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Modernisasi dan Westernisasi 

MODERNISASI DAN WESTERNISASI 

 

A. MODERNISASI 

Secara historis modernisasi  merupakan suatu proses perubahan yang 

menuju pada tipe sistem-sistem sosial, ekonomi, dan politik yang telah 

berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara pada abad ke-17 sampai abad ke-

19. Sistem sosial baru ini kemudian menyebar  ke negara-negara Eropa lainnya 

dan juga negara-negara Amerika Selatan, Asia dan Afrika pada abad ke-19 dan 

abad ke-20 ini. 

 

Pengertian 

Modernisasi secara etimologis berasal dari bahasa latin modo dan ernus. Modo 

artinya cara sedangkan ernus berarti menunjuk pada adanya periode waktu masa 

kini. Pada dasarnya modernisasi mencakup suatu transformasi keseluruhan 

kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta 

organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomi dan politik yang menjadi ciri negara-

negara barat yang stabil. Modernisasi merupakan bentuk perubahan sosial. 

Biasanya merupakan perubahan sosial yang terarah (directed-change) yang 

didasarkan pada perencanaan (planned-change). Sedangkan menurut Kamus 

Bahasa Indonesia, modernisasi adalah hal atau tindakan yang menjadikan modern, 

pemodernan dan tindakan mau menerima sifat modern. 

Karakteristik umum modernisasi menyangkut aspek-aspek sosio-demografis 

masyarakat dan sosio-demografis sendiri digambarkan  dengan istilah gerak sosial 

(social mobility). Artinya suatu proses unsur-unsur sosial ekonomis dan psikologis 

mulai menunjukkan peluang ke arah pola-pola baru melalui sosialisasi dan pola-

pola perilaku. Kemudian dari aspek struktural  organisasi sosial diartikan sebagai 

unsur-unsur  dan norma-norma kemasyarakatan yang terwujud apabila manusia 

mengadakan hubungan dengan sesamanya di dalam kehidupan bermasyarakat. 

Perubahan struktural menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan, norma-

norma, lapisan sosial, hubungan-hubungan, dan sebagainya. Sehingga modernisasi 

merupakan perubahan sosial yang kompleks yang menyangkut proses 
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disorganisasi, problema-problema sosial, konflik antarkelompok, hambatan-

hambatan terhadap perubahan, dan sebagainya. 

 

Disorganisasi, Transformasi, dan Proses dalam Modernisasi 

 Disorganisasi adalah proses berpudarnya/melemahnya norma-norma dan 

nilai-nilai dalam masyarakat karena adanya perubahan. Wujud nyata disorganisasi 

adalah timbulnya masalah-masalah sosial. Masalah sosial dapat dirumuskan 

sebagai penyimpangan (deviation) terhadap norma-norma kemasyarakatan yang 

merupakan persoalan bagi masyarakat pada umumnya. 

 Contoh permasalahan sosial terlihat pada negara yang mengalami 

modernisasi adalah dalam bidang komunitas organisasi, pembagian kerja, 

aktivitas untuk mengisi waktu luang, dsb. Pada proses awal modernisasi yang 

berupa industrialisasi pengangguran merupakan persoalan yang cukup serius. Di 

satu sisi penemuan inovasi dan iptek, misalnya penggunaan robot dan mesin 

menyebabkan pengangguran di negara-negara yang mulai dengan modernisasi. 

Tetapi di lain pihak di negara-negara yang telah maju teknologinya, problem 

sosial menyangkut pengisian waktu senggang. Aktivitas mengisi waktu senggang 

biasanya berhubungan erat dengan upacara tradisi menjadi pudar seiring dengan 

perkembangan teknologi tersebut. 

 Di samping itu modernisasi menimbulkan dampak berupa perlawanan 

terhadap transformasi sebagai akibat dari modernisasi. Keyakinan yang kuat akan 

kebenaran tradisi, sikap yang tidak toleran terhadap penyimpangan-

penyimpangan, pendidikan, dan perkembangan ilmiah yang tertinggal merupakan 

faktor  penghambat modernisasi. Justru pendidikan dan perkembangan ilmiah 

merupakan hal penting yang mendorong modernisasi. Namun, modernisasi yang 

terlalu cepat juga tidak dikehendaki karena masyarkat tidak akan mengadakan 

reorganisasi. 

 Dengan demikian sikap dan nilai, kemampuan menunjukkan manfaat 

unsur yang baru serta kesepadanannya dengan unsur-unsur kebudayaan yang ada 

sangat berpengaruh dalam proses modernisasi. Ada kemungkinan modernisasi 

bertentangan dengan kebudayaan yang sudah ada atau memerlukan pola-pola baru 
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yang belum ada. Selain itu dimungkinkan juga bahwa unsur-unsur modernisasi 

menggantikan  unsur-unsur yang lama. 

 

Syarat terjadinya Modernisasi 

Menurut Ogburn dan Nimkoff dalam Soerjono (2013:306) syarat-syarat 

modernisasi adalah : 

1. Cara berfikir yang ilmiah yang melembaga dalam kelas penguasa maupun 

masyarakat. Hal ini menghendaki sistem pendidikan dan pengajaran yang 

terencana dan baik. 

2. Sistem administrasi negara yang baik sehingga mewujudkan birokrasi 

yang baik. 

3. Adanya sistem pengumpulan data yang baik, teratur dan terpusat pada 

suatu lembaga/badan tertentu. 

4. Penciptaan iklim yang favorable dari masyarakat terhadap modernisasi 

dengan memanfaatkan alat-alat komunikasi massa. Hal ini dilakukan 

secara bertahap karena sangat bersangkutan dengan sistem kepercayaan 

masyarakat (belief system). 

5. Tingkat organisasi yang tinggi, di satu pihak berarti disiplin, sedangkan di 

lain pihak berarti pengurangan kemedekaan. 

6. Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial (social 

planning). 

 

Dampak Modernisasi  

1) Dampak Positif 

a) Perubahan Tata Nilai dan Sikap 

Adanya modernisasi dalam jaman sekarang ini bisa dilihat dari cara 

berpikir masyarakat yang irasional menjadi rasional. 

b) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat 

menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir 

lebih maju, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pula yang 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Irasional&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Rasional
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membentuk masa modernisasi yang terus kian berkembang dan maju di 

waktu sekarang ini. 

c) Tingkat Kehidupan yang lebih Baik 

Dibukanya industri atau industrialisasi berdasarkan teknologi yang sudah 

maju menjadikan nilai dalam memproduksi alat-alat komunikasi dan 

transportasi yang canggih, dan juga merupakan salah satu usaha 

mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, hal 

ini juga dipengaruhi tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

membantu perkembangan modernisasi. 

2) Dampak Negatif 

a) Pola Hidup Konsumtif 

Perkembangan teknologi industri yang sudah modern dan semakin pesat 

membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan 

begitu masyarakat mudah tertarik untuk menkonsumsi barang dengan 

banyak pilihan yang ada, sesuai dengan kebutuhan masing – masing. 

b) Sikap Individualistik 

Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka 

merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Padahal 

manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. 

c) Gaya Hidup Kebarat-baratan 

Tidak semua budaya Barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. 

Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi 

hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain. 

d) Kesenjangan Sosial 

Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu 

yang dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi maka akan 

memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lainnya. 

Dengan kata lain individu yang dapat terus mengikuti perkembangan 

jaman memiliki kesenjangan terseiri terhadap individu yang tidak dapat 

mengikuti suatu proses modernisasi tersebut. Hal ini dapat menimbulkan 

kesenjangan sosial antara individu satu dengan lainnya, yang bisa 

disangkutkan sebagai sikap individualistik. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Industrialisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi
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e) Kriminalitas 

Kriminalitas sering terjadi di kota-kota besar karena menipisnya rasa 

kekeluargaan, sikap yang individualisme, adanya tingkat persaingan yang 

tinggi dan pola hidup yang konsumtif. 

 

B. WESTERNISASI 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, westernisasi adalah pemujaan terhadap Barat 

yang berlebihan, juga dapat diartikan dengan kebarat-baratan atau pembaratan. 

Yang dimaksud barat adalah negara-negara Eropa Timur, Rusia, Amerika Utara, 

bahkan Australia dan Selandia Baru. Jika orientasi kebudayaan, politik, dan gaya 

hidup bangsa sudah berorientasi ke negara-negara barat tersebut maka itulah yang 

dimaksud dengan westernisasi. 

Westernisasi adalah sikap meniru dan menerapkan unsur kebudayaan Barat 

apa adanya tanpa diseleksi. Berlangsungnya westernisasi melalui interaksi sosial 

yang berupa kontak sosial langsung ataupun tidak langsung. Westernisasi dapat 

berlangsung terutama melalui media cetak dan elektronik, seperti buku, majalah, 

televisi, video dan internet.  

Westernisasi dapat berlangsung pada setiap generasi baik anak-anak, remaja 

ataupun orang tua yang kurang peka terhadap nilai kepribadian bangsa Indonesia. 

Westernisasi di kalangan remaja berlangsung lebih intensif sebab pada usia itu, 

secara psikologis remaja sedang dalam proses mencari nilai yang dianggap lebih 

baik.  

Negara-negara Barat memang lebih maju, tetapi tidak semua kemajuan harus 

diserap atau cocok diterapkan di Indonesia. Hal itu bukan berarti semua unsur 

budaya Barat ditolak untuk berkembang di Indonesia, tetapi harus diseleksi dan 

disesuaikan dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.  

Gerakan westernisasi telah mampu merembes hampir di setiap negara di 

dunia khususnya di negara-negara Timur. Dengan diam-diam masyarakatnya 

terseret ke dalam peradaban Barat yang materialistik dan modern. Akibatnya 

mereka terikat oleh roda peradaban Barat. Pengaruh westernisasi ini berbeda-beda 

antara satu negara dengan negara lain, misalnya di negara-negara yang mayoritas 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kriminalitas
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muslim. Hal itu tampak jelas di Mesir, Iraq, Palestina, Suriah, Yordania, Turki, 

Indonesia dan Marokko.  

 

Faktor Pendorong Westernisasi 

Ada beberapa faktor yang mendorong munculnya westernisasi. Faktor- faktor 

pendorong tersebut antara lain: 

1) Kekalahan Pasukan salib. Pasukan Salib telah menderita kekalahan berulang 

kali setelah perang Hiththin. Orang-orang Turki Osmani menaklukan ibukota 

Bizantium dan pusat gereja mereka pada tahun 1453 M. kemudian kota 

tersebut dijadikan ibu kota Turki dan namanya diubah menjadi Istambul, yakni 

Dar al-Islam (Negara Islam). Selain itu pasukan Islam Turki dapat sampai ke 

Eropa dan menggempur Wina pada tahun 1529 M. penggempuran ini 

berlangsung sampai tahun 1683 M. semua itu diawali dengan jatuhnya 

Andalusia yang dijadikan pusat pemerintahan dinasti Umawiyah. Peristiwa-

peristiwa tersebut mendorong munculnya westernisasi sebagai upaya menebus 

kekalahan yang mereka derita selama itu. 

2) Keinginan bangsa Barat untuk menguasai dunia. Melalui westernisasi ini 

dunia barat mencoba mempengaruhi hampir semua manusia untuk mengikuti 

kebudayaanya. Hal ini dilakukan supaya tidak ada kebudayaan lain yang 

mempunyai karakteristik dan keunikan tersendiri yang dapat menandingi 

bangsa barat oleh karena itu di bentuklah westernisasi. 

3) Keinginan untuk menghancurkan budaya lokal. Oleh sebab itu maka 

westernisasi lahir sebagai upaya untuk menghilangkan keunikan identitas 

suatu budaya lokal. 

 

Dampak Westernisasi 

Segala sesuatu ada dengan membawa dampak pada kehidupan tidak terkecuali 

westernisasi. Banyak dampak yang dibawa oleh westernisasi untuk negara-negara 

Timur. Dampak tersebut antara lain : 

1) Westernisasi melahirkan sekularisasi. Sekularisasi adalah mengasingkan 

agama dar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan ide ini 
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masyarakat dicegah untuk melibatkan peran dan fungsi agama dalam 

mengatur urusan-urusan politik 

2) Westernisasi memunculkan demokratisasi dan liberalisasi. Kedua paham 

tersebut berasal dari dunia barat, dengan adanya westernisasi secara tidak 

langsung paham tersebut mempengaruhi pola dan pikiran kita dalam dunia 

pemerintahan maupun perekonomian. 

3) Hilangnya tradisi dan budaya asli. Dengan adanya westernisasi orang lebih 

banyak menghambakan kebudayaan-kebudayaan asing daripada kebudayaan 

sendiri. 

4) Dapat mengakibatkan turunnya moral penduduk suatu negara yang terkena 

dampak westernisasi. Misalnya, dunia malam membuat bangsa indonesia 

terjebak dalam hal-hal yang bersifat negatif dan tidak sesuai dengan etika 

negara indonesia. 

5) Gaya Hidup Kebarat-baratan. Tidak semua budaya Barat baik dan cocok 

diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli 

adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan 

lain-lain. 

6) Sikap Individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju 

membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam 

beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. 

7) Pola Hidup Konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat 

penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu 

masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan 

yang ada. 

 

Manfaat Westernisasi 

Manfaat/dampak positif westernisasi sama dengan dampak positif dari 

modernisasi, yakni adanya Perubahan Tata Nilai dan Sikap, berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih Baik. 

 

Persamaan Modernisasi dan Westernisasi 

a) kepentingan duniawi 
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b) unsur dari negara barat 

c) perbandingan dari berbagai macam aspek yang di rasionalisasikan 

d) proses perubahan  dari sesuatu yang di anggap kurang menjadi sesuatu 

yang di anggap lebih bagi penganutnya 

 

C. PERBEDAAN MODERNISASI DAN WESTERNISASI 

Modernisasi Westernisasi 

Mutlak ada dan diperlukan oleh setiap 

negara 

Mutlak sebagai suatu pembaratan 

Tidak mengenyampingkan nilai-nilai 

agama 

Mempertentangkan budaya barat 

dengan budaya setempat 

Tidak mutlak sebagai westernisasi Modernisasi munculnya di Barat 

sehingga cara westernisasi merupakan 

satu-satunya cara untuk 

mencapainya(dengan kata lain 

MODERNISASI SAMA SAJA 

WESTERNISASI) 

Proses perkembangannya lebih 

bersifat umum 

 

 

Modernisasi dan Westernisasi Di Indonesia 

Pengaruh modernisasi dan westernisasi di Indonesia mulai dikenal saat 

bangsa-bangsa Barat datang ke Indonesia dengan misi awal berdagang dan 

mencari rempah-rempah. Dari situlah kita mulai mengenal mata uang barat, 

sistem perekonomiannya, budayanya, nilai-nilai kepercayaan dan religi bahkan 

sistem hukumnya pun mulai merembes ke masyarakat Indonesia setelah misi 

dagang berubah menjadi penjajahan. Fakta memang membuktikan bahwa 

penjajahan di satu sisi memberikan dampak positif seperti kita mengenal 

pendidikan modern, sistem irigasi dan pertanian yang lebih modern, pemanfaatan 

teknologi dalam pertanian, industri, dll. Namun di sisi lain gaya hidup Barat yang 

negatif juga mulai menjelma dalam diri warga Indonesia kala itu. Di masa kini, 

generasi mudalah yang sangat cepat menerima mentah-mentah gaya hidup barat 
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yang kapitalis, sekular, tidak mengindahkan nilai-nilai agama seperti pergaulan 

bebas, narkoba, miras dan seks bebas. Inilah yang seharusnya dihindari. 

Kemajuan suatu negara dalam segala hal tentunya tak terlepas dari arus 

modernisasi. Pemanfaatan iptek, semangat dan etos kerja Barat yang dinilai punya 

karakteristik lebih baik harus menjadi inspirasi di dalam bekerja, harus 

diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kita 

bangsa Indonesia tetap harus menjunjung nilai-nilai Pancasila. Paham westernisasi 

yang ke arah sekularisme tentu tidak pas jika diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. Kita tetap harus mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, adat 

istiadat dan tidak mentah-mentah menerima budaya Barat. Tingkat respon 

penerimaan budaya Barat chauvinism yang bangga dengan budaya Indonesia tidak 

serta merta demikian. Kita juga harus bisa menerima budaya barat yang sesuai 

dengan kepribadian bangsa Indonesia. 
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