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Unit 1: Tantangan Kehidupan Sosial, Akan memberi bekal kepada Anda untuk memahami 
globalisasi. Bagaimana terjadinya globalisasi, dan dampaknya akan menjadi pengetahuan Anda 
dalam menyikapi perubahan sosial dalam kehidupan. Era industri 4.0 yang saat ini menjadi isu 
penting sebagai perwujudan globalisasi dapat  Anda sikapi dengan meningkatkan kompetensi 
Anda.  

Unit 2: Potret Buruk Kehidupan, memberikan dasar pengetahauan dan praktik pada Anda 
untuk dapat mengenali permasalahan sosial akibat globalisasi sehingga dapat  bermanfaat 
dalam kehidupan Anda. Dalam kehidupan ini ketimpangan sosial terjadi diberbagai bidang sosial, 
ekonomi, politik, dan hukum. Mempraktikkan kompetensi Anda dengan memberikan solusi pada 
ketimpangan sosial  menjadi sangat penting dan perlu.

Pengalaman Anda dan juga hasil observasi lingkungan melalui analisis kritis Anda jangan hanya 
disimpan di lemari Anda, tetapi sebarkan hasilnya di berbagai media, seperti media cetak (koran 
atau majalah), media sosial, maupun Taman Bacaan Masyarakat. Anda juga dapat menjadi 
bagian nyata dalam kehidupan sebagai agen perubahan (agent of change) melalui kegiatan 
sederhana dalam mengatasi ketimpangan dalam masyarakat.

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. Sebenarnya, apa 
yang dimaksud dengan globalisasi? 
Secara umum, pengertian globalisasi 
adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, 
pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya.

Istilah globalisasi diambil dari bahasa Inggris, yaitu globalize yang berarti universal atau 
menyeluruh. Penambahan imbuhan “ization” pada kata globalization artinya adalah proses 
mendunia. Sehingga arti globalisasi adalah proses sesuatu (informasi, pemikiran, gaya hidup, 
dan teknologi) yang mendunia. Proses globalisasi dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya; 
teknologi internet, infrastruktur telekomunikasi dan transportasi, pertukaran pelajar, dan lain-lain. 
Pada umumnya globalisasi berhubungan dengan perubahan menyeluruh pada bidang ekonomi, 
industri, gaya hidup, dan aspek-aspek kehidupan lainnya.

A. Pengertian Globalisasi
Ada banyak para ahli yang memberikan pengertian tentang globalisasi. Tetapi, di sini 
akan diberikan beberapa pengertian globalisasi agar Anda mudah dalam memahaminya. 
Pengertian globalisasi tersebut di antaranya adalah 

TANTANGAN KEHIDUPAN SOSIAL
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