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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 Globalisasi, terlepas dari bermacam perbedaan pendapat, telah menjadi 

sebuah proses yang terus berkembang dan membawa beragam substansi ke seluruh 

dunia. Salah satu fenomena global yang hingga sekarang masih berlangsung 

adalah gerakan reformasi pendidikan di berbagai negara yang disebut sebagai 

Global Educational Reform Movement (GERM). Pasi Sahlberg menyebut gerakan 

tersebut telah mentransformasi sistem pendidikan di seluruh dunia dalam beberapa 

dekade terakhir.1 

Secara umum gerakan reformasi pendidikan dalam GERM menekankan 

pada kombinasi antara solusi market dengan kebijakan manajerialis sebagai satu 

jalan yang dinilai paling efektif untuk menyelesaikan bermacam bentuk masalah 

pendidikan baik yang baru atau yang lama. Dalam bahasa sederhana, GERM 

dijalankan di atas landasan logika pasar dan manajemen korporasi yang kemudian 

diaplikasikan dalam sistem pendidikan. Pasi Sahlberg menjelaskan; 

“The GERM emphasizes some fundamental new orientations to learning 
and educational administration. It suggests three strong directions to 
improve quality, equity and effectiveness of education: putting priority on 
learning, aiming at good learning achievement for all students and making 
assessment an integral part of the teaching and learning process. However, 
it also strengthens market-like logic and procedures in education.” 2 

 

                                                           
1Valerie Strauss. “How GERM is infecting school around the world,” Washington Post, 2012, 
www.washingtonpost.com/blogsanswer-sheet/post/how-germ-is-infecting-schools-around-the-
world/2012/06/29/gJQAVELZAW_blog.html (diakses November 2014). 
2 Pasi Sahlberg, “Education Reform For Rising Economic Competitiveness” Journal of Educational 
Change (2006): 1-29. 
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Antoni Verger and Hülya Kosar Altinyelken menyebutkan bahwa sejalan 

dengan logika neoliberalisme, GERM mempromosikan adanya pengurangan 

peran negara secara langsung dalam pendidikan. Sebaliknya, negara 

dialihfungsikan menjadi pihak regulator yang mengendalikan pendidikan dari 

jauh.  

GERM menjadi fenomena global tentu bukan tanpa sebab. Proses 

internasionalisasi yang berujung pada internalisasi model pendidikan di level 

domestik harus dilihat dari dua sisi, yakni sisi agen global dan sisi pembuat 

kebijakan di level negara. Pada sisi agen global, gerakan reformasi pendidikan 

mampu menarik banyak kalangan berkaitan dengan materi dan kekuatan 

ideasional berbagai macam organisasi internasional yang bergerak sebagai 

promotor dengan kekuatan pengaruh besar serta memiliki kemampuan koneksi 

kuat secara global. Dalam hal ini Bank Dunia adalah institusi yang paling 

menonjol.3 GERM seringkali dipromosikan melalui kepentingan agen-agen 

pembangunan internasional dan berbagai korporasi swasta lewat intervensi dalam 

refomasi pendidikan nasional dan lewat formulasi kebijakan.4 

Di level domestik, krisis ekonomi tahun 70an dan 80an yang terjadi di 

berbagai belahan dunia, memaksa pemerintah sebagai pembuat kebijakan 

domestik untuk menerima saran pemilihan ekonomi neoliberal lewat Structural 

Adjustment Programmes (SAPs) dan Washington Consensus. Washington 

Consensus pada dasarnya merupakan pemutakhiran dari SAPs yang digagas oleh 

                                                           
3Antoni Verger dan Hülya Kosar Altinyelken, Mireille De Koning “Global Education Reform and 
The New Management of Teachers: A Critical Introduction,”Educational International Research 
Institute, (2013) 
4 PasiSahlberg, “Global Educational Reform Movement is here!” http://pasisahlberg.com/global-
educational-reform-movement-is-here/  (diakses pada 28 September 2013) 
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IMF dan Bank Dunia untuk mengatasi masalah krisis utang di Amerika Latin dan 

Afrika. Situasi ekonomi yang memburuk akibat krisis minyak 1973, khususnya di 

negara-negara miskin dan berkembang, pada akhirnya tidak banyak memberikan 

pilihan kecuali menerima SAPs.5 Inilah yang kemudian secara masif menjadi 

ortodoksi reformasi pendidikan dalam banyak sistem pendidikan di seluruh dunia 

termasuk Amerika Serikat, Inggris, Australia dan terutama di banyak negara-

negara transisi.6 

 Di saat banyak negara di dunia melakukan reformasi pendidikan dengan 

mengacu pada GERM, hal berbeda terjadi di Finlandia. Negara ini justru 

menunjukkan sikap resisten terhadap model pendidikan yang berorientasi pada 

pasar. Tentu pilihan kata resisten menjadi sangat krusial karena Finlandia di satu 

sisi telah membuka diri pada neoliberalisme melalui komitmennya terhadap pasar 

bebas dan juga konsekuensi-konsekuensi ekonomi atas pilihannya bergabung 

dengan Uni Eropa sejak tahun 1995. Finlandia memang memiliki akar sejarah 

yang kuat dengan model coordinated market economy (CME) terlebih era 

ekonomi Keynesian yang diimplementasikan dalam bentuk negara kesejahteraan. 

Akan tetapi, sejak akhir 1980an, Finlandia telah mengalami beragam transformasi 

dalam sektor ekonomi terutama berkaitan dengan kebijakan perdagangannya. 

Skurnik menjelaskan bahwa perubahan-perubahan utama telah mengalihkan 

Finlandia ke arah ekonomi pasar liberal.7 

Finlandia merupakan negara yang memiliki ekonomi pasar bebas yang luas 

dan sangat terindustrialisasi dengan output perkapita hampir menyamai Austria, 
                                                           
5Susan Robertson, Mario Novelli, Roger Dale, Leon Tikly, Hillary Dachi, dan  Ndibelema Alphonce 
Globalization, Education and Development: Ideas, Actors and Dynamics (Department for 
International Development, 2007). 
6 Sahlberg, “Finnish Educational Reform” 
7 Paivi Oinas, “Finland: A Success Story?” European Planning Studies (Desember 2005) 
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Beligia, Belanda dan Swedia.8 Prosedur kebijakan perdagangan memperkuat daya 

saing ekonomi Finlandia dengan mempengaruhi lingkungan operasional bisnis di 

Finlandia yang telah secara luas diciptakan dan dengan memastikan efisiensi arus 

impor. Bukan hanya itu, kesuksesan ekonomi Finlandia didasarkan pada 

penghapusan hambatan-hambatan ekspor, investasi, aksesibilitas dan kebijakan 

impor yang ramah kompetisi.9 Meskipun Finlandia telah membuka diri dengan 

pasar global, akan tetapi tidak demikian halnya dengan sektor pendidikannya. 

 Finlandia pada dasarnya juga melakukan reformasi pendidikan yang dilalui 

secara bertahap sejak awal 1970an. Pada tahun 1980an, wacana untuk melakukan 

reformasi pendidikan di Finlandia berubah secara dramatis sebagai konsekuensi 

dari manajemen sektor publik yang baru dan kebijakan-kebijakan neoliberal 

lainnya. Akan tetapi Finlandia tetap imun dari reformasi pendidikan yang 

berorientasi pasar.10 

Di level internasional, Finlandia selalu mendapatkan saran dari OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development), PBB dan Uni Eropa 

dalam hal kebijakan di bidang pendidikan. Akan tetapi Finlandia tidak 

menunjukkan keberpihakannya pada kebijakan yang mengikuti jejak privatisasi 

dan standarisasi di dalam sektor pendidikan seperti yang terjadi di Inggris dan 

Amerika Serikat bahkan Jerman.11 Trade Union of Education (OAJ) di Finlandia 

                                                           
8 “The World Fact Book: Finland,” Central Intellligent Agency,  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fi.html (diakses 3 Juli, 2014). 
9“Trade Policy,” Ministry for Foreign Affairs of Finland, 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15260&contentlan=2&culture=en-US 
(diakses 3 Juli, 2014). 
10Getahun Yacob Abraham. Review dariFinnish Lessons, What can the world learn from 
educational change in Finland?, oleh Pasi Sahlberg, KAPET (2012): 127 
11Sahlberg, “Finnish Educational Reform” 
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yang merepresentasikan lebih dari 95% guru di negara tersebut secara konsisten 

menolak untuk mengadopsi model manajemen bisnis dalam sektor pendidikan.12 

Resistensi Finlandia menjadi semakin problematis manakala negara-negara 

kesejahteraan lain di kawasan Skandinavia ternyata ikut terdampak oleh GERM. 

Swedia tercatat telah melakukan reformasi pendidikan dengan mengikuti pola 

kebijakan yang sama dengan GERM. Gabriel H. Sahlgren menjelaskan bahwa era 

1980an sampai dengan awal tahun 1990an merupakan masa-masa krusial 

transformasi kebijakan pendidikan Swedia menjadi lebih pro pasar. Pada tahun 

1991, Swedia mulai melepaskan kontrol negara atas sektor pendidikan melalui 

kebijakan yang disebut dengan choice revolution. Setahun kemudian, Swedia 

mereformasi sektor pendidikan dengan memberlakukan sistem voucher (1992 

Voucher Programme).13 Swedia bahkan oleh OECD disebut sebagai negara Barat 

dengan sistem pendidikan yang berubah drastis dari paling terpusat menjadi satu 

dari sekian negara yang paling terdesentralisasi.  

 Bukan hanya Swedia, Norwegia yang telah berabad-abad mengelola 

pendidikan dengan dasar kesetaraan melalui The Norwegian Unified School secara 

perlahan melakukan penyesuaian dengan globalisasi dengan membuka peluang 

bagi pasar untuk bermain dalam sektor pendidikan. Pada tahun 2002, Norwegia 

meninggalkan model Unified School dan beralih pada The Norwegian Quality 

Reform 2002 yang berakar dari privatisasi dan kompetisi.14 

 Memperhatikan bahwa secara ekonomi Finlandia telah membuka diri 

dengan pasar global, dan bahwa negara-negara Skandinavia lain yang juga 
                                                           
12Abraham, review dari Finnish Lessons. 
13 Gabriel Sahlgren, “Schooling for Money: Swedish Education Reform and the Role of Profit 
Motive” IEA Discussion Paper (Desember 2010): 6-24. 
14 Anne Welle-Strand dan Arild Tjeldvoll, “The Norwegian Unified School: A Paradise Lost?,” 
Journal of Education Policy 17 (2002): 673-686. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI RESISTENSI FINLANDIA TERHADAP ... ANDIKA KELANA PUTRA



6 
 

menerapkan social welfarism telah melakukan penyesuaian terhadap kebijakan 

pendidikan yang lebih pro pasar, maka seharusnya Finlandia juga dapat melakukan 

hal yang serupa. Namun demikian, ketika wacana neoliberalisme pendidikan 

masuk ke Finlandia pada tahun 1990an, Finlandia justru menunjukkan sikap 

resistensi dengan tidak mengikuti model reformasi dalam GERM. 

I.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; mengapa Finlandia bersikap 

resisten terhadap Global Educational Reform Movement? 

I.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari penjelasan ilmiah terkait dengan sikap 

resisten Finlandia terhadap Global Educational Reform Movement. 

I.4 Kerangka Pemikiran 

I.4.1 Konsep Globalisasi Pendidikan 

Kajian mengenai globalisasi memiliki cakupan materi luas dan ragam 

definisi maupun interpretasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hal baru 

atau lama, serta proses globalisasi yang berbeda-beda. Hal tersebut setidaknya 

dibuktikan dengan adanya tiga pendekatan dalam globalisasi yakni hyperglobalist, 

sceptist  dan  transformationalist yang masing-masing memiliki pandangan 

perbeda terhadap globalisasi.15 

Globalisasi kemudian oleh para pengamat maupun ahli dipandang sebagai 

sebuah konsep yang memiliki banyak makna dan sebagai sebuah ilmu, globalisasi 

mengalami tumpang tindih dan selalu berinteraksi dengan berbagai disiplin yang 

berbeda seperti ekonomi, sosiologi, politik maupun sejarah. Oleh karena itu, 

                                                           
15 David Held, A. McGrew, D. Goldblatt & J. Perraton “Global Transformation: Politics, Economics, 
Culture,” (Cambridge: Polity Press, 1999) 
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ilmuwan dan peneliti dari masing-masing disiplin mendefinisikan globalisasi dari 

sudut pandang masing-masing.16 Terlepas dari berbagai perbedaan konseptualnya, 

terdapat satu konsensus bersama bahwa globalisasi merupakan kekuatan global 

yang telah membawa dampak besar bagi dunia dalam banyak segi  kehidupan, 

tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. 

Dampak globalisasi terhadap sektor pendidikan dilihat dari dua sudut 

pandang. Pertama, globalisasi dalam konteks ekonomi telah memunculkan 

lingkungan berupa era persaingan global dan konsekuensi logis berupa 

kemampuan berkompetisi dan daya saing atau competitiveness sebagai syarat 

utama bagi aktor global, terutama negara untuk bisa bertahan dalam tekanan 

globalisasi. Dalam konteks tersebut, pendidikan menjadi sektor penting yang 

ditarget oleh negara sebagai perantara untuk meningkatkan daya saing 

globalnya.17 Andy Green dalam Education, Globalization and Nation State 

bahkan menyebut pendidikan sebagai sektor penting dalam proses transformasi 

sebuah negara.18 

Tekanan globalisasi  telah membuat negara menyadari prioritasnya untuk 

menciptakan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang dapat 

membantu negara untuk secara ekonomi lebih kompetitif dibanding dengan 

negara-negara lainnya.19 Artinya, globalisasi memunculkan respon negara dalam 

                                                           
16 Khalaf Al’Abri, “The Impact of Globalization on Education Policy of Developing Countries: Oman 
as Example,” Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ) Vol 2, (Desember 
2011)  
17 Lingard dan Ozga. The RoutlageFalmer Reader. 
18 Andy Green, Education, Globalization and the Nation State, London: McMillan Press, 1997. 
dalam Nikoloz Parjanadze, “Globalization Theories and Their Effect on Education,” Scientific 
Journal 2(3) (2009): 77-78 
19 Al’Abri, “The Impact of Globalization”  
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konteks penyesuaian pendidikan domestiknya sebagai strategi menghadapi 

persaingan global.  

Kedua, globalisasi bukan hanya membuat negara perlu melakukan 

penyesuaian domestik, akan tetapi globalisasi juga merupakan fenomena 

bermuatan universialisasi nilai maupun budaya yang berpotensi menimbulkan 

gesekan dengan nilai maupun budaya lokal. Anthony Giddens menjelaskan bahwa 

globalisasi juga merujuk pada intensifikasi relasi sosial dunia yang membawa 

dampak berupa interaksi lokal-global yang saling mempengaruhi satu sama lain.20 

Dalam beberapa literatur, globalisasi bukan hanya didefinisikan dalam 

konteks ekonomi global, akan tetapi juga dalam konteks universalisasi nilai-nilai 

lokal yang mengglobal seperti Westernisasi dan Amerikanisasi. Hal tersebut 

berkaitan dengan kekuatan ideasional yang dibawa lewat perantara agen-agen 

globalisasi seperti Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF) dan World 

Trade Organization (WTO). Begitu pula dalam sektor pendidikan, globalisasi juga 

telah membawa dampak terhadap terglobalisasinya kebijakan pendidikan yang 

kemudian melalui berbagai mekanisme penetrasi global maupun policy borrowing 

membawa dampak signifikan terhadap perubahan sistem pendidikan di level 

nasional.21 

Roger Dale mengkategorikan mekanisme global berkaitan dengan 

organisasi internasional dalam mempengaruhi negara-negara di dunia untuk 

melakukan reformasi pendidikan diantaranya; (1) imposition yakni ketika aktor-

aktor eksternal seperti organisasi-organisasi internasional atau negara-negara kuat 

memaksa beberapa negara untuk mengambil kebijakan pendidikan tertentu 
                                                           
20 Al’Abri, “The Impact of Globalization” 
21 Martin Carnoy, “Globalization and Educational Reform. What planners need to know,” 
International Institute for Educational Planning. UNESCO. 1999. 
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sebagaimana dicontohkan dalam Bank Dunia, IMF dan agen-agen pemberi 

bantuan terhadap borrower countries, (2) harmonization yakni ketika negara-

negara saling menyetujui dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan umum 

dalam suatu area kebijakan tertentu, (3) dissemination yakni ketika sebuah 

organisasi internasional mengunakan langkah persuasif  dan pengetahuan teknis 

untuk meyakinkan negara dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tertentu, 

(4) standardization terjadi manakala komunitas internasional mempromosikan 

prinsip-prinsip dan standar yang membingkai perilaku banyak negara, dan (5) 

installing interdependence yang terjadi manakala banyak negara sepakat untuk 

mencapai tujuan-tujuan umum untuk mengatasi berbagai permasalahan yang 

memerlukan kerjasama internasional.22 

Bagan I.1 Peran WTO dalam Globalisasi Kebijakan Pendidikan23 

 

                                                           
22 Roger Dale, "Applied Education Politics or Political Sociology of Education?: Contrasting 
Approaches to the Study of Recent Education Reform in England and Wales", dalam Researching 
Education Policy: Ethical and Methodological Issues, ed. D. Halpin and B. Troyna. (London, The 
Falmer Press, 1994). 
23 Anthoni Verger, “The Merchants of Education: Global Politics and the Uneven Education 
Liberalization Process within the WTO” 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=
0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F2527555%2FThe_merchants_of_educa
tion_global_politics_and_the_uneven_education_liberalization_process_within_the_WTO&ei=e7
6RVPOONMaOuATAnYGYCA&usg=AFQjCNGM9j1PjSvXUjFujt_YmUZVUjNtZw&bvm=bv.82001339,
d.c2E (diakses November, 2014). 
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Dualisme tekanan globalisasi terhadap entitas lokal tertutama negara 

disebut oleh Henry dkk. sebagai “tekanan  dari atas” dan “tekanan dari bawah” 

yang membatasi pilihan-pilihan pembuatan kebijakan di level negara. Dari atas, 

terdapat beragam kekuatan internasional seperti kompetisi ekonomi interasional, 

tekanan politik dari negara-negara yang lebih kuat dan invasi simbol maupun 

ide.24 Dari bawah, terdapat kekuatan lokal yang berupa ideologi kultural, gerakan 

sosial, tradisi dan kondisi politik lokal.25 

Organisasi-organisasi supranasional seperti PBB dan organ 

kelengkapannya, Bank Dunia, IMF, WTO, OECD, ditambah dengan kepentingan 

perusahan-perusahaan multinasional yang hadir sebagai aktor globalisasi 

memberikan tekanan yang lebih kompleks terhadap negara yang memang mau 

tidak mau harus diperhitungkan. Organisasi supranasional dan perjanjian yang 

terorganisasi secara internasional dan terfasilitasi oleh media dan teknologi, telah 

bertindak sebagai instrumen perubahan global. Meskipun tekanan-tekanan 

tersebut tidak membuat negara sepenuhnya ‘impoten’, akan tetapi tekanan-

tekanan tersebut telah membatasi kapasitas pembuatan kebijakan negara.26 

Sebagaimana diafirmasi oleh Scholte, sebuah negara tidak lagi berdaulat, karena 

negara dalam lingkungan yang terglobalisasi tidak bisa menegakkan peraturan 

yang komprehensif, absolut dan singular atas negaranya dan hubungan 

internasionalnya.27 

                                                           
24Sajid Ali, “The Influence of Globalization on the National Educational Policies of Developing 
Countries,” Journal of Educational Research 8 (Januari 2005.): 14-21 
25 N. Yeates, “ Social politics and policy in era of globalisation: Critical refrections,” Social Policy 
&Administration 33(April 1999.), 372-393 
26 Ali, “The Influence of Globalization on the National” 
27 J.A. Scholte. Globalisation: a critical introduction. New York: Palgrave,2000. dalam Sajid Ali, 
“The Influence of Globalization on the National Educational Policies of Developing Countries,” 
Journal of Educational Research 8(Januari 2005.): 14-21. 
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Globalisasi dengan demikian telah membawa negara pada posisi sulit. 

Pertama, sebagai aktor rasional, negara memahami bahwa globalisasi telah 

memaksa negara untuk melakukan penyesuaian domestik, dalam hal ini adalah 

sektor pendidikan agar mampu mendukung kemampuan bertahan negara dalam 

globalisasi ekonomi yang syarat dengan kompetisi. Kedua, Globaliasi juga 

menjadi kekuatan yang berpotensi mengancam lokalitas negara terutama sistem 

pendidikan yang merepresentasikan pengetahuan, nilai-nilai, identitas serta 

budaya lokal.  

I.4.2 Konsep Vernacular Globalization 

Dalam konsep globalisasi kebijakan pendidikan, globalisasi dinilai sebagai 

kekuatan yang membawa negara pada pilihan sulit dalam konteks 

mempertahankan atau merelakan kedaulatan. Kondisi tersebut memunculkan dua 

arus pemikiran antara (1) konvergensi, bahwa globalisasi menekankan pada tren 

progresif homogenisasi budaya, politik, maupun ekonomi dan (2) divergensi yang 

menekankan pada heterogenitas dampak dan outcome globalisasi di level lokal 

(nasional, regional dan bahkan organisasional).28 Dalam konteks yang kedua 

itulah, globalisasi memunculkan hal-hal yang mengemuka sebagai proses bottom 

up dari manipulasi, lokalisasi, interpretasi, mediasi, resistensi dan dan sebagainya. 

Bentuk-bentuk respon lokal terhadap globalisasi tersebut memunculkan 

konsekuensi logis berupa penjelasan yang non-linear, non-deterministik, 

konfliktual atau juga bahkan bersifat suka rela.29 

                                                                                                                                                               
 
28 Massimiliano Vaira, Globalization and Higher Education Organizational Change: A Framework 
For Analysis Kluwer Academic Publisher. Netherlands . 2004. 
29 Vaira, Globalization and Higher Education, 493 
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Dalam perdebatan globalisasi, tesis konvergensi memberikan pernyataan 

bahwa globalisasi membawa dampak berupa homogenisasi terhadap struktur 

politik, ekonomi dan budaya di level nasional. Tesis konvergensi menekankan 

pada penjelasan top-down dan proses makro, atau yang disebut dengan perspektif 

globalization from above. Pandangan tersebut telah mengesampingkan dan 

menganggap remeh respon-repson lokal terhadap proses makro.30 

Pandangan divergensi dalam globalisasi kemudian muncul sebagai opini 

penyeimbang sekaligus berfungsi untuk mengritik pandangan konvergensi yang 

dinilai mengesampingakan peran respon lokal. Dalam tesis divergensi, lokal 

memiliki pengaruh yang kuat dalam merespon globalisasi, bahwa politik lokal dan 

nasional justru memiliki kuasa untuk menafsirkan dan membentuk ulang tekanan 

globalisasi melalui nilai-nilai lokal sebagai piranti utamanya. Besarnya kuasa dan 

porsi lokal dalam merespon globalisasi memunculkan konsekuensi logis bahwa di 

dalam tesis konvergensi, politik nasional tetap dianggap sebagai pihak yang 

memainkan peran dalam mengorganisasi dan membentuk kebijakan yang 

didasarkan pada budaya nasional juga kebutuhan ekonomi dan sosial.31 

“In this perspective, national and local politics, economic and culture 
metabolize, translate and reshape the global trend in the face of their culture, 
histories, needs, practices and institutional structures… the local has 
regained relevance and explanatory centrality to account how globalization 
processes actually occur.” 32 

 
Respon lokal dengan demikian bukan hanya didefinisikan sebagai kemampuan 

nasional untuk melakukan penerjemahan maupun membentukan ulang nilai-nilai 

maupun tren global yang masuk ke level lokal (nasional) melalui budaya saja, 

                                                           
30 Vaira, Globalization and Higher Education, 493 
31 Vaira, Globalization and Higher Education, 493 
32 Vaira, Globalization and Higher Education, 493 
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akan tetapi juga didasarkan pada kebutuhan dan relevansinya terhadap nilai-nilai 

lokal.  

 Dalam perkembangannya, globalisasi bukan hanya memunculkan dua 

aliran pemikiran konvergensi dan divergensi. Terdapat upaya-upaya untuk 

merekonsisliasi dua arus pemikiran yang berbeda dan saling bertentangan, 

mempertemukan tendensi global yang bersifat top down dengan respon-respon 

lokal dengan memperkenalkan konsep-konsep baru seperti glocalization yang 

dikemukakan oleh Robertson dan Kellner, ataupun konsep glonacal agency 

(aktor-aktor kolektif dari agen global, nasional dan lokal). Selain dua konsep 

tersebut, terdapat satu konsep yang disebut dengan vernacular globalization yang 

dikemukakan oleh Ajun Appadurai dalam Modernity At Large.33 

 Vernacular globalization didefinisikan sebagai cara bagi lokal untuk 

merespon globalisasi yang bersifat top-down. Appadurai menawarkan pendekatan 

yang lebih moderat jika dibandingkan dengan tesis divergensi. Dalam vernacular 

globalization,  pihak lokal, melalui budaya, sejarah, politik maupun pendidikan 

melakukan mediasi melalui kebijakan untuk melonggarkan maupun 

menyempitkan efek top-down globalisasi.34 Asumsi dasarnya adalah bahwa 

‘globalisasi dari atas’ atau bentuk-bentuk dominan dari globalisasi termediasi 

dalam konteks lokal melalui vernacular globalization atau yang disebut dengan 

‘globalisasi dari bawah’.  

Vernacular globalization pada dasarnya membawa resonansi gagasan 

tentang glokalisasi, maupun hibridisasi yang sama-sama memiliki argumen dasar 

untuk memediasi ketegangan antara homogenisasi dan heterogenisasi, 

                                                           
33 Vaira, Globalization and Higher Education, 493 
34 Vaira, Globalization and Higher Education, 493 
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sebagaimana dalam konsep konvergensi dan divergensi. Akan tetapi, vernacular 

globalization tidak sama dengan glokalisasi maupun hibridisasi dalam konteks 

kuasa entitas lokal atau negara untuk menolak bentuk-bentuk dominasi global 

terhadap level nasional. “Vernacular globalization recognizes contextual and local 

realities and implies that countries through their government, and other 

stakeholders may resist dominant (emphazise added) forms of globalization.”35 

Dalam bahasa Popkewizt, vernacular globalization memunculkan 

‘collective narative’, yakni konsep yang menghubungkan antara kebijakan dengan 

identitas nasional di berbagai sistem nasional yang berbeda-beda. Collective 

narrative memiliki substansi berupa keaslian sosial dan budaya yang secara 

koheren diartikulasikan oleh para pembuat kebijakan di level nasional maupun 

lokal, diperlukan untuk memediasi kebijakan yang berpindah-pindah atau 

travelling policy. Hal itulah yang kemudian digunakan untuk memformulasikan 

asumsi-asumsi berkaitan dengan hal-hal apa yang sesuai dan yang tidak sesuai 

dengan level lokal.36 

I.4.3 Theory of Tree 

 Dari dua konsep sebelumnya, terdapat gambaran bahwa negara 

dihadapkan pada situasi sulit berkaitan dengan kebutuhan negara untuk 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan kompetisi global, namun disatu sisi juga 

memiliki kepentingan untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilai lokalnya 

dari tekanan univeralisasi nilai global. Y. C. Cheng dalam Local Knowledge and 

                                                           
35 L Partnoi dan S Baghley, “Vernacular globalization and the mediation of the discourse on global 
competition in higher education Paper dipresentasikan di the 56th Annual Conference of the 
Comparative and International Education Society, Caribe Hilton, San Juan Puerto Rico online 
dalam http:citation.allacademic.com/meta/p554085_index.html 2012. 
36 Bob Lingard dan Jenny Ozga. The RoutlageFalmer Reader in Education Policy and Politics 
Routledge: 270 Madison Ave. 2007. 
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Human Development in Globalization of Education mengemukakan teori tentang 

bentuk-bentuk interaksi antara pengetahuan lokal dan pengetahuan global.   

 Pengetahuan lokal didefinisikan sebagai pengetahuan yang valid dalam 

konteks lokal, diakumulasikan oleh komunitas maupun entitas lokal yang 

bersumber dari konteks sosial, aset kebudayaan dan latar belakang historis.  

“Local knowledgeis the knowledge that has been tested valid in a local 
context and accumulated by the local community or people. To different 
local communities, the existing social context, cultural assets and historical 
backgrounds may be completely different and therefore the knowledge and 
wisdom they have found useful and valid and accumulated in the past years 
may be different.” 37 

 
Adapun pengetahuan global memiliki definisi yang cukup beragam dari para ahli, 

namun pada dasarnya konsep pengetahuan global secara umum didefinisikan 

sebagai pengetahuan yang valid di banyak negara dan wilayah di dunia.38  

 Selanjutnya Y.C. Cheng mengemukakan bahwa globalisasi telah 

memunculkan dua tipe interaksi antara perkembangan pengetahuan lokal dan 

pengetahuan global yang disebut dengan “pengetahuan lokal yang berkembang” 

dan “pengetahuan lokal yang menghilang”. Pengetahuan lokal mampu bertahan 

dalam globalisasi dan bahkan mampu berkontribusi baik terhadap pembanguan 

lokal maupun berkontribusi terhadap pertumbuhan pengetahuan global dengan 

syarat bahwa pengetahuan lokal yang berkembang juga valid dan dapat diterima 

di wilayah lain di dunia.39 

 

 

                                                           
37 Y.C. Cheng, “Local Knowledge and Human Development in Globalization of Education,” Centre 
for Research and International Collaboration Hong Kong Institute of Education.(2003). 
38 Cheng, “Local Knowledge and Human Development.” 
39 Cheng, “Local Knowledge and Human Development.” 
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Gambar I.1 Growing Local Knowledge 40 

 

 Dalam tipe interaksi kedua, pengetahuan lokal justru mengalami 

degradasi, tertekan oleh pengetahuan global dan memiliki potensi menghilang 

bahkan tergantikan oleh pengetahuan global. Pengetahuan lokal tidak mampu 

menahan tekanan pengetahuan global, dengan demikian pengetahuan lokal tidak 

memiliki kontribusi besar dalam pembangunan lokal. 

Gambar I.2 Disappearing Local Knowledge 41 

 

                                                           
40 Cheng, “Local Knowledge and Human Development.” 
41 Cheng, “Local Knowledge and Human Development.” 
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 Dalam tulisannya, Y.C Cheng mengemukakan enam teori yang 

menjelaskan bentuk-bentuk respon negara dalam kaitannya dengan pemberdayaan 

pengetahuan lokal dan pengetahuan global yang disebut sebagai Multiple Theories 

of Fostering Local Knowledge and Human Development in Globalization of 

Education. Keenam teori tersebut adalah Theory of Tree, Theory of Crystal, 

Theory of Birdcage, Theory of DNA, Theory of Fungus  dan Theory of Amoeba. 

Dari keenam teori tersebut, Cheng mengkategorikan tiga kelompok teori 

berdasarkan kompromi negara terhadap tekanan globalisasi.   

 Kelompok teori pertama yakni  Theory of Tree, Theory of Crystal, dan Theory 

of Birdcage, dikategorikan sebagai teori yang merepresentasikan keberpihakan 

negara terhadap pengetahuan lokal. Kelompok teori kedua yakni Theory of 

Fungus dan Theory of Amoeba dikategorikan sebagai teori yang 

merepresentasikan keberpihakan negara terhadap pengetahuan global dan 

cenderung mereduksi peran pengetahuan lokal. Adapun Theory of DNA 

dikategorikan sebagai kelompok teori ketiga berkaitan dengan posisinya yang 

berada di tengah. Dari keenam teori tersebut, peneliti menggunakan Theory of 

Tree sebagai teori yang paling relevan untuk menjelaskan permasalahan dalam 

penelitian ini. 

 Theory of Tree memiliki asumsi dasar bahwa nilai-nilai lokal berperan 

penting dalam pembanguan pengetahuan lokal. Di satu sisi, teori ini juga 

menjelaskan perlunya untuk menyerap sumber daya yang relevan dari sistem 

pengetahuan global sebagai upaya untuk mengambangkan pengetahuan di level 

lokal, maupun untuk kemudian berkembang dalam memberikan kontribusi ke 

luar. 
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“The theory of tree assumes that the process of fostering local knowledge 
should have its roots in local values and traditions but absorb external useful 
and relevant resources from the global knowledge system to grow the whole 
local knowledge system inwards and outwards.” 42 

 
 Melalui lokalitas sebagai unsur dominan dalam pembangunan lokal dan 

global, maka mengembangkan pengetahuan lokal dalam pendidikan yang 

terglobalisasi membutuhkan identitas lokal dan akar budaya dengan desain 

kurikulum harus didasarkan pada nilai-nilai lokal dan aset-aset budaya. Meskipun 

nilai-nilai lokal menjadi fondasi penting, namun negara tetap perlu untuk 

menyerap pengetahuan global yang cocok dan teknologi untuk mendukung 

pembangunan komunits lokal dan individu sebagai local citizen.43 

 Theory of Tree memiliki konsekuensi bahwa seleksi terhadap pengetahuan 

global dalam pelaksanaannya ditentukan dan tergantung pada kebutuhan 

komunitas lokal dan preferensi budaya, bukan karena popularitas di dunia luar.44 

Dengan kata lain, pengetahuan global yang diserap ke dalam komunitas lokal 

dilakukan atas dasar relevansi, kebutuhan dan kesesuaian dengan nilai-nlai lokal. 

Ketika pengetahuan global tidak sesuai, tidak dibutuhkan dan terlebih lagi tidak 

sesuai dengan nilai-nilai lokal maka akan terjadi proses penolakan terhadap 

pengetahuan global itu sendiri. Hasil yang diharapkan dalam pendidikan yang 

terglobalisasi adalah  “to develop a local person with international outlook, who 

will act locally and develop globally.” 45 

 Kekuatan dari teori ini adalah bahwa komunitas lokal dapat 

mempertahankan dan bahkan lebih jauh mengembangkan nilai-nilai tradisional 

dan identitas kulturalnya sebagaimana keduanya tumbuh dan berinteraksi dengan 

                                                           
42 Cheng, “Local Knowledge and Human Development.” 
43 Cheng, “Local Knowledge and Human Development.” 
44 Cheng, “Local Knowledge and Human Development.” 
45 Cheng, “Local Knowledge and Human Development.” 
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masukan dari sumber-sumber daya dan energi eksternal dalam mengakumulasi 

pengetahuan lokal untuk pembangunan lokal itu sendiri. Oleh karena prosesnya 

lebih didasarkan pada akar kebudayaan, maka akan bersifat stabil dan bertahap. 

Pada level tertentu, suksesnya pertumbuhan komunitas lokal dan sekaligus juga 

sistem pengetahuan lokal akan berkontribusi terhadap pertumbuhan komunitas 

dan pengetahuan global.46 

Grafik I.1 Localized Globalization in Education 47 

 

 

Pembangunan pengetahuan lokal dalam Theory of Tree, sebagaimana 

diilustrasikan dalam Grafik I.1, mengalami proses yang dinamis berkaitan dengan 

interaksinya dengan pengetahuan global ( garis SAXCE). Oleh karena dibutuhkan 

waktu dan adaptasi atas upaya memasukkan elemen-lemen lokal seperti nilai dan 

ide di poin A dalam proses globalisasi, kontribusi terhadap pembanguan lokal 

mengalami penurunan selama periode adaptasi dari A ke X. Kontribusi terhadap 

pembangunan lokal akan dengan cepat meningkat sebagaimana ditunjukkan dari 

poin C ke E sebagai hasil nilai tambah dari relevansi lokal dan adaptasi.48 

                                                           
46 Cheng, “Local Knowledge and Human Development.” 
47 Cheng, “Local Knowledge and Human Development.” 
48 Cheng, “Local Knowledge and Human Development.” 
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Peningkatan signifikan terhadap pembangunan pengetahuan lokal merupakan hasil 

dari kesuksesan baik dalam hal perubahan operasional maupun perubahan kultural 

terhadap kreatifitas lokal.49 

I.4.4. Sintesis  

Globalisasi pendidikan sebagai dualitas tekanan telah memunculkan dua 

bentuk tekanan; dari atas dan dari bawah. Dua bentuk tekanan globalisasi tersebut 

memiliki kesamaan makna dengan tesis-tesis konvergensi dan divergensi yang 

dimediasi oleh gagasan globalization from below dalam konsep vernacular 

globalization. Theory of Tree yang dikemukakan oleh Y.C. Cheng kemudian 

muncul sebagai teori yang secara spesifik membahas tentang kepentingan lokal 

(negara) untuk tetap mempertahankan nilai dan pengetahuan lokal dari tekanan 

nilai dan pengetahuan global. Vernacular globalization dan Theory of Tree 

memiliki kesamaan berkaitan dengan masih tersedianya opsi negara untuk 

meresistensi travelling policy maupun tren-tren global. Dalam vernacular 

globalization, upaya resistensi ditunjukkan melalui globalization from below dan 

collective narative yang merepresentasikan kuasa negara untuk mengambil sikap 

atas globalisasi. Sedangkan dalam Theory of Tree, resistensi negara ditunjukkan 

melalui kuasa lokal (negara) untuk menyaring nilai-nilai dan pengetahuan global 

yang dianggap sesuai dan dibutuhkan. Resistensi juga ditunjukkan melalui 

keberpihakan lokal (negara) terhadap nilai-nilai dan pengetahuan lokal. Theory of 

Tree bukan hanya berhenti pada upaya meresistensi nilai dan pengetahuan global 

yang tidak sesuai dengan nilai lokal namun juga turut berkontribusi terhadap 

global.  

                                                           
49 Cheng, “Local Knowledge and Human Development.” 
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Gambar I.3 Skema Pemikiran 

 

 

I.5 Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibangun, Finlandia 

melakukan resistensi terhadap Global Educational Reform Movement karena 

GERM mempromosikan nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 

lokal yang dibangun oleh Finlandia. Finlandia memilih menjadikan nilai-nilai 

lokalnya sebagai landasan pengembangan model sistem pendidikannya sendiri 

serta berupaya untuk menjadikannya sebagai alternatif global yang memberikan 

solusi lebih baik dari GERM. 
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I.6 Metodologi Penelitian 

I.6.1 Definisi Konseptual dan Operasional 

I.6.1.1 Resistensi  

Dalam beberapa literatur ilmu sosial, kata resistensi memiliki banyak 

definisi dalam banyak konteks. Stellan Vinthagen mejelaskan bahwa resistensi 

dimengerti sebagai perilaku maupun aksi counter-hegemonic sosial yang 

bertujuan untuk melemahkan klasifikasi kategori sosial dan ditujukan terhadap 

kekuasaan dominan dan sang pemegang kekuasaan, untuk memperoleh 

redistribusi dalam cara yang lebih adil.50 Routledge menjelaskan bahwa resistensi 

didefinisikan sebagai tindakan yang disertai dengan niat berusaha untuk 

menantang, merubah ataupun mempertahankan kondisi tertentu berkaitan dengan 

relasi sosial, proses atau institusi dengan menekankan beberapa bentuk kontestasi 

serta tidak dapat dipisahkan dari praktek dominasi.51 Bentuk kontestasi tersebut 

dalam unjustified rational resistance yang melibatkan komitmen tersembunyi 

untuk menyaingi, takut terhadap ketidakamanan maupun juga terhadap 

kepercayaan, nilai-nilai yang mengancam ide, nilai maupun budaya tertentu.52 

Resistensi seringkali dimaknai dalam konteks negatif. Akan tetapi 

pandangan tersebut tidak berlaku mutlak karena resistensi hadir dalam konteks 

yang berbeda-beda. Resistensi dapat pula dilihat sebagai kekuatan positif dan 

kreatif dalam masyarakat yang menekankan masyarakat untuk memutuskan cara 

maupun arah baru dalam memandang dunia.53 

                                                           
50 Stellan Vinthagen, “Understanding “Resistance”: Exploring definitions, perspectives, forms and 
implications, “ Gothenburg University2007. 
51 Vinthagen, “Understanding Resistance,” 5 
52 Aaron Glassman. Reasons for Resistance to change 
53 Keith Hayward dan Marc Schuilenburg. 2014. To Resist = to create? Some thoughts on the 
concept of resistance in cultural criminalogy. Vrje Universiteit 
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Resistensi bukan hanya ditujukan kepada otoritas maupun kekuasaan. 

Resistensi memiliki konteks luas yang ditujukan baik kepada insitusi negara, 

hukum, korporasi maupun aturan pasar. Dalam bahasa kaum pormodernis, 

resistensi dimaknai sebagai “anti identitas” “to exit against-in-and beyond 

prescribed rules”.54 Gene Sharp dalam Vinthagen menyebutkan  resistensi yang 

bersifat nonviolance memiliki tujuh bentuk yakni (1) discursive resistance, (2) 

competition, (3) non-cooperation, (4) selective cooperation, (5) withdrawal, (6) 

hindrance dan (7) humoristic undermining.55 

Pertama, discursive resistance merupakan resistensi yang berupaya untuk 

meyakinkan dan berkomunikasi melalui pembangunan argumentasi yang baik dan 

meyakinkan. Bentuk resistensi ini pada umumnya lebih cenderung untuk 

membuat temuan-temuan fakta, counter-research report,  komunikasi simbolik, 

maupun counter-argument. Kedua, resistensi dalam bentuk kompetisi berupaya 

untuk menciptakan alternatif maupun menandingi institusi tanpa kekerasan. 

Kompetisi dalam resistensi berupaya untuk membangun sistem baru yang 

diinginkan. Ketiga, non-cooperation dengan aspek-aspek opresif dari fungsi 

maupun peran sistem (boikot). Keempat yakni dengan melakukan kerjasama 

secara selektif. Kelima, withdrawal yakni dengan menarik diri dari sistem. 

Keenam, hindrance atau mengentikan proses sistem kekuasaan yang opresif 

melalui blokade, okupasi maupun intervensi dan terakhir humoristic undermining,  

yakni dengan mendramatisasi keadaan.56 

 Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan resistensi adalah bentuk 

penolakan Finlandia terhadap GERM. Bentuk resistensi Finlandia terhadap GERM 
                                                           
54 Vinthagen, “Understanding Resistance,” 5 
55 Vinthagen, “Understanding Resistance,” 11 
56 Vinthagen, “Understanding Resistance,” 12 
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dilakukan melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang terangkum dalam sistem 

pendidikan Finlandia yang berlawanan dengan kebijakan serta nilai-nilai yang 

digunakan dalam GERM. 

I.6.1.2 Nilai-nilai Global 

 Otto Spijkers dalam What’s Running the World, Global Values, World Law 

the United Nations and Global Governance mendefinisikan nilai-nilai Global 

berdasarkan pada pendapat Rokeach yang menekankan pada aspek nilai-nilai 

manusia atau human values sebagai “an enduring belief that a specific mode of 

conduct or end-state of existence is personally or socially preferable to an opposite 

or converse mode of conduct or end-state of existence.”57 Berdasarkan 

argumentasi tentang nilai-nilai dasar manusia, maka Spijkers membuat definisi 

tentang nilai-nilai global sebagai nilai-nilai dan kepercayaan yang secara global 

disebarkan dan dipertahankan dan secara sosial diterima oleh masyarakat global, 

terbangun dari perspektif kehidupan semua manusia.58 

 Mengacu pada definisi tersebut, maka setidaknya terdapat dua hal yang 

menjadi dasar untuk disebut sebagai nilai-nilai global. Pertama, nilai-nilai yang 

dikembangkan disebarkan secara luas di masyarakat dunia. Kedua, tidak hanya 

sampai pada level disebarkan kepada masyarakat dunia akan tetapi juga bahwa 

nilai-nilai tersebut relevan dan diterima oleh masyarakat luas sebagai nilai yang 

                                                           
57Rokeach, 1973 .The Nature of Human Value dalam Otto Spijker. 2008, Whats running the world: 
Global values, world law, the United Nationa and global governance. Dipresentasikan di 
2nd Global International Studies Conference: What Keeps us Apart, What Keeps usTogether (Inter
national Order, Justice, Values), oleh the World InternationalStudies Committee (WISC), in Ljublja
na, Slovenia, 23 – 26 July 2008  
58Otto Spijker. 2008, Whats running the world: Global values, world law, the United National and 
global governance. Dipresentasikan di 
2nd Global International Studies Conference: What Keeps us Apart, What Keeps usTogether (Inter
national Order, Justice, Values), oleh the World InternationalStudies Committee (WISC), in Ljublja
na, Slovenia, 23 – 26 July 2008  
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juga dianut dan dipertahankan. Globalisasi kemudian menjadi faktor penting 

dalam proses pernyebaran nilai-nilai yang pada akhirnya terkonstruksi menjadi 

nilai-nilai global yang dianut oleh masyarakat global. 

 Di dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan nilai-nilai global adalah 

nilai-nilai yang secara spesifik terkandung dalam gelombang gerakan reformasi 

pendidikan global (GERM). 

I.6.1.3 Nilai-nilai Lokal  

 Nilai merupakan bagian yang penting dalam masyarakat, berperan dalam 

menjaga stabilitas norma-norma sosial dan menyediakan tuntunan umum dalam 

berperilaku sosial. Nilai pada dasarnya merupakan kriteria-kriteria yang digunakan 

oleh masyarakat untuk menilai kehidupan keseharian mereka, diantaranya 

mengatur prioritas dan memilih diantara alternatif tindakan, baik atau buruk.59 

 Dalam konteks fungsinya, nilai-nilai sosial memiliki beberapa fungsi 

strategis. Pertama, nilai sosial menyediakan tujuan-tujuan maupun capaian yang 

hendak dicapai oleh setiap anggota masyarakat. Kedua, nilai menyediakan 

stabilitas dan keseragaman dalam interaksi kelompok. Hal tersebut berkaitan 

dengan nilai-nilai sosial bersama sehingga memunculkan konsekuensi berupa 

kesatuan sosial. Nilai-nilai sosial bersama tersebut selanjutnya juga akan 

berdampak terhadap pendefinisian “people like themselves” atau yang biasa 

disebut dengan sense of belonging.60 

Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa nilai sosial bukan hanya 

berfungsi sebagai penentu baik-buruk, akan tetapi dalam hal politik, nilai sosial 

                                                           
59Puja Mondal, “The Menaing and Function of Social Values.” 
http://www.yourarticlelibrary.com/sociology/the-meaning-and-functions-of-social-values-
sociology/8522/ 
60 Mondal, “The Meaning and Function.” 
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membawa legitimasi bagi para penguasa maupun pembuat kebijakan yang 

memerintah dan mengatur aktivitas masyarakat. Dengan kata lain, aturan diterima 

dan diikuti di masyarakat karena adanya nilai-nilai yang ditanamkan dalam 

masyarakat.61 Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan nilai-nilai lokal adalah 

nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat Finlandia, dijunjung, dipertahankan 

dan digunakan sebagai pokok dasar pelaksanaan pendidikan nasional Finlandia. 

I.6.2 Jangkauan Penelitian 

 Penelitian ini akan melihat proses reformasi pedidikan di Finlandia yang 

secara signifikan terjadi di era awal tahun 80an sampai dengan tahun 2012 

(laporan PISA terakhir). Namun demikian tidak menutup kemungkinan 

menggunakan data tahun sebelum dan sesudahnya sebagai elaborasi penguat. 

Penelitian ini juga hanya meneliti pendidikan dasar dan menengah (pendidikan 

wajib), bukan level pendidikan tinggi.  

I.6.3 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian ini adalah explanatory research yang bertujuan untuk 

memberikan suatu penjelasan mengenai kaidah hubungan antar peristiwa atau 

menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel melalui pengujian hipotesis 

yang diajukan.62 Variabel independen dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian 

GERM dengan nilai-nilai lokal Filandia dan konsensus di Finandia. Sedangkan 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah resistensi Finlandia. Penggunaan 

tipe penelitian eksplanatori dipilih dan dimaksudkan untuk dapat menjawab 

rumusan masalah penelitian ini yang bertitik tumpu pada pertanyaan dasar 

“mengapa”. 

                                                           
61 Mondal, “The Meaning and Function.” 
62 Irawati Singarimbun,“Pemanfaatan Perpustakaan. Metode Penelitian Survei” (LP3ES,1995). 
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I.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Melihat pada aspek keterbatasan waktu dan dana, maka penulis dalam 

penelitian ini memilih studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Data 

yang digunakan merupakan data sekunder berupa dokumen tertulis seperti buku, 

jurnal ilmiah, artikel majalah dan koran, situs internet maupun pidato dan 

wawancara yang dilakukan pihak di luar peneliti.63 

I.6.5 Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik ini 

dipilih karena data yang diperoleh berwujud kata-kata dan bukan rangkaian 

angka-angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau klasifikasi-

klasifikasi. Dalam teknik analisis Miles dan Huberman, analisis kualitatif terdiri 

dari tiga alur kegiatan: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.64 

I.6.6 Sistematika Penulisan 

Bab I mengurai tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, karangka pemikiran, hipotesis,  dan metodologi penelitian (definisi 

konsep dan operasional, jangkauan penelitian, tipe penelitian, teknik 

pengumpulan dan analisis data). 

Bab II membahas tentang Global Educational Reform Movement sebagai model 

pendidikan global yang menitikberatkan pada nila-nilai dan kebijakan neoliberal. 

Inti bab ini adalah menganalisis ketidaksesuaian GERM dengan nilai-nilai 

pendidikan Finlandia. 

Bab III membahas tentang data dan analisis tentang perkembangan sistem 

pendidikan Finlandia dan masuknya wacana neoliberalisme pendidikan di 

                                                           
63 Gorys Keras, “Komposisi” (Enda, 1984). 
64Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial ( Bandung : Unpar Press, 2006). 
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Finlandia yang berujung pada konsensus serta komitmen atas nilai-nilai 

pendidikan yang dibangun Finlandia. Bab ini juga membahas mengenai kekhasan 

sistem pendidikan Finlandia dan kontribusinya sebagai alternatif global. 

Bab IV berupa kesimpulan. 
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