan dipikirkan kepada orang lain namun tetap menjaga dan 

menghargai perasaan pihak lain. 

Asosial: 

Tidak mempunyai rasa santun dalam hidup bermasyarakat hanya 

ingat akan keuntungan diri sendiri saja tidak mengindahkan 

kepentingan atau kebutuhan orang lain 

Asosiasi: 

Perhimpunan orang-orang yang mempunyi kepenting yang sama. 

Atribut:  

Tanda kelengkapan (berupa baret, lencana, dan sebagainya) atau 

sifat yang menjadi ciri khas (suatu benda atau orang) 

 

B 

Basic institution:  

Lembaga sosial yang dianggap sangat penting untuk memelihara 

atau mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, bertempat 
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tinggal berdekatan sehingga dapat saling menolong. 

Budaya: 

Ekspresi jiwa yang terwujud dalam cara-cara hidup dan berfikir 

 

C 
 

Catalysing change: 

Partisipasi dengan membentuk agen perubah dalam masyarakat 

yang nantinya dapat mengajak atau mempengaruhi masyarakatnya 

untuk melakukan perubahan. 

Celaan: 

Merupakan tindakan kritik atau tuduhan terhadap suatu 

pandangan,sikap,dan perilaku yang tidak sejalan pada umumnya. 

Charity: 

Motivasi untuk membantu orang lain yang membutuhkan dengan 

tujuan derma, kebajikan, amal dan rasa belas kasihan, serta 

kemurahan hati 

Civilization: 

Peradaban. 

Coercion: 

Akomodasi yang pelaksanaannya dilakukan dengan paksaan. 

Compromise: 

Akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat diminta dapat 

mengurangi tuntutannya agar perselisihan dapat diselesaikan. 

Cooperation: 

Bekerja sama. 

Covid-19: 

Merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan 

kedaruratan kesehatan masyarakat 

 

D 
 

Dampak:  

Akibat atau sesuatu yang timbul disebabkan oleh perubahan 

keadaan yang terjadi di sekelilingnya, baik dari manusia maupun 
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benda dan sebagainya yang berwujud pada tindakan serta karakter 

seseorang. 

Dampak disfungsional:  

Dampak negatif sebagai akibat sampingan dari perubahan sosial 

(misalnya munculnya masalah sosial baru di mana pada sebelum 

terjadi perubahan tidak ada). 

Daya sentripetal:  

Kekuatan dalam masyarakat yang bersifat menyatukan (norma dan 

nilai sosial) 

Daya sentrifugal:  

Kekauatan dalam masyarakat yang dapat menyebabkan deintegrasi 

sosial (SARA). 

Demoralisasi:  

Penurunan kualitas moral dengan pergaulan hidup, tetapi tanpa 

tuhuan tertentu. 

Deprivasi:  

Kehilangan, kerugian, atau kekurangmampuan untuk mengikuti 

sebuah perkembangan  

Destruktif: 

Bersifat merusak; memusnahkan; menghancurkan. 

Dialektika:  

Ilmu pengetahuan tentang hukum yang paling umum yang 

mengatur perkembangan alam, masyarakat dan pemikiran. 

Sedangkan metode dialektis berarti investigasi dan interaksi dengan 

alam, masyarakat dan pemikiran. 

Diferensiasi sosial: 

Pembedaan penduduk atau masyarakat yang sifatnya betingkat. 

Difusi:  

Merupakan suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang 

meliputi ide-ide, keyakinan, hasil-hasil kebudayaan, dan 

sebagainya dari individu ke individu lain, dari suatu golongan ke 

golongan lain dalam suatu masyarakat atau dari satu masyarakat ke 

masyarakat lain. 

 



374  |  Nurlina Subair 

Dimensi:  

Ukuran yang meliputi: panjang, luas, tinggi, lebar, dan sebagainya. 

Dimensi interaksional:  

Perubahan sosial yang mengacu pada adanya peubahan pola 

hubungan sosial di dalam masyarakat. 

Dimensi kultural: 

Perubahan dalam dimensi kultural mengacu kepada perubahan 

kebudayaan dalam masyarakat, seperti adanya penemuan dalam 

berpikir (ilmu pengetahuan), pembaruan hasil teknologi, kontak 

dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan 

peminjaman kebudayaan. 

Dimensi struktural:  

Mengacu kepada perubahan-perubahan dalam bentuk structural 

masyarakat, menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya 

peranan baru, perubahan dalam struktural kelas sosial dan 

perubahan lembaga sosial. 

Dinamika:  

Adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok 

yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik 

dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. 

Dinamika sosial: 

Gerak perubahan situasi di dalam masyarakat sebagai akibat dari 

proses sosial yang terjadi dalam masyarakat tersebut. 

Disfungsi sosial: 

Kondisi seseorang tidak mampu melaksanakan peran sosial sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya, dan sesuai dengan harapan 

orang lain 

Disintregrasi sosial: 

Keadaan sosial yang masing-masing individu atau kelompok dalam 

suatu masyarakat ingin tampil dengan cara memisahkan diri dari 

kelompok besar sebagai akibat dari lunturnya semangat dan nilai-

nilai kesetiakawanan sosial dan integritas nasional 

Diskriminasi: 

Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. 
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Disorganisasi: 

Proses memudarnya atau melemahnya norma-norma dan nilai-nilai 

sosial dalam masyarakat karena adnya perubahan sosial dan 

perubahan budaya. 

Disorganisasi sosial: 

Gejala lepasnya keterikatan tatanan sosial yang pernah melembaga 

dari seorang individu. 

Diverse: 

bermacam-macam. 

Doktrin: 

Suatu penentu sifat hubungan antar sesama dan hubungan antara 

manusia dengan Tuhan. 

Dominasi: 

Suatu proses dari satu kelompok untuk mernguasai kelompok lain 

dengan cara apapun. 

 

E 

Ejekan: 

Tindakan membicarakan seseorang dengan menggunakan kata-kata 

kiasan,perumpamaan,atau kata-kata yang berlebihan,serta 

bermakna negatif. 

Ekologis: 

Ilmu tentang hubungan penduduk dengan lingkunan alam, 

teknologi dan masyarakat manusia. 

Eksistensi: 

keberadaan. 

Eksklusivitas: 

Kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. 

Eksplisit: 

Nyata atau realistis. 

Elit: 

Sebagai kelompok  yang  istimewa, yang mempunyai nilai lebih 

yang linuwih. 
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Empati: 

Keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau 

mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang 

sama dengan orang atau kelompok yang lain. 

Endemik: 

Penyakit yang terjangkit di suatu daerah tertentu; secara tepat 

terdapat di tempat-tempat atau kalangan orang-orang tertentu atau 

pada golongan suatu masyarakat. 

Endogami: 

Pernikahan yang dilakukan dengan seseorang yang berasal dari 

lingkungannya sendiri. 

Etiket: 

Tata cara dalam masyarakat dan sopan santun dalam upaya 

memelihara hubungan baikantara sesama manusia. 

Etnis: 

Bertalian dengan kelompok soaial dalam sistem sosial atau 

kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertntu karena 

keturunan, adat, agama dan bahasa. 

Etnosentrisme: 

Sikap atau pandagan yang berpagkal pada masyarakat dan 

kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan 

yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. 

Evolusi: 

Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama dan ada 

serangkaian perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti 

dengan lambat pula. 

Evolusi progresif: 

Evolusi menuju pada kemungkinan dapat bertahan hidup (survive). 

Evolusi regresif (retrogreslf):  

Evolusi menuju pada kemungkinan menjadi punah. 
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F 

Fakta: 

Suatu kejadian yang di dalamnya terdapat pelaku, waktu dan 

tempat serta peristiwanya. 

Fakta intuitif: 

Suatu gejala atau suatu perubahan yang hanya disetujui oleh 

sebagian orang bahwa gejala 

tersebut merupakan suatu perubahan. 

Faktor ekstern: 

Penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat. 

Faktor intern: 

Faktor perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat itu 

sendiri. 

Faktual: 

Kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu 

rekayasa, khayalan atau karangan. Fakta dalam sebuah berita 

muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat ataupun 

pernyataan. 

Fenomena:   

Hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat 

diterangkan serta dinilai secara ilmiah. 

Feodal: 

Berhubungan dengan susunan masyarakat yang dikuasai oleh kaum 

bangsawan. 

Filosofi: 

Kerangka berpikir kritis untuk mencari solusi atas segala 

permasalahan 

Formal: 

Resmi; sesuai dengan peraturan yang sah. 

Fundamental: 

Bersifat dasar. 
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Fungsi laten: 

Fungsi lembaga yang tidak disadari oleh masyarakat atau hanya 

disadari oleh orang tertentu tetapi berpengaruh besar bagi 

perkembangan masyarakat. 

Fungsi manifes: 

Fungsi lembaga yang disadari, maksudnya suatu lembaga 

mempunyai fungsi yang oleh banyak orang dipandang dan 

diharapkan akan dipenuhi oleh lembaga itu. 

 

G 

Gagasan:  

Sesuatu (hasil pemikiran, usulan, keinginan, harapan) yang akan 

disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengarnya, dan 

gagasan itu akan dilengkapi dengan fakta, data, informasi dan 

pendukung lainnya yang diharapkan dapat memperjelas gagasan 

dan sekaligus meyakinkan calon pembacaannya. 

Gaya hidup: 

Bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah 

bergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya 

hidupnya, dan gaya hidup bisa dilihat dari cara berpakaian, 

kebiasaan, dan lain-lain 

Gerakan reformasi: 

Merupakan upaya untuk memajukan masyarakat tanpa banyak 

mengubah struktur dasarnya. 

Gerakan sosial (social movement): 

Aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang 

merupakan kelompok informal yang berbetuk organisasi, 

berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada 

suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, 

atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial. 

Globalisasi:  

Suatu proses atau tatanan yang menyebabkan seseorang, 

sekelpmpok orang, atau suatu negara saling dihubungkan dalam 
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masyarakat atau negara lain akibat kemajuan teknologi, komunikasi 

di seluruh penjuru dunia. 

Gotong royong: 

Suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat 

suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan 

lancar, mudah dan ringan. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan 

secara bergotong royong antara lain pembangunan fasilitas umum 

dan membersihkan lingkungan sekitar. 

 

H 

Hakikat: 

Inti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu 

Harga diri (self esteem):  

Pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas 

pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan 

sebagai manusia yang berada di daerah itu. 

Harmoni: 

Proporsi dan hubungan atau pertalian yang tepat dari bagian-

bagian. Sedangkan individuasi adalah suatu keunikan tertentu, yang 

berarti bahwa keindahan tak dapat dipertukar-tukarkan dengan 

keindahan ciptaan lainnya. 

Harmonisasi: 

Merupakan usaha bersama untuk menyamakan pandangan, 

penilaian atau langkah tindakan guna dapat mencapai tujuan atau 

target bersama. 

Heterogen:  

Terdiri dari berbagai unsur yang berbeda sifat atau berlainan jenis; 

beraneka ragam. 

Historis:  

Bersejarah. 

Homogen:  

Terdiri atas berbagai unsur yang sama. 
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I 

Ide/gagasan: 

Rancangan yang tersusun di pikiran. Artinya sama dengan cita-cita. 

Ideologi:  

Hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori, 

atau suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas, 

pendapat (kejadian) yang memberikan arah tujuan untuk 

kelangsungan hidup. 

Image: 

Gambaran internal seseorang atau representasi mental individu 

terhadap kenyataan eksternal yang diketahui dan dipahaminya 

melalui beberapa pengalaman, baik langsung maupun tidak. 

Imitasi:  

Tindakan sosial meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau 

penampilan fisik seseorang secara berlebihan. 

Implisit:  

Tersembunyi atau abstrak. 

Indikasi:  

Petujuk, tanda-tanda yang menarik perhatian. 

Industrialisasi:  

Usaha menggalakan industri dalam suatu negara. 

Inklusif:  

Termasuk atau terhitung. 

Inovasi:  

Proses atau rangkaian penemuan, pengembangan, dan persebaran 

suatu hasil kebudayaan. 

Institusi lokal:  

Merupakan asosiasi komunitas setempat yang bertanggung jawab 

atas proses kegiatan pembangunan setempat, seperti rukun 

tetangga, arisan trah, kelompok pengajian, kelompok ronda dan 

sejenisnya. 

Institusi sosial: 

Sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat untuk 

mewujudkan pelaksanaannya dibentuk organisasi sebagai wadah 



 

  Perubahan Sosial  |  381 

bagi berbagai pihak yang terkait dalam menjalankan perannya 

masing-masing sebagai bagian jaringan sistem tersebut 

Intelektualita:  

Kecakapan berpikir. 

Intensitas:  

Keadaan tingkatan atau ukuran intensnya. 

Internalisasi 

Proses pemasukan nilai pada seseorang yang akan membentuk pola 

pikirnya dalam melihat makna realitas pengalaman 

Institusionalisasi: 

Suatu proses terbentuknya suatu institution (lembaga). 

Invensi:  

Proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan. 

 

J  

Jarak fisik  (physical distancing):  

Melakukan jarak aktivitas fisik diantara individu. 

Jarak sosial(social distance) : 

Kondisi kesenjangan antara individu atau kelompok yang 

ditimbulkan dengan adanya perbedaan dalam hal adat, aturan-

aturan, kebiasaan-kebiasaan, dan struktur sosial ekonomi yang 

membatasi hubungan antara orang yang satu dengan yang lain 

Jati diri: 

Suatu manifestasi ideologi hidup seseorang. Jati diri sendiri 

merupakan bagian dari sifat seseorang yang muncul dengan 

sendirinya mulai dari kecil, kemudian sifat bawaan kadang juga 

terpengaruh dengan faktor lingkungan tempat seseorang hidup dan 

dibesarkan. 

 

K 

Kapitalisme:  

Sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber pada modal 

pribadi atau perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam 

pasaran bebas. 
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Kasta:  

Golongan manusia di masyarakat beragama hindu. 

Keajegan:  

Suatu kondisi keteraturan yang tetap dan tidak berubah sebagai hasi 

dari hubungan antara tindakan, nilai dan norma sosial yang 

berlangsung secara terus menerus. 

Kearifan lokal: 

Kematangan masyarakat di tingkat komunitas lokal yang tercermin 

dalam sikap,perilaku, dan cara pandang masyarakat yang kondusif 

di dalam mengembangkan potensi dan sumber lokal (material dan 

non material) yang dapat dijadikan sebagai kekuatan di dalam 

mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik atau positif 

Kebersamaan: 

Sebagai prilaku antara dua individu atau lebih dalam mengerjakan 

suatu hal atau kegiatan secara bersama-sama. 

Kebiasaan:  

Cara-cara yang dianggap baik dan benar sehingga dipedomani dan 

dilaksanakan secara berulang-ulang. 

Kebudayaan: 

Semua benda baik abstrak maupun konkrit yang merupakan hasil 

cipta, rasa dan karsa manusia dalam hidup bermasyarakat. 

Kebutuhan hidup:  

Kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kehidupan 

manusia yang terdiri dari kebutuhan mendasar, kebutuhan sosial 

dan kebutuhan integratif. 

Kebutuhan sosial: 

Kebutuhan manusia untuk mewujudkan kehidupan bersama dengan 

manusia yang lain. 

Kelompok sosial: 

Kumpulan manusia yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis 

dan berhubungan satu dengan yang lain, tetapi tidak terikat dalam 

ikatan oranisasi. 
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Keluarga:  

Satu kesatuan norma dan tatacara yang diterima untuk 

menyelesaikan berbagai tugas penting dalam masyarakat. 

Keniscayaan:  

Apa yang terjadi pada masa silam, masa kini, dan masa depan 

niscaya, karena arus sejarah secara niscaya mengikuti suatu garis 

yang tak dapat kita ubah. Dikenal dengan doktrin sejarah yang tak 

terelakkan 

Kepribadian:  

Generalisasi dari perilaku khas seseorang. 

Kerja sama (cooperation):  

Suatu usaha bersama antara orang per orangan atau kelompok 

untuk mencapai tujuan bersama. 

Kesatuan sosial: 

Bagian-bagian dalam masyarakat. 

Keserasian sosial: 

Program pengintegrasian antara pengungsi dengan penduduk 

setempat yang disebabkan oleh konflik sosial. 

Kesiapan:  

Merupakan tanda kognitif terhadap tingkah laku, baik menahan 

(resistensi) maupun mendukung usaha untuk melakukan 

perubahan. 

Kesiapan untuk perubahan: 

Sebagai suatu sikap komprehensif yang dipengaruhi secara 

bersamaan oleh konten (yaitu, apa yang berubah), proses (yaitu, 

bagaimana perubahan tersebut sedang dilaksanakan), konteks 

(yaitu, keadaan di mana perubahan itu terjadi), dan individu 

(misalnya, karakteristik mereka yang diminta untuk mengubah) 

yang terlibat. 

Kesiapan individu untuk berubah: 

Kesiapan yang mengacu pada persepsi individu terhadap segi 

tertentu lingkungan kerjanya, mengenai sejauh apa organisasi 

dirasa siap untuk berubah 
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Keteraturan sosial: 

Suatu keadaan dimana individu-individu di dalam masyarakat telah 

mampu berbuat sebagaimana nilai dan norma yang ada yaitu telah 

berbuat sebagaimana hak dan kewajibannya. 

Kohesi:  

Hubungan yang erat; perpaduan yang kokoh. 

Kompeten:  

Seorang peneliti yang baik memiliki kemampuan untuk 

menyelenggarakan penelitian dengan menggunakan metode dan 

teknik penelitian tertentu. 

Komunikasi:  

Hubungan; kontak; pengiriman dan penerimaan pesan atau berita 

antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat 

dipahami. 

Komunitas:  

Kelompopk organisme yang hidup dan saling berinteraksi di dalam 

daerah tertentu; masyarakat; paguyuban. 

Konflik antarindividu: 

Merupakan konflik yang terjadi antara seseorang dengan satu.  

Konflik antarkelompok: 

Konflik yang banyak dijumpai dalam kenyataan hidup manusia 

sebagai makhluk sosial. 

Konflik:  

Suatu bentuk interaksi sosial dimana masing-masng pihak saling 

menghancurkan. 

Konsensus:  

Kesempatan kata permufakatan bersama yang dicapai melalui 

kebulatan suara. 

Konsentrasi:  

Pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. 

Konstan:  

Tetap tidak berubah. 

Konstuktif:  

Bersifat membina; memperbaiki; membangun. 
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Kontrol sosial: 

Sistem pengawasan oleh dan untuk masyarakat agar mau dan 

mampu menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang berlaku 

dalam masyarakat 

 

L 

Labelling:  

Pemberian julukan, cap atau merek yang diberikan masyarakat 

kepada seseorang. 

Lembaga sosial: 

Seperangkat aturan yang berisi nilai-nilai dan norma sosial untuk 

mengatur kegiatan dan kebutuhan sosial tertentu. 

Lembaga 

Adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau 

kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting. 

Lestari:  

Tetap selama-lamanya, kekal, tidak berubah. 

Lingkungan sosial:  

Manusia (masyarakat) yang ada di sekitarnya, seperti tetangga, 

teman, dan lain-lainnya. 

 

M 

Mainstream:  

Suatu budaya yang mendominasi masyarakat; budaya aliran utama 

yang diikuti dalam suatu masyarakat. 

Majemuk: 

Terdiri atas beberapa bagian yang merupakan satu kesatuan. 

Mal adaptif: 

Ketidakmampuan utuk menyesuaikan diri dengan lingkungan  

social 

Masalah sosial:  

Gejala kehidupan sosisl yang tidak normal. 

Masalah:  

Suatu keadaan yang tidak bersesuaian dengan apa yang diinginkan, 
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atau dengan kata lain masalah adalah ketidaksesuaian antara 

keinginan dengan kenyataan yang ada. 

Mental:  

Berhubungan dengan cara mengelola emosi, cara pikir, cara 

pandang, cara merasa, cara mempercayai atau meyakini sesuatu, 

hingga berperilaku dan bertindak sesuai dengan keyakinannya itu 

Mitos: 

Sistem kepercayaan dari suatu kelompok manusia, yang berdiri atas 

sebuah landasan yang menjelaskan cerita-cerita yang suci yang 

berhubungan dengan masa lalu. 

Mitos deviant: 

Mitos yang dipercaya bahwa sebuah keturunan harus mengikuti 

sifat dari inangnya. 

Mitos trauma: 

Mitos yang dipercaya karena adanya sebuah kejadian masa lampau 

yang menguatkan kepercayaan mereka terhadap sebuah mitos, atau 

adanya kejadian sebuah perubahan namun mengakibatkan gejolak 

dalam kehidupan mereka sehingga menyebabkan stres. 

Mitra: 

Sebagai: teman; sahabat; kawan kerja; pasangan kerja; rekan.   

Mobilitas sosial: 

Perpindahan orang atau kelompok dari strata sosial yang satu ke 

strata social yang lain. 

Mobilitas sosial horizontal: 

Perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam 

lapisan sosial yang sama. 

Mobilitas vertikal:  

Adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau 

sekelompok orang pada lapisan sosial yang berbeda. 

Modal sosial: 

Suatu institusi sosial yang melibatkan jaringan, norma-norma, dan 

kepercayaan sosial, yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial 

(koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. 
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Modernisasi:  

Proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang 

lebih maju dalam rangka untuk peningkatan kualitas hidup 

masyarakat. 

Multidimensional:  

Mempunyai berbagai dimensi. 

Multikultural: 

Suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam kumunitas 

budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan 

konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi 

sosial, sejarah, adat serta kebiasaan.  

 

N 

Nilai:  

Harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan 

tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara 

fungsional, atau nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya, 

sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara 

instrinsik memang berharga.  

Nilai dan norma: 

Aturan-aturan lokal yang diyakini dan disepakati bersama baik 

yang tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi acuan dan 

pedoman dalam kehidupan bermasyarakat 

Nilai kebenaran: 

Nilai yang bersumber dari rasionalitas manusia. 

Nilai kerohanian: 

Nilai yang dipedomani di dalam kejiwaan manusia yang terdiri dari 

kebenaran, nilai keindahan, nilai moral dan nilai religius 

Nilai sosial:  

Segala sesuatu yang dianggap baik dan benar yang dicita-citakan. 

Niscaya: 

Tentu; pasti; tidak boleh tidak. 

Nonetis:  

Pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik atau buruk 
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masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah 

tersebut secara mendalam. 

Norma: 

Standar perilaku, aturan hidup. 

Normatif: 

Berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku. 

Norma sosial:  

Semua bentuk peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis yang ada dan berlaku di dalam masyarakat. 

 

O 

Objek  

Hal; perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan; benda; 

orang yang dijadikan sasaran untuk diteliti. 

Objektif  

seorang peneliti harus dapat memisahkan antara pendapat pribadi 

dengan fakta yang ada. 

Order  

Sistem norma dan nilai sosial yang berkembang, diakui, dipatuhi 

oleh seluruh anggota masyarakat. 

Organisasi: 

Suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk tujuan bersama. 

Organisasi kemasyarakatan: 

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara 

Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, 

profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan yang 

maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka 

tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan RI yang berdasarkan 

Pancasila. 

Organisasi sosial: 

Suatu perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang 

berbadan hukum, maupun tidak berbadan hukum, berfungsi sebagai 
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sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha 

kesejahteraan sosial 

Orientasi:  

Peninjauan untuk meemtukan sikap yang tepat dan benar. 

Otoritas karismatik: 

Otoritas yang didasarkan pada karisma atau kewibawaan seseorang. 

 

P 

Paradigma: 

Pandangan mendasar para ilmuan tentang apa pokok persoalan 

suatu cabang ilmu pengetahuan. 

Paradoks: 

Sebagai kontradiksi, tetapi sebuah kontradiksi oleh definisi tidak 

dapat benar, banyak paradoks dapat memiliki sebuah jawaban, 

meskipun banyak yang tetap tak terpecahkan, atau hanya 

terpecahkan dengan perdebatan (seperti paradoks Curry). Paradoks 

merupakan sebuah kontradiksi dalam tingkat logika atau cara pikir; 

namun pula kontras-kontras tajam antara yang dicita-citakan dan 

kenyataan. 

Partisipasi: 

Sebagai keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada 

tingkatan-tingkatan yang berbeda (a) di dalam proses pembentukan 

keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan 

pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan tertentu; (b) 

pelaksanaan program-program dan proyek-proyek dan 

pengambilan bahagian dalam kegiatan bersama. 

Partisipan:  

Orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan. 

Pengucilan:  

Suatu tindakan pemutusan hubungan sosial oleh massyarakat atau 

sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok kecil orang 

lainnya. 
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Peradaban: 

Kumpulan sebuah identitas terluas dari seluruh hasil budi daya 

manusia, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik 

fisik (misalnya bangunan, jalan), maupun non-fisik (nilai-nilai, 

tatanan, seni budaya maupun iptek), yang teridentifikasi melalui 

unsur-unsur obyektif umum, seperti bahasa, sejarah, agama, 

kebiasaan, institusi, maupun melalui identifikasi diri yang subjektif.  

Peran (role):  

Pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan 

kedudukannya. 

Peranan: 

Aspek dinamis dari kedudukan (status). 

Perilaku menyimpang:  

Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma.  

Persuasif: 

Membujuk secara halus (supaya menjadi yakin).  

Perubahan:  

Hasil suatu masyarakat yang mencari cara memecahkan masalah 

yang diciptakan oleh perubahan dalam lingkungannya 

Perubahan sosial: 

Terjadinya perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) 

atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium). 

Perubahan sosial cepat (revolusi):  

Memerlukan waktu yang cepat yang mengubah dasar-dasar 

kehidupan masyarakat dalam waktu singkat. 

Perubahan sosial direncakanan: 

Perubahan sosial yang melakukan persiapan yang matang dan 

perencanaan. Contoh perubahan sosial yang direncanakan adalah 

program Keluarga Berencana (KB) 

Perubahan sosial lambat (evolusi): 

Adalah memerlukan waktu yang lama tanpa dengan perencanaan 

dan bergantung kepada orang-orang yang berkuasa di masa 

tertentu. 
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Pluralisme:   

Sebuah kerangka dimana ada interaksi beberapa kelompok-

kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormat dan toleransi 

satu sama lain. Mereka hidup bersama (koeksistensi) serta 

membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. 

Pola:  

Corak hubungan yang tetap atau ajeg dalam interaksi sosial yang 

dijadikan model bagi semua anggota masyarakat atau kelompok. 

Potensi lokal: 

Sebagai bagian dari identitas kekayaan daerah menjadi kata kunci 

dalam pembangunan kota kreatif, dan kota kreatif bukan sekedar 

city branding, tetapi lebih kepada komitmen untuk mengangkat dan 

mengembangkan potensi kekayaan lokal. 

Potensi sosial: 

Adanya lembaga-lembaga, badan-badan atau yayasan-yayasan 

sosial, organisasi pemuda, organisasi wanita, dan sejenisnya. 

Prasangka: 

Merupakan evaluasi kelompok atau seseorang yang mendasarkan 

diri pada keanggotaan dimana seorang tersebut menjadi 

anggotanya, prasangka merupakan evaluasi negatif terhadap  

outgroup. 

Prasangka sosial: 

Merupakan sikap perasaan orang-orang terhadap golongan manusia 

tertentu, golongan, ras, atau kebudayaan yang berlainan dengan 

golongan orang yang berprasangka itu.  

Prestise:  

Peranan sosial terhadap kedudukan tertentu; tingkatan tertentu pada 

posisi-posisi yang dihormati. 

Primordialisme: 

Suatu paham yang menganggap kelompoknya lebih tinggi dibandin 

kelompok lain. 

Progresif:  

Kearah kemajuan; berhaluan ke arah perbaikan dari keadaan 
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sebelumnya. 

Proses sosial:  

Proses berlangsungnya suatu aktifitas masyarakat secara 

komprehensif sehingga mengakibatkan perubahan dari waktu ke 

waktu. 

Prototipe: 

Model yang menyerupai aslinya.  

 

R 

Rasional  

Menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran 

yang sehat, cocok dengan akal. 

Realita sosial:  

Keadaan senyatanya didalam masyarakat. 

Reformasi: 

Sebagai proses perubahan dari arah yang kurang baik menjadi lebih 

baik. 

Regresif:  

Bersifat regresi; bersifat mundur. 

Regulasi:  

Sebagai peraturan yang diundangkan oleh pemerintah yang 

mempunyai kegiatan badan-badan lain dalam ekonomi, memiliki 

banyak bentuk. 

Rekayasa sosial:  

Campur tangan gerakan ilmiah dari visi ideal tertentu yang 

ditujukan untuk mempengaruhi perubahan sosial. 

Represif:  

Bersifat menekan, mengekang, menahan atau menindas. 

Resistensi: 

Sebagai setiap perilaku yang berfungsi untuk mempertahankan 

status quo dalam menghadapi tekanan untuk mengubah status quo. 

Revolusi:  

Perubahan-perubahan sosial budaya yang berlangsung dengan 

cepat dan menyangkut sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat. 
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Revolusi mental: 

Diartikan sebagai perubahan yang mendasar dalam batin atau 

watak manusia 

Role model: 

Seseorang yang kita jadikan contoh dalam satu atau beberapa hal. 

 

S 

Sakral: 

Wilayah yang supernatural, sesuatu yang ekstraordinary, tidak 

mudah dilupakan dan sangat penting. 

Sanksi sosial: 

Hukuman atau denda yang diberikan kepada mereka yang 

melanggar norma-norma kesusilaa, kesopanan, adat dan kebiasaan. 

Satuan sosial:  

Unsur-unsur dalam masyarakat (pranata sosial, nilai, norma, pola 

hubungan, lembaga sosial). 

Segmentasi:  

terbagi-bagi. 

Segregasi:  

Masing-masing pihak memisahkan diri dan saling menghindar 

dalam rangka mengurangi ketegangan. 

Siklus: 

Putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang 

berulang-ulang secara tetap dan teratur atau daur. 

Sinergi:  

Bentuk kerjasama win-win (menang-menang) yang dihasilkan 

melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan 

kalah. 

Solidaritas:  

Solider; sifat satu rasa; perasaan setia kawan. 

Stakeholder: 

Individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik 

secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan 

serta kepentingan terhadap sesuatu pekerjaan. Individu, kelompok, 
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maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai 

stakeholder jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai 

kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap suatu lembaga.  

Status sosial: 

Kedudukan seseorang dalam kelompok atau masyarakat 

Strata:  

Lapisan; tingkatan dalam masyarakat. 

Stereotype: 

Sikap, kepercayaan, atau opini tentang orang yang memiliki latar 

budaya tertentu. 

Struktur sosial: 

Susunan, tingkat atau lapisan sosial yang terdapat dalam 

masyarakat dari golongan atas sampai golongan yang terendah 

Sugesti:  

Pemberian pengaruh atau pandangan dari suatu pihak ke pihak lain. 

Sumber perubahan yang bersifat eksogen: 

Sumber-sumber perubahan yang berasal dari luar. 

Sumber perubahan yang bersifat endogen: 

Sumber-sumber perubahan yang berasal dari dalam masyarakat itu 

sendiri. 

 

T 

Technological change:  

Perubahan teknologi. 

Tertib sosial:  

Kondisi kehidupan suatu masyarakat yang aman, dinamis, dan 

teratur di mana setiap individu bertindak sesuai hak dan 

kewajibannya. 

Tindakan sosial: 

Suatu tindakan yang memiliki makna yaitu ketika individu yang 

berinteraksi dengan individu lain dan hasilnya individu tersebut 

dapat mempengaruhi perilaku individu lainnya 
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Tipologi: 

Ilmu yang mempelajari pengelompokan suatu benda dan makhluk 

secara umum. 

Tradisi: 

Adat kebiasaan turun temurun, penilaian atau anggaran bahwa 

cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan 

benar. 

 

U 

Universal:  

Umum (berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia). 

Unsur perubahan:  

Salah satu aspek kehidupan (kebudayaan) yang mengalami 

perubahan. 

 

V 

Vandalisme: 

Sebagai kegiatan iseng dan tidak bertanggung jawab dari beberapa 

orang yang berperilaku cenderung negatif. 

Variasi: 

Penampakan dari sifat tertentu yang menyebabkan satu organisme 

berbeda dengan organisme lain dalam satu jenis.  

Visi: 

Tujuan atau gambaran masa depan yang akan kita raih dalam waktu 

telah ditentukan. 

 

W 

Warga: 

Peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau 

perkumpulan.  

Warga Negara: 

Warga atau anggota dari organisasi yang bernama Negara. 
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Wewenang: 

Hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan 

tertentu. 

 

X 

Xenosentrisme: 

Sikap yang lebih menyenangi pandangan atau produk asing, lawan 

kata dari etnosentrisme. 

 

Z 

Zero:  

Nol atau kosong 

Zona :  

Wilayah; daerah; bagian. 
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