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A. Modernisasi 

 proses transformasi dari suatu perubahan lebih maju atau meningkat di berbagai 

aspek kehidupan masyarakat 

 Syarat modern (menurut Soerjono Soekanto) 

o Cara berpikir ilmiah 

o Sistem administrasi negara yang baik 

o sistem pengumpulan data yang baik dan teratur 

o Tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin 

o Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan social 

 Modernisasi tidak sama dengan westernisasi 

 Westernisasi = proses meniru kepada budaya Barat  

 

B. Globalisasi 

proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi ke seluruh 

dunia 

 Pendorong globalisasi 

 selalu meningkatkan pengetahuan. 

 etos kerja - patuh hukum 

 kemampuan memprediksi; 

 kemandirian - rasionalisasi 

 efisiensi dan produktivitas; 

 keterbukaan 

 manajemen resiko.- keberanian bersaing 

 Saluran/perantara globalisasi 

 IPTEK; 

 lembaga keagamaan; 

 industri internasional dan lembaga perdagangan; 

 wisata mancanegara; 

 saluran komunikasi dan telekomunikasi internasional; 

 lembaga internasional yang mengatur peraturan internasional 

 lembaga kenegaraan seperti hubungan diplomatik dan konsuler 

 pergaulan - media hiburan 

 Globalisasi yang sukar diterima 

 Teknologi yang rumit dan mahal. 

  yang bersifat ideologi dan religi. 

 yang sukar disesuaikan dengan kondisi masyarakat 

 

C. Dampak Modernisasi dan Globalisasi 

 Positif 

 Perubahan Tata Nilai dan Sikap 

 Berkembangnya IPTEK 

 Tingkat Kehidupan yang lebih Baik 

 Negatif  

 Pola Hidup Konsumtif 

 Sikap Individualistik 

 Gaya Hidup Kebarat-baratan 

 Kesenjangan Sosial 

 

D. Sikap Masyarakat terhadap Globalisasi 

 Positif 

 Penerimaan secara terbuka 

 sikap antisipatif dan selektif 

 Adaptif 

 Tidak meninggalkan unsur-unsur budaya asli 
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 Negatif 

 Tertutup dan was-was (apatis) 

 Acuh tah acuh 

 Kurang selektif dalam menyikapi perubahan modernisasi 

 

 

E. Latihan 

1. Sikap bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi antara lain….. 

2. Beberapa suku di Indonesia belum mau menerima adanya modernisasi. Suku-suku 

tersebut diantaranya… 

3. Sikap transparansi dapat dikategorikan sebagai pendorong modernisasi karena 

transparan bersifat…. 

4. Globalisasi dapat cepat terjadi dalam saluran/perantara….. 

5. Otonomi daerah adalah upaya untuk mensebarluaskan modernisasi dengan 

cara…. 

 

F. Pembahasan 

1. Selektif, tetap mempertahankan budaya asli, adaptif 

2. Suku Anak Dalam di Jambi, Suku Badui di Banten, Suku Mentawai di Sumatera 

Barat 

3. Terbuka dan menerima kritikan yang membangun 

4. IPTEK, komunikasi dan informasi,  

5. Desentralisasi kekuasaan 
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