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Paradigma Pembangunan Perspektif
Taxonomi

-Behavioralisme
-Psikodinamika
-Diffusionisme
-Dualisme Sosiologis

Paradigma
Ekuilibrium

Paradigma
Pembangunan Dialiektik Fungsionalisme

Paradigma Konflik -Strukturalist-Marxist
-Strukturalist-Non-Marxist
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Perbedaan Asumsi antara Paradigma
Ekuilibrium dan Paradigma Konflik

 Issue Paradigma
 Ekuilibrium Konflik

 Kepentingan mempersatukan memecah-mecah
 Hubungan  Sosial menguntungkan eksploitisir
 Persatuan Soaial konsensus paksaan
 Hakekat Manusia memerlukan lembaga lembaga mendistorsi

pengekang (restraining) kan hakekat manusia
 Ketimpangan suatu kebutuhan sosial menimbulkan konflik

(social necessity) dan tidak perlu
 Negara menjamin kabaikan ber alat penindas

sama
 Kelas Sosial alat heuristik kelompok sosial yg

berbeda kepentingan

Sumber : Havens, 1972, p. 255 dalam Tjokrowinoto, 1995.
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Paradigma Psiko-Dinamika

 Memiliki persamaan dengan paradigma behavioralisme.
 Persamaan itu adalah bahwa keduanya mencari faktor

penyebab keberhasilan atau kegagalan pembangunan dari
faktor internal atau mikro-individual, yaitu pada kepribadian
atau jati diri manusia.

 Perbedaannya : p. Psiko-Dinamika berpendapat bahwa
kepribadian manusia atau jati diri yg terbentuk pd usia dini
seseorang, utamanya pada usia balita, relatif konstan dan tidak
dapat berubah lagi. Sedangkan p. Behavioralisme berpendapat
bahwa kepribadian atau jati diri manusia masih dapat berubah
melalui proses belajar dari pengalaman, pendidikan formal,
maupun pendidikan luar sekolah. Karenanya, p.
Behavioralisme terkait dgn learning process theory.
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David Mc. Clelland

 Mempermasalahkan mengapa ada negara yg berhasil
membangun dan yg tidak dalam bukunya,”The Achieving
Society, 1963.”

 Pandangan Mc.Clelland berbeda dari padangan pakar
pembangunan lain yg mencari determinan keberhasilan
pembangunan dari faktor ekonomi makro (modal, sumber daya,
teknologi, dsb.)

 Mc.Clelland menunjuk faktor mikro individual sbg penyebab
kegagalan pembangunan.

 Faktor mikro individual td disebut dgn (N-Ach). Need for
Achievement

 Achievement motivation ini merupakan dorongan yg amat kuat
utk berprestasi dlm mencapai sesuatu.
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Sambungan….

 Orang yg mempunyai N-Ach yg tinggi biasanya merefleksikan sifat2
tekun dalam belajar, dapat mempelajari sesuatu dgn cepat, kerja
keras, penuh disiplin, mempunyai dorongan kuat utk maju, dsb.

 Adanya konsentrasi yg tinggi dari orang2 yg mempunyai Achievement
Motivation disuatu negara merupakan penyebab utama mengapa
sesuatu negara berhasil membangun.

 Mc. Clelland membuktikan pandangannya ini melalui riset terhadap
sejumlah bahan2 tertulis berupa folklore yg ditulis pada periode
tertentu di suatu negara tertentu dgn menggunakan metode content
analysis.

 Anggapan dasarnya  adalah, manusia berinteraksi dalam masyarakat
melalui kata-kata kunci (key words) tertentu, yaitu kata2 yg berulang
digunakan dlm frekuensi yg tinggi. Dgn mengidentifikasi kata kunci tadi
dapat dipelajari seberapa banyak muatan kata2 kunci di dalam folklore
yg mendorong timbulnya achievement motivation tadi.
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Sambungan….

 Hasil penelitiannya menunjukkan :
 a. Zaman keemasan negara2 Eropa seperti Athena, Spanyol,

abad XVI dan Inggris abad XVI-XVIII didahului oleh suatu
periode dimana cerita2 rakyat dipenuhi oleh kata2 kunci yg
mendorong timbulnya achievement motivation.

 b. Negara2 yg memiliki orang2 yg N-Ach tinggi (entrepreneur)
merupakan negara2 yang folklore mempunyai muatan yg
mendorong timbulnya N-Ach.

 c. 74% dari 19 lingkungan sosial budaya yg memiliki folklore
dan drama yg mendorong timbulnya N-Ach ternyata jg
mempunyai konsentrasi orang yg mempunyai N-Ach yg tinggi.

 d. Hanya 35% dari lingkungan sosbud yg floklore-nya kurang
memiliki N-Ach yang tinggi.
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Tabulasi Silang antara Muatan
Folklore/Drama yg Mendorong N-Ach
dgn Konsentrasi Enterpreneur

 Konsentrasi Enterpreneur

 T R

 Muatan  T          74% 26%
 N-Ach
 Dlm
 Folklore R 35% 65%
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Inti Penelitian Mc. Clelland

 Ada hub antara keberhasilan pembangunan dgn banyaknya orang2 yg
memp. N-Ach yg tinggi.

 N-Ach bukanlah sifat herediter
 N-Ach terbentuk pd usia dini sbg hsl pendidikan orang tua dan

lingkungan
 Karenanya, keluarga merupakan key-formative influence dlm

pembentukan pribadi yg memp. N-Ach.
 Karena kualitas keluarga di negara berkembang kurang mendukung

terbentuknya N-Ach, mk generasi yg memp N-Ach adalah generasi
mendatang.

 Utk mempercepat terbentuknya N-Ach, Mc. Clelland mengusulkan :1.
Anak balita ditempatkan di asrama2 yg dapat membentuk N-Ach. 2.
mendidik ibu2 agar dapat mendidik anak2nya secara benar.
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Paradigma Behavioralisme

 Berbeda dgn P Psiko-Dinamika, paradigma ini berpendapat bahwa
individu mengalami perubahan dalam perkembangan hidup
seseorang.

 Tokoh paradigma ini adalah Alex Inkeles.
 Karyanya, “Becoming Modern.” (1974).
 Dia berpendapat bahwa pembangunan bangsa tdk bermanfaat apabila

karakter, sikap dan kemampuan rakyatnya tdk dapat mengejar
ketertinggalannya dari bentuk2 pembangunan yg lain.

 Bangsa yg modern ditunjukkan dgn adanya partisipasi masyarakat
dalam kehidupan bernegara dan adanya lembaga modern.

 Lembaga modern membutuhkan individu2 yg dapat menepati jadwal
kerja, mentaati aturan, mengambil keputusan yg tepat berdasarkan
data dan taat kepada pimpinan karena kompetensi teknisnya.
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Sambungan….

 Sifat2 td sulit didapatkan di negara berbasis agraris yang tradisional,
masy. feodal yg dikuasai elit yg selalu ingin mempertahankan status
quo.

 Hal ini menuntut personal liberation utk menjadi manusia modern, yg
menyangkut transformasi karakterologis dari sikap tidak lentur yg
disertai keterbukaan kognitif.

 Pergeseran dari sikap pasif, fatalistik, dan subordinasi diri pada tata yg
lebih tinggi yg tdk dapat mereka tundukkan, menuju individu yg lebih
aktif, bebas, dan efektif.

 Masalahnya adalah mengapa ada individu yg adaptif dan tidak?
 Inkeles yakin bahwa tidak ada manusia yg dilahirkan modern, dan

orang menjadi modern karena pengalaman hidupnya, belajr dari
lingkungan eksistensinya, pengalaman kerja, khususnya di lembaga
modern.
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Sambungan…

 Inkeles melakukan penelitian di Chile, Argentina, India, Israel,
Nigeria, Pakistan Timur (Bangladesh sekarang).

 Dengan menggunakan pengukuran gabungan (composite
measure) yg mengungkap eksposur individu pd 10 lembaga
modern yg berbeda-beda, dapat disimpulkan bahwa : 1) dari
semua responden yg mempunyai exposure thdp 10 lembaga
modern td, 76% mempunyai sifat2 modern. 2) sedangkan
mereka yg sedikit sekali terekpose thdp lembaga2 modern,
hanya 2 % yg mencapai skor modern dlm skala yang
disusunnya. 3) Multiple correlation antara serangkaian kecil
explanatory variables dan modernitas individual. 4) eksposur
terhadap lingkungan urban hanya memberikan kontribusi yg
kecil terhadap modernitas individual.
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