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 “Pembelajaran dan Perkembangan merupakan dua hal yang saling berkaitan sejak 

hari pertama kehidupan manusia” (Lev Vygotsky) 

 

PENDAHULUAN 

 

 Perkembangan merupakan pola gerakan dinamis yang dijalani manusia. Dari 

sejak perkembangan pra-natal, proses pendidikan sudah dimulai. Para psikolog juga 

membuat value judgment tentang berbagai perubahan dalam perkembangan yang 

mengasumsikan bahwa perubahan yang terjadi diasumsikan untuk mencapai sesuatu 

yang lebih baik dan menghasilkan perilaku yang adaptif, lebih terorganisasi, lebih 

efektif, dan lebih kompleks (Berk, 2012).  

 Sebagai landasan perkembangan selanjutnya, perkembangan awal  merupakan 

pondasi penting bagi terbentuknya berbagai asppek perkembangan yang mencakup 

fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral pada masa selanjutnya.  Dari berbagai kajian 

literatur, perkembangan fisik berhubungan dengan perubahan pada fungsi tubuh, 

perkembangan intelektual mencakup perkembangan kognitif dan bahasa yang berkaitan 

dengan proses berfikir. Sementara perkembangan emosi mengacu pada perkembangan 

yang berkaitan dengan emosi dasar manusia yang dirasa dan diekspresikan, sedangkan 

perkembangan sosial-moral berhubungan dengan berbagai perubahan berbagai cara 

individu ketika berhadapan dengan lingkungan sosial dan berbagai aturan serta tata 

krama yang ada. 

Selain adanya berbagai aspek perkembangan pada diri individu, ada satu hal 

penting yang perlu disadari bahwa semua individu menjalani kehidupannya melewati 

berbagai tahapan perkembangan. Masing-masing tahapan perkembangan tersebut 

memiliki karakteristik yang khas.  Dari tahap perkembangan pra-natal, bayi, kanak-

kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut mencerminkan serangkaian proses 
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perkembangan yang bertautan satu dengan yang lain. Faktor penting yang menunjang 

perkembangan yang optimal dari setiap tahapan perkembangan yang dijalani individu 

tersebut adalah keberhasilan dari setiap proses pendidikan  dan pengasuhan yang 

didapatkannya, baik melalui pendidikan formal di suatu lembaga ataupun dari 

lingkungan di sekitar anak.  

Proses pendidikan diartikan sebagai usaha yang dilakukan individu ataupun 

lembaga untuk mengembangkan dan menfasilitasi berbagai potensi manusia. Sementara, 

pengasuhan merupakan aktivitas yang dilakukan orangtua, pendidik, dan lingkungan 

terdekat individu dalam dimensi penerimaan dan kontrol terhadap individu tersebut. 

Dalam keterkaitan dengan hubungan orangtua atau pendidik dan anak, penerimaaan 

menggambarkan bagaimana orang tua dan pendidik menghargai,  menanggapi 

(responsif) dan menghukum bila anak berperilaku salah, serta menunjukkan afek positif 

(Rubin, Burgess, Dwyer, & Hastings,  2003), sedangkan kontrol merujuk pada 

gambaran  bagaimana orang tua membatasi  perilaku, menuntut, membimbing, serta 

melindungi anak (Rubin & Burgess, 2002).  

 Seiring dengan perkembangan usia, pendidikan dan pengasuhan yang diterima 

individu harus sesuai dengan usia yang diikuti dengan berbagai kebutuhan yang berbeda 

pula. Dalam hal ini, lingkungan yang memberikan pendidikan dan pengasuhan harus 

memahami betul bagaimana strategi atau metode pembelajaran dan pendekatan yang 

tepat, baik secara individual maupun klasikal. Bila sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

individu jiwa yang sehat akan tumbuh. Menguatkan pernyataan yang telah dijelaskan, 

Halpern dan Figuieras (2004)  mengatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi 

kesehatan mental individu adalah bagaimana lingkungan terdekat individu tersebut 

memberikan kekuatan psikologis yang dapat mengggali dan mengembangkan berbagai 

potensi yang dimilikinya. 

 

KAJIAN UTAMA  

Akhir-akhir ini, salah satu isu penting pendidikan yang sering dikaji dari 

berbagai sudut pandang  adalah pembentukan karakter pada siswa. Karakter merupakan 

wadah dari berbagai karakteristik psikologis yang membimbing individu untuk dapat 

menyesuaikan diri  dengan variasi lingkungan yang dihadapi. Dengan kata lain karakter 

akan ‖memimpin‖ diri  untuk mengerjakan sesuatu yang benar dan tidak mengerjakan 
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sesuatu yang tidak benar  (Berkowitz,  2002).  Karakter inilah menjadi penentu apakah 

individu mampu atau tidak menyesuaikan diri dengan keanekaragaman situasi yang 

dihadapinya. 

Karakter dan kesehatan mental merupakan dua hal yang berjalan beriringan. 

Ketika karakter individu terbentuk, secara otomatis kesehatan mentalnya pun baik. Hal 

ini terlihat dalam cara berperilaku individu yang merupakan akumulasi dari berbagai 

pembentukan aspek diri yang baik. Bila dilihat dari sudut pandang Psikologi 

Perkembangan, tentu saja karakter yang terbentuk bukanlah sesuatu yang tiba-tiba ada, 

namun merupakan hasil dari proses perjalanan hidup individu yang terbentuk dari 

kematangan biologis maupun perkembangan psikologisnya. Kematangan mengacu pada 

perubahan-perubahan yang terjadi secara alamiah dan spontan, sementara itu, perubahan 

yang terkait perkembangan psikologis terkait dengan pengalaman belajar yang 

didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, satu hal yang perlu diperhatikan 

adalah bagaimana proses pendidikan dan pengasuhan yang didapatkan individu, 

sehingga membentuk pengalaman belajar yang bermakna bagi dirinya.  

 

PEMBAHASAN   

Salah satu tujuan akhir dari proses pendidikan  dan pengasuhan adalah menolong 

siswa mempelajari berbagai macam yang berkaitan dengan strategi  dalam memecahkan 

berbagai masalah yang dihadapi (Pressley & Hilden, 2006). Berbagai riset membuktikan 

bahwa adanya nilai-nilai positif pada diri siswa seperti sifat dan sikap yang 

menunjukkan percaya diri, bebas berpendapat dan berkreasi, jauh dari tekanan-tekanan 

berhubungan positif dengan kemampuannya memecahkan berbagai masalah dan 

tingginya prestasi belajar (Gibson &      Mith, 2010).  

Beranjak dari penjelasan sebelumnya, muncul beberapa pertanyaan sebagai 

berikut. ―Apa yang harus dipahami dari perkembangan individu sebagai modal bagi 

pendidik dan orangtua untuk memberikan pendekatan yang tepat dalam konteks 

pendidikan dan pengasuhan? Bagaimana Teori Psikologi menjelaskan peran pendidik 

dan orangtua dalam perkembangan individu? Berbagai jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan ini akan penulis coba uraikan jawabannya berdasarkan kajian Psikologi 

Perkembangan berikut ini. 
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Prinsip-prinsip Umum Perkembangan   

Adanya prinsip-prinsip perkembangan  dapat diketahui apa sebenarnya hakekat 

dari individu. Selanjutnya pendidikan dapat diarahkan sesuai dengan hakekat individu 

tersebut. Prinsip-prinsip perkembangan berlaku universal, namun dalam implikasinya 

perbedaaan individual tetap menjadi prioritas utama dari perhatian pendidik ataupun 

orangtua. Menurut Woolfolk (2009), setidaknya ada 3 prinsip perkembangan yang harus 

dipahami, yaitu: 

1. Orang berkembang dengan laju yang berbeda. Walaupun ciri khas 

perkembangan setiap periode sama, namun irama perkembangan dalam 

mencapai suatu kemampuan setiap individu berbeda-beda. Sebagian individu 

bertumbuh lebih cepat dalam menguasai sesuatu, memiliki koordinasi yang 

lebih baik, dan lebih matang dalam berpikir dan dalam hubungan sosialnya, 

namun sebagian lainnya jauh lebih lambat matang di bidang-bidang ini. 

Tentu saja, hal ini dapat menjadi pertimbangann bagi pendidik dan orangtua 

untuk memilih pendekatan yang bervariasi, sehingga setiap individu merasa 

dihargai. Adanya penghargaan ini, dapat membentuk individu yang bebas 

berfikir, berkreasi, serta memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam 

melakukan sesuatu. 

 

2. Perkembangan relatif urut. Individu  mengembangkan berbagai kemampuan 

dengan urutan yang logis. Pada waktu bayi, mereka duduk sebelum berjalan, 

meraban sebelum bicara, dan melihat dunia melalui matanya sebelum 

mereka mulai membayangkan bagaimana orang lain melihat. Urutan yang 

logis ini dapat dijadikan patokan bagi pendidik maupun orangtua dalam 

menentukan program kegiatan belajar, baik secara akademik maupun 

perkembangan psikologisnya. 

 

3. Perkembangan terjadi secara bertahap. Sangat jarang perubahan muncul 

dalam waktu semalam. Sebagai contoh, seorang anak atau peserta didik tidak 

tiba-tiba dapat menguasai sesuatu tanpa adanya proses pembelajaran yang 

membutuhkan waktu dan bimbingan dari lingkungan sekitarnya. Proses 

belajar  pada setiap aspek perkembangan akan terjadi sepanjang kehidupan 
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seseorang. Kematangan dan pengalaman belajar di setiap periode 

perkembangan yang dijalani akan menjadi pijakan pada periode berikutnya.   

 

Teori Sistem Ekologis 

Urie Bronfenbrenner (1979, 2005) menjelaskan dalam beberapa tulisan hasil 

kajiannya mengenai  sebuah teori  yang membantu memahami bagaimana individu 

berkembang di dalam berbagai lapisan dalam konteks keunikan lingkungan atau 

ekologi. Penjelasan ini di payungi dengan sebuah teori yang awalnya disebut dengan 

ecological systems theory.  Secara umum teori ini  membantu di dalam memahami 

bagaimana budaya atau kultur dan berbagai pengalaman sosialisasi membentuk 

perkembangan individu. Bronfenbrenner menjelaskan bahwa individu yang berkembang 

dipandang sebagai partisipan aktif dalam proses belajar. Istilah ‖ ekologis‖ yang 

dikenalkannya, mengacu pada konteks pada individu dalam  berbagai situasi yang 

menyediakan berbagai macam pola hubungan atau interaksi sosial, serta aturan-aturan 

dan kesepatan sosial yang bermanfaat untuk pembentukan tingkah laku (Guerra, Boxer, 

Kim, 2005).  

Selanjutnya, Bronfenbrenner mengatakan bahwa ekologi perkembangan 

manusia melibatkan studi ilmiah progresif, akomodasi timbal balik, sepanjang jalan 

kehidupan antara manusia yang aktif yang selalu berkembang dan sifat-sifat yang selalu 

berubah dari berbagai lingkungan dekat (immediate environment) yang berinteraksi 

dalam perkembangan kehidupan individu. Ecologycal Systems Theory beranjak dari dari 

paradigma ekologis mengenai perkembangan yang awalnya merupakan  versi yang 

ditransformasi dan diperluas oleh rumus klasik Kurt Lewin yang ditansformasikan oleh 

Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 1979), yaitu :  B = f (PE) [Tingkah laku adalah fungsi 

bersama dari individu dan lingkungan], kemudian ditansformasikan menjadi D = f (PE) 

[Perkembangan adalah fungsi bersama dari individu dan lingkungan].  Pengganti ini 

bersifat provokatif karena fokus perhatiannya adalah perbedaan konseptual  antara 

―tingkah laku‖ dan ―perkembangan‖. Perkembangan manusia didefinisikan sebagai 

fenomena konstan dan perubahan dalam karakteristik manusia sepanjang jalan 

kehidupan. 

Dalam bukunya ― The Ecology of Human Development‖, Bronfenbrener (1979) 

mengatakan ada tiga hal penting yang menjadi kerangka pemikiran mengenai ekologi 
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perkembangan manusia. Pertama, manusia yang tumbuh dipandang tidak hanya sebagai 

tabula rasa yang hanya lingkungan saja memberikan dampak, tetapi sebagai entitas yang 

tumbuh secara dinamis bergerak ke dalam dan merestruktur lingkungan dimana ia 

tinggal. Kedua, karena lingkungan juga mempunyai pengaruh atasnya, membutuhkan 

proses akomodasi timbal balik, interaksi antara individu dan lingkungan dipandang 

sebagai dua-arah, karena itu dicirikan oleh adanya reciprocity atau hubungan timbal 

balik. Ketiga, lingkungan ditegaskan sebagai tempat dimana proses perkembangan 

individu  tidak terbatas pada setting tunggal dan dekat saja, tetapi diperluas untuk 

bergabung membentuk hubungan antara berbagai setting lingkungan, juga pengaruh luar 

yang datang dari lingkungan sekitar yang lebih luas. Dengan kata lain, berbagai setting 

dari lingkungan, baik yang dekat atau secara langsung berhubungan dengan proses 

perkembangan individu, serta lingkungan yang jauh berinteraksi dalam proses 

perkembangan individu. Berdasarkan konsep inilah, lingkungan ekologi dianggap 

secara topologis sebagai suatu konstruk tempat yang didefinisikan sebagai berikut 

(Bronfenbrener , 1979) 

 

Gambar 1. Teori Sistem Ekologis dari Urie Bronfenbrenner 

Dari  penjelasan berbagai sistem ekologi di atas terlihat  bahwa perkembangan 

individu berlangsung melalui proses-proses kompleks dan saling berinteraksi antara 

individu yang aktif dengan individu lainnya, objek, serta berbagai macam simbols pada 



7 
 

lingkungan yang dekat atau memiliki pengaruh langsung dengan anak. Secara ringkas 

dapat dikatakan bahwa interaksi selalu terjadi secara teratur sepanjang kehidupan anak. 

Dalam lapisan mikrosistem itulah hubungan-hubungan dan aktivitas-aktivitas 

terdekat pada individu. Bagi seorang anak, mikrosistem itu adalah orangtua dan 

keluarga, pendidik,  teman-teman, dan kegiatan-kegiatan bermain dan sekolah. 

Hubungan-hubungan dalam mikrosistem  bersifat resiprokal—hubungan-hubungan itu 

berjalan dua arah, misalnya anak memengaruhi pendidik dan orang tua, begitupun 

sebaliknya. Mesosistem adalah sejumlah interaksi dan hubungan diantara semua elemen 

mikrosistem—para anggota saling keluarga saling berinteraksi satu sama lain atau 

dengan pendidik. Sekali lagi, semua hubungan bersifat resiprokal—pendidik 

mempengaruhi orangtua dan orangtua memengaruhi pendidik, dan interaksi-interaksi ini 

memengaruhi anak. Ekosistem mencakup semua setting sosial yang memengaruhi anak, 

meskipun anak bukan anggota langsung sistem-sistem itu. Contohnya adalah hubungan 

pendidik dengan administrator dan pengurus sekolah; pekerjaan orangtua; sumber-

sumber masyarakat untuk kesehatan, ketenagakerjaan, atau rekreasi; atau afiliasi 

religius keluarga. Makrosistem dalam masyarakat yang lebih luas nilai-nilai, undang-

undang, konvensi, dan tradisinya.Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa pendidik 

dipengaruhi oleh mikrosistem kepala sekolah, teman-teman sejawat, dan siswa 

mesosistem interaksi-interaksi di antara orang itu; ekosistem kebijakan pendidikan 

negara bagian nasional, dan makrosistem norma-norma dan nilai-nilai kultural.  

Teori Bronfenbrenner paling tidak mengundang dua pelajaran untuk pendidik dan 

orangtua. Pertama, pengaruh-pengaruh di semua sistem sosial bersifat resiprokal. 

Kedua, ada banyak kekuatan dinamis yang berinteraksi untuk menciptakan konteks 

sosial penting-keluarga, teman sebaya, dan pendidik  (Woolfolk , 2009). 

Terkait dengan begitu besarnya peran peran pendidik dan orangtua dalam 

perkembangan indvidu, dalam hal ini pembentukan karakter anak, ada lima hal yang 

dipertanyakan sebagai dasar untuk mengevaluasi proses pendidikan  dan pengasuhan 

yang diterima seorang anak (Berkowitz, 2002), yaitu : 

1. Bagaimana lingkungan memperlakukan anak?  

Pemaknaan dan pemahaman yang baik tentang diri dan lingkungan 

didapatkan anak dari seberapa besar ia dapatkan dari lingkungannya. 

Dalam social cognitive theory (Bandura 1986),  anak mempelajari perilaku 
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tidak melalui coba (trial) dan salah (error), namun dengan melihat 

perilaku orang lain atau model. Perilaku anak terbentuk dari hasil 

pengamatan yang melibatkan peran aktif kognitif. Dalam hal ini 

lingkungan yang diamati adalah perilaku orangtua, pendidik, dan 

masyarakat dalam aktivitas pendidikan dan pengasuhan yang diberikan 

kepada anak. Faktor keluarga merupakan faktor yang paling utama 

berpengaruh pada anak-anak (Santrock, 2006). Melalui aktivitas 

pengasuhan yang terlihat dari cara yang dipilih orangtua dalam mendidik 

anak, anak akan  tumbuh dan berkembang dari pengalaman yang 

didapatnya. Studi-studi menemukan bahwa hubungan yang hangat dan 

saling mendukung dalam keluarga berhubungan dengan outcome pada 

anak secara positif. Sebaliknya  hubungan  antara orangtua dan anak yang 

penuh dengan konflik dan sikap kekerasan berhubungan dengan 

kemunculan masalah-masalah psikologis pada masa selanjutnya. Peran dan 

keteladanan orangtua, aktivitas pengasuhan, dan interaksi sehari-hari 

mengajarkan arah dari strategi pemecahan masalah sosial. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa  hubungan antara anak dan orangtua yang menimbulkan 

rasa aman yang digambarkan anak merasa dirinya layak dan berharga 

diprediksikan akan mempengaruhi bagaimana anak mengatasi masalah 

yang menekan ataupun masalah sehari-hari dengan cara yang positif. Pada 

intinya, bagi orangtua maupun pendidik, hubungan dengan anak 

diharapkan adanya keterbukaan, suportif, penuh kasih sayang, saling 

menghargai, serta konsisten. 

Selain orangtua, pendidik juga memiliki peran yang kuat. Bagaimana iklim 

kelas yang mendukung perkembangan potensi setiap siswa? Institusi 

pendidikan merupakan tempat anak-anak belajar mengembangkan 

berbagai macam aspek perkembangan yang ada pada dirinya, yang salah 

satunya adalah mengembangkan kemandirian. Perlu disadari bahwa hasil 

yang diharapkan dari institusi sekolah bukan hanya mengajarkan bidang 

akademik saja, namun satu hal yang  juga diharapkan adalah proses 

internalisasi nilai yang menuju kepada kemampuan mengurus dirinya 

sendiri (self-help skill) atau yang dikenal dengan istilah kemampuan 
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otonomi atau kemandirian (Arthur, Beecer, Dockett, Farmer, &          

Death, 1998). Dalam proses pembelajaran di institusi pendidikan, yang 

harus dilakukan pendidik adalah memberikan lingkungan dan stimulasi 

yang cocok untuk memenuhi kebutuhan anak didik sesuai dengan 

karakteristik perkembangannya. Walaupun anak memiliki keunikan 

masing-masing disertai latar belakang yang berbeda, pendidik perlu 

memberikan metode pembelajaran yang variatif, sehingga suasana belajar 

menjadi ―hidup‖. Hal ini juga untuk menfasilitasi setiap perbedaan yang 

ada pada individu.  Dengan landasan pemikiran tersebut pendidik harus 

mendasarkan diri pada suatu pedoman pendidikan yang tepat untuk anak 

didik. Salah satu faktor yang yang ditanamkan dalam pendidikan dan 

pengasuhan adalah motivasi yang kuat pada diri individu. Individu yang 

termotivasi terlihat dari individu bergerak secara energik untuk menuju ke 

arah tujuan (Woolfolk, 2009). Hal yang memberi energi dan mengarahkan 

perilaku tersebut adalah dorongan, kebutuhan, insentif, kekuatan, tujuan, 

tekanan sosial, keyakinan diri, minat, keingintahuan, keyakinan, nilai-nilai, 

serta harapan dari individu. Dalam belajar ataupun melakukan sebuah 

pekerjaan, dibandingkan motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik dianggap 

yang paling kuat pengaruhnya dalam mengarahkan perilaku individu. 

Terkait dengan pembentukan motivasi belajar, Maehr dan Anderman 

(dalam Woolfolk, 2009) menjelaskan ada 6 elemen yang harus 

diperhatikan pendidik ketika menjalankan tugasnya di sekolah, yaitu : 

a. Sifat task (tugas) yang dikerjakan. Bila siswa menemui tugas yang 

berhubungan dengan minatnya, menstimulasi rasa ingin tahunya atau 

dikaitkan dengan stimulasi kehidupan nyata, siswa lebih 

berkemungkinan termotivasi untuk belajar. Tugas dapat memiliki nilai 

attaitment, intrinsic,atau utility  value bagi siswa. Attainment value 

adalah signifikansi tugas itu bagi siswa bila sukses dalam 

melaksanakannya. Intrinsic value adalah kegembiraan yang 

didapatkan siswa dari tugas itu. Utility value ditentukan oleh berapa 

banyak kontribusi tugas itu bagi pencapaian tujuan jangka pendek atau 

jangka panjang. Beberapa hal yang dapat dilakukan pendidik adalah 
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mendorong pengajaran yang dihubungkan dengan pengalaman hidup 

siswa serta membangun regulasi diri dalam belajar dengan 

menguatkan pada diri siswa arti penting atau makna dari tugas yang 

dikerjakan bagi dirinya. 

b. Otonomi atau kemandirian. Fokusnya adalah mellibatkan partisipasi 

siswa dalam mengambil keputusan yang terkait dengan belajar dan 

aturan di sekolah. Memberikan kebebasan dalam menentukan pilihan, 

berinisiatif, dan mendorongnya untuk bertanggungjawab. 

c. Pengakuan atau penghargaan atas karya yang dihasilkan. Pandangan 

pendidik janganlah dijadikan patokan dalam menilai. Seperti apapun 

yang dihasilkan siswa haruslah dihargai. Intinya adalah menghargai 

kemajuan dalam pencapaian sesuatu. 

d. Pengelompokan dalam proses belajar. Dalam hal ini adalah fokus 

untuk mengorganisasikan pembelajaran dan pengalaman siswa. Hal 

ini bertujuan untuk membangun lingkungan yang menghargai dan 

mengapresiasi seluruh siswa dan memperluas interaksi sosial. Dalam 

hal ini pendidik dapat menerapkan cooperative learning, problem-

solving, serta mengeliminasi kelas-kelas yang dikelompokkan 

berdasarkan kemampuan. 

e. Evaluasi. Fokusnya adalah bagaimana penggunaan prosedur evaluasi 

dan asesmen. Adapun strategi yang dapat dilakukan pendidik adalah 

mengurangi adanya perbandingan sosial atau evaluasi yang bersifat 

kompetitif, karena dapat memencing siswa hanya untuk performance 

goals daripada mastery goals. Penekanan pada proses yang dilakukan 

dan memberikan kesempatan kembali pada pserta didik untuk 

memperbaiki keterampilan belajarnya. 

f. Penjadwalan jam belajar di sekolah. Dalam hal ini, pendidik dapat 

memberikan keleluasan bagi siswa untuk mencapai kemajuan dirinya 

sesuai dengan kecepatan masing-masing serta adanya fleksibilitas 

dalam penjadwalan dalam pencapaian sesuatu, misalnya dengan 

menggunakan range waktu. 
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2. Bagaimana significant others memperlakukan orang lain ketika anak 

berada pada situasi tersebut? 

Salah satu cara manusia belajar adalah  melalui pengamatan atau 

observasi. Hasil belajar tersebut tidak selalu direfleksikan dalam bentuk 

tindakan saat itu juga. Walaupun tidak langsung tertuju ke anak, namun 

anak sebagai individu aktif terus merekam apa yang terjadi pada 

lingkungannya. Sesuatu yang dipelajari dalam satu waktu mungkin akan 

direfleksikan dalam bentuk perilaku dalam waktu yang lain. Hal ini dapat 

diartikan bahwa hasil belajar anak dari lingkungan dapat saja tidak 

langsung terlihat, akan tetapi sangat dimungkinkan muncul dalam tahapan 

perkembangan selanjutnya. Konsekuensi terhadap perilaku tersebut 

berperan penting dalam belajar. Ketika perilaku yang diamati mendapat 

konsekuensi yang baik dan menyenangkan bagi model, maka  anak 

cenderung untuk menirunya. Begitupun sebaliknya, bila perilaku yang 

diamati tersebut tidak mendapatkan konsekuensi yang positif,  maka 

cenderung tidak ditiru. Konsekuensi yang didapatkan model ini dapat 

bersifat eksternal, yaitu seseorang mengatakan atau member sesuatu atas 

perilaku model terhadap dirinya. Selain itu juga dapat bersifat internal 

yang ditunjukkan dengan respon kepuasan pada diri model.  

 

3. Apakah ada harapan untuk membentuk karakter yang baik pada anak dan 

lingkungannya, baik di dalam keluarga maupun di sekolah? 

Nilai atau norma yang ditanamkan kepada anak harus jelas dan 

dipahaminya. Selain itu juga menekankan apa arti penting dari nilai atau 

norma tersebut bagi diri dan lingkungannya. Segala aktivitas pengasuhan, 

baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat diharapkan memiliki 

kesamaan tujuan besar, sedangkan tujuan kecil disesuaikan dengan kondisi 

yang dihadapi. Adanya harapan tersebut akan mengarahkan perilaku.  Hal 

ini dikuatkan oleh Bandura (1986) bahwa harapan merupakan variabel 

penting dalam pengubahan lingkungan maupun perilaku. Suasana yang 

kondusif dan konsisten yang berlaku untuk semua, akan mempercepat 
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terwujudnya harapan tersebut. Hal ini dikarenakan anak memahami setiap 

langkahnya dan terhindar dari kebingungan aturan. 

 

4. Apakah anak diberi kesempatan untuk mempraktikkan karakter yang baik?  

Belajar menguasai kemampuan tertentu membutuhkan berbagai 

kesempatan bagi anak untuk mempraktekkan kemampuan tersebut dengan 

dukungan dan bimbingan. Orangtua dan pendidik memberikan atmosfer 

yang kondusif, sehingga anak dapat bebas mengekspresikan pemikiran 

kritis dan sesuatu yang dipikirkan ataupun dirasakan. Komunikasi terbuka 

dan diskusi tentang isu-isu tertentu akkan membuka wawasan dan perilaku 

yang lebih bijak dalam menghadapi sesuatu. Melalui pembiasaan, perilaku 

adaptif akan muncul spontan ketika anak menemukan kejadian sesuatu 

yang harus dihadapi. 

 

5. Apakah ada  kerjasama antara orangtua dan pihak sekolah?  

Kerjasama antara orangtua dan pendidik telah disadari banyak pihak 

sebagai salah satu pilar keberhasilan pendidikan anak. Berbagai hasil 

penelitian menunjukkan bahwa bila orangtua berperan terhadap 

pendidikan anak, maka dampak-dampak positif yang dirasakan, yaitu : 

a. Adanya kesuksesan adaptasi anak di sekolah, ditandai dengan 

adanya prestasi yang diraih atau mudahnya penguasaan dasar-dasar 

bidang akademik (Anderson, 2000). 

b. Sangat berkaitan dengan peningkatan harga diri anak, berkurangnya 

permasalahan perilaku serta meningkatkan motivasi untuk 

menjalankan program kegiatan belajar . Sementara itu, bagi pihak 

sekolah, terjalinnya kerjasama dengan orangtua akan membawa 

kemudahan pendidik dalam menentukan strategi yang benar dalam 

menghadapi anak serta memunculkan perlakuan yang konsisten 

antara orangtua dan pihak pendidik (Arthur, dkk., 1998). 
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KESIMPULAN 

Perkembangan merupakan suatu pola perubahan yang berlangsung pada setiap 

diri individu. Setiap periode perkembangan yang dilalui individu, belajar merupakan 

suatu hal yang selalu melekat. Berbagai aspek perkembangan, yang meliputi 

perkembangan fisik, intelektual, emosi, sosial, serta moral berkembang secara bertahap 

dengan urutan tertentu yang dipengaruhi kematangan dan pengalaman yang didapatkan 

melalui pendidikan dan pengasuhan yang diterima individu.  

 Salah satu tujuan akhir dari setiap pendidikan dan pengasuhan adalah  

terbentuknya karakter yang kuat pada diri anak ataupun peserta didik. Teori Sistem 

Ekologis dari Urie Bronfenbrenner menekankan begitu besarnya peran orangtua dan 

pendidik dalam pembentukan karakter ini. Sebagai lingkungan terdekat bagi individu, 

sinergi yang kuat antara orangtua dan pendidik dapat mempercepat tujuan pendidikan 

dan pengasuhan tersebut tercapai. Adanya kesamaan gerak dan perlakuan yang 

konsisten dari pendidik dan orangtua akan mempermudah peserta didik menemukan 

jalan yang harus dilaluinya dalam upaya menggali berbagai potensi dirinya. Aktualisasi 

potensi diri merupakan perwujudan dari pencerahan dan kemandirian diri sebagai 

individu yang bertanggung jawab. 
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