
• Semua Ilmu  akan mengalami kesulitan 
dalam melakukan penelitian tanpa teori. 

• Teori merupakan alat bantu utama. 

• Teori mempertajam proses berpikir, 
menggelar kerangka analisa, membantu 
merumuskan hipotesa, dan menentukan 
agenda penelitian. agenda penelitian. 

• Teori juga membantu dalam memilih 
metode penelitian, menguji data, menarik 
kesimpulan, dan merumuskan tindak lanjut 
kebijaksanaan.



�� Namun teori tidak jarang menuntut loyalitas ilmuwan. Ketika Namun teori tidak jarang menuntut loyalitas ilmuwan. Ketika 
ilmuwan telah memilih salah satu perspektif, mereka ilmuwan telah memilih salah satu perspektif, mereka 
cenderung untuk mengembangkan pola pikir tertentu, dan cenderung untuk mengembangkan pola pikir tertentu, dan 
berpendapat bahwa teori tersebut merupakan teori yang berpendapat bahwa teori tersebut merupakan teori yang 
terbaik. terbaik. 

�� Akibatnya, ilmuwan  cenderung untuk tidak menghargai teori Akibatnya, ilmuwan  cenderung untuk tidak menghargai teori 
yang lain, dan tidak jarang melakukan kritik tajam. yang lain, dan tidak jarang melakukan kritik tajam. 

�� Inilah penyebab utama terjadinya "perang teori". Pada Inilah penyebab utama terjadinya "perang teori". Pada 
puncaknya, perdebatan ini dapat berubah menjadi puncaknya, perdebatan ini dapat berubah menjadi 
pertarungan ideologi.pertarungan ideologi.

�� Belakangan ilmuwan  saling melakukan pendekatan, dan Belakangan ilmuwan  saling melakukan pendekatan, dan 
mulai menghadapi tantangan dan kritik dengan lebih mulai menghadapi tantangan dan kritik dengan lebih mulai menghadapi tantangan dan kritik dengan lebih mulai menghadapi tantangan dan kritik dengan lebih 
bersungguhbersungguh--sungguh. sungguh. 

�� Secara bertahap mereka mengakomodasi kritik untuk Secara bertahap mereka mengakomodasi kritik untuk 
memperbaharui penjelasan teoritismemperbaharui penjelasan teoritis--nya, sintesa ini membantu nya, sintesa ini membantu 
melakukan revitalisasi dari teori yang sudah "mapan", dan melakukan revitalisasi dari teori yang sudah "mapan", dan 
membuka agenda penelitian yang baru.membuka agenda penelitian yang baru.

�� Dari perspektif ini, teori bukan merupakan sesuatu yang Dari perspektif ini, teori bukan merupakan sesuatu yang 
statis, melainkan harus saling memberikan kritik yang pada statis, melainkan harus saling memberikan kritik yang pada 
akhirnya mengakibatkan kemungkinan terwujudnya akhirnya mengakibatkan kemungkinan terwujudnya 
transformasi teoritis. Dinamika seperti ini dapat disimak dalam transformasi teoritis. Dinamika seperti ini dapat disimak dalam 
teori pembangunan teori pembangunan 



TEORI PEMBANGUNAN

Teori yg muncul setelah
TEORI DEPENDENSI

TEORI MODERNISASI 
1950AN

Klasik:

Smelser (Diferensiasi Struktural)

Rostow (Tahapan PertumbuhanEkonomi)

Coleman : Pembangunan Politik Yang Berkeadilan

Robert N. Bellah: Agama Tokugawa

Lipset menggunakan analisa stratifikasi 

keterkaitan antara pembangunan ekonomi dan demokrasi

Baru:

Wong tentang pengaruh familiisme terhadap sikap &

berkembangnya wiraswasta di Hongkong

Dove dan kawan-kawan3 tentang budaya lokal dan pembangunan 

di Indonesia

Davis tentang peranan agama rakyat dalam modernisasi Jepang

Huntington tentang peranan lingkungan

internasional terhadap pmbangunan demokrasi di negara 

Dunia Ketiga

Teori Evolusi &
Fungsionalisme

Andre Gunder Frank: Pembangunan & Keterbelakangan

Dos Santos: Struktur Ketergantungan

Amin: Teori Peralihan Kapitalisme Pinggiran

Sritua Arief dan Adi Sasono: Ketergantungan& 
Teori yg muncul setelah

PD II

TEORI DEPENDENSI

1960AN

TEORI SISTEM DUNIA

1970AN

TEORI ALTERNATIF

1980AN

Sritua Arief dan Adi Sasono: Ketergantungan& 

Keterbelakangan di Indonesia

Cardoso historis struktural

Gold: Pembangunan dan Ketergantungan Dinamis di 

Taiwan

Immanuel Wallerstein

(the wold-system perspective)

(the world capitalist-economy school)

Teori modernisasi, misalnya, tidak akan secara berlebihan bersandar pada variabel 

kebutuhan berprestasi.  Teori dependensi tidak hendak mencoba 

lagi untuk melihat persoalan ketergantungan  sebagai persoalan ekonomi semata. 

Teori sistem dunia akan berusaha keras untuk tidak lagi melihat bahwa batasan-

batasan sistem dunia sebagai faktor penghambat yang menentukan. 

Mereka cenderung untuk menguji  pertanyaan yang diajukan dalam konteks 

interaksi yang kompleks antara berbagai  pranata sosial, seperti msialnya

bagaimana famili, budaya, agama,  kelompok etnis, status-kelompok, 

kelas, negara, gerakan sosial, perusahaan multinasional, dan 

sistem ekonomi kapitalis dunia berinteraksi satu sama lain untuk 

mempengaruhi proses pembangunan Dunia Ketiga

Pola pikir pembangunan negara 

Dunia Ketiga neomarxis 

ajaran “Annales” Perancis.

Paradigma pembangunan 

yang khas Amerika Latin

Neo-Marxism



Perbandingan Teori Modernisasi Klasik & Teori Modernisasi Baru

Teori Modernisasi KlasikTeori Modernisasi Klasik Teori Modernisasi BaruTeori Modernisasi Baru

PersamaanPersamaan

KeprihatinanKeprihatinan

TingkatTingkat AnalisaAnalisa

VariabelVariabel PokokPokok

KonsepKonsep PokokPokok

Negara Dunia KetigaNegara Dunia Ketiga

NasionalNasional

Faktor internal : nilaiFaktor internal : nilai--nilai budaya pranata nilai budaya pranata 

sosialsosial

Tradisional dan modern Tradisional dan modern 

samasama

samasama

samasama

samasama

samasama

ImplikasiImplikasi KebijaksanaanKebijaksanaan

PerbedaanPerbedaan

TradisiTradisi

MetodeMetode KajianKajian

ArahArah PembangunanPembangunan

FaktorFaktor EksternEkstern dandan KonflikKonflik

Modernisasi memberikan manfaat positifModernisasi memberikan manfaat positif

Sebagai penghalang pembangunanSebagai penghalang pembangunan

Abstrak dan konstruksi tipologiAbstrak dan konstruksi tipologi

Garis lurus dan menggunakan Amerika Garis lurus dan menggunakan Amerika 

sebagai modelsebagai model

Tidak memperhatikan lokalTidak memperhatikan lokal

Faktor positif pembangunanFaktor positif pembangunan

Studi kasus dan analisa sejarahStudi kasus dan analisa sejarah

Berarah dan bermodel banyakBerarah dan bermodel banyak

Lebih memperhatikan kondisi Lebih memperhatikan kondisi 

lokallokal



Perbandingan Teori Modernisasi Klasik dan Teori Dependensi Klasik

ElemenElemen PerbandinganPerbandingan TeoriTeori ModernisasiModernisasi KlasikKlasik TeoriTeori DependensiDependensi KlasikKlasik

PersamaanPersamaan

FokusFokus perhatianperhatian (keprihatinan)(keprihatinan)

MetodeMetode

DwiDwi--kutubkutub strukturstruktur teeoriteeori

PerbedaanPerbedaan

WarisanWarisan teoritisteoritis

PembangunanPembangunan DuniaDunia KetigaKetiga

SangatSangat abstrakabstrak

PerumusanPerumusan modelmodel--modelmodel

TradisionalTradisional dandan modernmodern (maju)(maju)

TeoriTeori EvolusiEvolusi dandan FungsionalismeFungsionalisme

samasama

samasama

samasama

sentralsentral (metropolis)(metropolis) dandanWarisanWarisan teoritisteoritis

SebabSebab keterbelakanganketerbelakangan

HubunganHubungan InternasionalInternasional

MasaMasa depandepan DuniaDunia KetigaKetiga

KebijaksanaanKebijaksanaan pembangunanpembangunan

(pemecahan(pemecahan masalah)masalah)

TeoriTeori EvolusiEvolusi dandan FungsionalismeFungsionalisme

FaktorFaktor dalamdalam

SalingSaling menguntungkanmenguntungkan

OptimisOptimis

LebihLebih mendekatkanmendekatkan keterkaitanketerkaitan

dengandengan negaranegara majumaju

sentralsentral (metropolis)(metropolis) dandan

pinggiranpinggiran (satelit)(satelit)

ProgramProgram KEPBBALKEPBBAL dandan

MarxisMarxis ortodoksortodoks

FaktorFaktor luarluar

MerugikanMerugikan negaranegara duniadunia keke--33

PesimisPesimis

MengurangiMengurangi keterkaitanketerkaitan

dengandengan negaranegara sentralsentral

RevolusiRevolusi sosialissosialis



Teori Dependensi Klasik dan Baru

Teori Dependensi Klasik Teori Dependensi Baru

Persamaan

Pokok Perhatian

Level Analisa

Konsep Pokok

Implikasi

Kebijaksanaan

Negara Dunia Ketiga

Nasional

Sentral-pinggiran Ketergantungan

Ketergantungan bertolak belakang dengan

pembangunan

sama

sama

sama

sama

Kebijaksanaan

Perbedaan

Metode

Faktor Pokok

Ciri Ketergantungan

Pembangunan dan

Ketergantungan

pembangunan

Abstrak; pola umum ketergantungan

External; kolonialisme dan ketidak

seimbangan nilai tukar

Phenomena ekonomis

Bertolak belakang: hanya menuju pada

keterbelakangan

Historis-struktural situasi

konkrit ketergantungan

Internal: negara dan konflik

kelas

Phenomena Sosial Politik

Koeksistensi: pembangunan

yang bergantung



Perbandingan antara Teori Dependensi dan perspektif Sistem Dunia

Elemen Perbandingan Teori Dependensi Perpektif Sistem Dunia

Unit Analisa

Metode Kajian

Struktur Teori

Negara-bangsa

Historis-struktural: maasa 

jaya dan surut negara-bangsa

Dwi-kutub: sentral dan 

pinggiran

Sistem Dunia

Dinamika Sejarah sistem

dunia: kecenderungan sekular

dan irama perputaran (siklus)

Tri-kutub: sentral, semi-

pinggiran, dan pinggiran

Arah Pembangunan

Arena Kajian

pinggiran

Deterministik ketergantungan 

selalu merugikan

Negara Pinggiran

pinggiran, dan pinggiran

Kemungkinan mobilitas naik

dan turun

Negara Pinggiran, semi-

pinggiran, sentral dan sistem

ekonomi dunia.



Asumsi Teori Modernisasi

berasal dari konsep-konsep dan metafora
yang diturunkan dari teori evolusi: perubahan
sosial pada dasarnya merupakan gerakan
searah, linier, progresif dan perlahan-lahan,
yang membawa masyarakat berubah dariyang membawa masyarakat berubah dari
tahapan primitif ke tahapan yang lebih maju,
dan membuat berbagai masyarakat memiliki
bentuk dan struktur serupa.



CiriCiri--Ciri Pokok Ciri Pokok 
1.1. Modernisasi merupakan proses bertahap. Modernisasi merupakan proses bertahap. 
TeoriTeori RostowRostow misalnya,misalnya, membedakanmembedakan berbagaiberbagai fasefase
pertumbuhanpertumbuhan ekonomiekonomi yangyang hendakhendak dilaluidilalui oleholeh setiapsetiap
masyarakatmasyarakat.. DariDari tatanantatanan primitifprimitif && sederhanasederhana menujumenuju &&
berakhirberakhir padapada tatanantatanan yangyang majumaju dandan komplekskompleks..

2. Modernisasi sebagai proses homogenisasi. 2. Modernisasi sebagai proses homogenisasi. 
DenganDengan modernisasimodernisasi akanakan terbentukterbentuk berbagaiberbagaiDenganDengan modernisasimodernisasi akanakan terbentukterbentuk berbagaiberbagai
masyarakatmasyarakat dengandengan tendensitendensi dandan strukturstruktur serupaserupa.. Levy,Levy,
penganutpenganut teoriteori modernisasimodernisasi::"sesuai"sesuai dengandengan
perkembanganperkembangan waktu,waktu, merekamereka dandan kitakita akanakan semakinsemakin
miripmirip satusatu samasama lainlain......",", karenakarena modelmodel modernisasimodernisasi
menjanjikanmenjanjikan bahwabahwa semakinsemakin modernmodern tahapantahapan yangyang telahtelah
dilalui,dilalui, semakinsemakin serupaserupa bentukbentuk dandan karakteristikkarakteristik berbagaiberbagai
masyarakatmasyarakat yangyang terlibatterlibat dalamdalam perubahanperubahan sosialsosial iniini..



3.3. ModernisasiModernisasi mewujudmewujud dalamdalam bentukbentuk lahirnyalahirnya
sebagaisebagai prosesproses EropanisasiEropanisasi atauatau
AmerikanisasiAmerikanisasi.. ModernisasiModernisasi samasama dengandengan
BaratBarat (Westernisasi)(Westernisasi)..

4.4. ModernisasiModernisasi dilihatdilihat sebagaisebagai prosesproses yangyang tidaktidak
bergerakbergerak mundurmundur.. ProsesProses modernisasimodernisasi tidaktidak
bisabisa dihentikandihentikan.. KetikaKetika telahtelah terjaditerjadi kontakkontak
antaraantara negaranegara DuniaDunia KetigaKetiga dengandengan negaranegaraantaraantara negaranegara DuniaDunia KetigaKetiga dengandengan negaranegara
Barat,Barat, negaranegara DuniaDunia KetigaKetiga tidaktidak akanakan
mampumampu untukuntuk menolakmenolak melakukanmelakukan upayaupaya
modernisasimodernisasi.. GarisGaris besar,besar, arah,arah, dandan prospekprospek
masamasa depandepan negaranegara DuniaDunia KetigaKetiga akanakan sama,sama,
sekalipunsekalipun derapderap pertumbuhanpertumbuhan dandan
perubahannyaperubahannya berbedaberbeda satusatu samasama lainlain..
DalamDalam halhal ini,ini, modernisasimodernisasi dilihatdilihat sebagaisebagai
"jawaban"jawaban universal"universal" persoalanpersoalan DuniaDunia KetigaKetiga
tanpatanpa memperhatikanmemperhatikan ciriciri--ciriciri tradisionaltradisional
negaranegara DuniaDunia KetigaKetiga..



5.Modernisasi merupakan perubahan progresif. 5.Modernisasi merupakan perubahan progresif. 
SekalipunSekalipun akibatakibat sampingsamping maupunmaupun korbankorban modernisasimodernisasi
beranekaberaneka macammacam dandan terkadangterkadang beradaberada diluardiluar batasbatas--
batasbatas nilainilai kemanusiaankemanusiaan dandan moralmoral universal,universal, dalamdalam
jangkajangka panjang,panjang, modernisasimodernisasi tidaktidak hanyahanya sekedarsekedar
merupakanmerupakan sesuatusesuatu yangyang pastipasti terjadi,terjadi, tetapitetapi modernisasimodernisasi
dilihatdilihat sebagaisebagai sesuatusesuatu yangyang diperlukandiperlukan dandan diinginkandiinginkan..
ColemanColeman && SmelserSmelser:: sistemsistem politikpolitik modernmodern memilikimemiliki
kapasitaskapasitas yangyang lebihlebih besarbesar dandan lebihlebih efisienefisien dalamdalam
melaksanakanmelaksanakan fungsifungsi--fungsifungsi masyarakatmasyarakat dibandingdibanding sistemsistem
politikpolitik tradisionaltradisional..politikpolitik tradisionaltradisional..

6.Modernisasi dilihat sebagai proses evolusioner.6.Modernisasi dilihat sebagai proses evolusioner.
Modernisasi memerlukan waktu panjang, bukan Modernisasi memerlukan waktu panjang, bukan 
perubahan revolusioner. Diperlukan waktu beberapa perubahan revolusioner. Diperlukan waktu beberapa 
generasi bahkan berabadgenerasi bahkan berabad--abad untuk sampai pada abad untuk sampai pada 
tahapan akhir, dan hanya waktu dan sejarah yang dapat tahapan akhir, dan hanya waktu dan sejarah yang dapat 
menyaksikan keseluruhan proses, hasil, dan akibat menyaksikan keseluruhan proses, hasil, dan akibat 
langsung maupun sampingnya.langsung maupun sampingnya.



Kritik Terhadap Teori Modernisasi
• Pertama, para akedemisi ini menentang asumsi teori evolusi tentang gerak dan arah perkembangan masyarakat. 

Mereka menyangsikan tentang alasan-alasan yang disampaikan untuk menjelaskan mengapa negara Dunia 
Ketiga harus mengikuti arah pembangunan yang pernah ditempuh oleh negara Barat. Maurut mereka, ini terjadi 
karena para peneliti yang menggunakan teori modernisasi tersebut merupakan bangsa-bangsa Amerika dan 
Eropa yang memiliki kepercayaan, bahwa nilai-nilai budaya mereka merupakan nilai-nilai budaya yang paling 
alami dan baik di dunia. Selain itu juga ada anggapan dari para peneliti, bahwa negara Barat merupakan model 
yang diinginkan dan diimpikan oleh negara Dunia Ketiga. Oleh karenanya negara Dunia Ketiga akan meniru model 
pemabngunn Barat. Menurut pemberik ritik, kepercayaan akan superioritas Barat ini merupakan gejala 
etnosentris. Sekedar contoh, mengapa peneliti teori modernisasi ini meletakkan negara-negara Barat pada ujung 
akhir (titik tinggi) dari arah perkembangan masyarakat "maju" atau "modern?"  Dan mengapa negara Dunia Ketiga 
diletakkan pada ujung awal (titik rendah) dari proses perjalalan perkembangan masyarakat dan memberikan label 
kepadanya sebagai negara atau masyarakat "primitf" atau "tradisional?" Menurut pemberi kritik, konsep-konsep 
seperti "maju", "modern", "tradisional", dan "primitif" hanya merupakan label ideologis untuk mengesahkan 
superioritas Barat.

• Kedua, pengritik juga mengatakan, bahwa kecenderungan untuk percaya pada gerak dan arah pembangunan 
yang searah ini telah menjadikan teori modernisasi untuk mengabaikan kemungkinan pencarian dan 
pengembangan alternatif pembangunan negara Dunia Ketiga. Karena teori modernisasi beranggapan, bahwa pengembangan alternatif pembangunan negara Dunia Ketiga. Karena teori modernisasi beranggapan, bahwa 
negara Dunia Ketiga harus mengikuti model Barat, mereka pada dasarnya telah melalikan dan melenyapkan 
kesempatan negara Dunia Ketiga untuk memungkinkannya memilih alternatif model pembangunan yang lain. 
Misalnya, karena Amerika Serikat memiliki pranata politik demokratis, peneliti teori modernisasi kemudian 
menganggap, bahwa demokrasi merupakan elemen pokok modernisasi. Tetapi, apakah demokrasi merupakan 
syarat mutlak yang diperlukan untuk mencapai pembangunan ekonomi? Apakah negara Dunia ketiga memiliki 
alternatif lain seperti yang dilakukan oleh pemerintahan otoriter Korea Selatan dan Taiwan dalam membangun 
ekonominya/ Dapatkah negara Dunia Ketiga menciptakan model tersendiri?

• Ketiga, pengritik juga menyatakan, bahwa para peneliti teori modernisasi klasik terlalu optimis. Peneliti ini 
sepertinya menganggap, bahwa karena negara Barat mampu mencapai derajat pembangunan ekonomi yang 
maju, mak dapat dipastikan bahwa negara Dunia Ketiga juga akan mampu mencapainya. Mereka sama sekali 
tidak mencoba untuk menguji kemungkinan timbulnya persoalan macetnya pembangunan. Di sisi lain, pengritik 
menganggap, bahwa masa depan negara Dunia Ketiga merupakan masa depan yang belum pasti. Bagi mereka, 
negara Dunia Ketiga memiliki kemungkinan luas, misalnya menjadi seperti Etiopia denga nsegala persoalan 
kelaparan, kemiskinan, dan bahkan  musnahnya bangsa. Dengan kata lain, pengritik bahkan berpendapat, bahwa 
tidak sedikit negara Dunia Ketiga yang justru mengalami kemunduran, dan harud menghadapi situasi yang lebih 
rumit dibanding masa sebelumnya. Bahkan bagi mereka, modernisasi sepertinya dapat dihentikan atau bahkan 
dibalik arahnya.


