
 
 

 

PENGARUH GLOBALISASI  

TERHADAP PESERTA DIDIK SESKOAD 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang. 

a. Era globalisasi telah menjadi sebuah realitas yang harus 

dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Perubahan 

yang berlangsung begitu cepat dan munculnya berbagai 

tantangan sebagai dampak globalisasi harus dihadapi dan 

diselesaikan secara baik. Pendidikan mau tidak mau terlibat 

didalamnya dan dituntut untuk mampu memberikan kontribusi 

yang signifikan. Di era globalisasi ini, dunia pendidikan pada 

umumnya sedang menghadapi berbagai tantangan, antara lain: 

Pertama, globalisasi di bidang budaya, etika dan moral sebagai 

akibat dari kemajuan teknologi di bidang transportasi dan 

informasi. Kedua, diberlakukannya globalisasi dan perdagangan 

bebas, yang berarti persaingan alumni dalam pekerjaan semakin 

ketat. Ketiga, hasil-hasil survey internasional menunjukkan 

bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah atau bahkan 

selalu ditempatkan dalam posisi juru kunci jika dibandingkan 

dengan negara-negara tetangga. Keempat, masalah rendahnya 

tingkat social-capital. Inti dari social capital adalah trust (sikap 

amanah). Berbagai tantangan tersebut di atas menuntut Seskoad 

sebagai lembaga pendidikan untuk segera melakukan 

perubahan, menuju ke keadaan lain yang lebih baik. 

Persoalannya adalah bagaimana kita harus berubah, dalam arti 

mengubah strategi pengembangan pendidikan dalam 

menghadapi berbagai tantangan tersebut di atas.  
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 Perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini 

mengharuskan dunia pendidikan untuk selalu meningkatkan 

mutunya. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan 

sudah merupakan kesepakatan Sistem Pendidikan Nasional. 

Definisi pendidikan itu sendiri menurut Undang-Undang 

Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara, yang nantinya diharapkan pendidikan nasional dapat 

tercapai. Adapun pendidikan nasional menurut Undang-Undang 

yang serupa adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional 

Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 

Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa pembangunan 

nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta 

menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemerataan 

dan peningkatan kualitas pendidikan ditujukan untuk membentuk 

manusia  terdidik yang berguna dalam kehidupan masyarakat. 

Untuk membentuk manusia yang terdidik tersebut dilakukan 

berbagai cara upaya oleh berbagai pihak, baik pemerintah 

maupun swasta, diantaranya melalui proses pendidikan. 
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b. Seskoad adalah badan pelaksana pusat di tingkat 

Mabesad, yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan 

pendidikan pengembangan umum tertinggi Angkatan Darat, 

serta pengkajian dan pengembangan strategis dalam rangka 

mendukung tugas pokok TNI AD.  Dalam program pendidikan 

Seskoad telah ditentukan tujuan pendidikan yaitu 

“Mengembangkan kemampuan perwira siswa Dikreg Seskoad 

dalam sikap perilaku sebagai prajurit Sapta Marga dan Sumpah 

Prajurit, pengetahuan dan keterampilan sebagai pemimpin serta 

staf militer pada level jabatan operasional golongan V/Letkol, 

potensial untuk jabatan pilihan golongan IV/Kolonel serta 

strategis pada jabatan Pati yang berkarakter, meliputi 

pengetahuan dan keterampilan OMP maupun OMSP, 

perencanaan strategis, analisa, pengkajian perkembangan 

lingkungan strategis serta kondisi jasmani yang samapta”1. 

Mencermati tujuan pendidikan tersebut, maka para peserta didik 

Seskoad diharapkan memiliki sikap perilaku sebagai orang 

dewasa dan mandiri dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab jabatan yang diembannya.  Penerapan teknologi 

pendidikan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi kelemahan pendidikan selama ini yang 

dilakukan secara klasikal. Adapun kelemahan pendidikan selama 

ini yang dikemukakan oleh Suryosubroto (1990: 123) adalah: 

dosen lebih banyak berfungsi dan bertugas sebagai pengajar di 

kelas, dosen cukup mengajar dengan texbook, secara tertulis 

verbalistis dan menggunakan metode ceramah. Tenaga yang 

diperlukan adalah tenaga educative dibantu oleh beberapa 

administrasi. Secara tradisional dosen ditempatkan dan dituntut 

sebagai orang yang harus selalu paling tua dan paling 

                                                             
1 Perkasad Nomor 35 Tahun 2016, Kurikulum Pendidikan Reguler Seskoad, tujuan 
pendidikan. 
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menguasai tentang mata pelajarannya dibanding dengan murid-

muridnya. Sesuai dengan kutipan di atas, maka pada 

penyelenggaraan sistem pendidikan selama ini mempunyai 

kelemahan, sehingga tujuan yang akan dicapai tidak dapat 

maksimal. Dalam kenyataannya penerapan teknologi pendidikan 

mempunyai dampak terhadap berbagai komponen pendidikan itu 

sendiri, antara lain Pasis, tempat belajar, dosen dan proses 

belajar mengajar. Dampak teknologi yang utama akan terjadi 

pada dosen, yang mana dengan penerapan teknologi pendidikan 

tersebut akan sangat berpengaruh terhadap dosen dalam proses 

belajar mengajar. Hal tersebut di atas sesuai dengan pendapat 

Gerlach (1979: 1), bahwa dengan penerapan teknologi 

pendidikan akan mengurangi beban dosen dalam menyajikan 

informasi. Dengan demikian, maka dosen dapat lebih banyak 

membina dan mengembangkan kegairahan belajar Pasis. 

c. Berdasarkan fenomena di atas, Seskoad berupaya untuk 

mengkaji lebih mendalam tentang Pengaruh Globalisasi 

Terhadap Peserta Didik Seskoad. Kajian ini dimaksudkan untuk 

melihat sampai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari 

pengaruh globalisasi terhadap pencapaian tugas pokok Seskoad 

sebagai lembaga pendidikan. Selain itu, pengkajian juga akan 

melihat seberapa besar peranan dosen terhadap peserta didik 

dalam memberikan pembelajaran dihadapkan dengan 

globalisasi teknologi pendidikan. Agar proses pendidikan 

berjalan dengan baik, maka kita perlu mendayagunakan 

berbagai disiplin ilmu pendidikan, diantaranya penerapan 

teknologi pendidikan dalam sistem pendidikan. Mengutip 

pendapat Miarso (2005: 544) defenisi teknologi pembelajaran 

adalah teori dan pratek dalam merancang, mengembangkan, 

memanfaatkan, mengelola serta menilai proses dan sumber 

untuk belajar. Secara operasional teknologi pendidikan dapat 
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dikatakan sebagai proses yang bersistem dalam membantu 

memecahkan masalah belajar pada manusia.   

2. Rumusan Masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, 

maka : 

a. Identifikasi Masalah. Permasalahan yang dapat 

diidentifikasi dalam kajian ini adalah “Bagaimana pengaruh 

globalisasi terhadap peserta didik Seskoad ?” 

b. Rumusan Masalah. Identifikasi masalah tersebut dapat 

diuraikan dalam rumusan permasalahan yang perlu dibahas 

pada kajian ini diantaranya adalah : 

1) Bagaimana cara penyesuaian peserta didik 

terhadap globalisasi dalam proses belajar mengajar ? 

2) Bagaimana peranan dosen dihadapkan dengan 

pendidikan dalam masa globalisasi ? 

3) Bagaimana upaya mangatasi pengaruh globalisasi 

terhadap peserta didik ? 

3. Tujuan. Tujuan dari pengkajian ini adalah :  

a. Sebagai pertimbangan dalam mengidentifikasi, 

menganalisa bagaimana cara penyesuaian peserta didik 

terhadap globalisasi dalam proses belajar mengajar.  

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam 

mengidentifikasi, menganalisa peran dosen dihadapkan dengan 

pendidikan dalam masa globalisasi. 

c. Sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis 

bagaimana upaya mengatasi pengaruh globalisasi terhadap 

peserta didik. 
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4. Manfaat. 

a. Manfaat Praktis. Manfaat praktis yang diperoleh bagi: 

1) TNI AD. Sebagai sarana evaluasi tentang pengaruh 

globalisasi terhadap peserta didik Seskoad. Kegiatan ini 

diharapkan juga menghasilkan ide, pengetahuan dan 

konsep baru tentang pengaruh globalisasi terhadap 

peserta didik Seskoad, yang berguna bagi Komando Atas 

dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang. 

2) Seskoad. Kegiatan kajian ini diharapkan 

bermanfaat sebagai sarana untuk mengevaluasi terhadap 

program kerja TNI AD pada pelaksanaan tentang 

pengaruh globalisasi terhadap peserta didik Seskoad, 

sehingga mampu menghasilkan ide, pengetahuan dan 

konsep baru tentang pengaruh globalisasi, guna 

memantapkan jati diri Seskoad sebagai lembaga 

pendidikan militer yang terbaik, terhormat dan disegani. 

b. Manfaat Akademis. Manfaat yang dapat diambil untuk 

kepentingan lembaga pendidikan Seskoad adalah sebagai 

bahan referensi untuk kajian-kajian selanjutnya, yang akan 

dilaksanakan di masa mendatang. Diharapkan hasil dari kajian 

ini akan dapat memperkaya khasanah pengetahuan yang telah 

didapat dari kajian sebelumnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

5. Landasan Teori. 

a. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam 

peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat 

global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. 

Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi 

mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi 

menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi 

menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang 

harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan 

globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Globalisasi sendiri 

merupakan sebuah istilah yang muncul sekitar dua puluh tahun 

yang lalu dan mulai begitu populer sebagai ideologi baru sekitar 

lima atau sepuluh tahun terakhir. Sebagai istilah, globalisasi 

begitu mudah diterima atau dikenal masyarakat seluruh dunia. 

Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan 

pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. 

Globalisasi sering diperbincangkan oleh banyak orang, mulai dari 

para pakar ekonomi, sampai penjual iklan. Dalam kata globalisasi 

tersebut mengandung suatu pengertian akan hilangnya satu 

situasi dimana berbagai pergerakan barang dan jasa antar 

negara diseluruh dunia dapat bergerak bebas dan terbuka dalam 

perdagangan. Dan dengan terbukanya satu negara terhadap 

negara lain, yang masuk bukan hanya barang dan jasa, tetapi 

juga teknologi, pola konsumsi, pendidikan, nilai budaya dan lain-

lain.    
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 Globalisasi mengacu pada meningkatnya level saling 

ketergantungan antara negara-negara dengan sejumlah cara 

seperti arus bebas barang dan jasa, pergerakan bebas tenaga 

kerja, keterbukaan sektoral dan politik yang berbeda, aliansi 

militer dan lain-lain (Fazlul, Mohammadand Faud, 2010). 

Globalisasi menciptakan kondisi perubahan yang cepat, semua 

jalan perubahan dari revolusi cyber hingga liberalisasi 

perdagangan, homogenisasi barang-barang konsumsi, jasa di 

seluruh dunia dan ekspor berorientasi pertumbuhan, semua 

merupakan komponen dari fenomena globalisasi (Hucysnki et al., 

2002). Globalisasi yang dapat menjadi kecenderungan 

peningkatan keterkaitan mendalam di antara negara-negara, 

perusahaan dan individu, sebagian besar terjadi karena 

pembangunan ekonomi diseluruh dunia dan pembukaan pasar 

domestik untuk perusahaan asing (Eisenhardt, 2002). 

Selanjutnya, globalisasi ini tampil sebagai liberalisasi, 

internasionalisme, terbuka, tak terbatas, kerjasama internasional 

dan bebas tarif (McVeigh, 1999; Demirdjian, 2005), jadi banyak 

perusahaan multinasional membangun basis strategi mereka 

pada asumsi bahwa masa depan akan membawa lebih banyak 

pembukaan pasar nasional, arus modal yang lebih lintas 

perbatasan dan kerjasama yang lebih internasional (Allen & 

Raynor, 2004). Dalam rangka untuk memenuhi beberapa 

tantangan yang ditimbulkan oleh persaingan yang ketat, 

organisasi telah dirampingkan, menghilangkan lapisan, 

desentralisasi dan tingkat hierarkinya lebih rendah secara alam. 

Perubahan ini kemudian telah menyebabkan banyak 

perkembangan dalam praktik sumber daya manusia, sebagai 

pengusaha harus menyesuaikan dengan tantangan yang 



9 
 

 
 

ditimbulkan oleh lingkungan ekonomi global yang kompetitif. 

(Redman et al, 2001). 

 

b. Globalisasi memberikan banyak dampak diberbagai 

aspek kehidupan manusia salah satunya dalam bidang 

pendidikan. Dengan adanya globalisasi pendidikan setiap orang 

dapat menempuh pendidikan dan memperoleh ilmu 

pengetahuan tanpa memandang batasan wilayah negara. Salah 

satu kelanjutan yang tidak dapat dihindari dari proses globalisasi 

adalah semakin terkaitnya proses pendidikan diberbagai pelosok 

tanah air dengan kondisi yang terjadi di mancanegara. Walaupun 

begitu globalisasi pendidikan memberikan dampak positif dan 

negatif. Disatu sisi, PBB melalui trilogi pendidikan global 

mengatakan bahwa dampak globalisasi pendidikan akan 

menumbuhkan demokrasi pendidikan, modernisasi pendidikan 

dengan menghormati identitas budaya, adaptasi pendidikan 

dengan tuntutan pekerjaan produktif searah dengan kebutuhan  

lapangan kerja. Dalam trilogi pendidikan global yang dicetuskan 

oleh PBB tersebut menekankan bahwa globalisasi pendidikan 

akan menjamin pemerataan pendidikan bagi setiap orang. 

Namun disisi lain, globalisasi akan memberikan dampak negatif 

terhadap pendidikan di Indonesia. Dampak globalisasi terhadap 

dunia pendidikan paling tidak terlihat dalam 3 perubahan 

mendasar dalam dunia pendidikan yaitu; Pertama, dalam 

perspektif neoliberalisme, globalisasi menjadikan pendidikan 

sebagai komoditas dan komersil dengan mencari pasar baru dan 

memperluas bentuk-bentuk usaha secara berkesinambungan. 

Kedua, globalisasi mempengaruhi kontrol pendidikan oleh 

negara yang semakin terbatas dikarenakan kebijakan 

pemerintah lebih dipengaruhi oleh pasar. Ketiga, globalisasi 
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mendorong delokalisasi dan perubahan teknologi dan orientasi 

pendidikan dimana orang-orang belajar dalam suasana yang 

sangat individual dan menghalanginya untuk berinteraksi dengan 

orang–orang di sekitarnya. Dari pernyataan yang berbeda 

tersebut, namun dapat disimpulkan bahwa globalisasi sangat 

ditentukan oleh kompetisi global yang berpusat pada “pasar”. 

Kompetisi tersebut tidak akan pernah lepas dari faktor 

ketangguhan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan 

output dari pendidikan. Oleh karena itu, hubungan antara 

pendidikan nasional dengan globalisasi tidak saja dalam aspek 

dampak tetapi juga dalam segi tantangan. Artinya, globalisasi 

adalah sebagai sebuah proses yang tidak bisa diputar mundur 

dan terus bergulir menantang dunia pendidikan. Walaupun 

dikatakan globalisasi tersebut memberikan dampak negatif 

terhadap pendidikan namun globalisasi pendidikan tidak 

memberikan dampak yang buruk terhadap sumber daya 

manusia. Dampak negatif tersebut masih bisa diatasi dan 

diminimalisir. Globalisasi mampu memberikan banyak dampak 

positif terhadap pendidikan yang membuat kemampuan sumber 

daya manusia berkembang lebih pesat lagi. Globalisasi 

pendidikan dapat menjawab kebutuhan pasar akan tenaga kerja 

berkualitas yang semakin ketat. Dengan globalisasi pendidikan 

diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di pasar 

dunia. 
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6. Perumusan dari Kajian-Kajian Sejenis dan Perbedaan 

Penelitian Sebelumnya. 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Sztompka pada tahun 2010 

yang berjudul “Globalisasi ditinjau melalui Perspektif”, globalisasi 

dapat diartikan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal 

sehingga masyarakat diseluruh dunia menjadi saling tergantung 

secara global. Sementara menurut Jamiah, globalisasi 

dipandang sebagai suatu proses sosial yang akan membawa 

seluruh bangsa dan negara semakin terikat satu sama lain, 

mewujudkan suatu tatanan kehidupan baru dengan 

menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya 

masyarakat. Definisi lain mengatakan bahwa proses globalisasi 

merupakan suatu rangkaian proses yang mengintegrasikan 

kehidupan global didalam suatu ruang dan waktu melalui 

internasionalisasi perdagangan, internasionalisasi pasar dari 

produksi dan keuangan, internasionalisasi dari komoditas 

budaya yang ditopang 10 Singarimbun. Intinya dari proses 

globalisasi yaitu terciptanya suatu jaringan kehidupan yang 

semakin terintegrasi. Dari pernyataan di atas, peneliti 

berpendapat bahwa globalisasi ditandai dengan adanya proses 

yang menghasilkan jaringan dunia tunggal dan tatanan 

kehidupan baru yang didukung dengan sistem komunikasi yang 

canggih dan mendunia sehingga kehidupan manusia semakin 

tergantung satu sama lain tanpa mengenal batas geografis, 

budaya dan ekonomi masyarakat. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Jamiah pada tahun 2014 

yang berjudul “Globalisasi Ditinjau Melalui Perspektif 

Pendidikan”. Globalisasi memberikan banyak dampak 
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diberbagai aspek kehidupan manusia salah satunya dalam 

bidang pendidikan. Dengan adanya globalisasi pendidikan setiap 

orang dapat menempuh pendidikan dan memperoleh ilmu 

pengetahuan tanpa memandang batasan wilayah negara. Salah 

satu kelanjutan yang tidak dapat dihindari dari proses globalisasi 

adalah semakin terkaitnya proses pendidikan diberbagai pelosok 

tanah air dengan kondisi yang terjadi di mancanegara. Walaupun 

begitu globalisasi pendidikan memberikan dampak positif dan 

negatif. Disatu sisi, PBB melalui trilogi pendidikan global 

mengatakan bahwa dampak globalisasi pendidikan akan 

menumbuhkan demokrasi pendidikan, modernisasi pendidikan 

dengan menghormati identitas budaya, adaptasi pendidikan 

dengan tuntutan pekerjaan produktif searah dengan kebutuhan. 

Dalam trilogi pendidikan global yang dicetuskan oleh PBB 

tersebut menekankan bahwa globalisasi pendidikan akan 

menjamin pemerataan pendidikan bagi setiap orang. Namun 

disisi lain, globalisasi akan memberikan dampak negatif terhadap 

pendidikan di Indonesia. Dampak globalisasi terhadap dunia 

pendidikan paling tidak terlihat dalam 3 perubahan mendasar 

dalam dunia pendidikan yaitu :  

1) Dalam perspektif neoliberalisme, globalisasi 

menjadikan pendidikan sebagai komoditas dan komersil 

dengan mencari pasar baru dan memperluas bentuk-

bentuk usaha secara berkesinambungan.  

2) Globalisasi mempengaruhi kontrol pendidikan oleh 

negara yang semakin terbatas dikarenakan kebijakan 

pemerintah lebih dipengaruhi oleh pasar.  
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3) Globalisasi mendorong delokalisasi dan perubahan 

teknologi serta orientasi pendidikan dimana orang-orang 

belajar dalam suasana yang sangat individual dan 

menghalanginya untuk berinteraksi dengan orang-orang 

disekitarnya.  

 Dari pernyataan yang berbeda tersebut, namun dapat 

disimpulkan bahwa globalisasi sangat ditentukan oleh kompetisi 

global yang berpusat pada “pasar”. Kompetisi tersebut tidak akan 

pernah lepas dari faktor ketangguhan sumber daya manusia 

(SDM) yang merupakan output dari pendidikan. Oleh karena itu, 

hubungan antara pendidikan nasional dengan globalisasi tidak 

saja dalam aspek dampak tetapi juga dalam segi tantangan. 

Artinya, globalisasi adalah sebagai sebuah proses yang tidak 

bisa diputar mundur dan terus bergulir menantang dunia. 

Walaupun dikatakan globalisasi tersebut memberikan dampak 

negatif terhadap pendidikan namun globalisasi pendidikan tidak 

memberikan dampak yang buruk terhadap sumber daya 

manusia. Dampak negatif tersebut masih bisa diatasi dan 

diminimalisir. Globalisasi mampu memberikan banyak dampak 

positif terhadap pendidikan yang membuat kemampuan sumber 

daya manusia berkembang lebih pesat lagi. Globalisasi 

pendidikan dapat menjawab kebutuhan  akan tenaga kerja 

berkualitas yang semakin ketat. Dengan globalisasi pendidikan 

diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat bersaing. 

 

7. Kerangka Pikir. 

a. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

pengaruh globalisasi memiliki dampak yang sangat signifikan 

baik positif maupun negatif terhadap kehidupan peserta didik 
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Seskoad maupun organisasi TNI AD. Secara empiris, dampak 

positif yang paling dirasakan oleh peserta didik adalah adanya 

kemudahan dalam berkomunikasi baik dengan rekan maupun 

keluarga  dimanapun berada serta dapat mengakses segala hal 

yang diinginkan ataupun diketahui. Hal ini berimplikasi terhadap 

moril dari peserta didik tersebut yang pada akhirnya juga 

berpengaruh terhadap pencapaian tugas pokok TNI AD. Namun, 

perkembangan globalisasi juga diduga dapat menyebabkan 

degradasi terhadap moril peserta didik. Degradasi peserta didik 

tersebut dapat dilihat dari beberapa gejala yang masih 

mengemuka diantaranya yaitu tingkat disiplin yang menurun, 

hubungan antar rekan yang kurang harmonis, kurangnya 

loyalitas terhadap atasan, masih kurangnya kreatifitas dan 

inisiatif, serta masih kurangnya kebanggaan terhadap organisasi. 

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh John 

Naisbitt dan Patricia Aburdance dimana kemajuan dibidang 

teknologi dapat mempengaruhi perilaku orang. 

b. Arus globalisasi yang sudah terjadi sejak abad ke-20, 

memaksa setiap negara khususnya Indonesia untuk menerima 

kenyataan masuknya pengaruh luar terhadap berbagai aspek 

kehidupan bangsa. Seskoad  sebagai lembaga pendidikan di 

lingkungan TNI AD harus siap untuk menyongsong pengaruh 

perkembangan teknologi turut mengiringi perkembangan 

pendidikan itu sendiri. Saat ini pemanfaatan teknologi tidak 

hanya terbatas untuk industri atau kepentingan bisnis saja, 

namun juga pendidikan. Misalnya adalah peran internet yang 

dapat digunakan sebagai bahan pengumpul informasi belajar 

bagi peserta didik. Sehingga sumber belajar tidak hanya 

diperoleh dari buku atau guru, namun sumber belajar dapat 
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diperoleh dari berbagai belahan dunia. Selain itu penggunaan 

multimedia portable seperti laptop semakin sering dijumpai 

dalam praktik penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. 

Disamping itu keberadaan dosen di Seskoad harus segera 

menyesuaikan diri dengan menambah pengetahuan agar 

mampu mengarahkan peserta didik untuk belajar semakin 

dewasa, mampu mengikuti pengkembangan globalisasi, 

sehingga  menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Apabila 

pendidikan dilaksanakan secara berkualitas dan mengikuti 

perkembangan arus globalisasi maka akan menghasilkan lulusan 

yang siap bersaing dengan lulusan dari luar sesuai dengan 

keahliannya, termasuk dihasilnya tenaga pendidik yang 

profesional dan berstandar internasional. Hal ini tentunya akan 

membawa perkembangan positif bagi peserta didik yang 

diajarnya kelak, yaitu dihasilkannya lulusan yang berkualitas. 
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BAB III  

METODOLOGI 

 

8. Pemilihan Subjek Dengan Pendekatan Literatur.   Pengkajian 

ini menggunakan metode historis atau disebut juga metode sejarah. 

Metode ini digunakan karena sumber yang didapatkan oleh penyusun 

merupakan sumber dari masa lalu dan untuk mengkajinya, maka lebih 

cocok menggunakan metode historis ini. Menurut Helius Sjamsuddin 

(2007: 17-19), metode historis yaitu suatu proses pengkajian, 

penjelasan dan penganalisaan secara kritis terhadap rekaman serta 

peninggalan masa lampau. Gottschalk juga menjelaskan bahwa metode 

historis merupakan proses menguji secara kritis rekaman dan 

peninggalan masa lampau. Berdasarkan pendapat yang diungkapkan 

oleh Helius Sjamsuddin dan Gottschalk, penyusunan proposal ini 

berupaya untuk mencoba mencari kejelasan atas suatu gejala masa 

lampau untuk kemudian menemukan dan memahami kenyataan yang 

bermakna untuk kehidupan sekarang dan mendatang. Metode ini 

digunakan untuk mengkaji data dan fakta yang sudah ditemukan dari 

berbagai literatur baik dari buku maupun dari artikel yang berasal dari 

internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas oleh 

penyusun. Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan langkah-

langkah penting dalam penyusunan penelitian ini. Seperti yang 

dikemukakan dalam buku Metodologi Sejarah (Sjamsuddin, 2007: 85-

155) langkah-langkah metode histori terdiri atas:  

a.  Heuristik, berasal dari bahasa Yunani, Heuriskein yang 

berarti menemukan. Dalam kegiatan penelitian sejarah, heuristik 

berarti kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan menghimpun 

jejak-jejak masa lampau yang berhubungan dengan topik yang 

akan dibahas. Penulis menghimpun dan mengumpulkan sumber-
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sumber yang relevan dengan permasalahan yang dikaji yaitu 

tentang pengaruh globalisasi terhadap peserta didik Seskoad.  

b.  Kritik, yaitu penyaringan atau penyeleksian terhadap 

sumber yang telah dikumpulkan pada kegiatan heuristik berupa 

buku-buku yang relevan dengan pembahasan yang terkait. Kritik 

dibagi kedalam dua fase, yaitu: kritik internal dan kritik eksternal. 

Penulis menggunakan kritik eksternal untuk menguji otentitas 

serta integritas sumber sejarah yang telah dikumpulkan. Kritik 

internal melihat dan mengkaji dari dalam reabilitas dan 

kredibilitas isi dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan 

tersebut.  

c.  Interpretasi, yaitu penafsiran terhadap fakta sejarah yang 

diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian dengan 

cara menghubungkan fakta-fakta yang diperoleh dari sumber-

sumber yang telah teruji melalui proses kritik internal dan 

eksternal.  

d.  Historiografi, merupakan proses penyajian hasil 

temuannya pada tiga tahap yang telah dilakukan sebelumnya 

dengan cara menyusunnya dalam suatu tulisan yang jelas dalam 

bahasa yang sederhana dan menggunakan tata bahasa 

penulisan yang baik dan benar. Penulis membagi tahap-tahap 

dalam metode penelitian ini, yaitu persiapan, pelaksanaan dan 

laporan penyusunan proposal.  

 

9. Teknik Pengumpulan Data. Teknik penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti adalah dengan memakai studi kepustakaan dan studi 

dokumentasi. 
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a. Studi kepustakaan yaitu mempelajari data-data atau 

catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

dengan mempelajari buku-buku atau literatur untuk memperoleh 

informasi. Dengan teknik ini diharapkan dapat membantu dan 

mendapatkan sumber yang bersifat teoritis.  

b. Studi dokumentasi juga dilakukan dengan mencoba 

membaca berbagai dokumen, seperti arsip maupun data 

publikasi dari dinas bersangkutan yang sekiranya dapat 

mendukung penulisan penelitian ini. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

10. Analisa Pengaruh Globalisasi Terhadap Peserta Didik. 

a. Peserta Didik. Peserta didik merupakan bagian dari 

sistem pendidikan untuk menjadi manusia yang berkualitas 

sesuai dengan tujuan pendidikan. Menurut pasal 1 ayat 4 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat 

yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses 

pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

Sebagai suatu komponen pendidikan, peserta didik dapat ditinjau 

dari berbagai pendekatan, antara lain: pendekatan sosial, 

pendekatan psikologis dan pendekatan edukatif/pedagogis. 

Kegiatan menganalisis perilaku dan karakteristik awal peserta 

didik merupakan proses untuk mengetahui perilaku yang 

dikuasai peserta didik sebelum mengikuti proses pembelajaran, 

bukan untuk menentukan perilaku prasyarat dalam rangka 

menyeleksi peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. 

 Peserta didik merupakan salah satu pertimbangan yang 

harus diperhatikan dalam menyusun sebuah alat bantu 

pembelajaran. Hal ini menyangkut minat dan bakat peserta didik, 

kecenderungan gaya belajar maupun kemampuan dasar yang 

dimiliki peserta didik, peserta didik merupakan salah satu 

variabel dari kondisi pengajaran. Variabel ini didefinisikan 

sebagai aspek-aspek atau kualitas perseorangan peserta didik. 

Aspek-aspek ini bisa berupa bakat, minat, sikap, motivasi 

peserta didik, gaya belajar, kemampuan berpikir dan 
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kemampuan awal (hasil belajar) yang telah dimilikinya. Peserta 

didik akan sangat berpengaruh dalam pemilihan strategi 

pengelolaan yang berkaitan dengan bagaimana menata 

pengajaran, khususnya komponen-komponen strategi 

pengajaran, agar sesuai dengan karakteristik perseorangan 

peserta didik. Identifikasi yang berkaitan dengan peserta didik di 

antaranya adalah tentang usia, jenis kelamin, level pendidikan, 

tingkat sosial ekonomi, latar belakang, gaya belajar, pengalaman 

dan sikap. Peserta didik seperti di atas, akan bermanfaat ketika 

kita menentukan tujuan yang harus dicapai, pemilihan dan 

penggunaan strategi pembelajaran yang dianggap cocok, serta 

untuk menentukan teknik evaluasi yang relevan (Sanjaya, 2008: 

99). 

 Menurut Thiagarajan (1974), analisis peserta didik 

merupakan telaah tentang  siswa yang sesuai dengan desain 

pengembangan perangkat pembelajaran. Hal itu meliputi latar 

belakang kemampuan akademik (pengetahuan), perkembangan 

kognitif, serta keterampilan-keterampilan individu atau sosial 

yang berkaitan dengan topik pembelajaran, media, format dan 

bahasa yang dipilih. Analisis siswa dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran siswa tersebut, antara lain: (1) tingkat kemampuan 

atau perkembangan intelektualnya, (2) keterampilan-

keterampilan individu atau sosial yang sudah dimiliki. 

Thiagarajan (1974: 26) menjelaskan bahwa peserta didik 

menentukan keputusan media dan format yang dibuat seperti 

bahasa, dan gaya presentasi. Informasi yang dibutuhkan pada 

peserta didik meliputi: Kompetensi pelajaran, sikap, bahasa dan 

skill/kemampuan. 
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 Sejalan dengan Thiagarajan, Robert (2009: 37) 

menjelaskan bahwa salah satu aspek penting dalam tahap 

analisis peserta didik adalah mengumpulkan data yang 

menginformasikan tentang peserta didik. Data yang diperoleh 

akan berdampak kepada keputusan yang akan dibuat dalam 

membuat produk bahan ajar. Informasi penting yang dibutuhkan 

dari peserta didik untuk mengembangkan bahan ajar meliputi: 

Grup belajar peserta didik, karakteristik peserta didik, jumlah 

peserta didik, lingkungan peserta didik, tingkat pengalaman 

peserta didik, sikap peserta didik dan skill peserta didik yang 

berpengaruh pada potensi untuk sukses di lingkungan belajar. 

 Perilaku awal dan peserta didik dalam pengembangan 

program pembelajaran sangat perlu dilakukan, yaitu untuk 

mengetahui kualitas perseorangan sehingga dapat dijadikan 

petunjuk dalam mendeskripsikan strategi pengelolaan 

pembelajaran. Aspek-aspek yang diungkap dalam kegiatan ini 

bisa berupa bakat, motivasi peserta didik, gaya belajar. 

Kemampuan berfikir, minat, atau kemampuan awal. 

b. Peran guru/dosen dengan pendidikan di Era 

Globalisasi.  Model kelas maya yang dilakukan seperti dalam 

diklat online menurut penulis belum dapat diterapkan 

sepenuhnya dalam pembelajaran formal di lembaga pendidikan. 

Mungkin bisa saja dilakukan pada situasi tertentu misalnya hujan 

deras yang menyebabkan banjir atau kegiatan demonstrasi yang 

dapat menghambat perjalanan siswa ke sekolah maka kegiatan 

sekolahan dapat dilaksanakan melalui kelas maya. Pola interaksi 

langsung antara dosen dan siswa masih sangat dibutuhkan 

dalam proses belajar mengajar lembaga pendidikan, 
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penyampaian materi pelajaran merupakan proses kegiatan 

belajar mengajar yang dilaksanakan oleh dosen  sebagai suatu 

pola interaksi dosen dengan siswa  yang dinamis dalam segala 

proses perkembangan siswa. Dosen mempunyai tugas untuk 

mendorong, membimbing dan memberi fasilitas belajar bagi 

siswa untuk mencapai tujuan. Kehadiran teknologi komputer dan 

internet tentunya dapat memudahkan siswa dalam 

merekonstruksi pengetahuannya sendiri, akan tetapi pada tahap 

bimbingan individu terhadap kesulitan dan kemajuan belajar 

siswa, peran dosen tidak tergantikan. 

Komputer secanggih apapun belum mampu bahkan tidak 

akan mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan hasil belajar peserta didik secara psikis, mental 

dan emosional. Dalam perumusan hasil belajar secara empirik 

komputer secara konsisten dan objektif mampu melakukan 

perhitungan secara akurat dan terukur akan tetapi dalam 

persoalan yang lebih kompleks yang menyangkut dengan 

psikologi individu siswa peran dosen tentu saja tak tergantikan. 

Seorang dosen dibutuhkan untuk mengevaluasi hasil belajar 

siswa dengan bantuan komputer, kemudian melakukan analisis 

terhadap hasil belajarnya. Mengidentifikasi kesulitan belajar yang 

dialami oleh siswa dan melakukan langkah-langkah perbaikan 

baik dalam strategi maupun metode pembelajaran yang dirasa 

kurang efektif. 

Akhir-akhir ini Ibukota dihebohkan dengan perilaku negatif 

remaja berupa geng motor yang begitu kejam membacok 

pengemudi lainnya atau pejalan kaki yang mereka temui. Pelaku-

pelakunya adalah anak-anak yang masih berumur belasan tahun 

seumuran anak SMP/SMA. Manalagi tawuran pelajar, seks 
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bebas, narkoba, mabuk-mabukan yang menjadi konsumsi 

pemberitaan melalui berbagai media sehari-hari hal ini sangat 

memprihatinkan. Ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat 

berat terutama bagi dosen dan tentu tanggung jawab utamanya 

adalah keluarga. Dosen harus memiliki jiwa konselor yang 

memegang peranan dalam membentuk karakter siswa. Dosen 

diharapkan tidak hanya transfer pengetahuan tetapi lebih dari itu 

pengembangan sikap dan spiritual  sehingga akan tercipta 

keseimbangan antara kompetensi intelektual dengan 

kompetensi sikap dan spiritual. 

Guru/dosen harus dapat menumbuhkan dan 

mengembangkan kreatifitas dan potensi masing-masing siswa. 

Pola pembelajaran tradisional atau dikenal pembelajaran 

berpusat pada guru/dosen cenderung pasif maka pola 

pembelajaran saat ini diharapkan berpusat pada siswa. Kalau 

pembelajaran dilakukan hanya untuk mengejar pencapaian buku 

teks maka pemikiran siswa akan terbatas pada buku teks alias 

catat buku sampai habis (CBSA). Kegiatan semacam ini hanya 

mematikan kreatifitas siswa itu sendiri. Oleh karena itu kehadiran 

komputer internet dapat menjadi media pembelajaran yang 

kreatif dan inovatif untuk dapat mencari informasi-informasi 

tentang topik atau materi yang sedang dipelajarinya. Guru/dosen 

tinggal menciptakan sarana untuk merangsang potensi belajar 

peserta didik serta menciptakan kondisi belajar yang sebaik-

baiknya untuk tumbuhnya kreatifitas dan inovatif bagi peserta 

didik. 

Sejalan dengan itu guru/dosen senantiasa melatih siswa 

untuk memiliki keterampilan dan sikap tertentu agar dirinya 

mampu dan mau belajar sepanjang hayat. Kebiasaan siswa 
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selama ini masih menganut kebiasaan menerima informasi 

secara pasif seperti mencacat, mendengar, meniru yang 

seharusnya akan diubah pada pola budaya kreatif inovatif 

dimana siswa terbiasa untuk menghasilkan gagasan/karya 

seperti merancang/membuat model, penelitian, memecahkan 

masalah dan menemukan gagasan baru. 

 

c. Pengaruh Globalisasi. Adanya globalisasi akan 

berpengaruh pada suatu bangsa dan negara, masyarakat 

bahkan individu dalam masyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan 

globalisasi pada suatu bangsa terjadi di berbagai bidang, antara 

lain : bidang ekonomi, politik, bidang sosial budaya, bidang 

pertahanan dan keamanan, bidang agama, bidang pendidikan. 

Globalisasi bisa dianggap sebagai penyebaran dan intensifikasi 

dari hubungan-hubungan bidang di atas yang menembus sekat-

sekat geografis ruang dan waktu. Dengan demikian, globalisasi 

hampir melingkupi semua hal yang berkaitan dengan ekonomi, 

politik, kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, transportasi. 

Di bidang pendidikan, globalisasi memiliki dampak yang besar 

bagi perubahan pendidikan, baik secara sistem maupun 

kurikulum yang diajarkan. Menurut Edison A. Jamli (2005), 

globalisasi ditandai oleh ambivalensi yaitu tampak sebagai 

“berkah” di satu sisi tetapi sekaligus menjadi “kutukan” di sisi lain. 

Tampak sebagai “kegembiraan” pada satu pihak tetapi sekaligus 

menjadi “kepedihan” di pihak lainnya. Globalisasi pendidikan di 

Indonesia juga ditandai oleh ambivalensi yaitu berada pada 

kebingungan, karena ingin mengejar ketertinggalan untuk 

menyamai kualitas pendidikan internasional, kenyataannya 

Indonesia belum siap untuk mencapai kualitas tersebut. Padahal 
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kalau tidak ikut arus globalisasi ini Indonesia akan semakin 

tertinggal. Namun, apa yang terjadi jika Indonesia tetap 

memaksakan dirinya untuk mengikuti arus globalisasi? 

Globalisasi pendidikan di Indonesia akan tambah tidak adanya 

kejelasan. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan selalu berubah-

ubah mengikuti perkembangan arus globalisasi yang tidak 

diimbangi dengan keadaan masyarakat Indonesia yang sedang 

dilanda “krisis moral atau hilangnya identitas atau jati diri” 

manusia serta “krisis ekonomi” yang sampai sekarang tak 

kunjung-kunjung selesai. Sehingga pengaruh global dalam 

pendidikan tidak dapat diterima secara menyeluruh oleh seluruh 

lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini ditandai dengan 

pendidikan yang selalu mengikuti arus globalisasi yang dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia setingkat dengan 

kualitas pendidikan internasional, tetapi pada kenyataannya 

Indonesia belum siap untuk mengikuti arus tersebut sehingga 

kualitas pendidikan di Indonesia masih tertinggal. Inilah yang 

sekarang menjadi problematika pendidikan di Indonesia. 

Sebaiknya bagaimana menyelesaikan permasalahan 

tersebut? Haruslah pendidikan di Indonesia memiliki pemimpin 

yang paham akan keadaan Indonesia di atas yaitu yang sedang 

dilanda krisis moral atau hilangnya identitas atau jati diri manusia 

serta krisis ekonomi. Sehingga Indonesia tidak perlu lagi terlalu 

cepat untuk mengikuti arus global, tapi juga tidak terlalu lamban 

dalam proses meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas 

Pendidikan dapat dimulai dari pendidik yang harus memiliki 

sertifikat keprofesionalan, peningkatan fasilitas sarana dan 

prasarana bagi sekolah-sekolah dan birokrasi yang jujur dan adil 

serta didukung dengan sistem pendidikan yang sesuai dengan 
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keadaan masyarakat Indonesia. Akibat globalisasi juga 

mengakibatkan adanya kompetisi/persaingan di dalam dunia 

pendidikan karena kemajuan teknologi dan informasi. Bahkan 

sering terjadi kompetisi yang liar yang disebabkan oleh adanya 

aturan tidak beres pada birokrasi pendidikan, intervensi 

kepentingan modal raksasa, sekolah kurang mendapat perhatian 

yang layak dari pemerintah. Bagi instansi pendidikan yang 

mampu bersaing akan memperoleh hasil yang baik dan diakui 

oleh dunia luar. Bagi instansi yang belum siap bersaing akan 

mengalami tekanan dan banyak yang berjalan di tempat saja. 

Globalisasi pendidikan juga membawa dampak adanya 

kesenjangan sosial di dalam dunia pendidikan, karena hanya 

orang-orang yang mempunyai modal lebih besar saja yang dapat 

menikmati kualitas pendidikan dengan standar internasional. 

Oleh karena itu, Indonesia harus bisa mengimbangi antara 

globalisasi dengan keadaan bangsa Indonesia dari semua 

aspek, entah ekonomi, kualitas pendidik, materi wajib, kurikulum 

dan sebagainya. Sehingga cita-cita Indonesia yang tertera pada 

pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yaitu mencerdaskan bangsa 

akan tercapai sesuai dengan harapan seluruh lapisan 

masyarakat Indonesia. Globalisasi memiliki dampak tersendiri 

bagi dunia pendidikan dan dampak tersebut ada yang positif dan 

ada yang negatif. 

1) Dampak positif globalisasi: 

a) Semakin mudahnya akses informasi. Tak 

dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi telah 

mempermudah pekerjaan manusia, khususnya 

dalam hal akses informasi. Internet kini sudah 
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menjadi kebutuhan tersendiri. Dengan internet, 

masyarakat dapat mengakses informasi  dalam 

waktu yang sangat singkat. Informasi yang diakses 

tidak terbatas dalam negeri, melainkan dari seluruh 

dunia dapat diperoleh melalu internet. Bagi siswa 

tentu ini sangat memudahkan bagi mereka untuk 

memperoleh sumber belajar lain, di samping dari 

buku dan penjelasan guru. 

b) Globalisasi dalam pendidikan akan 

menciptakan manusia yang profesional dan 

berstandar internasional dalam bidang pendidikan. 

Dalam hal ini yang dimaksud adalah pendidik. 

Apabila pendidikan dilakukan dilaksanakan secara 

berkualitas dan mengikuti perkembangan arus 

globalisasi maka akan menghasilkan lulusan yang 

siap kerja sesuai dengan keahliannya, termasuk 

dihasilkannya tenaga pendidik yang pofesional dan 

berstandar internasional. Hal ini tentunya akan 

membawa perkembangan positif bagi peserta didik 

yang diajarnya kelak, yaitu dihasilkannya lulusan 

yang berkualitas. 

c) Globalisasi akan membawa dunia 

pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan  

negara-negara lain.   Globalisasi  pendidikan terjadi 

secara mengglobal atau mendunia, segala 

perubahan-perubahan aspek pendidikan terjadi di 

berbagai negara termasuk Indonesia. Apabila 

perkembangan globalisasi dapat diikuti dan 
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disesuaikan dengan tepat, maka akan membuat 

kualitas pendidikan Indonesia memiliki standar 

yang sama atau lebih bagus dari negara-negara 

lain. Sehingga pendidikan di Indonesia dapat 

disejajarkan atau mampu bersaing dengan negara-

negara lain. 

d) Globalisasi akan menciptakan tenaga kerja 

yang berkualitas dan mampu bersaing. Seperti 

yang telah dijelaskan di atas, apabila pendidikan 

dilaksanakan secara berkualitas dan mengikuti 

kebutuhan dan perkembangan globalisasi, maka 

akan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan 

siap bersaing di dunia internasional.  

e) Adanya perubahan struktur dan sistem 

pendidikan yang memiliki tujuan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan karena 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam 

pendidikan akan sangat pesat. Demi terseleng-

garanya pendidikan yang lebih bermutu dan 

berkualitas, tidak mungkin mempertahankan 

struktur dan metode pendidikan yang sudah ada. 

Semua harus menyesuaikan dengan perkem-

bangan dan kebutuhan saat ini. Misalnya dengan 

memanfaatkan teknologi berupa media 

pembelajaran berbasis komputer, internet atau 

sejenisnya. Selain itu diperlukan juga evaluasi 

terhadap kurikulum yang sudah ada sehingga dapat 

dilakukan pembenahan pada rancangan kurikulum 
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selanjutnya.  Pemanfaatan teknologi baru, seperti 

komputer dan internet, telah membawa perubahan 

yang luar biasa dalam dunia pendidikan dan sudah 

menjadi pemandangan biasa dalam praktik 

pembelajaran di sekolah di Indonesia. Selain itu 

akibat kemajuan teknologi, pola pengajaran pada 

dunia pendidikan pun juga turut berubah. Apabila 

dulu, guru hanya menulis dengan sebatang kapur 

untuk menulis, menggambar sederhana serta 

menggunakan media-media belajar sederhana, kini 

dengan komputer, tulisan, gambar, suara, film dan 

lain-lain dapat digabungkan menjadi suatu proses 

komunikasi materi belajar. 

 

2) Dampak negatif globalisasi pendidikan: 

a) Dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai 

oleh para pemilik modal. Sekolah-sekolah dapat 

dijadikan objek komersil seiring dengan berkem-

bangan neoliberalisme yang melanda dunia. 

Globalisasi bisa memaksa liberalisasi menjadi 

sektor yang dulunya non komersil menjadi 

komoditas dalam pasar yang baru. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan adanya sekolah-sekolah yang 

masih memungut anggaran dari orang tua murid 

dengan label uang komite atau uang sumbangan 

pembangunan. Maka rakyat dari kelas-kelas 

menengah keatas dan mampu membayarlah yang 

dapat menikmati bangku pendidikan, meskipun 

pemerintah sudah menyediakan dana Bantuan 
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Operasional Sekolah (BOS) namun persebarannya 

belum merata. Belum lagi BOS yang tidak sampai 

ke tempat karena dikorupsi. Selain itu tak sedikit 

kampus-kampus yang menawarkan pembelian 

gelar dengan murah tanpa harus kuliah. 

b) Dunia pendidikan akan sangat tergantung 

pada teknologi, yang berdampak munculnya 

“tradisi serba instant”. Dengan memanfaatkan 

internet sebagai media pencari informasi, bisa 

didapat banyak keuntungan diantaranya adalah 

mendapatkan informasi yang lengkap dan dalam 

waktu singkat. Namun hal ini justru memicu 

dampak negatif tersendiri bagi penggunanya 

terutama bagi pelajar. Terlalu bergantung pada 

internet cenderung membuat mereka menjadi 

semakin malas karena tinggal akses internet 

mereka mendapat informasi yang mereka mau, 

tanpa perlu bersusah payah observasi secara 

langsung. 

c) Globalisasi akan melahirkan suatu 

golongan-golongan didalam dunia pendidikan. 

Peningkatan kualitas pendidikan seharusnya harus 

dilaksanakan selaras dengan kondisi masyarakat 

Indonesia saat ini. Masih banyak dijumpai 

masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis 

kemiskinan. Sehingga untuk menikmati pendidikan 

dengan kualitas yang baik memerlukan dana yang 

cukup besar. Sebagai contoh untuk dapat 
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menikmati program kelas internasional di 

perguruan terkemuka di tanah air diperlukan dana 

lebih dari 50 juta, jauh lebih mahal jika 

dibandingkan dengan kelas biasa atau reguler. 

Dengan demikian hal tersebut hanya dapat 

dinikmati golongan kelas atas yang mapan. Dan 

golongan yang terpinggirkan akan semakin 

terpinggirkan dan tenggelam dalam arus globalisasi 

yang semakin kencang dan dapat menyeret 

mereka ke dalam kemiskinan. Masyarakat kelas 

atas menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-

sekolah mewah sementara saat masyarakat dari 

golongan ekonomi lemah harus bersusah payah 

bahkan untuk menyekolahkan anak mereka ke 

sekolah biasa. Ketimpangan ini dapat memicu 

kecemburuan yang dapat mengakibatkan konflik 

sosial. 

d) Semakin terkikisnya kebudayaan akibat 

masuknya budaya dari luar. Globalisasi dapat 

menyebabkan masuknya budaya atau 

percampuran budaya asing (akulturasi 

kebudayaan) dengan budaya asli Indonesia. Jika 

bangsa Indonesia tidak siap menerima perubahan 

globalisasi, maka bukan tidak mungkin Indonesia 

akan cenderung mengarah ke memudarnya nilai-

nilai kelestarian budaya. Salah satunya 

pemanfaatan dari internet yang membawa dampak 

negatif, salah satunya adalah situs pornografi yang 

dapat diakses oleh semua orang termasuk para 
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siswa. Hal itulah merupakan awal dari pergeseran 

budaya yang tidak sesuai dengan budaya 

Indonesia yang condong ke adat ke-timuran yang 

menjunjung nilai-nilai moral dan kesopanan. 

11. Pembahasan Pengaruh Globalisasi Terhadap Peserta Didik 

Seskoad. 

a. Peserta Didik Seskoad. Perkembangan  dunia  

pendidikan  di  Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dari pengaruh  

perkembangan  globalisasi,  di  mana  ilmu  pengetahuan  dan  

teknologi berkembang pesat. Pengaruh globalisasi juga  

merupakan  tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia,  karena  

terbuka  peluang  lembaga  pendidikan  dan  tenaga  pendidik  

dari mancanegara  masuk  ke  Indonesia.  Untuk  menghadapi  

hal tersebut  maka  kebijakan pendidikan nasional harus dapat 

meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun non-

akademik dan memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih 

produktif dan efisien serta memberikan akses seluas-luasnya 

bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Ketidaksiapan 

bangsa kita dalam mencetak SDM yang berkualitas dan bermoral 

yang dipersiapkan untuk terlibat dan berkiprah dalam kancah 

globalisasi, menimbulkan dampak positif dan negatif dari 

pengaruh globalisasi dalam  pendidikan dijelaskan dalam poin-

poin berikut:  

  1)  Dampak  Positif  Globalisasi  Terhadap  Dunia  

Pendidikan  Indonesia (Pengajaran Interaktif  Multimedia) 

kemajuan  teknologi  akibat  pesatnya  arus  globalisasi,  

merubah  pola pengajaran pada dunia pendidikan. 

Pengajaran yang bersifat klasikal berubah menjadi 
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pengajaran yang berbasis teknologi baru seperti internet 

dan computer. Apabila dulu, guru  menulis  dengan  

sebatang  kapur,  sesekali  membuat  gambar  sederhana  

atau menggunakan suara-suara  dan sarana sederhana 

lainnya untuk  mengkomunikasikan pengetahuan dan 

informasi. Sekarang  sudah ada komputer.  Sehingga 

tulisan, film, suara, musik, gambar hidup, dapat 

digabungkan menjadi suatu proses komunikasi. Dalam  

fenomena  balon  atau  pegas,  dapat  terlihat  bahwa  daya  

itu  dapat mengubah  bentuk  sebuah  objek.  Dulu,  ketika  

seorang  guru  berbicara  tentang bagaimana  daya dapat  

mengubah  bentuk sebuah  objek  tanpa bantuan  

multimedia, para  siswa  mungkin  tidak  langsung  

menangkapnya.  Sang  guru  tentu  akan menjelaskan 

dengan contoh-contoh, tetapi mendengar tak seefektif 

melihat. Levie dan Levie  (1975)  dalam  Arsyad  (2005)  

yang  membaca  kembali  hasil-hasil  penelitian tentang  

belajar  melalui  stimulus  kata,  visual  dan  verbal  

menyimpulkan  bahwa stimulus visual membuahkan hasil 

belajar yang lebih baik untuk tugas-tugas seperti 

mengingat,  mengenali,  mengingat  kembali  dan  

menghubung-hubungkan  fakta dengan konsep.   

  2)  Dampak Negatif Globalisasi Terhadap Dunia 

Pendidikan Indonesia antara lain :  

  a)  Komersialisasi Pendidikan. Era  globalisasi  

mengancam kemurnian dalam pendidikan.  Banyak 

didirikan  sekolah-sekolah  dengan  tujuan  utama  

sebagai  media  bisnis. John Micklethwait 
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menggambarkan sebuah kisah tentang pesaingan 

bisnis yang mulai merambah  dunia  pendidikan  

dalam  bukunya  “Masa  Depan  Sempurna”  bahwa 

tibanya perusahaan pendidikan menandai  

pendekatan  kembali ke  masa  depan. Salah satu 

ciri  utamanya ialah semangat menguji  murid ala  

Victoria yang bisa menyenangkan Mr. Gradgrind 

dalam karya Dickens. Perusahaan-perusahaan  ini 

harus membuktikan bahwa mereka memberikan 

hasil, bukan hanya bagi murid, tapi juga pemegang 

saham.(John Micklethwait, 2007:166).   

  b)  Bahaya Dunia Maya. Dunia  maya  selain  

sebagai  sarana  untuk  mengakses  informasi  

dengan mudah juga dapat memberikan dampak 

negatif bagi siswa. Terdapat pula, aneka macam  

materi  yang  berpengaruh  negatif  bertebaran  di  

internet.  Misalnya: pornografi, kebencian, rasisme, 

kejahatan, kekerasan  dan sejenisnya. Berita yang 

bersifat pelecehan seperti pedafolia dan  

pelecehan seksual  pun mudah  diakses oleh  siapa 

pun,  termasuk siswa.  Barang-barang  seperti 

viagra, alkohol, narkoba banyak ditawarkan melalui 

internet. Contohnya 6 Oktober 2009 lalu 

diberitakan salah  seorang  siswi  SMA  di  Jawa  

Timur  pergi  meninggalkan  sekolah  demi 

menemui seorang lelaki yang dia kenal melalui 

situs pertemanan “facebook”. Hal ini sangat 

berbahaya pada proses belajar mengajar.  
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  c)  Ketergantungan. Mesin-mesin  penggerak  

globalisasi  seperti  komputer dan  internet  dapat 

menyebabkan kecanduan  pada diri siswa ataupun  

guru. Sehingga guru ataupun siswa terkesan tak 

bersemangat dalam proses belajar mengajar tanpa 

bantuan alat-alat tersebut.  

 Penyesuaian pendidikan  di era globalisasi dari beberapa 

takaran dan ukuran dunia pendidikan kita belum siap 

menghadapi globalisasi.  Belum siap  tidak  berarti  bangsa  kita 

akan  hanyut begitu  saja  dalam arus global tersebut. Kita  harus 

menyadari bahwa Indonesia  masih dalam masa transisi  dan 

memiliki potensi yang sangat besar untuk memainkan peran 

dalam globalisasi khususnya pada  konteks  regional.  Inilah  

salah  satu  tantangan  dunia  pendidikan  kita  yaitu 

menghasilkan  SDM  yang  kompetitif  dan  tangguh.  Kedua,  

dunia  pendidikan  kita menghadapi  banyak  kendala  dan  

tantangan.  Namun  dari  uraian  di  atas,  kita  optimis bahwa 

masih ada peluang.  

 Ketiga, alternatif yang ditawarkan di sini adalah penguatan 

fungsi keluarga dalam pendidikan dengan  penekanan  pada  

pendidikan  informal  sebagai  bagian  dari pendidikan formal di 

sekolah. Kesadaran yang tumbuh bahwa keluarga memainkan 

peranan yang sangat penting dalam pendidikan akan membuat 

kita lebih hati-hati untuk tidak mudah  melemparkan kesalahan  

dunia pendidikan  nasional kepada otoritas dan sektor-sektor lain 

dalam masyarakat, karena mendidik itu ternyata tidak mudah dan 

harus  lintas sektoral.  Semakin besar  kuantitas  individu  dan 

keluarga  yang  menyadari urgensi  peranan keluarga  ini,  
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kemudian  mereka  membentuk  jaringan  yang  lebih  luas untuk  

membangun  sinergi,  maka  semakin  cepat  tumbuhnya  

kesadaran  kompetitif  di tengah-tengah bangsa kita sehingga 

mampu bersaing di atas gelombang globalisasi ini. Yang  

dibutuhkan Indonesia sekarang ini adalah visioning  

(pandangan), repositioning strategy (strategi)  dan leadership 

(kepemimpinan). Tanpa itu semua, kita tidak akan pernah 

beranjak dari transformasi yang terus berputar-putar. Dengan visi 

jelas, tahapan-tahapan yang juga jelas dan komitmen semua 

pihak serta kepemimpinan yang kuat untuk mencapai itu, tahun 

2020 bukan tidak mungkin Indonesia juga bisa bangkit kembali  

menjadi  bangsa  yang  lebih  bermartabat  dan  jaya  sebagai  

pemenang  dalam globalisasi.   

b. Peran guru/dosen dengan pendidikan di Era 

Globalisasi.  

 1) Guru di era global adalah guru yang mempunyai 

tugas memberikan pendidikan bermutu secara 

profesional. Wardiman Djojonegoro dalam konteks ini 

pernah menyatakan dalam makalahnya bahwa bangsa 

kita menyiapkan diri untuk memiliki sumber daya manusia 

(SDM) yang berkualitas. Ciri SDM yang berkualitas 

tersebut adalah memiliki kemampuan dalam menguasai 

keahlian dalam suatu bidang yang berkaitan dengan iptek, 

mampu bekerja secara profesional dengan orientasi mutu 

dan keunggulan dan dapat menghasilkan karya-karya 

unggul yang mampu bersaing secara global sebagai hasil 

dari keahlian. Sebagai tenaga pendidikan, guru 
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profesional tidak lepas dari pencitraan yang diberikan dari 

orang lain. 

  Dalam kehidupan bermasyarakat di era global ini, 

guru di satu sisi diharapkan lebih bermoral dan berakhlak 

daripada masyarakat umum tetapi di sisi lain muncul 

problem baru sebagai tantangan manakala guru tidak 

memiliki kemampuan materi untuk memiliki segala akses 

dan jaringan informasi seperti TV, buku-buku, majalah, 

koran dan internet untuk meningkatkan profesionalnya 

sekaligus memperkaya informasi mengenai perkem-

bangan pengetahuan dan berbagai dinamika kehidupan 

global, sehingga sangat sulit dibayangkan guru dapat 

tampil lebih profesional dan memiliki tanggungjawab moral 

profesi sebagai konsekuensinya di era global ini. 

  Seskoad dalam hal ini sebagai lembaga pendidikan 

di lingkungan TNI AD ini pun berupaya mengatasi problem 

tersebut dalam meningkatkan profesionalitas guru/dosen 

dengan mengadakan penataran untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran. Perhatian lembaga pendidikan 

tersebut diharapkan dapat memberi solusi terhadap 

persoalan  pendidikan khususnya kepada dosen untuk 

tetap berkomitmen meningkatkan kualitas pembelajaran 

dan mutu pendidikan di era global sekarang ini. 

Menghadapi tantangan demikian, diperlukan dosen yang 

benar-benar profesional. Dalam konteks ini maka  

menawarkan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang 

guru/dosen guna menghadapi era global yaitu: 
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a) Kemampuan antisipasi. Kemampuan 

antisipasi merupakan kemampuan yang harus 

dimiliki seorang pendidik untuk mengantisipasi dan 

mencegah terjadinya masalah baik dalam proses 

pembelajaran maupun masalah yang mungkin 

timbul di luar pembelajaran. Misalnya kemampuan 

antisipasi dapat dilakukan dengan cara guru 

mempersiapkan sarana prasarana dan segala 

sesuatunya agar tidak terjadi kendala dalam proses 

KBM. 

b) Kemampuan mengenali dan mengatasi 

masalah. Seorang pendidik perlu melakukan 

pendekatan terhadap peserta didiknya untuk dapat 

mengenali dan mengidentifikasi masalah yang 

dihadapi oleh peserta didiknya baik itu yang 

berkaitan dengan akademi maupun non-akademi. 

Tidak hanya berhenti pada mengenali masalah 

saja, namun juga dilakukan follow up pemilihan 

solusi dari masalah yang dihadapi siswa dan 

melaksanakan solusi tersebut sehingga masalah 

peserta didik dapat teratasi. 

c) Kemampuan mengakomodasi.  Seorang 

guru/dosen harus mampu mengakomodasi 

perbedaan yang terdapat pada peserta didiknya. 

Perbedaan disini dapat berupa kebutuhan antara 

satu individu dengan individu lain. Guru/dosen 

dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik 

dalam kaitannya dengan pembelajaran seperti 



40 
 

 
 

menyediakan kebutuhan akan ilmu, dan sarana 

prasarana bila mampu. 

d) Kemampuan melakukan reorientasi.  Sikap 

terhadap suatu hal yang ada seorang guru/dosen 

perlu menentukan acuan-acuan apa saja yang 

akan dicapai sebagai pendidik. Guru/dosen harus 

mampu melakukan reorientasi yaitu meninjau 

kembali suatu wawasan dan menentukan dan 

membuat peserta didiknya yakin dan termotivasi 

untuk mencapai tujuan tersebut. 

e) Kompetensi generik (generic competences).   

Kemampuan generik merupakan kemampuan 

yang harus dimiliki seorang pendidik yang 

didalamnya mencakup strategi kognitif dan dapat 

pula dikenal dengan sebutan kemampuan kunci-

kunci, kemampuan inti (core skill), kemampuan 

essensial dan kemampuan dasar. Kemampuan 

generik antara lain meliputi: keterampilan 

komunikasi, kerja tim, pemecah masalah, inisiatif 

dan usaha (initiative dan enterprise), meren-

canakan dan mengorganisasi, menajemen diri, 

keterampilan belajar dan keterampilan teknologi 

(Gibb dalam Rahman, 2008). 

f) Keterampilan mengatur diri (managing self 

skills).  Mendorong diri sendiri untuk mau mengatur 

semua unsur kemampuan pribadi, mengendalikan 

kemauan untuk mencapai hal-hal yang baik dan 

mengembangkan berbagai segi dari kehidupan 
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pribadi agar lebih sempurna. Bagaimana 

seseorang guru bisa menjadi seorang guru yang 

profesional dan berbudi luhur kalau ia tidak dapat 

mendorong, mengatur, mengendalikan dan 

mengembangkan semua sumber daya pribadinya. 

Oleh karena itu keterampilan mengatur diri bagi 

seorang guru adalah sangat mutlak diperlukan agar 

dapat menjalankan segala tugasnya dengan baik. 

g) Keterampilan berkomunikasi (communi 

cating skills). Keterampilan berkomunikasi adalah 

keterampilan utama yang harus dimiliki untuk 

mampu membina hubungan yang sehat dimana 

saja, di lingkungan sosial, sekolah, usaha dan 

perkantoran, di kebun atau dimana saja. Sebagian 

besar masalah yang timbul dalam kehidupan sosial 

adalah masalah komunikasi. Jika keterampilan 

komunikasi dimiliki maka akan sangat besar 

membantu meminimalisasi potensi konflik 

sekaligus membuka peluang sukses. 

h) Kemampuan mengelola orang dan tugas 

(ability of managing people and tasks).  

Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang 

guru/dosen agar dapat mengelola peserta didiknya 

sekaligus tugas keguruanya agar dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan. Mengelola orang dengan 

mengenali emosi orang lain berarti kita memiliki 

empati terhadap apa yang dirasakan orang lain. 

Penguasaan keterampilan ini membuat kita lebih 
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efektif dalam berkomunikasi dengan orang lain. 

Inilah yang disebut Stephen Covey sebagai 

komunikasi empatik. Berusaha mengerti terlebih 

dahulu sebelum dimengerti. Keterampilan ini 

merupakan dasar dalam berhubungan dengan 

manusia secara efektif. Dari segi tugas, guru/dosen 

berfungsi memberikan dorongan kepada siswa 

untuk dapat belajar lebih giat dan memberikan 

tugas kepada siswa sesuai dengan kemampuan 

dan perbedaan individual peserta pendidik. 

  i) Kemampuan mobilisasi pengembangan dan 

perubahan (mobilizing innovation and change).  

Kemampuan mobilisasi perkembangan dan 

perubahan yaitu guru/dosen berfungsi melakukan 

kegiatan kreatif, menemukan strategi, metode, 

cara-cara atau konsep-konsep yang baru dalam 

pengajaran agar pembelajaran bermakna dan 

melahirkan pendidikan yang berkualitas. Guru/ 

dosen bertanggung jawab untuk mengarahkan 

perkembangan peserta didik sebagai generasi 

muda yang akan menjadi pewaris masa depan dan 

guru/dosen berperan untuk menyampaikan 

berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi kepada masyarakat. 

 Penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta semangat kompetitif juga 

merupakan hal penting bagi guru/dosen yang 

profesional karena diharapkan mereka dapat 
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membawa atau mengantarkan peserta didiknya 

mengarungi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi 

untuk memasuki era global yang memiliki ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sangat kompetitif. 

Di era global karakteristik guru/dosen harus jelas 

dan tegas dipertahankan antara lain adalah: 

  (1) Memiliki ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang mumpuni. 

(2) Memiliki kepribadian yang kuat dan 

baik. 

  (3) Memiliki keterampilan membangkit-

kan minat peserta didik. 

 Setidaknya ada empat prasyarat bagi 

seorang guru/dosen agar dapat bekerja 

profesional, yaitu: 

  (1) kemampuan guru/dosen mengolah/ 

menyiasati kurikulum. 

  (2) kemampuan guru/dosen mengaitkan 

materi kurikulum dengan Iingkungan. 

  (3) kemampuan guru/dosen memotivasi 

siswa untuk belajar sendiri. 

 (4) kemampuan guru/dosen untuk 

mengintegrasikan berbagai mata pelajaran 

menjadi kesatuan konsep yang utuh (perlu 

adanya pembelajaran terpadu). 
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2) Seorang disebut guru/dosen, karena ia 

menjalankan peranan guru, yaitu untuk mengajar. 

Peranan ini benar-benar peranan sosial, fungsi sosialnya 

tidak dapat diragukan. Fungsi guru juga disebut jabatan 

guru atau tugas guru karena si pemangku menerima tugas 

itu dari instansi yang berwenang melalui surat (dan 

upacara) pengangkatan. Selain sebagai aktor utama 

kesuksesan pendidikan yang dicanangkan, ada beberapa 

fungsi dan tugas seorang guru, antara lain: 

a)     Pendidik (Educator). Tugas seorang guru 

adalah mendidik siswa sesuai dengan materi 

pelajaran yang diberikan. Syarat utama sebagai 

seorang edukator adalah guru harus mempunyai 

ilmu. Jadi guru berperan menyampaikan ilmu 

pengetahuan sebagai warisan kebudayaan masa 

lalu yang dianggap berguna sehingga harus 

dilestarikan dan dikembangkan. Di sini guru juga 

menjadi tokoh panutan bagi peserta didik dan 

lingkungannya. Sehingga guru sebagai pendidik 

harus mengetahui dan memahami nilai dan norma. 

b) Pemimpin (Leader).  Guru juga berperan 

sebagai pemimpin kelas. Oleh karena itu, ia harus 

bisa menguasai, mengendalikan dan mengarahkan 

kelas menuju tercapainya tujuan pembelajaran 

yang berkualitas. Selain itu guru juga harus 

bersikap terbuka, demokratis dan menghindari 

cara-cara kekerasan. 
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c) Fasilitator. Sebagai fasilitator, guru 

memfasilitasi murid untuk menentukan dan 

mengembangkan murid untuk menemukan dan 

mengembangkan bakatnya. Untuk melaksanakan-

nya guru perlu memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup tentang media 

pendidikan, karena media pendidikan merupakan 

alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses 

belajar mengajar. 

d) Motivator. Dalam proses pembelajaran, 

motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang 

sangat penting. Sebagai seorang motivator, 

seorang guru harus mampu membangkitkan 

semangat dan mengubur kelemahan anak didik 

bagaimanapun latar belakang kehidupannya.  

Siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan 

kemampuannya yang kurang, tetapi dikarenakan 

tidak adanya motivasi untuk belajar dalam dirinya. 

Oleh sebab itu, guru dituntut kreatif dalam 

membangkitkan motivasi belajar siswa. 

e) Evaluator. Dalam dunia pendidikan 

setiap jenis atau bentuk pendidikan pada waktu-

waktu tertentu akan diadakan evaluasi, artinya 

seseorang guru mengadakan penilaian terhadap 

hasil yang telah dicapai. Penilaian dilakukan agar 

guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian 

tujuan, penguasaan siswa terhadap pelajaran, 

serta keefektifan metode mengajar. Sebaik apapun 
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kualitas pembelajaran, pasti ada kelemahannya. 

Maka dari itu harus ada pembenahan. Dalam 

mengevaluasi guru bisa menggunakan cara 

dengan merenungkan proses pembelajaran yang 

diterapkan, meneliti kelemahan dan kelebihan atau 

dengan cara objektif, meminta pendapat orang lain, 

misal kepala sekolah, guru-guru yang lain atau 

bahkan murid-muridnya. 

c. Pengaruh Globalisasi. Pengertian globalisasi menurut 

asal katanya, kata “globalisasi” diambil dari kata global, yang 

maknanya ialah universal. Globalisasi adalah proses integrasi 

internasional yang timbul dari pertukaran pandangan dunia, 

produk, ide dan aspek lain dari budaya secara khusus, kemajuan 

dalam transportasi dan infrastruktur telekomunikasi, termasuk 

munculnya internet, yang utama faktor globalisasi dan memicu 

saling ketergantungan lebih lanjut dari kegiatan ekonomi dan 

budaya. Ada juga yang mengatakan globalisasi merupakan 

suatu proses penyebaran-penyebaran hasil karya dan pemikiran 

suatu budaya sehingga melembaga dalam kebudayaan di 

seluruh dunia. Achmad Suparman menyatakan globalisasi 

adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) 

sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh 

wilayah globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali 

sekedar definisi kerja (working definition), sehingga bergantung 

dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya 

sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah atau proses 

alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di 

dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan 

kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan 
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menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya 

masyarakat. Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai 

sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, 

sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga 

terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah 

kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara 

yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia 

dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak 

mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh 

besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh 

terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama. 

Theodore Levitte merupakan orang yang pertama kali 

menggunakan istilah globalisasi pada tahun 1985. Adanya 

globalisasi membawa manfaat bagi umat manusia tetapi ada 

juga dampak buruknya. 

 Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai 

fenomena di abad ke-20 ini yang dihubungkan dengan 

bangkitnya ekonomi internasional. Padahal interaksi dan 

globalisasi dalam hubungan antar bangsa di dunia telah ada 

sejak berabad-abad yang lalu. Bila ditelusuri, benih-benih 

globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal 

perdagangan antar negeri sekitar tahun 1000 dan 1500 M. Saat 

itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri 

negeri lain baik melalui jalan darat (seperti misalnya jalur sutera) 

maupun jalan laut untuk berdagang. Fenomena berkembangnya 

perusahaan McDonald di seluruh pelosok dunia menunjukkan 

telah terjadinya globalisasi. 
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 Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan 

kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim membentuk 

jaringan perdagangan yang antara lain meliputi Jepang, 

Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai 

Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia dan Genoa. Di samping 

membentuk jaringan dagang, kaum pedagang muslim juga 

menyebarkan nilai-nilai agamanya, nama-nama, abjad, arsitek, 

nilai sosial dan budaya Arab ke warga dunia. 

 Fase selanjutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara 

besar-besaran oleh bangsa Eropa. Spanyol, Portugis, Inggris 

dan Belanda adalah pelopor-pelopor eksplorasi ini. Hal ini 

didukung pula dengan terjadinya revolusi industri yang 

meningkatkan keterkaitan antar bangsa dunia. Berbagai 

teknologi mulai ditemukan dan menjadi dasar perkembangan 

teknologi saat ini, seperti komputer dan internet. Pada saat itu, 

berkembang pula kolonialisasi di dunia yang membawa 

pengaruh besar terhadap difusi kebudayaan di dunia. 

 Semakin berkembangnya industri dan kebutuhan akan 

bahan baku serta pasar juga memunculkan berbagai perusahaan 

multinasional di dunia. Di Indonesia misalnya, sejak politik pintu 

terbuka, perusahaan-perusahaan Eropa membuka berbagai 

cabangnya di Indonesia. Freeport dan Exxon dari Amerika 

Serikat, Unilever dari Belanda, British Petroleum dari Inggris 

adalah beberapa contohnya. Perusahaan multinasional seperti 

ini tetap menjadi ikon globalisasi hingga saat ini. 

 Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat 

momentumnya ketika perang dingin berakhir dan komunisme di 

dunia runtuh. Runtuhnya komunisme seakan memberi 



49 
 

 
 

pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam 

mewujudkan kesejahteraan dunia. Implikasinya, negara negara 

di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Hal 

ini didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi 

dan transportasi. Adapun hasil, sekat-sekat antar negara pun 

mulai kabur. 

 Globalisasi sebagai suatu proses bukanlah suatu 

fenomena baru karena proses globalisasi sebenarnya telah ada 

sejak berabad-abad lamanya. Di akhir abad ke-19 dan awal abad 

ke-20 arus globalisasi semakin berkembang pesat di berbagai 

negara ketika mulai ditemukan teknologi komunikasi, informasi 

dan transportasi. Loncatan teknologi yang semakin canggih pada 

pertengahan abad ke-20 yaitu internet dan sekarang ini telah 

menjamur telepon genggam (handphone) dengan segala 

fasilitasnya. Bagi Indonesia, proses globalisasi telah begitu 

terasa sekali sejak awal dilaksanakan pembangunan. Dengan 

kembalinya tenaga ahli Indonesia yang menjalankan studi di luar 

negeri dan datangnya tenaga ahli (konsultan) dari negara asing, 

proses globalisasi yang berupa pemikiran atau sistem nilai 

kehidupan mulai diadopsi dan dilaksanakan sesuai dengan 

kondisi di Indonesia. Globalisasi secara fisik ditandai dengan 

perkembangan kota-kota yang menjadi bagian dari jaringan kota 

dunia. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur telekomunikasi, 

jaringan transportasi, perusahaan-perusahaan berskala 

internasional serta cabang-cabangnya.  
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 Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin 

berkembangnya fenomena globalisasi di dunia : 

 1)  Perubahan dalam konstantin ruang dan waktu. 

Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, 

televisi satelit dan internet menunjukkan bahwa 

komunikasi global terjadi demikian cepatnya, sementara 

melalui pergerakan massa semacam turisme 

memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya 

yang berbeda. 

 2) Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara 

yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat 

dari pertumbuhan perdagangan internasional, 

peningkatan pengaruh perusahaan multinasional dan 

dominasi organisasi semacam World Trade Organization 

(WTO). 

 3) Peningkatan interaksi kultural melalui 

perkembangan media massa (terutama televisi, film, 

musik dan transmisi berita dan olah raga internasional). 

Saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan 

dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi 

beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, 

literatur dan makanan. 

 4) Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada 

bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi 

regional dan lain-lain. 

 Globalisasi budaya antaranya sub kebudayaan Punk, 

adalah contoh sebuah kebudayaan yang berkembang secara 

global. Globalisasi mempengaruhi hampir semua aspek yang 
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ada di masyarakat, termasuk diantaranya aspek budaya. 

Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai (values) yang 

dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh 

warga masyarakat terhadap berbagai hal. Globalisasi sebagai 

sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu 

keseluruh dunia (sehingga menjadi budaya dunia atau world 

culture) telah terlihat semenjak lama. Cikal bakal dari persebaran 

budaya dunia ini dapat ditelusuri dari perjalanan para penjelajah 

Eropa Barat ke berbagai tempat di dunia ini (Lucian W. Pye, 

1966). Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan secara 

intensif terjadi pada awal ke-20 dengan berkembangnya 

teknologi komunikasi. Kontak melalui media menggantikan 

kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antar bangsa. 

Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antar bangsa lebih 

mudah dilakukan, hal ini menyebabkan semakin cepatnya 

perkembangan globalisasi kebudayaan. Berkembang pesatnya 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah pendukung 

utama bagi terselenggaranya globalisasi. Dengan dukungan 

teknologi informasi dan komunikasi, informasi dalam bentuk 

apapun dan untuk berbagai kepentingan, dapat disebarluaskan 

dengan mudah sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi 

cara pandang dan gaya hidup hingga budaya suatu bangsa. 

  

  

 

 

 



52 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

12. Kesimpulan.  Sebagai akhir dari pembahasan di atas, maka 

dapat diambil disimpulkan sebagai berikut : 

a. Karena selain memberikan dampak yang buruk bagi 

peserta didik, globalisasi juga memberikan dampak positif juga, 

oleh karena itu kita sebagai peserta didik harus bisa menyaring 

budaya-budaya yang masuk. Kita harus pandai dalam menyaring 

budaya tersebut, sehingga kita dapat mengambil hal yang positif 

saja yang bisa diterima oleh peserta didik. Hal tersebut bisa 

memberi pengaruh baik bagi moral peserta didik :     

1)  Bahwa terjadinya proses globalisasi dalam aspek 

pendidikan terjadi dengan cara melalui berbagai macam 

media salah satunya adalah media elektronik  seperti 

televisi, internet, hp dan lain-lain baik secara langsung 

maupun tidak langsung, serta melalui interaksi yang 

terjadi di lembaga pendidikan Seskoad. 

2)  Bahwa dampak yang ditimbulkan era globalisasi 

pada aspek pendidikan yaitu terjadi perubahan ciri pada 

peserta didik Seskoad yang tadinya menjunjung tinggi 

kebersamaan menjadi individual, serta sifat ingin selalu 

instant pada diri individu tersebut. 

3)  Bahwa penanggulangan pada dampak era 

globalisasi pada aspek pendidikan diantaranya diadakan 

pembangunan kualitas manusia, pemberian life skill, 

memberikan sikap hidup yang global dan menumbuhkan 
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wawasan, identitas rasional serta menciptakan pola 

pendidikan yang transparan dan demokratis. 

4)  Konsep pendidikan nilai moral yang dikemukakan 

oleh Kohlberg dan John P. Miller cenderung bersifat 

individualistik. Oleh karena itu, konsep itu memerlukan 

penyempurnaan dengan mempertimbangkan paradigma 

yang dikemukakan oleh Capra. Lebih lanjut, dalam 

implementasikannya, diperlukan strategi pendidikan nilai 

moral yang tepat melalui pemilihan pendekatan 

(approach), metode (method) dan teknik (technique) 

pendidikan nilai moral yang sesuai. 

5)  Jadi pendidikan nilai moral suatu lembaga sangat 

penting karena dapat membantu seseorang untuk 

berkembang menjadi yang lebih manusiawi serta dapat 

menjadi peserta didik yang berguna dan berpengaruh 

dalam satuannya dikemudian hari yang bersifat produktif 

kooperatif serta menjadi orang yang bertanggung jawab. 

6) Pendidikan nilai moral merupakan tuntutan dan 

sekaligus kebutuhan pada tatanan global bagi lembaga 

pendidikan sebagai pengejawantahan hidup bersama, 

berbangsa dan bernegara dalam hubungannya dengan 

tatanan global yang diwarnai dengan berbagai 

permasalahan yang bersifat luas, kompleks dan 

mendunia. 

7) Penyelesaian permasalahan hidup yang dialami 

umat manusia tidak cukup dalam negeri sendiri, namun 

banyak hal yang penyelesaiannya dibutuhkan dukungan 
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dan bantuan luar negeri, misalnya terorisme global, 

masalah ekonomi dan masalah krisis multidimensional. 

8)  Globalisasi merupakan suatu gejala wajar yang 

pasti akan dialami oleh setiap lembaga pendidikan, baik 

pada peserta didik yang maju, peserta didik harus 

berkembang, maupun peserta didik yang masih rendah 

taraf hidupnya. Dalam era global, suatu  lembaga 

pendidikan tidak mungkin dapat mengisolasi diri terhadap 

proses globalisasi. Jika suatu lembaga pendidikan 

mengisolasi diri dari globalisasi, mereka dapat dipastikan 

akan terlindas oleh zaman serta terpuruk pada era 

keterbelakangan dan kebodohan. Dampak positif dan 

negatif pada pengaruh globalisasi terhadap lembaga 

pendidikan pasti ada. Hal tersebut yang telah membawa 

perubahan-perubahan yang besar, diantaranya 

pelaksanaan proses belajar baik di kelas maupun di 

lapangan yang dapat membawa dampak positifnya bagi 

perwira siswa Seskoad. 

9)  Dari hasil pembahasan di atas, lembaga 

pendidikan dalam hal ini Seskoad dapat melakukan 

beberapa tindakan untuk mencegah terjadinya pengaruh 

yang negatif terhadap Pasis Seskoad yaitu : Seskoad 

perlu mengkaji ulang peraturan-peraturan yang dapat 

menyebabkan Pasis keluar dari kurikulum pendidikan. 

10) Pendidikan nilai atau moral sebagai isu global di 

beberapa lembaga pendidikan menampakkan adanya 

perbedaan dan kesamaan. Perbedaan yang ada 

disebabkan oleh adanya perbedaan SDM. Walaupun 
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demikian, Seskoad memberikan penekanan pendidikan 

nilai moral pada nilai etik-moral, terutama dalam hal nilai-

nilai yang bersifat asasi manusia, universal dan global. 

b. Dosen yang berwawasan global adalah dosen yang 

memiliki pemahaman akan pentingnya teknologi internet dan 

mampu memanfaatkannya dalam pengembangan pembelajaran 

di Seskoad. Dosen harus senantiasa memiliki kesadaran akan 

perlunya peningkatan kompetensinya masing-masing sehingga 

selalu berupaya mengikuti kegiatan pelatihan baik secara 

mandiri maupun kegiatan kolektif yang dilaksanakan oleh 

Seskoad. Peran dosen dalam era globalisasi pendidikan saat ini 

masih sangat dibutuhkan dan tidak bisa tergantikan oleh 

komputer maupun internet antara lain: peran dosen sebagai 

pembimbing dalam menghadapi pasis yang mengalami kesulitan 

belajar,  peran dosen sebagai evaluator dan motivator dalam 

melakukan tindakan terhadap permasalahan pasis, peran dosen 

konselor dalam pembinaan karakter Pasis yang berkepribadian 

luhur sebagai lulusan Seskoad, peran dosen dalam 

mengembangkan kreatifitas dan inovatif Pasis melalui 

pembelajaran yang berpusat pada Pasis. 

c. Globalisasi  adalah  suatu  proses  tatanan   yang  

mendunia  dan  tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada 

hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, 

kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang 

akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan 

menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh 

dunia. Dampak positif kemajuan  teknologi  akibat  pesatnya  arus  

globalisasi,  merubah  pola pengajaran pada dunia pendidikan. 
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Pengajaran yang bersifat klasikal berubah menjadi pengajaran 

yang berbasis teknologi baru seperti internet dan komputer. 

Perubahan corak pendidikan, mulai longgarnya kekuatan kontrol 

pendidikan. Tuntutan  untuk berkompetisi dan tekanan institusi 

global,  seperti IMF dan World Bank, mau atau tidak, membuat 

dunia dan pembuat kebijakan harus berkompromi untuk 

melakukan perubahan. Dampak negatif era globalisasi 

mengancam  kemurnian dalam  pendidikan. John  Micklethwait 

menggambarkan sebuah kisah tentang persaingan bisnis yang 

mulai merambah dunia pendidikan  dalam  bukunya  “Masa 

Depan  Sempurna”  bahwa  tibanya  perusahaan pendidikan 

menandai pendekatan kembali ke masa depan. Dunia maya 

selain sebagai sarana untuk mengakses informasi dengan 

mudah juga dapat memberikan  dampak negatif bagi siswa. 

Terdapat pula, aneka macam materi  yang  berpengaruh  negatif  

bertebaran  di  internet.  Misalnya:  pornografi, kebencian,  

rasisme,  kejahatan,  kekerasan  dan  sejenisnya.  Berita  yang  

bersifat pelecehan seperti pedafolia dan pelecehan seksual pun 

mudah diakses oleh siapa pun, termasuk  siswa. Barang-barang  

seperti viagra,  alkohol,  narkoba  banyak ditawarkan melalui 

internet. Penyebab  buruknya  pendidikan  di  era  globalisasi  di  

Indonesia  adalah kualitas SDM  yang berbeda-beda, itu yang 

mengakibatkan pendidikan tidak berjalan dengan lancar, yang  

sesuai dengan keinginan Seskoad sekarang ini  adalah  visioning  

(pandangan), repositioning strategy (strategi) dan leadership 

(kepemimpinan). Tanpa itu semua, kita tidak akan pernah 

beranjak dari transformasi yang terus berputar-putar. Dengan visi  

jelas,  tahapan-tahapan  yang  juga  jelas  dan  komitmen  semua  

pihak  serta kepemimpinan yang kuat untuk mencapai itu.  
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13. Saran.   Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka perlu 

disarankan beberapa hal kepada komando atas guna menyikapi 

pengaruh globalisasi terhadap peserta didik Seskoad, maka perlu 

disampaikan beberapa saran sebagai berikut:  

a. Pendidikan yang ada di Seskoad harus terus 

ditingkatkan guna menjawab tantangan masa depan, sehingga 

keluaran peserta didik Seskoad memiliki semangat juang yang 

tinggi dan kesadaran untuk berbuat yang terbaik demi 

satuannya, sesuai dengan bidang profesi masing-masing. 

Pengembangan pola pendidikan perlu mendapatkan masukan 

guna untuk pembekalan sebagai generasi penerus bangsa. 

b. Sebaiknya dosen perlu untuk mengembangkan kualitas 

kinerjanya dalam dunia pendidikan sehingga dapat 

memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan 

Pasis ke arah kemajuan dan dapat mengarahkan dengan 

adanya pengaruh globalisasi saat ini. Dosen juga perlu 

memahami aspek-aspek    perkembangan    globalisasi   yang   

merupakan   akibat  dari perkembangan zaman, sehingga 

dosen dan Pasis mampu mengikuti laju perkembangan 

pendidikan yang berjalan di Seskoad saat ini. 

c. Bahwa di era globalisasi ini sangat nyata dibutuhkan 

generasi yang unggul dan mandiri. Oleh karena itu Seskoad 

perlu menyikapi dengan positif, sehingga bisa menerima 

perkembangan untuk mengimbangi perkembangan dalam era 

globalisasi ini sehingga tercipta generasi yang tidak tertinggal 

dalam era globalisasi ini. Pengaruh globalisasi memang tidak 

mungkin kita tolak atau hindari, kita harus dapat 

memanfaatkannya untuk kesejahteraan lembaga pendidikan 
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tetapi disisi lain kita juga harus berhati-hati dan bersikap bijak 

agar dampak negatif yang menyertainya dapat kita hilangkan 

atau paling tidak kita minimalisir, sehingga Pasis harus 

semakin kritis dan dewasa dalam menyikapinya. Pada masa-

masa sekarang ini perlu melakukan sosialisasi yang 

berkelanjutan dalam pemahamannya tentang pengaruh 

globalisasi. Tujuannya adalah menciptakan perwira siswa yang 

unggul dan mandiri dalam menghadapi era globalisasi. Sebab 

globalisasi suatu proses  yang tidak bisa dihindari ataupun 

dicegah.  
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