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Gagasan 
baru/temuan 

baru 

Diterima  

Ditolak 

Bertentangan dengan 
pendapat yang telah diyakini 

turun temurun 

Memakan waktu yang tidak 
singkat 



Sasaran perubahan 

Karakteristik 
individu 

Aspek 
budaya 

Aspek 
struktural 



Aspek struktural 

Kelompok sosial 

Organisasi 

Institusi 

Komunitas 

Masyarakat global 



Strategi dasar perubahan sosial 
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Fasilitatif 

Persuasif 

Reedukatif 

Kekuasaan 

Kekerasan vs 
nonkekerasan 



Fasilitatif 

Agen perubahan = fasilitator 

Menyediakan berbagai sumber daya, informasi dan 
konsultasi 

Persuasif 

Membujuk masyarakat untuk melakukan 
perubahan yang lebih melibatkan perasaan 



Penciptaan perubahan melalui program terstruktur 
dan pelatihan thd kelompok sasaran 

Reedukatif 

Kekuasaan 

Melakukan perubahan dengan cara paksaaan atau 
ancaman 

Efektif utk klmpok yg mempunyai komitmen 
rendah thp perubahan 



Kekerasan vs 
nonkekerasan 

Kekerasan 

Merupakan alternatif strategi terakhir misalnya 
aksi terorisme, peperangan, pembunuhan dll 

Nonkekerasan 

Strategi ini dapat dicapai dengan jalan 
musyawarah, kritik, persuasif dan pendidikan 



Individu sebagai sasaran perubahan 
sosial 

• Asumsi 

Individu yang sudah berubah akan dapat 
mempengaruhi tatanan sosial (kelompok sosial atau 
organisasi) 

in
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u
 Komponen sistem 

sosial 

Mudah diubah 

Waktu yang 
singkat 



Strategi perubahan individu 

Strategi 

Psikologi 
sosial 

Modifikasi 
individu 

Strategi 
pendidikan 

Dinamika 
kelompok 



Strategi psikologi sosial 

• Individu merupakan representasi dari kondisi 
lingkungannya/kelompoknya 

• Mengubah individu akan berdampak akan 
mengubah kelompoknya 

 Strategi modifikasi individu 
Manusia bertindak atas dasar ganjaran dan 

hukuman 
Dinilai cukup efektif untuk merubah perilaku 

individu 
 



Strategi dinamika kelompok 

• Norma yg mempengaruhi akan tercipta dalam 
interaksi kelompok 

• Orang yg diubah harus memiliki “perasaan 
sekelompok” yang kuat 

 

Strategi pendidikan 
Manusia memiliki sifatyang rasional dan 

bertindak secara logis 
 Individu yg berpendidikan akan menjadi agent 

of change 
 



Individu sebagai agent of change 

Agent of 
change 

Manusia yg memiliki kualitas 
tertentu dalam masyarakat 

Manusia yg mampu menduduki 
posisi tertentu dalam masyarakat 



Kelompok sebagai target perubahan 
sosial 

• Asumsi 

Bahwa perubahan suasana dalam kelompok akan 
mempengaruhi individu 

Strategi 
perubahan 

Mengubah komposisi 
kelompok 

Mengubah proses atau 
struktur kelompok 



Mengubah komposisi kelompok 

• Dengan cara mengubah keanggotaannya 

• Shg dapat mempengaruhi kelompok 

Mengubah proses atau struktur sosial 
Mengubah pola komunikasi dalam kelompok 
Meningkatkan peran anggota dalam 

mengambil keputusan 



Struktur sebagai target perubahan 
sosial 

• Struktur sosial mencakup pola stratifikasi 
sosial dan bersifat luas 

• Misalnya pengentasan kemiskinan untuk 
mengubah struktur kelas masyarakat tertentu 


