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Pendidikan dan perubahan sosial 

MASYARAKAT YANG MEMILIKI SISTEM 
PENDIDIKAN YANG MAJU TENTU SAJA DAPAT 
MEMPERCEPAT PERUBAHAN SOSIAL DALAM 
MASYARAKAT TERSEBUT.  



FUNGSI PENDIDIKAN 

Pendidikan mempunyai fungsi untuk melakukan 
perubahan sosial dan transformasi dunia 
dimana pendidikan harus berani merombak 
sistem yang sedang berjalan dan diyakini banyak 
orang. 

Peran pendidikan dalam perubahan sosial dapat 
dilihat pada masa Revolusi di Inggris.  



Pendidikan sebagai objek dan subjek 

• Objek 

Pendidikan diposisikan sebagai institusi yang harus 
selalu mengikuti perkembangan dunia industri, jadi 
apa yang dipelajari di sekolah harus sesuai dengan 
yang dibutuhkan dunia industri/dunia kerja. 

• Subjek 

Pendidikan sebagai agent of change dimana 
pendidikan merupakan sebuah proses transfer ilmu 
pengetahuan. 



Makna pendidikan 

• Yunani 

Paedagogie dimaknai sebagai usaha orang 
dewasa untuk membimbing/memimpin 
perkembangan jasmani dan rohani anak2 ke 
arah kedewasaan 

• Romawi 

Educare dimaknai sebagai tindakan 
merealisasikan potensi anak yang dibawa sejak 
dilahirkan kedunia 

 



Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu 
upaya mewariskan nilai2, tanpa pendidikan 
diyakini bahwa manusia sekarang tidak berbeda 
dengan generasi manusia dimasa lampau 

Atau dapat dikatakan 

Maju mundurnya atau baik buruknya peradaban 
suatu masyarakat/bangsa akan ditentukan oleh 
bagaimna pendidikan yang dijalani oleh 
masyarakat tersebut. 



Posisi pendidikan dalam perubahan 
sosial 

• Pendekatan struktural fungsional 

Emile durkheim; 

Fungsi utama pendidikan adalah 
mentransmisikan nilai2 dan norma2 dalam 
masyarakat disamping itu pendidikan berfungsi 
untuk memberikan keterampilan khusus bagi 
individu 

 



• Talcott Parsons 

Sekolah merupakan miniatur bentuk masyarakat. 
Individu dalam masyarakat menyandang dua status: 

Ascribed status 

Status yang disandang individu secara otomatis 

Achieved status 

Status yang diperoleh individu melalui kerja keras 
dan perjuangan 

 



Menurut Parsons sistem pendidikan juga 
digunakan sebagai mekanisme penting untuk 
menyeleksi individu bagi perannya di masa 
depan. 

Melalui institusi pendidikan individu akan 
diseleksi menurut kecerdasan, kepandaian, 
kerajinan, nilai, keterampilan yang dikuasai dan 
sebagainya 



• Pendekatan konflik 

Menekankan adanya perbedaan pada diri individu 
dalam suatu sistem sosial, masyarakat terdiri atas 
individu yang masing2 memiliki berbagai kebutuhan 
yang tidak terbatas, namun sumber daya yang 
tersedia jumlahnya terbatas. 

Sehingga pendidikan memberikan kontribusi negatif 
bagi masyarakat dimana konflik terjadi karena 
adanya perbedaan kedudukan atau posisi. 



Karl Marx 

Telah terjadi ketidaksetaraan sosial dalam 
masyarakat dimana yang menjadi faktor 
utamanya adalah faktor ekonomi 

Lembaga pendidikan juga turut memberikan 
kontribusi bagi terjadinya ketidaksetaraan sosial 
dalam masyrakat dan melebarkan jarak antara 
sikaya dan simiskin. 



Bowles dan Gintis 

Pada masyarakat kapitalis peran utama 
pendidikan adalah mereproduksi tenaga kerja 
dimana sekolah dianggap menghasilkan tenaga 
kerja yang nantinya dimanfaatkan untuk 
kepentingan alat produksi atau berdasarkan 
tuntutan pasar. 



Pendidikan dalam globalisasi; 
Indonesia 

Kekuatan globalisasi yang melanda seluruh 
negeri didunia turut mempengaruhi praktik 
pendidikan di negara2 tersebut. 

Tujuan akhir dari proses pendidikan di era 
globalisasi adalah menyediakan sumber daya 
manusia yang memiliki daya saing di tingkat 
internasional 



Perkembangan globalisasi membawa 4 wacana 
besar: 
• Delokalisasi:  
Transformasi budaya lokal dalam segala aspek 
sebagai interaksi dengan buday asing&diadopsi 
unsur2 budaya asing menjadi budaya lokal 
• Perkembangan inovasi dan teknologi informasi 
Proses pembelajaran dengan memanfaatkan 
teknologi informasi sehingga proses pembelajaran 
tidak harus tatap muka 



• Kebangkitan korporasi multinasional 

Kebangkitan korporasi multinasional ditndai 
dengan berkembangnya industri pendidikan 

• Privatisasi dan pembentukan pasar bebas 

Campur tangan pemerintah hanya sebatas 
regulasi. Praktik penyelenggaraan pendidikan 
diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme 
pasar. 



• Globalisasi selalu diidentikkan dengan 
westernisasi dimana secara tidaklangsung 
lembaga pendidikan menjadi lembaga yang 
menyingkirkan aset budaya lokal. 

• Sebagai contoh diselenggarakannya Sekolah 
Berstandar Internasional (SBI) 

Dengan adanya SBI akan mengancam terjadinya 
pengikisan budaya lokal dimana muatan materi 
pelajaran berkiblat ke negara yang menjadi acuan 



• Ada isu lain yaitu kapitalisasi pendidikan 

Kelengkapan fasilitas dan penggunaan bahasa 
asing sebagai bahasa pengantar selalu dijadikan 
alasan untuk menaikkan biaya pendidikan.  

Sehingga muncul anggapan bahwa sekolah SBI 
adalah sekolah mahal yang hanya diperuntukkan 
bagi masyarakat kelas atas. 


