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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4 
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri 
atas hak moral dan hak ekonomi. 
Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku 
terhadap: 
a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan 

peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual; 
b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian 

ilmu pengetahuan; 
c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, 

kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan 
ajar; dan 

d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 
memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin 
Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. 

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak 
Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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BAB I 
TEORI SISTEM EKOLOGI 

ROBERTA M. BERNS 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan antara satu anak dengan lainnya bisa berbeda-

beda. Karena karakteristik fisik motorik, intelektual, bahasa, emosi, sosial 

dan kesadaran beragama seorang anak berbeda-beda. Selain itu faktor 

yang mempengaruhi perkembangan yang akan menimbulkan masalah 

dalam perkembangan yaitu faktor genetika dan faktor lingkungan. Seperti 

halnya teori ekologi memandang bahwa perkembangan anak dipengaruhi 

oleh interaksi antara seorang anak dengan lingkungan, jika lingkungannya 

baik maka anak tersebut berpotensi besar untuk menjadi baik, dan begitu 

juga sebalikya jika lingkungannya buruk maka anak berpotensi besar 

untuk menjadi buruk. Sehingga teori ini memandang suatu perkembangan 

manusia merupakan sebuah hasil interaksi atau transaksi antara 

kekuatan internal (organisme dengan berbagai atributnya/dari diri 

sendiri) dan kekuatan eksternal (lingkungan maupun sosial). 

Konsep ekologi ada suatu ilmu yang berkaitan antara organisme 

dengan lingkungannya, secara tradisional menggambarkan lingkungan 

tumbuhan atau hewan, namun dapat diaplikasikan untuk manusia. Ekologi 

manusia melibatkan biologi, psikologis, sosial, dan konteks budaya di mana 

orang yang sedang berkembang berinteraksi dan proses konsekuen.  
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guru dapat memberi hadiah baris dengan ukuran berapa pun yang 

menyerupai surat itu. Kemudian guru mungkin hanya menghargai 

garis lurus, kemudian garis lurus dengan ukuran tertentu, dan 

seterusnya, hingga anak mencapai yang diinginkan tingkat kinerja. 

Membentuk adalah sosialisasi yang efektif mekanisme untuk 

mengajarkan berbagai keterampilan. 

 

Extinction 

Jika penguatan meningkatkan kemungkinan respons akan terjadi 

lagi, maka penghapusan penguatan harus berkurang dan akhirnya 

menghilangkan, atau memadamkan, kemungkinan tanggapan itu. 

extinction adalah lenyapnya perilaku yang dipelajari secara bertahap 

penghapusan penguatan. Pada dasarnya, ini melibatkan pengabaian 

tanggapan yang tidak diinginkan. Misalnya, untuk menghilangkan 

kebiasaan menggigit kuku, seorang ayah memutuskan untuk 

mengabaikan putrinya setiap kali dia menggigit kukunya alih-alih 

mengomelinya untuk berhenti, seperti yang biasa dia lakukan. Ini 

kami, dia menghilangkan penguatan perhatian sebelumnya. Ketika 

dia tidak menggigit kukunya peregangan 10 menit, bagaimanapun, 

dia memujinya. Secara bertahap interval antara menggigit kuku 

episode menjadi lebih lama dan lebih lama, dengan ayah memberikan 

pujian setiap setengah jam karena tidak menggigit kuku, tetapi masih 

mengabaikan putrinya ketika dia menggigit kukunya. Extinction 

harus digunakan dalam hubungannya dengan penguatan agar efektif 

sebagai sosialisasi metode. Perilaku yang mengganggu seperti 

tantrum, dawdling, dan tattling merespon dengan baik, tetapi 

perilaku yang lebih kompleks atau mendalam seperti agresi, mencuri, 

dan makan berlebihan tidak. Batas waktu adalah jenis kepunahan di 

mana semua penguatan dihilangkan. Biasanya, file anak menghabiskan 

sejumlah waktu tertentu di kamarnya, di sudut, atau di tempat mana 

pun di mana perilaku dapat diabaikan. Waktu istirahat dapat 

memberi anak waktu dan ruang untuk mengelola dengan lebih baik 

emosi dan perilaku. Alasan waktu istirahat harus diberikan, agar 

anak bisa menggunakan mereka untuk pengendalian diri di masa 

depan. 
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Punishment/hukuman 

Menurut David Ausubel (1957), tidak mungkin mengarahkan 

perilaku secara efektif menggunakan hanya penguatan positif; anak-anak 

tidak dapat mempelajari apa yang tidak disetujui atau ditoleransi hanya 

dengan membuat generalisasi terbalik dari persetujuan yang mereka 

terima untuk diterima tingkah laku. Anak-anak harus dimampukan 

untuk memproses apa yang tidak seharusnya mereka lakukan, serta 

apa adanya. Hukuman yang non-permusuhan atau tanggapan konstruktif 

dirancang untuk memperbaiki perilaku yang salah dapat memiliki efek 

informatif. Hukuman terdiri atas rangsangan yang menyakitkan secara 

fisik atau psikis atau sementara penarikan rangsangan yang menyenangkan 

ketika perilaku yang tidak diinginkan terjadi. Secara fisik stimulus yang 

menyakitkan mungkin berupa pukulan; stimulus yang secara 

psikologis menyakitkan mungkin omelan atau kritik kasar yang 

menyebabkan rasa malu; penarikan stimulus yang menyenangkan 

mungkin menghapus hak istimewa seperti TV. Hukuman digunakan 

sebagai teknik intervensi untuk mencegah perilaku yang tidak 

diinginkan. Ini mungkin paling berharga ketika perilaku seorang 

anak harus dihentikan dengan cepat demi alasan keamanan. Seorang 

anak berusia 2 tahun yang berlari ke jalan lebih kemungkinan akan 

berhenti melakukannya di masa depan dengan pukulan cepat di 

bagian belakang dari pada dengan hadiah karena tetap berada di 

trotoar. Seorang anak berusia 2 tahun juga tidak bisa benar-benar 

memahami alasan logis untuk tidak lari ke jalan.  

Penelitian telah menemukan bahwa kualitas hubungan keterikatan 

orangtua-anak sejak dini mengurangi pengaruh hukuman. Secara khusus, 

anak-anak yang terikat dengan aman lebih banyak memperhatikan upaya 

sosialisasi orang tua (penguatan dan hukuman) dari pada mereka yang 

tidak terpasang dengan aman (Laible & Thompson, 2007). Agar 

hukuman dapat bermanfaat sebagai teknik bersosialisasi yang 

efektif, ringkasan berikut ini berlaku (Scherman, A. Z, et. Al, 2010): 

Pengaturan waktu. Semakin dekat hukuman dengan perilaku, semakin 

efektif hukuman tersebut, Penalaran. Hukuman yang disertai penjelasan 

lebih efektif dari pada hukuman sendirian. “Kami tidak bermain di 

jalan karena mobil bisa melukai kami.” Konsistensi. Jika anak-anak 

secara konsisten dihukum karena mengulangi suatu perilaku, memang 
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demikian lebih mungkin untuk menghentikannya dari pada jika 

mereka terkadang dihukum, terkadang diabaikan, dan terkadang 

dihargai.  

Agresi adalah contoh perilaku yang terkadang ditangani secara 

tidak konsisten. Mungkin akan dihukum di rumah atau di sekolah 

saat anak itu ditangkap mungkin dihargai di kelompok sebaya. 

Keterikatan pada orang yang melakukan hukuman. Semakin jaga 

hubungan antara yang menghukum dan yang di hukum, semakin 

efektif hukumannya menjadi. Seorang anak yang orang tuanya 

menyangkal hak istimewa untuk perilaku yang tidak diinginkan, 

seperti datang pulang terlambat, kecil kemungkinannya untuk 

mengulangi perilaku itu dibandingkan jika seorang kenalan, seperti 

seorang baby sitter, mengatur hukumannya. Penggunaan hukuman 

sebagai teknik yang efektif dalam mengubah perilaku telah dikritik 

untuk alasan berikut (Scherman, A. Z, et. Al, 2010): 

Hukuman dapat menghentikan perilaku yang tidak diinginkan 

dengan segera, tetapi dengan sendirinya tidak menunjukkan perilaku 

yang sesuai atau diinginkan. Hukuman mungkin hanya memperlambat 

laju terjadinya perilaku yang tidak diinginkan, dari pada menghilangkannya 

seluruhnya. Atau mungkin mengubah bentuk yang tidak diinginkan 

perilaku terjadi. Orang yang berhenti merokok sering kali melaporkan 

bahwa mereka mulai makan lebih banyak. Anak-anak yang dihukum 

karena agresi fisik mungkin melakukan agresi verbal ("Aku membencimu," 

"Kamu kepala besar dan bodoh"). Hukuman oleh orang dewasa 

mungkin memiliki efek model yang tidak diinginkan pada anak. 

Orang tua yang melecehkan anak-anak mereka kemungkinan besar 

telah dilecehkan oleh orang tua mereka. Efek samping emosional dari 

hukuman (rasa takut, malu, malu, harga diri rendah, dan ketegangan) 

mungkin secara psikologis lebih merusak dari pada aslinya tingkah 

laku. Singkatnya, hukuman dapat berfungsi sebagai teknik bersosialisasi 

jika digunakan dengan tepat (Scherman, A. Z, et. Al, 2010). Hal 

tersebut dapat memberikan kesempatan untuk membangun kembali 

keterikatan atau kasih saying mengikuti pelepasan emosional; ia dapat 

memberikan pembelajaran perwakilan dengan observasi yang lainnya 

dihukum; hal itu dapat mengurangi rasa bersalah karena dapat 

memberikan kesempatan untuk mengoreksi perilaku buruk; dan, jika 
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digabungkan dengan penalaran, hal itu dapat memungkinkan internalisasi 

standar moral. Saat menggunakan hukuman, waspadalah terhadap hal-hal 

negatif, serta positif, konsekuensi bagi anak. 

 

Umpan Balik 

Umpan balik adalah informasi evaluatif, baik positif maupun 

negatif, tentang perilaku seseorang. Saya adalah contoh dari hubungan 

dua arah yang dinamis antara guru dan pelajar di dalamnnya guru 

mengubah tanggapannya menurut pembelajar. Tanggapan umpan balik 

dapat mencakup anggukan setuju, pandangan bertanya, komentar, 

instruksi lebih lanjut, atau pengingat. Umpan balik memberikan 

pengetahuan tentang hasil dan cara melakukannya, memperbaikinya, 

faktor-faktor yang terbukti penting untuk pembelajaran (Bangert-

Drowns et al., 1991; Bransford, Brown, & Cocking, 2000). Contoh 

klasik eksperimen umpan balik melibatkan penilaian kinerja akurasi 

saat mempelajari keterampilan sederhana (Baker & Young, 1960). 

Ketika umpan balik dihentikan, akurasi kelompok pertama 

menurun tiba-tiba. Eksperimen ini menunjukkan bahwa untuk 

meningkatkan akurasi kinerja, individu harus mengubah tanggapan 

yang salah. Dalam hal ini, kecuali individu dibuat menyadari 

sepenuhnya perilaku salah mereka, perubahan tidak mungkin terjadi. 

Efek umpan balik terhadap kinerja dapat diringkas sebagai berikut 

(Good & Brophy, 1986): Umpan balik umumnya meningkatkan 

motivasi, umpan balik biasanya meningkatkan kinerja selanjutnya, 

umumnya, semakin spesifik pengetahuan tentang kinerja, semakin 

cepat kinerja membaik, umpan balik yang diberikan tepat waktu 

biasanya lebih efektif dari pada umpan balik yang diberikan lama 

setelah tugas telah selesai, penurunan umpan balik yang nyata sering 

kali mengakibatkan penurunan kinerja yang nyata, ketika pengetahuan 

tentang hasil tidak diberikan, individu cenderung mengembangkan 

pengganti. 
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Belajar dengan Melakukan (Learning by Doing) 

Terkadang sosialisasi terjadi melalui pengalaman dan berinteraksi. 

Sebagai pepatah Cina kuno mengatakan, "Saya mendengar dan saya lupa, 

saya melihat dan saya ingat, saya melakukan dan saya mengerti." Psikolog 

Jean Piaget (1952), yang dikenal karena teori perkembangannya tentang 

kognitif development, menyatakan bahwa anak-anak belajar melalui 

aktivitas mereka sendiri. Demikian juga psikolog Jerome Bruner 

(1981) percaya bahwa anak-anak belajar melalui penemuan. Pembelajaran 

adalah proses konstruksi dan transformasi pengalaman yang lambat 

menjadi makna. Belajar mengendarai sepeda adalah contoh belajar 

dengan melakukan. Ini melibatkan bereksperimen dan menemukan 

cara menggeser berat badan Anda sambil mengayuh dan bertahan 

pada saat bersamaan. Albert Bandura (2000) berkeyakinan bahwa 

seseorang dapat menguasai situasi dan menghasilkan efek positif. 

Misalnya, anak-anak yang didorong dan diberi kesempatan untuk 

menjadi kompeten (seperti dengan membantu memasak, menyatukan 

teka-teki, atau membuat karya seni) cenderung termotivasi pada tugas 

lain. 

Menawarkan pilihan yang sesuai dengan tahap perkembangan, 

kegiatan bermakna yang menciptakan peluang bagi anak-anak untuk 

berhasil, memungkinkan anak-anak untuk belajar dengan melakukan 

karena mereka dapat mengalami apa yang berhasil dan apa yang 

tidak (Schank, 2004). Bukti dari studi tentang anak-anak mendukung 

hubungan antara belajar dengan melakukan dan menyelesaikan 

masalah yang sukses. Misalnya, dalam satu studi (Smith & Dutton, 

1979), sekelompok anak-anak diberi kesempatan untuk bermain 

dengan materi yang terlibat dalam masalah. Kelompok lain menerima 

instruksi tentang cara menyelesaikan masalah, tetapi tidak diberi 

kesempatan untuk bermain dengan materi. Kelompok yang bermain 

dengan materi akhirnya memecahkan masalah semudah anak-anak 

yang telah menerima instruksi. Pada masalah yang lebih kompleks, 

membutuhkan pemikiran inovatif, kelompok yang memiliki kesempatan 

untuk bermain dengan materi melakukan lebih baik dalam memecahkan 

masalah dari pada kelompok yang telah menerima instruksi. Bagi kami, 

seperti yang dikatakan Piaget dan Bruner, pengalaman, atau belajar 

dengan melakukan adalah kegiatan mengarah pada menemukan cara 
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untuk mengatasi masalah. 

Berinteraksi dengan komputer adalah contoh bagaimana belajar 

dengan melakukan yang efektif. Komputer dan berbagai program 

perangkat lunak memberikan peluang untuk pembelajaran berbasis 

pengalaman pemecahan masalah, kreativitas, simulasi, dan bimbingan 

belajar pribadi (Schank, 2004). Setiap kali saya mendapatkan perangkat 

lunak baru untuk komputer saya, saya belajar cara menggunakannya 

dengan melakukannya melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak; Saya 

hanya merujuk pada instruksi manual ketika pengalaman saya tidak lagi 

melayani saya. Ketika anak-anak bermain, mereka belajar dengan 

melakukan (Savile, et.al, 2010).  

Mereka sedang disosialisasikan karena mereka mempraktikkan 

keterampilan fisik, intelektual, dan sosial keterampilan fisik seperti 

memanjat, melompat, menulis, dan memotong; keterampilan intelektual 

seperti remembering, penalaran, membuat keputusan, dan memecahkan 

masalah; keterampilan sosial seperti berkomunikasi, berbagi, bekerja 

sama, bersaing, dan memiliki empati. Misalnya, ketika anak-anak 

bereksperimen dengan perbedaan perilaku dan peran sosial, mereka 

mencari tahu bagaimana rasanya menjadi Ibu, atau bayi; mereka 

mengalami bagaimana rasanya mencuci mobil, atau bermain dokter; 

mereka merasakan sukacita persetujuan dan keputusasaan/ ketidaksetujuan. 

Mereka membangun pandangan dunia yang akan mempengaruhi pemikiran 

dan perilaku di masa depan. 

 

Metode Sosialisasi Observasional 

Pemodelan adalah bentuk pembelajaran imitatif yang terjadi 

dengan mengamati orang lain (model) melakukan perilaku dan 

mengalami konsekuensinya. Ini memungkinkan kita untuk belajar 

perilaku sosial, sikap, dan emosi yang tepat secara genting. Modelnya 

bisa orang tua, saudara kandung, kerabat, teman, guru, pelatih, atau 

karakter televisi. Perilaku Serena, sikapnya tentang berperahu, dan 

dia memiliki keterampilan dalam mengutak-atik perahu yang 

menggambarkan sosialisasi melalui pembelajaran observasional, atau 

pemodelan. Pemodelan adalah metode sosialisasi yang signifikan. Ketika 

anak-anak menjadi dewasa, mereka memperoleh berbagai pola 

perilaku yang kompleks melalui identifikasi dengan model yang 
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dikagumi dan pola-pola ini menjadi bagian dari mereka untuk 

interaksi di masa depan.  

Pemodelan (pembelajaran observasional) melibatkan kemampuan 

untuk mengabstraksi informasi dari apa yang diamati, menyimpannya 

dalam memori, membuat generalisasi dan aturan tentang perilaku, 

mengambil informasi yang sesuai, dan bertindak pada waktu yang 

tepat. Dengan demikian, pemodelan memungkinkan seseorang untuk 

mengembangkan cara-cara baru untuk berperilaku dalam situasi 

yang sebelumnya tidak dialami. Serena, misalnya, "tahu" cara 

mengikat perahu tanpa sebelumnya mencobanya atau diinstruksikan 

tentang cara melakukannya. Probabilitas bahwa anak-anak akan 

meniru model adalah fungsi dari (1) perhatian mereka, (2) tingkat 

perkembangan kognitif, (3) retensi, (4) jenis aktivitas yang diamati, 

(5) motivasi, (6) kemampuan untuk mereproduksi perilaku, dan (7) 

repertoar perilaku alternatif (Bandura, 1989, 2001). 

Pengamatan dan pemodelan ditekankan sebagai metode sosialisasi 

pada beberapa keluarga, terutama yang warisan budayanya berkonteks 

tinggi. Metode ini memungkinkan anak-anak untuk berpartisipasi 

dalam pekerjaan bersama orang dewasa atau saudara yang lebih tua 

sesuai dengan kemampuan perkembangan mereka. Misalnya, pada 

beberapa suku Afrika anak perempuan berusia 3 tahun diberikan 

selang mereka sendiri untuk bekerja di kebun bersama ibu dan kakak 

perempuan mereka (Whiting & Edwards, 1988). Di beberapa suku 

New Guinea, setelah mengamati ibu mereka dan membantu membalikkan 

keadaan di atas api dengan penjepit, gadis berusia 3 hingga 5 tahun 

diberi tanggung jawab mengumpulkan kayu bakar dan memulai api 

untuk memasak; anak laki-laki pada usia ini, setelah membantu laki-

laki yang lebih tua memotong ikan terbuka, diberi pisau saku kecil 

mereka sendiri (Rogoff, 2003). 

Berbagai faktor mempengaruhi sejauh mana anak-anak akan 

meniru perilaku yang dimodelkan. Kriteria dasar adalah hubungan 

yang baik antara pengasuh dan anak (Kochanska, 2005). Model yang 

dianggap mirip (secara fisik dan/atau psikologis) dengan pengamat 

cenderung diidentifikasi dan ditiru: "Saya memiliki rambut kuning, 

seperti Mommy." "Anda memiliki keinginan yang kuat seperti kakek 

Anda." Model yang dianggap sebagai pengasuh lebih cenderung 
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diidentifikasi dan ditiru: "Ayah saya selalu membawakan saya hadiah 

ketika dia kembali dari perjalanan." "Pelatih saya selalu punya waktu 

untuk mendengarkan saya." Model yang dianggap kuat atau bergengsi 

lebih cenderung diidentifikasi dan ditiru (Bandura, Ross, & Ross, 

1963) 

Perilaku anak-anak juga dipengaruhi oleh apakah model 

dengan siapa mereka mengidentifikasi dihukum atau diperkuat. 

Telah ditunjukkan bahwa anak-anak yang melihat model yang 

dihukum karena perilaku agresif lebih kecil kemungkinannya untuk 

meniru perilaku itu dari pada anak-anak yang melihat model yang 

dihargai atau tidak mengalami konsekuensi (Bandura, 1965). Televisi 

memberikan contoh yang sangat baik dari konteks di mana 

pembelajaran observasional dan pemodelan konsekuensial terjadi. 

Ada banyak bukti bahwa anak-anak belajar perilaku prososial dan 

antisosial dengan menonton TV (Comstock & Scharrer, 2007; Perse, 

2001; Roberts & Foehr, 2004). Misalnya, melakukan serangkaian 

studi tentang perilaku anak-anak prasekolah selama bermain gratis, 

Friedrich dan Stein (1973) menemukan bahwa kelompok yang 

menonton 12 episode Mister Rogers' Neighborhood (prososial) 

selama periode empat minggu bertahan lebih lama dalam tugas, lebih 

cenderung mematuhi aturan, dan lebih cenderung menunda 

gratifikasi tanpa protes dari pada kelompok yang menonton 12 

episode Batman dan Superman (antisosial) untuk periode yang sama 

atau kelompok yang menonton acara tentang peternakan dan hewan 

(netral).  

Sebagai contoh lain, studi tentang anak-anak prasekolah telah 

menunjukkan hubungan antara menonton televisi kekerasan dan 

perilaku agresif selama bermain gratis di prasekolah (Levin & 

Carlsson-Paige, 1995). Alasan bahwa perilaku yang disiarkan televisi, 

apakah prososial atau antisosial, kemungkinan akan dicontoh adalah 

bahwa anak-anak mengamati seseorang yang dihargai karena suatu 

tindakan. Perilaku prososial pada perilaku Antisosial umumnya 

diperkuat di TV oleh orang tersebut "lolos" atau mendapatkan objek 

yang diinginkan. 

 

Metode Sosialisasi Kognitif 
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datang ke dunia dengan karakteristik dan warisan kebutuhan dan 

kemampuan tertentu yang berubah saat mereka dewasa. Gen Biologi  

berperan  dalam  kontribusi anak terhadap hasil perkembangannya, 

dimulai dengan genotipe anak, total gabungan instruksi turun-

temurun dikodekan pada gen pada saat pembuahan. Menurut Plomin 

dan Asbury (2003) begitu juga Scarr dan McCartney (1983), orang 

tua tidak hanya meneruskan gen kepada anak-anak tapi juga 

menyediakan lingkungan, atau konteks pertumbuhan. Masih ada lagi 

jenis interaksi genotipe-lingkungan yang aktif, yang berarti kepribadian 

seseorang secara genotipe akan cenderung memotivasi orang tersebut 

untuk mencari lingkungan yang paling sesuai dengan genetiknya. 

Misalnya, anak pemalu mungkin lebih suka menyendiri dari pada 

kegiatan yang berkelompok, sehingga mempengaruhi jalan perkembangan 

anak itu.  

 Perangai/Watak (Temperamen) merupakan Aspek lain dari 

susunan biologis seseorang, selain gen, adalah temperamen atau 

watak karakteristik bawaan yang menentukan kepekaan individu 

terhadap berbagai pengalaman dan responsif terhadap interaksi 

sosial. Tempramen anak itu sangat variatif, ketegangan antara 

temperamen anak dan pengasuhnya miskin, sosialisasi cenderung 

kasar. Misalnya, jika anak sangat aktif, resposif pada orang dan hal 

tertentu, dan moody (anak "difficult"), dan petugas perawat memaksa dia 

untuk duduk diam, menghukum dia karena menangis atau takut, dan 

menuntut sebuah senyuman di setiap waktu, maka sosialisasi bisa 

menjadi medan perang dan menjadi pemaksaan kehendak. Bagaimana 

pengasuh menanggapi temperamen anak-anak mereka mempengaruhi 

proses sosialisasi. 

Bagaimana pengasuh menanggapi temperamen anak-anak mereka 

mempengaruhi proses sosialisasi. Jika ada "kebaikan jasmani" antara 

temperamen anak dan anak laki-laki pengasuh, maka sosialisasi 

cenderung berjalan lancar (Thomas, 1996). Misalnya, jika anak tidak 

mudah beradaptasi dengan situasi baru (adalah "slow-to-warm-up" 

anak), dan pengasuh memahami hal ini dan sabar (tidak mendorong 

anak, namun memberi semangat dia untuk membiasakan diri dengan 

hal-hal baru secara perlahan), maka sosialisasi mungkin terjadi 

halus. Dalam studi longitudinal (jangka panjang) tentang sosialisasi 
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hati nurani, atau internal monitor, Kochanska (2000) menemukan 

bahwa penggunaan teknik  pengasuhan yang lembut seperti persuasif 

("Mengapa tidak Anda karena"), bukan  penegasan  kekuatan  dengan  

kekerasan.  ("Apakah   atau  yang  lain"),  lebih  efektif dalam membuat 

anak-anak yang pemalu mematuhi, sedangkan anak-anak asertif 

menanggapi dengan lebih baik tuntutan keras. 

 

 

Sosialisasi yang Disengaja dan Tidak Disengaja  

Banyak sosialisasi yang disengaja, dilakukan dengan sengaja. 

Saat dewasa memberitahu anak berusia 6 tahun berbagi mainan 

dengan saudara kandung berusia 4 tahun, itu disengaja sosialisasi. 

Namun, sebagian besar sosialisasi terjadi secara spontan selama 

interaksi manusia,tanpa niat yang disengaja untuk menanamkan 

pengetahuan atau nilai. Sosialisasi yang tidak disengaja mungkin 

merupakan hasil keterlibatan dalam interaksi manusia atau 

pengamatan interaksi. "Ekologi" adalah ilmu keterkaitan antara 

organisme dan lingkungannya. Istilah "bioekologis" mengacu pada 

peran organisme dalam membentuknya lingkungan dari waktu ke 

waktu. Di sini kita fokus pada organisme manusia  karakteristik 

biologis, sosial, dan psikologis. 

Menurut teori bioekologi Bronfenbrenner, ada empat struktur 

dasar yaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, dan makrosistem, 

di mana hubungan dan interaksi berlangsung untuk membentuk pola 

yang mempengaruhi perkembangan manusia. Kerangka konseptual 

semacam itu memungkinkan kita mempelajari anak dan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat sebagai sistem dinamis dan berkembang 

yang dipengaruhi oleh perubahan sosial yang lebih luas (the 

Chronosystem), seperti di bidang ekonomi, politik, dan teknologi. 

 

Kembangkan Konsep Diri 

Konsep diri adalah persepsi individu tentang identitasnya yang 

berbeda dari orang lain. Itu muncul dari pengalaman terpisah dari 

orang lain. Secara bertahap, ketika orang memenuhi kebutuhan 

Anda, Anda menyadari bahwa mereka ada bahkan ketika Anda tidak 

dapat melihatnya. Ketika Anda mengembangkan bahasa, Anda belajar 
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bahwa objek memiliki nama dan begitu juga Anda, dan masing-masing 

memiliki keberadaan independen.  

Menurut Lord, R. G., & Brown, D. J. (2001) Konsep diri konsep 

diri individu dapat dipahami dalam hal: dua dimensi yang luas: fokus 

temporal dan tingkat identitas. Dalam hal fokus temporal diri dapat 

dianggap baik dalam istilah distal atau proksimal seseorang dapat 

fokus pada ``mungkin' distal diri'' atau pada ``pandangan diri' yang 

lebih mutakhir.'' Meskipun fokus temporal individu adalah pertimbangan 

penting untuk memahami perilaku, tidak jelas hubungan empiris 

tampaknya ada antara taksonomi nilai yang diusulkan oleh Schwartz dan 

pertimbangan temporal distal ± proksimal. Oleh karena itu, di sini 

hanya pekerjaan di masa depan adalah diperlukan untuk 

menetapkan apakah hubungan antara dimensi temporal diri dan 

perbedaan pola nilai yang ada. Dalam dunia pekerjaan seorang 

pemimpin akan dapat mempengaruhi konsep diri (dan akhirnya 

perilaku, afek, dan kognisi) bawahan mereka tergantung pada 

seberapa kuat seorang pemimpin mengaktifkan nilai-nilai yang 

relevan pada tempat awalnya, Menurut Markus dan Wurf (1987), 

manusia memiliki kapasitas atensi yang terbatas dan, sebagai 

hasilnya, hanya sebagian kecil dari pengetahuan diri atau skema diri 

individu yang dapat diaktifkan ada titik waktu tertentu. Bagian 

pengetahuan diri yang aktif saat ini disebut konsep diri. Aspek diri 

mana yang diaktifkan akan sangat bergantung pada keadaan 

lingkungan saat ini seperti kehadiran khalayak yang berbeda dan 

sosial kelompok (misalnya, Baldwin, 1992; Shoda dan Mischel, 

1998).  

Seseorang hanya perlu memikirkan perilakunya. Individu yang 

sama dalam situasi yang sangat beragam, seperti saat bermain, 

olahraga kompetitif atau berkencan, untuk melihat bahwa pengetahuan 

diri yang berbeda akan diakses. Jelasnya, jika konsep diri mengatur 

perilaku, kognisi, dan afeksi manusia, maka aspek yang berbeda dari 

diri perlu menonjol di bawah masing-masing keadaan ini untuk 

memungkinkan individu untuk berperilaku adaptif. Konsep diri 

adalah kunci struktur pengaturan diri. Ini berisi tujuan saat ini dan 

mengaktifkan mekanisme regulasi, menguraikan konstruk ini, 

mencatat bahwa konsep diri yang bekerja terdiri dari: pandangan 
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b. Sosialisasi. Keluarga menjadi tempat untuk melakukan transfer nilai-

nilai masyarakat, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan 

sains yang akan diteruskan kepada generasi penerus. 

c. Penugasan peran sosial. Keluarga sebagai mediasi identitas 

keturunan (ras, etnis, agama, sosial ekonomi, dan peran 

gender) serta identitas perilaku dan kewajiban. Sebagai contoh, 

Misalnya, orang Yahudi mungkin tidak makan daging babi dan 

mungkin merasa wajib memberi untuk amal. Orang Tionghoa 

boleh makan dengan sumpit dan tunduk pada otoritas orang 

yang lebih tua. Seseorang yang terlahir dengan status sosial 

ekonomi tinggi mungkin diharuskan untuk memilih pasangan 

dari latar belakang keluarga yang sama. Di beberapa keluarga, 

anak perempuan disosialisasikan untuk melakukan pekerjaan 

rumah dan menjadi pengasuh dan anak laki-laki untuk menjadi 

pencari nafkah. 

d. Dukungan ekonomi.  Keluarga menyediakan tempat tinggal, 

makanan, dan perlindungan. Pada beberapa keluarga di 

negara-negara industri, semua anggota keluarga kecuali anak-

anak berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi. Di keluarga 

lain, salah satu atau kedua orang tua mendapatkan uang untuk 

membayar barang-barang yang dikonsumsi seluruh keluarga 

e. Pengasuhan/dukungan emosional. Keluarga memberikan pengalaman 

pertama anak-anak dalam interaksi sosial. Interaksi sosial dapat 

berupa hubungan emosional, pengasuhan, jaminan keamanan bagi 

anak-anak. Keluarga juga memiliki kepedulian pada anggotanya 

ketika mereka sakit atau mengalami penuaan. 

Fungsi utama keluarga tetap merupakan dukungan ekonomi 

anggotanya, tetapi ruang lingkup tanggung jawab ini telah berubah, serta 

anggota keluarga mana yang berkontribusi. Fungsi pengasuhan dan 

dukungan emosional keluarga untuk kaum muda (dan kadang-kadang 

yang lama) tetap cukup stabil, tetapi kisaran pengasuhan telah berkurang. 

Meskipun keluarga selalu dalam proses transisi (pernikahan, persalinan, 

kematian), peristiwa tertentu mempengaruhi sosialisasi anak lebih dari 

yang lain. Contohnya adalah perceraian, pengasuhan tunggal, stepparenting, 

dan kohabitasi (hidup bersama sebagai suami istri). 
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Sepanjang sejarah, keluarga telah berubah dalam cara mereka 

menjalankan berbagai fungsi, termasuk reproduksi, sosialisasi atau 

pendidikan, penugasan peran sosial, dukungan ekonomi, dan pengasuhan 

atau dukungan emosional. Perubahan fungsi keluarga tersebut merupakan 

adaptasi terhadap pengaruh makrosistem, seperti ekonomi, ideologi politik, 

dan teknologi. 

 

Perceraian dan Keluarga 

Perceraian memiliki konsekuensi tertentu bagi fungsi keluarga 

dan sosialisasi anak. Menghalangi dukungan sosial eksternal, efek 

perceraian pada orang tua kustodian adalah bahwa tanggung jawab 

dua kali lipat. Orang tua tunggal bertanggung jawab atas dukungan 

keuangan, penitipan anak, dan pemeliharaan rumah. Karena orang 

tua biasanya berada di bawah tekanan besar, pengasuhan cenderung 

berkurang (Goodman, Emery, & Haugaard, 1998). 

Menurut Ding, W., Lin, X., Su, J., Jiang, Y., Wu, Q., & He, T. (2019). 

Tujuan Sering terpaparnya hubungan perkawinan yang buruk sangat 

erat kaitannya dengan masalah perilaku dan emosional dalam diri 

anak-anak, termasuk gejala Oppositional Defiant Disorder (ODD). Namun, 

hubungan longitudinal antara perkawinan orang tua kualitas dan 

gejala ODD anak, dan apakah kaitan ini bervariasi menurut jenis 

kelamin anak atau orang tua masih belum jelas. Pada saat ini studi, 

kami bertujuan untuk memeriksa hubungan dua arah antara kualitas 

perkawinan orang tua dan gejala ODD anak dan apakah asosiasi 

berbeda antara orang tua dan jenis kelamin anak. Kualitas perkawinan 

dan gejala ODD anak secara terpisah ayah dan ibu.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas orang tua 

menikah itu berkorelasi dengan berkurangnya gejala ODD pada anak 

secara bersamaan dan prospektif untuk ayah. Kualitas pernikahan 

tidak berhubungan dengan gejala ODD anak pada ibu. Ditemukan 

bahwa hubungan timbal balik antara kualtias perkawinan orang tua 

dan gejala ODD anak dalam keluarga Cina dan meneliti sejauh mana 

hubungan ini mungkin berbeda. Temuan menunjukkan tingkat 

kualitas perkawinan orang tua yang lebih rendah diperkirakan lebih 

banyak akan menimbulkan gejala ODD anak. Hasil menunjukkan 

bahwa hubungan antara Kualitas perkawinan dan gejala ODD pada 
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anak adalah merupakan hubungan timbal balik. Temuan ini memperluas 

literatur sebelumnya terutama berdasarkan pada studi cross-sectional 

untuk menyajikan yang lebih komprehensif gambaran tentang hubungan 

antara hubungan perkawinan dan anak Kualitas perkawinan yang baik 

mengakibatkan anak-anak semakin mengganggu perilaku seperti gejala 

ODD. 

Untuk menilai efek perceraian, seseorang harus memeriksa 

bagaimana semua anggota keluarga berurusan dengan transisi, 

membangun kembali kewajiban peran mereka satu sama lain, dan 

melakukan fungsi-fungsi seperti berikut (Hetherington & Clingempeel, 

1992): 
a. Sosialisasi/edukasi. Membesarkan anak harus dilanjutkan; 

harus dipantau, nilai- nilai dan moral yang diberikan. 

b. Penugasan peran/wewenang sosial. Kekuasaan untuk pengambilan 

keputusan dalam keluarga harus dialokasikan dan tanggung jawab 

untuk tugas yang ditetapkan. 

c. Dukungan ekonomi/tanggung jawab domestik.  Keluarga 

harus mendapatkan cukup uang untuk memberikan dukungan 

embernya. Kesejahteraan fisik anak- anak harus disediakan, 

dan tempat tinggal harus dijaga dengan aman dan sehat. 

d. Dukungan nurturance/emosional.  Peduli dan keterlibatan 

satu sama lain diperlukan untuk menyediakan kesejahteraan 

emosional anggota keluarga. 

 

Distribusi Otoritas 

Perceraian mempengaruhi distribusi wewenang dalam keluarga. 

Sebelum perceraian, ayah mungkin memiliki lebih banyak wewenang 

karena secara tradisional ia telah dianggap sebagai pencari nafkah utama, 

atau otoritas mungkin telah dibagikan oleh kedua orang tuanya. Namun, 

setelah perceraian, the residential parent mengasumsikan otoritas sehari-

hari atas anak-anak, dan the nonresidential parent (orang tua yang tidak 

bertanggung jawab) menjadi terbatas pada area yang dieja dalam 

perjanjian perceraian.  

Hetherington dan Kelly (2002) menemukan bahwa wewenang 

ayah dan ibu atas anak-anak, seperti yang ditunjukkan oleh praktik 

pengasuhan mereka, cenderung memburuk dalam dua tahun pertama 
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setelah perceraian. Ada lebih sedikit konsistensi, kontrol, dan kasih 

sayang. 

 

Perubahan Ekonomi 

Perubahan ekonomi yang mempengaruhi fungsi keluarga 

mungkin melibatkan ketidakpastian pekerjaan karena pembelian 

perusahaan, perampingan, dan PHK; biaya hidup, mengharuskan 

kedua orang tua untuk bekerja; dan erosi manfaat karyawan, seperti 

asuransi kesehatan (Gallay & Flanagan, 2000). 

Penurunan tingkat kesejahteraan ekonomi telah ditemukan 

meningkatkan stres orang tua, mengakibatkan kurangnya kasih 

sayang terhadap anak-anak dan interaksi disipliner yang kurang 

efektif (Conger & Dogan, 2007). Anak-anak dalam keluarga seperti 

itu lebih mungkin dilaporkan oleh guru sebagai memiliki masalah 

perilaku dan hubungan sosial yang negatif dengan teman sebaya 

(Mistry et al., 2002). 

Jika kedua orang tua bekerja, kehidupan keluarga mereka 

mungkin berisiko mengalami fragmentasi. Ayah bekerja, ibu bekerja, 

dan anak-anak pergi ke penitipan anak atau sekolah, semuanya 

membutuhkan koordinasi. Jika jam kerja diubah-ubah, keluarga 

mungkin tidak makan bersama. Tugas rumah tangga harus 

dilakukan setelah bekerja. Jika anak-anak memiliki kegiatan setelah 

sekolah, mereka harus dikoordinasikan dengan jadwal orang tua 

yang sudah padat. Lalu ada pertemuan-pertemuan sekolah, kantor, 

dan komunitas. Hampir tidak ada waktu tersisa untuk komunikasi 

keluarga atau rekreasi bersama. 

 

Dukungan Emosional 

Isolasi nuclear family dari kerabat menambah beban dilema 

yang menimpa pada keluarga yang bercerai kerabat tidak dapat 

dipanggil untuk membantu perawatan anak, tugas rumah tangga, 

atau dukungan emosional. Karena dukungan emosional adalah salah 

satu fungsi keluarga, dan perceraian menghilangkan satu orang 

dewasa dari konteks, orang dewasa yang tersisa tidak lagi memiliki 

seseorang dengan siapa berbagi beban dan sukacita membesarkan 
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anak. Juga tidak ada seseorang dengan siapa untuk berbagi pengambilan 

keputusan harian dan untuk menyediakan kebutuhan dukungan psikologis. 

 

Perubahan Teknologi 

Perkembangan teknologi di bidang sains, kedokteran, industri, 

pertanian, transportasi, komunikasi, media, elektronik, dan sebagainya 

telah berkontribusi pada peningkatan standar hidup masyarakat 

meningkatkan kesehatan, memperluas kesempatan kerja dan pendidikan, 

meningkatkan keselamatan, menumbuhkan efisiensi, memperluas akses 

masyarakat informasi, dan menyediakan berbagai pilihan produk.  

Teknologi saat ini adalah mesin yang mengabadikan diri yang 

dijalankan dengan peningkatan, add-ons, dan isi ulang” (Naisbitt, 2001). 

Teknologi digital menciptakan gaya komunikasi dan interaksi baru 

(Buckingham, 2006). Keluarga terpengaruh karena teknologi semacam 

itu memberikan peluang tanpa akhir untuk penggunaan multidimensi, 

untuk mengakses informasi secara instan, dan untuk terus terhubung 

(Montgomery, 2000), sambil menciptakan kebutuhan yang lebih besar 

bagi orang tua untuk mengawasi aktivitas anak-anak.  

Teknologi media juga telah menciptakan cara baru untuk memasarkan 

kepada anak-anak. Situs web yang dirancang untuk anak-anak berisi grafik 

berwarna cerah, efek suara, musik, dan permainan interaktif, yang mengajak 

anak-anak untuk membeli produk yang mendukung mereka melalui iklan 

pop-up dan/atau iklan suara (Montgomery, 2001). Jejaring sosial, ponsel, dan 

permainan komputer semuanya bersaing dengan waktu keluarga, serta 

memengaruhi pembelajaran anak-anak (Clay, 2009). 

 

Efek Perceraian pada Anak 

The National Center for Health Statistics berhenti menerbitkan 

jumlah perceraian dan menikah lagi pada tahun 2000 karena beberapa 

negara bagian tidak lagi menghitungnya. Namun, berdasarkan data masa 

lalu, hampir satu dari dua pernikahan berakhir dengan perceraian. 

Sebagian besar perceraian terjadi dalam sepuluh tahun pertama untuk 

pernikahan pertama dan pernikahan ulang pertama. Anak-anak 

mengalami rasa kehilangan yang mendalam, mengembangkan loyalitas 

yang terbagi, dan sering merasa tidak berdaya melawan kekuatan di luar 

kontrol mereka. Hetherington dan Kelly (2002). 
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Penugasan Peran Sosial 

Peran sosial dalam keluarga ditentukan oleh anggota mana 

yang melakukan pekerjaan apa, dan wewenang apa. Perubahan peran 

keluarga dari waktu ke waktu, seperti yang dibahas di sini, 

menggambarkan pengaruh Chronosystem. 

 

Usia Anak dan Efek Perceraian 

Konsep diri anak-anak usia prasekolah ditemukan terpengaruh 

oleh perceraian (Wallerstein & Kelly, 1996). Secara khusus, pandangan 

anak tentang keandalan dan prediksi hubungan terganggu. Beberapa 

anak menyalahkan diri mereka sendiri atas perpisahan itu.  Misalnya, 

seorang anak berusia 5 tahun berkata, "Jika saja saya tidak merengek 

seperti yang ayah katakan, dia tidak akan meninggalkan saya." Bahkan 

setahun kemudian, dalam studi lanjutan, hampir setengah anak-anak 

dalam sampel masih menunjukkan kecemasan dan agresi yang 

meningkat. Penulis ini juga menemukan bahwa anak-anak usia sekolah 

menanggapi perceraian dengan kesedihan, ketakutan, perasaan perampasan, 

dan beberapa kemarahan (Wallerstein & Kelly, 1996). Mereka, seperti 

anak-anak prasekolah, masih berjuang setelah setahun dengan perubahan 

dalam hidup mereka. Anak-anak usia sekolah kesulitan memfokuskan 

perhatian mereka pada tugas-tugas terkait sekolah. 

Anak-anak muda perceraian ditemukan lebih tergantung, 

agresif, cengeng, menuntut, tidak bijaksana, dan tidak patuh dari 

pada anak-anak dari keluarga yang sudah menikah. Mereka takut 

ditinggalkan, kehilangan cinta, dan membahayakan tubuh. Perilaku 

dan ketakutan yang diungkapkan disebabkan oleh, sebagian, 

keasyikan orang tua dengan kebutuhan mereka sendiri, serta konflik 

peran berikutnya. Jika dibandingkan dengan orang tua dari keluarga 

yang sudah menikah, orang tua prasekolah yang bercerai kurang 

konsisten dalam disiplin mereka dan kurang mengasuh. Juga, 

komunikasi tidak efektif, dan mereka membuat lebih sedikit 

tuntutan untuk perilaku dewasa dari anak-anak mereka. Remaja, 

tidak seperti anak-anak yang lebih muda, merasa sedikit rasa 

disalahkan atas pemisahan orang tua mereka, tetapi mereka merasa 

kebencian. 
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Jenis Kelamin Anak dan Efek Perceraian 

Gender memengaruhi dampak perceraian, dengan penelitian 

menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih sulit dipukul. Dua tahun 

setelah perceraian, banyak anak laki-laki mengalami kesulitan 

berkonsentrasi, melakukan buruk pada tes intelijen, dan memiliki 

kesulitan dengan matematika. Juga, mereka berinteraksi secara 

agresif dengan ibu mereka, guru mereka, dan anak laki-laki seusia 

mereka sendiri. Pemantauan anak laki-laki lebih rendah dalam 

rumah tangga yang tidak menikah lagi, dan anak laki-laki terlibat 

dalam perilaku yang lebih antisosial (Hetherington & Clingempeel, 

1992).  

Anak perempuan cenderung menangis dan merengek untuk 

melampiaskan kesedihan mereka dan ini memberi mereka dukungan. 

Meskipun gadis-gadis preadolescent tampaknya menyesuaikan diri 

dengan perceraian dalam waktu dua hingga tiga tahun, bukti telah 

terakumulasi menunjukkan masalah yang terkait dengan perkembangan 

peran gender feminin yang muncul pada masa remaja. 

 

Pengaturan Hak Asuh Anak dan Efek Perceraian 

Anak-anak yang terlibat dalam pertempuran hak asuh adalah  yang  

paling terkoyak oleh perceraian (Kelly, 2000). Untuk menghindari situasi 

menang/kalah ini, beberapa hakim mengamanatkan hak asuh bersama, 

berbagi tanggung jawab untuk anak-anak; yang lain memerintah 

berdasarkan "kepentingan terbaik" anak. Efek dari berbagai pengaturan 

hak asuh dibahas kemudian. 

 

Dukungan Emosional Anak dan Efek Perceraian 

Meskipun perceraian menjengkelkan bagi semua orang yang 

terlibat, mungkin lebih buruk bagi seorang anak untuk tinggal di an 

embattled household. Bagi orang tua, perceraian adalah waktu yang 

sangat menegangkan, dan perasaan depresi, kehilangan harga diri, 

dan tidak berdaya mengganggu kemampuan mengasuh anak. Orang 

tua harus menemukan dukungan di luar keluarga untuk meningkatkan 

kepercayaan diri mereka pada diri mereka sendiri dan kemampuan 

mereka untuk orang tua. Mereka harus memberi tahu anak itu bahwa 

meskipun mereka saling menceraikan satu sama lain, mereka tidak 
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ketakutan bahwa perpisahan dari ibu, terutama pada masa 

bayi, akan mengganggu ikatan kasih saying keterikatan ibu-

anak dan akan mengakibatkan masalah psikologis dan sosial. 

Dengan demikian, sebagian besar studi penelitian asli meneliti 

efek pemisahan pada anak. Perlu dicatat bahwa studi pemisahan 

bayi dilakukan di institusi perumahan, bukan di pusat penitipan 

anak seperti yang kita kenal sekarang. 

2. Tempat penitipan anak. Kekhawatiran tentang pengaturan   

penitipan anak yang berkualitas (lingkungan fisik, hubungan 

sosial-emosional, dan stimulasi intelektual) telah mendorong 

studi yang lebih baru untuk menguji efek keseluruhan dari 

pengaturan penitipan anak yang berbeda (rumah versus 

alternatif) pada hubungan sosial anak-anak dengan anak-anak 

lain, mereka hubungan dengan ibu mereka, dan perkembangan 

intelektual mereka. 

3. Sistem ekologis. Saat ini, keprihatinan dalam komunitasilmiah  

fokus  pada  ekologi penitipan anak. Studi meneliti faktor 

keluarga, faktor penitipan anak (Clarke-Stewart & Allhusen, 

2002; NICHD, 2005, 2010), dan faktor budaya (Lamb, 2000) 

yang bekerja bersama (mesosystems) untuk mempengaruhi 

perkembangan anak. Sekarang diterima dengan baik bahwa 

“membesarkan anak telah menjadi upaya kolaboratif dengan 

anak-anak bergerak bolak-balik. antara rumah dan penitipan 

anak mereka” (Phillips & Howes, 1987). Tautan mesosystem 

mungkin mendukung, kompetitif, atau netral. Bagian 

selanjutnya membahas studi klasik dan modern yang berasal 

dari keprihatinan Chronosystems. 
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ECOLOGY OF SCHOOL 

Sekolah merupakan lembaga formal masyarakat tempat berlangsungnya 

pembelajaran. Sekolah bertindak sebagai agen masyarakat yang diorganisir 

untuk melestarikan masyarakat itu pengetahuan, keterampilan, adat istiadat, 

dan kepercayaan. Namun semua pendidikan muncul dari beberapa 

gambaran tentang masa depan. Karenanya, transmisi budaya, selain 

memperluas pengetahuan dan basis teknologi, membuat pilihan-pilihan 

yang sulit dalam kurikulum mengenai informasi apa paling penting. John 

Goodlad (2004) mempelajari dokumen yang berkaitan dengan tujuan 

tersebut sekolah yang mencakup 300 tahun sejarah AS. Dia menemukan 

empat kategori besar tujuan: akademik (membaca, menulis, berhitung); 

vokasional (persiapan dunia kerja); sosial dan kemasyarakatan (persiapan 

untuk berpartisipasi dalam demokrasi); dan pribadi (pengembangan bakat 

individu dan ekspresi diri). 

Fungsi sekolah sebagai agen sosialisasi adalah memberikan pengalaman 

intelektual dan sosial, anak-anak mengembangkan keterampilan, pengetahuan, 

minat, dan sikap yang menjadi ciri mereka sebagai individu dan membentuk 

kemampuan mereka untuk melakukan peran orang dewasa. Sekolah 

memberikan pengaruh pada anak-anak dengan: 
1. Program pendidikan mereka yang mengarah ke prestasi; 

2. Organisasi formal mereka, memperkenalkan siswa pada 

otoritas; dan 

3. Hubungan 54ocial yang berkembang di kelas. 

Tujuan utama pendidikan, dari perspektif masyarakat, adalah 

transmisi warisan budaya: pengetahuan, nilai, kepercayaan, dan adat 

istiadat masyarakat yang terakumulasi. Untuk menyebarkan budaya 

dan memeliharanya, masyarakat membutuhkan orang-orang terlatih 

yang dapat mengambil peran khusus serta mengembangkan pengetahuan 

dan teknologi baru. Tujuan pendidikan dari perspektif individu adalah 

memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk 

menjadi mandiri dan berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. 

Tujuan Sekolah antara lain:  

Tujuan Akademik 

1. Penguasaan keterampilan dasar (membaca, menulis, berhitung) 

dan proses fundamental (mengkomunikasikan ide, menggunakan 

sumber informasi). 
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2. Perkembangan intelektual (mengakumulasi pengetahuan umum; 

berpikir rasional, mandiri, dan kritis; memecahkan masalah; ingin 

tahu). 

Tujuan Kejuruan 

Pendidikan karir/kejuruan (pilih pekerjaan yang sesuai berdasarkan 

minat dan kemampuan, mengembangkan sikap dan kebiasaan kerja 

yang sesuai, menjadi mandiri secara ekonomi dan produktif). 

Tujuan Sosial, Kewarganegaraan, dan Budaya 

1. Pemahaman interpersonal (berbagai nilai, hubungan, budaya) 

2. Partisipasi kewarganegaraan (memahami sejarah dan pemerintahan 

yang representasi, membuat pilihan berdasarkan informasi, 

berkontribusi pada kesejahteraan orang lain dan lingkungan). 

3. Enkulturasi (kesadaran akan nilai, norma perilaku, tradisi, 

prestasi seseorang budaya dan budaya lain) 

4. Karakter moral dan etis (mengevaluasi pilihan, perilaku, 

mengembangkan integritas) 

Tujuan Pribadi 

1. Kesejahteraan emosional dan fisik (mengembangkan kesadaran 

diri, keterampilan mengatasi, keterampilan manajemen waktu, 

kebiasaan sehat, kebugaran fisik) 

2. Kreativitas dan ekspresi estetika (mengembangkan orisinalitas 

dalam pemecahan masalah, toleransi terhadap ide-ide baru, 

menghargai berbagai bentuk kreativitas) 

3. Realisasi diri (mengevaluasi kemampuan dan keterbatasan, 

menetapkan tujuan, menerima tanggung jawab atas keputusan 

dibuat) 

Tujuan utama pendidikan, dari perspektif masyarakat, adalah 

transmisi warisan budaya: pengetahuan, nilai, kepercayaan, dan adat 

istiadat masyarakat yang terakumulasi. Untuk menyebarkan budaya 

dan memeliharanya, masyarakat membutuhkan orang-orang terlatih 

yang dapat mengambil peran khusus serta mengembangkan pengetahuan 

dan teknologi baru. Tujuan pendidikan dari perspektif individu 

adalah memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan 

untuk menjadi mandiri dan berpartisipasi secara efektif dalam 

masyarakat. 
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Sekolah mencerminkan pengaruh makrosistem masyarakat khususnya, 

nilai tradisional dan tujuan masa depan. Warga masyarakat menerapkan 

nilai dan tujuan ini. Dalam masyarakat demokratis, peran sekolah terus 

diperdebatkan oleh warganya hingga kesepakatan mengenai pendanaan, 

standar, kurikulum, pendidikan guru, ukuran kelas, persyaratan kehadiran, 

penilaian, dan sebagainya. Konsensus ini diterjemahkan menjadi kebijakan 

pendidikan. 

Menurut Donnelly, J. E., & Lambourne, K. (2011). Melakukan 

studi yang meneliti hubungan antara aktivitas fisik, kebugaran, 

kegemukan, fungsi kognitif dan prestasi akademik dijelaskan. Hasil uji 

coba acak cluster berskala besar, longitudinal untuk memeriksa 

dampak aktivitas fisik kelas berdasarkan indeks massa tubuh dan 

prestasi akademik disajikan. Sekolah telah mengurangi waktu yang 

dialokasikan untuk pendidikan jasmani dan memberikan jumlah 

aktivitas fisik yang memadai dalam pendidikan jasmani kelas itu 

menantang. Ruang kelas adalah tempat siswa menghabiskan sebagian 

besar waktu mereka dan ini memberikan lokasi yang layak intervensi 

yang dirancang untuk meningkatkan aktivitas fisik. Peningkatan fisik 

aktivitas memiliki potensi untuk meningkatkan kebugaran dan 

kegemukan, keduanya berdampak pada prestasi akademik. Pelajaran 

akademis yang aktif secara fisik hemat biaya, tidak memerlukan waktu 

persiapan guru tambahan menyenangkan bagi guru dan murid, serta 

menghasilkan peningkatan akademik nilai prestasi. 

 

Chronosystem Influences on Schools 

Pengaruh Chronosystem di sekolah termasuk adaptasinya 

terhadap perubahan masyarakat secara umum dan perkembangan 

tertentu seperti teknologi baru (komputer dan perangkat lunak) 

kesehatan (penggunaan/penyalahgunaan zat, obesitas), dan keamanan 

(kekerasan dan kesiapsiagaan darurat). Sekolah untuk masa depan 

termasuk mempersiapkan diri untuk dunia kerja dan perubahan 

teknologi. Belajar menggunakan komputer saat ini penting untuk 

berhasil dalam masyarakat. Ini adalah contoh yang baik tentang 

dampak dari macrosystem (teknologi) dan Chronosystem (perubahan) 

pada microsystem. 
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Pengaruh chronosystem di sekolah termasuk adaptasinya 

terhadap perubahan masyarakat secara umum dan perkembangan 

tertentu seperti teknologi baru (komputer dan perangkat lunak) 

kesehatan (penggunaan/penyalahgunaan zat, obesitas), dan keamanan 

(kekerasan dan kesiapsiagaan darurat). 

Aspek apa dari pengetahuan masa lalu yang harus diajarkan untuk 

bertahan hidup di masa sekarang, dan apa saja keterampilan mengentaskan 

masalah harus diajarkan untuk bertahan hidup di masa depan? Sejak 

awal, sistem sekolah umum dimaksudkan sebagai wahana perubahan 

sosial. Namun, sekolah tidak menjalankan fungsinya dalam ruang hampa. 

Seperti yang telah kita bahas, mereka dipengaruhi oleh sistem makro 

seperti ideologi politik, ekonomi, budaya, agama, dan teknologi, dan 

terkait dengan sistem mikro lain seperti keluarga dan komunitas. Mereka 

harus mendidik anak-anak dari berbagai latar belakang dengan 

keterampilan yang beragam. Karena itu, dalam rangka pemerataan 

peluang, sekolah harus melaksanakan berbagai program, seperti melek 

komputer, resolusi konflik, dan pendidikan kesehatan, selain membaca 

dasar, menulis, dan berhitung. “Sekolah hampir menjadi tempat intervensi 

potensial setiap masalah sosial yang mempengaruhi anak-anak ”(Linney & 

Seidman, 1989). 

 

Macrosystem Influences on Schools 

Sekolah mencerminkan pengaruh makrosistem masyarakat 

khususnya, nilai tradisional dan tujuan masa depan. Warga masyarakat 

menerapkan nilai dan tujuan ini. Dalam masyarakat demokratis, peran 

sekolah terus diperdebatkan oleh warganya hingga kesepakatan 

mengenai pendanaan, standar, kurikulum, pendidikan guru, ukuran kelas, 

persyaratan kehadiran, penilaian, dan sebagainya. Konsensus ini 

diterjemahkan menjadi kebijakan pendidika. Sistem makro, atau 

pemerintah, dapat menerapkan undang-undang, seperti (No Child Left 

Behind (NCLB), yang mengamanatkan sekolah yang aman. Pencegahan 

kekerasan di sekolah mungkin melibatkan lebih banyak konselor yang 

tersedia bagi siswa dan melatih guru untuk campur tangan dengan anak-

anak yang terisolasi, penindas, atau korban. Pencegahan kekerasan dalam 

keluarga mungkin melibatkan pendidikan dan/atau konseling orang tua. 

Kebijakan Pendidikan 
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Faktor makrosistem yang berpengaruh dalam pengembangan kebijakan 

pendidikan adalah ideologi politik, ekonomi, budaya, agama, dan iptek. 
1. Ideologi politik 

Masyarakat demokratis mengandaikan kebebasan dari penindasan 

pemerintah. Warga negara dalam masyarakat demokratis, meskipun 

beragam, dianggap memiliki hak yang sama dan kesempatan yang sama. 

Agar demokrasi berfungsi, kebijakan pendidikannya harus melibatkan 

mendidik warga negara. 
a. Untuk mendiskusikan dan berkompromi tentang masalah yang 

berkaitan dengan mereka sebagai individu dan sebagai kelompok; 

b. Untuk memilih pemimpin yang kompeten untuk memerintah 

atas kehendak mayoritas; dan 

c. Untuk mengevaluasi ekuitas aturan serta penerapannya oleh 

para pemimpin. 

Menggunakan hak seseorang untuk memilih, dengan demikian 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, adalah bagaimana hal 

ini terjadi. 
2. Ekonomi 

Seberapa besar kesediaan masyarakat untuk membiayai pendidikan 

warganya dipengaruhi oleh nilai-nilai kesetaraan kesempatan, konsep 

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan, dan 

keterjangkauan program dan kurikulum yang didanai oleh pajak atau 

sumber daya publik atau swasta lainnya. 
3. Budaya 

Nilai-nilai nasional dari macroculture ditanamkan melalui kurikulum 

sekolah dan manajemen kelas (Ballantine & Spade, 2011). Tantangan 

yang dihadapi para pendidik adalah bagaimana untuk menyeimbangkan 

kesetaraan dengan keragaman, memungkinkan anak-anak untuk 

mengasimilasi budaya makro dengan mempertahankan warisan atau 

identitas budaya mikro mereka yang khas. 
4. Sains/Teknologi 

Kemajuan dalam sains dan teknologi tidak hanya mempengaruhi 

kurikulum sekolah tetapi juga metode pengajaran (Oppenheimer, 2003). 

Alat bantu teknologi untuk pengajaran mencakup televisi, perekam dan 

pemutar video, komputer, dan perangkat digital lainnya. Sebagian besar 

bersifat interaktif, memungkinkan anak- anak untuk meningkatkan 
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sebuah panduan, Informasi Praktis tentang Perencanaan Krisis: Panduan 

untuk Sekolah dan Komunitas (USDE, 2007). 

Definisi kamus tentang krisis adalah, "Waktu atau keadaan yang 

tidak stabil atau krusial di mana perubahan yang menentukan akan 

datang, terutama yang dengan kemungkinan berbeda dari hasil yang 

sangat tidak diinginkan. " Selain itu, kamus mencatat bahwa "krisis" 

berasal kata Yunani yang berarti "keputusan". Intinya, krisis adalah situasi 

di mana sekolah bisa dihadapkan dengan informasi yang tidak memadai, 

tidak cukup waktu, dan sumber daya yang tidak memadai, tetapi di mana 

para pemimpin harus membuat satu atau banyak keputusan penting. 

Rencana darurat perlu menangani berbagai kejadian dan bahaya yang 

disebabkan oleh keduanya alam dan oleh orang-orang, seperti: 
1. Bencana alam (gempa bumi, tornado, angin topan, banjir) 

2. Cuaca buruk 

3. Kebakaran 

4. Tumpahan bahan kimia atau bahan berbahaya 

5. Bus mogok 

6. Penembakan di Sekolah 

7. Ancaman bom 

8. Keadaan darurat medis 

9. Kematian siswa atau staf (bunuh diri, pembunuhan, tidak 

disengaja, atau wajar) 

10. Tindakan teror atau perang 

11. Wabah penyakit atau infeksi 

Tinjauan literatur krisis mengungkapkan bahwa para ahli 

mengidentifikasi empat fase manajemen krisis (USDE, 2007): 
1. Mitigasi/pencegahan membahas apa yang dapat dilakukan sekolah 

dan kabupaten untuk mereduksi atau menghilangkan risiko 

terhadap kehidupan dan harta benda. 

2. Kesiapsiagaan berfokus pada proses perencanaan untuk skenario 

terburuk. 

3. Tanggapan ditujukan pada langkah-langkah yang harus diambil 

selama krisis. 

4. Pemulihan berkaitan dengan bagaimana memulihkan lingkungan 

belajar dan mengajar setelah krisis. 
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Sekolah adalah agen sosialisasi. Ini adalah pengaturan untuk 

pengalaman intelektual dan sosial dari mana anak-anak mengembangkan 

keterampilan, pengetahuan, minat, dan sikap yang menjadi ciri mereka 

sebagai individu dan yang membentuk kemampuan mereka untuk 

melakukan peran orang dewasa. 

Sekolah mempengaruhi anak-anak melalui kebijakan pendidikan 

mereka, yang mengarah pada prestasi; melalui organisasi formal mereka, 

memperkenalkan siswa pada otoritas; dan melalui hubungan sosial yang 

berkembang di dalam kelas. Tujuan utama pendidikan dari perspektif 

masyarakat adalah transmisi warisan budaya akumulasi pengetahuan, 

nilai, kepercayaan, dan adat istiadat masyarakat. 

Fungsi pendidikan dari perspektif individu adalah untuk memperoleh 

keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi mandiri 

dan berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Fungsi sekolah 

sebagai agen sosialisasi dipengaruhi oleh konteks sistem makro yang 

lebih besar ideologi politik, ekonomi, budaya, agama, dan teknologi. 

Pengaruh sistem makro juga ditunjukkan oleh kebijakan masyarakat 

tentang keragaman dan kesetaraan terkait dengan gender, budaya, 

agama, dan disabilitas. 

Pengaruh kronosistem pada sekolah termasuk adaptasinya 

terhadap perubahan masyarakat secara umum dan adaptasinya 

terhadap perkembangan spesifik seperti teknologi, kesehatan 

(penggunaan/penyalahgunaan dan obesitas), dan keselamatan 

(kekerasan dan kesiapsiagaan darurat). Sekolah untuk masa depan 

melibatkan persiapan untuk dunia kerja dan perubahan teknologi. 

Untuk menjaga lingkungan yang efektif untuk belajar, sekolah harus 

menyediakan kondisi yang sehat dan aman. Penggunaan/penyalahgunaan 

substansi merupakan masalah yang signifikan di sekolah, seperti halnya 

obesitas, karena keduanya mempengaruhi kesehatan dan kemampuan 

anak untuk belajar. Sekolah telah mengadopsi program untuk mengatasi 

kekerasan dan kesiapsiagaan darurat 

Pengaruh mesosystem di sekolah termasuk hubungannya dengan 

ekosistem lain: sekolah-anak, sekolah-keluarga, sekolah-kelompok sebaya, 

sekolah-media, dan sekolah-komunitas. Keterkaitan yang mendukung 

pendidikan akan memberikan hasil sosialisasi yang bermanfaat bagi anak. 

Keterlibatan keluarga di sekolah merupakan pengaruh terpenting bagi 
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keberhasilan pendidikan anak karena keluarga merupakan pemasyarakatan 

utama anak, dan keluarga mempengaruhi kesiapan anak untuk belajar di 

sekolah. Keterlibatan keluarga dapat terjadi dalam pengambilan keputusan, 

partisipasi, dan/atau kemitraan. Teman sebaya mempengaruhi motivasi 

siswa untuk berhasil. 

 

EKOLOGI PENGAJARAN 

Guru merupakan agen pembelajaran yang memiliki peran sebagai 

fasilitator agar siswa dapat belajar dengan nyaman dan mampu menguasai 

kompetensi yang sudah ditentukan. Sehingga dalam melakukan 

pembelajaran guru sebaiknya merancang kegiatan proses belajar mengajar 

dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

Guru sebagai agen pembelajaran sebaiknya mampu bersosialisasi kepada 

peserta didik dengan baik. Kemampuan bersosialisasi dengan baik ini salah 

satunya dapat dilakukan dengan memahami karakteristik peserta didik 

agar apa yang disampaikan dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

Selain kemampuan bersosialisasi gaya mengajar guru juga perlu 

diperhatikan guna menunjang keberhasilan dalam pembelajaran. Guru 

bertanggung jawab untuk memilih bahan yang relevan dengan peserta 

didik, untuk mengelola dinamika kelompok di kelas, dan untuk berinteraksi 

secara individual dengan setiap anak (Sadker & Zittleman, 2009). Lebih 

khusus lagi, guru yang efektif dapat mengatur lingkungan kelas untuk 

memberikan waktu dan kesempatan untuk belajar, dapat melibatkan siswa 

dalam merencanakan kegiatan pembelajaran yang memotivasi, 

mengkomunikasikan harapan yang tinggi untuk kesuksesan siswa, 

menyesuaikan kegiatan belajar dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, 

memastikan kesuksesan bagi siswa dengan memberikan bimbingan dan 

dukungan saat mereka maju melalui kurikulum. 

Terdapat Hybridity dalam pendidikan, mengenai HTL (Hybrid 

Teacher Leader) telah ada minat pada jenis peran hybrid lainnya selama 

beberapa waktu. Hybrid dalam pendidikan adalah campuran dari 

pembelajaran online dan tatap muka Definisi ini, bagaimanapun, apa yang 

lebih dekat dengan garis penelitian mengenai HTL adalah program 

Teachers in Residence di University of Wisconsin–Milwaukee, yang 

merupakan upaya akademis-praktisi menggambar dari teori Hybridity 

(lihat Zeichner 2010). Program memfasilitasi guru perkotaan dari 
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Milwaukee Public Schools bekerja sebagai pendidik guru di University of 

Wisconsin Milwaukee dalam tugas dua tahun, berusaha untuk menciptakan 

'ketiga' ruang 'di mana pengetahuan akademis dan praktisi datang 

bersama-sama. Yang mendasari asumsinya adalah bahwa ada kekuatan 

dalam perspektif pendidikan yang menyatu melalui pendidik hybrid yang 

menggunakan berbagai cara berpikir untuk mendekati masalah 

pendidikan (Zeichner 2010). Sementara hibrida akademisi-praktisi 

menunjukkan beberapa harapan, yang mencakup sisa paruh waktu di kelas 

sambil juga memanfaatkan keterampilan pemimpin guru lebih sulit untuk 

dikonseptualisasikan dan diaktualisasikan (Post et al. 2006). 

Membaca artikel tersebut, maka peran guru dalam model pembelajaran 

apapun sangan mendominasi keterampilan dan kemampuan siswanya, dan 

hamper di segala aspek. Guru yang sukses atau efektif adalah mereka 

yang hangat, antusias, dan murah hati dengan pujian, dan memiliki status 

tinggi. Juga, guru yang sukses berkomunikasi dengan baik dan responsif 

terhadap siswa. Sebaliknya, guru yang gagal atau tidak efektif itu 

menyendiri, kritis, dan negatif. Mereka cenderung berkomunikasi dengan 

cara yang sulit bagi siswa untuk dipahami dan tidak responsif terhadap 

kebutuhan siswa. Guru yang hangat dan ramah dalam hubungan mereka 

dengan anak-anak cenderung mendorong perilaku yang menguntungkan 

dari pada agresif dan sikap konstruktif, hati nurani terhadap pekerjaan 

sekolah (Brophy, 1986). 
1. Peran guru sebagai agen sosialisasi. 

Survei informal tentang guru yang baik berhubungan dengan 

penelitian formal tentang panutan yang efektif. Menurut Albert 

(Bandura, 1989), model yang ditiru oleh anak-anak dianggap hangat 

dan memiliki prestise, kontrol atas sumber daya, dan potensi untuk 

memperkuat atau menghukum perilaku. Penelitian selanjutnya 

mengkonfirmasi hal ini. Siswa sekolah dasar melaporkan guru yang 

baik untuk peduli, responsif, dan merangsang (Daniels, Kalkman, & 

McCombs, 2001). 

Guru juga datang ke sekolah dengan kombinasi unik latar 

belakang keluarga dan budaya bersama dengan kemampuan dan 

karakteristik tertentu, seperti gaya mengajar, cara manajemen, dan 

harapan. Interaksi siswa-guru terjadi di lingkungan kelas yang dapat 

meningkatkan atau mengurangi pembelajaran. 
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2. Gaya kepemimpinan guru, gaya manajemen, dan ekspektasi 

guru  

Guru yang mencoba bekerja sama dengan setiap anak dan yang 

memahami dinamika kelompok lebih mungkin untuk menyediakan 

lingkungan belajar yang sukses dan bermanfaat. Penelitian telah 

menemukan bahwa guru yang sukses atau efektif adalah mereka 

yang hangat, antusias, dan murah hati dengan pujian, dan memiliki 

status tinggi. Juga, guru yang sukses berkomunikasi dengan baik dan 

responsif terhadap siswa. Sebaliknya, guru yang gagal atau tidak 

efektif itu menyendiri, kritis, dan negatif. Mereka cenderung 

berkomunikasi dengan cara yang sulit bagi siswa untuk dipahami 

dan tidak responsif terhadap kebutuhan siswa. Guru yang hangat dan 

ramah dalam hubungan mereka dengan anak-anak cenderung 

mendorong perilaku yang menguntungkan dari pada agresif dan 

sikap konstruktif, hati nurani terhadap pekerjaan sekolah (Good & 

Brophy, 1972; Daniels, Kalkman, & McCombs, 2001; Wayne & 

Youngs, 2003). 

Ketika guru berkomunikasi dengan anak-anak, pembelajaran 

dipengaruhi; ketika guru mengajukan pertanyaan, verbalisasi 

diperoleh  dari  anak  tersebut. Sebagai contoh, gaya verbal guru telah 

ditemukan berdampak pada pengembangan keterampilan bahasa 

pada anak-anak prasekolah (Smith, 2001). Guru yang menggunakan 

deskripsi verbal yang luas dan yang mendorong anak-anak untuk 

berkomunikasi satu sama lain, akan meningkatkan keterampilan 

verbal siswa mereka. Juga ditemukan bahwa guru yang menggunakan 

penguatan (pujian verbal, senyum, sentuhan) dapat menumbuhkan 

pembelajaran tugas-tugas tertentu. Hubungan guru-siswa adalah 

factor penting dalam keberhasilan sekolah. Sampel taman kanak-

kanak hingga anak-anak kelas delapan yang memiliki hubungan 

negatif dengan guru sejak awal, ditandai oleh konflik dan ketergantungan, 

memiliki hasil akademik dan perilaku yang buruk (Hamre & Pianta, 

2001). 

a. Guru sebagai pemimpin 

Guru adalah teladan untuk pembelajaran dan perilaku. Dampak 

guru pada sosialisasi dan keberhasilan dalam memotivasi belajar 
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siswa dijelaskan oleh penelitian klasik Bandura dan Walters (1963) 

pada pemodelan, yang disebutkan sebelumnya: "Model yang memberi 

penghargaan, gengsi atau kompeten, yang memiliki status tinggi, dan 

yang memiliki kendali atas sumber daya yang berharga lebih mudah 

ditiru dari pada model yang tidak memiliki kualitas tersebut.” Para 

siswa yang menjadi model bagi gurunya menangkap perilaku dan 

sikap halus tentang pembelajaran. Oleh karena itu, pengaruh yang 

paling penting pada prestasi siswa adalah guru yang kompeten. Lebih 

khusus lagi, guru yang kompeten adalah orang yang berkomitmen 

untuk bekerja, manajer kelas yang efektif, model peran positif yang 

dengannya siswa dapat mengidentifikasi, antusias dan hangat, upaya 

berkelanjutan untuk peningkatan diri dalam mengajar, memiliki 

keterampilan dalam hubungan manusia, dan dapat menyesuaikan 

keterampilannya dengan konteks tertentu   

b. Guru sebagai Manajer 

Kounin (1970) mempelajari teknik manajemen kelas dan 

konsekuensi belajar siswa. Penelitian klasiknya menunjukkan bahwa 

kunci keberhasilan manajemen terletak pada langkah-langkah 

pencegahan, bukan konsekuensial. Perbedaan antara manajer kelas 

yang berhasil dan yang tidak berhasil terletak pada perencanaan dan 

persiapan instruksi, sehingga kurangnya perhatian dan kebosanan 

dapat dicegah. 

Kounin menemukan bahwa ketidakpedulian siswa dan perilaku 

buruk sering dikaitkan dengan masalah diskontinuitas dalam pelajaran, 

yang pada gilirannya terkait dengan persiapan yang tidak memadai 

oleh guru. Misalnya, seorang guru yang memberikan instruksi 

tentang cara membuat laporan buku dan berhenti untuk menemukan 

beberapa buku yang sesuai di lemari cenderung telah kehilangan 

perhatian siswa pada saat buku-buku tersebut berada. Di sisi lain, 

jika seorang guru memiliki buku-buku teladan yang ditampilkan di 

atas meja saat instruksi laporan buku diberikan ini kemungkinan 

akan mencegah kurangnya perhatian. 

Kounin menyebut tipe perilaku guru ini sebagai "tanpa-

keinginan." Guru yang "bersama" merespons segera insiden dari 

pada menunggu, meredam masalah kecil sebelum berubah menjadi 

masalah besar, tidak bereaksi berlebihan terhadap insiden, dan fokus 
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secara akurat pada individu yang terlibat dalam insiden dari pada 

menyalahkan seseorang secara salah. Ketika siswa menyadari bahwa 

guru tahu apa yang sedang terjadi, mereka cenderung  terlibat  dalam 

perilaku yang tidak produktif. 

Ruang kelas yang dikelola dengan baik tampaknya dijalankan 

sendiri, dengan guru menghabiskan sebagian besar waktu mengajar 

dari pada menangani masalah perilaku. Selama tinjauan rekaman 

video kelas mereka, guru yang merupakan manajer yang efektif 

sering merujuk pada langkah-langkah pencegahan dan antisipatif 

yang telah mereka ambil untuk menghindari masalah kelas. Misalnya, 

mendorong pengaturan diri siswa (Emmer & Stough, 2001). 

Karakteristik lain dari manajer kelas yang sukses adalah 

kemampuan untuk "tumpang tindih" yaitu, untuk berurusan dengan 

lebih dari satu aktivitas pada saat yang sama (Good & Brophy, 2007). 

Misalnya, saat bekerja dengan sekelompok siswa di salah satu sudut 

ruangan, seorang guru memberikan pernyataan motivasi yang tepat 

untuk anak yang berkeliaran, tidak terlibat dalam suatu kegiatan 

("Nadia, saya ingin membaca paragraf yang Anda tulis sehingga kita 

dapat memikirkan yang lain”). Juga, transisi dari satu aktivitas ke 

aktivitas berikutnya lancar, tidak terganggu. 

c. Ekspektasi Guru 

Untuk mendokumentasikan pentingnya harapan, Rosenthal dan 

Jacobson, dalam buku mereka Pygmalion in the Classroom (1968), 

menggambarkan eksperimen klasik di mana mereka memiliki semua 

guru di sekolah dasar memberikan tes kepada siswa mereka yang 

dirancang untuk mengidentifikasi intelektual "kesalahan besar” (mereka 

yang akan menunjukkan lonjakan akademik selama tahun ini). 

Sebenarnya, tes itu adalah tes IQ non-verbal dan, tidak diketahui oleh para 

guru, tidak memprediksi dorongan intelektual di masa depan. Namun, 

setelah tes, para peneliti memberi para guru memiliki daftar kesalahan 

besar. Daftar kesalahan besar bukan berdasarkan tes; alih-alih, itu adalah 

daftar nama acak dari daftar guru. Delapan bulan kemudian, semua anak 

diuji ulang dengan tes IQ yang sama. "kesalahan" yang ditunjuk memang, 

pada kenyataannya, menunjukkan pertumbuhan intelektual yang 

signifikan; anak-anak di kelas satu dan dua memiliki pertumbuhan paling 

tinggi.   
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Penelitian Rosenthal dan Jacobson menghasilkan banyak kontroversi 

karena kelemahan metodologis dan ketidakmampuan orang lain untuk 

meniru hasil asli. Namun, penelitian mengamati perilaku guru yang 

sebenarnya di kelas telah menunjukkan efek dari harapan (Sadker & 

Zittleman, 2009). Misalnya, dalam sebuah studi longitudinal terhadap 

lebih dari 1.500 siswa sekolah menengah yang gurunya memprediksikan 

kinerja mereka dalam matematika, terdapat dampak yang lebih besar 

pada prestasi matematika di masa depan untuk siswa berprestasi rendah, 

yang kinerjanya di atas perkiraan, dari pada untuk siswa berprestasi 

tinggi, yang kinerjanya diremehkan (Madon, Jussim, & Eccles, 1997). 

Temuan ini menunjukkan kekuatan "memenuhi harapan." 

Brophy dan rekan (Good & Brophy, 2007; Brophy & Wentzel, 

2010) menjelaskan efek dunia nyata dari harapan guru sebagai 

berikut: Guru biasanya menerima data tentang siswa pada awal 

tahun sekolah (nilai ujian, nilai sebelumnya, nilai keluarga, dan 

informasi kesehatan, komentar oleh guru-guru sebelumnya), yang 

mempengaruhi harapan mereka terhadap prestasi dan perilaku 

siswa. Karena harapan ini, guru cenderung memperlakukan siswa 

secara berbeda. Siswa kemudian bereaksi terhadap guru secara 

berbeda. Perilaku dan prestasi siswa memperkuat harapan guru. 

Secara bertahap, konsep diri, motivasi, dan tingkat aspirasi siswa 

mencerminkan harapan ini. Jika dilanjutkan sepanjang tahun, 

penampilan siswa akan cocok atau memenuhi apa yang diharapkan 

atau diprediksi guru di awal tahun. Selain catatan prestasi dan 

perilaku siswa di masa lalu, harapan guru dapat dipengaruhi oleh 

karakteristik siswa tertentu, seperti kelas sosial ekonomi, latar 

belakang budaya, jenis kelamin, kepribadian, daya Tarik fisik, 

karakteristik bicara,dan tulisan tangan (Good & Brophy, 2007; 

Sadker & Zittleman, 2009). (Brophy & Wentzel, 2010; Good & 

Brophy,2007) 
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Pengaruh Mesosystem Dalam pembelajaran 

Mesosystem berpengaruh pada pengajaran termasuk dukungan masyarakat 

dan keterlibatan keluarga. Dukungan masyarakat dapat menjadi finansial, 

seperti dalam sumbangan dan hibah untuk program sekolah; dapat 

berorientasi pada layanan, seperti dalam membuat sumber daya 

profesional tersedia untuk guru; ini dapat menjadi perpanjangan dari 

lingkungan belajar, seperti dalam menyediakan pembicara tamu ke ruang 

kelas dan memungkinkan perjalanan lapangan kelas. Keterlibatan keluarga 

dan kolaborasi dengan guru penting di seluruh sekolah, tetapi sangat 

penting sebelum anak memasuki sekolah formal sehingga sikap yang 

tepat terhadap pembelajaran di masa depan dikembangkan.  Hubungan 

mesosystem antara guru, keluarga, dan masyarakat memainkan peran 

penting dalam menerapkan tujuan pendidikan nomor satu bangsa bahwa 

semua anak akan datang ke sekolah siap untuk belajar. 

 

ECOLOGY OF PEER GROUP 

Kelompok sebaya adalah sistem mikro dengan peran dan 

hubungan dinamis yang mempengaruhi pesertanya. Tidak seperti sistem 

mikro keluarga, sekolah, dan komunitas, kelompok teman sebaya 

umumnya tidak terbebani oleh bimbingan orang dewasa. Gaya pengasuhan 

dalam kelompok, telah terbukti mempengaruhi kompetensi anak dalam 

berinteraksi dengan teman sebaya. Pengasuhan otoritatif (demokratis) 

telah dikaitkan dengan kompetensi dan kepercayaan diri perilaku sosial 

anak. Gaya pengasuhan otoriter (diarahkan oleh orang tua), permisif 

(diarahkan anak), dan acuh tak acuh/tidak terlibat, sebaliknya, telah 

dikaitkan dengan kompetensi rendah dalam interaksi sosial.  

Jadi, anak-anak datang untuk melihat diri mereka sendiri dari sudut 

pandang kelompok. Rekan penghargaan kelompok, atau bergaul, dan 

menolak penyimpangan, seperti eksentrisitas, agresi, dan pamer 

(Kindermann & Gest, 2009). Anak belajar untuk mematuhi “aturan dalam 

game” dan cara menjalankan berbagai peran yang diperlukan dalam 

game, seperti adonan, pelempar, atau penangkap. Kelompok sebaya 

menggunakan kontrol dengan menolak menyertakan mereka yang tidak 

sesuai dengan nilai atau aturannya. Korban dan penindasan terhadap 

pelaku penyimpangan juga bisa terjadi. 
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Contoh kekuatan kelompok sebaya adalah cerita klasik anak-anak 

oleh Hans Christian Andersen, Pakaian Baru Kaisar. Kaisar, yang sangat 

sia-sia dengan pakaiannya, membeli beberapa kain yang menurut para 

pedagang yang menjualnya hanya bisa dilihat olehnya mereka yang tidak 

layak dengan posisi mereka dalam hidup. Ia bangga dengan pakaian 

barunya yang terbuat dari bahan unik ini kain dalam parade di depan 

seluruh kota. Tidak ada yang berani bersedia mengakui kepada orang lain 

bahwa kaisar benar-benar tidak takut pakaian apa pun, karena takut tidak 

layak. Itu membuat teriakan heran anak yang polos untuk membuat 

semua orang menyadari kebenaran. 

Kelompok sebaya berfungsi sebagai agen sosialisasi yang 

menyediakan informasi tentang dunia dan diri sendiri dari perspektif 

selain keluarga (Hartup, 1996; Rubin, Bukowski, & Parker, 2006). Ini 

adalah sumber perbandingan sosial. Dari kelompok sebaya, anak-anak 

menerima umpan balik tentang kemampuan mereka. Kasar dengan 

Sederajat, orang-orang melihat apakah mereka lebih baik dari, sama 

dengan, atau lebih buruk dari teman mereka dalam olahraga, kencan, 

kelas, dan bidang kehidupan lainnya. 

 

Pengaruh makrosistem pada kelompok sebaya  

Melibatkan penguatan nilai-nilai dan tradisi masyarakat. Kelompok 

teman sebaya, pada gilirannya, memberikan latar dan sarana bagi anak-

anak untuk mencapai beberapa bagian perkembangan yang diharapkan 

sejak dini dan usia anak menengah terutama pada kompetensi sosial. Ini 

berarti bahwa anak-anak harus belajar bergaul dengan orang lain, 

mengembangkan moral dan nilai-nilai, belajar peran sosial dan budaya 

yang tepat, dan mencapai kemandirian pribadi sambil merumuskan 

identitas (Rubin, Bukowski, & Parker, 2006). 
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Pengaruh Chronosystem pada kelompok sebaya:  

Bermain/Kegiatan 

Pengaruh Chronosystem pada kelompok sebaya merujuk untuk 

perubahan struktur, kegiatan, dan hubungan sebagai rekan-rekan tumbuh 

dan berkembang secara psikologis, sosial, dan kognitif. Karena bermain 

yang diprakarsai anak merupakan kegiatan utama yang terjadi pada 

kelompok sebaya yang dapat dilihat dari signifikansi dalam perkembangan 

bermain. 

Menurut Saarento, S., & Salmivalli, C. (2015). Anak-anak yang 

melakukan intimidasi dapat memiliki keterampilan sosial-kognitif yang 

baik dan apat dianggap populer oleh teman sebaya. Lalu apa yang 

mendorong perilaku intimidasi? Setidaknya sebagian dimotivasi oleh 

pencarian pelaku untuk kekuasaan dan status tinggi, dan intimidasi dapat 

membantu individu memperoleh tujuan tersebut, karena kelompok itu 

menugaskan status kepada anggotanya, tindakan bullying membutuhkan 

penonton. Memang, saksi hadir di sebagian besar insiden bullying. Oleh 

tanggapan anggotanya terhadap tindakan intimidasi yaitu, apakah 

perilaku intimidasi dihargai secara sosial, kelompok dapat mengaktifkan 

atau menghentikan bullying. Pandangan bullying ini sebagai perilaku 

yang diarahkan pada tujuan didorong oleh penguatan sosial dari teman 

sebaya juga membantu menjelaskan hubungan antara individu tertentu. 

karakteristik dan viktimisasi: Untuk memaksimalkan efektivitas perilaku 

strategis mereka, pelaku cenderung memilih target yang dipandang tidak 

mungkin untuk membela diri mereka sendiri atau menjadi dipertahankan 

oleh orang lain. Terlepas dari apakah intimidasi dipandang sebagai sarana 

untuk mencapai tujuan individu anggota kelompok, sebagai melayani 

fungsi untuk seluruh kelompok, atau keduanya, pandangan tentang fungsi 

intimidasi ini terkait dengan ekologi sosial di mana intimidasi terjadi 

tempat. Dan mereka menyerukan pemahaman yang lebih dalam tentang 

jenis-jenis konteks di mana intimidasi kemungkinan akan dihargai, serta 

meningkatkan pertimbangan untuk pencegahan dan intervensi. 

Pengaruh teman sebaya dapaat melingkupi kegiatan yang positif 

maupun negative, sepertihalnya pada artikel di atas, bahwa pengaruh 

teman sebanya untuk melakukan bulliying ternyata banyak terjadi di 

beberapa sekolah bahkan beberapa negara 
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ECOLOGY OF MASSA MEDIA 

Media mempengaruhi sosialisasi karena mempengaruhi nilai, 

kepercayaan, sikap, dan perilaku. Media massa adalah pembentuk, 

penyebar, dan transformator budaya. Media massa adalah pembentuk 

budaya dalam wujudnya dan konten memengaruhi kita dalam beberapa 

cara. Media dan pesan mereka dapat mengubah pengalaman, meningkatkan 

pengalaman, atau mengganggu dengan pengalaman. Buku atau televisi 

dapat, misalnya, mengubah pengalaman netral tidur menjadi yang 

menakutkan bagi seorang anak, dengan menunjukkan monster yang 

keluar dari bawah tempat tidur. Film dapat menggunakan grafik dan 

simulasi komputer untuk mengubah kenyataan. Televisi dapat 

meningkatkan pengalaman parade dengan menyediakan bidikan close-

up, memberikan komentar, dan meningkatkan kecepatan tindakan. 

Komputer dilengkapi denga ngrafis dan suara multimedia memungkinkan 

pengguna membuat kombinasi yang tak terbatas dan proyeksi dengan 

informasi yang tersedia, sehingga meningkatkan kemampuan pengguna 

komputer. Televisi dan film juga dapat mengganggu pengalaman 

berimajinasi seperti apa karakter buku cerita dengan memilih aktor 

dengan karakteristik tertentu untuk memainkan peran tersebut.  

Memperluas kapasitas manusia untuk memproses informasi 

mengubah cara kita memandang realitas. Melalui televisi dan Internet, 

kita dapat melihat dan mendengar hal-hal yang terjadi di mana-mana 

dunia. Komunikasi satelit telah mengubah dunia menjadi "desa 

global"mengompresi waktu dan jarak. Media massa adalah penyebar 

budaya dalam hal memperluas kapasitas kita sebagai manusia untuk 

memproses informasi dan, dengan demikian, mengubah kita dalam 

beberapa cara (misalnya, media meningkatkan kemampuan kita untuk 

melakukan banyak tugas). Media massa adalah transformator budaya 

bahwa media baru menciptakan lingkungan baru, serta cara baru 

memandang yang ada lingkungan. Media dan pesan mereka dapat 

mengubah pengalaman, meningkatkan pengalaman, atau mengganggu 

dengan pengalaman. 

Media massa meliputi surat kabar, majalah, buku, radio, televisi, 

video, film, komputer, konsol, dan alat komunikasi dan teknologi 

informasi lainnya yang menjangkau banyak sekali penonton melalui 

media impersonal antara pengirim dan penerima. Tidak seperti agen 
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sosialisasi lainnya, media massa biasanya tidak terlibat interaksi pribadi 

langsung; interaksi lebih bersifat teknis. Massa media harus dianggap 

sebagai agen sosialisasi, bukan hanya karena prevalensinya, tetapi karena 

mereka mengungkapkan banyak aspek masyarakat dan menimbulkan 

proses kognitif pada anak-anak yang menumbuhkan pemahaman mereka 

tentang dunia nyata (Comstock & Scharrer, 2007). Surat kabar 

melaporkan hal-hal seperti bisbol saat ini skor atau kebijakan 

pemerintah; majalah mengilustrasikan mode terbaru atau menyarankan 

hal-hal lakukan dengan waktu luang di musim panas; stasiun radio 

memutar lagu-lagu populer; buku membahas masalah seperti seks dan 

narkoba; televisi menampilkan sekilas rumah sakit, ruang sidang, dan 

keluarga situasi; komputer dan konsol menyediakan aktivitas interaktif, 

baik nyata maupun virtual. 

Anak-anak, karena ketidakdewasaan kognitif mereka, menjadi 

perhatian khusus terkait pengaruh media (Roberts & Foehr, 2004; 

Ferguson, 2004). Mereka memproses konten yang mereka lihat dan 

mendengar dan mengubahnya menjadi sesuatu yang berarti bagi mereka, 

yang mungkin atau mungkin tidak akurat atau diinginkan. Satu 

keprihatinan adalah bahwa anak-anak kecil mungkin memikirkan semua 

orang-orang dalam suatu kelompok memiliki karakteristik yang sama 

dengan orang-orang dalam kelompok itu seperti yang disajikan di TV atau 

di buku, dan ini mungkin memengaruhi sikap mereka. 

Gambar-gambar ini adalah sangat berpengaruh bagi anak-anak 

yang tidak memiliki pengalaman nyata untuk mengevaluasi sikap yang 

digambarkan (Hamilton, C; 2006). Kekhawatiran lainnya adalah 

kerentanan anak-anak terhadap iklan (Calvert, 2008; Huston & Wright, 

1998; Kunkel, 2001). Banyak anak menuntut orang tua membeli produk 

dan mainan terlihat di TV. Anak-anak sering meniru karakter media 

terkenal, terutama yang aktif dan berkuasa satu. Permainan peran ini, 

mereka membawa mainan ke sekolah, dan mereka mengenakan pakaian 

yang dihias dengan karakter media. Masalah dengan mainan, pakaian, dan 

yang berhubungan dengan media yang dipasarkan persediaan tidak 

hanya nilai materialistis dan kompetitif yang mereka dukung, tetapi juga 

agresif memerankan perilaku yang mereka inspirasi dalam permainan 

anak-anak (Levin, 1998). 

 



84 | KAJIAN TEORI SISTEM EKOLOGI ROBERTA M. BERN 

Pengaruh Chronosystem pada Media Massa 

Lingkungan media yang mempengaruhi anak-anak saat ini ditandai 

dengan ketersediaan kemampuan, variasi pilihan, perkembangan perangkat 

portabel, fasilitas penggunaan, dan keterjangkauan anak-anak sudah 

akses ke beberapa saluran TV dan radio, DVD, CD, konsol game, pemutar 

MP3, dan aplikasi ponsel. Teknologi memungkinkan individu untuk 

memilih apa yang akan mereka tonton atau mendengarkan, dan kapan 

dan di mana mereka akan melakukannya. Dampak dari fleksibilitas 

tersebut adalah sementarakomunikasi dengan orang lain difasilitasi, 

penggunaan media untuk hiburan atau pembelajaran datang lebih pribadi 

dari pada sosial. 

Aktivasi pengaruh dan efek media massa bermain peran pelengkap 

dalam hal dampaknya terhadap pertumbuhan tipologi jaringan. Efek 

media massa sangat mungkin untuk membuat komponen baru terutama 

di awal dari evolusi jaringan, sedangkan virus aktivasi mengarah pada 

pertumbuhan komponen yang sudah ada. Interaksi antar prinsip-prinsip 

yang saling melengkapi ini adalah sidik jari dari evolusi sosial online 

jaringan, dan keseimbangan antara mekanisme ini mengatur penampilan 

transisi fase. Kami mengukur dan mendiskusikan keseimbangan ini di 

sini. Garis media massa virality diberikan oleh Persamaan. (1) 

mengkuantifikasi keseimbangan antara pentingnya efek virus dan efek 

media massa untuk evolusi jaringan. dari hasil ini, kami menyimpulkan 

bahwa efek virus adalah sekitar 4 kali lebih kuat dari efek media massa. 

Dengan kata lain, dalam kasus Pokec OSN tertentu, itu 4 kali lebih banyak 

cenderung berlangganan ke jaringan sebagai akibat dari undangan dari 

pada sebagai hasil dari informasi tentang jaringan yang tersedia melalui 

media massa. 

Teknologi media telah mengalami perubahan selama 100 tahun 

terakhir, dari buku ke radio ke film ke televisi ke komputer ke multimedia. 

Sekarang digunakan secara luas menggunakan satelit komunikasi dan 

teknologi digital telah diaktifkan hampir seketika penyampaian konten 

media dan telah mengubah komunikasi massa dari nasional menjadi 

sebuah perusahaan global (Perse, 2001). TV kabel, parabola, dan 

teknologi nirkabel memiliki menggandakan program yang tersedia. VCR, 

DVR, dan komputer telah  ditambahkan ke pilihan. Penurunan biaya 

teknologi tersebut telah memberi keluarga kesempatan untuk memiliki 
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beberapa set TV dan perangkat lain. Teknologi yang menggabungkan 

media memberi penonton kemampuan untuk memilih dan mengontrol 

program. Orang tua yang memiliki perangkat tersebut dapat memilih 

sebelumnya apa yang ditonton anak berdasarkan hal-hal yang dianggap 

pantas. 

Meskipun ada teknologi, media telah berubah, kekhawatiran 

tentang pengaruhnya terhadap anak-anak tetap sama. “Secara umum, 

para pendukung inovasi media berpendapat bahwa teknologi menguntungkan 

anak-anak dengan membuka dunia baru bagi mereka, sementara lawan 

berdebat bahwa media baru dapat digunakan untuk menggantikan 

kehidupan nyata dalam mempelajari prinsip-prinsip etika, merusak 

moralitas anak-anak” (Wartella & Jennings, 2000).  

Penelitian tentang anak-anak Dren dan media telah menjangkau 

bidang-bidang seperti kelompok demografis anak-anak mendapatkan 

akses ke teknologi baru, apa preferensi mereka untuk genre yang 

berbeda, bagaimana caranya banyak waktu yang dihabiskan dan kegiatan 

lain apa yang dipindahkan, dan bagaimana konten berbagai eksposur 

media dapat mempengaruhi anak-anak (Hofferth, 2010; Roberts &Foehr, 

2008). Media massa memiliki pengaruh untuk merubah dan menggerakan 

evolusi dari masyarakat digital. Oleh karena itu hal tersebut akan sangat 

berimplikasi terhadap pembelajaran. 

Media scene yang mendominasi saat ini adalah media interaktif 

seperti komputer, game konsol, dan ponsel. Sementara ini menawarkan 

potensi untuk pembelajaran yang diperluas dan sosialisasi anak-anak, 

mereka juga meningkatkan risiko paparan konten dan pengalaman yang 

mungkin tidak sesuai untuk anak-anak (Comstock & Scharrer, 2007; 

Wartella &Jennings, 2000). Pengaruh pada perkembangan anak-anak 

partisipasi aktif seperti itu media, dibandingkan dengan partisipasi pasif 

di radio dan televisi, menjadi perhatian khusus. Penelitian tentang media 

interaktif dibahas nanti. Pengaruh Chronosystem pada media tidak hanya 

melibatkan perubahan teknologi tetapi juga perubahan tenda juga. Daya 

tarik media untuk usia yang berbeda dan populasi yang beragam juga 

telah berubah. Untuk misalnya, lebih banyak acara televisi dan film yang 

ditujukan untuk anak-anak dan remaja. Pertunjukan tersedia dalam 

berbagai bahasa. Pertunjukan tersedia dengan teks tertutup untuk orang 

dengan gangguan pendengaran.  
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Pengaruh Macrosystem pada Media Massa 

Untuk memahami dampak media pada anak-anak, kita harus 

memeriksa sistem broadcast di mana radio dan televisi beroperasi dan 

sistem makro yang mempengaruhinya itu (politik, ekonomi, teknologi). 

Politik termasuk hukum tempat media beroperasi. Ekonomi termasuk 

sponsor perusahaan untuk pertunjukan. Teknologi termasuk jenisnya 

media serta isinya. Sistem komunikasi massa di Amerika Serikat 

umumnya dicirikan oleh kepemilikan dan didedikasikan untuk 

keuntungan perusahaan. 

TV dan radio mendapat untung dari iklan. Penyiar menjual 

pengiklan waktu. Pengiklan memilih kendaraan program yang akan 

mengekspos demografis penonton paling cocok untuk iklan mereka. 

Dalam sistem ini, kontrol atas konten Kembali sekutu beristirahat dengan 

penonton. Jika penonton tidak tertarik dengan konten program, program 

dihentikan. Dengan demikian, selera dan minat penonton dan pendengar 

berfungsi sebagai kontrol tidak langsung tetapi kuat. 

Namun, dengan ketersediaan teknologi baru seperti kabel, satelit, 

video, dan komputer, audiens menjadi lebih terpecah, sehingga pengiklan 

harus menargetkan produk mereka untuk kepentingan khusus. 

Fraksinasi penonton meningkat seiring pendapatan keluarga meningkat 

(Roberts & Foehr, 2004) karena lebih banyak TV dan teknologi lainnya 

tersedia bagi mereka dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi. 

Namun, selama media penyiaran dirancang untuk menarik untuk menjual 

produk, mereka akan menyampaikan pesan yang cenderung 

mempengaruhi sikap dan perilaku (Comstock & Scharrer, 2007). Maka, 

orang tua harus menyadari apa itu, dan tidak, cocok untuk dilihat, 

didengarkan, dan berinteraksi dengan anak-anak mereka. 
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ECOLOGY OF COMMUNITY 

Sebuah komunitas melayani individu dan kelompok. Jika anak-anak 

ingin tumbuh dewasa menjadi anggota masyarakat dewasa yang 

berkontribusi, mereka membutuhkan teladan positif, pembimbing, dan 

pemimpin. Mereka perlu mengalami demokrasi dalam tindakan keterlibatan, 

diskusi, kolaborasi, dan kompromi. Ekologi komunitas terdiri dari hubungan 

psikologis dan praktis antara orang dan lingkungan sosial, serta fisik mereka. 

Jadi, komponen penting dari komunitas adalah hubungan orang satu sama 

lain dan rasa memiliki dan kewajiban kepada kelompok. 

Kebutuhan komunitas bersifat psikologis dan praktis, atau ekonomi. 

Psikologis, manusia membutuhkan persahabatan dan keamanan emosional 

yang berasal dari kerinduan pada kelompok sosial yang anggotanya 

berbagi ide dan pola perilaku yang sama. Praktisnya, manusia perlu 

bekerja sama dengan orang lain agar bisa berbagi dalam keperluan 

kehidupannya, makanan, tempat tinggal, dan keamanan. Oleh karena itu, 

komunitas dibentuk untuk memiliki lima fungsi (Warren, 1988): 
1. Produksi, distribusi, konsumsi. Komunitas menyediakan anggota 

dengan sarana untuk mencari nafkah. Ini mungkin pertanian, 

industri, atau jasa.  

2. Sosialisasi. Komunitas memiliki sarana untuk menanamkan 

norma dan nilainya di anggotanya. Ini mungkin tradisi, model, 

dan/atau pendidikan formal.  

3. Kontrol sosial. Komunitas memiliki sarana untuk menegakkan 

kepatuhan terhadap komunitas. nilai ini mungkin tekanan 

kelompok untuk menyesuaikan diri dan/atau hukum formal.  

4. Partisipasi sosial. Komunitas memenuhi kebutuhan akan 

persahabatan. Ini dapat terjadi di lingkungan, gereja, bisnis, 

atau kelompok lain. 

5. Saling mendukung. Komunitas memungkinkan anggotanya 

untuk bekerja sama dalam mengakomodasi tugas yang terlalu 

besar atau terlalu mendesak untuk ditangani oleh satu orang.   

Komunitas, kecil atau besar, menjalankan fungsi-fungsi ini dengan 

berbagai cara. Caranya di mana komunitas tertentu menjalankan fungsi-

fungsi ini mempengaruhi sosialisasi anak-anak yang tumbuh di sana. 
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2. pengasuhan anak yang tidak memiliki rumah atau tidak dapat 

tinggal dengan keluarganya sendiri, dan 

3. pengasuhan institusional ketika anak-anak tidak dapat 

ditempatkan di panti asuhan atau tidak dapat tinggal dengan 

keluarga mereka sendiri (CWLA, 2002). 

Secara tradisional, anak-anak yang keluarganya tidak dapat merawat 

mereka karena kematian, penyakit, atau kemiskinan ditempatkan di 

institusi. Badan swasta dan organisasi amal mengambil tanggung jawab 

utama untuk kesejahteraan anak. Sekarang, bagaimanapun, anak-anak 

dimungkinkan untuk tetap tinggal dengan keluarga mereka; mereka 

dihapus hanya sebagai tindakan darurat. 

 

Protektif 

Ada kebutuhan akan layanan yang memberikan perlindungan bagi 

anak-anak dari pelecehan dan penelantaran. Layanan perlindungan 

biasanya diminta berdasarkan laporan dari guru, dokter, atau tetangga. 

Penyelidikan terhadap keluarga berlangsung dan, tergantung pada 

keadaan, anak tersebut dapat dikeluarkan dari rumah dan untuk 

sementara ditempatkan di asuh atau pengasuhan institusional sampai 

orang tua dapat membuktikan bahwa mereka dapat mengasuh anak 

dengan tepat. Seringkali orang tua harus menerima konseling dan 

mengambil kelas dalam perkembangan dan pengasuhan anak. 

 

Perawatan Anak 

Pusat penitipan anak melayani anak-anak prasekolah yang orang 

tuanya dipekerjakan. Sebagian besar perawatan ditujukan untuk anak-

anak usia 2 hingga 5 tahun, tetapi lebih dan lebih banyak lagi pusat 

kesehatan yang melayani bayi dan balita. Beberapa pusat ters termasuk 

layanan kesehatan dan pendidikan sebagai bagian dari mereka program. 

Program penitipan anak yang diperpanjang melayani anak-anak usia 

sekolah yang orang tuanya bekerja. Anak-anak datang ke pusat sebelum 

dan sesudah sekolah, seperti yang diharuskan oleh pekerjaan orang tua 

mereka jadwal.   Program penitipan anak yang diperpanjang kadang-

kadang dilakukan di sekolah dasar dan terkadang di pusat komunitas. 
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Perawatan Asuh 

Layanan pengasuhan disediakan untuk  anak-anak   yang   terlantar  

atau dilecehkan dan, oleh karena itu, membutuhkan perlindungan, serta 

untuk anak-anak yang orangtuanya untuk sementara tidak dapat 

mengasuh mereka. Panti asuhan dipilih dengan cermat oleh badan layanan 

sosial komunitas. Anak-anak Dren ditempatkan di rumah-rumah ini 

diawasi secara ketat oleh agen, yang menyediakan uang untuk kamar dan 

pondokan, pakaian, perawatan medis dan gigi, dan seringkali tunjangan 

untuk anak-anak. Layanan konseling disediakan untuk orang tua asuh.  

 

Adopsi 

Berbeda dengan pengasuhan, adopsi adalah proses sosial dan 

hukum di mana seorang anak menjadi anggota tetap dari keluarga angkat, 

dengan hak hukum yang sama dengan anak yang dilahirkan ke dalam 

keluarga. Proses sosial adopsi berupaya untuk menyediakan anak-anak 

yang tidak mampu atau orang tua kandung almarhum dengan lingkungan 

rumah yang sehat. Proses hukum berusaha memastikan bahwa 

pemisahan dari orang tua kandung dilakukan hanya jika benar-benar 

diperlukan dan hanya dengan persetujuan, jika orang tuanya masih 

hidup. Badan sosial mengatur adopsi melakukan investigasi untuk 

mencocokkan anak dan keluarga angkat. Karakter, motivasi status, usia, 

keuangan, dan terkadang latar belakang budaya dan agama keluarga 

diperiksa. 

Menurut Haskins dan Sawhill (2007), lima faktor utama berikut 

ini telah mendorong semakin banyak anak dan keluarga ke dalam 

kemiskinan, yang menjadi contoh efek dari ekosistem dan sistem makro: 
1. Tingkat pengangguran orang tua yang masih tinggi 

2. Ketidakmampuan orang tua untuk mendapatkan upah yang 

cukup tinggi untuk keluar dari kemiskinan 

3. Meningkatnya jumlah perempuan kepala keluarga akibat 

kelahiran di luar nikah dan kelahiran di luar nikah 

4. Pendidikan prasekolah, pendidikan umum, dan pelatihan kerja 

yang tidak memadai 

5. Anggaran yang tidak memadai dalam program pemerintah 
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Meskipun reformasi kesejahteraan telah berkontribusi pada 

penurunan angka kemiskinan, masalah terkait dukungan pemerintah 

untuk keluarga miskin dengan anak tetap ada. Di antara masalah yang 

sedang berlangsung adalah tingkat pendapatan di mana pemerintah 

menganggap keluarga cukup miskin untuk menerima bantuan, tingkat 

pendanaan untuk program kesejahteraan-untuk-bekerja, pelaksanaan 

pelatihan kerja, prospek pekerjaan, perawatan anak, perumahan, dan 

kesehatan yang memadai. 

 

Pengaruh Mesosistem: Menghubungkan Layanan Masyarakat 

Dengan Keluarga Dan Sekolah 

Agar efektif dalam mendukung perkembangan anak, layanan 

pengasuhan anak komunitas harus komprehensif karena terkait Bagaimana 

mesosystems berkolaborasi untuk mendukung perkembangan anak dengan 

kesehatan, gizi, layanan sosial, dan pendidikan untuk anak dan orang tua 

mereka (Decker & Decker, 2001). Kolaborasi semacam itu memperkuat 

lingkungan langsung anak-anak yang rentan, membuat mereka lebih 

tahan terhadap stres (Hurd, Lerner, & Barton,1999; Walsh, 2006). Contoh 

hubungan layanan antara anak-anak, keluarga, dan masyarakat adalah 

sumber daya penitipan anak dan lembaga rujukan yang memberikan 

informasi kepada orang tua tentang pengaturan penitipan anak; layanan 

kesehatan dan sosial; pendidikan orang tua; bisnis yang ramah keluarga; 

dan program universitas yang menyediakan sekolah model, pelatihan 

guru, dan kolaborasi dengan sekolah di masyarakat (Decker & Decker, 

2001; Hurd, Lerner, & Barton, 1999).    
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BAB II 
PERKEMBANGAN SISWA KELAS RENDAH 

DAN KELAS TINGGI RANAH KOGNITIF, 
AFEKTIF, DAN SOSIAL 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan anak merupakan pembahasan yang tidak akan bisa 

dipisahkan dari peran keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan 

pertama yang dikenal anak, maka sangat berperan dalam perkembangannya. 

Melelui keluarganya ini, seorang anak belajar menghadapi dan berinteraksi 

dengan orang lain, mengenal diri sendiri dan juga belajar mengelola 

emosinya. Pengelolaan emosi sangat tergantung dari pola komunikasi 

yang diterapkan dan dikenal juga digunakan dalam keluarga dalam 

kehidupan sehari-hari. Termasuk mempersiapkan anak untuk masuk 

sekolah merupakan dari keuarga anak dalam lingkungan terbuka. 

Setelah di lingkup keluarga, seorang anak kemudian akan 

memasuki usia sekolah, yang merupakan lingkungan yang cukup dekat 

dengan siswa setelah keluarga, melalui lingkungan sekolah, seorang anak 

mulai belajar hal-hal yang membekali pengetahuannya diluar pengetahuan 

umum bekal dari belajar dari rumah dan lingkungan sekitar rumahnya. Di 

sekolah, anak belajar lebih luas lebih dari sekedar pengelolaan emosinya. 

Setelah di lingkungan sekolah, tentu saja seorang anak akan melanjutkan 

dalam interaksinya di masyarakat. Dalam masyarakat ini seorang anak 

akan bertemu dan mengenal beragam permasalahan dan keadaan yang 

mungkin tidak dipelajarinya di lingkungan keluarga maupun sekolah, dan 

disekolah ini ada kelompok yang berbeda antara kelas rendah dan kelas 

tinggi yang mana akan membedakan permasalahan dalam hal interaksi 

maupun dalam hal perkembangan aspek kognitif, afektif dan sosialnya. 

Dari berbagai lingkungan yang ada, dalam ketiga lingkungan atau 

ruang tersebut pastinya ada masalah-masalah yang dirasakan beberapa 

anak, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. 

Berikut akan dibahas mengenai teori-teori yang melandasi alternatif 
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penanganan masalah yang ada pada permasalahan interaksi anak dengan 

keluaraga, anak dengan sekolah dan anak dengan masyarakat 

 

PEMBAHASAN 

Perkembangan anak adalah sebagai hasil interaksi anak dengan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dimulai dengan lingkungan keluarga, 

salah satu yang cukup penting untuk persiapan anak di lingkungan 

berikutnya adalah kesiapan sekolah. Kesiapan untuk sekolah adalah tugas 

perkembangan yang melibatkan adaptasi untuk kedua orang tua dan 

anak (tidak selalu dilakukan secara sadar). Keating dan Miller (1999) 

berpendapat bahwa pola koping dan kompetensi, yang dapat 

diidentifikasi saat masuk sekolah, berakar pada perkembangan awal 

pengalaman. Implikasinya adalah bahwa perhatian terhadap lingkungan 

prasekolah sangat penting bagi masyarakat keberhasilan di seluruh 

populasi, baik yang ditentukan di tingkat komunitas, negara bagian, atau 

negara. 

Keluarga memberikan dukungan sosial, budaya, dan emosional 

yang dibutuhkan anak untuk berfungsi berhasil di sekolah. Sekolah 

memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk terlibat secara positif 

interaksi dengan orang dewasa dan anak-anak penting lainnya. Saat 

orangtua melakukan transisi dari pengaturan rumah ke sekolah, yang 

baru atau yang diperluas seperangkat keterampilan diperlukan untuk 

adaptasi yang berhasil (misalnya, kemampuan berhitung, melek huruf, 

dan keterampilan sosial yang baru muncul). Artinya, belajar anak 

berlangsung, tidak sendiri-sendiri, melainkan timbal balik (Bandura,1997) 

dan dalam konteks sosial (Rutter, 2001). Kerangka kerja untuk kesiapan 

sekolah ini mungkin dipahami dalam hal ide-ide Bronfenbrenner tentang 

ekologi sosial (Bronfenbrenner, 1979). 

Sebagai guru pertama dan terpenting bagi anak, orang tua 

memberikan pengalaman yang mempromosikan keterampilan hidup, 

kemampuan, dan sikap yang mendasari keberhasilan sekolah. Namun, 

orang tua mungkin merasa tidak nyaman dalam peran guru (Macleod, 

1996). Program yang mempromosikan orang tua sebagai guru memberi 

orang tua kesempatan untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan 

untuk meningkatkan kesiapan anak-anak untuk sekolah. Orang tua 

dioptimalkan ketika orang tua diberikan bimbingan dan dukungan dalam 
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memahami perkembangan dan pembelajaran anak (Fitton & Gredler, 

1996). Membina hubungan rumah-sekolah yang kuat membantu dalam 

pengembangan keterampilan ini dan berkontribusi pada transisi yang 

mulus untuk semua anak, dan sangat penting untuk anak-anak dari 

keluarga berpenghasilan rendah dan minoritas, karena banyak sekolah di 

Amerika Utara beroperasi dalam kerangka kelas menengah tradisional 

(Olmstead, 1991). Artinya, sekolah mungkin mewakili keyakinan atau 

pemahaman yang berbeda dari yang dianut oleh keluarga tersebut. 

Dengan demikian, rumah-koneksi sekolah dapat memudahkan transisi 

untuk keluarga. 

Orang tua adalah kunci dalam proses pendidikan. Program yang 

mempromosikan orang tua sebagai guru model memberi orang tua 

berbagai peluang untuk memperoleh keterampilan yang meningkatkan 

keyakinan efikasi. Bandura (1986, 1997) berpendapat bahwa pengalaman 

penguasaan adalah yang paling berpengaruh dan merupakan sumber 

informasi yang paling ampuh. Ketika orang tua percaya bahwa mereka 

dapat secara efektif mempengaruhi pendidikan anak, mereka mungkin 

lebih mampu dan mau terlibat (Seefeldt et al.,1999). Kesiapan anak untuk 

sekolah dioptimalkan ketika orang tua dan guru terlibat dalam model 

kemitraan. Model kemitraan ini tertanam dalam konteks ekologi melibatkan 

orang tua, guru, anak-anak, dan komunitas sekolah yang beragam budaya 

(Bronfenbrenner, 1979).  

Keyakinan efikasi yang tinggi memediasi efek stresor yang mungkin 

terkait dengan kerugian ekonomi dan imigrasi, dan mempromosikan 

adaptasi yang memberikan kontribusi untuk pembangunan positif 

(Bandura, 1995; Jerusalem & Mittag, 1995). Setiap komponen dari model 

kemitraan mempengaruhi yang lain secara positif, saling terkaitcara, 

berkontribusi pada perkembangan anak yang sehat. Orang tua 

memberikan emosi dan dukungan sosial kepada anak di lingkungan 

sekolah sambil memperoleh keterampilan yang berharga untuk diperluas 

belajar ke dalam rumah. Guru dapat lebih memperhatikan pengaruh 

keragaman budaya (gaya pengasuhan, misalnya) ketika mereka mampu 

mengamati anak dalam konteks hubungan orang tua-anak. Anak-anak 

yang memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan sekolah 

lingkungan yang dikombinasikan dengan dukungan rumah mungkin 
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