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PENGANTAR DEKAN 
 

 

lhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat & 

Salam semoga senantiasa terlimpah pada teladan agung Nabi 

Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan 

pengikutnya sampai hari kebangkitan kelak. Berkat rahmat dan 

hidayah Allah SWT, program penulisan buku ajar dan referensi telah 

dapat dirampungkan. 

Kewajiban dosen untuk menulis dan memproduksi buku, baik 

buku ajar maupun buku referensi sejatinya sudah diatur dalam UU 

Nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi dan UU Nomor 14 

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan sejumlah regulasi lainnya. 

Pasal 12 UU No.12 tahun 2012 dengan tegas menyebutkan bahwa 

dosen secara perseorangan atau kelompok wajib menulis buku ajar 

atau buku teks yang diterbitkan oleh perguruan tinggi sebagai salah 

satu sumber belajar. 

Kompetisi Buku Ajar dan Referensi (KOBAR) Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Mataram tahun 2020 adalah 

upaya Fakultas untuk berkontribusi dalam impelementasi undang-

undang di atas, dimana secara kuantitatif, grafik riset dan publikasi 

dosen PTKI masih harus terus ditingkatkan. Tujuan lainnya adalah 

meningkatkan mutu pembelajaran dengan mewujudkan suasana 

akademik yang kondusif dan proses pembelajaran yang efektif, efisien 

dengan kemudahan akses sumber belajar bagi dosen dan mahasiswa. 

Publikasi ini juga diharapkan men-support peningkatan karir dosen 

dalam konteks kenaikan jabatan fungsional dosen yang ujungnya 

berdampak pada peningkatan status dan peringkat akreditasi program 

studi dan perguruan tinggi. 

A 
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Secara bertahap, Fakultas terus berikhtiar meningkatkan 

kuantitas dan kualitas penerbitan buku. Pada tahun 2019 berjumlah 

10 judul buku dan meningkat cukup signifikan tahun 2020 menjadi 

100 judul yang terdistribusi dalam 50 judul buku ajar dan 50 judul 

buku referensi. Ikhtiar Fakultas tidak berhenti pada level publikasi, 

namun berlanjut pada pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

dosen di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga tahun 

2020 menghasilkan 100 HKI dosen. 

Kompetisi buku ajar dan referensi tahun 2020 berorientasi 

interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, berspirit Horizon Ilmu 

UIN Mataram dengan inter-multi-transdisiplin ilmu yang 

mendialogkan metode dalam Islamic studies konvensional 

berkarakteristik deduktif-normatif-teologis dengan metode humanities 

studies kontemporer seperti sosiologi, antropologi, psikologi, 

ekonomi, hermeneutik, fenomenologi dan juga dengan metode ilmu 

eksakta (natural scincies) yang berkarakter induktif-rasional. Dari 100 

judul buku, terdapat 10 judul tematik yang menjawab problem 

epistimologis pendidikan Islam, terutama terkait misi Kementerian 

Agama RI seperti moderasi Islam (Islam washathiyah), pendidikan 

inklusi, pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter, pendidikan 

multikultural, etno-pedagogik, pembelajaran DARING (dalam 

jaringan), pendidikan & isu gender, ragam pesantren (pesisir, 

enterprenuer), dan tema teraktual yaitu merdeka belajar dan kampus 

merdeka. 

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan 

dukungan Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H Mutawali, M.Ag dan 

jajarannya, kepada 100 penulis yang telah berkontribusi dalam 

tahapan kompetisi buku tahun 2020, dan tak terlupakan juga editor 

dari dosen sebidang dan penerbit yang tanpa sentuhan zauqnya, 

perfomance buku tak akan semenarik ini. Tak ada gading yang tak retak; 

tentu masih ada kurang, baik dari substansi maupun teknis penulisan, 
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di „ruang‟ inilah kami harapkan saran kritis dari khalayak pembaca. 

Semoga agenda ini menjadi amal jariyah dan hadirkan keberkahan bagi 

sivitas akademika UIN Mataram dan ummat pada umumnya.    

                      

Mataram,  29 Oktober 2020 M 
             12 Rabi‟ul Awal 1442 H 
Dekan  
 
 
 
Dr. Hj. Lubna, M.Pd. 
NIP.196812311993032008 
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PRAKATA 
 

 

ata kuliah Psikologi Pendidikan merupakan mata kuliah 

yang dimiliki oleh semua program studi yang berada pada 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Psikologi Pendidikan 

menjadi bagian penting dari sejumlah mata kuliah yang 

menghantarkan pada pemahaman akan pentingnya landasan 

psikologis dalam proses pendidikan.  

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat 

rahmat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan Buku Ajar 

Psikologi Pendidikan yang diperuntukkan untuk mahasiswa program 

studi yang berada di FTK UIN Mataram. 

Buku Ajar Psikologi Pendidikan ini memuat tentang konsep 

dasar psikologi pendidikan dan hubungannya dengan peran dan tugas 

seorang pendidik. Selanjutnya, penulis mengurai tentang hakikat 

peserta didik sebagai individu melalui pembahasan tentang motivasi 

dan dinamika perilaku manusia, perkembangan dan tugas 

perkembangan, serta perbedaan individual dalam kecakapan dan 

kepribadian serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

Setelah mengetahui bagaimana dinamika perilaku peserta didik 

terbentuk, selanjutnya penulis mendeskripsikan tentang perbedaan 

individual pada peserta didik dengan mendeskripsikan aspek-aspek 

perkembangan serta tugas-tugas perkembangan pada setiap periode 

keidupan. Diharapkan dengan mengetahui perkembangan peserta 

didik dapat mengantarkan pendidikan mencapai tujuannya, yaitu 

mengembangkan potensi manusia seutuhnya. 

Pada bab berikutnya, penulis mengajak mahasiswa untuk 

memahami  gejala-gejala peserta didik sebagai manifestasi interaksi 

M 
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potensinya dengan alam lingkungannya, sehingga mahasiswa penting 

memahami konsep dasar belajar  mengajar, dasar-dasar perumusan 

tujuan dan evaluasi belajar-mengajar, dasar-dasar strategi belajar-

mengajar, termasuk pembahasan tentang kemandirian belajar (Self 

Regulated Learning ) dan pengaruh budaya dalam pengembangan 

keterampilan metakognisi. Penulis juga menyisipkan model interaksi 

edukatif yang dapat dibangun dalam proses belajar mengajar dalam 

konteks pembelajaran daring yang mengedepankan aspek-aspek 

psikologis anak, guru, dan orang tua. 

Sebagai bagian akhir, Sesungguhnya dalam menjalankan tugas 

perkembangannya ada peserta didik yang mengalami hambatan 

perkembangan dan membutuhkan layanan khusus, oleh karena itu 

penulis menyertakan pembahasan tentang kreativitas, keberbakatan, 

dan Layanan Pendidikan Anak Berbakat. Penulis menguraikan konsep 

dasar bimbingan belajar, termasuk dalam mendiagnosis kesulitan 

belajar serta bagaimana menuntaskannya. Penulis juga menambahkan 

pembahasan bagaimana peran orang tua sangat berpengaruh pada 

keberhasilan anak dalam pendidikan. Pola asuh yang terbentuk dalam 

keluarga akan mempengaruhi prestasi belajar anak. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram yang telah memfasilitiasi 

terbitnya buku ini. Tak lupa juga penulis sampaikan terima kasih 

kepada kolega di Program studi PAI atas support systemnya. Dalam 

penyusunan buku ajar ini penulis menyadari nasih banyak 

kekurangan. Harapan penulis Buku Ajar ini mendapatkan sumbangan 

pemikiran yang konstruktif pembaca untuk penyempurnaannya. 

Penulis berharap dengan Buku Ajar Psikologi Pendidikan ini dapat 

bermanfaat dan mampu memotivasi mahasiswa untuk tertarik dalam 

mendalami psikologi pendidikan lebih lanjut. 

Mataram, 30 Oktober 2020 

Mira Mareta 
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BAB I 

PENGERTIAN PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI 

PENDIDIKAN 

 

 

A. Pendahuluan 

1. Deskripsi dan Pokok Bahasan 

a. Pengertian Pendidikan dan Psikologi Pendidikan 

b. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Psikologi Pendidikan 

c. Peranan, tugas, dan tanggung jawab guru sebagai pendidik 

dan pengajar 

2. Capaian Pembelajaran 

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa diharapkan 

dapat: 

a. Menjelaskan kembali konsep pendidikan dan psikologi 

pendidikan. 

b. Menyebutkan dan memberi contoh manfaat dari 

mempejari psikologi pendidikan. 

c. Menyebutkan dan memberi contoh tugas-tugas pokok 

seorang guru sebagai pendidik dan pengajar. 

3. Petunjuk Belajar 

a. Mahasiswa akan membaca lebih awal materi pokok. 

b. Membaca dan mempelajari dengan teliti bahan bacaan 

yang wajib dibaca dan buku-buku anjuran yang bisa 

ditemukan di perpustakaan. 
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B. Pengertian Pendidikan dan Psikologi Pendidikan 

1. Pengertian Pendidikan dan Psikologi Pendidikan 

Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah mengalami 

perkembangan terus menerus, mulai dari definisi tradisional, transisi, 

dan modern. Dalam definisi tradisional pendidikan diartikan sebagai 

usaha kaum dewasa unuk mendewasakan anak yang belum dewasa.  

Sementara definisi transisi mengartikan pendidikan sebagai 

upaya bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang 

belum dewasa dalam rangka mencapai kedewasaannya. Dikatakan 

sebagai definisi transisi karena mulai disadari oleh orangtua maupun 

pendidik bahwa anak seharusnya diberi kebebasan untuk menentukan 

dan mengarahkan dirinya sendiri tentang tujuan hidupnya. Maka 

pendidikan hanyalah bersifat bantuan agar arah dan tujuan hidup 

anak tidak salah atau melenceng dari arah dan tujuan hidup yang telah 

ditetapkan anak. 

Menurut definisi modern, pendidikan bermakna proses 

penyadaran yang terjadi karena interaksi pelbagai faktor yang 

menyangkut manusia dan potensinya serta alam lingkungan dan 

kemungkinan-kemungkinan di dalamnya. Hal tersebut didasarkan 

pada penelitian dan penemuan, bahwa anak mempunyai potensi yang 

dapat dikembangkan menjadi kemampuan yang berguna untuk 

menghadapi tantangan dan masalah-masalah dalam hidupnya.1 

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan berfungsi 

mengembangkan apa yang secara potensial dan aktual telah dimiliki 

peserta didik, karena mereka bukanlah gelas kosong yang harus diisi 

dari luar. Mereka telah memiliki sesuatu, sedikit atau banyak, telah 

berkembang (teraktualisasi) atau sama sekali baru berupa potensi 

(potensial) yang dapat dikembangkan secara tepat. 

                                                                   
1 Seto Mulyadi dkk, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Teori-teori Baru 

dalam Psikologi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016, 1-2.  
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Pendidikan tentunya memiliki tujuan yang sangat mulia, agar 

peserta didik dapat hidup bermartabat di tengah masyarakat, baik 

secara pribadi, maupun sebagai dari anggota masyarakat. Oleh karena 

itu proses pendidikan harus diarahkan pada peningkatan penguasaan 

pengetahuan, kemampuan, keterampilan, pengembangan sikap dan 

nilai-nilai dalam rangka pembentukan dan pengembangan diri peserta 

didik. Pendidikan selalu diarahkan untuk kesejahteraan peserta didik 

dan masyarakat, sehingga dalam prosesnya selalu memuat nilai-nilai 

positif, konstruktif, dan normatif.  

Sukmadinata menyebutkan, setidaknya ada empat lingkungan 

pendidikan dimana proses pendidikan berlangsung, yaitu lingkungan 

fisik, sosial, intelektual, dan nilai-nilai. Lingkungan fisik, tersedianya 

sarana, prasarana serta fasilitas fisik yang memadai dan mendukung 

peserta didik dalam proses proses pencapaian tujuan pendidikan.2 

Lingkungan sosial merupakan lingkungan pergaulan peserta 

didik dengan pendidik serta orang-orang yang terlibat dalam interaksi 

pendidikan. Lingkungan ini sangat mempengaruhi perkembangan 

siswa, bahkan akan membentuk karakater siswa, dengan siapa peserta 

didik bergaul setidaknya akan memberi dampak psikologis pada 

terbentuknya kepribadian peserta didik. 

Lingkungan intelektual merupakan kondisi dan iklim sekitar 

yang mendorong dan menunjang pengembangan kemampuan 

berpikir. Lingkungan ini mencakup perangkat lunak seperti sistem 

dan program-program pengajaran, dan perangkat keras seperti media 

pembelajaran, sumber belajar, serta aktivtas-aktivitas pengembangan 

dan penerapan kemampuan berpikir. Adapun lingkungan nilai 

merupakan tata kehidupan nilai, baik nilai kemasyarakatan, ekonomi, 

sosial, politik, estetika, etika maupun nilai keagamaan yang hidup dan 

dianut oleh lingkungan tempat peserta didik tinggal. 

                                                                   
2 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, 

Bandung, Remaja Rosdakarya, Cet. V, 2009, 5.   
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Nilai-nilai yang berkembang baik di keluarga, sekolah, dan 

masyarakat sangat mempengaruhi peserta didik. Keluarga sebagai 

lingkungan pertama yang memberikan pendidikan mellaui bimbingan, 

pengasuhan, pembiasaan dan latihan. Kemudian dilanjutkan oleh 

sekolah yang dimana nilai-nilai yang diterima peserta didik semakin 

tinggi dan kompleks, demikian juga di lingkungan masyarakat yang 

akan membenturkan nilai yang didapatkan di sekolah dengan praktek 

yang berlangsung di tengah masyarakat. 

Adapun bentuk pendidikan dapat diberikan melalui bimbingan, 

pengajaran, dan latihan. Ketiganya dapat diintegrasikan dalam 

mengembangkan seluruh aspek perkembangan peserta didik secara 

utuh meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Istilah psikologi berasal dari kata “psyche” berarti “jiwa” dan 

“logos” berarti “ilmu pengetahuan”. Dari dua kata tersebut, maka 

psikologi sering disebut sebagai ilmu jiwa. Namun demikian, tentunya 

akan sulit untuk mengetahui jiwa seseorang, apalagi mengacu pada 

makna ilmu yang harus dapat dipelajari dan diobservasi. Dari sini 

muncullah pengertian psikologi sebagai ilmu yang mempelajari gejala-

gejala kejiwaan, karena kita dapat mempelajari kejiwaan seseorang 

melalui apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang 

dilakukan. Atas dasar ini pula definisi psikologi berkembang sebagai 

kajian tentang tingkah laku. 

Selanjutnya objek psikologi diamati dan dipelajari dari perilaku 

individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sehingga kajian 

psikologi menjadi sangat luas, apalagi apabila memperhatikan 

lingkungan dimana individu tersebut berinteraksi. Oleh karena itu 

psikologi dapat mengkaji perilaku individu secara umum, dan 

mempelajari perilaku individu dalam situasi khusus, salah satunya 

adalah situasi pendidikan, maka lahirlah yang disebut psikologi 

pendidikan yan mengkaji perilaku individu dalam situasi pendidikan. 

Pendidikan pada hakikatnya adalah interaksi, suatu hubungan 

timbal balik, suatu two-way process, proses dua arah antara pendidik dan 
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peserta didik, tanpa keduanya, maka proses pendidikan tidak akan 

berjalan dalam mencapai tujuannya. Dimyati mengatakan bahwa 

psikologi pendidikan sebagai psikologi terapan, yaitu 

aplikasi/penerapan prinsip-prinsip ilmiah tentang perilaku individu 

yang mempengaruhi  proses belajar-mengajar. 3  

Psikologi pendidikan juga disebut sebagai cabang psikologi yang 

khusus mengkaji berbagai perilaku individu dalam kaitannya dengan 

pendidikan, tujuannya adalah menemukan fakta, generalisasi dan 

teori-teori psikologis yang berkaitab degan praktik pendidikan dan 

digunakan untuk melakukan proses pendidikan secara efektif. 

Apabila memperhatikan definisi pendidikan dan psikologi, 

maka tujuan psikologi pendidikan adalah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan beragam perilaku penyadaran akan potensi 

peserta didik dan interaksiya dengan lingkungan. Dengan kata lain 

mendeskripsikan gejala-gejala peserta didik sebagai manifestasi 

interaksi potensi peserta didik dengan lingkungannya. 

b. Mengetahu secara pasti faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya perilaku lerning disabilities. Sebagaimana diterangkan di 

atas bahwa interaksi peserta didik dengan lingkungannya, baik itu 

lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat akan membentuk 

karakteristik peserta didik. 

c. Memprediksi perilaku peserta didik menghadapi situasi terkait 

kegiatan belajar dan dalam proses mengajar atau pembelajaran. 

d. Melakukan kontrol atau melakukan upaya mengatasi 

keterbelakangan dengan treatment tertentu. 

 

                                                                   
3 Dimyati Mahmud,  Psikologi Pendidikan, Suatu Pendekatan Terapan, 

Yogyakarta, BPFE, 1990, 16. 
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2.  Manfaat Mempelajari Psikologi Pendidikan 

Psikologi pendidikan sangat berguna bagi insan pendidik, 

meliputi orang tua, guru, dosen, mahasiswa, dan pemerhati 

pendidikan. Psikologi pendidikan memberikan manfaat antara lain: 

a. Karena dalam psikologi pendidikan membahas tentang 

bagaimana memahami individu peserta didik, maka pendidik 

dapat mengidentifikasi peserta didik berdasarkan potensi, 

sehingga mempengaruhi pada proses pembelajaran yang akan 

dilakukan. Apabila menganut pada falsafah konstruktivisme, 

maka pembelajaran dengan pendekatan proses, pembelajaran 

transformatif, dan pembelajaran Student Centered Learning (CTL) 

dapat dipilih disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Guru 

bisa memilih salah satunya atau mengkombinasikannya. 

b. Di dalam psikologi pendidikan dipelajari tentang teori belajar, dan 

kemandirian belajar Self Regulated Learning (SRL) yang 

memampukan peserta didik mengoptimalkan seluruh potensinya 

dalam penguasaan pengetahuan. Dengan begitu guru akan 

mempu menentukan metode pembelajaran apa yang tepat 

dilaksanakan. 

c. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, guru/pendidik bukan 

hanya memiliki wawasan dan keterampilan dalam mentransfer 

ilmu pengetahuan saja, bahkan jauh dari itu, pendidik dapat 

membangun kesadaran melalui internalisasi nilai-nilai pendidikan 

karakter secara mudah, karena diawali dengan kemampuan 

memahami karakteristik peserta didik. 

d. Mempelajari psikologi pendidikan, menuntut pendidik bukan 

hanya mengenal peserta didiknya lebih dekat, tetapi juga konteks 

lingkungan dimana pendidik itu menghabiskan waktunya, baik itu 

lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakatnya. Pendidik 

menjadi pribadi yang lebih peka dan perhatian kepada peserta 

didik dengan segala potensi dan interaksinya dengan 

lingkungannya. 
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3. Relevansi Konsep Dasar Psikologi dengan Kompetensi 

Pendidik 

Memperhatikan pengertian psikologi pendidikan, maka 

tugas, peran, tanggung jawa seorang pendidik sangat menentukan 

keberhasilan tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan. 

Peran pendidik dalam aktivitas pembelajaran tidak hanya 

menyampaikan ilmu pengetahuan,melainkan juga memainkan 

berbagai peran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi 

pada diri peserta didik secara optimal. 

Apabila mengacu pada makna pendidikan yang sangat luas 

maka guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan 

identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Guru 

idealnya bertugas dan berperan sebagai 1) konservator atau 

pemelihara sistem nilai yang merupakan sumber norma 

kedewasaan dan sekaligus sebagai pengembang sistem nilai ilmu 

pengetahuan. 2) transmitor, penerus sistem-sistem nilai kepada 

peserta didi, 3) transformator, penerjemah sistem-sistem nilai 

tersebut melalui penjelmaan dalam pribadinya dan perilakunya 

melalui proses interaksinya dengan peserta didik, dan yang ke 4) 

organisator, penyelenggara terciptanya proses pendidikan yang 

dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal maupun ke 

secara moral. 

Namun bila pendidikan dipahami dalam arti proses interaksi 

belajar-mengajar dalam bentuk formal, Gage dan Berliner 

menjelaskan bahwa guru berperan,bertugas dan  bertanggung  

jawab sebagai: 

1) Perencana (planner); Guru harus mempersiapkan apa yang akan 

dilakukan dalam proses belajar mengajar (pre-teaching problems). 

2) Pelaksana (organizer); Guru harus menciptakan situasi, 

memimpin, merangsang, menggerakkan dan mengarahkan 
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kegiatan belajar mengajar  agar  sesuai  dengan  rencana. Guru 

harus bertidak layaknya seorang sumber (resource 

person),konsultan kepemimpinan (leader) yang demokratis dan 

humanis. 

3) Penilai (evaluator); Guru harus mengumpulkan, menganalisis,  

menafsirkan dan akhirnya dapat memeberikan pertimbangan 

(judgement) atas tingkat keberhasilan yang telah diraih oleh 

peserta didik dalam proses belajar mengajar tersebut 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

Guru harus mampu menghidupkan motivasi peserta didik, 

karena motivasi sangat besar pengaruhnya terhadap belajarnya. 

Bila guru tidak mampu meningkatkan motivasi,maka peserta didik 

tidak akan belajar dengan sebaik- baiknya,karena tidak ada daya 

tarik tersendiri baginya. 

 

C. Rangkuman 

1. Pendidikan memiliki makna yang sangat beragam, dapat 

dimaknai secara tradisional, transisi, dan modern. Psikologi 

pendidikan adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu 

dalam situasi atau konteks pendidikan. 

2. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi pendidik 

mampu mengenali potensi peserta didik, gaya belajarnya, dan 

dapat menentukan desain pembelajaran secara tepat sesuai 

dengan karakteristik peserta didiknya. 

3. Demi tercapaikan tujuan dari pendidikan, maka seorang 

pendidik harus memahami konsep dasar psikologi pendidikan. 

Maka perannya menjadi sangat penting dalam proses 

pendidikan, baik dalam konteks pendidikan yang luas maupun 

dalam proses pembelajaran di dalam kelas.  
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D. Tugas 

Jawablah pertanya di bawah dengan singkat 

1. Apa yang kamu ketahui tentang psikologi pendidikan? 

2. Sebutkan 3 manfaat mempelajari psikologi pendidikan? 

3. Apa relevansi psikologi dengan tugas dan peran seorang 

pendidik? 
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BAB II 

HAKIKAT PESERTA DIDIK 

 

 

A. Pendahuluan 

1. Pokok Bahasan 

a. Peserta didik sebagai individu pembelajar 

b. Motivasi dan dunamika proses perilaku individu. 

c. Usaha meningkatkan motivasi belajar. 

2. Capaian Pembelajaran 

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa diharapkan 

dapat: 

a. Menjelaskan kembali konsep peserta didik sebagai 

individu pembelajaran. 

b. Menjelaskan proses terbentuknya perilaku individu 

berdasarkan motivasinya. 

d. Menyebutkan usaha apa saja yang bisa dilakukan untuk 

meningkatkan motivasi belajar 

c. Petunjuk Belajar 

c. Mahasiswa akan membaca lebih awal materi pokok. 

d. Membaca dan mempelajari dengan teliti bahan bacaan 

yang wajib dibaca dan buku-buku anjuran yang bisa 

ditemukan di perpustakaan. 

 

 



Psikologi Pendidikan | 11 

B. Hakikat Peserta Didik 

1. Peserta Didik Sebagai Individu Pembelajar 

Peserta didik merupakan sosok manusia pembelajar yang tidak 

bisa luput dari perhatian manusia dewasa yang ada di sekitarnya. 

Sebagai pendidik sangat penting untuk memahami karakteristik 

peserta didik dalam merespon lingkungannya sebagai proses 

belajarnya. 

Individu dikatakan sebagai peserta didik, ketika ia terlibat dalam 

sebuah aktivitas pendidikan, khususnya pada lembaga persekolahan 

formal seperti Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Di Indonesia, 

untuk menyebut peserta didik, ada beberapa istilah yang bisa 

dipergunakan seperti murid, siswa, siswi, anak didik, santri dan 

sebagainya. Masing-masing istilah memiliki konotasi dan alsaan 

penggunaan tersediri. Hanya saja dalam Undang-Undang tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003, istilah 

”peserta didik” dipergunakan secara baku untuk menyebut mmurid, 

siswa dan siswi, santri bahkan mahasiswa dan mahasiswi, mengingat 

konotasi makna yang dikandungnya mencakup semua rentang usia 

seseorang selama yang bersangkutan terlibat dalam aktifitas 

pembelajaran, khusunya di institusi pendidikan formal. 

Sesuai dengan jenjang institusi pendidikan yang ada, peserta 

didik memiliki sejumlah kategori, misalnya usia 4-6 tahun di Taman 

Kanak-Kanak (TK), usia 6-12 tahun di Sekolah Dasar (SD) atau 

Madarasah Ibtidaiyah (MI), usia 13-16 tahun di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (Mts) dan usia 16-19 

tahun di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA). 

Namun demikian, meskipun terdapat sejumlah kategori 

berdasarkan jenjang pendidikan di Indonesia, setiap peserta didik 

memiliki ciri, sifat bawaan dan karakteristik yang secara umum 

bersifat khas untuk setiap kategori jenjang. SD atau MI memiliki 

karakteristik kepribadiaan berbeda dengan peserta didik pada jenjang 
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pendidikan tingkat menengah apalagi perguruan tinggi. Oleh karena 

itu diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang ciri  khas 

setiap tahap perkembangan oleh guru maupun orang tua, agar 

ditemukan pola pembelajaran dan pengasuhan yang ideal dan 

maksimal. 

Sementara itu perkembangan peserta didik merupakan 

perubahan progresif siswa yang menunjukkan cara organisme 

bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungannya, karena pada 

hakikatnya setiap individu memiliki ciri yang khusus atau unik. 

Kehidupan pribadi seseorang menyangkut berbagai aspek, antara lain 

aspek emosional, sosial-psikologis, sosial-budaya, dan kemampuan 

intelektual yang terpadu secara integratif dengan faktor lingkungan 

kehidupannya. 

Kekhususan kehidupan pribadi memiliki makna bahwa segala 

kebutuhan dirinya memerlukan pemenuhan dan terkait dengan 

masalah-masalah yang tidak dapat disamakan dengan individu-

individu lainnya. Seorang individu juga membutuhkan pengakuan dari 

pihak lain tentang harga dirinya, baik dari keluarganya sendiri maupun 

dari masyarakat umumnya. Ia mempunyai harga diri dan berkeinginan 

untuk selalu mempertahankan harga diri tersebut. 

Sebagaimana telah disampaikan di bab terdahulu bahwa proses 

pendidikan  harus memperhatikan potensi individu sehingga 

teratualisasikan dengan baik. Pendidikan benar-benar menjadi sebuah 

support system bagi terbentuknya karakter peserta didik sebagai 

individu/manusia pembelajar.  

Harefa mengartikan bahwa setiap manusia pembelajar bersedia 

menerima tanggung jawab untuk melakukan dua hal penting, yakni, 

pertama, berusaha mengenali hakikat dirinya, potensi dan bakat-bakat 

terbaiknya, dengan selalu berusaha mencari jawaban yang lebih baik 

tentang beberapa pertanyaan eksistensial seperti ”siapakah aku?”, 

”darimanakah aku datang?”, ”kemanakakah aku akan pergi?”, apakah 

yang menjadi tanggung jawabku dalam hidup ini?”, dan ”kepada siapa 
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aku harus percaya?”. Kedua, berusaha sekuat tenaga untuk 

mengaktualisasikan segenap potensinya, mengekspresikan dan 

menyatakan dirinya sepenuh-penuhnya, seutuh-utuhnya, dengan cara 

menjadi dirinya sendiri dan menolak untuk dibanding-bandingkan 

dengan segala sesuatu yang ”bukan dirinya”.4 

 

2. Motivasi dan Dinamika Proses Perilaku Manusia 

Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan, 

daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau 

perbuatan. Kata movere, dalam bahasa inggris, sering disepadankan 

dengan motivation yang berarti pemberian motif, penimbulan motif, 

atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang 

menimbulkan dorongan. Motivasi merupakan suatu dorongan yang 

membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara – cara 

motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, 

seperti faktor -faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu. Motivasi dapat diartikan sebagai 

kehendak untuk mencapai status, kekuasaan dan pengakuan yang 

lebih tinggi bagi setiap individu. Motivasi justru dapat dilihat sebagai 

basis untuk mencapai sukses pada berbagai segi kehidupan melalui 

peningkatan kemampuan dan kemauan. 

Beberapa ahli mendefinikan motivasi dengan cara dan gaya yang 

berbeda, namun secara substansi adalah sama yaitu suatu kekuatan 

atau suatu keadaan yang kompleks (a complex state) dan kesiapsediaan 

(preparatory set) dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan 

tertentu, baik disadari ataupun tidaj disadari. Motivasi tersebut timbul 

dan tumbuh baik itu daridalam diri individu itu sendiri (instrinsik), 

maupun datang dari lingkungan (ekstrinsik). 

Motivasi intrinsik adalah motif - motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap 

                                                                   
4 Andrias Harefa, Menjadi Manusia Pembelajar, Jakarta, Kompas, 2000, 30.  
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individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Itu sebabnya 

motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang 

di dalamnya aktivitas dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu 

dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkaitan dengan aktivitas 

belajarnya.  

Motivasi ekstrinsik adalah motif – motif yang aktif dan berfungsi 

karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat juga 

dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas dimulai 

dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak terkait 

dengan dirinya. 

Motivasi berpangkal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 

daya penggerak yang ada dala diri seseorang untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Bahkan 

motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). 

Adapun menurut Mc. Donald, motivasi adalah perubahan energi 

dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan di 

dahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian 

yang dikemukakan oleh Mc. Donald ini mengandung tiga elemen/ciri 

pokok dalam motivasi itu, yakni motivasi itu mengawalinya terjadinya 

perubahan energi, ditandai dengan adanya feeling, dan dirangsang 

karena adanya tujuan. 

Berdasarkan sumber dan proses perkembangannya, motivasi 

digolongkan kepada: 

a. Motif primer: atau disebut juga motif dasar menunjukkan motif 

yang tidak dipelajari yang sering juga disebut dengan istilah 

dorongan (drive): 

 Dorongan fisiologis yang bersumber pada kebutuhan organis 

yang mencakup antara lain lapar, haus, pernapasan, seks, 

kegiatan, dan istirahat. Untuk menjamin kelangsungan hidup 

organis diperlukan pemenuhan kebutuhan – kebutuhan 

tersebut sehingga mencapai keadaan fisik yang seimbang. 
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 Dorongan umum dan motif darurat, termasuk didalamnya 

dorongan takut, kasih sayang, kegiatan, kekaguman, dan ingin 

tahu,dalam hubungannya dengan rangsangan dari luar, 

termasuk dalam golongan melarikan diri, menyerang, berusaha 

dan mengejar untuk menyelamatkan dirinya 

b. Motif Sekunder: Menunjukkan kepada motif yang berkembang 

dalam diri individu karena pengalaman, dan dipelajari kedalam 

golongan sebagai berikut: 

 Takut yang dipelajari (learned fears) 

 Motif sosial (ingin diterima, ingin dihargai, konformitas, 

afiliasi) 

 Motif – motif obyektif (eksplorasi, manipulasi, dan minat) 

 Maksud (purpose) dan aspirasi 

 Motif berprestasi (achievement motive) 

Dipandang dari segi motifnya setiap gerak manusia itu selalu 

mengandung 3 aspek yang kedudukannya bertahap dan berurutan:  

 1) Motivating states; timbul kekuatan dan terjadinya 

kesiapsediaan sebagi akibat terasanya kebutuhan jaringan atau 

sekresi, hormonal dari dalam diri organisme atau tergantung 

pada stimulasi tertentu. 

 2) Motivating behavior;  bergeraknya organisme kearah tujuan 

tertentu sesuai dengan sifat kebutuhan yang hendak dipenuhi 

dan dipuaskannya. Misal: haus mencari air untuk diminum, 

dengan demikian setiap prilaku manusia bersifat instrumental 

(sadar atau tak sadar).  

3) Satisfied conditions; dengan dicapai tujuan yang dapat 

memenuhi kebutuhan yang terasa, maka dalam kesimbangan 

dari dalam organism pulih kembali dengan terpeliharanya, 

homostetis, kondisi demikian dihayati sebagai rasa nikmat dan 

puas atau lega. 
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3. Usaha Peningkatan Motivasi Belajar 

Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak 

menentikan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkan, baik dalam 

konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan lainnya. Kajian 

tentang motivasi telah banyak dilakukan, karena sangat erat kaitannya 

dengan keberlangsung hidup seseorang, terutama dalam pencapaian 

prestasi. 

Demikian juga dalam motivasi belajar, perilaku yang 

ditampakkan peserta didik akan memberikan tanda atau sinyal bahwa 

peserta didik tersebut memiliki motivasi belajar yang tinggi atau tidak.  

Kita dapat mengidentifikasinya melalui  indikator tersebut adalah: 

a. Durasi kegiatan (berapa lama waktu yang di gunakan untuk 

berkegiatan) 

b. Frekuensi kegiatan (berapa sering kegiatan itu dilakukan dalam 

periode tertentu) 

c. Ketetapan pada tujuan kegiatan tertentu 

d. Ketabahan, keuletan, dan kemampuan dalam menghadapi 

rintangan untuk mencapai tujuan. 

e. Pengabdian dan pengorbanan untuk mencapai tujuan 

f. Maksud yang ingin dicapai dengan kegiatan yang dilakukan 

g. Berapa banyak, memadai atau tidak, memuaskan atau tidak 

yang dicapai dari kegiatannya 

h. Arah sikap terhadap sasaran kegiatan 

Dalam memahami motivasi belajar, ada beberapa teori yang 

populer yang dapat lebih lanjut menidentifikasi sumber motivasi, 

masalah yang berkaitan dengan motivasi, dan bagaimana agar 

motivasi dapat ditingkatkan. 

a. Teori Kebutuhan H. Abraham Maslow (Hirarki Kebutuhan); 

bahwa manusia memiliki lima tingkat atau hirarki kebutuhan, 
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yaitu, 1) kebutuahan fisiologis (rasa lapar, haus, istirahat, dan 

sex), 2) kebutuhan rasa aman, tidak dalam arti fisik semata, 

tetapi juga mental, psikologi, dan intelektual, 3) kebutuhan 

akan kasih sayang, 4) kebutuhan akan harga diri, yang pada 

umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status, dan 

5) kebutuhan akan aktualisasi diri, tersedianya kesempatan 

seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat pada 

dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan yang bisa 

menjadikannya teraktualisasikan. 

b. Teori Mc Clelland (Teori Kebutuhan Berprestasi); teori 

kebutuhan untuk mencapai prestasi atau Need for 

Achievment (N.Ach) yang menyatakan bahwa motivasi setiap 

individu berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhannya akan 

prestasi. Menurutnya karakteristik orang yang berprestasi 

tinggi memiliki tiga ciri umum: 1) sebuah preferensi untuk 

mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan moderat, 2) 

menyukai situasi-situasi dimana kinerja mereka timbul karena 

upaya-upaya mereka sendiri, dan bukan karena faktor-faktor 

lainm seperti kemunujura, dan 3) menginginkan umpan balik 

tentang keberhasilan dan kegagalan mereka, diabndingkan 

dengan mereka yang berprestasi rendah. 

c. Teori Clyton Alderfer (Teori “ERG”); Teori Alderfer dikenal 

dengan akronim “ERG”, yaitu merupakan huruf-huruf 

pertama dari istilah teorinya, yaitu, E = Exixtence (kebutuhan 

akan eksistensi), R = Relatedness (kebutuhan untuk 

berhubungan dengan pihak lain, dan G = Growth (kebutuhan 

akan pertumbuhan). 

Teori Herzberg (Teori Dua Faktor); Teori yang 

dikembangkannya dikenal dengan “Model Dua Faktor” dari motivasi, 

yaitu faktor motivasional dan faktor hugiene atau “pemeliharaan”. 

Menurut teori ini yang dimaksud faktor  motivasional adalah hal-hal 

yang mendorong seseorang berpretasi yang sifatnya instrinsik, 
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bersumber dari diri seseorang, sedangkan yang dimaksud faktor 

hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya 

ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri yang turut 

menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang.5 

d. Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory); Edwin Locke 

mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memili empat 

macam mekanisme motivasional: 1) tujuan-tujuan 

mengarahkan perhatian, 2) tujuan-tujuan mengatur upaya, 3) 

tujuan-tujuan meningkatkan persistensi, dan 4) tujuan-tujuan 

menunjang stratgei-strategi dan rencan-rencana kegiatan. 

e. Teori Victor H. Vroom (Teori Harapan); menurut teori ini, 

motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai 

oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa 

tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya 

tersebut. Artinya, apabila seseorang sangat mengingkan 

sesuatu, dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, 

yang bersangkutan akan berupaya untuk mendapatkannya. 

f. Teori Penguatan dan Modifikasi Perilaku; berbagai teori atau 

model motivasi sebelumnya digolongkan sebagai model 

kognitif motivasi karena didasarkan persepsi orang yang 

bersangkutan berarti sifatnya sangat subyektif, perilakunyapun 

ditentukan oleh persepsi tersebut. Padahal dalam kehidupan 

organisasional disadari dan diakui bahwa kehendak seseorang 

ditentukan pula oleh berbagai konsekuensi eksternal dari 

perilaku dan tindakannya. Artinya, dari berbagai faktr di luar 

diri seseorang turut berperan sebagai penentu dan pengubah 

perilaku. 

 

                                                                   
5 Ratna Yudhawati dan Dani Haryanto, Teori-Teori Dasar Psikologi 

Pendidikan, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011, 84.  
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C. Rangkuman 

1. Peserta didik dapat mencapai predikat sebagai manusia 

pembelajar apabila mereka memiliki kemampuan untuk 

mengenali dengan baik potensi dirinya, dan mampu 

bertanggung jawab untuk mengaktualisasikannya dalam 

kehidupannya. 

2. Dinamika perilaku peserta didik sangat ditentukan oleh 

motivasi, baik yang bersumber dari internal peserta didik 

maupun dari ekternal. 

3. Dalam mengenali atau mengidentifikasi motivasi peserta 

didik, dapat mengetahuinya dari berbagai teori, seperti teori 

hirarki Abraham Maslow, Teori Need for Achivement Mc 

Clelland, Teori ERG Clyton Aderfer, Teori Dua Faktor 

Herzberg, Teori Penetapan Tujuan, Teori harapan Victor H. 

Vroom, dan Teori Penguatan dan Modifikasi Perilaku. 

 

D. Tugas 

1. Apa yang dimaksud dengan peserta didik sebagai manusia 

pembelajar? 

2. Bagaimana dinamika perilaku individu peserta didik 

terbentuk? 

3. Sebutkan teori motivasi yang dapat mengidentifikasi motiv 

dari perilaku seseorang? 
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BAB III 

TAHAPAN, TUGAS, DAN ASPEK 

PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK 

 

 

A. Pendahuluan 

1. Pokok Bahasan 

a. Hakikat Perkembangan 

b. Faktor-faltor yang Mempengaruhi Perkembangan 

c. Tahapan Perkembangan 

d. Tugas-tugas Perkembangan 

e. Aspek-aspek Perkembangan 

2. Capaian Pembelajaran 

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

a. Menjelaskan hakikat perkembangan 

b. Menyebutkan faktor-faltor yang mempengaruhi 

perkembangan 

c. Menyebutkan tahapan Perkembangan 

d. Menyebutkan tugas-tugas perkembangan pada setiap 

tahapan perkembangan 

e. Menyebutkan aspek-aspek perkembangan 

3. Petunjuk Belajar 

a. Mahasiswa akan membaca lebih awal materi pokok. 

b. Membaca dan mempelajari dengan teliti bahan bacaan 

yang wajib dibaca dan buku-buku anjuran yang bisa 

ditemukan di perpustakaan. 
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B. Tahapan, Tugas, dan Aspek Perkembangan 

Peserta Didik 

1. Hakikat Perkembangan 

Istilah pertumbuhan dan perkembangan sering digunakan orang 

secara interchangeably, artinya kedua istilah itu secara silih berganti 

dengan maksud yang sama. Sebenarnya, masing-masing istilah ini 

mempunyai pengertian yang berbeda, dan perbedaan ini masih jarang 

diperhatikan orang, begitu pula oleh sebagian besar para ahli, berikut 

diuaikan beberapa definisi pertumbuhan dan perkembangan. 

Istilah pertumbuhan digunakan untuk menyatakan perubahan-

perubahan ukuran fisik yang secara kuantitatif makin lama makin 

besar atau panjang. Adapun intilah perkembangnan digunakan untuk 

menyatukan perubahan-perubahan dalam aspek psikologis dan sosial. 

Makna pertumbuhan pada hakikatnya berbeda dengan 

perkembangan. Istilah pertumbuhan digunakan untuk menyatakan 

aspek fisik atau biologis. Adapun istilah perkembangan digunakan 

untuk perubahan yang bersifat kualitatif mengenai aspek psikis atau 

rohani. 

Sedangkan istilah perkembangan menunjukkan perubahan-

perubahan bagian tubuh dan integrasi berbagai bagiannya ke dalam 

satu kesatuan fungsional bila pertumbuhan berlangsung, sedangkan 

pertumbuhan adalah suatu penambahan dalam ukuran bentuk, berat 

atau ukuran dimensi tubuh serta bagian-bagiannya. Hasil 

pertumbuhan dapat diukur, sedang hasil perkembangan hanya bisa 

diamati gejala-gejalanya. Akan tetapi keduanya berhububngan karena 

pertumbuhan adalah syarat mutlak berhasilnya perkembangan. 

Menurut panadangan ahli biologi, istilah pertumbuhan diartikan 

sebagai suatu penambahan dalam ukuran bentuk, berat atau ukuran 

dimensi tubuh atau bagian-bagiannya (Strisno, 2004). Sedangkan 

istilah perkembangan diartkan proses perubahan kkualitatif yang 

mengacu pada fungsi tubuh atau bagian-bagiannya. Dengan kata lain, 
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arti perkembangan lebih ditekankan pada penyempurnaan fungsi 

psikologis yang ada pda tubuh atau bagian-bagiannya (Muhibbin 

Syah. 2003). 

Perkembangan juga diartikan perubahan-perubahan yang 

dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau 

kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif dan 

berkesinambungan (Yusuf, 2004). Sedang Poerwanti (2002) 

memberikan definisi yang lebih spesifik bahwa pertumbuhan adalah 

perubahan secara fisiologis sebagai hasil proses kematangan fungsi 

fisik yang berlangsung dalam waktu tertentu, perubahan dalam arti 

pertumbuhan bersifat kuantitatif, nampak pada jumlah, besar dan luas 

bersifat konkrit menyangkut ukuran dan struktur biologis, sedangkan 

perkembangan adalah perubahan kualitatif, mengacu pada kualitas 

fungsi organ jasmaniah, dan bukan pada organ jasmani, sehingga 

penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi 

psikologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis. 

Dari beberapa pengertian dapat kami simpulkan adanya 

persamaan atara pertumbuhan dan perkembangan yaitu adanya 

perubahan. Sedangkan perbedaannya, pertumbuhan lebih bersifat 

kuantitatif dan perkembangan lebih bersifat kualitatif. 

Setiap individu akan mengalami pertumbuhan fisik dan 

perkembangan non fisik yang berbagai aspek. Dalam kehidupan 

manusia terdapat dua proses kejiwaan yang terjadi, yaitu 

pertumbuhan dan perkembangan. Pada umumnya, istilah 

pertumbuhan dan perkembangan digunakan bergantian. Padahal, 

kedua proses yang berlangsung secara interdepedensi, artinya saling 

tergantung satu sama lain. Kedua proses itu tidak dapat dipisahkan, 

tetapi dapat dibedakan untuk memperjelas penggunaannya. 

Manusia secara terus menerus berkembang atau berubah yang 

dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar sepanjang hidupnya. 

Perkembangan berlangsung secara terus menerus sejak masa konsepsi 

sampai mencapai kematangan atau masa tua, bahkan sampai kematian 
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itu datang. Dalam perkembangan individu terdapat prinsip-prinsip 

yang selalu dilaluinya, yaitu: 

a) Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia Merupakan 

Proses Yang Bertahap 

Kehidupan manusia memiliki pola dalam tahapan-tahapan 

tertentu dari pembuahan sampai kematian. Tahapan yang 

dilewati manusia dalam pertumbuhan dan perkembangannya 

bukan terjadi karena faktor peluang atau kebetulan, namun 

merupakan sesuatu yang telah dirancang, ditentukan dan 

ditetapkan langsung oleh Allah SWT. Banyak ayat Al Qur‟an 

yang menyatakan hal ini. Salah satu contohnya sebagai 

berikut: 

”...dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan 

segalanya dengan ukuran-ukuran dengan serapi-rapinya” (QS Al 

Furqaan:2). 

Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa keidupan segala 

sesuatu telah ditentukan dengan cara demikian rupa sehingga 

setiap aspek secara proporsional terlengkapi. Dalam 

pertumbuhan dan perkembangan manusia, segala tahapan 

dikemukakan di atas telah ditentukan sesuai ukurannya dan 

semua manusia harus melewati semua tahapan tersebut. 

Pertumbuhan dan perkembangan tidak terjadi serta merta 

dalam satu waktu, namun melalui tahapan yang telah 

ditentukan ukurannya yang membuatnya bejalan dalam proses 

secara berangsur-angsur atau gradual. 

b) Pertumbuhan dan Perkembangan Memiliki Pola 

Tertentu 

Menurut Al Qur‟an, pertumbuhan dan perkembangan 

manusia memiliki pola umum yang dapat diterapkan pada 

manusia, meskipu erdapat perbedaan individual. Pola yang 

terjadi adalah bahwa setiap individu tumbuh dari keadaan 

yang lemah menuju keadaan yang kuat dan kemudian kembali 
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melemah. Dengan kata lain, pertumbuhan dan perkembangan, 

sesuai dengan hukum alam, ada kenaikan dan penurunan. 

Ketika seseorang berangsur-angsur mencapai puncak 

perkembangannya, baik fisik maupun psikis, selanjutnya dia 

mulai menurun berangsur-angsur. Al Qur‟an menyatakan 

sebagai berikut: 

”Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, 

kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah menjadi 

kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah 

(kembali). Dia menciptkan apa yang dikehendaki-Nya dan Dia-lah 

yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa” (QS. Ar Ruum:54) 

Semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Hal ini 

mengacu pada tahap pertama penciptaan manusia di dalam 

rahim sampai persalinan. Manusia sangat lemah dalam tahap 

awal ini, baiks secara fisik maupun mental. Lemahnya manusia 

pada awal kehidupan ini juga menacakup pada lemahnya 

keadaan mental seseorang sebagaimana dinyatakan berikut ini: 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

todak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur (QS. An Nahl: 78) 

Dalam ayat-ayat lainnya dinyatakan dengan jelas pola keadaan 

lemah merupakan karakter pertama dari seluruh awal 

kehidupan manusia, dan kemudian menguat dalam 

perkembangan selanjutnya. Penurunan merupakan dimensi 

kedua dari keadaan lemah yang menandai manusia pada akhir 

kehidupannya. 

c) Perkembangan adalah Proses Kumulatif dan Simultan 

Al Qur‟an juga mengajarkan bahwa perkembangan manusia 

marupakan proses simultan dari aspek-aspek yang 

berhubungan. Hal ini berarti, segala aspek perkembangan 

fisik, mental, emosional dan moral tidak dapat dipisahkan satu 

dengan lainnya. Masing-masing saling menguatkan satu sama 
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lain. Hal ini berarti, segala aspek perkembangan fisik, mental, 

sosial, emosional, dan moral tidak dapat satu dengan lainnya. 

Hal ini berarti bahwa satu aspek dari perkembangan tidak 

dapat menunggu satu aspek lainnya berkembang penuh ketika 

memulai perkembangannya. 

Perkembangan fisik dan mental seseorang misalnya, terjadi 

bersama-sama dengan perkembangan sosial, emosional, dan 

mral. Pada setiap tahap, segala aspek ini tumbuh dan 

mencapai kematangan secara proporsional dan berurutan, 

terjadi sebagai gejala alamiah yang simultan. 

d) Pertumbuhan dan Perkembangan Melampaui 

Keberadaan Fenomena Dunia 

Jika teori-teori dalam psikologi modern hanya mencakup 

kehidupan duniawi yang sementara, Al Qur‟an 

memproyeksikan kehidupan manusia di atas kehidupan ini. Al 

Qur‟an mengkaji kehidupan saat ini sebagai dasar kehidupan 

lain yng lebih permanen dan kekal. Manusia akan mengalami 

transformasi kepada bentuk kehidupan lain yang 

pertumbuhan dan perkembangannya dapat berupa 

kenikmatan atau penyiksaan. Hal inilah yang menjadi alasan 

mengapa berbagai ayat Al Qur‟an yang menyatakan tahapan-

tahapan perkembangan dikaitkan langsung dengan kehidupan 

setelah mati. Tentunya hal ini merupakan kelanjutan hidup 

dalam bentuk lain. 

”Dan sesunggunya Kami telah menciptakan manusia dari suatu 

saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air 

mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air 

mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami 

jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang 

belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. 

Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka 

Maha Sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. Kemudian, sesudah 
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itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, 

sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di 

hari kiamat” (QS. Al Mukminun; 12-16). 

Dengan demikian, jelaslah bahwa untuk mempelajari manusia 

secara komperehensif, aspek kehidupan sesudah mati harus 

disertakan. Hal ini karena ketakutan akan kematian dan apa 

yang terjadi di dalamnya merupakan bagian alamiah dari 

manusia dan mempengaruhi disposisi dan perkembangannya 

manusia. Tanpa hal ini, pengetahuan kita tentang manusia 

akan terus tetap bersifat primitif dan parsial. 

e) Pertumbuhan dan Perkembangan Melewai Periode 

Kritis dan Sensitif Tertentu 

Jika beberapa ayat dan hadits Nabi dipelajari secara seksama, 

akan terbukti bahwa Islam memiliki perhatian besar tentang 

periode dan fase perkembangan manusia. Periode dan fase 

formatif secara esensial sangat penting, karena meletakkan 

dasar bagi perkembangan selanjutnya, yang dalam hal ini, 

seluruh periode pra kelahiran, bayi, anak-anak, dan remaja 

dianggap sensitif. 

Sensitivitas tahap pra kelahiran misalnya, dapat dilihat dari 

tradisi muslim yang membiasakan diri selesai bersenggama 

sebagai pelindung dari segala kalangan yang dapat 

menyebabkab retardasi dalam pertumbuhan dan 

perkembangan dari segala aspek kehidupan anak. 

Dengan cara yang sama, Al Qur‟an menyuruh umat Islam 

untuk terus menyuarakan doa kepada Allah untuk memohon 

pengampunan sebelum dan selama kehamilan. Setelah itu, 

kelahiran seorang manusia disunahkan untuk diadzankan, 

sebagai bentuk perhatian sekaligus doa bahwa masa ini adalah 

periode sensitif dan kritis yang menjadi akan perkembangan 

selanjutnya. 
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Demikian juga pada saat periode transisi dari anak-anak 

menuju dewasa, yakni periode remaja yang penuh dengan 

kegairahan, kenikmatan yang mencemaskan dan godaan. Maka 

periode remaja merupakan periode kritis dan sensitif dalam 

perkembangan individual dimana merupakan masa transisi 

yang menandai awal dari tanggung jawab legal (taklif). Sejak 

saat individu mencapai pubertas, ia harus mulai menanggung 

segala amalannya.  

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan  

Sejak- awal tahun 1980-an semakin diakuinya pengaruh 

keturunan (genetik) terhadap perbedaan individu. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari penelitian perilaku genetik yang mendukung, 

pentingnya pengaruh keturunan menunjukkan tentang pentingnya 

pengaruh lingkungan. Perilaku yang kompleks yang menarik minat 

para ahli psikologi (misalnya temperamen, kecerdasan dan 

kepribadian) mendapat pengaruh yang sama kuatnya baik dari faktor-

faktor lingkungan maupun keturunan (genetik). 

a. Pengaruh Hereditas dalam Perkembangan 

Setiap individu dilahirkan membawa hereditas tertentu. 

Ini berarti karakteristik individu diperoleh melalui pewarisan 

dari orang tuanya. Karakteristik tersebut menyangkut fisik 

(seperti struktur tubuh, warna kulit, dan bentuk rambut) dan 

psikis atau sifat0sifat mental (seperti emosi, kecerdasan, dan 

bakat). 

Hereditas atau keturunan merupakan aspek individu 

yang bersifat bawaan dan memiliki potensi untuk 

berkembang. Seberapa jauh perkembangan individu itu terjadi 

dan bagaimana kualitas perkembangannya bergantung pada 

kualitas hereditas dan lingkungan yang memperngaruhinya. 
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Lalu aspek apa sajakah yang mempengaruhi faktor 

genetik? Menurut Santrok (1992), banyak aspek yang 

dipengaruhi faktor genetik. Para ahli genetik menaruh minat 

yang sangat besar untuk mengetahui dengan pasti tentang 

variasi karakteristik yang dapat dipengaruhi oleh faktor 

genetik. Kecerdasan dan temperamen merupakan aspek-

aspek-yang paling banyak ditelaah yang dalam 

perkembangannya dipengaruhi oleh keturunan. 

1)  Kecerdasan; Arthur Jensen (1969) mengemukakan 

pendapatnya bahwal kecerdasan itu diwariskan 

(diturunkan). la juga mengemukakan bahwa lingkungan 

dan budaya hanya mempunyai peranan minimal dalam 

kecerdasan. Dia telah melakukan beberapa penelitian 

tentang kecerdasan, di antaranya ada yang 

membandingkan tentang anak kembar yang berasal dari 

satu telur (identical twins) dan yang dari dua telur 

(fraternal twins). Identical hvins memiliki genetik yang 

identik, karena itu kecerdasan (IQ) seharusnya sama. 

Fraternel twins pada anak sekandung genetiknya tidak 

sama karena itu IQ-nya pun tidak sama. Menurut Jensen 

bila pengaruh lingkungan lebih penting pada identical 

twins yang dibesarkan pada aua lingkungan yang berbeda, 

seharusnya menunjukkan IQ yang berbeda pula. Kajian 

terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa identical 

t\vins yang dibesarkan pada dua lingkungan yang berbeda 

korelasi rata-rata IQ-nya. 82. Dua saudara sekandung yang 

dipelihara pada dua lingkungan yang berbeaa korelasi rata-

rata IQ-nya, 50. 

Banyak ahli-ahli yang mengkritik Jensen. Salah seorang di 

antaranya mengkritik tentang definisi kecerdasan itu 

sendiri. Menurut Jensen IQ yang diukur dengan tes 

kecerdasan yang baku merupakan indikator kecerdasan 
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yang baik. Kritik dari ahli lain ialah bahwa tes IQ hanya 

menyentuh sebagian kecil saja dari kecerdasan. Cara 

individu memecahkan masalah sehari-hari, penyesuaian 

dirinya terhadap lingkungan kerja dan lingkungan sosial, 

merupakan aspek-aspek kecerdasan yang penting dan 

tidak terukur oleh tes kecerdasan baku yang digunakan 

oleh Jensen. Kritik kedua menyatakan bahwa kebanyakan 

penelitian tentang keturunan dan lingkungan tidak 

mencakup lingkungan-lingkungan yang berbeda secara 

radikal. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa studi 

tentang genetik menunjukkan bahwa lingkungan 

mempunyai pengaruh yang lemah terhadap kecerdasan. 

Menurut Jensen pengaruh keturunan terhadap kecerdasan 

sebesar 80 persen. Kecerdasan memang dipengaruhi oleh 

keturunan tetapi kebanyakan ahli perkembangan 

menyatakan bahwa pengaruh itu berkisar sekitar 50 

persen. 

2)  Temperamen 

Temperamen adalah gaya-perilaku karakteristik individu 

dalam merespons. Ahli-ahli perkembangan sangat tertarik 

mengenai temperamen bayi. Sebagian bayi sangat aktif 

menggerak-gerakkan tangan, kaki dan mulutnya dengan 

keras, sebagian lagi lebih tenang, sebagian anak 

menjelajahi lingkungannya dengan giat parta vvaktu yang 

lama dan sebagian lagi tidak demikian. Sebagian bayi 

merespon orang Iain dengan hangat, sebagai lagi pasif dan 

acuh tidak acuh. Gaya-gaya perilaku tersebut di atas 

menunjukkan temperamen seseorang. 

Menurut Thomas & Chess (1991) ada tiga tipe dasar 

temperamen yaitu mudah, sulit, dan lambat untuk 

dibangkitkan: 
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a) Anak yang mudah umumnya mempunyai suasana hati 

yang positif dan dapat dengan cepat membentuk 

kebiasaan yang teratur, serta dengan mudah pula 

menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. 

b) Anak yang sulit cenderung untuk bereaksi secara 

negatif serta sering menangis dan lambat untuk 

menerima pengalaman-pengalaman baru. 

c) Anak yang lambat untuk dibangkitkan mempunyai 

tingkat kegiatan yang rendah, kadang-kadang negatif, 

dan penyesuaian diri yang rendah dengan lingkungan 

atau pengalaman baru. 

Beberapa ahli perkembangan, termasuk Chess dan 

Thomas, Berpendapat bahwa temperamen adalah 

karakteristik bayi yang baru lahir dan akan dibentuk dan 

dimodifikasi oleh pengalaman-pengalaman anak pada 

masa-masa berikutnya. Para peneliti menemukan bahwa 

indeks pengaruh lingkungan terhadap temperamen sebesar 

.50 sampai .60 menunjukkan lemahnya pengaruh tersebut.  

Kekuatan pengaruh ini biasanya menurun saat anak itu 

tumbuh menjadi- lebih besar. Menetap atau konsisten 

tidaknya temperamen bergantung kepada “kesesuaian” 

hubungan antara anak dengan orang tuanya. Orang tua 

mempengaruhi anak, tetapi anak pun mempengaruhi 

orang tua. Orang tua dapat menjauh dari anaknya yang 

sulit, atau mereka dapat menegur dan menghukumnya, hal 

ini akan menjadikan anak yang sulit menjadi lebih sulit 

lagi. Orang tua yang luwes dapat memberi pengaruh yang 

menenangkan terhadap anak yang sulit atau akan tetap 

menunjukkan kasih sayang walau anak menjauh atau 

berkeras kepala. 

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa keturunan 

mempengaruhi temperamen. Tingkat pengaruh ini 
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bergantung pada respons orang tua terhadap anak-

anaknya dengan pengalaman-pengalaman masa kecil yang 

ditemui dalani lingkungan. 

 

b. Pengaruh Lingkungan dalam Perkembangan  

Lingkungan (environment) merupakan faktor penting 

disamping hereditas yang menentukan perkembangan 

individu. Lingkungan itu meliputi fisik, psikis, dan sosial. 

Bukti yang terkenal berkaitan dengan hal ini hadits Rosulullah 

SAW, beliau mengatakan bgaimana orang tua mempengaruhi 

agama, moral, dan psikologi dari sosialisasi dan perkembangan 

anak-anak mereka. Hadits tersebut adalah: 

”Tiap bayi lahir dalam keadaan fitrah (suci membawa disposisi 

Islam). Orang tuanyalah yang membuat ia Yahudi, Nasroni, atau 

Majusi...”. (HR. Bukhori) 

Dalam hadits yang lain, Nabi Muhammad SAW 

menunjukkan bagaimana teman dapat mempengaruhi seluruh 

perilaku, karakter, dan perbuatan seseorang dengan 

memberikan perumpamaan. Nabi Muhammad SAW 

bersabda: 

Persamaan teman yang baik dan yang buruk seperti pedagang 

minyak kesturi dan peniup api tikang besi. Si pedagang minyak 

kesturi mungkin akan memberinya padamu atau engkau 

membeli kepadanya, atau setidaknya engkau dapat memperoleh 

bau yang harus darinya. Tapi si peniup api tukang besi mungkin 

akan membuat pakaianmu terbakar atau kamu akan 

mendapatkan bau yang tidak sedap dari padanya (HR. 

Bukhori) 

Dalam bentuk metaforik, Nabi Muhammad SAW 

mengingatkan kita bagaimana persahabatan yang baik dapat 

mempengaruhi karakter seseorang menjadi baik dan 



32 | Dr. Mira Mareta, M.A. 

bagaimana teman yang jahat dapat membuat orang melakukan 

hal yang buruk. Dengan demikian, lingkungan dapat 

mempengaruhi keseluruhan peerkembangan psikologi 

seseorang, termasuk tentunya perkembangan kognitif. 

 

c. Pengaruh Ketentuan Allah Dalam Perkembangan 

Terdapat bukti substansial yang memperlihatkan bahwa 

hereditas dan lingkungan semata-mata tidak dengan sendirinya 

menetukan pola perkembangan individu, ada hal yang paling 

utama dalam persoalan tersebut, yaitu segalanya tergantung 

kepada kehendas Allah SWT. 

Contoh yang paling mencolok adalah riwayat Nabi Isa 

A.S. Ibn Maryam. Allah SWT membuatnya dapat berbicara 

dalam buaiannya. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan 

bahasa merupakan bagian integral dari perkembangan 

kognitif. Dalam situasi normal, anak mulai berbicara pada usia 

2 tahun dalam sepatah dua patah kata dan sejalan dengan itu, 

mereka mulai mengembangkan perbendaharaan bahasa. 

Kenyataan bahwa Isa A.S. dapat berbicara pada masa buaian, 

juga bukan produk stimulasi intelektual dari lingkungan. Hal 

tersebut lebih merupakan manifestasi dari kebijaksanaan 

Tuhan, kekuatan-Nya yang tidak terbatas, kehendak-Nya, dan 

kemampuan-Nya untuk melakukan segala sesuatu. Al Qur‟an 

mengabadikannya dapal QS. Ali-Imran: 46, QS. Maryam:17-

35). 

Meskipun hereditas dan lingkungan merupakan faktor 

yang tak dapat diragukan mempengaruhi perkembanga 

manusia, ada faktor ketiga yang lebih signifikan dan dominan 

yaitu kehendak dan kekuatan Allah SWT yang tidak terbatas. 

Faktor inilah yang memnatau dan menjaga besarnya kekuatan 

alam dan pengasuhan (nature-nurture force) yang mempengaruhi 

kehidupan dan perkembangan manusia. Hal ini dapat 
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diterapkan pada semua aspek perkembangan. Contohnya, 

perkembangan kognitif bukan semata-mata produk warisan 

genetik, ataupun semata-mata produk lingkungan, sebab pada 

prinsipnya, ia merupakan produk kehendak dan kekuatan 

Allah. Sehubungan dengan hal ini, hereditas dan lingkungan 

merupakan media yang menunjukkan bahwa Allah 

memperlihakan kecenderungan pola dari perkembangan 

individu. Dengan demikian, kedua faktor ini memiliki batasan 

dalam mempengaruhi kecenderungan psikologi seseorang 

secara keseluruhan. Batasan tersebut telah ditentukan oleh 

Allah SWT. 

Peran kehendak Allah menentukan perkembangan 

individual seperti yang dinyatakan dalam pendekatan Islam 

akan membantu memahami proses perkembangan yang lebih 

baik dari pada pendekatan psikologi barat dengan berbagai 

cara. Perlu disadari, bahwa tidak semua konstruk dan 

kecenderungan psikologi dapat secara ketat dipengaruhi oleh 

semata-mata pengaruh hereditas dan lingkungan karena 

bagaimanapun individu kadang-kadang menunjukkan 

kecenderungan tertentu yang secara jelas menyimpang dari 

penjelasan pengaruh hereditas dan lingkungan. Kasus 

kemampuan bicara Nabi Isa A.S. dan lainnya dalam buaian 

adalah kesaksian terhadap hal ini. 

Maka jelaslah, hidup ini penuh dengan ketentuan Ilahi. 

Terutama tampak nyata pada awal kelahiran seseorang. 

Sebagian beruntung karena memiliki kecerdasan yang 

istimewa. Sementara yang lain, hidup dalam keadaan serba 

kurang. Keduanya sama saja, mempunyai akibat bagi 

perjalanan perkembangannya, tetapi apa hendak dikata, semua 

itu telah menjadi kodrat ilahi. Walhasil, perkembangan pada 

asasnya berpangkal pada kodrat ilahi atas setiap manusia. 

Karenanya, di atas kodrat itulah sesungguhnya 
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perkembangannya berlangsung, dan tentunya dibarengi oleh 

usaha kita sebagai manusia. 

d. Pengaruh Terhadap Aliran Pendidikan 

Dilihat dari pengaruh hereditas dan lingkungan dalam 

mempengaruhi perkembangan anak, masih selalu terjadi 

perdebatan, seberapa besar kedua faktor tersebut memberikan 

warna terhadap perkembangan individu. Dari banyak 

pendapat tersebut secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga) 

kelompok, yaitu Poerwanti 2002: (a) Pendapat para ahli yang 

mengikuti aliran nativisme, (b) Pendapat para ahli yang 

mengikuti aliran empirisme, dan (c) Pendapat para ahli yang 

mengkuti aliran konvergensi. 

1) Aliran Nativisme 

Aliran nativisme berawal dari doktrin filosofis dari filosof 

Jerman yang bernama Arthur Scopenhauer (1788-1860). 

Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan individu 

semata-mata tergantung pada faktor pembawaan (dasar), 

sehingga kelompok ini dijuluki aliran pesimisme atau 

aliran yang sangat pesimis terhadap hasil pendidikan dan 

lingkungan dalam menentukan perkembangan, karena bayi 

seolah sudah menjadi barang jadi, atau pendidikan yang 

diperoleh anak setelah lahir, sehingga juga tidak 

mempertimbangkan fungsi sekolah atau pengaruh teman. 

Menurut aliran ini, berbagai keistimewaan orang tua akan 

dapat begitu saja diturunkan kepada anaknya tanpa 

pendidikan, sementara anak yang sudah berpembawaan 

buruk, juga tidak akan ada gunanya dididik atau dilatih 

untuk menjadi baik. Aliran ini tidak dipertahankan 

mengingat bahwa uraiannya kurang biosa 

dipertanggungjawabkan. 

2) Aliran Empirisme 
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Tokoh utama dari aliran ini adalah John Locke (1632-

1704), kelompok empirisme berpendapat bahwa 

perkembangan manusia spenuhnya tergantung pada 

lingkungan atau pendidikan yang diperoleh. Anak akan 

berkembang maksimal sesuai yang dicita-citakan bila 

lingkungan menyediakan kondisi-kondisi yang merangsang 

perkembangan. Aliran ini juga disebut dengan optimisme 

karena sangat optimis terhadap usaha pendidikan dalam 

memberi arah perkembangan anak. Ajaran yang terkenal 

dari aliran ini adalah ”Tabula-rasa” yang berarti meja lilin 

atau kertas kosong, artinya anak dilahirkan dalam keadaan 

putih bersih, atau seperti disket kosong, yang dapat diisi 

apa saja dengan belajar dan pengalaman yang diperoleh, 

sehingga orang-orang dewasa di sekitar anak akan 

membawa pengaruh cukup penting untuk mewarnai pola 

perkembangannya. 

3) Aliran Konvergensi 

Dalam mengupas fajtor yang mempengaruhi 

perkembangan manusia, aliran ini lebih menekankan pada 

integrasi antara pembawaan dan lingkungan, pembawaan 

tak ada artinya bila tidak didukung pengalaman, 

kesempatan, dan usaha belajar, sebaliknya lingkungan juga 

tidak bermanfaat bila anak ternyata tidak membawa 

kecenderungan yang potensial utnuk dikembangkan.  

Dalam upaya merangkum dan mepformulasikan dua 

pendapat di atas muncullah aliran konvergensi yang 

dipelopori oleh Louis William Stern (1871-1938) yang juga 

psikolog dan filosof Jerman. Aliran filsafat yang 

dipeloporinya disebut personalisme yang merupakan 

pemikiran filosof yang sangat berpengaruh pada disiplin 

ilmu yang betobyek manusia. Diantara disiplin ilmu yang 

menggunakan asas personalisme adalah ”personologi” 
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yang mengembangkan teori komprehensive (luas dan 

le\ngkap) mengenai kepribadian manusia.. 

 

3. Fase-Fase atau Tahapan Perkembangan  

Setiap orang berkembang dengan karakteristik tersendiri. 

Hampir sepanjang waktu perhatian kita tertuju pada keunikan 

masing-masing. Sebagai manusia, sctiap orang melalui jalan-jalan yang 

umum. Setiap diri kita mulai belajar berjalan pada usia satu tahun, 

berjalan pada usia dua tahun, tenggelam pada permainan fantasi pada 

masa kanak-kanak dan belajar mandiri pada usia remaja. 

Apakah yang dimaksud oleh para ahli psikologi dengan 

perkembangan individu. Menurut Santrok dan Yussen (1992) 

perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada 

saat terjadi pembuahan dan berlangsung terus selama siklus 

kehidupan. Dalam perkembangan terdapat pertumbuhan. Pola 

gerakan itu kompleks karena merupakan hasil (produk) dari beberapa 

proses: proses biologis, proses kognitif dan proses sosial. 

Proses-proses biologis meliputi perubahan-perubahan fisik 

individu. Gen yang diwarisi dari orang tua, perkembangan otak, 

penambahan tinggi dan berat, keterampilan motorik, dan perubahan-

perubahan hormon pada masa puber mencerminkan peranan proses-

proses biologis dalam perkembangan. 

Proses kognitif meluputi perubahan-perubahan yang terjadi 

pada individu mengenai pemikiran, kecerdasan dan bahasa. 

Mengamati gerakan mainnn bayi yang digantung, menghubungkan 

dua kata menjadi kalimat, menghafal. puisi dan memecahkan soal-soal 

matematik mencerminkan peranan proses-proses kognitif dalam 

perkembangan anak. 

Proses-proses sosial meliputi perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam hubungan individu dengan orang lain, perubahan-perubahan 

dalam emosi dan perubahan-perubahan dalam kepribadian. 
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Senyuman bayi srbagai respons terhadap sentuhan ibunya, sikap 

agiesif anak laki-laki terhadap teman mainnya, kewaspadaan seorang 

gadis terhadap lingkungannya mencerminkan peranan proses sosial 

dalam perkembangan anak. 

Hendaknya selalu diingat bahwa antara ketiga proses, yaitu 

biologis, kognitif, dan sosial terdapat jalinan yang kuat. Anda akan 

mengetahui bagaimana proses sosial membentuk proses-proses 

kognitif. Akan sangat membantu untuk mempelajari berbagai proses 

yang mempengaruhi perkembangan anak dengan tetap mengingat 

bahwa Anda sedang mempelajari perkembangan anak yang 

terintegrasi sebagai manusia seutuhnya dan memiliki seutuhnya dan 

memiliki kesatuan jiwa dan raga. 

Perubahan pada perkembangan merupakan produk dari proses-

proses biologis, kognitif dan sosial. Proses-proses itu terjadi pada 

perkembangan manusia yang berlangsung pada keseluruhan siklus 

hidupnya. 

Untuk memudahkan pemahaman tentang perkembangan maka 

dilakukan pembagian berdasarkan waktu-waktu yang dilalui manusia 

dengan sebutan fase. Santrok dan Yussen membaginya atas lima 

yaitu: fase pranatal (saat dalam kandungan), fase bayi, fase kanak-

kanak awal, fase anak akhir dan fase remaja. Perkiraan waktu 

ditentukan pada setiap fase untuk memperoleh gambaran waktu suatu 

fase itu dimulai dan berakhir. 

Fase-fase tersebut adalah sebagai berikut: 

1)   Fase pra natal (saat dalam kandungan) adalah waktu yang 

terletak antara masa pembuahan dan masa kelahiran. Pada 

saat ini terjadi pertumbuhan yang luar biasa dari satu sel 

menjadi satu organisme yang lengkap dengan otak dan 

kemampuan berperilaku, dihasilkan dalam waktu Iebih kurang 

sembilan bulan. 

2)  Fase bayi adalah saat perkembangan yang berlangsung sejak 

lahir sampai 18 atau 24 bulan. Masa ini adalah masa yang 
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sangat. Bergantung kepada orang tua. Banyak kegiatan-

kegiatan psikologis yang baru dimulai misalnya; bahasa, 

koordinasi sensori motor dan sosialisasi. 

3) Fase kanak-kanak awal adalah fase perkembangan yang 

berlangsung sejak akhir masa bayi sampai 5 atau 6 tahun, 

kadang-kadang disebut masa pra sekolah. Selama fase ini 

mereka belajar melakukan sendiri banyak hal dan berkembang 

keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan kesiapan 

untuk bersekolah dan memanfaatkan waktu selama beberapa 

jam untuk bermain sendiri ataupun dengan temannya. 

Memasuki kelas satu SD menandai berakhirnya fase ini. 

4)  Fase kanak-kanak tengah dan akhir adalah fase perkembangan 

yang berlangsung sejak kira-kira umur 6 sampai 11 tahun, 

sama dengan masa usia sekolah dasar. Anak-anak menguasai 

keterampilan-keterampilan dasar membaca, menulis dan 

berhitung. Secara formal mereka mulai memasuki dunia yang 

lebih luas dengan budayanya. Pencapaian prestasi menjadi 

arah perhatian pada dunia anak, dan pengendalian diri sendiri 

bertambah pula. 

5)  Masa remaja adalah masa perkembangan yang merupakan 

transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa awal, yang 

dimulai kira-kira timur 10 sampai 12 tahun dan berakhir kira-

kira umur 18 sampai 22 tahun. Remaja mengalami perubahan-

penibahan fisik yang sangat cepat, perubahan perbandingan 

ukuran bagian-bagian badan, berkembangnya karakteristik 

seksual seperti membesarnya payudara, tumbuhnya rambut 

pada bagian tertentu dan perubahan semua. Pada fase ini 

dilakukan upaya-upaya untuk mandiri dan pencarian identitas 

diri. Pemikirannya Iebih logis, abstrak dan idealis. Semakin 

lama banyak waktu dimanfaatkan di luar.keluarga. 

Pada saat ini para ahli perkembangan tidak lagi berpendapat 

bahwa perubahan-perubahan akan berakhir pada fase ini. Mereka 
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mengatakan bahwa perkembangan merupakan proses yang terjadi 

sepanjang hayat. 

 

4. Tugas-Tugas Perkembangan 

Perkembangan menurut Robert J. Havighurs adalah sebagian 

tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam, kehidupan 

individu, yang merupakan keberhasilan yang dapat memberiknn 

kebahagian serta memberi jalan bagi tugas-tugas berikutnya. 

Kegagalan akan menimbulkan kekecewaan bagi individu, penolakan 

oleh masyarakat dan kesulitan untuk tugas perkembangan berikutnya. 

1)  Tugas Perkembangan Pada Masa Kanak-kanak 

a. Belajar berjalan. 

b. Belajar makan makanan padat. 

c. Belajar mengendalikan gerakan badan. 

d. Mempelajari peran yang sesuai dengan jenis kelaminnya. 

e. Memperoleh stabilitas fisiologis. 

f. Membentuk konsep-konsep sederhana tentang kenyataan 

sosial dan fisik 

g. Belajar inenghubungkan diri secara emosional dengan orang 

tua, kakak adik dan orang lain. 

h. Pelajar membedakan yang henar dan salah. 

2)  Tugas Perkembangan Masa Anak 

a. Mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk 

permainan tertentu. 

b. Membentuk sikap tertentu terhadap dfri sendiri sebagai 

organisme yang sedang tumbuh. 

c.   Belajar bergaul secara rukun dengan teman sebaya. 

d.   Mempelajari peranan yang sesuai dengan jenis kelamin. 
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e. Membina keterampilan dasar dalarr membaca, menulis dan 

berhitung. 

f. Mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

g.   Membentuk kata hati, mbralitas dan nilai-nilai. 

h.   Memperoleh kebebasan diri. 

i.  Mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok-

kelompok dan lembaga sosial 

4). Tugas Perkembangan Masa Remaja 

a.  Memperoleh hubungan-hubungan baru dan lebih matang 

dengan yang sebaya dari kedua jenis kelamin. 

b.  Memperoleh peranan sosial dengan jenis kelamin individu. 

c.  Menerima fisik dari dan menggunakan badan secara efektif. 

d. Memperoleh kebebasan diri melepaskan ketergantungan 

diri dari orang tua dan orang dewasa lainnya. 

e.  Melakukan pemilihan dan persiapan untuk jabatan. 

f.  Memperoleh kebebasan ekonomi. 

g.  Persiapan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. 

h. Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-

konsep yang diperlukan sebagai warga negara yang baik. 

i. Memupuk dan memperoleh perilaku yang dapat 

dipertanggung jawabkan secara sosial. 

j.  Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai 

pedoman berperilaku. 

4)  Tugas Perkembangan Masa Dewasa Awal . 

a. Memilih pasangan hidup. 

b. Belajar hidup dengan suami atau istri. 

c. Memulai kehidupan berkeluarga. 

d. Membimbing dan merawat anak. 
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e. Mengolah rumah tangga. 

f. Memulai suatu jabatan. 

g.Menerima tanggung jawab sebagai warga negara. 

h. Menemukan kelompok sosial yang cocok dan menarik. 

5)  Tugas-tugas Perkembangan Masa Setengah Baya 

a. Memperoleh tanggung jawab sosial dan warga negara. 

b. Membangun dan mempertahankan standar ekonomi. 

c. Membantu anak remaja untuk menjadi orang dewasa yang 

bertanggung jawab dan bahagia. 

d. Membina kegiatan pengisi waktu senggang orang dewasa. 

e. Membina hubungan dengan pasangan hidup sebagai 

pribadi. 

f. Menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-

perubahan fisik sendiri. 

g. Menyesuaikan diri dengan pertambuhan umur. 

6.) Tugas-tugas Perkembangan Orang Tua/Usia Lanjut 

a.  Menyesuaikan diri dengan menurunnya kesehatan dan 

kekuatan fisik. 

b. Menyesuaikan diri terhadap masa pensiun dan menurunnya 

pendapatan. 

c. Menyesuaikan diri terhadap meninggalnya suami/istri. 

d. Menjalin hubungan dengan perkumpulan manusia usia 

lanjut. 

e. Memenuhi kewajiban sosial dan sebagai warga negara. 

f. Membangun kehidupan fisik yang memuaskan. 

Menurut Havighurst setiap tahap perkembangan individu 

harus sejalan dengan perkembangan aspek-aspek. lainnya, yaitu 

fisik, psikis serta emosional, moral dan sosial. Dikemukakannya 

perkembangan yang dicapai individu pada masa kanak-kanak, 
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masa anak, masa remaja, masa dewasa awal, masa setengah baya 

dan masa tua. 

Ada dua alasan mengapa tugas-tugas perkembangan ini 

penting bagi pendidik. Pertama, membantu memperjelas tujuan 

yang akan dicapai seholah. Pendidikan dapat dimengerti sebagai 

usaha masyarakat,- melalui sekolah, dalam membantu individu 

mencapai tugas-tugas perkembangan tertentu. Kedua, konsep ini 

dapat dipergunakan sebagai pedoman waktu untuk melaksanakan 

usaha-usaha pendidikan. Bila individu telah mencapai 

kematangan, siap untuk mencapai tahap tugas tertentu serta sesuai 

dengan tuntutan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa saal 

untuk mengajar individu yang bersangkutan (the-teachable moment) 

telah tiba. Bila mengajarnya pada saat yang tepat maka hasil 

pengajaran yang optimal dapat dicapai. 

 

5.  Aspek-Aspek Perkembangan 

Ada setiap fase perkembangan, ada tujuh aspek perkembangan 

yang harus diperhatikan apabila ketika menilai perkembangan sosok 

peserta didik, antara lain, aspek pertumbuhan fisik dan perkembangan 

motorik, aspek kognitif, aspek bahasa, aspek sosial, aspek 

afektif/emosi, aspek moral, dan aspek agama.  

a. Pertumbuhan Fisik dan Perkembangan Motorik Anak  

Perkembangan fisik peserta didik usia MI meliputi 

pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan proporsi atau 

perbandingan antar bagian tubuh yang membentuk postur tubuh, 

pertumbuhan tulang, gigi, otot dan lemak. Perkembangan fisik 

anak dipengaruhi oleh faktor keturunan dalam keluarga, jenis 

kelamin, gizi dan kesehatan, status sosial ekonomi, gangguan 

emosional, dll. Pertumbuhan dan perkembangan fisik tubuh ini 

secara langsung akan menentukan keterampilan bergerak anak, 

dan secara tidak langsung akan mempengaruhi cara anak 
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memandang dirinya sendiri dan memandang orang lain, serta 

mempengaruhi cara anak melakukan penyesuaian dengan dirinya 

sendiri maupun orang lain. Terdapat perbedaan dalam 

pertambahan tinggi dan berat, namun umumnya mengikuti pola/ 

aturan/ hukum arah perkembangan.  

Perkembangan proporsi dan bentuk tubuh anak dapat 

dikelompokkan menjadi bentuk tubuh yang cenderung menjadi 

gemuk (endomorf), kekar (mesomorf), atau kurus (ektomorf). 

Selanjutnya pada peserta didik di kelas V dan VI (masa puber/ 

11-13 tahun) terjadi perubahan fisik yang sangat pesat disebabkan 

oleh kematangan kelenjar dan hormon yang berkaitan dengan 

pertumbuhan seksual. Perubahan ini mengakibatkan anak 

mengalami ketidakseimbangan, menarik diri, bersikap negatif, 

kurang percaya diri, perubahan minat dan aktivitas, dll.  

Perkembangan keterampilan motorik berarti perkembangan 

pengendalian gerakan fisik melalui kegiatan syaraf dan otot yang 

terkoordinasi. Pada anak keterampilan motorik meliputi 

keterampilan tangan dan kaki. Dalam perkembangan 

keterampilan motorik dapat menimbulkan masalah apabila terjadi 

keterlambatan penguasaan keterampilan gerak yang 

mengakibatkan anak mengalami kesulitan/ hambatan dalam 

penyesuaian pribadi dan sosialnya.  

Selain perkembangan fisik dan motorik, Hurlock (1991) 

mengemukakan ada empat keterampilan dasar yang perlu dikuasai 

anak SD/ MI pada masa anak akhir yaitu: keterampilan menolong 

diri sendiri, keterampilan menolong orang lain (sosial), 

keterampilan bermain, dan keterampilan bersekolah (skolastik).  

Perkembangan utama yang terjadi selama awal masa kanak-

kanak berkisar seputar penguasaan dan pengendalian lingkungan. 

Banyak ahli psikologi melabelkan awal masa kanak-kanak sebagai 

usia menjelajah, sebuah label yang menunjukkan bahwa anak-anak 

ingin mengetahui keadaan lingkungannya, bagaimana 
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mekanismenya, bagaimana perasaannya, dan bagaimana ia dapat 

menjadi bagian dari lingkubngan. Salah satu cara yang umum 

dalam menjelajah lingkungan adalah dengan bertanya. Jadi, 

periode ini sering disebut sebagai usia bertanya. 

Selain itu juga periode ini juga disebut periode meniru, 

karena periode ini anak sering meniru pembicaraan dan tindakan 

orang lain. Namun, meskipun kecenderungan ini tampak kuat 

tetapi anak lebih enunjukkan kreativitas dalam bermain selama 

masa kanak-kanak dibandingkan dengan masa-masa lain dalam 

kehidupannya, sehingga masa ini sering juga disebut sebagai 

periode usia kreatif . Awal masa kanak-kanak harus merupakan 

periode yang bahagia dalam kehidupan, kalau tidak, kebiasaan 

tidak bahagia dengan mudah akan berkembang, sehingga secara 

langsung akan dapat mempengaruhi periode perkembangan 

secara keseluruhan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan 

perkembangan motorik anak secara langsung; (1) kesehatan yang 

kurang baik dapat menghambat anak menikmati yang ia lakukan, 

(2) lingkungan yang tidak mendukung, karena lingkungan yang 

demikian tidak memberikan kesempatan dan tidak merangsang 

anak memperoleh kesempatan untuk menggunakan 

kemampuannya semaksimal mungkin, (3) bimbingan yang kurang 

tepat, baik dari guru maupun orang tua, terutama bimbingan 

dalam belajar dan berperilaku secara sosial, (4) keputusan yang 

kurang tepat dan tidak terencana mengakibatkan anak tidk akan 

mengerti apa yang seharusnya dilakukan dn diinginkan darinya 

oleh orang tua maupun guru, (5) tidak diberikan kebebasan pada 

anak untuk mengekspresikan dirinya, dan (6) harapan-harapan 

yang tidak realistis, karena tidak sesuai dengan kemampuan anak 

sehingga anak tidak dapat memperoleh kesempatan yang wajar 

untuk meraih kesuksesan. 
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Penguasaan tugas-tugas perkembangan tidak lagi 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua seperti pada 

tahun-tahun pra-sekolah. Sekarang, penguasaan ini juga menjadi 

tanggung jawab guru-guru dan sebagian kecil juga menjadi 

tanggung jawab kelompok teman-teman. Misalnya, 

pengembangan berbagai keterampilan dasar membaca, menulis, 

berhitung, dan pengembangan sikap-sikap terhadap kelompok 

sosial dan lembaga-lembaga merupakan tanggung jawab guru dan 

orang tua. Meskipun orang tua dapat membantu meletakkan dasar 

penyesuaian diri anak dengan teman-teman sebaya, tetapi menjadi 

anggota kelompok memberi kesempatan yang besar untuk 

memperoleh pengalaman belajar. 

Pada permulaan akhir masa kanak-kanak, anak-anak 

mempunyai sejumlah keterampilan yang mereka pelajari selama 

tahun-tahun prasekolah. Keterampilan yang dipelajari oleh anak-

anak yang lebih besar sebagian bergantung pada lingkungan, 

sebagian pada kesempatan untuk belajar, sebagian pada bentuk 

tubuh dan sebagian lagi tergantung pada apa yang sedang 

digemari oleh teman-teman sebayanya. 

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka 

mengoptimalkan perkembangan pada masa kanak-kanak, seperti 

faktor kesehatan dan gizi, merupakan faktor yang penting agar 

pertumbuhan fisik anak dapat berkembang secara ideal. Semakin 

baik kesehatan dan gizi, anak cenderung semakin besar dari usia 

ke usia dibandingkan dengan anak yang kesehatan dan gizinya 

buruk. Selain itu, kestabilan emosi juga dapat mempengaruhi 

perkembangan selama masa kanak-kanak. Ketegangan emosional 

juga mempengauhi pertumbuhan fisik. Anak yang tenang tumbuh 

lebih cepat daripada anak yang mengalami gangguan emosional. 

Dengan demikian, pemenuhan gizi dan kesehatan sangat 

diperlukan untuk menstimulasi pertumbuhan anak, sedangkan 

kebutuhan kasih sayang juga tidak kalah pentingnya untuk 
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mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan masa kanak-

kanak. 

 

b. Perkembangan Sosial Anak 

Perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan 

berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Tuntutan sosial 

pada perilaku sosial anak tergantung dari perbedaan harapan dan 

tuntutan budaya dalam masyarakat di mana anak berkembang, 

juga tergantung dari usia dan tugas perkembangannya. Sosialisasi 

merupakan proses belajar bersikap dan berperilaku sesuai dengan 

tututan sosial sehingga mampu hidup bermasyarakat dengan 

orang-orang di sekitarnya. Proses sosialisasi dilakukan melalui 

belajar berperilaku dan memainkan peran sosial yang dapat 

diterima masyarakat, serta mengembangkan sikap sosial sehingga 

akhirnya dapat melakukan penyesuaian sosial. Kemampuan 

peserta didik bersosialisasi antara lain dipengaruhi oleh 

kesempatan, waktu dan motivasi untuk bersosialisasi, kemampuan 

berkomunikasi dengan bahasa yang dapat dimengerti, dan metode 

belajar efektif serta bimbingan bersosialisasi.  

Dalam perkembangan sosial anak, kelompok dan permainan 

anak memegang peranan penting. Melalui kegiatan kelompok dan 

permainan, anak belajar bergaul dan bersosialisasi dengan anak-

anak lainnya. Agar dapat diterima dan tidak ditolak oleh 

kelompok dan permainan, anak perlu mengadakan penyesuaian 

sosial. Untuk itu anak perlu mempelajari berbagai keterampilan 

sosial seperti kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain, 

menolong orang lain, dll 

Selain itu tuntutan sosial sesuai dengan  tugas 

perkembangan pada usia anak antara lain belajar menyesuaikan 

diri dengan teman-teman sebaya, belajar membentuk sikap yang 

sehat sebagai makhluk biologis, belajar memainkan peranan sesuai 

dengan jenis kelamin.  
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Menurut Hurlock dalam Ingridwati Kurnia (2007) belajar 

hidup bermasyarakat sekurang-kurangnya memrlukan tiga proses 

berikut: 

1) Belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial 

Setiap kelompok sosial mempunyai standar bagi para 

anggotanya tentang perilaku yang dapat diterima dalam 

kelompok tersebut. Agar dapat diterima dalam kelompok, 

maka peserta didik usia MI sebagai anggota harus 

menyesuaikan perilakunya dengan  standar kelompok 

tersebut. 

2) Memainkan peran sosial yang dapat diterima 

Selain dituntut untuk dapat mennyesuaikan perilaku dengan 

standar kelompok, peserta didik juga dituntut untuk 

memainkan peran sosial dalam bentuk pola-pola kebiasaan 

yang telah disetujui dan ditentukan oleh para anggota 

kelompok. Misalnya, ada peran yang telah disetujui bersama 

bagi orang tua dan anak, serta peran bagi guru dan siswa. 

3) Perkembangan Sikap Sosial 

Peserta didik juga harus menyukai orang atau terlibat dalam 

aktivitas sosial tertentu. Jika anak dapat melakukannya dengan 

baik, maka ia dapat melakukan penyesuaian sosial yang baik 

dan diterima sebagai anggota kelompok. 

Peserta didik dapat melakukan sosialisasi dengan baik 

apabila sikap dan perilakunya mencerminkan ketiga proses 

tersebut sehingga dapat diterima sesuai dengan standar kelompok 

di tempat peserta didik menggabungkan diri. Apabila perilaku 

peserta didik tidak mencerminkan ketiga proses sosialisasi 

tersebut, maka ia akan berkembang menjadi orang yang non-

sosial (tidak sesuai aturan kelompok), asosial (tidak mengetahui 

tuntutan kelompok, bahkan anti sosial (bersikap permusuhan dan 

melawan standar dalam kelompok sosial). 
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Kemampuan peserta didik melakukan sosialisasi, antara lain 

dipengaruhi oleh sejumlah faktor sebagai berikut (Ingridwati, 

2007): 

1) Kesempatan dan waktu untuk bersosialisasi, hidup dalam 

masyarakat dengan orang lain. Semakin bertambahnya usia, 

anak semakin membutuhkan kesempatan dan waktu lebih 

banyak untuk bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. 

2) Kemampuan berkomunikasi dengan kata-kata yang dapat 

dimengerti peserta didik maupun orang dewasa yang lain. 

Peserta didik perlu mengguasai kemampuan berbicara dengan 

topik yang dapat dipahami dan menarik bagi orang lain. 

Pembicaraan yang bersifat sosial bukan pembicaraan yang 

egosentris. 

3) Motivasi peserta didik untuk mau belajar bersosialisasi. 

Motivasi bersosialisasi ini tergantung juga pada tingkat 

kepuasaan yang dapat diberikan melalui aktivitas sosial 

kepadanya. Jika peserta didik mendapat kesenangan dan 

kepuasan ketika bergaul dengan orang lain, maka peserta didik 

akan cenderung menggulangi hubungan sosial tersebut. 

Demikian juga sebaliknya, jika peserta didik kurang puas, 

maka peserta didik cenderung bergaul dengan orang lain. 

4) Metode belajar efektif dan bimbingan bersosialisasi. Dengan 

adanya  metode belajar sosialisasi melalui kegiatan bermain 

peran yang menirukan orang yang diidolakan, maka peserta 

didik cenderung mengikuti peran sosial tersebut. Akan 

menjadi lebih efesien dan belajar lebih cepat apabila ada 

bimbingan dan arahan dalam aktivitas belajar bergaul dan 

memilih teman. 

Salah satu yang penting dalam perkembangan sosial adalah 

pentingnya pengalaman sosial awalbagi perkembangan dan 

perilaku sosial sekarang dan selanjutnya pada amasa remaja dan 

dewasa. Pengalaman sosial awal cenderung menetap. Mempelajari 
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sikap dan perilaku sosial dengan baik atau buruk pada 

pengalaman sosial awal akan memudahkan atau menyulitkan 

perkembangan sosial anak selanjutnya. Sikap sosial yang 

terbentuk akan sulit diubah dibandingkan dengan perilaku 

sosialnya. 

Pengalaman sosial awal juga turut mempengaruhi partisipasi 

sosial anak. Mereka yang mempunyai pengalaman sosial awal yang 

baik cenderung lebih aktif dalam kegiatan kelompok sosial. Lebih 

lanjut, perkembangan sosial berpengaruh terhadap penerimaan 

sosial, pola khas perilaku (cenderung sosial atau anti sosial), serta 

pembentukan kepribadian. Sikap positif terhadap diri sendiri lebih 

sering dijumpai pada orang yang berpengalaman sosial awal 

menyenangkan. 

Aktivitas bermain bagi seorang anak memiliki peranan yang 

cukup besar dalam mengembangkan kecakapan sosialnya sebelum 

anak mulai berteman. Aktivitas bermain menyiapkan anak dalam 

menghadapi pengalaman sosialnya. Didalamnya memuat kegiatan 

belajar berkomunikasi, belajar mengorganisasi, lebih menghargai 

orang lain dan perbedaa-perbedaan, menghargai kompromi dan 

harmoni. Perkembangan tingkatan bermain akan terus 

berkembang sesuai dengan berkembangnya keterampilan sosial 

yang dimiliki anak. 

Patmonodewo (1995) menjelaskan lima tingkatan dalam 

bermain sosial, yaitu bermain solitaire (bermain dalam satu 

ruangan dengan tidak saling mengganggu dan memperhatikan), 

bermain sebagai penonton atu pengemat, bermain paralel 

(bermain bersama dalam satu ruangan dengan permainan yang 

sama), bermain asosiatif (melibatkan beberapa anak, namun 

belum terorganisasi), dan bermain kooperatif (berkelompok dan 

bermain peran untuk mencapai tujuan permainan). 

Perkembangan sosial pada masa ini tampak pada pola 

perilaku kerja sama, persaingan, kemurahan hati, hasrat akan 
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penerimaan sosial, simpati, empati, ketergantungan, ramah, tidak 

mementingkan diri sendiri, meniru dan perilaku kelekatan. 

Pada masa usia anak, kelompok bermain memgang peran 

penting dalam perkembangan sosial. Kesadaran sosial 

berkembang pesat, anak membutuhkan teman-teman sebaya 

untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupannya. Teman 

sebaya juga sangat berperan dan berpengaruh terhadap 

kemampuan penyesuaian sosial anak. Penerimaan atau penolakan 

teman kelompok berdampak pada perkembangan aspek-aspek 

lainnya seperti emosi, konsep diri, dan kepribadiannya. 

 

c. Pengertian Perkembangan Kognitif 

Perkembangan kognitif atau daya pikir seseorang sejalan 

dengan pertumbuhan saraf otak. Karena pikiran pada dasarnya 

menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual atau 

kognitif dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu 

menunjukkan fungsinya secara baik. Perkembangan tingkat 

berfikir atau perkembangan intelek akan diawali dengan 

kemampuan mengenal yaitu untuk mengetahui dunia luar. Reaksi 

atau respon terhadap rangsangan dari luar pada awlanya belum 

terkoordinasi secara baik, hampir semua respon yang diberikan 

bersifat refleks. 

Pada umur 4 (empat) bulan, respon yang bersifat refleks 

mulai berkurang, pemberian respon terhadap setiap rangsangan 

telah mulai terkoordinasi. Sebagai contih respon terhadap suara, 

sinar, dan warna ditunjukkan dengan gerakan pandangan mata ke 

arah asal rangsangan itu diberikan. 

Perkembangan lebih lanjut tentang perkembangan kognitif 

ini ditunjukkan pada perilakunya, yaitu tindakan menolak dan 

memilih sesuatu. Tindakan itu berarti telah mendapatkan proses 

mempertimbangkan atau lazim dikenal dengan proses analisis, 

evaluasi, sampai dengan kemampuan menarik kesimpulan dan 
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keputusan. Fungsi ini terus berkembangan mengikuti kekayaan 

pengetahuannya tentang dunia luar dan proses belajar yang 

dialaminya, sehingga pada saatnya seseorang akan berkemampuan 

melakukan peramalan atau prediksi, perencanaan, dan bebagai 

kemampuan analisis dan sintesis, 

Berhubungan dengan masalah kemampuan tersebut di atas, 

para ahli psikologi telah mengembangkan berbagai alat ukur (tes 

intelegensi) untuk menyatakan tingkat kemampuan berpikir atau 

intelegensi seseorang. Salam satu tes intelegensi yang terkenal 

adalah tes yang dikembangakan oelh Alfred Binet (1857-1911). 

Temuan psikolog perancis ini kemudian disempurnakan oleh 

Theodore Simon, sehingga tes tersebut dinamakan “Tes Binet-

Simon”. Hasil tes intelegensi dinyatakan dalam angka, yang 

menggambarkan perbandingan antara umur kemampuan mental 

atau kecerdasan (mental age) yang disingkat MA dan umur 

kalender (chronological age) disingkat CA. Pengukuran tingkat 

intelegensi dalam bentuk perbandingan ini diajukan oleh William 

Stern (1871-1938), seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman, 

dengan sebutan Intelligence Quotient yang disingkat IQ artinya 

perbandingan kecerdasan. Rumus perhitungan yang diajukan 

adalah: IQ=MA/Cax100 

Hasilnya digambarkan pada tingkatan intelegensi dan 

kategorisasi di bawah ini: 

IQ Kategori 

140-.... 
130 – 139 
120 – 129 
110 – 119 
90 – 109 
80 – 89 
70 – 79 
50 – 69 
25 – 49 

Genius 
Sangat cerdas 

Cerdas 
Di atas normal 

Normal 
Di bawah normal 

Bodoh 
Debil 

Imbecil 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa integensi merupakan 

kemampuan seseorang unutk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan, beradaptasi dengan situasi-situasi baru, atau 

menghadapi situasi-situasi yang beragam, juga kemampuan untuk 

belajar atau kapasitas untuk menerima pendidikan dan 

kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menggunakan konsep-

konsep abstrak dan menggunakan secara luas simbol-simbol dan 

konsep-konsep. 

Perkembangan kognitif menurut Piaget (sarlito 1991:81) 

mengikuti tahap-tahap sebagai berikut: 

1) Tahap pertama; Masa Sensori Motor (0-2 tahun) 

Masa ketika bayi mmpergunakan sistem penginderaan dan 

aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. Bayi 

memberikan reaksi motorik atas rangsangan-rangsangan yang 

diterimanya dalam bentuk refleks, misalnya refleks mencari 

puting susu ibu, refleks nangis dan lain-lain. Refleks-refleks ini 

kemudian berkembang lagi menjadi gerakan-gerakan yang 

lebih canggih misalnya berjalan. 

2) Tahap Kedua; Masa Pra Operasional (2-7 tahun) 

Ciri khas masa ini adalah kemampuan anak menggunakan 

simbol yang mewakili sesuatu konsep misalnya, kata “pisau 

plastik”. Kata “pisau” atau tulisan “pisau” sebenarnya 

mewakili makna benda yang sesungguhnya. Kemampuan 

simbolik ini memungkinkan anak melakukan tindakan-

tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah lewat, 

misalnya seorang anak yang pernah melihat dokter berpraktek 

akan dapat bermain dokter-dokteran. 

3) Tahap Ketiga; Masa Konkrit Operasional (7-11 tahun) 

Pada tahap ini anak sudah dapat melakukan berbagai macam 

tugas yang konkrit. Anak mulai mengembangkan tiga macam 

operasi berpikir yaitu: identifikasi (mengenali sesuatu, negasi 
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(mengingkari sesuatu), reprokasi (mencari hubungan timbal 

balik antara beberapa hal. 

4) Tahap keempat; Masa Formal Operasional (11 tahun – 

dewasa) 

Pada fase ini seseorang sudah dapat berpikir abstrak, 

hipotesis, dan sistematis mengenai sesuatu yang abstrak dan 

dapat memikirkan hal-hal yang akan dan mungkin terjadi. 

Peserta didik usia MI senantiasa dihadapkan pada berbagai 

pengalaman di dalam dan di luar rumah atau sekolah dalam 

kehidupan sehari-hari. Anak-anak dengan perkembangan kognitif 

yang sama dan melihat obyek yang sama, dapat memiliki persepsi 

yang berbeda tentang obyek tersebut. 

Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi dan 

menentukan perkembangan intelek, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a) Kondisi organ penginderaan sebagai saluran yang dilaluui 

kesan indera dalam perjelanannya ke otak (kesadaran). 

Misalnya konsep benda yang ditangkap atau dipersepsi anak 

yang buta warna akan berbeda dengan yang penglihatan 

normal. 

b) Intelegensi atau tingkat kecerdasan 

c) Kesempatan belajar yang diperoleh. 

d) Tipe pengalaman yang didapat anak secara langsung akan 

berbeda jika anak mendapat pengalaman secara tidak langsung 

dari porang lain atau informasi dari buku. 

e) Jenis kelamin, dan jenis peranan yang telah dilatihkan. 

f) Kepribadian anak dalam memandang kehidupan dan 

menggunakan suatu ekrangka acuan berinteraksi dengan 

orang lain dan lingkungan berdasarkan pada penyesuaian diri 

dan cara pandang anak terhadap dirinya sendiri (konsep diri). 
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Dalam perkembangan intelek ada juga kedala atau bahaya 

yang dapat mempengaruhi perkembangan anak secara 

keseluruhan, antara lain: 

a) Kelambanan perkembangan otak yang dapat mempngaruhi 

kemampuan bermain dan belajar di sekolah serta penyesuaian 

diri dan sosial anak. Terjadinya kelambanan biasanya 

disebabkan oleh tingkat kecerdasan di bawah normal dan 

kurangnya mendapat kesempatan mendapat pengalaman. 

b) Konsep yang keliru atau salah yang disebabkan oleh informasi 

yang salah, pengalaman terbatas, mudah percaya, penalaran 

keliru, dan imajinasi yang sangat berperan, pemikiran tidak 

realistik, serta salah menafsirkan arti. 

c) Kesulitas dalam membenarkan konsep yang salah atau tidak 

realistis. Hal ini biasanya berkenaan dengan konsep diri dan 

sosial, yang kadang mengakibatkan kebingungan pada anak 

sehingga menghambat penyesuaian diri dan sosial anak. 

 

d. Perkembangan Emosi Anak Usia MI 

Rasa dan perasaan merupakan salah satu potensi yang 

khusus dimiliki manusia. Dalam hidupnya atau dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan manusia, banyak hal yang 

dibutuhkannnya. Kebutuhan setiap orang dapat dibedakan 

menjadi dua kelompok besar, yaitu kebutuhan jasmani dan 

kebutuhan rohani. Kebutuhan-kebutuhan tersebut ada yang 

primer, yaitu kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan 

kebutuhan sekunder yang pemenuhannya dapat ditangguhkan. 

Keinginan untuk segera memenuhi kebutuhan, terutama 

kebutuhan primer, merupakan hal yang wajar bagi setiap individu. 

Jadi jika kebutuhan it tidak terpenuhi, maka seseorang akan 

merasa kecewa, dan sebaliknya jika kebutuhan-kebutuhan itu 

dapat dipenuhi dengan baik, maka ia akan senang dan puas. 
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”Kecewa”, ”senang” dan ”puas” merupakan gejala perasaan yang 

mengandung unsur ”senang” dan ”tidak senang”. 

Jadi emosi adalah pengalaman afektif yang disertai 

penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan 

fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Emosi adalah 

warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan 

fisik. Pada saat terjadi emosi seringkali terjadi perubahan-

perubahan pada fisik, antara lain berupa: reaksi elektris pada kulit 

meningkat bila terpesona, peredaran darah bertambah cepat bila 

marah, denyut jantung bertambah cepat bila terkejut, bernapas 

panjang kalau kecewa, bulu roma berdiri kalau takut, pencernaan 

mencret-mencret kalau tegang, dan lain-lain 

Seorang ahli teori psikoanalisa dan sekaligus seorang 

pendidik, Erik H. Erikson mengemukakan dalam bukunya yang 

pertama; Chilhood and Society bahwa perkembangan afektif 

merupakan dasar perkembangan manusia. Erikson melahirkan 

teori perkembangan afektif sepanjang kehidupan manusia yang 

terdiri atas delapan tahap. 

1) Trust vs Mistrust/Kepercayaan dasar (0-1 tahun) 

Bayi yang kebutuhannya terpenuhi waktu ia bangun, 

keresahannya segera terhapus, selalu dibuai dan diperlakukan 

sebaik-baiknya, diajak main dan bicara, akan turnbiih 

perasaannya bahwa dunia ini tempat yang aman dengan 

orang-orang di sekitarnya yang selalu bersedia menolong dan 

dapat dijadikan tempat ia menggantungkan nasibnya. Jika 

pemeliharaan terhadap bayi itu tidak menetap, tidak memadai 

sebagaimana mestinya, serta terkandung di dalarnnya sikap-

sikap  menolak, akan turnbuhlah pada bayi itu rasa takut serta 

ketidak-percayaan.Ini yang mendasar terhadap dunia 

sekelilingnya dan terhadap orang-orang di sekitarnya. Perasaan 

ini akan terus terbawa pada tingkat-tingkat perkembangan 

berikutnya. 
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2) Autonomy vs Shame and Doubt/Otonomi (1-3 tahun) 

Pada tahap ini Erikson melihat munculnya autonomy. 

Dimensi autonomy ini timbulnya karena adanya kemampuan 

motoris dan mental anak. Pada saat ini bukan hanya berjalan, 

tetapi juga memanjat, menutup-membuka, menjatuhkan, 

menarik dan mendorong, memegang dan melepaskan. Anak 

sangat bangga dengan kemampuannya ini dan ia ingin 

melakukan banyak hal sendiri. Orang tua sebaiknya menyadari 

bahwa anak butuh melakukan sendiri hal-hal yang sesuai 

dengan kemampuannya menurut langkah dan waktunya 

sendiri. Anak kemudian akan mengembangkan perasannya 

bahwa ia dapat mengendalikan otot-ototnya, dorong-

dorongannya, serta mengendalikan diri dan lingkungannya. 

Jika orang dewasa yang mengasuh dan membimbing anak 

tidak sabar dan selalu membantu mengerjakan segala sesuatu 

yang sesungguhnya dapat dikerjakannya sendiri oleh anak itu, 

maka akan tumbuh pada anak itu rasa; malu-malu dan ragu-

ragu. Orang tua yang terlalu melindungi dan selalu mencela 

hasil pekerjaan anak-anak, berarti telah memupuk rasa malu 

dan ragu yang berlebihan sehingga anak tidak dapat 

mengendalikan dunia dan dirinya sendiri, 

Jika anak,meninggalkan masa perkembangan ini dengan 

autonomi yang lebih kecil daripada rasa malu dan ragu, ia akan 

mengalami kesulitan untuk memperoleh autonomi pada masa 

remaja dan masa dewasanya. Sebaliknya anak yang dapal 

melalui masa ini dengan adanya keseimbangan serta dapat 

mengatasi rasa malu dan ragu dengan rasa outonomus, maka 

ia sudah siap menghadapi siklus-siklus kehidupan berikutnya. 

Namun demikian keseimbangan yang diperoleh pada masa ini 

dapat berubah ke arah positif maupun negatif oleh perisliwa-

peristiwa di masa selanjutnya. 

3) Initiatives vs Guilt/Inisiatif (3-5 tahun) 
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Pada masa ini anak sudah menguasai badan dan geraknya. la 

dapat mengendarai sepeda roda tiga, dapat lari, memukul, 

memotong. Inisiatif anak akan lebih terdorong dan terpupuk 

bila orang tua memberi respons yang baik terhadap keinginan 

anak untuk bebas dalam melaknkan. kegiatan-kegiatan 

motoris sendiri dan bukan hanya bereaksi atau ikut-ikutan 

anak-anak lain. Hal yang sama terjadi pada kemampuan anak 

untuk menggunakan bahasa dan kegiatan fantasi. Dimensi 

sosial pada tahap ini mempunyai dua ujung: inisiative / guilt. 

Anak yang diberi kebebasan dan kesempatan untuk 

berinisiatif pada permainan motoris serta mendapat jawaban 

yang yang memadai dari pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukannya (intelectual full/live), maka inisiatifnya akan 

berkembang dengan pesat. 

4)  Industry vs lnferiority/Produktivity (6-11 tahun) 

Anak mulai mampu berpikir deduktif, bermain dan belajar 

menurut peraturan yang ada. Dimensi psikososial yang 

rnuncul pada masa ini adalah: sense of industry < »> sense of 

inferiority. Anak didorong untuk membuat, melakukan dan 

mengerjakan dengan benda-benda yang praktis. dan 

mengerjakannya sampai selesai sehingga menghasilkan 

sesuatu. Berdasarkan hasilnya mereka dihargai dan di mana 

perlu diberi hadiah. Dengan demikian rasa/sifat ingin 

menghasilkan sesuatu dapat dikembangkan. 

Pada usia sekolah dasar ini dunia anak bukan hanya 

lingkungan rumah saja melainkan mencakup juga lembaga-

iembaga lain yang mempunyai peranan penting dalam 

perkembangan individu. Pengalaman-pengalaman sekolah 

anak mempengaruhi industry dan inferiority anak. Anak 

dengan IQ 80 atau 90 akan mempunyai pengalaman sekolah 

yang kurang memuaskan walaupun sifat industri dipupuk dan 

dikembangkan di ruitiah. Ini dapat menimbulkan rasa 
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inferiority (rasa tidak mampu). Keseimbangan industry dan 

inferiority bukan hanya bergantung kepada orang tuanya, 

tetapi dipengaruhi pula oleh orang-orang dewasa lain yang 

berhubungan dengan anak itu. 

5)  Identity vs Role Confusion/Identitas (12-18 tahun) 

Pada saat ini anak sudah menuju kematangan fisik dan mental. 

la mempunyai perasaan-perasaan dan keinginan-keinginan 

baru sebagai akibat perubahan-perubahan tubuhnya. 

Pandangan dan pemikirannya tentang dunia sekelilingnya 

mengilami perkembangan. la mulai dapat berpikir tentang 

pikiran orang lain. la berpikir pula apa yang dipikirkan orang 

lain tentang dirinya. la mulai mengerti tentang keluarga yang 

ideal, agama dan masyarakat, yang dapat diperbandingkannya 

dengan apa yang dialaminya sendiri. 

Menurut Erikson pada tahap ini dimensi interpersonal yang 

muncul adalah: ego identity vs role confusion. Pada masa ini remaja 

harus dapat mengirtegrasikan apa yang telah dialami dan 

dipelajarinya tentang dirinya sebagai anak, siswa, teman, 

anggota pramuka, dan lain sebagainya menjadi suatu kesatuan 

sehingga menunjukkan kontinuitas dengan masa lalu dan siap 

menghadapi masa datang. Peran orang tua yang pada masa 

lalu berpengaruh secara langsung pada krisis perkembangan, 

maka pada masa ini pengaruhnya tidak langsung. Jika anak 

mencapai masa remaja dengan rasa terima kasih kepada orang 

tua, dengan penuh kepercayaan, mempunyai autonomy, 

berinisiatif, memiliki sifat-sifat industry, maka kesempatannya 

kepada ego identity sudah berkembang. 

6)  Intimacy vs Isolation/Keakraban (19-25 tahun) 

Yang dimaksud dengan intimacy oleh Erikson selain 

hubungan antara suami istri adalah juga kemampuan untuk 

berbagai rasa dan memperhatikan orang lain. Pada tahap ini 

pun keberhasilan tidak bergantung secara langsung kepada 
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orang tua. Jika intimacy ini tidak terdapat di antara sesama 

teman atau suami istri, menurut Erikson, akan terdapat apa 

yang disebut isolation, yakni kesendirian tanpa adanya orang 

lain untuk berbagai rasa dan saling memperhatikan. 

7)  Generavity vs Self Absorption/Generasi Berikut (25-45 tahun) 

Generativity berarti bahwa orang mulai memikirkan orang-

orang lain di luar keluarganya sendiri, memikirkan generasi 

yang akan datang serta hakikat masyarakat dan dunia tempat 

generasi itu hidup. Generativily ini bukan hanya terdapat pada 

orang tua (ayah dan ibu), tetapi terdapat pula pada individu-

individu yang secara aktif memikirkan kesejahteraan kaum 

muda serta berusaha membuat tempat bekerja yang lebih baik 

untuk mereka hidup. Orang yang tidak berhasil mencapai 

generativily berarti ia berada dalam keadaan self absorption 

dengan hanya memutuskan perhatian kepada kebutuhan-

kebutuhan dan kesenangan pribadinya saja. 

8)  Integrity vs Despair/Integritas (45 tahun - akhir hayat) 

Pada tahap ini usaha-usaha yang pokok pada individu sudah 

mendekati kelengkapan, dan merupakan masa-masa untuk 

menikmati pergaulan dengan cucu-cucu. Integrity timbul dari 

kemampuan individu untuk melihat kembali kehidupannya 

yang lalu dengan kepuasan. Sedangkan kebalikannya adalah 

despair, yaitu keadaan di mana individu yang menengok ke 

belakang dan meninjau kembali kehidupannya masa lalu 

sebagai rangkaian kegagalan dan kehilangan arah, serta 

disadarinya bahwa jika ia memulai lagi sudah terlambat. 

Sebagai rekapitulasi dapat dinyatakan bahwa penahapan 

perkembangan  afektif manusia merupakan perpaduan dari tugas-

tugas perkembangan dan tugas-tugas sosial. Perkembangan afektif 

suatu tahap dapat berpengaruh secara positif maupun negatif 

terhadap tahap berikutnya. Jika anak mencapai tahap ketiga yang 

bergaul dengan anak bukan hanya orang tuanya saja melainkan 
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juga orang dewasa lainnya di sekolah, yaitu guru. Guru yang 

membimbing dan mengasuh peserta didiknya pada berbagai aspek 

tingknt kelas perlu memahami dan menyadari sikap, kebutuhan 

dan perkembangan mereka. 

Emosi pada akhirnya merupakan perpaduan dari beberapa 

perasaan yang mempunyai intensitas relatif tinggi dan 

menimbulkan suatu gejolak suasana batin. Seperti halnya 

perasaan, emosi juga membentuk suatu kontinum atau garis yang 

bergerak dari emosi positif sampai negatif. Minimal ada empat ciri 

emosi yaitu: 

a) Pengalaman emosional bersifat pribadi/subyektif, ada 

perbedaan pengalaman antara individu yang satu dengan 

lainnya; 

b) Ada perubahan secara fisik (kalau marah jantung berdetak 

lebih cepat); 

c) Diekspresikan dalam perilaku seperti takut, marah, sedih, dan 

bahagia. 

d) Sebagai motif, yaitu tenaga yang mendorong seseorang 

melakukan kegiatan, misalnya orang yang sedang marah 

mempunyai tenaga dan dorongan untuk memukul atau 

merusak barang. 

Emosi anak seringkali berbeda dengan emosi remaja dan 

orang dewasa. Orang dewasa yang tidak memahami hal ini 

cenderung menganggap anak belum matang secara emosional. 

Ciri khas penampilan atau ekspresi emosi antara lain berupa: 

a) Reaksi emosinya kuat tehadap situasi yang sederhana/remeh 

maupun yang serius, namun dapat berubah seiring 

bertambahnya usia; 

b) Seringkali tampak dalam bentuk ekspresi fisik dan gejala, 

mesalnya perubahan roman muka, dan gerakan tubuh, dan 
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ada juga anak yang menjadi gelisah, melamun, dan menggigit 

kuku; 

c) Bersifat sementara, kalau sedih anak menangis tapi setelah itu 

cepat berhenati bila perhatinnya dialihkan; serta 

d) Reaksi emosi mencerminkan individualitas anak, misalnya jika 

anak ketakutan, ada yang menangis, menjerit, lari, dan 

bersembunyi di balik seseorang. 

Salah satu aspek tugas perkembangan awal masa kanak-

kanak yang penting adalah memperoleh latihan dan pengalaman 

pendahuluan yang diperlukan untuk menjadi kelompok dalam 

akhir masa kanak-kanak. Jadi awal masa kanak-kanak sering 

disebut sebagai masa pra kelompok. Dasar untuk sosialisasi 

diletakkan dengan meningkatnya hubungan antara anak dengan 

teman-teman sebayanya dari tahun ke tahun. Aak tidak hanya 

lebih banyak bermain dengan anak-anak lain tetapi juga banyak 

berbicara. 

Stimulasi perkembangan afektif pada anak dapat juga 

dilakukan melalui hubungan sosial. Jenis hubungan sosial lebih 

penting dari pada jumlahnya. Kalau anak menyenangi hubungan 

dengan orang lain meskipun kadang-kadang saja, maka sikap 

terhadap kontak sosial endatangkan lebih baik dari pada 

hubungan sosial yang sering tetapi sifat hubungannya kurang baik. 

Anak yang lebih menyukai interaksi dengan manusia akan lebih 

mengembangkan kecakapan sosial, sehingga mereka lebih populer 

dari pada anak yang interaksi sosialnya terbatas. 

Manfaat yang diperoleh anak dengan diberikannya 

kesempatan untuk berhubungan sosial akan sangat dipengaruhi 

oleh tingkat kesenangan hubungan sosial sebelumnya. Yang 

umumnya terjadi dalam periode ini adalah bahwa anak lebih 

menyukai kontak sosial sejenis dari pada hubungan sosial dengan 

kelompok jenis kelamin yang berlawanan. 
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Bermain sejajar merupakan bentuk kegiatan sosial yang 

pertama-tama dilakukan dengan teman-teman sebaya. 

Perkembangan berikutnya adalh bermain asosiatif, dimana anak 

terlibat dalam kegiatan yang menyerupai kegiatan anak-anak lain, 

dimana ia menjadi anggota kelompok dan saling berinteraksi. 

Sekalipun anak sudah mulai bermain dengan anak lain, ia 

masih berperan sebagai penonton, mengamati anak lain bermain 

tetapi tidak berusaha benar-benar bermain dengan merek. Dari 

pengalaman mengamati ini anak-anak belajar bagaimana anak lain 

mengadakan kontak sosial dan bagaimana perilakunya dalam 

berbagai situasi sosial. 

 

e. Perkembangan Bahasa Anak 

Perkembangan kemampuan atau keterampilan bahasa erat 

kaitannya dengan perkembangan kemmpuan berpikir anak, 

Dalam berkomunikasi terjadi pertukaran ide, pikiran , dan 

perasaan. Agar dapat berkomunikasi dengan baik, maka anak 

harus menggunakan bahsa yang bermakna bagi orang lain yang 

diajak berkomunikasi, dismaping anak juga harus memahami 

bahasa yang digunakan orang lain. Karena bahasa sebagai alat 

komunikasi mempunyai fungsi informasi, fungsi ekspresi diri, 

fungsi adaptasi dan integrasi, dan sebagai alat untuk mengadakan 

kontrol sosial. 

Berbicara juga berkenaan dengan pemahaman terhadap apa 

yang dikatakan atau dibicarakan. Apabila anak tidak dapat 

menggunakan bahasa dengan baik dan jelas, maka berkomunikasi 

juga akan mengalami kesulitan mengungkapkan apa yang 

dipikirkan dan dirasakannya, 

Perkembangan bahasa anak sebagai alat komunikasi telah 

dimulai sejak bayi dalam bentuk ”tangis” untuk mengungkapkan 

perasaan dirinya kepada orang lain, kemudian berkembang dalam 

bentuk ”celoteh atau ocehan”, yang kemudian dilajutkan dengan 
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menggunakan isyarat melalui gerakan anggota badan sebagai 

pengganti atau pelengkap bicara yang disebut dengan komunikasi 

pra bicara.  

Pola perkembangan bicara pasa anak sejalan dengan 

perkembangan aspek lain, baik motorik, kognitif, maupun 

sosialnya. Pada saat anak mulai masuk sekolah, hasrat belajar dan 

rasa ingin tahu berkembang pesat. Karena itu orang tua dan guru 

harus memanfaatkannya untuk belajar bahasa.Dengan 

berkembangnya lingkungan sosial anak mulai membangun kosa 

kata atau menambah perbendeharaan kata-katanya. Kosa katanya 

anak biasanya berupa kata-kata yang merupakan kata benda, kata 

kerja, kata sifat, kata keterangan, kata perangkai atau penganti dari 

aa saja yang dijumpai anak dalam kehiudpan sehari-hari, 

khususnya mengenai warna, waktu, uang, dan kata populer yang 

digunakan kelompok anak atau teman sebaya. Selanjutnya 

perkembangan bahasa berlanjut dalam bentuk kalimat, dimulai 

dari kalimat sederhana yang belum lengkap menjadi kalimat yang 

semakin lengkap dan kompleks sesuai kebutuhan sebagai media 

komunikasi. 

Seiring dengan pertambahan usia dan perkembangan 

berbagai aspek psikologis yang lain maka akan semakin 

berkembang sempurna kemmapuan berbahasa anak, karena 

kegiatan bermain, belajar, dan kegiatan lain yang disenanginya. Isi 

pembicaraa pada anak usia MI dapat diklasifikasi menjadi dua 

kategori, yakni; kegiatan bernicara yang berpusat pada diri sendiri 

(egosentrik) dan kegiatan yang berpusat pada orang lain 

(sosialisasi). 

Anak usia 5 tahun sangats ering menggunakan bahsa untuk 

mengajukan permintaan, mengulang untuk perbaikan, dan mulai 

membicarakan topik-topik gender. Anak usia 6 tahun mengulang 

denga  cara elaborasi untuk perbaikan, dan menggunakan kata-

kata keterangan. Anak usia 7 tahun menggunakan dan memahami 
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sebagian istilah dan membuat plot naratif yang mempunyai 

pengantar dan akhir dari topik yang mau diungkapkan. Anak usia 

8 tahun menggunakan topik-topik yang konkret, mengenal makna 

nonliteral dalam bentuk permintaan langsung, dan mulai 

mempeertimbangkan maksud lain. Pada usia 9 tahun, anak 

memelihara topik melalui beberapa perubahan. (Inggrid 2008). 

Secara umum, pola perkembangan bahasa dan keterampilan 

berbicara pada anak akan mengikuti pola umum, namuntempo 

dan irama perkembangannnya bersifat individual, terutama dalam 

frekuensi atau banyaknya berbicara, serta isi atau topik 

pembicaraan. Di bawah ini fator-faktor yang mempengaruhi: 

1) Kesehatan; anak yang seehat cenderung lebih cepat belajar 

berbicara dibandingkan dengan anak yang kurang sehat atau 

sering sakit. Hal ini disebabkan aspek motorik dan kognitifnya 

berkembang optimal. 

2) Kecerdasan; anak yang memiliki keserdasan tinggi, akan 

belajar berbicara lebih cepat dan memiliki penguasaan bahasa 

yang lebih baik, erat kaitannya dengan kemampuan berpiir. 

3) Jenis kelamin; anak perempuan lebih baik dalam belajar 

bahasa daripada anak laki-laki, baik dalam pengucapan, kosa 

kata, dan tingkat keseringan berbahasa. 

4) Keluarga (jumlah anggota keluarga, urutan kelahiran, dan 

metode latihan berbicara); semakin banyak jumlah anggota 

keluarga, akann semakin sering anak mendengar dan 

berbicara. 

5) Keinginan dan dorongan untuk berkomunikasi serta 

hubungan dengan teman sebaya; 

6) Kepribadian; anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik 

cenderung memiliki kemampuan berbicara atau berbahasa 

lebih baik daripada anak yang mengalami masalah atau 

kendala dalam penyesuaian diri dan sosialnya. 
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Untuk mengoptimalisasi perkembangan bahsa anak usia MI, 

maka dalam pembelajaran di kelas seharusnya guru dapat 

menseimbangkan  pengembangan empat keterampilan berbahasa 

(mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis), baik untuk 

kepentingan pencapaian tujuan pembelajaran maupun 

pengembangan keterampilan berbahasa anaka secara umum. 

Keterampilan di Sekolah Dasar memiliki cakupan materi 

kemampuan memahami bunyi bahasa, perintah, dongeng, drama, 

petunjuk, denah, pengumuman, berita, dan konsep materi 

pelajaran. 

Keterampilan berbicara memiliki cakupan materi 

kemampuan mengungkapkan pikiran, perasaan dan informasi 

secara lisan mengenai perkenalan, tegur sapa, pengenalan benda, 

fungsi anggota tubuh, kegiatan bertanya, percakapan, bercerita, 

deklamasi, memberi tanggapan pendapat. Saran, diskusi. 

Ketarampilan membaca meliputi keterampilan memahami teks 

bacaan melalui emmbaca nyaring, membaca lancar, memabca 

puisi, membaca dalam hati, membaca intensif dan sekilas. 

Keterampilan menulis memiliki cakupan materi kemampuan 

menulis permulaan, dikte, mendeskripsikan benda, mengarang, 

menulis surat, undangan, ringkasa paragraf, dan lain-lain. 

 

f. Perkembangan Moral Anak  

Pada masa anak-anak telah terjadi perkembangan moral 

yang relatif rendah (terbatas). Anak belum menguasai nilai-nilai 

abstrak yang berkaitan dengan benar-salah dan baik-buruk. Hal 

ini disebabkan karena perkembangan intelek yang masih terbatas. 

Anak belum mengetahui manfaat suatu ketentuan atau peraturan 

dan belum memiliki dorongan mengerti peraturan-peraturan 

dalam kehidupan. 

Semakin tumbuh dan berkembang fisik dan psikisnya, anak 

mulai dikenalkan nilai-nilai, ditunjukkan hall yang boleh dan yang 
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tidak boleh, yang harus dilakukan dan yang dilarang. Menurut 

Piaget, pada awalnya pengenalan nilai dn perilaku serta tindakan 

itu masih bersifat ”paksaan”, dan anak belum mengetahui 

maknanya. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan inteleknya, 

berangsur-angsur anak mengikuti berbagai ketentuan yang berlaku 

di dalam keluarga, dan semakin lama semakin luas sampai dengan 

ketentuan yang berlaku di masyarakat dan negara. 

Ada 3 (tiga) tingkat perkembangan moral dan setiap 

tahapnya ada 2 (dua) tahap, jadi ada 6 stadium: 

1) Tingkat pertama; pra conventional morality (4-10 tahun); 

stadium 1; anak berorientasi kepada kepatuhan dan hukuman. 

Anak menganggap baik atau buruk sesuatu atas dasar akibat 

yang ditimbulkannya. Stadium 2 berlaku prinsip relativistik-

hedonis; anak tidak lagi secara mutlak tegantung kepada 

aturan yang ada di luar dirinya, atau ditentukan orang lain, 

tetapi mereka sadar bahwa setiap kejadia mempunyai 

beberapa segi. 

2) Tingkat kedua; conventional morality (10-13 tahun; stadium 3, 

menyangkut orientasi anak yang baik, menjadi ”anak yang 

manis” sangat penting pada tahap ini. Stadium 4; 

mempertahankan norma-norma sosial dan otoritas; perbuatan 

baik yang diperlihatkan seseorang bukan hanya agar dapat 

diterima di tengah masyarakatnya, melainkan bertujuan agar 

dapat ikut mempertahankan aturan-aturan atau norma-norma 

sosial. 

3) Tingkat ketiga; pascaconventional-morality 13 tahun- lebih); 

stadium 5 orientasi perjanjian antara dirinya dan lingkungan 

sosial. Stadium 6; prinsip universal;prinsip subyektivitas 

dibenturkan dengan subyektivitas yang lainnya, lebih 

menerima perbedaan penilain dengan orang lain. 

Berdasarkan sejumlah penelitian, perkembangan internalisasi 

nilai-nilai terjadi melalui identifikasi dengan orang-orang yang 
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diangapnya sebagai model. Bagi anak-anak usia 12 dan 16 tahun, 

gambaran-gambaran ideal yang diidentifikasi adalah orang-orang 

terkenal, dan hal-hal yang ideal yang diciptakan sendiri. 

Hubungan anak dan orang tua bukan satu-satunya sarana 

pembentuk moral. Para sosiolog beranggapan masyarakat sendiri 

mempunyai peran penting dalam pembentukan mora. Tingkag 

laku yang terkendali disebabkan oleh adanya konrol dari 

masyarakat itu sendiri yang mempunyai sanksi-sanksi tersendiri 

buat pelanggar-pelanggarnya. Faktor selanjutnya yang 

mempengaruhi adalah tingkat penalaran.  

Hurlock mengemukakan ada empat pokok utama yang perlu 

dipelajari oleh anak dalam mengoptimalisasi perkembangan 

moralnya yaitu mempelajari apa yang diharapkan kelompok sosial 

dari anggotanya sebagaimana dicantumkan dalam hukum, 

kebiasaan, dan peraturan; mengembangkan hati nurani; belajar 

mengalami perasaan bersalah dan rasa malu bila perilaku individu 

tidak sesuai dengan harapan kelompok; dan mempunyai 

kesempatan berinteraksi sosial untuk belajar apa saja yang 

diharapkan anggota kelompok. 

Interaksi sosial awal terjaadi di dalam kelompok keluarga. 

Anak belajar dari orang tua, saudara kandung, dan anggota 

keluarga lain tentang apa yang dianggap benar dan salah oleh 

kelompok sosial tersebut. Disini anak memperoleh motivasi yang 

diperlukan untuk mengikuti standar perilaku yang ditetapkan 

anggota keluarga. Dengan meluasnya ckrawala sosial sampai ke 

lingkungan luar rumah dan sekolah, melalui permainan dan 

komunikasi teman sebaya, anak-anak mulai belajar bahwa standar 

perilaku yang mereka pelajari di rumah sama dengan standar 

teman, dan beberapa yang lain berbeda. 

Melalui interaksi sosial, anak tidak saja mempunyai 

kesempatan untuk belajar kode moral, tetapi mereka juga 

mendapat kesempatan untuk belajar bagaimana orang lain 
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mengevaluaasi perilaku mereka. Karena pengaruh yang kuat dari 

keompok sosial pada perkembangan moral anak, penting sekali 

jika kelompok sosial, tempat anak mengidentifikasi dirinya 

mempunyai standar moral yang sesuai dengan kelompok sosial 

yang lebih besar dalam masyarakat. 

 

g. Perkembangan Agama Anak 

Agama pada anak membawa ciri tersendiri, dengan 

menampakkan pasang surut kognitif, afektif, dan volisional 

(kemauan). Memahami konsep keagamaan pada anak berarti 

memehami sifat agama itu sendiri. Sifat agam anak mengikuti pola 

ideas concept on authority, artinya konsep keagamaan pada diri 

mereka dipengaruhi oleh faktor luar diri mereka. Ketaan merea 

pada ajaran agama merupakan kebiasaan yang menjadi milik 

mereka, yang dipelajari dari orang tua atau guru mereka. Bagi anak 

sangatlah mudah untuk menerima ajara dari orang dewasa, 

walaupun belum mereka sadari sepenuhnya manfaat ajaran 

tersebut. 

Pengalaman awa dan emosional dengan orang tua dan orang 

dewasa merupakan dasar dimana hubungan keagamaan di masa 

mendatang dibangun. Mutu efektif hubungan orang tua dan anak 

kerap mempunyai bobot lebih daripada pengajaran sadar dan 

kogitif yang diberikan di kemudian hai. Keimanan anak adalah 

sesuatu yang timbul dalam pelaksanaan nyata. Walaupun dalam 

bentuk cakupan yang sederhana dari apa yang diajarkan. 

Untuk selanjutnya sifat keagamaan pada anak dapat dibagi 

menjadi enam bagian: 

1) Unreflective (kurang mendalam/atau tanpa kritik); kebenaran 

yang mereka terima tidak begitu mendalam, cukup sekadarnya 

saja, dan mereka merasa pua dengan keterangan yang kadang-

kadang kurang masuk akal. Namun pada usia 12 tahun anak 
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sudah mulai kritis, membenturkan apa yang dipelajari dengan 

yang dialami oleh dirinya atau orang lain. 

2) Egosentris; anak lebih menuntut konsep keagamaan yang 

mereka pandang dari kesenangan pribadinya, hal ini 

berkembang pada usia 3-7 tahun. Misalnya dalam berdoa. 

Seiring dengan bertambahnya usia dan perkembangan 

kognitifnya pada usia 9-12 tahun ide tentang do‟a sudah 

berubah menjadi alat komunikasi antara anak dengan Yang 

Ilahi. 

3) Anthromorphis; Konsep anak mengenai ketuhanan pada 

umumnya berasal dari pengalamannya. Ketika digambarkan 

bahwa Tuhan pemberi pahala dan hukuman, maka akan 

mereka hubungkan dengan orang tua yang memberi mereka 

hadiah atau hukuman. 

4) Verbalis dan Ritualis; kehidupan agama pada anak sebagian 

besar tumbuh dari sebab ucapan (verbal). Mereka menghafal 

secara verbal kalimat-kalimat keagamaan dan menbgerjakan 

amaliah yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman 

mereka menurut tuntunan yang diajarkan pada mereka. 

5) Imitatif; Tindak keagamaan yang dilakukan anak-anak pada 

dasarnya diperoleh dengan meniru. Dalam hal ini orang tua 

memegang peranan penting. 

6) Rasa Heran; rasa heran atau kagum merupakan tanda dan sifat 

keagamaan pada anak yang belum kritis dan kreatif, mereka 

hanya kagus kepada yang lahiriyah saja. 

Sejalan dengan kecerdasannya, perkembangan jiwa bergama 

pada anak dapat dibagi menjadi tiga bagian (Zakiah Darajat;1990): 

1) The Fairly Tale Stage (Tingkat Dongeng); pada tahap ini anak 

yang berumur 3-6 tahun konsep mengenai Tuhan banyak 

dipengaruhi oleh fantasi dan emosi., sehingga dalam 

menanggapi agama, anak masih menggunakan konsep 
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fantastis, yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang 

masuk akal. 

2) The Realistic Stage (Tingkat Kepercayaan); tahapa ini dimulai 

sejak masuk sekolah. Ide-ide tentang Tuhan telah 

tercerminkan dalam konsep-konsep yang realistik, dan 

biasanya muncul dari lembaga agama atau pengajaran orang 

dewasa. 

3) The Individual Stage (Tingkat Individu);pada tingkat ini anak 

telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi, sejalan dengan 

perkembangan usia mereka.  

Konsep keagamaan yang individualistik ini terbagi menjadi 

tiga golongan: 

a) Konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif dengan 

dipengaruhi sebagian kecil fantasi. 

b) Konsep ketuhanan yang lebih murni, dinyatakan dengan 

pandangan yang bersifat personal. 

c) Konsep ketuhanan yang bersifat humanistik, yaitu agama telah 

menjadi etos humanis dalam diri mereka dalam menghayati 

ajaran agama. 

Faktor yang mempengaruhi perkembangan agama selain 

faktor intern yakni faktor hereditas ada juga faktor ekstern yaki 

faktor lingkungan, antara lain: 

1) Faktor lingkungan keluarga; keluarga merupakan lingkungan 

pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu orang tua 

mempunyai peranan sangat penting dalam 

menumbuhkembangkan fitrah beragama anak. 

2) Faktor teman sejawat atau lingkungan bermain; anak yang 

mempunyai teman sejawat yang senang membicarakan 

masalah agam dan mematuhi ajaran agama, akan berpengaruh 

besar pada perkembangan agama anak tersebut. 
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3) Faktor lingkungan sekolah; sekolah merupakan substitusi dari 

keluarga dan guru-guru adalah substitusi dari orang tua. 

Sekolah terutama guru agama memiliki peran penting dalam 

mengembangkan wawasan pemahaman, pembiasaan 

pengamalan ibadah atau akhlak yang mulia, dan sikap 

apresiatif terhadap ajaran agama. 

4) Faktor perilaku atau pribadi orang dewasa; kualitas 

perkembangan kesadaran beragama bagi anak sangat 

tergantung juga pafa klualitas perilaku atau pribadi orang 

dewasa atau warga masyarakat di sekitarnya. 

Pembinaan jiwa anak harus diarahkan pada  kesadaran 

bahwa setiap perilakunya tidak terlepas dari pengawasan Allah 

SWT, mengamalkan ibada ritual dengan ikhlas, bersyukur, 

bersabar, menjalin ukhuwah Islamiyah, dan menegakkan amar 

ma‟ruf dan nahi munkar. 

Untuk mencapai kematangan tersebut, beberapa upaya 

harus dilakukan, anatara lain: 

a) Guru agama dituntut untuk memiliki karakteristik yang 

menunjang peningkatan minat agama pada siswa; 

b) Kepedulian kepala sekolah, guru-guru, staf sekolah terhadap 

pelaksanaan pendidikan agama, penanaman nilai-nilai agama 

di sekolah melalui pemberian contoh/tauladan. 

c) Tersedianya sarana ibadah yang mamadai dan 

memfungsikannya dengan optimal. 

d) Terselenggaranya ekstrakurikuler kerohanian bagi para siswa, 

ceramah atau diskusi keagamaan. 

 

Dalam konteks pendidikan, anak perlu mendapatkan 

perhatian khusus karena merupakan peletak dasar yang akan 

memberikan bekal kepada anak pada jenjang pendidikan 

selanjutnya. Lebih dari itu, anak seusia ini merupakan bekal yang 
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akan membuka pintu dunia bagi mereka, sedangkan orang tua 

memandang bahwa sekolah adalah sebagai tempat untuk 

mengembangkan kemampuan anak. 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3, 

dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa proses 

pendidikan hendaknya dapat membantu kebutuhan seluruh 

stakeholders pendidikan terhadap tujuan yang diinginkan, 

terutama kebutuhan pokok anak. Oleh karena itu, pemahaman 

terhadap konsep perkembangan peserta didik mutlak diperlukan 

oleh calon pendidik, hal ini bertujuan agar anak dapat 

berkembang secara baik tidak hanya kepribadiannya tetapi juga 

kemampuannya melakukan sesuatu sesuai dengan tingkat 

kebutuhannya. 

Sebelumnya telah dibahas mengenai karakteristik 

perkembangan anak (fisik motorik, sosial, kognitif, emosi, bahsa, 

moral, dan agama), kita akan melihat implikasi perkembangan 

tersebut terhadap penyelenggaraan pendidikan anak. 

Pada aspek perkembangan fisik motorik anak MI dituntut 

untuk menguasai keterampilan fisik dalam permainan dan 

aktivitas fisik motorik. Keterampilan itu antara lain; menangkap, 

melempar, menendang berguling, berenang, dan mempergunakan 

alat-alat permainan yang sederhana. 

Perkembangan fisik motorik ditandai dengan:  

• Pertumbuhan anak pesat, lengan dan kaki panjang tungkai 

kurus, kemudian menjadi gemuk  
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• Gigi susu berganti gigi tetap  

• Penuh energi, suka bergerak dan aktif sekali, makin lama 

keaktifan lebih terarah  

• Masih senang berlari-lari  

 

Sedangkan implikasi perkembangannya adalah: 

• Perlu makanan yang bergizi  

• Cukup banyak istirahat  

• Aktivitas ramai haus berselang-seling dengan aktivitas tenang. 

• Perlu melatih fisik anak melalui permainan sepak bola atau 

permainan lainnya. 

• Permainan dibutuhkan sebagai selingan belajar, bekerja dan 

bermain kegiatan-kegiatannya harus seimbang. 

 

Dan yang dapat dikembangkan di sekolah/madrasah, antara lain: 

• Dasar-dasar keterampilan untuk menulis (latin dan arab) dan 

menggambar  

• Keterampilan berolahraga (seperti senam) 

• Gerakan permainan; meloncat, memanjat, dan berlari  

• Baris berbaris secara sederhana untuk menanamkan kebiasaan 

kedisiplinan dan ketertiban  

• Gerakan-gerakan ibadah sholat. 

• Dasar-dasar keterampilan untuk menulis (latin dan arab) dan 

menggambar  

• Keterampilan berolahraga (seperti senam) 

• Gerakan permainan; meloncat, memanjat, dan berlari  

• Baris berbaris secara sederhana untuk menanamkan kebiasaan 

kedisiplinan dan ketertiban  
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• Gerakan-gerakan ibadah sholat. 

Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan sosialnya, baik orang tua, sanak kelurga, orang dewasa 

lainnya atau teman sebayanya. 

Apabila lingkungan sosial memfasilitasi atau memberikan 

peluang terhadap anak secara positif, maka anak akan dapat 

mencapai perkembangan sosial yang matang. Namun apabila 

lingkungan sosial sebaliknya (kurang kondusif); perlakuan orang 

tua kasar, sering memarahi, acuh tak acuh, tidak memberi 

bimbingan, teladan, dan pengajaran atau pembiasaan terhadap 

anak dalam menerapkan norma-norma, baik agama maupun tata 

krama, maka anak cenderung menampilkan perilaku 

maladjustment ; (minder, senang mendominasi orang, 

egois/selfis, senang menyendiri, kurang memiliki perasaan rasa, 

kurang memdulikan norma dan perilaku). 

 

Perkembangan sosial anak ditandai dengan: 

• Masih merasa dekat dengan orang tua. 

• Hormat dan segan kepada guru 

• Dapat menyesuaikan diri dengan teman sebaya, sifat 

egosentris mulai hilang dan berganti dengan kesanggupan 

untuk mengerti  

• Belajar berdiri sendiri, bila perlu membela diri  

• Kurang sabar terhadap anak kecil  

• Belum mengetahui “kalah dengan hormat” 

Yang menimbulkan implikasi sebagai berikut: 

• Menjalin kontak yang baik dengan orang tua dengan 

mengunjungi keluarga mereka. 

• Berilah kesempatan untuk bergaul dengan teman sebaya. 

• Guru harus dekat saat dibutuhkan  
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• Ajarkan memahami anak kecil  

• Ajarkan kerja sama. 

Yang dapat dikembangkan di sekolah/madrasah, antara lain: 

• Guru sebagai konservator (pemelihara) terhadap nilai-nilai 

yang merupakan sumber norma yang akan dilakukan oleh 

peserta didik. 

• Transmitor (penerus) ilmu pengetahuan terhadap anak  

• Transformator (penerjemah), pendidik harus memberi contoh 

yang baik  

• Organisator (penyelenggara), pendidik harus 

menyelenggarakab pendidikan yang kondusif. 

 

Memungkinkan anak MI memperoleh ilmu pengetahun 

serta menggunakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh untuk 

dihubungkan dengan lingkungan dan masalah-masalah yang 

terjadi di sekitar anak. Perkembangan kognitif anak ditandai 

dengan:  

• Konsentrasi dapat bertahan lebih lama (kurang lebih 43 

menit) 

• Dapat mengikuti instruksi guru dan mengerjakan tugas 

tertentu  

• Tumbuh rasa tanggung jawab karena lebih mengerti  

• Senang mendengarkan cerita, meskipun sudah dapat 

membaca. 

• Ada kemauan belajar membaca, menghitung, dan menulis, 

• Belum mengerti hal yang abstrak  

• Cara befikirnya berdasarkan hal yang konkrit  

• Belum mempunyai pendapat sendiri, masih bergantung pada 

pendapat orang dewasa, orang tua maupun guru. 
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Implikasi perkembangan nya: 

• Anak dapat mengklasifikasikan (mengelompokkan), 

menyusun, dan mengasosiasikan (menghubungkan atau 

menghitung) angka-angka atau bilangan, dan kegiatan yang 

berkaitan dengan perhitungan angka. 

• Sudah memiliki kemampuan memecahkan masalah. 

• Memiliki kecakapan untuk berfikir dan bernalar. 

• Mampu mengungkapkan pendapat gagasan atau penilaian atas 

berbagai hal yang dialami di lingkungan sekitarnya. 

Yang dapat dikembangkan di sekolah atau madrasah: 

• Antisipasi untuk duduk tenang selama bercerita, kemudian 

beri kesempatan untuk bergerak  

• Berilah tugas, seperti mengulang hafalan/cerita  

• Berilah tanggung jawab sesuai kemampuan. 

• Berilah cerita al qur‟an dan nabi-nabi terdahulu. 

• Pakailah alat peraga dengan huruf yang jelas  

• Pakailah kata-kata dan contoh-contoh berdasarkan hal yang 

konkrit dan sederhana  

• Janganlah banyak menawarkan keputusan  

• Berilah contoh yang baik dalam kelakuan dan perkataan  

Perkembangan yang terjadi pada anak ditandai dengan 

dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu yang 

disebabkan berbagai dorongan dan minat. 

 

Perkembangan emosi ditandai dengan: 

• Lebih stabil, tetapi mudah gelisah, gugup, kadang-kadang 

putus asa. 

• Pada permulaan anak merasa kuatir, belum bisa, lama 

kelamaan lebih yain akan diri sendiri. 
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• Kurang sabar terhadap diri sendiri. 

• Membesar-besarkan persoalan. 

• Dapat merasakan perasaan teman lain juga perasaan orang 

tua. 

 

Implikasi perkembangannya: 

• Usahakan suasana yang tenang, ramah dengan tidak boleh 

ditertawakan jika melakukan kesalahan  

• Berilah tugas yang tidak terlalu sulit dengan memberi sifat 

berani dalam segala hal yang terasa sulit  

• Ajarlah anak bekerja dengan tenang dengan menyelesaikan apa 

yang dimulai dengan teliti. 

• Membetulkan fakta tanpa mempermalukan anak dalam 

menyelesaikan tugas mereka. 

• Ajarlah anak mengekspresikan rasa sayang dan menolong kawan 

dalam kesulitan termasuk orang tua. 

 

Yang dapat dikembangkan di sekolah atau madrasah: 

• Mengembangkan kelas yang bebas dari ketegangan  

• Memperlakukan peserta didik sebagai individu yang mempunyai 

harga diri (tidak menghina, mencemooh, mengejek, 

menyalahkan pendapat anak) 

• Memberikan nilai secara objektif  

• Menghargai karya peserta didik. 

 

Perkembangan bahasa; aspek perkembangan yang penting 

karena bahasa merupakan alat komunikasi yang mempunyai funsi 

sosial dalam jaringan sosial dan fungsi ekspresif. 
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Perkembangan moral; perkembangan anak MI yang telah 

mengenal konsep moral (benar-salah atau baik –buruk). 

Perkembangan agama; perkembangan keagamaan anak 

merupakan fitrah manusia untuk mengenal Tuhannya. 

Perkembanga dan implikasinya, antara lain: 

• Mengembangkan bahasa pertama(bahasa ibu) sebagai 

landasan dalam memberikan materi pelajaran karena 

berhubungan dengan penggunaan bahasa kedua. 

• Mengarahkan peserta  didik untuk melakukan kebaikan dan 

selalu menanamkan kejujuran karena peserta didik sudah 

mengetahui peraturan dan tuntutan dari orang tua atau 

lingkungan sosial, peserta didik juga telah dapat 

mengasosiasikan perbuatannya dengan lingkungan di 

sekitarnya (perbuatan nakal, jujur, adil serta sikap hormat) 

• Pada masa ini ide keagamaan anak didasarkan atas emosional, 

sehingga melahirkan konsep Tuhan yan formalis. 

• Anak mulai tertarik pada lembaga keagamaan yang mereka 

lihat dan dikerjakan oleh orang dewasa dalam lingkungan 

mereka (imitatif) 

• Anak memiliki kepekaan emosi yang tinggi  

 

Yang dapat dikembangkan oleh sekolah atau madrasah: 

Guru harus menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini dengan 

menyesuaikan tingkat perkembangan anak (aspek usia, fisik dan 

psikis) dengan memfasilitasi kegiatan keagamaan, termasuk 

mengaitkan kegiatan pendidikan dengan keagamaan atau nilai-

nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam prose pembelajaran, karakteristik anak perlu 

diperhitungkan karena dapat mempengaruhi jalannya prose dan 

hasil pembelajaran siswa yang bersangkutan karena anak memiliki 

pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan dan perspektif 
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yang dipakai dalam menggiatkan prestasinya. Pemahaman 

karakteristik anak akan membantu dalam mencari serta menilai 

aktivitas siswa. 

Pola pembelajaran anak diharapkan dapat 

mempertimbangkan karakteristik anak antara lain; (a) senang 

bergerak, (b) anak senang bekerja dalam kelompok, (c) senang 

merasakan/melakukan sesuatu secara langsung. Oleh karena itu 

pembelajaran yang dikembangkan harus memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a) Aplikatif; materi pembelajaran bersifat terapan, yang berkaitan 

dengan kegiatan rutin anak sehari-hari dan sangat dibutuhkan 

untuk kepentingan aktivitas anak serta yang dapat dilakukan 

anak dalam kehidupannya. 

b) Enjoyable; pengajaran materi dan materi yang dipilih 

diupayakan mampu membuat anak senang, menikmati dan 

mau mengikuti dengan antusias. 

c) Mudah ditiru; materi yang disajikan dapat dipraktekkan sesuai 

dengan kemampuan fisik dan karakter lahiriah anak. 

 

C. Rangkuman 

1. Perkembangan menunjukkan perubahan-perubahan bagian 

tubuh dan integrasi berbagai bagiannya ke dalam satu 

kesatuan fungsional bila pertumbuhan berlangsung, 

sedangkan pertumbuhan adalah suatu penambahan dalam 

ukuran bentuk, berat atau ukuran dimensi tubuh serta bagian-

bagiannya. Hasil pertumbuhan dapat diukur, sedang hasil 

perkembangan hanya bisa diamati gejala-gejalanya. Akan 

tetapi keduanya berhububngan karena pertumbuhan adalah 

syarat mutlak berhasilnya perkembangan. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan antara lain 

faktor hereditas (kecerdasan dan temperamen), lingkungan, 
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faktor ketentuan dari Allah Swt., dan apabila dilihat dari aliran 

mendidikan, maka faktor perkembangan terdiri dari unsur 

nativisme, empirisme, dan konvergensi. 

3. Tahap-tahap perkembangan adalah fase kehidupan individu, 

yaitu mulai dari pre-natal (masa dalam kandunga), fase bayi, 

kanak-kanak, anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. 

4. Tugas-tugas perkembangan adalah pedoman perkembangan 

yang harus dilalui secara baik oleh indivisu pada setiap fase 

kehidupan. Setiap fase kehidupan tidaklah sama, tetapi tetap 

meliputi aspek-aspek perkembangan. 

5. Aspek-aspek perkembangan meliputi, aspek perkembangan 

fisik-motorik, aspek perkembangan sosial, aspek 

perkembangan kognitif, aspek perkembangan bahasa, aspek 

perkembangan emosi, aspek perkembangan moral, dan aspek 

perkembangan agama. 

 

D. Tugas 

1. Apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? 

2. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan? 

3. Sebutkan tahap-tahap perkembangan? 

4. Apa saja tugas perkembangan anak, dan bagaimana 

implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan 

5. Mengapa pendidik harus menilai sosok peserta didik pada 

semua aspek perkembangannya? 
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BAB IV 

KONSEP DASAR BELAJAR MENGAJAR DAN 

PERILAKU BELAJAR 

 

 

A. Pendahuluan 

1. Pokok Bahasan 

a. Konsep Dasar Proses Belajar mengajar 

b. Konsep Dasar Perilaku Belajar 

c. Proses Belajar serta faktor-faktor yang mempengaruhinya 

2. Capaian Pembelajaran 

Setelah menyelesaikan pembelejaran ini, mahasiswa 

diharapkan dapat: 

a. Menjelaskan kembali garis besar konsep dasar belajar 

mengajar 

b. Menjelaskan kembali secara skematis tentang konsep dasar 

belajar 

c. Menerangkan kembali secara skematis tentang proses 

belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

3. Petunjuk Belajar 

a. Mahasiswa akan membaca lebih awal materi pokok. 

b. Membaca dan mempelajari dengan teliti bahan bacaan 

yang wajib dibaca dan buku-buku anjuran yang bisa 

ditemukan di perpustakaan. 
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B. Konsep Dasar Belajar Mengajar dan Perilaku 
Belajar 

1. Konsep Dasar Umum Belajar 

Dalam konteks pendidikan formal di sekolah, kegiatan belajar-

mengajar merupakan fungsi pokok dan usaha yang paling strategis 

guna mewujudkan tujuan institusional yang diemban oleh lembaga 

tersebut. Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas itu, guru 

menempatkan kedudukan sebagai figur sentral. Guru berperan 

penting dan memiliki tugas pokok antara lain guru harus mampu dan 

cakap dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan 

membimbing kegiatan belajar-mengajar. Maka sebelumnya harus 

memahami dengan seksama hal-hal yang bertalian dengan proses 

belajar – mengajar: 6 

a. Siswa; yaitu dengan segala karakteristiknya yang telah berusaha 

mengembangkan dirinya seoptimal mungkin melalui berbagai 

kegiatan belajar guna mencapai tujuan sesuai dengan tahapan 

perkembangan yang dijalaninya. 

b. Tujuan; yaitu apa yang akhirnya diharapkan tercapai setelah 

adanya kegiatan belajar-mengajar. Tujuan merupakan seperangkat 

tugas/tuntutan/kebutuhan yang harus dipenuhi  atau sistem nilai 

yang harus tampak dalam perilaku dan merupakan karakteristik 

kepribadian siswa. 

c. Guru; yaitu orang dewasa yang karena jabatannya secara formal 

selalu mengusahakan terciptanya situasi yang tepat untuk 

mengajar sehingga memungkinkan terjadinya proses pengalaman 

belajar pada diri siswa, dengan mengarahkan segala sumber dan 

menggunakan strategi belajar-mengajar yang tepat. 

 

                                                                   
6 Abidin syamsudin makmun, psikologi Kependidikan Perangkat Sistem 

Pengajaran, Modul, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 154. 
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Skema skematis interrelasi antara 3 komponen tersebut adalah: 

 

 

Artinya belajar mengajar dapat diartikan sebagai suatu 

rangkaiang interaksi antara siswa dengan guru dalam rangka mencapai 

tujuannya.7 

Dari definisi tersebut dipahami bahwa terjadinya perilaku belajar 

pada pihak siswa dan guru tidak berlangsung dari satu arah melainkan 

terjadi secara timbal balik dimana kedua pihak berperan dan berbuat 

secara aktif di dalam suatu kerangka kerja dengan cara kerangka 

berpikir seyogianya. Dari setiap PBM dapat dilihat ada tidaknya 

perubahan yang diharapkan pada perilaku dan pribadi siswa. Dan 

siswa dapat dikatakan berhasil apabila ia mengalami perubahan 

setelah menjalani proses belajar. 3 hal yang harus dipahami oleh guru 

dalam menjalankan proses belajar mengajar: 

a) Hakikat atau konsep dasar serta terjadinya perilaku belajar pada 

diri siswa. 

b) Kriteria dan cara merumuskan tujuan belajar-mengajar dalam 

bentuk operasional yang dipandang sebagai manifestasi hasil 

perilaku belajar siswa yang secara langsung dapat diamati dan 

dievaluasi. 

                                                                   
7 Ibid., 156 

guru 

sisw
a 

tujuan 

Mengajar 

belajar 

rencana 

evaluasi 
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c) Karakteristik utama termasuk segi kebaikan dan kelemahan dari 

beberapa model strategi belajar-mengajar serta kriteria yang 

digunakan dalam memilihnya. 

Adapun konsep dasar proses mengajar-belajar meliputi:8 

a) Definisi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar; proses 

belajar-mengajar ialah sebuah kegiatan yang integral (utuh 

terpadu) antara siswa sebagai pelajar yang sedang belajar dan guru 

sebagai pengajar yang sedang mengajar sehingga terjadi interaksi 

resiprokal yakni hubugan antara guru dan siswa dalam situasi 

instruksional (bersifak pengajaran). Selain itu guru juga 

diamjurkan memanfaatkan konsep komunikasi multi-arah, 

sehingga siswa mengalami perubahan positif baik dimensi ranah 

cipta, rasa, karsa dan tercapainya cita-cita mencetak sumber daya 

manusia yang berkuliatas. 

b) Strategi pengolahan proses belajar-mengajar; strategi dalam 

melaksanakan rencana kegiatan proses belajar mengajar, guru 

seyogianya pandai-pandai menentukan pendekatan sistem 

pengajaran yang benar-benar pas dengan sifak pokok bahasan, 

kemampuan para siswa, dan tujuan instruksional yang hendak 

dicapai. 

c) Sasaran kegiatan proses belajar-mengajar; sasaran PMB jangka 

pendek adalah tujuan pembelajaran khusus, sasaran jangka 

menengah adalah tujuan pendidikan dasar yakni untuk 

mempersiapkan siswa mengikuti pendidikan menengah, dan 

sasaran jangka panjang merupakan tujuan pendidikan nasional. 

 

                                                                   
8 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, Bandung, 

Remaja rosdakarya, 2014, 236. 
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2. Konsep Dasar Perilaku Belajar  

a. Pengertian Belajar 

Menurut Witherington belajar merupakan perubahan dalam 

kepribadian, yang dimanifestasikan sebagai pola respon yang baru 

berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan 

kecakapan.9 

Dalam perspektif psikologi, belajar adalah merupakan proses 

dasar dari perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia 

melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga 

tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup 

manusia tidak lain adalah hasil dari belajar. Belajar itu bukan 

sekedar pengalaman, belajar berlangsung secara aktif dan integratif 

dengan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan.10. 

Di kalangan ahli psikologi bahwa definisi maupun konsep 

belajar adalah suatu proses perubahan perilaku atau pribadi 

seseorang berdasarkan praktik arau pengalaman.11 Secara skematis 

belajar dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 
 

                                                                   
 9 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi proses Pendidikan, 

Bandung, Remaja Rosdakarya, 2011,155. 
10 Nidawati, Belajar Dalam Perspektif Psikologi dan Agama, Juli 2013, 

Jurnal Pionir, volume 1, Nomor 1, 13 
11 Haryanto, Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem Pengajarn, Modul, 157. 
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b. Beberapa Karakteristik Perilaku Belajar 

Secara implisit dari keterangan di atas, kita dapat 

mengidentifikasi beberapa ciri perubahan yang merupakan perilaku 

belajar, diantaranya: 

1) Perubahan itu bersifat intensional; yaitu pengalaman, praktik, 

dan latihan itu dengan sengaja dan didasari dilakukan dan 

bukan secara kebetulan. 

2) Perbahan itu bersifat positif, dalam arti sesuai seperti yang 

diharapkan (normatif) atau kriteria keberhasilan kriteria 

keberhasilan, baik peserta didik tingkat kemampuan dan bakat 

khususnya, tugas perkembangan pada masing-masing aspek 

perkembangannya, maupun dari sudut guru/pendidik yaitu 

tuntutan masyarakat sesuai dengan tingkat standar kulturalnya. 

3) Perubahan itu bersifat efektif; yakni membawa pengaruh dan 

makna tertentu bagi peserta didik dalam jangka waktu tertentu, 

relatif tetap dan setiap saat dapat direproduksi dan 

dipergunakan seperti di saat menghadapi persoalan yang 

membutuhkan pemecahan masalah baik ketika ujian, maupun 

ketika melakukan penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari. 

 

c. Makna Manifestasi Perbuatan Belajar 

Manifestasi perbuatan belajar dapat berbentuk hal-hal sebagao 

berikut: 

1) Belajar merupakan perubahan fungsional; dalam teori daya 

(faculthy psychology), yang lebih luas lagi termasuk ke dalam 

faham nativisme, menyatakan bahwa jiwa manusia itu terdiri 

atas sejumlah fungsi-fungsi yang memiliki daya atau 

kemampuan tertentu (seperti daya ingat, kekuatan berpikir. 

Dan supaya daya tersebut bekerja secara fungsional, maka 

harus terlebih dahulu dilatih, disinilah proses belajar terjadi. 
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2) Belajar merupakan pengayaan materi pengetahuan (materi) dan 

pengayaan pola-pola respon (responses) sehingga terbenuk 

perilaku baru (behaviour). Pendapat ini berkembang dari 

paham empirisme, yang dipelopori oleh Jhon Locke (Inggris) 

dan Herbast (Swiss), dan berkembang dalam teori asosiasi. 

Sebagaimana diketahu, bahwa paham empirisme berasumsi 

bahwa jiwa manusia laksana kertas putih (tabula rasa) atau 

laksana bejana kosong yang masih harus diisi agar dapat 

berfungsi. Oleh karena itu dalam konteks empirisme, belajar 

dapat diartikan sebagai proses pengeisian jiwa dengan 

pengetahuan dan pengalaman. 

3) Belajar merupakan perubahan perilaku dan pribadi secara 

keseluruhan; pendapat ini dikemukakan oleh para penganut 

ilmu jiwa Gestalt, yang lebih jauh bersumber pada paham 

organismic psychology. Dalam konteks teori ini, belajar bukan 

hanya bersifat mekanis dalam kaitan stimulus response (S-R 

bond), melainkan perilaku organisme sebagai totalitas yang 

bertujuan (purposive). 

 

3. Proses Belajar serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

a. Proses Belajar  

Menurut Jerome S. Bruner, salah seorang penentang teori S-

R Bond (Barlow,1985) dalam proses belajar siswa menempuh tiga 

fase, yakni:12 

 Fase informasi (tahap penerimaan materi) 

Yaitu siswa sedang belajar memperoleh informasi diantaranya 

ada yang sama sekali baru dan berdiri sendiri ada pula yang 

berfungsi menambah, memperhalus, dan memperdalam 

pengetahuan yang sudah dimiliki. 

                                                                   
12 Muhibbin syah, Psikologi…,110  
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 Fase transformasi (tahap pengubahan materi) 

Informasi yang telah diperoleh itu dianalisis, diubah atau 

ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak/konseptual 

supaya kelak pada gilirannya dapat dimanfaatkan bagi hal-hal 

yang lebih luas. 

 Fase evaluasi (tahap penilaian materi) 

Siswa akan menilai sendiri sampai sejauh mana pengetahuan 

informasi yang telah ditransformasikan tadi dapat 

dimanfaatkan untuk memahami gejala ain atau memecahkan 

masalah yang dihadapi. 

Mengingat kembali pada proses terbentuknya perilaku, maka 

perilaku belajar masuk dalam salah satu perilaku. Maka dapat 

diterangkan, bahwa proses belajar dalam dua konteks di bawah 

ini:  

1) Proses belajar dalam konteks S-O-R, proses belajar dapat 

dijelaskan dalam beberapa tahap berikut ini: 

Tahap pertama, penerimaan input informasi; yaitu penerimaan 

input informasi (penjelasan, data, masalah, pemerintah, tugas, 

dll dalam bentuk lisan/tulisan, isyarat/simbol) kemudian di 

terima, dibaca dan diperhatikan oleh siswa (dapat dipahami, 

menarik dn berfaedah) lalu disimpan dalam memori 

ingatannya. 

Tahap kedua, pengolahan informasi, yaitu siswa 

mentransformasikan informasi yang telah ada dalam memori-

nya kedalam bahasa yang mudah dipahami dan biasa 

digunakan, kemudian mentransformasikan informasi menurut 

logikanya barulah tugas/masalah dipecahkan dengan 

mengasosiasikan, mendiferensiasikan, mengkomparasikan dan 

mensubtitusikan sehingga menghasilkan kesimpulan dan 

keputusan tertentu. 
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Tahap ketiga, eksresi hasil pengolahan informasi; yaitu siswa 

(O) memilih, menggunakan dan menggerakkan instrumen 

untuk mengekspresikan hasil pengolahan dan tafsirannya 

sehingga menghidupkan seperangkat pola-pola sambutan atau 

perilaku (R) sebagai jawaban/response terhadap informasi (S). 

2) Proses belajar dalam Konteks: What-Why-How? 

Pola perilaku dalam konteks ini, dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Dalam gambar di atas tampak bahwa dalam konteks ini proses 

belajar itu berlangsung dalam tiga tahap: 

Pertama, peseta didik merasakan adanya kebutuhan yaitu 

motivasi, misalnya ingin meningkatkan atau mempertahankan 

prestasinya, baik karena timbul dari dalam dirinya sendiri, 

maupun karena dorongan dari luar seperti dari guru, orang 

tua, teman sebaya, dan masyarakat. 

Kedua, peserta didik menyadari bahwa cara-cara belajar yang 

selama ini biasanya digunakan (habits),  keterampilan (skills) 

yang dimiliki tidak memadai untuk mempertahankan 

prestasinya sehingga ia memrlukan pola-pola sambutan 

(perilaku) baru, misalnya ia harus mengatur pemanfaatan 

waktu belajar seefektif mungkin dan memilihi bertindak 

seefektif mungkin. 

Ketiga, mencoba melakukan cara-cara belajar yang telah 

diketahui dan dipilihnya didalam praktik, mungkin akan 

berhasil, mungkin saja akan gagal, tapi disitulah letak hasil 

Kebutuhan Intensif Perilaku 

Motivasi Belajar Tujuan 
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proses belajar. Bila dia berhasil, maka akan melakukan 

penguatan perilaku, namun apabila yang dipilihnya gaga, maka 

kembali akan berproses memilih pola perilaku yang tepat. 

 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi proses belajar 

Kepribadian guru sebagai faktor utama belajar siswa. 

Kepribadian guru mempunyai pengaruh langsung dan kumulatif 

terhadap hidup dan kebiasaan-kebiasaan belajar para siswa, yang 

dimaksud kepribadian disini meliputi pengetahuan, keterampilan, 

ide, sikap dan persepsi tentang orang lain.13 Para siswa menyerap 

sikap-sikap gurunya, merefleksikan perasaanya, menyerap 

keyakinannya, meniru tingkah laku dan mengutip pernyataan 

gurunya. Selain itu masalah-masalah seperti motivasi, disiplin, 

tingkah laku sosial, prestasi dan hasrat belajar itu bersumber dari 

kepribadian guru.  

Sering dikatakan bahwa perilaku anak itu menggambarkan 

bagaimana orang tuanya mendidik mereka, sehingga bisa diartikan 

perilaku siswa mencerminkan kepribadian guru.14 

Tabel faktor yang mempengaruhi belajar:15 

Faktor Internal 
Peserta Didik 

Faktor Eksternal 
Peserta Didik 

Faktor Pendekatan 
Belajar Peserta Didik 

1. Aspek fisiologis 
(kondisi 
fisik/jasmani, 
fungsi panca 
indera) 

2. Aspek psikologis 
(intelegensi, 
sikap, minat, 

1. Lingkungan 
hubungan antar 
personal (dengan 
guru, orang tua, 
teman sebaya dan 
masyarakat) 

2. Lingkungan 
sosial (kondisi 

1. Pendekatan Tinggi 
meliputi; belajar 
speculative dan achieving 

2. Pendekatan sedang, 
meliputi; analitical dan 
deep analysis 

3. Pendekatan rendah 

                                                                   
13 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan mengajar, Bandung, Sinar Baru 

Algensindo,1990, 34. 
14  Ibid., 36 
15 Muhibbin syah, Psikologi…, 137 
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bakat, motivasi, 
kematangan, 
kesiapan) 

rumah, sekolah, 
sarana prasarana, 
kondisi geografis 
dan demografis 

meliputi reproductive 
dan surface 

 

Secara Fundamental Dollar and Miller (Loree, 1970:136) 

menegaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku belajar-

mengajar adalah: 

a. Adanya motivasi (drives), peserta didik harus menghendaki 

sesuatu. 

b. Adanya perhatian dan mengetahui sasaran, peserta didik 

menyadari harus memperhatikan sesuatu. 

c. Adanya usaha (response), peserta didik  harus melakukan 

sesuatu. 

d. Adanya evaluasi dan pemantapan hasil (reinforcement) siswa 

harus memperoleh sesuatu. 

 

4. Hasil Belajar dan Kemungkinan-Kemungkinan 

Pengukurannya 

Pengukuran hasil belajar dapat diukur dengan memperhatik 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, melalui skema di bawah ini: 

Jenis Hasil Belajar Indikator-indikator Cara Pengukuran 

A. Kognitif  

- Pengamatan/per
septual 

- Hafalan/ingatan  

- Pengertian/pema
hama 

- Aplikasi/penggu
naan  

 

- Dapat 
menunjukkan/ 
membandingkan/ 
menghubungkan  

- Dapat menyebutkan/ 
menunjukkan 

- Dapat menjelaskan/ 
mendefinisikan 

 

- Tugas/tes/obser
vasi 

- Pertanyaan/tugas
/tes 

- Pertanyaan/soala
/ tugas/tes 

- Tugas/persoalan
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- Analisis 

- Sintesis 

- Evaluasi 

- Dapat memberikan 
contoh/ 
menggunakan 
dengan tepat/ 
memecahkan 
masalah  

- Dapat menguraikan/ 
mengklarifikasi 

- Dapat 
menghubungkan/ 
menyimpulkan  

- Dapat 
mengintepretasikan/ 
memberi 
kritik/pertimbangan/ 
penilaian 

/tes 

- Tugas/persoalan
/tes 

- Tugas/persoalan
/tes 

- Tugas/persoalan
/tes 

B. Afektif 

- Penerimaan  

- Sambutan  

- Penghargaan/apre
siasi 

- Internalisasi/pend
alaman 

- Karakterisasi/pen
ghayatan 

 

- Bersedia 
menerima/menyetuj
ui 

- Bersedia 
terlibat/partisipasi/ 

- Memanfaatkan 

- Memandang 
penting/bernilai/berf
edah/Indah/harmon
is/kagum 

- Mengakui/memperca
yai/meyakini 

- Melembagakan/mem
biasakan/ 
menjelmakan dlm 
pribadi dan perilaku 
sehari-hari 

 

- Pertanyaan/tes/ 
skala/sikap 

- Tugas/observasi/
tes 

- Skala penilaian/ 
tugas/observasi 

- Skala/sikap/ 
tugas  

- Observasi/tugas 
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C. Psikomotorik 

- Keterampilan 
bergerak/ 
bertindak 

- Keterampilan 
ekspresi verbal 
dan nonverbal 

 

- Koordinasi mata, 
tangan dan kaki 

- Gerak, mimik, 
ucapan 

 

- Tugas/observasi/
tes tindakan 

- Tugas/observasi/
tes tindakan 

 

Tidak jarang bahkan banyak ditemukan peserta didik mengalami 

masalah-masalah yang berkaitan dengan belajar, seperti sering lupa, 

dan kejenuhan belaja. Menurut Morison berpendapat bahwa memang 

hasil belajar yang merupakan perubahan sungguh-sungguh dalam 

perilaku dan pribasi seseorang dapat bersifat permanen. Apalagi kalau 

sudah menjadi pola kebiasaan. Hal itu disebut ingat.Sedangkan dalam 

kenyataannya juga banyak hal yang telah dipelajari sukar dan tidak 

dapat lagi direproduksikan dari daya ingat atau disebut lupa. Peristiwa 

lain yang sering kita alami ialah seakan-akan kita merasakan hasil 

belajar itu tidak ada kemajuan, yang disebut kehenihan dalam belajar. 

 

C. Rangkuman 

1. Proses belajar-mengajar dapat diartikan sebagai suatu interaksi 

antara peserta didik dan guru dalam rangka menjapai tujuan 

pembelajaran. proses belajar-mengajar ialah sebuah kegiatan 

yang integral (utuh terpadu) antara siswa sebagai pelajar yang 

sedang belajar dan guru sebagai pengajar yang sedang 

mengajar sehingga terjadi interaksi resiprokal yakni hubugan 

antara guru dan siswa dalam situasi instruksional (bersifak 

pengajaran). Selain itu guru juga diamjurkan memanfaatkan 

konsep komunikasi multi-arah, sehingga siswa mengalami 

perubahan positif baik dimensi ranah cipta, rasa, karsa dan 
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tercapainya cita-cita mencetak sumber daya manusia yang 

berkuliatas. 

2. Perilaku belajar merupakan salah satu bentuk perilaku, maka 

kemunculannya sangat ditentukan oleh motivasi yang dimiliki 

oleh peserta didik. Belajar merupakan perubahan dalam 

kepribadian, yang dimanifestasikan sebagai pola respon yang 

baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, 

dan kecakapan. 

3. Proses belajar dapat dibedakan dalam konteks S-O-R dan 

dalam konteks what-why-how. Dan mengukur keberhasilan 

belajar dapat dilihat dari penilaian aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

 

D. Tugas 

1. Apa yang dimaksud dengan proses belajar-mengajar? 

2. Apa yang dimaksud dengan perilaku belajar, bagaimana skema 

perilaku belajar yang anda ketahui? 

3. Bagaimana terbentuknya proses belajar, buatlah dalam bentuk 

skema 
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BAB V 

KONSEP DASAR STRATEGI BELAJAR 

MENGAJAR 

 

 

A. Pendahuluan 

1. Pokok Bahasan 

a. Pengertian Konsep Dasar Strategi Belajar Mengajar 

b. Mengidentifikasi Entering-behavior Peserta Didik 

c. Model dan Metode Belajar Mengajar 

2. Capaian Pembelajaran 

Setelah menyelesaikan pembelejaran ini, mahasiswa 

diharapkan dapat: 

a. Menjelaskan kembali pengertia dasar srategi belajar-

mengajar 

b. Menjelaskan identifikasi entering-behavior peserta didik 

c. Menyebutkan dua model dan metode belajar-mengajar. 

3. Petunjuk Belajar 

a. Mahasiswa akan membaca lebih awal materi pokok. 

b. Membaca dan mempelajari dengan teliti bahan bacaan 

yang wajib dibaca dan buku-buku anjuran yang bisa 

ditemukan di perpustakaan. 
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B. Konsep Dasar Strategi Belajar Mengajar 

1. Pengertian Strategi Belajar-Mengajar 

Srategi belajar mengajar sering diidiomkan pada isilah strategi 

pembelajaran, karena di dalam proses pembelajaran terjadi proses 

belajar dan mengajar sekaligus. Strategi pembelajaran adalah suatu 

rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasara khusus. 

Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar 

haluan umtuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar,strategi bisa 

diartikan sebagai pola-pola umum kegiata guru anak didik dalam 

perwujudan kegiatan belajar mengajar yang telah digariskan. 

Pemilihan strategi pembelajaran sangatlah penting. Strategi yang 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran disebut strategi 

pembelajaran. Pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu 

peserta didik melakukan kegiatan belajar. Tujuan melakukan strategi 

pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan 

belajar yang dilakukan peserta didik. Pihak-pihak yang terlibat dalam 

pembelajaran adalah pendidik (perorangan dan atau kelompok) serta 

peserta didik (perorangan, kelompok dan atau komunitas) yang 

berinteraksi edukatif antara satu dengan yang lainnya. 

Menurut Ensiklopedia pendidikan, strategi ialah the art of bringing 

forces to the battle field in favourable position. Dalam pengertian inistrategi 

adalah suatu seni, yaitu membawa pasukan dalam medan tempur 

dalam posisi yang paling menguntungkan.16 

Dalam perkembangan selanjutnya strategi tidak lagi hanya seni, 

tetapi sudah merupakan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. 

Dengan demikian istilah strategi yang diterapkan dalam dunia 

pendidikan, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar adalah suatu 

                                                                   
16 W Gulo, Srategi Belajar Mengajar, Jakarta, Gramedia Widiasarana 

Indonesia, 2002, 1-2. 
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seni dan ilmu untuk membawakan pengajaran dikelas sedemikian 

rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara 

efektif dan efisien. 

Srategi pembelajaran adalah suatu rencana cermat mengenai 

kegiatan untuk mencapai sasara khusus.Secara umumstrategi 

mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan umtuk 

bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

Dihubungkan dengan belajar mengajar,strategi bisa diartikan sebagai 

pola-pola umum kegiata guru anak didik dalam perwujudan kegiatan 

belajar mengajar yang telah digariskan. 

Menurut Wina Sanjaya strategi atau metode adalah komponen 

yang juga mempunyai fungsi yang sangat menentukan. Keberhasilan 

pencapaian tujuan yang sangat-sangat ditentukan oleh komponen 

ini.Terdapat berbagai pendapat tentang strategi pembelajaran 

sebagaimana yang telah dikemukakan oleh parah ahli pembelajaran, di 

antaranya sebagai berikut: 

 Kozna (1989) secara umum menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang 

dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan 

kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran 

tertentu. 

 Gerlach dan Ely (1980) menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan cara-cara yang di pilih untuk 

menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan 

pembelajaran tertentu. 

 Dick dan Carey (1990) menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi 

pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang 

atau digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta 

didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 
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 Gropper (1990) mengatakan bahwa strategi pembelajaran 

merupakan pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Memerhatikan beberapa pengertian strategi pembelajaran di 

atas, dapat disimpulkan bahwa strstegi pembelajaran merupakan cara-

cara yang akan di pilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk 

menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan 

peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang 

pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir 

kegiatan belajar.17 

Secara etimologi , strategi berasal dari kata Yunani, strategia, 

yang berarti ilmu perang atau panglima perang.Berdasarkan arti kata 

tersebut, strategi adalah suatu seni merancang operasi di dalam 

peperangan, seperti cara-cara mengatur posisi atau siasat berperang, 

angkatan darat atau angkatan laut. Strategia juga dapat diartikan 

sebagai suatu keterampilan mengatur kejadian atau peristiwa. 

Menurut KBBI, strategi adalah ilmu dan seni menggunakan 

semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan 

tertentu dalam perang dan damai. Dalam konteks pengajaran, 

menurut Gagne, strategi adalah kemampuan internal seseorang untuk 

berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan  

Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis 

besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang 

telah ditentukan. Berkaitan dengan belajar mengajar, Strategi bisa 

diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam 

perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang 

telah digariskan. 

                                                                   
17 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar 

yang Kreatif dan Efektif , Jakarta, Bumi Aksara, 2008, 2. 
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Ada empat strategi dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal 

berikut:18  

a. Mengidentifikasi serta menerapkan spesifikasi dan kualifikasi 

perubahan tingkah laku dan kpribadian anak didik 

sebagaimana yang diharapkan. 

b. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan 

aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. 

c. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik 

belajar mengajar yang dianggap paling tepat efektif sehingga 

dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan 

kegiatan mengajarnya. 

d. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan 

atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat 

dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil 

kegiatan belajar mengajar yang selanjutnyaakan dijadikan 

umpan balik untuk menyempurnakan sistem instruksional 

yang bersangkutan secara keseluruhan. 

Strategi belajar digambarkan sifat, tingkah laku yang tidak 

teramati, atau langkah nyata yang dapat diamati.starategi belajar 

mengajar menurut J.R. David meliputi rencana, metode, dan 

perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan 

pengajaran tertentu. Strategi dapat diartikan sebagai rencana kegiatan 

untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara untuk 

mencapai sesuatu.  19 

 

                                                                   
18 Djamarah dan Aswan Zain, 2010: 5-6). 
19 Isriani Hardini dan Dewi Puspitasari, Strategi Pembelajaran Terpadu, 

Yogyakarta, Famila Group Relasi Inti Media, 2015,  25-26. 



100 | Dr. Mira Mareta, M.A. 

2. Mengidentifikasi Entering Behavior Peserta didik 

Sebagaimana tujuan dari proses belajar mengajar adalah 

tercapainya tujuan pembelajarn, maka entering behavior menjadi bagian 

proses yang sangat penting, tepat atau tidaknya entering behavior, 

akan menentukan keberhasilan pembelajaran. Dan telah disepakati 

secara konsensus hasil perbuatan belajar itu dimanifestasikan dalam 

perubahan perilaku dan pribadi baik secara material-substansial, 

struktural-fungsional, maupun secara behavioral. 

Entering behavior peserta didik adalah tingkat atau jenis 

karakteristik perilaku peserta didik yang telah dimilikinya pada saat 

akan memasuki kegiatan belajar mengajar. Entering behavior dapat 

diidentifikasi dengan berbagai cara, antara lain: 

1) Dengan cara tradisional, biasanya guru memulai dengan 

memberikan pertanyaan pertanyaan mengenai bahan atau 

materi yang opernah diberikan atau dipelajari sebelum 

menyajikan materi batu (apersepsi material). 

2) Dengan cara inovatif, guru dengan profesionalitasnya mampu 

mengembangkan instrument pengukuran kemampuan peserta 

didik yang tingakt validitas dan realibilitasnya sangat terukur, 

dengan memberikan alat pre-test misalnya. 

Dengan mengetahui entering behavior peserta didik, guru akan 

terbantu untuk menentukan strategi dan model pembelajaran yang 

akan dilaksanakan, keuntungannya antara lain: 

1) Mengetahui seberapa jauh terdapatnya kesamaan individual 

antarsiswa dalam taraf kesiapannya (readiness), kematangan 

(maturation), serta tingkat penguasaan (mastery) pengetahuan 

dan keterampilan dasar sebagai landasan bagi penyajian 

bahan/materi yang baru. 
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2) Dengan diketahuinya disposisi perilaku peserta didik tersebut, 

akan dapat dipertimbangkan dan dipilih bahan, prosedur, 

metode, teknik, dan alat bantu belajar mengajar yang sesuai. 

3) Dengan membandingkan nilai pre test dengan post tes yang 

diberikan belakangan, guru akan memperoleh indikator atau 

petunjuk seberapa jauh atau seberapa banyak perubahan 

perilaku telah terjadi pada peserta didik.  

Adakalanya entering behavior itu disumsikan atau dianggap 

bernilai nol atau tidak ada sama sekali, apabila bahan atau program 

yang disajikan itu benar-benar dapat dianggap sebagai hal yang baru 

sama sekali bagi siswa yang bersangkutan. 

Mengingat hakikay perubahan perilaku dalam belajat itu dapat 

merupakan penambahan (pengayaan), peningkatan (pendalaman) hal-

hal batu (baik itu penegtahuanm keterampilan  sikap) terhadap yag 

lama yang telah dimiliki atau dikuasai peserta didik, disamping 

penciptaan (pengadaan) hal-hal yang baru sama sekali atau 

pengurangan terhadap pola-pola perilaku (kebiasaan, sikap) lama yang 

tidak kita inginkan (misalnya merokok, minum-minuman minuman 

keras, menyontek), maka sekurang-kurangnya ada tidak dimensi dari 

entering behavior itu perlu diketahui oleh guru, ialah: 

1) Batas-batas cakupan ruang lingkup materi pengetahuan (body 

of knowledge) yang telah dimiliki oleh peserta didik. 

2) Tingkatan/ level pola-pola respon atau kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik yang telah dicapai dan dikuasai 

peserta didik. 

3) Kesiapan (readiness) dan kematangan (maturation) fungsi-fungsi 

psikomotorik, proses-proses kognitif, pengalaman, mengingat, 

berpikir, afektif, emoional, motivasi, dan kebiasaan. 
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3. Model atau Metode Strategi Pembelajaran 

Strategi belajar-mengajar dapat dikelompokkan ke dalam 

beberapa model pendekatan, tergantung dari segi apa kita 

mengelompokkannya. Ada strategi belajar-mengajar yang 

dikelompokkan berdasarkan komponen yang mendapatkan tekanan 

dalam program pengajaran,20 seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya. Dalam hal ini dikenal tiga macam strategi belajar-

mengajar, yaitu: 

a. Strategi belajar-mengajar yang berpusat pada guru atau yang 

dikenal dengan istilah Teacher Centered Learning (TCL); strategi 

ini sudah banyak ditinggalkan, karena kurang memperhatikan 

potensi peserta didik. 

b. Strategi belajar-mengajar yang berpusat pada peserta didik, 

atau disebut Student Centered Learning (SCL), dimana 

pembelajaran berpusat pada peserta didik  yang 

mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, 

kepribadian, dan kebutuhan peserta didik, serta 

mengembangkan kemandirian dalam mencari dan 

menemukan pengetahuan. 

c. Strategi belajar mengajar yang berpusat pada materi 

pengajaran, dimana sumber belajar menjadi fokus dalam 

proses belajar mengajar. Strategi ini tentunya dapat terus 

dikembangkan, namun dengan memperhatikan profesionalitas 

guru dan potensi peserta didik. 

Di bawah ini berpedaan mencolok antara pendekatan TCL dan 

SCL:21 

                                                                   
20 W Gulo, Srategi ...11  
 
21 Seto Mulyadi dkk, Psikologi…, 285.  
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Teacher Centered 
Learning (TCL) 

Student Centered Learning 
(SCL) 

Pengetahuan ditransfer 
dari guru ke peserta didik 

Peserta didik aktif 
mengembangkan pengetahuan 
dan keterampilan yang 
dipelajarinya 

Peserta didik menerima 
pengetahuan secara pasif 

Peserta didik aktif terlibat dalam 
mengelola pengetahuan 

Menekankan pada 
penguasaan materi 

Tidak hanya menekankan pada 
penguasaan materi, tetapi juga 
mengembangkan karakter peserta 
didik (long-life education) 

Biasanya memanfaatkan 
media tunggal seperti 
ceramah 

Memanfaatkan banyak media 
(Multi media) 

Fungsi guru sebagai 
pemberi informasi utama 
dan evaluator 

Fungsi guru sebagai fasilitator dan 
evaluasi dilakukan bersama 
dengan peserta didik 

Proses pembelajaran dan 
penilaian dilakukan 
terpisah 

Proses pembelajaran dan 
penilaian dilakukan secara 
berkesinambungan dan 
terintegrasi 

Menekankan jawaban yang 
benar 

Penekanan pada proses 
pengembangan pengetahuan. 
Kesalahan dinilai dan dijadikan 
sumber pembelajaran. 

 

Jenis-jenis atau klasifikasi strategi pembelajaran  yang dapat 

dibedakan ke dalam: 

1) Strategi pembelajaran langsung (direct instruction) 

a. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang 

kadar berpusat pada gurunya paling tinggi, dan paling 
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sering digunakan. Pada strategi ini termaksud  

didalamnya metode-metode ceramah, pertanyaan 

didaktif, pengajaran eksplisit, praktek dan latihan serta 

demonstrasi.  

b. Strategi pembelajaran langsung efektif digunakan  untuk 

memperluas  informasi atau mengembangkan  

keterampilan langkah demi langkah 

2) Strategi pembelajaran tidak langsung (indirect instruction)  

a. Pembelajaran tidak langsung  memperlihatkan bentuk 

keterlibatan siswa yang tinggi dalam melakukan 

observasi, penyelidikan, pengambaran  inferensi 

berdasarkan data, atau pembentukan hipotesis. 

b. Dalam pembelajaran tidak langsung, peran guru beralih 

dari penceramahan menjadi fasilitator, pendukung dan 

sumber personal (resource person). Guru merancang 

lingkungan belajar, memberikan kesempatan siswa untuk 

terlibat dan jika memungkinkan memberikan umpan 

balik kepada siswa ketika mereka melakukan  inkuiri. 

c. Strategi pembelajaran tidak langsung  mensyaratkan  

digunakanya bahan-bahan  cetak, non cetak dan sumber-

sumber manusia. 

3) Strategi pembelajaran interaktif (interactive instruction) 

a. Strategi pembelajaran  interaktif merujuk kepada bentuk 

diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik  

b. Strategi pembelajaran interaktif dikembangkan dalam 

rentang pengelompokkan dan metode-metode interaktif. 

Didalamnya terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, 

diskusi kelompok kecil atau pengajaran tugas 

berkelompok, dan kerja sama siswa secara berpasangan. 
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4) Strategi pembelajaran melalui pengalaman (experiential 

learning)  

a. Strategi belajar melalui pengalaman menggunakan 

bentuk sekuens induktif, berpusat pada siswa dan 

berorientasi pada aktivitas. 

b. Penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman 

adalah proses belajar, dan bukan hasil belajar. 

c. Guru dapat menggunakan strategi ini baik di dalam kelas 

maupun diluar kelas  dapat dikembangkan . contoh ; 

didalam kelas dapat digunakan  metode simulasi, 

sedangkan diluar kelas dapat dikembangkan metode 

observasi untuk memperoleh  gambaran pendapat 

umum.  

5) Strategi pembelajaran mandiri 

Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang 

bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian 

dan peningkatan diri.Fokusnya adalah pada perencanaan 

belajar mandiri oleh peserta didik dengana bantuan guru. 

Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman atau 

sebagian dari kelompok kecil. 

Berbagai jenis strategi belajar mengajar dapat dikelompokkan 

berdasarkan berbagai pertimbangan sebagai berikut: 

1) Dilihat dari kegiatan pengolahan pesan atau materi, maka 

strategi belajar-mengajar dapat dibedakan dalam dua jenis, 

yaitu: 

a. Strategi belajar-mengajar ekspositori dimana guru mengolah 

secara tuntas pesan/materi sebelum disampaikan di kelas 

sehingga peserta didik tinggal menerima saja. Strategi 

Ekspositorik dapat digunakan di dalam mengajarkan 

berbagai materi pelajaran, kecuali yang sifatnya pemecahan 

masalah. 
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b. Strategi belajar-mengajar heuristic atau kurioristik, di mana 

peserta didik mengolah sendiri pesan/ materi dengan 

pengarahan dari guru. Strategi Heuristik dapat digunakan 

untuk mengajarkan berbagai materi pelajaran termasuk 

pemecahan masalah. Dengan Strategi Heuristik 

diharapkan siswa bukan hanya paham dan mampu 

melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Akan tetapi, juga akan 

terbentuk sikap-sikap positif, seperti kritis, kreatif, 

inovatif, mandiri, terbuka. Strategi Heuristik terbagi atas 

Discovery dan Inkuiri. 

2) Strategi belajar-mengajar dapat pula atas dasar pertimbangan 

proses pengolahan pesan atau materi. Dari segi ini, strategi 

belajar-mengajar dapat dibedakan dalam dua jenis:22 

a. Strategi belajar-mengajar deduktif, yaitu pesan yang di olah 

mulai dari umum menuju pada yang khusus, dari hal-hal 

yang abstrak kepada hal-hal yang konkret, dari konsep-

konsep yang abstrak kepada contoh-contoh yang konkrit. 

Strategi deduktif dapat digunakan dalam pengajaran 

konsep, baik konsep konkret maupun konsep terdefinisi 

b. Strategi belajar-mengajar induktif, yaitu pengolahan pesan 

yang dimulai dari hal-hal yang khusus menuju hal-hal yang 

umum, dari peristiwa-peristiwa yang bersifat individual 

menuju kepada generalisasi, dari pengalaman-pengalaman 

empiris yang individual menuju kepada konsep yang 

bersifat umum. Strategi induktif dapat digunakan dalam 

mengajarkan konsep, baik konsep konkret maupun 

konsep terdefinisi 

                                                                   
22 W Gulo, Srategi…,11-12 
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3) Strategi belajar menegajar berdasarkan atas pertimbangan 

pengaturan guru 

a. Strategi seorang guru. Seorang guru mengajar kepada 

sejumlah siswa. 

b. Strategi pengajaran beregu (team teaching). Dengan 

pengejaran beregu, dua orang atau lebih guru mengajar 

sejumlah siswa. Pengajaran beregu dapat digunakan di 

dalam mengajarkan salah satu mata pelajaran atau 

sejumlah mata pelajaran yang terpusat kepada suatu 

topic tertentu.  

4) Strategi belajar mengajar berdasarkan atas pertimbangan 

jumlah siswa; a. strategi klasikal, b. strategi, kelompok 

kecil, dan c. strategi individu. 

5) Strategi belajar menagajar berdasarkan atas pertimbangan 

interaksi guru dengan siswa 

a. Strategi tatap muka. Strategi ini akan lebih baik dengan 

menggunakan alat peraga. 

b. pelajaran melalui media. Guru tidak langsung kontak 

dengan siswa, tetapi guru “mewakilkan” kepada media. 

Siswa berinteraksi dengan media.23 

 

C. Rangkuman 

1. Strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru 

anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan yang telah digariskan. Didalamnya terjadi 

proses mengidentifikasi serta menerapkan spesifikasi dan 

kualifikasi perubahan tingkah laku dan kpribadian anak didik 

sebagaimana yang diharapkan, memilih sistem pendekatan 

belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup 

                                                                   
23 Isriani Hardini dan Dewi Puspitasari, Strategi …, 72-74 
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masyarakat, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan 

teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat efektif 

sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam 

menunaikan kegiatan mengajarnya, menetapkan norma-norma 

dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar 

keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru 

dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang 

selanjutnyaakan dijadikan umpan balik untuk 

menyempurnakan sistem instruksional yang bersangkutan 

secara keseluruhan. 

2. Entering behavior peserta didik adalah tingkat atau jenis 

karakteristik perilaku peserta didik yang telah dimilikinya pada 

saat akan memasuki kegiatan belajar mengajar. Entering 

behavior dapat diidentifikasi dengan cara tradisional; guru 

memulai dengan memberikan pertanyaan pertanyaan 

mengenai bahan atau materi yang opernah diberikan atau 

dipelajari sebelum menyajikan materi batu (apersepsi material), 

dan denga cara inovatif, guru dengan profesionalitasnya 

mampu mengembangkan instrument pengukuran kemampuan 

peserta didik yang tingakt validitas dan realibilitasnya sangat 

terukur, dengan memberikan alat pre-test 

3. Model atau metode dalam strategi belajar-mengajar dapat 

dibagi menjadi tiga, yaitu penedekatan belajar-mengajar yang 

berpusat pada guru atau yang dikenal dengan istilah Teacher 

Centered Learning (TCL), belajar-mengajar yang berpusat pada 

peserta didik, atau disebut Student Centered Learning (SCL), dan 

strategi belajar mengajar yang berpusat pada materi 

pengajaran, dimana s 
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D. Tugas 

1. Apa yang dimaksud dengan strategi belajar-mengajar? 

2. Bagaimana caranya mengidentifikasi entering behavior peserta 

didik dalam proses belajar menagjar? 

3. Sebutkan model pendekatan strategi belajar mengajar yang 

paling tepat dan sesuai dengan perkembangan peserta didik? 
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BAB VI 

INTELEGENSI, KOGNISI, DAN METAKOGNISI 

 

 

A. Pendahuluan  

1. Pokok Bahasan 

a. Pengertian Intelegensi, Kognisi, dan Metakognisi 

b. Peran Intelegensi, Kognisi, dan Metakognisi 

2. Capaian Pembelajaran 

Setelah mengikuti perkuliahan, diharapkan mahasiswa dapat: 

a. Menjelaskan kembali perbedaan antara intelegensi, 

kognisi, dan metakognisi 

b. Menjelaskan peran intelegensi, kognisi dan metakognisi 

dalam proses belajar 

3. Petunjuk Belajar 

a. Mahasiswa akan membaca lebih awal materi pokok. 

b. Membaca dan mempelajari dengan teliti bahan bacaan 

yang wajib dibaca dan buku-buku anjuran yang bisa 

ditemukan di perpustakaan. 
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B. Intelegensi, Kognisi, dan Metakognisi 

1. Pengertian Intelegensi, Kognisi, dan Metakognisi 

Inteligensi  dan kognisi, keduanya adalah kemampuan berpikir. 

Disebut inteligensi karena penjelasannya menggunakan pendekatan 

pengukuran atau psikometeri, sedangkian disebut kognisi karena 

penjelasannya menggunakan pendekatan pemrosesan informasi. 

Secara detail, mengenai inteligensi dan kognisi akan diuraikan lenih 

lanjut dalam bab ini. 

Mengapa kedua hal tersebut dibahas dalam buku ini, karena 

kognisi terkait dengan metakognisi. Sementara dalam metakognisi 

terkandung self regulated, yang dalam konteks belajar disebut self 

regulated learning, atau pengaturan sendiri dalam belajar, atau secara 

singkat  diartikan sebagai (tanpa mengurangi arti) adalah 

“kemandirian belajar”. Karena self regulated learning perlu dibahas 

secara mendalam, maka akan dibahas secara tersendiri dalam bab ini. 

Pada pembahasan mengenai fungsi otak, ada dua model 

pendekatan yang dapat ditempuh, yaitu pendekatan psikometri, dan 

pemrosesan informasi. 

a) Pendekatan psikometri melahirkan istilah inteligensi dan IQ 

(intelligent quotient), dan pendekatan pemrosesan informasi 

melahirkan istilah kognisi (cognition); 

b) Pendekatan psikometri memahmai inteligensi dari aspek 

strukturalnya, sedangkan pemrosesan informasi atau 

pendekatan kognisi, memahami inteligensi aspek prosesnya; 

c) Unit analisis dalam pendekatan psikometri adalah faktornya, 

sedangkan unit analisis dalam pendekatan kognisi adalah 

komponen-komponen pemrosesan informasi. 

Dari model pendekatan di atas, bisa dikatakan bahwa untuk 

memahami apa artinya inteligensi, kita akan lebih banyak 
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berkecimpung dalam model pendekatan psikometri. Sedangkan untuk 

memahami apa artinya kognisi, kita akan berkecimpung dalam model 

pendekatan pemrosesan informasi. 

a. Inteligensi 

Pendekatan psikometri disebut juga teori psikometri, 

karena basisnya terletak pada studi mengenai perbedaan-

perbedaan individu, atau diferensiasi dari kemampuan-

kemampuan individual nyang tersembunyi. 

Menurut Thurstone (1938 dalam Stenberg, 1985) 

inteligensi terdiri dari factor jamak (multiple factors), yang 

mencakup tujuh kemampuan mental utama (primary mental 

abilities), yaitu: 

1) Pemahaman verbal (verbal comprehension); 

kemampuan ini biasanya diukur melalui tes-tes kosa kata, 

termasuk sinonim dan lawan kata, dan tes-tes kemampuan 

menyimak bacaan. 

2) Kecepatan verbal (verbal fluency); kemampuan ini 

biasanya diukur melalui tes-tes yang menuntut kecepatan 

dan ketepatan menghasilkan kata-kata, misalnya dalam 

waktu yang singkat mampu menghasilkan sebanyak 

mungkin kata yang dimulai dengan huruf d. 

3) Bilangan (number);kemampuan ini biasanya diukur 

melalui pemecahan masalah-masalah aritmatika. Dalam tes 

ini sangat ditekankan tidak hanya masalah-masalah 

perhitungan dan pemikiran, tetapi juga penguasaan atas 

pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. 

4) Visualisasi spasial (spatial visualization); kemampuan 

ini biasanya diukur dengantes-tes yang menuntut 

manipulasi mental atas symbol-simbol atau bangun-

bangun geometris. 
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5) Ingatan (memory); kemampuan ini biasanya diukur 

melalui tes mengingat kembali kata-kata atau kalimat yang 

dihafal dari gambar-gambar yang disertai keterangan 

gambar (kata-kata). 

6) Pemikiran (reasoning); kemampuan ini biasanya diukur 

melalui tes-tes analogi (misalnya, Pengacara: Klien, 

Dokter: ……; dan lain-lain), atau rangkaian huruf atau 

angka untuk diselesaikan (2, 4, 7, 11, …., ….., …., ….). 

7) Kecepatan persepsi (perceptual speed); kemampuan 

ini biasanya diukur melalui tes-tes yang menuntut 

pengenalan simbol-simbol secara cepat, misalnya 

kecepatan menyilang, atau memberi tanda pada huruf „f‟ 

yang terdapat dalam deretan huruf-huruf (Stenberg, 1985). 

Pakar lain yang mengembangkan konsep tentang 

inteligensi adalah Guilford (1971 dalam Khatena, 1992), yang 

terkenal teorinya dengan istilah “Struktur Intelek” 

(Structure of Intelect/SOI). Teori ini tampaknya 

merupakan perluasan komprehensif atas teori factor jamak 

(multiple factors theory) Thurstone.Teori SOI Guilford 

mengemukakan bahwa inteligensi memiliki 180 kemampuan 

(semula 150 kemampuan).Teori ini sering juga disebut tiga 

dimensi, yaitu operasi, produk, da nisi. 

1) Dimensi operasi,  mencakup lima aspek yang terlibat 

dalam pemrosesan informasi, yaitu: (1) kognisi, yang 

berfungsi menyimpan dan mnegeluarkan informasi dari 

otak; (2) operasi produk konvergen, yang bersifat tunggal dan 

konvensional; (3) operasi produk divergen, yang mencakup 

berbagai alternatif dan variasi ide yang tidak biasa; (4) 

memori, yang berfungsi untuk menyimpan dan 

mereproduksikan kembali (mengingat) informasi; (5) 

evaluasi,  yang melakukan perbandingan dan penilaian 

berdasarkan kriteria tertentu. 
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2) Dimensi produk, memiliki enam bentuk organisasional 

produk dalam informasi yang diproses individu, meliputi, 

(1) unit, yaitu item tunggal informasi; (2) kelas,  yaitu 

kelompok item informasi yang memiliki sifat-sifat yang 

sama; (3) relasi, yaitu keterkaitan antara item informasi 

yang memiliki kesamaan; (4) system, yaitu koleksi item 

informasi yang merupakan suatu kompleksitas yang saling 

berhubungan; (5) transformasi, yaitu perubahan atau 

modifikasi informasi; dan (6) implikasi, penerapan 

informasi. 

3) Dimensi isi atau konten, semula terdiri dari lima aspek, 

yaitu (1) visual (penglihatan); (2) pendengaran (auditori); (3) 

simbolik, yaitu informasi dalam bentuk simbol atau 

lambang, misalnya kata-kata, angka, not musik; (4) semantic, 

yang memberikan makna tertentu pada suatu informasi; 

(5) perilaku, yang mengarahkan dalam bentuk perilaku. 

Kemudian perkembangan selanjutnya adalah fungsi figural 

(gambar-gambar) dilepaskan dari fungsi auditoris. Jadi 

aspek keenam dalam isi atau konten adalah figural 

(Khatena, 1992 dalam Semiawan, 1997). 

Dengan demikian, seluruh aspek struktur intelek dari 

Guilford meliputi 6 x 5 x 6 = 180 aspek. 

Gardner (1983, 1993) mengajukan teori inteligensi yang 

bersifat jamak (multiple intelligence) yang membahas kemampuan 

otak manusia dan sensivitasnya terhadap beragam budaya 

manusia. Gardner mengelompokkan inteligensi ke dalam 

tujuh kelompok, yaitu: 

1) Inteligensi linguistic (linguistic intelligence), yaitu kemampuan 

menggunakan bahasa dalam memahami bacaan (the ability 

to use language in literary sense);  

2) Inteligensi logika matematika (logical mathematical 

intelligence), yaitu kemampuan memahami dan 
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menggunakan logika, matematika, dan ilmu pengetahuan 

(logical, mathematical, and scientific ability);  

3) Inteligensi spasial (spatial intelligence), yaitu kemampuan 

membentuk suatu model mental dari masalah spasial 

meliputi kemampuan menggerakkan dan 

mengoperasionalkannya sesuai dengan model tersebut (the 

ability to form a mental model of spatial world including the ability 

to manuver and operate it according to the model);  

4) Inteligensi musik (music intelligence), yaitu kemampuan 

menggunakan bahasa musik (the ability to use the languages of 

music);  

5) Inteligensi kinestik-tubuh (bodily-kinesthetic intelligence), yaitu 

kemampuan memecahkan atau melihat masalah dengan 

cara menggunakan bagian-bagian badan atau seluruh 

badan (the ability to solves problems on to fashion them using parts 

of the body or the whole body);  

6) Inteligensi interpersonal (interpersonal intelligence),  yaitu 

kemampuan memahami orang lain dan motivasi-motivasi 

mereka, dan kemampuan mengetahui bagaimana bekerja 

sendiri atau bekerja sama dengan orang lain (theability to 

understand other people and their motivations, and to know how to 

work alone or cooperatively with others);  

7) Inteligensi intrapersonal (intrapersonal intelligence), yaitu 

kemampuan yang berkaitan dengan cara melihat ke dalam 

diri dan kapasitas untuk membentuk model yang akurat 

dan jujur mengenai diri sendiri yangb dapat digunakan 

untuk menjalani hidup secara efektif (a correlative ability 

turned inward and a capacity to form an accurate and truthful model 

of self that can be used to operate effectively in life); (Khatena, 

1992). 
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Selanjutnya Gardner menambah dua jenis inteligensi 

yaitu, (1) inteligensi natural (natural intelligence), yaitu 

kemampuan mengenal flora, fauna, dan mencintai alam 

seperti biologi dan fisika; (2) inteligensi spiritual (spiritual 

intelligence), yaitu kemampuan menghayati suatu agama, 

kepercayaan, menghayati adanya Tuhan Yang Maha Esa 

Sejhalan dengan berkembangnya berbagai teori tentang 

inteligensi, berkembang pula definisi tentang inteligensi. 

Menurut Stenberg, berdasarkan survey yang diadakan tahun 

1921, pada umumnya inteligensi berkaitan dengan: (1) 

kemampuan tingkat tinggi (seperti penalaran abstrak, 

representasi mental, pemecahan masalah dan pembuatan 

keputusan; (2) kemampuan belajar, dan; (3) adaptasi untuk 

memenuhi tuntutan lingkungan. Dua unsur penting dalam 

definisi tersebut adalah “kapasitas untuk belajar dari 

pengalaman” dan “kapasitas untuk beradaptasi dengan 

lingkungan”.Bahwa kemampuan belajar dan beradaptasi 

merupakan kapasitas yang menentukan dalam inteligensi, 

terlihat jelas dalam kasus-kasus retardasi mental (Sukadji, 

1998).Survey tahun 1986 menyimpulkan bahwa unsur yang 

penting dalam definisi inteligensi menyempit dengan 

menekankan unsur “adaptasi”.Tetapi dalam realitasnya, 

manusia tidak hanya beradaptasi dengan lingkungan, tetapi 

juga memilih lingkungan, dan kadang-kadang membentuk 

lingkungan. 

Dengan demikian, definisi inteligensi mengarah pada 

kemampuan beradaptasi dengan tuntutan lingkungan, atau 

kreatif dan inovatif mengubah dan menemukan konteks 

baru.Selanjutnya Stenberg menyarankan definisi sebagai 

berikut, inteligensi adalah kemampuan mental yang 

dibutuhkan untuk adaptasi maupun membentuk dan memilih 
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konteks lingkungan (Stenberg, 1997, dalam Soetarlinah 

Sukadji, 1998). 

 

b. Kognisi 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pembahasan 

tentang intelegensi terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan 

psikometri dan kognisi atau pemrosesan informasi. Demikian 

pula pembahasan proses mental terdapat beberapa 

pendekatan, di antaranya pendekatan perilaku yang 

dikemukakan kaum behaviorisme, dan pendekatan kognisi 

atau pemrosesan informasi. 

1) Pendekatan Kognisi 

Menurut Darlene V. Howard (1983) mengemukakan 

pandangan dari pendekatan kognisi dapat dikemukakan 

sebagai berikut. 

Pertama, pendekatan kognisi lebih menekankan pada cara 

mengetahui (knowing) dan bukan cara memberikan respons 

(responding). Pendekatan ini memiliki kecenderungan untuk 

menemukan cara ilmiah dalam proses mental seorang 

individu dalam uoaya memperoleh penguasaan (acquisition) 

dan pengaplikasian (application) pengetahuan. Ini berarti 

penekanan pendekatan kognitif bukan terletak pada 

hubungan stimulus-respons tetapi pada apa yang terjadi 

dalam proses mental tersebut. Atau dengan kata lain, lebih 

banyak mempergunakan pikiran (mind), dan bukan dengan 

tindakan/perbuatan (behavior). Descartes menyatakan, 

“cogito ergo sum” (“saya berpikir, karena itu saya ada”), dan 

bukan “saya berbuat/bertindak, maka saya ada”. 

Kedua, pendekatan kognisi lebih menekankan pada 

struktur mental atau pengaturan/pengorganisasian. 

Penekanan tentang fungsi pengaturan ini dijelaskan oleh 
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Jean Piaget yang telah memberikan kontribusinya dalam 

pengertian tentanbg perkembangan manusia, khususnya 

perkembangan kognisi.Piaget menyatakan bahwa semua 

makhluk hidup dilahirkan dengan keahlian yang berbeda, 

yaitu keahlian untuk mengatur pengalaman, dan keahlian 

ini merupakan factor pendorong (impetus) dalam 

perkembangan kognisi. 

Ketiga, pendekatan kognisi mempersepsikan individu 

sebagai makhluk yang aktif, konstruktif, berencana, dan 

bukan makhluk yang pasif menerima stimulus dari 

lingkungan. Para ahli teori kognisi memandang individu 

sebagai pelaku aktif dalam proses pemerolehan dan 

aplikasi pengetahuan. Lebih lanjut mereka berpendapat 

bahwa manusia harus melakukan analisa tentang strategi 

yang digunakan dalam berpikir, mengingat, memahami, 

dan juga menghasilkan bahasa (producing language). 

Selanjutnya menurut Howard (1983), selain bahwa kognisi 

memiliki tiga ciri sebagaimana di uraikan di atas, teori 

kognisi yang dapat juga disebut sebagai teori pemrosesan 

informasi, memiliki tiga asumsi sebagai berikut: 

Pertama, asumsi yang menyatakan bahwa antara stimulus 

dan respon terdapat rangkaian tahapan pemrosesan (a 

series of stages of processing) yang tiap tahapnya memerlukan 

jumlah yang pasti. 

Kedua, asumsi yang menyatakan bahwa jika stimulus 

diproses melalui tahapan tersebut, maka bentuk da nisi 

(form and content) stimulus diasumsikan telah memulai 

sejumlah tahapan perubahan atau transformasi. 

Ketiga, asumsi yang menyatakan bahwa setiap tahapan 

dari sistem pemrosesan memiliki kapasitas terbatas, dalam 

arti adanya batasan dalam jumlah pemrosesan yang 

dilakukan secara berkesinambungan.Menurut pendekatan 
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pemrosesan informasi ini, penentuan rangkaian tahapan 

yang membentuk satu kognisi dan penentuan sifat dari 

perubahan atau transformasi yang terjadi pada tahap 

tersebut, sangat penting untuk dapat memahami sifat 

kognisi manusia. 

2) Teori Pemrosesan Informasi 

Pemrosesan informasi merupakan suatu sistem yang 

terdiri dari tiga subsistem, yaitu register sensorik (sensory 

registers), memori yang bekerja (working memory), dan 

memori jangka panjang (long term memory) (Howard, 

1983). Bagaimana fungsi masing-masing subsistem dan 

bagaimana saling keterkaitannya akan diuraikan sebagai 

berikut: 

a) Fungsi Register Sensorik (Sensory Registers) 

Register sensorik ini berfungsi menyimpan informasi 

yang berbentuk stimulus, baik yang bersifat visual, 

auditori, dan tactile berdasarkan kejadian yang dialami. 

Salah satu karakteristik register sesnsorik adalah bahwa 

penyimpanan, durasi waktu sangat singkat. Karena 

informasi yang masuk ke dalam register sensorik ini 

berjalan terus, atau dengan kata lain bertambah terus, 

maka register sensorik memiliki mekanisme agar 

terjadi interferensi atau pergantian (displacement) dan 

pembusukan secara otomatis (automatic decay). Stimulus 

yang baru tidak dapat disimpan terus-menerus dalam 

register-sensorik, karena ia tidakl memiliki strategi 

untuk mempertahankan agar informasinya tidak 

tergantikan atau membusuk. Karena singkiatnya waktu 

penyimpanan informasi, maka jelas perlu adanya 

subsistem lain yang berfungsi menyimpan informasi , 

yaitu memori. 
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b) Fungsi Memori yang Bekerja (Working Memory) 

Memori yang bekerja berfungsi mempertahankan 

(hold) informasi dan memiliki karakteristik terpenting , 

yaitu terbatasnya kapasitas (limited capacity). Maka 

apabila kapasitas meori telah tercapai, penambahan 

memori baru mengakibatkan beberapa meori akan 

tergantikan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya 

peristiwa yang disebut “lupa”. Namun apabila memori 

ini terus menerus dilatih (rehearsed) dan kapasitas 

memorinya tidak terlampaui, maka memori dapat 

dipertahankan. Jika register sensorik mampu 

menyimpan contoh dari stimulusnya, maka bentuk 

representasi dari suatu memori dapat berbeda dengan 

bentuk eksternalnya. Contoh, bila stimulus berbentuk 

visual seperti gambar, maka memberikan penyandian 

atau pengkodean yaitu nama gambar tersebut (verbal 

representation). 

Pengkodean seperti ini merupakan bentuk representasi 

dari bekerjanya subsistem memori.Namun 

pengkodean dalam memori yang bekerja bukan hanya 

berbentuk verbal, tetapi juga visual (terutama untuk 

stimulus yang tidak dapat diberikan dengan label, 

contohnya wajah seorang yang baru dikenal), dan 

memori yang bekerja berfungsi juga sebagai semantic 

(semantic) yang berarti representasi makna suatu 

memori. 

c) Fungsi Memori Jangka Panjang (long-term memory) 

Memori jangka panjang berfungsi menyimpan secara 

permanen keseluruhan pengetahuan individu. Ini 

berarti memori yang telah lama disimpan dalam 

memori jangka panjang, tidak akan pernah terhapus. 

Kadangkala individu kesulitan mencari memori yang 
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sudah lama tersimpan, misalnya pada waktu 

ujian.Tetapi pada waktu keluar dari ruang ujian, 

jawaban ujian tersebut tiba-tiba muncul.Fungsi paling 

penting dari memori jangka panjang adalah semantik, 

yaitu menyimpan makna dari suatu kata dan 

pengalaman.Memori jangka panjang juga melakukan 

pengkodean (coding).Kadangkala individu tidak dapat 

menyimpan informasi yang tidak dapat dikodekan 

secara verbal. Contoh kita dapat mengenali wajah 

seseorang, meskipun kita tidak dapat mengingat nama 

pemilik wajah tersebut. Memori jangka panjang tidak 

hanya berfungsi menyimoan kenyataan (fact), tetapi 

juga berfungsi sebagai prosedur (procedures). Seperti 

halnya dengan computer, tidak hanya berfungsi 

sebagai penympan data, tetaoi juga berfungsi sebagai 

program memanipulasi data, demikian juga memori 

jangka panjang, tidak hanya memiliki fungsi 

menyimpan data tepai juga memiliki kemampuan 

mengolah data, dan fungsi inilah yang disebut dengan 

prosedur, sehingga individu mampu memecahkan 

berbagai persoalan/permasalahan dalam berbagai 

bidang. 

Pemrosesan informasi sebagai suatu sistem memiliki 

proses kontrol (control process) yang analog dengan program 

computer. Proses kontrol ini berfungsi untuk mengatur 

atau mengontrol alur informasi dalam sistem pemrosesan 

informasi. Proses kontrol merupakan strategi atau 

“program” yang disimpan dalam memori jangka panjang 

dan dapat digunakan jika diperlukan. Proses kontrol ini 

merupakan prosedur yang termasuk juga salah satu fungsi 

memori jangka panjang seperti telah diutarakan di atas. 

Secara lebih rinci, proses kontrol ini berfungsi sebagai 

strategi dalam memecahkan masalah, mengingat kembali 
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memori (recalling) dan strategi untuk memahami dan 

menghasilkan bahasa (dalam arti speech) (Howard, 1983). 

Menurut Atkinson dan Shiffrin, fungsi control meliputi: 

a) Maintenance rehearsal; yang berfungsi mengulang-

ulang informasi supaya tetap berada pada pusat 

perhatian; 

b) Elaborasi; yang berfungsi mengaitkan informasi yang 

sudah diulang-ulang dengan pengetahuan dan 

pengalaman yang sudah ada sebelumnya; 

c) Rekonstruksi; yang berfungsi mengaitkan informasi 

baru dengan informasi lama, berarti mengintegrasikan 

informasi baru ke dalam memori. 

d) Organisasi; yang berfungsi sebagai proses yang 

mengatur informasi, mengklasifikasikan dan memberi 

label atau symbol pada masing-masing kelas yang 

dapat membantu proses retrieval (proses pengeluaran 

kembali informasi yang disimpan dalam long-term 

memory) (Djiwatampu, 1993). 

 

Dalam pemrosesan informasi, dijelaskan oleh Howard 

(1983) dan Atkinson dan Shiffrin (dalam Berk, 1989, 

dalam Djiwatampu, 1993) bahwa pemrosesan informasi 

terdiri dari 3 subsistem, yaitu register sensorik (sensory 

registers), memori hyang bekerja (workingmemory) atau 

memori jangka pendek (short-term memory), dan memori 

jangka panjang (long-term memory). Fungsi register sensorik 

adalah menyimpan informasi, walaupun dengan duraswi 

waktu yang sangat singkat. Fungsi memori yang bekerja 

adalah menyimpan informasi dalam waktu yang lebih 

lama; terutama bila dilakukan latihan (rehearsal), maka 

informasi tidak mudah dilupakan.Penyimpanan informasi 
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tidak dalam bentuk aslinya, tetapi dengan 

pengkodean(coding).Memori jangka panjang berfungsi 

menyimpan informasi secara permanen (tetap), dan fungsi 

yang paling penting adaqlah melakukan semantic (semantic) 

atau pemberian makna terhadap suatu memori. Disamping 

itu juga memori jangka panjang berfungsi melakukan 

pengkodean (coding), dan berfungsi sebagai prosedur 

(procedures) atau proses kontrol. Fungsi sebagai prosedur ini 

dapat disamakan dengan komputer. Komputer tidak 

hanya berfungsi menyimpan data, tetapi juga sebagai 

program memanipulasi data, sehingga memori jangka 

panjang mampu memecahkan masalah dalam berbagai 

bidang. Atau dengan kata lain melakukan proses control 

(control processes) yang dapat dianalogikan denga program 

komputer yang mengontrol alur informasi, sehingga 

informasi disimpan dalam memori jangka panjang, dan 

dapat digunakan bila diperlukan. Memori jangka panjang 

juga merupakan strategi memecahkan masalah, mengingat 

kembali (recalling), memahami dan menghasilkan bahasa. 

Dalam pemrosesan ini ada fungsi yang lain lagi yang 

disebut pengenalan pola (pattern recognition) yang intinya 

berfungsi melakukan identifikasi susunan stimulus 

sensorik yang kompleks. 

 

c. Metakognisi 

1) Pengertian Metakognisi (Metakomponen) 

Metakognisi jelas berhubungan dengan kognisi. Istilah 

meta berasal dari bahasa Yunani, artinya lebih tinggi 

(bandingkan dengan metafisik, metaempiris, metafora, 

metaetika, dan lain-lain). Metakognisi secara etimologis artinya 

sesuatu yang lebih tinggi dari atau di atas kognisi, termasuk 

pengetahuan tentang kognisi itu sendiri. Pantas jika Baker dan 
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Brown (1984 dalam Hamilton & Ghatala, 1994), merujuk 

pada adanya dua macam tipe metakognisi, yaitu: 

a) Pengetahuan tentang kognisi (knowledge about cognition); 

b) Pengaturan kognisi (regulation of cognition). 

Pengetahuan tentang kognisi meliputi pengetahuan 

seseorang tentang sumber daya (resources) kognisinya sendiri, 

dan kesesuaian antara karakter pribadi seseorang pembelajar 

dengan situasi belajar. Baker dan Brown berpendapat bahwa 

pengetahuan tentang kognisi bersifat stabil sepanjang waktu. 

Pengetahuan tentang kognisi merupakan suatu bentuk 

pengetahuan deklaratif. Baker dan Brown juga berpendapat 

bahwa pengetahuan kognisi seseorang berkembang terlambat 

dibandingkan usianya, dan menjadi lebih sempurna pada usia 

yang lebih tua (Baker & Brown, 1984 dalam Hamilton & 

Ghatala, 1994). 

Sedang pengaturan kognisi merupakan mekanisme 

pengaturan diri yang digunakan oleh siswa yang aktif selama 

memecahkan masalah.Pengaturan kognisi meliputi aktivitas 

mengecek hasil dari setiap usaha memecahkan masalah, 

merencanakan aktivitas berikutnya, memonitor efektivitas dari 

setiap usaha dengan melakukan pengetesan, melakukan 

perbaikan dan evaluasi dari strategi belajar siswa (baker & 

Brown, 1984 dalam Hamilton & Ghatala, 1994). Pengaturan 

kognisi bersifat tidak stabil, karena siswa mungkin 

menggunakannya dalam beberapa kesempatan tetapi tidak 

dalam kesempatan lain. Pengaturan kognisi merupakan bentuk 

pengetahuan procedural.Walaupun pengaturan kognisi lebih 

sering digunakan oleh anak yang lebih tua atau orang dewasa, 

tetapi anak muda dapat mengatur aktivitasnya sendiri pada 

masalah yang sederhana. 

Menurut Flavel, 1999; Flavel, Miller & Miller, 2002, 

metakognisi dikatakan sebagai “kognisi tentang kognisi”, atau 
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“mengetahui tentang mengetahui”. Apabila kita hanya 

mendasarkan kata-kata sebagai yang tertulis tersebut akan sulit 

dipahami maknanya. Tetapi apabila kita mempelajari uraian 

tentang metakognisi baru kita dapat memahaminya. Menurut 

Flavel dkk.(2002), metakognisi mencakup dua aspek, yaitu 

pengetahuan metakognitif, dan aktivitas metakognitif. 

Pengetahuan metakognitif melibatkan usaha memonitoring 

dan refleksi pikiran seseorang. Ini termasuk pengetahuan 

faktual seperti pengetahuan tentang tugas, tujuan atau diri 

sendiri dan pengetahuan tentang bagaimana dan kapan akan 

menggunakan prosedur khusus untuk memecahkan suatu 

masalah. Sedang aktivitas metakognitif yaitu terjadi saat siswa 

secara sadar mengelola strategi pemikiran pada saat 

memecahkan masalah untuk mencapai tujuan  (Ferrari & 

Stenber, 1998; Kuhn dkk., 1995 dalam Santrock, 2007). 

Ini berarti kognisi kata pertama dari “kognisi tentang 

kognisi” mempunyai makna kemampuan berpikir atau 

kognisi. Sedang kognisi kata kedua dari “kognisi tentang 

kognisi mempunyai makna aktivitas metakognitif atau dengan 

istilah lain disebut self regulated dalam konteks belajar disebut 

self regulated learning. Demikian pula dengan “mengetahui 

tentang mengetahui”. Mengetahui kata pertama mempunyai 

makna kognisi, mengetahui kata kedua mempunya makna self 

regulated learning. 

Metakognisi meliputu tiga macam pengetahuan, yaitu: 

a) Pengetahuan deklaratif yaitu pengetahuan “yang dapat 

dinyatakan, biasanya secara verbal”, melalui ceramah, 

buku, tulisan, pertukaran kata-kata, braille, bahasa sandi, 

notasi matematika, dan sebagainya. 

b) Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan “mengenai 

cara melakukan sesuatu”, seperti membagi pecahan atau 
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membersihkan karburator. Pengetahuan prosedural harus 

didemonstrasikan. 

c) Pengetahuan kondisional adalah pengetahuan “mengenai 

mengapa dan kapan”, melakukan pengetahuan deklaratif 

ataupun procedural (Schraw & Markman, 1993, dalam 

Woolfolk, 1998). 

Terdapat tiga macam keterampilan yang esensial dalam 

metakognisi, yaitu: 

a) Perencanaan; menentukan berapa banyak waktu yang 

disediakan untuk menyelesaikan suatu tugas, strategi mana 

yang digunakan, bagaimana memulai suatu tugas, sumber daya 

apa yang harus dilibatkan, instruksi mana yang harus diikuti, 

apa yang digunakan untuk menyeleksi dan hal apa yang harus 

diberikan secara penuh (intens), dan lain sebagainya. 

b) Monitor; adalah kesadaran “on-line” tentang “mengapa saya 

melakukan?”.Monitoring memerlukan pertanyaan, “ apakah 

ini masuk akal?”, “apakah saya mencoba melakukan terlalu 

cepat?”, “apakah saya telah cukup belajar?”. 

c) Evaluasi; meliputi pembuatan penilaian (judgements) tentang 

proses dan hasil berpikir dan belajar. “apakah saya akan 

mengubah strategi?”, “apakah saya memerlukan bantuan?”. 

“apakah tugas-tugas akademik (makalah, gambar, model, syair, 

atau puisi, perencanaan, danlain sebagainya) sudah selesai 

dikerjakan?”. 

 

2. Peran Metakognisi dalam Proses Belajar 

Metakognisi dipengaruhi oleh usia mental (mental age) individu 

(Nader-Grosbois, 2014). Di dalam usia perkembangannya, anak 

membutuhkan komunikasi yang baik dan lancar dalam 

menerjemahkan semua keinginan dan kebutuhannya terhadap orang 

lain. Di sisi lain, komunikasi ini juga membantu anak mendapatkan 
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umoan balik dari orang lain yang berguna membantunya memahamai 

kemampuan kognisinya sendiri. Pada titik ini, menurut studi 

Chernokova (2014), anak bisa mendapatkan bantuan dari orang lain 

untuk meningkatkan metakognisinya, bahkan sedari dini. 

Metakognisi memainkan peranan penting bagi individu, 

khususnya siswa, guna mendapatkan pemahaman yang maksimal 

dalam belajar dan mendapatkan hasil belajar yang juga maksimal. 

Secara teori telah disebutkan bahwa metakognisi membantu individu 

dalam mengawasi apakah dirinya berproses di jalur yang benar atau 

tidak.Hal ini sangat membantu siswa mendapatkan umpan balik 

secara pribadi mengenai progress belajarnya.Studi Mirzaei dkk. (2012) 

menyebutkan hal senada bahwa usaha pencapaian target belajar akan 

lebih kuat dalam membantu mahasiswa mendapatkan IPK yang tinggi 

jika dibantu oleh metakognisi. Betul bahwa usaha pecapaian target 

belajar mendorong mahasiswa mendapatkan IPK yang tinggi, namun 

metakognisi memberikan dorongan lebih besar untuk mendapatkan 

IPK yang lebih maksimal. 

Studi menarik yang dilakukan oleh Pishghadam dan Khajavy 

(2013) menemukan besarnya peran metakognisi dalam penguasaan 

bahasa asing.Studi mereka ini menjelaskan bahwa meskipun 

inteligensi memiliki peranan yang besar bagi individu dalam 

menguasai bahasa asing, namun peran metakognisi lebih kuat.Artinya, 

proses monitoring sebagai bagian dari metakognisi yang dilakukan 

individu dalam penguasaan bahasa asing menjadi lebih berperan 

dibandingkan inteligensi itu sendiri. 

Temuan yang nyaris senada diberikan melalui hasil studi 

Ghonsooly, Khajavy, dan Mohjoobi (2014). Studi ini menemukan 

bahwa efikasi diri dan metakognisi berperan dalam mempengaruhi 

performansi belajar yang ditampilkan oleh individu.Hal yang menarik 

adalah bahwa peran metakognisi dalam memaksimalkan hasil belajar 

lebih besar dari efikasi diri. Hal ini berarti yakin untuk bisa sukses 
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dang mendapatkan hasil yang maksimal saja tidak cukup jika tidak 

diimbangi oleh metakognisi dalam proses belajar. Sementara itu, 

metakognisi sendiri berpengaruh terhadap efikasi diri akademis 

(Hermita & Thamrin, 2015). Semakin bagus kemampuan metakognisi 

yang dimiliki, maka akan semakin tinggi efikasi diri akademis yang 

dimiliki individu. Hal ini tentu juga sangat membantu individu 

mendapatkan prestasi akademis yang maksimal. 

 

C. Rangkuman 

1. Intelegensi adalahKognisi Inteligensi  dan kognisi, keduanya 

adalah kemampuan berpikir. Disebut inteligensi karena 

penjelasannya menggunakan pendekatan pengukuran atau 

psikometeri, sedangkian disebut kognisi karena penjelasannya 

menggunakan pendekatan pemrosesan informasi. Metakognisi 

secara etimologis artinya sesuatu yang lebih tinggi dari atau di 

atas kognisi, termasuk pengetahuan tentang kognisi itu sendiri. 

Metakognisi merujuk pada adanya dua macam tipe 

metakognisi, yaitu a) Pengetahuan tentang kognisi (knowledge 

about cognition), dan b) Pengaturan kognisi (regulation of cognition). 

2. Metakognisi memainkan peranan penting bagi individu, 

khususnya siswa, guna mendapatkan pemahaman yang 

maksimal dalam belajar dan mendapatkan hasil belajar yang 

juga maksimal. 

 

D. Tugas 

1. Apa perbedaan intelegensi, kognisi, dan metakognisi? 

2. Bagaimana peran metakognisi dalam proses belajar peserta 

didik? 
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BAB VII 

KEMANDIRIAN BELAJAR (SELF REGULATED 

LEARNING)  

 

 

A. Pendahuluan 

1. Pokok Bahasan 

a. Hubungan Metakognisi dengan Self Regulated Learning 

b. Aspek-aspek dalam Self Regulated Learning 

c. Peranan Budaya dalam Pengembangan Keterampilan 

Metakognitif. 

2. Capaian Pembelajaran 

Setelah pembelajaran berakhir, diharapkan mahasiswa dapat: 

a. Menjelaskan hubungan metakognisi dengan Self Regulated 

Learning 

b. Menyebutkan aspek-aspek Self Regulated Learning 

c. Menerangkan hubungan peranan budaya dalam 

pengembangan keterampilan metakognisi. 

3. Petunjuk Belajar 

a. Mahasiswa akan membaca lebih awal materi pokok. 

b. Membaca dan mempelajari dengan teliti bahan bacaan 

yang wajib dibaca dan buku-buku anjuran yang bisa 

ditemukan di perpustakaan. 
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B. Kemandirian Belajar (Selfi Regulated Learning) 

1. Hubungan Metakognisi dengan Self Regulated Learning 

Self Regulated Learning (SRL) merupakan salah satu aspek dari 

metakognisi, yaitu merupakan strategi pemanfaatan kognisi untuk 

mengatur perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan belajar 

untuk mencapai tujuan belajar. Agar didapatkan pemahaman yang 

lebih mendalam, akan dikemukakan pandangan Flavell keterkaitan 

SRL dengan metakognisi sebagai berikut, “the concept of metacognition 

was first introduced by Flavell as ‘any knowledge or cognitive activity that takes 

as its object or regulates, any aspect of any cognitive anterprise’. There are two 

separate but closely related phenomena within this concept i.e knoeledge about 

cognation or metacognitive knowledge, and regulation. Metacognitive knowledge 

refers to the person’s knowledge about his or her own available cognitive means. It 

is developed in accordancewith age and experience of the learner, and therefore, 

relatively stable. This awareness capabilities, however, does not quarantee that 

person will be an active and strategic learner (Flavell, 1987; Flavell et.al., 

1998 dalam Ajisuksmo, 1996).  

Jelas dari uraian tersebut, konsep metakognitif meliputi dua 

aspek, yaitu pengetahuan tentang kognisi (knowledge about cognition), 

atau metacognitive knowledge  dan regulasi kognisi atau regulation cognation  

atau metacognitive regulation disebut juga Self Regulated Learning. Aspek 

pengetahuan tentang kognisi atau knowledge about cognation atau 

metacognitive knowledge mengacu pada pengetahuan individu tentang 

pemahaman kognitifnya sendiri. Pengetahuan tentang kognisi ini 

berkembang sejalan dengan usia dan pengalaman dari siswa, oleh 

karena itu relatif stabil. Kesadaran akan kemampuannya ini tidak 

dapat dijadikan garansi bahwa siswa akan menjadi aktif dan menjadi 

pembelajar yang memiliki strategi. 
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a. Pengaturan Diri dalam Belajar 

1) Pengaturan Diri Tingkah Laku; menurut Bandura 

(1997b, dalam Franken, 2002) penhaturan diri meliputi 

tiga proses, yaitu 1) observasi diri (memonitor diri 

sendiri); 2) evaluasi diri (menilai diri sendiri); dan 3) 

reaksi diri (mempertahankan motivasi diri sendir). 

a) Observasi diri; sebelum individu mengubah tingkah 

lakunya, ia harus terlebih dahulu menyadari tingkah 

lakunya. Hal ini melibatkan kegiatan memantau atau 

memonitor tingkah laku dirinya. Semakin sistematis 

individu memantau tingkah lakunya, maka semakin 

cepat individu sadar akan apa yang dilakukannya. 

b) Evaluasi diri; langkah berikutnya adalah menentukan 

apakah tindakan individu yang dilakukan sesuai 

dengan yang diinginkan, yaitu sesuai dengan standar 

pibadi individu tersebut (personal standards). Standar 

pribadi berasal dari informasi yang diperoleh 

individu dari orang lain, dengan melakukan penilaian 

diri, individu dapat menentukan apoakah 

tindakannya berada pada jalur yang benar. 

c) Reaksi diri; penilaian diri selalu diikuti dengan reaksi 

diri. Ketika individu berhasil melakukan sesuatu, 

individu akan merasakan kepuasan atau kesenangan, 

namun jika mengalami kegagalan, individu akan 

mengalami kekecewaan atau perasaan tidak puas. 

Reaksi diri ini dapat mengarahkan individu apakah 

harus menetapkan tujuan yang lebih tinggi atau harus 

mengganti tujuan. Untuk mencapai tujuan, individu 

perlu menerapkan tahapan-tahapan tindakan yang 

menghasilkan reaksi diri yang positif dan 

menghindari tahapan yang berakibat menyalahkan 

diri sendiri. Saat individu mengaitkan kepuasan 
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dengan pencapaian hasil tertentu, individu akan 

memotivasi diri sendiri untuk mengoptimalkan 

energy yang diperlukan guna mencapai tujuan. 

 

b. Pengaturan Diri dalam Belajar Menurut Pintrich & de 

Groot 

Pintrich dan de Groot (1990) menjelaskan bahwa 

terdapat beberapa macam definisi SRL.Namun dari 

beberapa definisi SRL tersebut dapat disimpulkan terdapat 

tiga komponen penting yang berkaitan dengan kegiatan 

belajar di kelas. Ketiga komponen tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a) Strategi metakognisi siswa untuk merencanakan, 

memantau dan memodifikasi kognisi mereka 

(Brown, Brandford, Campione & Ferrara, 1983; 

Corni, 1986; Zimmerman, Pons, 1986, 1988 dalam 

Pintrich & de Groot, 1990). 

b) Cara siswa mengelola dan mengontrol usaha mereka 

dalam tugas-tugas akademik. Contoh siswa yang 

mampu menekuni atau tidak menyerah pada tugas-

tugas yang sukar atau mampu menghindari 

gangguan-gangguan, akan dapat mempertahankan 

dorongan untuk menyelesaikan tugas-tugas sehingga 

memmungkinkan mereka berprestasi lebih baik 

(Corno, 1986; Corno & Rohr Kemper, 1985 dalam 

Pintrich & de Groot, 1990). 

c) Aspek SRL yang sangat penting yang diajukan para 

peneliti dalam konseptualisasi mereka adalah strategi 

kognisi yang secara nyata digunakan siswa untuk 

belajar, mengingat dan memahami materi bidang 

studi (Corno & Mandinech, 1983; Zimmerman & 
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Pons, 1986, 1988 dalam Pintrich & de Groot, 1990). 

Strategi kognisi yang lebih baik yang dugunakan 

siswa seperti mengulang, mengelaborasi dan 

mengorganisasikan materi bidang studi ternyata 

membantu mendorong kegiatan kognisi dan 

menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dalam belajar 

(Weinsten & Mayer, 1986 dalam Pintrich & de 

Groot, 1990). 

c. Pengaturan Diri dalam Belajar Menurut Zimmerman 

Menurut Zimmerman (1989), siswa disebut telah 

menggunakan SRL bila siswa tersebut memiliki strategi 

untuk mengaktifkan metakognisi, motivasi dan tingkah laku 

dalam proses belajar mereka sendiri (Zimmerman, 1986, 

1989). Siswa-siswa yang telah menggunakan SRL dalam 

proses belajarnya memulai dan mengarahkan usahanya 

untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan 

ketimbang bergantung pada guru, orangtua, atau agen 

pembelajaran yang lain. Definisi SRL tersebut 

mengasumsikan pentingnya tuga elemen berikut ini. 

a) Strategi SRL merupakan tindakan dan proses yang 

diarahkan untuk menguasai informasi atau 

keterampilan yang meliputi cara, tujuan, dan persepsi 

siswa yang bersifat instrumental (instrumentality 

perceptions by learnes). Strategi-strategi tersebut 

memanfaatkan metode-metode seperti mengatur dan 

mengubah informasi, self-cosequating, pengulangan 

informasi serta penggunaan bantuan memori 

(Zimmerman & Martinez-Pons, 1986 dalam 

Zimmerman, 1989). 

b) Self-efficacy mengacu pada persepsi tentang 

kemampuan seseorang dalam mengatur dan 

melakukan tindakan yang dibutuhkan guna meraih 
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kinerja keterampilan yang telah direncanakan untuk 

tugas-tugvas tertentu (Bandura, 1986 dalam 

Zimmerman, 1989). Definisi tersebut lebih 

memfokuskan pada kesadaran akan kemampuan 

siswa sendiri untuk menamopilkan tindakan dan 

strategi dalam meraih tujuan. 

c) Tujuan-tujuan akademik, misalnya nilai-nilai social 

(social value), kesempatan-kesempatan kerja setelah 

lulus yang sangat bervariasi. 

 

d. Pengaturan Diri dalam Belajar menurut Vermunt 

Kajian Vermunt dalam pengaturan diri dalam belajar 

mempunya empat tujuan: 

a) Untuk meningkatkan integrasi konseptualisasi 

komponen-komponen belajar siswa dan mengkaitkan 

aspek-aspek metakognisi belajar siswa dengan strategi 

pemrosesan kognisi siswa dan motivasi. 

b) Untuk memperoleh pemahaman gejala atau fenomena 

pengaturan belajar, yang digambarkan dalam model 

sebagai berikut: 

Berdasarkan model ini, cara siswa memproses materi 

pelajaran hamper selalu ditentukan secara langsung oleh 

strategi pengaturan yang mereka gunakan. Model belajar 

secara mental dan orientasi belajar juga mempengaruhi 

strategi pemrosesan yang dipergunakan siswa, namun 

pengaruh tersebut tidak langsung, tetapi melalui strategi 

pengaturan. Cara siswa mengatur proses belajar pada 

tingkat tertentu yaitu tingkat yang sederhana saja yang 

dipengaruhi oleh model belajar secara mental dan 

orientasi belajar mereka. 
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c) Generalisasi fenomena ini telah diuji dengan melakukan 

penelitian silang konteks (across contexts) dengan 

menggunakan dua macam lingkungan belajar yang 

berbeda, yaitu lingkungan pendidikan jarak jauh 

(Universitas Terbuka), dan pendidikan regular 

(Universitas Reguler). 

d) Menguji stabilitas dari model belajar secara mental. 

 

e. Pengaturan  Diri dalam Belajar Menurut Purdie, 

Hattie, Douglas 

Pengertian SRL dalam buku ini adalah proses 

metakognisi yang mengatur proses perencanaan, 

pemantauan, dan evaluasi dalam aktivitas belajar. Proses 

tersebut dilandasi noleh keyakinan pada kemampuan sendiri 

(self-efficacy beliefs) dan oleh komitmen pencapaian tujuan 

belajar, atau tugas-tugas akademis, sehingga tujuan belajar 

yaitu penguasaan (acquisition) pengetahuan dan keterampilan 

dapat tercapai. 

 

2. Aspek-Aspek Self Regulated Learning 

Struktur wawancara yang dipergunakam untuk mengukur 

strategi yang digunakan oleh siswa dalam belajar yang disusun oleh 

Zimmerman dan Martinez-Pons 1986 (dalam Purdie dkk. 1999) 

adalah sebagai berikut. 

a) Evaluasi diri (self evaluation), yaitu pernyataan yang 

mengindikasikan siswa untuk menilai kualitas tugas yang telah 

diselesaikan, pemahaman terhadap lingkup kerja, atau usaha 

dalam kaitan dengan tuntutan tugas. 

b) Mengatur dan mengubah (organizing and transforming), yaitu 

pernyataan yang mengindikasikan keinginan siswa baik secara 
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terus terang atau diam-diam dalam mengatur ulang materi 

petunjuk untuk mengembangkan prose belajar. 

c) Menetapkan tujuan dan perencanaan (goal setting and palnning), 

yaitu pernyataan yang mengindikasikan perencanaan siswa 

untuk mencapai tujuan pendidikan atau sub tujuan dan 

rencana untuk menyusun urutan prioritas, menentukan waktu 

dan menyelesaikan rencana semua aktivitas yang terkait 

dengan tujuan tersebut. 

d) Mencari informasi (seeking information), yaitu pernyataan yang 

mengindikasikan upaya untuk mencari informasi yang 

berkaitan dengan tugas dari sumber-sumber lain saat 

mengerjakan tugas. 

e) Menyimpan catatan dan memantau (keeping records and 

monitoring), yaitu pernyataan yang mengindikasikan upaya siswa 

untuk mencatat hal-hal penting dalam pelajaran atau diskusi. 

f) Mengatur lingkungan (environment structuring), yaitu pernyataan 

yang mengindikasikan upaya siswa untuk mengatur 

lingkungan belajar agar membuat belajar lebih nyaman, 

dengan mengatur lingkungan fisik maupun psikologis. 

g) Konsekuensi diri (self consequences), yaitu pernyataan yang 

mengindikasikan upaya siswa dalam mempersiapkan atau 

membayangkan dan melaksanakan ganjaran atau hukuman 

untuk kesuksesan dan kegagalan. 

h) Mengulamng dan mengingat (rehearsing and memorizing), yaitu 

pernyataan yang mengindikasikan upaya siswa untuk 

mengingat-ingat materi bidang studi dengan diam atau dengan 

suara keras. 

i) Mencari dukungan social (seeking social assistance), yaitu 

pernyataan yang mengindikasikan upaya siswa untuk mencari 

bantuan dari rekan-rekan sebaya, dari guru, dan dari orang 

dewasa. 
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j) Memeriksa catatan (reviewing records), yaitu pernyataan yang 

mengindikasikan upaya siswa untuk membaca kembali catatan 

ulanagan atau buku teks. 

k) Lain-lain (others), yaitu pernyataan yang mengindikasikan 

tingkah laku belajar yang dicontohkan oleh orang lain seperti 

guru dan orang tua, pernyataan keinginan yang kuat atau 

mengekspresikan secara lisan atau secara tulisan hal-hal yang 

belum jelas. 

 

3. Peranan Budaya dalam Pengembangan Keterampilan 

Metakognisi 

Keterkaitan antara budaya dan perkembangan metakognisi 

memberikan ciri peranan penting orangtua dan lembaga sosial yang 

lain dalam susunan yang harmonis (orkestra) untuk mengarahkan 

pengembangan kognitif. Kenyataannya, siswa yang berlaku dalam 

keluarga, organisasi social dan organisasi Pembina anak mengikuti 

perubahan budaya. Mengacu pada pandangan Vygotsky (1978) fungsi 

mental yang lebih tinggi dilakukan dengan berdasarkan kehidupan 

sosial  seperti interaksi anak-anak dengan mereka yang sudah 

berpengalaman lebih banyak dalam budaya mereka. Ini terlihat 

dengan jelas interaksi ibu-anak merupakan hubungan sosial yang 

sangat relevan untuk mengembangkan keterampilan dan strategi 

kognisi. 

Pengembangan strategi dan ketarampilan metakognisi tidak 

hanya ditentukan oleh hubungan ibu-anak, tetapi juga berdasarkan 

konteks social yang lain seperti sekolah. Kehadiran teman sebaya, 

instruksi teknik melalui aturan dari orang dewasa dan penggunaannya 

dalam komunikasi, merupakan beberapa faktor yang membatasi dan 

membentuk proses belajar anak-anak. 
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Uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa budaya 

mempengaruhi proses metakognitif. Ini berarti budaya memengaruhi 

kognisi dan strategi pengaturan kognisi atau disebut self regulation atau 

self regulated learning dalam konteks belajar. Budaya memengaruhi 

proses belajar, berpikir, memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, 

perkembangan penguasaan dan penggunaan bahasa. Ini dapat dilihat 

dari kebudayaan pada suatu bangsa mempunhyai pengaruh terhadap 

proses metakognisi yang berbeda pada bangsa lain. Perkembangan 

matakognisi ternyata juga dipengaruhi interaksi anak dan lingkungan 

social mereka.Ini terlihat jelas bahwa interaksi ibu-anak merupakan 

hubungan sosial yang relevan untuk mengembangkan keterampilan 

dan strategi kognisi. Anak-anak belajar mengatur diri melalui cara 

orangtua berperilaku memecahkan masalah. 

 

C. Rangkuman 

1. Self Regulated Learning (SRL) merupakan salah satu aspek dari 

metakognisi, yaitu merupakan strategi pemanfaatan kognisi 

untuk mengatur perencanaan, monitoring, dan evaluasi 

kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

2. Aspek-aspek SRL meliputi evaluasi diri (self evaluation), 

mengatur dan mengubah (organizing and transforming), 

menetapkan tujuan dan perencanaan (goal setting and palnning), 

mencari informasi (seeking information), menyimpan catatan dan 

memantau (keeping records and monitoring), mengatur lingkungan 

(environment structuring), konsekuensi diri (self consequences), 

mengulang dan mengingat (rehearsing and memorizing), mencari 

dukungan social (seeking social assistance), memeriksa catatan 

(reviewing records), dan lain-lain (others), yaitu pernyataan yang 

mengindikasikan tingkah laku belajar yang dicontohkan oleh 

orang lain seperti guru dan orang tua, pernyataan keinginan 

yang kuat untuk penguasaan pengetahuan dan keterampilan. 
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3. Pengembangan strategi dan ketarampilan metakognisi tidak 

hanya ditentukan oleh hubungan ibu-anak, tetapi juga 

berdasarkan konteks social yang lain seperti sekolah 

 

D. Tugas 

 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas 

1. Bagaimana hubungan self regulated learning dengan metakognisi, 

coba jelaskan? 

2. Sebutkan aspek-aspek self regulated learning sehingga bermakna 

pada proses belajar peserta didik? 

3. Bagaimana konteks sosial dan budaya dapat mempengaruhi 

kemampuan metakognisi seseorang, jelaskan? 
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BAB VIII 

DIAGNOSIS KESULITAN BELAJAR DAN 

PROSES BIMBINGAN BELAJAR 

 

 

A. Pendahuluan 

1. Pokok Bahasan 

a. Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus 

b. Diagnosis Kesulitas Belajar 

c. Identifikasi faktor-faktor Kesulitan Belajar dan Identifikasi 

Alternatif Pemecahan Kesulitan Belajar 

d. Bimbingan Belajar, Metode, dan Teknik Layanan Belajar 

2. Capaian Pembelajaran 

Setelah menyelesaikan pembelejaran ini, mahasiswa 

diharapkan dapat: 

a. Mengenal dan menjelaskan kategori Anak Berkebutuhan 

Khusus 

b. Melakukan diagnosis kesulitas belajar 

c. Melakukan identifikasi faktor-faktor kesulitan belajar, dan 

mampu melakukan identifikasi Alternatif Pemecahan 

Kesulitan Belajar 

d. Memilih bimbingan belajar, metode, dan teknik layanan 

Belajar yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik. 

3. Petunjuk Belajar 

a. Mahasiswa akan membaca lebih awal materi pokok. 
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b. Membaca dan mempelajari dengan teliti bahan bacaan 

yang wajib dibaca dan buku-buku anjuran yang bisa 

ditemukan di perpustakaan. 

B. Diagnosis Kesulitan Belajar dan Bimbingan 
Belajar 

1. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

Anak berkebutuhan khusus (ABK) pada awalnya dikenal 

dengan istilah anak cacat, anak berkelainan atau anak luar biasa. Anak 

luar biasa didefinisikan sebagai anak ang menyimpang dari kriteria 

normal secara signifikan, baik dari aspek fisik, psikis, emosi, dan 

sosial sehingga untuk mengembangkan potensinya diperlukan adanya 

layanan pendidikan khusus (Kisk & Galleger, 1989). 

Dalam paradigma baru, ABK berarti anak yang memiliki 

kebutuhan individual yang bersifat khas yang tidak bisa disamakan 

dengan anak normal lainnya (Suyanto, 2005). Anak-anak yang 

memiliki kebutuhan individual yang bersifat khas tersebut dalam 

proses perkembangannya memerlukan adanya layanan pendidikan 

khusus. Dengan demikian, ABK dapat diartikan sebagai anak yang 

memiliki kebutuhan individual bersifat khas yang tidak bisa 

disamakan dengan anak normal pada umumnya sehingga dalam 

perkembangannya diperlukan adanya layanan pendidikan khusus agar 

potensinya dapat berkembang secara optimal (Abdurahman; 1994). 

ABK memiliki keragaman sifat, karakteristik, dan bentuknya, 

dapat diklasifikasikan menjadi empat; (1) berdasarkan aspek 

kecerdasan (intelegensi), (2) berdasarkan aspek fisik, (3) berdasarkan 

aspek tingkah laku, (4) berdasarkan aspek atau jenis tertentu 

a. Kelompok ABK dilihat dari Aspek kecerdasan  

Dari aspek kecerdasan dibagi dua: Pertama, kelompok ABK 

berintelgensi di atas rata-rata (atas normal; IQ 110-

120,cerdas/rapid;IQ 120-130, Sangat Cerdas/full bright; IQ 
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130-140), super cerdas; IQ>140). Bila dibandingkan dengan 

anak normal lain yang seusia/sebaya, anak berkecerdasan di 

atas rata-rata memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut: 

1) Memiliki kecepatan belajar tinggi, misalnya cepat 

memahami materi yang kompleks; 

2) Mudah mengingat kembali pesan (ingatan sangat setia); 

3) Bahasa dan perbendaharaan kata yang mereka miliki 

sangat luas dan melebih anak-anak pada umumnya; 

4) Memiliki daya nalar yang baik, misalnya berpikir logis, 

mencari hubungan antara satu dengan yang lain, 

memahami sebab akibat. 

5) Memiliki rasa ingin tahu yang besar dan tidak cepat merasa 

puan apa yang diterimanya; 

6) Memiliki daya kreativitas dan imaginasi yang tinggi; 

7) Memiliki rentang perhatian yang lama terhadap hal-hal 

yang diminati; 

8) Serta tingkat energi yang tinggi dan suka beraktivitas 

seolah-olah tidak mau menganggurkan diri; 

9) Senang pada kegiatan yang memerlukan olah pikir, 

misalnya membaca, pemecahan masalah, kegiatan yang 

menantang dan berpetualang. 

Kedua,ABK berintelegensi di bawah rata-rata (bawah rata-

rata/dull normal;IQ 80-90, Moron/Border Line; IQ 70-80, 

Debil;IQ 60-70, Imbisil;IQ 30-60, Idiot;IQ<30). Bila 

dibandingkan dengan anak-anak normal pada umumnya, 

maka kelompok anak ini memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

1) Kecepatan belajarnya lamban; 

2) Sulit mencerna materi meski diulang-ulang; 

3) Cepat hilang daya hafalnya, sulit berpikir abstrak; 
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4) Perkembangan bahasanya relatif lambat dan kosa katanya 

minim sekali; 

5) Daya kreativitas dan imaginasinya relatif rendah; 

6) Tidak suka pada pelajaran yang memerlukan daya pikir 

tinggi, misalnya menghindari kegiatan membaca, tidak 

mahir dalam memecahkan persoalan meski sangat 

sederhana; 

7) Daya perhatian dan konsentrasinya lemah terutama pada 

hal-hal yang memerlukan ketelitian/kecermatan. 

 

b.  Kelompok ABK ditinjau dari Aspek Fisik/Jasmani. 

Ditinjau dari aspek fisik/jaasmani anak kelompok ini dibagi 

menjadi beberapa kategori; tuna netra, tuna rungu, tuna 

grahita, dan tuna daksa. 

Pertama, tuna netra; seseorang dikatakan tuna netra apabila 

mereka kehilangan daya lihatnya sedemikian rupa sehingga 

tidak dapat menggunakan fasilitas pendidikan anak 

awas/normal pada umumnya sehingga untuk pengembangan 

potensinya diperlukan layanan pendidikan khusus. Tuna netra 

dibagi dua; (1) kurang awas /low visión; masih bisa 

membedakan terang gelap, (2) buta /blind; tidak memiliki sisa 

penglihatan tidak bisa membedakan terang gelap. 

Pada umunya memilliki kecerdasan normal bahkan ada yang 

berkecerdasan luar biasa, memiliki daya dengar yang sangat 

kuat, memiliki daya perabaan yang sangat tajam karena 

langsung dikirim ke pusat otak,kadang-kadang suka 

mengusap-usap mata, dan berusaha untuk membelalakkannya, 

sering mengerut-ngerutkan kening dan menggeleng-gelengkan 

kepala. 

Kedua, tuna rungu; kehilangan daya dengarnya sedemikian 

rupa sehingga untuk pengembangan potensinya diperlukan 
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pendidikan khusus. Tuna rungu dibagi dua; (1) Tuli/deaf dan 

(2) lemah pendengaran/a hard of hearing. Ada beberapa 

karakteristik yang dimiliki anak tuna rungu yang 

membedakannya dengan anak normal lain, antara lain: secara 

fisik, anak-anak pada umunya berjalannya agak membungkuk 

dan seperti orang sempoyongan akibat kerusakan alat 

keseimbangan di telinga bagian tengah. 

Secara psikis, anak-anak pada umumnya seperti orang bodoh 

tetapi sebenarnya dia normal (semu bodoh) akibat dari 

ketidakmendengaranya sehingga kurang informasi yang 

diterima di pikiran/otak. Secara sosial-emosional, sering 

menaruh curiga terhadap orang-orang di sekitarnya. 

Ketiga, tuna grahita; seseorang dikatakan tuna graita apabila 

mereka mengalami hambatan dalam perkembangan 

mentalnya, sehingga untuk mengembangkan potensi 

diperlukan pendidikan khusus. Karakteristik anak tuna grahita 

memiliki IQ 1-30/Idiot atau imbesil/IQ 31-49. 

Keempat, tuna daksa; seseorang dikatakan mengalami 

ketunadaksaan apabila terdapat kelainan anggota tubuh 

sebagai akibat dari luka, penyakit, pertumbuhan yang salah 

bentuk sehingga dapat engakibatkan turunnya kemampuan 

normal untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu. 

Tuna daksa ada dua kategori: (1) tuna daksa orthopedic / 

orthopedically handicapped; yang mengalami kelainan, kecacatan 

tertentu sehingga menyebabkan terganggunya fungsi tubuh. 

Kelainan tersebut dapat terjadi pada bagian tulang-tulang, 

otot-otot tubuh maupun pada daerah persendian, baik yang 

dibwa sejak lahir maupun diperoleh kemudian. (2) Tuna daksa 

syaraf/Neorologically Handicapped; kelainan yang terjadi pad 

anggota tubuh yang disebabkan gangguan pada urat syaraf. 

Salah satu kategori penderita tuna daksa syaraf dapat dilihat 

pada anak Celebral Palsy.  



Psikologi Pendidikan | 145 

 

c.  Kelompok ABK dalam Aspek Tingkah Laku (Tuna 

Laras) 

Seseorang disebut tuna laras apabila individu yang 

bersangkutan mempunyai tingkah laku yang menyimpang, 

tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap 

peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang 

cukup besar, kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok 

dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana, 

sehingga dengan demikian membuat kesulitan bagi diri sendiri 

maupun orang lain. Tuna laras dapat dibagi menjadi  dua 

kategori; (1) penyimpangan tingkah laku yang ekstrim sebagai 

bentuk kelainan/gangguan emosi /emotional disturb, memiliki 

kecemasan yang mendalam. (2) tingkah laku yang ekstrim 

sebagai bentuk kelainan/gangguan penyesuaian sosial /social 

maadjusted. 

Pada umumnya anak tuna laras memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

1) Secara fisik anak-anak ini memiliki tampilan yang tidak 

berbeda jauh dari anak normal biasa. 

2) Segi motorik, anak-anak ini seringkali menunjukkan 

aktivitas yang belebihan, kelihatan seperti liar dan energik. 

3) Aspek kecerdasan, anak-anak ini pada umumnya tergolong 

normal (rata-rata). 

4) Aspek sosial0emosi, anak-anak sering menunjukkan 

sikap/perilaku nakal, misalnya mencuri, menyakiti / 

melukai orang lain. 
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d.  Kelompok ABK dari Aspek/Jenis Tertentu 

Pertama, Autis; istilah autis berasal dari kata “auto” yang 

berarti diri sendiri, sedangkan “isme” berarti aliran, paham 

atau pandangan. Dengan demikian secara etimologi autis 

berarti suatu paham atau pandangan yuang tertarik hanya pada 

dunianya sendiri. Anak yang mengidap autis pada umunya 

menunjukkan perilaku tidak senang kontak mata dengan 

orang lain, kurang suka berteman, senang menyendiri dan 

asyik dengan dirinya sendiri. Sementara secara medis, Autis 

dikatakan sebagai gangguan perkembangan yang kompleks 

menyangkut aspek komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas 

jasmani. (Suryana;2004) 

Kedua, hiperaktif; seseorang yang memiliki aktivitas gerak 

jasmani yang lebih atau melebihi teman-teman 

seusianya.Misalnya; tidak dapat duduk diam dalam waktu yang 

relatif cukup, senang berpindah-pindah tempat duduk saat 

kegiatan pembelajaran, sulit memfokuskan perhatian pada 

obyek tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ada tiga kategori: 

(1) Tipe inatensi, (2) Impulsivitaas, (3) Hiperaktivitas. 

Karakteristik Inatensi antara lain: sering gagal menyimak 

obyek/hal yang bersifat rinci yang memerlukan ketelitian, 

sering membuat kesalahan dalam mengerjakan tugas karena 

tidak cermat dan sering kesulitas mempertahankan perhatian 

dalam tugas atau kegiatan bermain. 

Karakteristik impulsivitas antara lain: sering bertindak 

sebelum berpikir, sering berganti aktivitas ke aktivitas ang lain, 

sulit mengorganisasikan pekerjaan, sering berteriak di kelas, 

sulit menunggu giliran dalam permainan. 

Karakteristik hiperaktivitas; sering bergerak-gerak dengan 

tangan, kaki atau senang menggeliat bila duduk, sering 

meninggalkan tempat duduknya pada saat jam pelajaran, 

sering berbicara nyerocos, dan lain-lain. 
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Ketiga, Berkesulitan belajar (learning disability); seseorang 

dikatakan mengalami gangguan atau kesulitan belajar apabila 

prestasi belajarnya dengan menggunakan tes yang 

baku/estándar berada jauh di bawah yang diharapkan sesuai 

tingkat intelegensinya, usianya atau pendidikannya. Diantara 

jenis kesulitan/gangguanbelajar yang sering dialami anak, 

adalah: kesulitan berbahasa/disleksia, kesulitan 

menulis/agraphia, dan kesulitan berhitung. 

 

2.  Identifikasi Kesulitan Belajar 

Apabila dikategorikan lebih lanjut, banyak permalahan belajar 

anak disebabkan karena gangguan sosial-emosional. Di bawah ini 

berbagai kasus contoh gangguan sosial-emosional anak. 

Ciri anak ini tidak bisa duduk diam di kelas.Anak ini terus 

bergerak. Kadang anak ini berlarian, meloncat, bahkan berteriak-

teriak. Anak ini sulit di kontrol untuk melakukan aktivitas secara 

teratur dan tertib. Anak ini suka mengganggu teman sekelas. Ia adalah 

anak “Hyperactive/ hiperaktif”.  

Tipe anak ini cenderung cepat bosan. Anak ini 

mudah mengalihkan perhatiannya ke berbagai objek lain di kelas. 

Anak ini mudah dipengaruhi. Sulit memusatkan perhatian pada 

kegiatan yang berlangsung di kelas. Anak seperti ini disebut 

“DistractibilityChild”.  
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 Berikut ini adalah anak pendiam. Ia sangat 

perasa/ sensitif, anak ini mudah tersinggung. Sikapnya pasif dan 

cenderung tidak berani bertanya, karena merasa diri tidak mampu. 

Anak seperti ini kurang bergaul, ia disebut “Poor Self Concept”. 

 Di kelas acapkali dijumpai anak yang cepat 

bereaksi.Anak serupa ini langsung berbicara, tanpa menghiraukan 

pertanyaan guru. Jawaban spontan kurang mendukung kemampuan 

berfikir logis. Anak ini berteriak pada saatmenjawab. Anak seperti ini 

ingin menunjukkan dirisebagai anak pandai, namun jawaban/ 

reaksinyamencerminkan ketidakmampuannya. Jawabannya 

tidaksesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Ia disebut anak 

“Impulsive”.  

Profil anak yang memiliki kecenderungan merusak. 

Sikapnya agresif ke arah negatif, suka membanting atau melempar. 

Anak ini termasuk anak yang bermasalah (trouble maker). Sikap mudah 

tersinggung dengan temperamen yang tinggi dan suka merusak. Ia 

disebut “Distractive Behavior”.  
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 Profil berikut ini adalah anak yang berusia 6 tahun 2 

bulan yang duduk di kelas I SD/ MI. Anak ini takut ditinggal sendiri 

di kelas. Sikap over protective ibunya, membuat anak ini bergantung. Ia 

termasuk anak yang “Dependency”.  

Bayangkan anak yang Anda amati adalah anak yang 

merasa dirinya bodoh dan malu untuk pergi ke sekolah. Sosial 

ekonomi orang tua yang menyebabkan anak ini menjadi anak pemalu. 

Ia memiliki rasa harga diri yang rendah. Ia disebutanak“Withdrawl”.  

  Oto dan Ito, sama-sama berusia 8 tahun. Namun 

Oto mengalami kerusakan fisik maupun syaraf. Nampaknya Oto 

berpenampilan berbeda dengan Ito yang sebaya. Oto perlu 

penanganan serius yang dilakukan oleh lembaga khusus atau klinik 

Anak Berkebutuhan Khusus. Anak ini termasuk kelompok “Learning 

Disorder”.  
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 Benarkah komentar Pak Ridwan pada kasus 

muridnya yang disebut “bodoh” atau “tolol”. Hasil ulangannya selalu 

rendah, padahal potensi intelektualnya diatas rata-rata. Upaya dan 

semangat belajar anak ini juga sangat rendah. Anak ini sering 

melupakan tugas/ Pekerjaan Rumahnya. Anak seperti ini disebut 

“Underachiever”.  

Karakteristik anak berikut ini adalah anak yang 

belajar dengan motivasi tinggi. Anak ini cepat merespon dan acapkali 

enggan untuk menerima kritik. Sikapnya agak sombong serta 

merespon dengan sangat cepat. Anak ini tidak dapat menerima 

kegagalan dirinya. Anak “Overachiever” perlu ditangani oleh para guru 

dengan cara memotivasi yang baik.  

Sering sebagai guru kelas menghadapi anak yang 

membutuhkan waktu lama untuk menjawab dan tugas/ PRnya sering 

dilupakan dan acapkali tidak pernah selesai. Anak ini acapkali malas 

dan menunjukkan tendensi malas. Cara berfikir yang lambat dan cara 

kerja yang lama, dikelompokkan untuk anak “Slow Learner”.  
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Tono menunjukkan sikap “Cuek”. Ia kurang peka 

terhadap lingkungannya. Tono sulit membaca ekspresi guru dan 

teman-temannya. Tono kaku dalam bergaul dengan teman-temannya. 

Tono agak diacuhkan oleh teman-teman disekitarnya. Anak seperti ini 

disebut “Sosial Interception”.  

 

3.  Faktor Penyebab Anak Berkebutuhan Khusus 

ABK lahir ke dunia di samping sudah menjadi takdir yang Maha 

kuas juga karena ada faktor-faktor tertentu yang menjadi 

penyebabnya. Antara lain: 

a. Kejadian Sebelum Lahir (Pranatal) 

Ketunaan yang terjadi pada ABK dapat  terjadi sebelum masa 

kelahiran yang disebabkan karena: 

1) Virus Liptospirosis (air kencing tikus), yang menyerang 

pada ibu yang sedang hamil. Jika virus ini merembet pada 

janin yang sedang dikandungnya melalui placenta maka 

kemungnkinan anak mengalami kelainan. 

2) Virus maternal rubella ( campak Jerman); dapat 

menimbilkan kecacatan pada bayi; 

3) Keracunan darah; janin tidak memperoleh oksigen secara 

maksimal; 

4) Penggunaan obat-obatan kontrasepsi yang salah 

pemakaiannya; 

5) Pengalaman traumatik yang menimpa ibu yang sedang 

mengandung. 
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6) Percobaan abortus yang gagal. 

 

b. Kejadian Pada Saat Kelahiran 

Ketunaan yangterjadi pada saat kelahiran dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor: 

1) Proses kelahiran yang menggunakan Tang Verlossing; bisa 

menyebabkan luka pada otak. 

2) Proses kelahiran bayi yang terlalu lama, sehinggga bayi 

kekurangan asam/oksigen, dapat mengganggu 

pertumbuhan sel-sel otak. 

3) Kelahiran bayi pada posisi sungsang sehingga bayi kurang 

oksigen cukkup yang akhirnya dapat mengganggu 

perkembangan sel di otak. 

 

c. Kejadian Setelah Kelahiran 

Ketunaan pada ABK dapat diperoleh setelah kelahiran karena 

faktor-faktor penyebab berikut: 

1) Penyakit radang selaput otak (meningitis) dan radang otak 

(Enchepalitis) sehingga menyebabkan pertumbuhan dan 

perkembangan sel-sel otak menjadi terganggu. 

2) Terjadi insiden/kecelakaan yang melukai kepala dan 

menekan otak bagian dalam sehingga keadaan otak 

menjadi terganggu. 

3) Stress berat dan gangguan jiwa lainnya. 

4) Penyakit panas tinggi dan kejang-kejang, radang telinga, 

malaria tropica, dll. 
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4.  Strategi Pendampingan Belajar Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK) 

Strategi pendampingan belajar ABK harus disesuaikan dengan 

jenis gangguan belajarnya. 

a. Strategi Pendampingan Belajar ABK dengan 

Gangguan Penglihatan  

Dengan memperhatikan kebutuhan belajarnya (bacaan 

dan tulisan Braille, Alat Bantu Menghitung, Latihan orientasi 

dan mobilitas), kita dapat memberikan pendampingan sebagai 

berikut: 

1) Pemanfaatan Sisa Penglihatan; disamping 

mengoptimalkan sisa penglihatan yang ada, anak juga bisa 

diknalkan membaca dengan bantuan huruf braile. 

2) Pengaturan Cahaya; ruang dimana anak belajar harus 

memiliki pengaturan cahaya yang cukup kuat, dan papan 

tulis harus lebih dekat dengan tempat duduk. 

3) Penggunaan Buku Cetak Besar; fond tulisannya harus 

diperbesar, sehingga anak dapat mendeteksi. 

 

b. Strategi Pendampingan ABK dengan Gangguan 

Pendengaran 

Tujuan utama pendidikan bagi anak yang mengalami 

gangguan pendengaran adalah agar anak mampu mengikuti 

dan berperan serta seluas-luasnya dalam seluruh bidang 

kehidupan di masyarakat. Strateginya antara lain: 

1) Anak-anak agar diberikan tempat duduk di depan papan 

tulis, dan diusahakan jauh dari bunyi-bunyi getaran mesin 

pemanas dan AC. 
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2) Anak-anak harus diberikan kesempatan yang relatif sama 

dengan anak normal lainnya dalam kegiatan 

berbahasa/berbicara. 

3) Guru dapat mengulang apabila anak-anak kesulitan 

menerima informasi. 

4) Guru tidak terlalu cepat-cepat dalam memberikan materi, 

karena anak cepat lelah. 

5) Guru hendaknya memperhatikan ekspresi wajah anak 

apakan telah mengadakan kontak mata sebelum materi 

diberikan. 

 

c. Strategi Pendampingan ABK dengan 

Keterbelakangan Mental 

Ada beberapa strategi yang dapat membantu anak 

terbelakanng mental mencapai keberhasilan di sekolah 

regule/inklusi, diantaranya sebagai berikut: 

1) Program pendidikan yang Diindividualisasikan 

(Individualized Education Program/IEP); program yang 

memberikan kesempatan kepada anak terbelakang mental 

untuk maju berkelanjutan di bidang akademik sesuai 

kapasitas kemampuan dirinya sendiri. 

2) Guru yang mendidik; yakni guru yang mampu 

menerapkan program pembelajaran yang tidak 

mementingkan mata pelajaran apa yang diajarkan atau di 

kelas berapa dia mengajar, guru yang bertindak sebagai 

guru kelas profesional yang mengenali kelainan masing-

masing siswanya. 

 

d. Strategi Pendampingan ABK dengan Gangguan 

Fisik 
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Siswa-siswi berkelainan fisik membutuhkan lingkungan 

yang kondusif, baik lingkungan fisik, psikologis, maupun 

sosial. Di sekolah reguler/inklusi, integrasi pembelajaran 

antara siswa dan siswi normal dan berkelainan fisik 

memerlukan penggabungan/kerjasama antara guru reguler 

dan guru pembimbing khusus atau dengan tenaga profesional 

lainnya. Demikian juga di dalam kelas, anak sangat 

membutuhkan sikap yang baik dan dapat diterima baik dari 

guru, maupun dari teman teman-teman yang lain. Strategi 

tersebut antara lain: 

1) Pengajaran Mandiri; latihan kemandirian yang disesuaikan 

dengan karakteristik dan kebutuhan anak; 

2) Belajar berkelompok; belajar secara tim yang melibatkan 

beberapa anak/siswa dan siswi untuk menyelesaikan tugas 

atau untuk memecahkan permesalahan tertentu. 

3) Team Teashing; hal terpenting dalam upaya membentuk 

kelas/sekolah inklusi adalah perlunya pendidik 

bekerjasama dalam memberikan layanan pendidikan yang 

sefektif mungkin bagi semua anak, baik yang 

berkebutuhan khusus maupun normal. 

 

e. Strategi Pembelajaran ABK dengan Gangguan Emosi 

dan Perilaku 

Ada beberapa cara yang dianjurkan dalam menciptakan 

susana kelas yang dapat meningkatkan sikap-sikap positif dan 

membantu mencegah sikap-sikap negatif, diantaranya: 

1) Keterampilan pengelolaan Diri (Self-management Skill); pola 

pengajaran untuk membantu siswa dan siswi belajar 

bertanggung jawab atas sikap mereka sendiri dalam rangka 

meningkatkan kemampuan sosial mereka. 
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2) Latihan Keterampilan Sosial melalui modelling/peniruan, 

role playing/bermain peran, performance feedback/umpan 

balik unjuk kerja, dan transfer of training/ mengalihkan 

latihan keterampilan. 

3) Kolaborasi dengan teman sebaya; sebagai pendamping 

dalam pengembangan kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik bagi ABK dengan gangguan emosi dan 

perilaku 

 

f. Strategi Pendampingan ABK dengan Gangguan 

Hiperaktif dan Autis 

Ada beberapa strategi pendidikan bagi anak hiperaktif, 

diantaranya:\ 

1) Sebelum pelajaran dimulai, anak hendaknya diberi kegiatan 

yang dapat mengeluarkan energi, misalnya senam, gerak 

dan lagu, serta aktivitas fisiknya. 

2) Gambar atau hiasan yang ada di dinding kelas dengan 

warna mencolok hendaknya disimpan atau ditutupi agar 

tidak menggagu perhatian. 

3) Jelaskan mengenai kegiatan yang akan dilakukan. 

4) Berilah label/tanda pada setiap penyimpanan 

barang/benda miliknya. 

Adapun strategi untuk anak autis, dapat dikembangkan 

pendampingan dengan diikutkan pada kelas transisi/transition 

class; kelas persiapan dan pengenalan bagi anak autis yang  

akan masuk ke kelas reguler dan kelas inklusi; kelanjutan dari 

kelas transisi, setelah dilihat siap maka anak autis dapat 

dibarengkan dengan kelas reguler. 
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5. Bimbingan dan Layanan Belajar 

Bimbingan belajar dalam beberapa literatur ada yang 

menyebutnya dengan bimbingan akademik. Secara umum bimbingan 

belajar berupaya memfasilitasi peserta didik dalam mencapai tujuan-

tujuan belajarnya secara optimal sebagaimana yang diharapkan. 

Bimbingan belajar juga merupakan usaha bimbingan kepada peserta 

didik untuk mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang dialaminya. 

Menurut Achmad Juntika Nurihsan, layanan bimbingan belajar 

diselenggarakan untuk membantu peserta didik dalam menghadapi 

dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan belajar diantaranya 

kebiasaan belajar yang buruk, waktu belajar yang kurang disiplin, 

kesulitan membuat catatan dan sebagainya, kesulitan-kesulitan itulah 

yang melatar belakangi perlunya bimbingan belajar.  

Pada dasarnya kegiatan bimbingan untuk anak-anak memiliki 

tujuan agar mereka dapat mengubah perilaku yang dapat 

memunculkan dampak negative. Misalnya malas belajar, tidak disiplin, 

sering membolos, dan sebagainya. Secara umum bimbingan di SD 

adalah membantu peserta didik mengembangkan kebisaan belajar 

yang baik sehingga dapat mengikuti pelajaran dan mengusai materi 

pelajaran dengan lebih baik. bentuk penguasaan tersebut meliputi 

pemahaman dan keterampilan sehingga pada akhirnya mereka lebih 

siap melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Menurut sunaryo 

kartadinata, secara spesifik tujuan bimbingan belajar antara lain:24 

a. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, 

terutama dalam mengerjakan tugas-tugas belajar dan 

mengembangkan keterampilan serta bersikap terhadap guru.   

b. Menumbuhkan disiplin belajar dan berlatih, baik secara 

mandiri individual maupun kelompok.  

                                                                   
24Muhamad Irham, Novan Ardy Wilyani, Bimbingan dan Konseling, Teori dan 

Aplikasi di Sekolah Dasar,(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 185-186 
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a. Jenis Layanan Bimbingan Dalam Kaitannya Dengan 

Proses Belajar Mengajar. 

Tujuan dari pelayanan bimbingan kepada anak agar bisa 

memahami dirinya secara pribadi maupun sebagai makhluk sosial 

adalah untuk mewujudkan pribadi yang bertaqwa, mandiri, dan 

bisa bertanggung jawab. Tiga hal ini apabila terwujud dalam 

pribadi anak didik maka ia kan jauh lebih mudah dalam 

menghadapi persoalan hidupnya dimasa mendatang sehingga, 

dengan demikian, lebih mudah pula dalam merasakan 

kebahagiaan. 

Hal mendasar yang menjadi acuan untuk di wujudkan dalam 

hal ini adalah agar anak didik menjadi pribadi yang 

bertaqwa.Sungguh, hal ini penting juga diperhatikan dalam 

bimbingan dan konseling kepada anak didik.Ada sementara 

pendapat yang mengatakan bahwa menjadi pribadi yang bertaqwa 

itu adalah tanggung jawab guru mengampu bidang studi atau mata 

pelajaran agama.Selain guru agama tidak sepakat dengan pendapat 

tersebut.Guru agama memang bertugas dan bertanggung jawab 

untuk mendidik para muridnya agar menjadi pribadi yang 

bertaqwa. Namun, bukan berarti guru yang lain sama sekali tidak 

turut bertanggung jawab. Terutama guru bimbingan dan 

konseling. Hal ini penting karena ketaqwaan yang dimiliki anak 

diidk akan membut pribadinya jauh lebih baik25. 

Bidang layanan guru bimbingan yang kedua adalah 

memberikan bimbingan kepada anak didik agar senantiasa bisa 

belajar.Hal ini penting agar anak didik bisa menjadi pribadi 

pekerja yang produktif. Sebagaimana pada pendidikan pada 

umumnya, hal yang penting adalah proses di dalam belajar 

sehingga anak didik bisa mengalami secara langsung terhadap hal 

                                                                   
25Akhmad Muhaimin Azzel, Bimbingan & Konseling Di Sekolah, Yogyakarta, 

Ar-Ruzz Media, 2011, 58.  
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yang dipelajarinya. Disinilah sesungguhnya dibutuhkan kesabaran 

tersendiri bagi seorang guru pada umumnya atau lebih khusus lagi 

guru bimbingan dan konseling. Mengapa dibutuhkan kesabaran ? 

karena cara belajar dan kemampuan anak didik dalam memahami 

pelajaran yang sedang dipelajarinya berbeda antara satu dengan 

yang lain. Ada anak yang cepat paham ketika belajar, namun ada 

pula anak yang lambat dalam belajar. 

Setidaknya ada dua masalah yang terjadi pada anak yang 

mengalami persoalan dalam belajarnya. Masalah yang pertam 

adalah anak didik mengalami minder atau rendah diri di hadapan 

teman-temannya atau orang lain. Hal ini bisa terjadi karena anak 

didik merasa tidak bisa bersaing atau bahkan menyamai teman-

temannya yang bisa mengikuti pelajaran dengan baik.Sedangkan, 

masalah yang kedua adalah anak didik justru menutupi 

kelemahannya dalam belajar dengan sikap nakal atau 

memberontak. Anak didik mengambil sikap nakal atau 

memberontak ini karena ia tak ingin terlihat lemah atau 

mempunyai kekurangan di hadapan teman-temannya atau orang 

lain.26 

Menghadapai cara dan kemampuan anak didik dalam 

belajar, guru bimbingan dank konseling harus bisa memetakan 

masalah  yang terjadi pada setiap individu. Sudah barang tentu 

setiap anak didik mempunyai cara dan kemampuan belajar yang 

berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, hal 

penting yang harus diperhatikan oleh guru lebih-lebih guru 

bimbingan dan konseling adalah segera memberikan bantuan 

apabila ada diantara anak didiknya yang mengalami masalah dalam 

belajarnya. Seorang guru tidak bisa berfikir secara rata-rata bahwa 

anak didiknya sudah bisa belajar secara baik, akan tetapi juga perlu 

memperhatikan dengan seksama kepada anak didiknya yang 

membutuhkan bantuan dalam proses belajarnya.  

                                                                   
26Ibid, 60 
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b. Prosedur Dan Strategi Layanan Bimbingan Belajar. 

Prosedur Umum Layanan Bimbingan Belajar 

Suatu layanan bimbingan belajar, pada umumnya memiliki 

beberapa tahap    dalam  kegiatannya, antara lain: 

1) Identifikasi Kasus 

Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi siswa yang 

memerlukan bimbingan. Ada kalanya siswa datang lansung 

pada guru pembimbing untuk diberi bimbingan mengenai 

suatu permasalahan dalam belajar yang sedang dihadapinya. 

Namun adakalanya pula, siswa enggan untuk mendatangi 

gurupembimbingnya dikarenakan beberapa alasan. Maka, 

diperlukan suatu upaya lebih dari guru pembimbing untuk 

dapat memberikan bimbingan pada siswa yang benar-benar 

membutuhkan bimbingan. Dan cara yang dapat dilakukan 

oleh guru pembimbing dalam memberikan bimbingan 

motivasi kepada siswa tersebut, antara lain: 

a) Call Them Approach; langkah untuk memanggil setiap 

mahasiswa yang ada dan melakukan wawancara face to face, 

maka akan diperoleh siswa yang perlu dibimbing. 

b) Maintan good relation; Langkah ini dikenal juga sebagai open 

door policy, yang mana diciptakan berbagai cara tidak 

lansung untuk memperkenalkan berbagai jenis layanan 

yang akan diberikan guru pembimbing untuk membantu 

siswanya yang tidak hanya terbatas pada hubungan belajar-

mengajar dikelas saja. 

c) Developing a Desire for Conseling;       Langkah ini dilakukan 

jika siswa tidak menyadari akan masalah belajar yang 

dialaminya. 

Dalam rangka memperkuat identifikasi kasus, maka perlu 

dilakukanlah cara: 



Psikologi Pendidikan | 161 

a)  Mengadministrasikan tes intelegensi, bakat, minat, pretest 

atau pos test dan sebagainya. 

b) Mengadakan orientasi studi yang membicarakan dan 

memperkenalkan karakteriristik perbedaan individual serta 

implikasinya bagi cara belajar mengajar. 

c)  Mengadakan diskusi tentang suatu masalah yang berkaitan 

dengan kesulitan belajar. 

d)   Lakukan analisis terhadap prestasi belajar siswa mengenai 

beberapa siswa yang menunjukkan kelainan-kelainan 

tertentu. 

e)   Lakukan analilis terhadap prestasi belajar siswa mengenai 

beberapa siswa yang menunjukkan kelainan-kelainan 

tertentu. 

f)   Lakukan analisis sosiometris dengan memilih teman 

terdekat diantara sesama siswa. 

 

2) Identifikasi Masalah 

Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi 

permassalahan yang dihadapi oleh setiap peserta didik. Dalam 

konteks PBM, permasalahannya dapat dialokasi dan dibatasi 

dengan ditinjau dari tujuan proses belajar mengajar.: 

a) Secara substansial-material, hendaknya dialokasi pada jenis 

bidang studi mana saja. 

b) Secara struktural-fungsional, permasalahan itu mungkin dapat 

dialokasikan pada salah satu jenis dan tingkat kategori belajar. 

c) Secara behvioral, permasalahan mungkin terletak pada salah 

satu jenis dan tingkat prilaku kognitif, afektif dan psikomotor. 

d) Mungkin terletak pada salah satu atau beberapa aspek 

kepribadian siswa. 
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3) Diagnosis 

Dalam konteks proses belajar mengajar, kemungkinan 

faktor penyebab permasalahan yaitu terletak pada: 1) raw input, 2) 

insrumental input, 3) enviromental input, 4) tujuan pendidikan. 

Cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh informasi 

yang relevan dengan kemungkinan faktor penyebab permasalahan 

diatas, antara lain: 

a) Untuk mendeteksi raw input, perlu diadakan tes psikologi, 

skala penilaian sikap, wawancara bimbingan dengan ynag 

bersangkutan, inventory, dan sebagainya. 

b) Untuk mendeteksi instrumental input, perlu dilakukan review 

terhadap komponen-komponen sistem instruksional yang 

bersangkutan dengan diadakanwawncara dalam studi 

dokumeneter. 

c) Untuk mendeteksi inviromental input, perlu dilakukan 

observasi dengan analisis anecdotal records, kunjungan tumah 

dan wawancara dengan yang bersangkutan. 

d) Untuk mendeteksi tujuan-tujuan pendidikan, perlu dilakuka 

analisis rasional, wawancara studi dokumenter. 

 

4) Mengadakan Prognosis 

Langkah ini dilakukan setelah beberapa langkah 

sebelumnya telah dilakukan, dan memberikan hasil. Selanjutnya, 

dapat diperkirakan tentang cara mana yang mungkin dilakukan. 

Proses pengambilan keputusan pada tahap ini, sebagiannya tidak 

dilakukan secara tergesa-gesa dan sebaiknya melalui serangkaian 

konferensi kasus. Antara lain yang bisa dilakukan adalah: 

a) Melakukan Tindakan Remidial atau Membuat Referral 

(Rujukan); jika jenis permasalahan yang dihadapi berhubungan 

dengan lingkungan belajar mengajar dan guru masih sanggup 

mengatasi, maka perlu dilakukan tindakan remidia. Namun 
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jika permasalahannya sedah menyangkut aspek lain yang lebih 

luas lagi, maka seorang guru perlu segera melakukan referral 

pada ahli yang kompeten di bidangnya. 

b) Evaluasi dan Follow Up; Langkah apapun yang ditenpuh oleh 

seorang guru, langkah evaluasi atas usaha pemecahan masalah 

tersebut seyogiannya dilakukan. 

 

c. Strategi Layanan Bimbingan Belajar 

           Ada dua cara pendekatan dalam menggriskan strategi 

layanan bimbingan, yaitu: 

1) Berdasarken jenis dan sifat kasus yang dihadapinya. 

Sesuai dengan sifat dan permasalahannya, layanan 

bimbingan dapat diberikan kepada siswa sebagai individual 

dan dapat pula diberikan kepada individu dalam kelompok. 

Layanan bimbingan kelompok diselenggarakan apabila: 

a) Terdapat sejumlah individu yang mempunyai 

permasalahan yang sama. 

b) Terdapat masalah yang dialami oleh individu, namun perlu 

adanya hubungan dengan orang lain. 

Layanan bimbingan ini dapat dilakukan dengan cara: 

a) Formal, seperti: diskusi, ceramah, remedial teaching, 

sosiodrama dan sebagainya. 

b) Informal, seperti: rekreasi, karyawisata, student self 

government, pesta olah raga, pentas seni dan sebagainya. 

Layanan bimbingan individual dapat digunakan jika 

permasalahan yang dihadapi individu itu bersifat pribadi dan 

memerlukan beberapa proses yang mana dapat dilakukan oleh 

guru atau ahli psikolog. mungkin juga orang tua yang 

bersangkutan yang akan melakukan. 
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Berdasarkan ruang lingkup permasalahan dan 

pengorganisasiannya, Marhewson, mengidentifikasi tiga 

strategi umum penyelenggaraan layanan bimbingan, sebagai 

berikut: 

a) The Strategy guidence thoughout the classroom; Dalam strategi 

bimbingan melalui kelas ini, ada slogan yang berbunyi 

“every teacher is a guidance worker”, yang artinya bahwa setiap 

guru adalah petugas bimbingan. Slogan ini menjiwai 

seluruh pemikiran dan praktik layanan sehingga 

bimbingan dapat selalu terlaksana. 

b) The Strategi of guidance throughout suppementary services: dalam 

strategi bimbingan melalui layanan khusus yang bersifat 

suplementer ini dapat dilakukan dapat dilakukan oleh 

petugas khusus yang dituukan guna mengatasi masalah 

pokok secara terpilih. Strategi ini merupakan pola layanan 

bimbingan pendidikan dan vokasional. 

c) The strategi of guidance as a comprehensive process trhoughtout the 

whole curriculum and cammunity; dalam strategi bimbingan 

sebagai suatu proses yang konprehensif melalui kegiatan 

keseluruhan kurikulum da masyarakat ini melibatkan 

semua komponen personalia sekolah, siswa, orang tua dan 

wakil-wakil masyarakat. Strategi ini memerlukan fasilitas 

yang lebih lengkap dan menuntut terciptanya suatu 

kerjasama yang harmonis diantara semua komponen yang 

terlibat. 

 

d. Teknik Layanan Belajar.  

Teknik-teknik tertentu agar proses konseling berjalan secara 

efektif dan efisien atau berdaya guna dan berhasil guna, berikut 

diuraikan beberapa teknik dalam konsling diantaranya: 
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1) Teknik Rapport: Teknik Rapport dalam konseling merupakan 

suatu kondisi saling memahami dan mengenal tujuan bersama. 

Tujuan utama teknik ini adalah untuk menjembatani 

hubungan antara konselor dengan klien, sikap penerimaan dan 

minat yang mendalam terhadap klien dan masalahnya. 

2) Teknik Structuring; proses penetapan batasan oleh konselor 

tentang hakikat, batas-batas dan tujuan proses konseling pada 

umumnya dan hubungan tertentu pada khususnya. Structuring 

memberikan kerangka kerja atau orientasi terapi kepada klien. 

3) Teknik Eksplorasi; Ekspolarasi merupakan keterampilan 

konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran 

klien, teknik ini dalam konseling sangat penting karena 

umumnya klien tidak mau terustesang terhadap permasalahan 

yang dihadapi. Adapun bentuk eksporasi yang memungkinkan 

klien untuk berbicara yaitu eksplorasi perasaan, pikiran, 

pengalaman. 

4) Teknik Mengarahkan (Directing); Seperti telah disebutkan, 

bahwa proses konseling memerlukan partisipasi secara penuh 

dari klien, untuk mengajak klien berpartisipasi secara penuh di 

dalam proses konseling, perlu ada ajakan dan arahan dari 

konselor, upaya konselor mengarahkan klien dapat dilakukan 

dengan menyuruh klien menerangkan sesuatu (bermain peran) 

atau menghayalkan sesuatu, penerapan teknik ini dalam 

konseling bisa dibantu oleh konselor ketika klien memerlukan 

bantuan untuk merefleksikan kemauannya. 

5) Teknik Mengakhiri; Mengakhiri sesi konseling merupakan 

suatu teknik dalam proses konseling, untuk mengakhiri sesi 

konseling dapat dilakukan konselor dengan cara mengatakan 

bahwa waktu sudah habis, merangkum isi pembicaraan 

menunjukkan kepada pertemuan yang akan datang, mengajak 

klien berdiri dengan isyarat gerak tangan, menunjukkan 

catatan-catatan singkat hasil pembicaraan konseling, 
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memberikan tugas-tugas tertentu kepada klien yang relevan 

dengan pokok pembicaran apabila diperlukan.  

Teknik merupakan langkah dalam setiap pelaksanaan 

metode atau pendekatan yang akan dijalankan, dalam teknik-

teknik yang dijabarkan diatas dapat digunakan dalam 

pelaksanaan bimbingan konseling, karena teknik tersebut 

mengarah kepada pencapaian proses bimbingan konseling, 

sehingga diharaokan dengan menggunakan teknik tersebut 

proses bimbingan konseling dapat berjalan dengan lancar 

karena teknik tersebut disesuaikan dengan pelaksanaan metode 

yang akan dijalankan secara berurutan.27 

 

C. Rangkuman 

1. Dalam paradigma baru, ABK berarti anak yang memiliki 

kebutuhan individual yang bersifat khas yang tidak bisa 

disamakan dengan anak normal lainnya. Anak-anak yang 

memiliki kebutuhan individual yang bersifat khas tersebut 

dalam proses perkembangannya memerlukan adanya layanan 

pendidikan khusus. Dengan demikian, ABK dapat diartikan 

sebagai anak yang memiliki kebutuhan individual bersifat khas 

yang tidak bisa disamakan dengan anak normal pada 

umumnya sehingga dalam perkembangannya diperlukan 

adanya layanan pendidikan khusus agar potensinya dapat 

berkembang secara optimal. 

2. Kesulitan belajar anak banyak dilatarbelakangi oleh faktor 

sosial-emosial, seperti hyperactive/ hiperaktif, distractibility child, 

poor self concept, impulsive, distractive behavior dependency, withdrawl, 

learning disorder, underachiever, overachiever, slow learner, dan sosial 

interception. 

                                                                   
27 Ibid, 326-345 
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3. Bimbingan belajar berupaya memfasilitasi peserta didik dalam 

mencapai tujuan-tujuan belajarnya secara optimal sebagaimana 

yang diharapkan. Bimbingan belajar juga merupakan usaha 

bimbingan kepada peserta didik untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan belajar yang dialaminya. 

D.  Tugas 

1. Apa yang anda ketahui tentag anak berkebutuhan khusus? 

2. Sebutkan jenis-jenis kesulitan belajar pada anak? 

3. Bimbingan dan layanan belajar seperti apa yang harus 

diberikan kepada anak yang memiliki kesulitan belajar, 

sebutkan tahapan-tahapannya. 
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BAB IX 

KONSTRUKSI INTERAKSI ORANG TUA  

DAN ANAK MELALUI POLA PENGASUHAN 

YANG HUMANIS 

 

 

A. Pendahuluan 

4. Deskripsi dan Pokok Bahasan 

a. Kedekatan, adaptabilitas, dan komunikasi dalam keluarga 

b. Pola asuh orang tua dalam upaya mempersiapkan generasi 

berkualitas 

c. Menemukan pola pengasuhan orangtua di era digital 

d. Konstruksi pola pengasuhan yang humanis. 

5. Capaian Pembelajaran 

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa diharapkan 

dapat: 

e. Menyebutkan apa saja yang menentukan pola asuh dalam 

keluarga terkait kedekatan, adaptabilitas, dan komunikasi 

dalam keluarga 

f. Menyebutkan upaya orang tua dalam mempersiapkan 

generasi berkualitas dan berprestasi 

g. Menentukan pola pengasuhan orang tua di era digital 

h. Menjelaskan konstruksi pola pengasuhan yang humanis  

6. Petunjuk Belajar 

e. Mahasiswa akan membaca lebih awal materi pokok. 
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f. Membaca dan mempelajari dengan teliti bahan bacaan 

yang wajib dibaca dan buku-buku anjuran yang bisa 

ditemukan di perpustakaan. 

 

B. Konstruksi Interaksi Orang Tua dan Anak melalui 
Pola Pengasuhan Yang Humanis 

1. Kedekatan, Adaptabilitas, dan Komunikasi dalam Keluarga 

Interaksi orang tua dan anak sangat erat kaitannya dengan pola 

asuh orang tua dalam keluarga. Pola asuh orang tua selalu menjadi 

sorotan dan pembahasan yang tak pernah ada habisnya bila dikaitkan 

dengan pendidikan dan masa depan anak. Perhatian tentang pola 

asuh orang tua menguat karena menjadi pemicu sekaligus problem 

solver terhadap dampak modernisasi. Bafadal mengidentifikasi tiga 

persoalan yang besar yang dianggap sebagai krisis di era globalisasi 

yaitu: 1) munculnya situasi ketiadaan norma sosial (social normlessness), 

2) tumbuh suburnya fenomena kenakalan dan kriminalitas, dan 3) 

kelunturan rasa nasionalisme.28  

Situasi social normlessness ditandai dengan lunturnya kaidah 

normatif, baik norma hukum positif, norma agama, maupun tradisi 

sopan santun yang dianut masyarakat. Sementara kenakalan dan 

kriminalitas sudah tak mengenal usia, anak usia sekolah dasarpun 

dapat terdampak dan telah banyak contohnya. Demikian juga 

lunturnya jiwa nasionalisme menyebabkan terjadinya kesenjangan 

budaya, dimana budaya luar lebih cepat diserap daripada budaya luhur 

bangsa Indonesia. 

Keluarga sebagai lembaga pendidikan tertua memiliki peran 

utama dalam pembentukan karakter anak, maka dibutuhkan 

keterampilan orang tua  dalam proses pengasuhan dan pendidikan 

                                                                   
28 Fadhal AR Bafadal, Pemuda  dan Pergumulan Nilai Pada Era Global, 

(Jakarta: Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003), 53. 
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dalam keluarga. Modal bagi orang tua yang paling utama adalah harus 

memiliki seperangkat pengetahuan dan pemahaman tentang 

perkembangan anak, sehingga orang tua mampu menggali potensi 

dan mengembangkannya secara optimal dan menyeluruh sesuai 

dengan norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang dianut meliputi  

aspek fisik, intelektual, sosial, emosi, moral dan agama.29  

Perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang 

terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman, seperti 

dikatakan oleh Van den Dalk, perkembangan berarti perkembangan 

secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan hanya 

sekadar perubahan beberapa sentimeter pada tinggi badan seseorang 

atau peningkatan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses 

integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks.30 Dan untuk 

memantapkan dan menyempurnakan perkembangan potensi yang 

dibawanya sejak lahir, anak memerlukan pengembangan melalui 

pemeliharaan atau pengasuhan dan pembiasaan atau latihan.  

Orang tua dalam pengasuhan memiliki  beberapa definisi yaitu 

ibu, ayah, atau seseorang yang akan membimbing dalam kehidupan 

baru, seorang penjaga, maupun seorang pelindung. Orang tua adalah 

seseorang yang mendampingi dan membimbing semua tahapan 

pertumbuhan anak, yang merawat, melindungi, mengarahkan 

kehidupan baru anak dalam setiap tahapan perkembangannya.  

Maka pola asuh dapat diartikan sebagai proses interaksi total 

antara orang tua dan anak, yang mencakup proses pemeliharaan 

(pemberian makan, membersihkan dan melindungi) dan proses 

sosialisasi  (mengajarkan perilaku yang umum dan sesuai dengan 

                                                                   
29 Eti Nurhayati, Psikologi Pendidikan Inovatif, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 

2011), 4. 
30Elizabeth B. Hurlock, Development Psychology, Fifh Edition, alih bahasa 

Istiwidayanti, Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 
Kehidupan, (Jakarta: Erlangga, cet.VI, 1997), 2.   
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aturan dalam masyarakat. Proses ini melibatkan juga bagaimana orang 

tua mengkomunikasikan afeksi, nilai, minat, perilaku dan kepercayaan 

kepada anak-anaknya.31 Albert Bandura menegaskan dalam teorinya 

teori kognitif sosialnya (Social Cognitive theory), perilaku dibentuk dan 

berubah melalui interaksi dengan orang lain. Pembentukan dan 

pengubahannya dilakukan melalui observasi dengan model atau 

contoh, hasil perilaku dengan individu lain, tertama individu yang 

dapat dijadikan contoh atau model (orang tua maupun guru) akan 

dijadikan penguat dari luar (vicarious reinforcement), bahkan mungkin 

menjadi acuan dalam  membentuk penguat dari dalam (internal 

reinformcement) atau (self reinforcement), yang dikenal dengan observational 

learning theory atau social learning theory. 

Sebagai sebuah sistem sosial, keluarga dapat dianggap sebagai 

sebuah konstelasi dari subsistem-subsistem berdasarkan generasi, 

gender, dan peran. Pembagian tugas di antara anggota keluarga 

menentukan beberapa sub unit tertentu dan kelekatan menentukan 

hal lainnya. Mengutip pendapat dari Minuchin dalam Santrock, setiap 

anggota keluarga merupakan partisipan di dalam beberapa subsistem-

subsistem dyadic (melibatkan dua orang), seperti ayah dan anaknya 

atau ibu dan ayah, dan subsistem polyadic (melibatkan lebih dari dua 

orang), seperti ibu, ayah, anak, atau ibu dan dua saudara kandung.32 

Maka relasi di dalam keluarga sangat menentukan bagaimana 

pola pengasuhan terbentuk, karena di dalamnya memuat interaksi 

antar individu dalam keluarga. Interaksi tersebut ada yang 

mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kepada 

perkembangan anak. Misalnya, pola asuh yang terjadi ketika anggota 

keluarga yang hanya ada ibu atau ayah saja (anak tinggal dengan salah 

satunya), maka anggota keluarga di dalamnya akan mengalami 

                                                                   
31 Kompas, Minggu, 28 Februari 2016.  
32 John W. Santrock, Remaja, Jilid II, edisi kesebelas, alih bahasa 

Benedictine Widyasinta, (Jakarta: Erlangga, 2007), 6.  
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perubahan peran yang signifikan. Itulah mengapa bahwa relasi 

perkawinan, pola asuh orang tua sangat berkaitan erat dengan 

perilaku dan perkembangan anak. Temuan yang paling konsisten 

adalah bahwa orang tua yang perkawinannya bahagia cenderung lebih 

sensitif, responsif, hangat, dan afektif terhadap anak-anaknya.  

Menurut Santrock, gaya atau pola pengasuhan anak ada 4 

klasifikasi:33 pertama, pola asuh permissif indifferent (permissive-

indifferent/uninvolved, dalam pola penngasuhan ini, kontrol atau 

pengawasan orang tua rendah, begitu juga derajat interaksi orang 

dengan anak rendah, serta kehangatan orang tua terhadap anak juga 

rendah. Orangtua cenderung menunjukkan jarak, sikap kurang 

simpatik, sikap pasif, mengabaikan emosi anak, tetapi tetap 

menyediakan kebutuhan dasar mereka.  Dengan pola pengasuhan 

seperti tersebut di atas dapat mengakibatkan self esteem anak kurang 

berkembang, cenderung immature, kurang perhatian, terhambat 

penyesuaian dirinya, spontan tetapi berani mencoba. 

Kedua, pola asuh permissif indulgent (permissive indulgent): 

Orangtua menunjukkkan kehangatan yang tinggi tetapi kontrol yang 

rendah terhadap perilaku anak. Orangtua sangat terlibat dengan 

kehidupan anak, cenderung bersikap lunak dan minim arahan, aturan 

tidak jelas, anak cenderung menjadi “bos”. Orang tua yang 

memanjakan membiarkan anaknya melakukan apapun yang mereka 

inginkan. Hal tersebut menyebabkan anak tidak pernah belajar 

mengendalikan perilakunya sendiri dan berharap agar kemauannya 

didikuti. Akibat lebuh jauh lagi anak menjadi manja, kurang dewasa, 

kurang teratur, egois, mudah menyerah, tidak disiplin., dan anak anak 

memiliki keterbatasan dalam kompetensi sosialnya, khususnya yang 

menyangkut pengendalian diri. 

                                                                   
33 Ibid, 15.  
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Ketiga, pola asuh otoriter (authoritarian parenting): kontrol orang 

tua tinggi terhadap perilaku anak, tetapi rendah dalam kehangatan. 

Orangtua cenderung berperan sebagai “bos”, menuntut ketaatan, 

bersikap kaku, penuh aturan. Orang tua otoritarian menetapkan 

batasan-batasan dan kendali yang tegas terhadap anak dan kurang 

memberikan peluang kepada anak untuk berdialog secara verbal dan 

cenderung mengedepankan hukuman.  

Anak yang dibesarkan oleh orang tua yang otoritarian sering kali 

cemas terhadap perbandingan sosial, kurang memperlihatkan inisiatif, 

dan memiliki keterampilan komunikasi yang buruk. Akibatnya, 

kepribadian anak yang terbentuk adalah mudah cemas, kurang 

percaya diri, kurang komunikasi, sulit untuk membuat keputusan, 

cenderung memberontak, mudah sedih dan tertekan, tetapi di sisi lain 

bisa membentuk perilaku disiplin, mandiri, tanggung jawab dan 

idealis.  

Keempat, pola asuh otoritatif (authoritative parenting): orangtua 

cenderung menunjukkan adanya kontrol dan kehangatan yang tinggi 

terhadap anak. Di dalamnya terdapat aturan, sikap asertif, dukungan, 

fleksibilitas, serta self regulation sehingga anak bebas berkreasi dan 

mengeksploitasi berbagai hal dengan sensor batasan dan pengawasan 

orangtua. Orang tua dengan gaya otoritatif memberikan kesempatan 

kepada anak-anaknya untuk berdialog secara verbal. Kepribadian 

anak yang terbentuk adalah ceria, menyenangkan, kreatif, cerdas, 

percaya diri, terbuka pada orang tua, tidak mudah stress dan depresi, 

berprestasi baik. 

Gambar 1.1. Skema Rangkap Empat dari Gaya Pengasuhan Orang Tua 

Sikap Menerima, 
responsif, terpusat 

pada anak 

Menolak, tidak 
responsif, terpusat 

pada orang tua 

 Otoritatif yang 
bersifat timbal 

Otoritarian, 
memperlihatkan 
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Menuntut, 
mengendalikan 

balik, komunikasi 
dua arah 

kekuasaan 

Tidak menuntut, 
usaha untuk 

mengendalikan 
rendah 

 

Memanjakan 

Melalaikan, 
mengabaikan, tidak 

peduli, tidak 
terlibat 

 

Memperhatikan skema keempat gaya pengasuhan, orang tua 

mengendalikan keempat gaya tersebut diatas, tetapi dapat dipastikan 

ada kecenderungan gaya pengasuhan yang dominan mempengaruhi 

perilaku atau perkembangan anak. Dari  keempat gaya tersebut orang 

tua harusnya dapat memilih gaya otoritatif yang lebih efektif 

digunakan dalam membantu perkembangan anak secara optimal, baik 

dari segi fisik motorik, kognitif, bahasa, emosi, sosial, moral dan 

agamanya. Berikut alasan mengapa gaya pengasuhan orang tua yang 

otoritatif merupakan gaya yang paling efektif: 1) orang tua otoritatif 

mencapai keseimbangan yang baik antara pengendalian dan otonomi, 

memberikan peluang kepada anak-anak untuk mengembangkan 

kemandirian sambil memberikan standar, batasan, dan bimbingan 

yang diperlukan, 2) orang tua otoritatif cenderung lebih banyak 

melibatkan anak-anaknya dalam dialog verbal dan membiarkan 

mereka mengekspresikan pandangan-pandangannya. Jenis diskusi 

dalam keluarga inilah yang dapat membantu anak-anak dalam 

memahami relasi sosial dan hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi 

seorang pribadi yang kompeten, 3) kehangatan dan keterlibatan yang 

diberikan oleh orang tua membuat anak lebih bersedia menerima 

pendidikan orang tua.  

Gaya pengasuhan akan mempengaruhi bagaimana kedekatan 

antar keluarga, proses adaptasi antar anggota keluarga dan 

komunikasi yang dibangun dalam keluarga.  
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1. Dimensi kedekatan keluarga (cohesion) menunjukkan sejauh 

mana anggota keluarga dapat terpisahkan atau terhubungkan 

secara emosional dengan keluarganya. Kedekatan ini akan 

melibatkan beberapa hal penting dalam keluarga, seperti 

ikatan emosional (emotional bonding), keterlibatan dalam 

keluarga (family involvement), digambarkan sebagai banyaknya 

interaksi yang terjadi dan seperti apa kecenderungan mereka 

berespon dengan kasih sayang, hubungan orang tua dan anak 

(parent-child relation) mencakup kedekatan dan batas-batas 

dalam keluarga, dan batas-Batas (boundaries),  batas internal 

(waktu, ruang, dan pengambilan keputusan), batas eksternal 

(teman, minat, rekreasi).  

Bagi orang tua otoritatif, kedekatan antar anggota keluarga 

tentunya akan banyak diwarnai dorongan ingin melakukan 

diskusi dan bertukar pikiran, sehingga mampu mendekatkan 

diri dan terhubung untuk saling memahami 

2. Dimensi adaptabilitas keluarga (adaptability), kemampuan 

sistem keluarga untuk mengubah struktur kekuasaan, aturan 

dalam menjalin relasi, dan aturan dalam merespon situasi dan 

perkembangan stress. Dalam proses adaptabilitas dalam 

keluarga sangat ditentukan oleh struktur kekuasaan dalam 

keluarga, yaitu kepemimpinan (leadership), kontrol (control), dan 

negosiasi (negotiation) dalam keluarga. Gaya pengasuhan yang 

dianut oleh keluarga akan menjelaskan bagaimana negoisasi 

yang terjadi antar anggota keluarga dalam menentukan serta 

melaksanakan aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga, 

misalnya mengenai peran dan menjalankan aturan bersama. 

Maka adaptabilitas keluarga akan memunculkan empat 

tingkatan yang berbeda untuk masing-masing gaya 

pengasuhan, ada yang kaku (rigid), terstruktur (structured), 

fleksibel (flexible), dan kacau (chaotic). 
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3. Dimensi Komunikasi (Communication); faktor yang berperan 

dalam proses negosiasi pada keluarga yang sedang mengalami 

perubahan akibat perkembangan ataupun pertumbuhan 

anggotanya. Dalam komunikasi keluarga harus 

memperhatikan aspek-aspek keterampilan mendengar (listening 

skills), keterampilan berbicara (speaking skills), keterbukaan diri 

(self disclousure), kejelasan (clarity), berkesinambungan (continuity 

tracking), respek (respect), dan adanya rasa hormat (regard). 

Apabila komunikasi dalam keluarga berlangsung baik, maka 

akan tercipta keterbukaan antar anggota keluarga dalam 

berkomunikasi, kebebasan atau kelancaran pertukaran 

informasi, dan adanya pengertian dan kepuasan dalam 

berinteraksi. Sedangkan kalau komunikasi berlangsung buruk, 

maka memunculkan banyak permasalahan dalam komunikasi 

antar keluarga, keengganan untuk saling berbagi antar anggota 

keluarga dengan cara interaksi yang negatif. 

 

2. Pola Asuh Orang Tua dalam Upaya Mempersiapkan 

Generasi Berkualitas 

a. Tantangan Modernitas Di Era Digital  

Istilah modernisasi selalu disandingkan dengan industrialisasi, 

meski kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki makna, proses, 

fungsi dan peranan yang berbeda. Di beberapa negara maju, salah 

satu penyebab modernisasi adalah tumbuhnya industrialisasi, tetapi 

di beberapa negara lainnya, modernisasi merupakan penyebab dari 

industrialisasi. Oleh karena itu, baik modernisasi maupun 

industrialisasi keduanya menyangkut pertumbuhan ekonomi. akan 

tetapi modernisasi lebih inklusif dibandingkan industrialisasi, 

karena modernisasi dapat terjadi di berbagai sektor kehidupan 

manusia. Modernisasi ditandai dengan adanya perubahan yang 
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terjadi pada manusia, baik secara individu, kelompok, atau struktur 

sosial.34  

Modernisasi memiliki makna yang selalu mengisyaratkan 

kepada suatu nilai yang serba positif yaitu “canggih”, ke”maju”an 

atau ke”kini”an. Dengan makna tersebut maka modernisasi selalu 

dihubungkan dengan istilah ilmu pengetahuan dan teknologi 

(iptek) yang selalu berubah dan mengalami kemajuan. Sebagai 

dampak dari modernisasi, saat ini dunia telah menjadi era serba 

digital , dimana jaringan internet saat ini seperti senjata bermata 

dua, satu sisi memberikan manfaat, individu bisa belajar dan 

mencari informasi sampai berkomunikasi melalui media sosial 

(instagram, facebook, twitter, line, dll) yang memungkinkan terjadinya 

interaksi sosial di dunia virtual, sehingga bisa berbagi informasi 

dengan cepat dan mudah dengan tanpa dibebani batas, jarak, dan 

waktu.  

Hari ini media sosial telah menggantikan kanal informasi 

mainstream,seperti surat kabar lokal maupun nasional. Media sosial 

telah menjadi sumber informasi alternatif yang dipercaya tanpa 

dilakukan proses verifikasi dan konfirmasi, padahal kerap sekali 

penyebaran informasi yang tidak benar, hoax¸ fitnah, 

ghibah,  gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, 

permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, yang mendorong 

disharmoni sosial bertebaran secara liar di media sosial. Media 

sosial juga memunculkan gejala meningkatnya perilaku 

keberagamaan yang ekstrim antara lain kecenderungan 

mengkafirkan pihak lain (takfiri). Di kalangan umat Islam terdapat 

kelompok yang suka menghakimi, menanamkan kebencian, dan 

melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain dengan 

tuduhan sesat, kafir, dan liberal. Konflik ideologi yang ramai 

diperbincangkan akhir-akhir di Indonesia tidak dapat dipungkiri 

                                                                   
34 Eti Nurhayati, Psikologi…, 312.  
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menjadikan media massa dan sosial menjadi wadah pergesekan 

wacana mengenai Islam dan kebangsaan. Probematika yang 

muncul hampir merusak tatanan nilai pada semua aspek 

kehidupan, seperti aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek 

sosial keagamaan 

b. Lima Generasi dalam 100 (Seratus) Tahun 

Setiap dekade akan memunculkan karakteristik generasi yang 

mencerminkan zamannya. Perkembangan teknologi yang berjalan 

cepat, dan seiring berjalannya waktu, terbentuk satu generasi baru 

yang tentu saja memiliki pola pikir dan karakter yang berbeda dari 

generasi sebelumnya, dengan sejumlah faktor pendukung 

membentuk kepribadian bahkan paradigma tersendiri untuk 

mencerminkan setiap generasi. Satu generasi menggambarkan 

keadaan atau situasi di mana setiap individu mempunyai 

pengalaman hidup yang tersendiri. Ia juga menggambarkan siapa 

diri kita dan bagaimana kita melihat dunia dari kacamata sendiri. 

Karl Mannheim mendefinisikan bahwa generasi merupakan 

kumpulan  individu yang memiliki rentang usia serta memiliki 

pengalaman mengikuti peristiwa penting yang terjadi dalam 

sejarah. 

Lynn Lancaster dan David Stillman mempertegas bahwa 

setiap generasi mempunyai kepercayaan, nilai, budaya, perspektif, 

kegemaran, kemahiran dan kepribadian yang berbeda terhadap 

kehidupan dan pekerjaan. Walaupun terdapat perbedaan atau 

jurang antara ciri-ciri bagi setiap generasi, namun ia bukanlah 

penghalang untuk mencapai keterpaduan antara generasi untuk 

mencapai kebahagiaan dan kesuksesan bersama. Berikut 

periodesasi generasi menurut Lynn Lancaster dan David 

Stillman:35 

1) Baby Boomers (Lahir Pada 1946 - 1964) 

                                                                   
35  Yanuar Surya Putra, Theoritical Review: Teori Perbedaan Generasi, dalam 

Journal Among Makarti, Vol. 9. No. 18, Desember, 2016, 125. 
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 Sebelumgenerasi baby boomers, ada satu generasi yaitu 

generasi pre baby boomer yang lahir tahun 1945 dan sebelumnya 

dimana perang tengah bergejolak. Adapun generasi baby boomers 

terlahir pada masa dimana berbagai perang telah berakhir, sehingga 

perlu penataan ulang kehidupan dan banyak keluarga yang 

memiliki banyak anak. Di samping itu, perekonomian dan 

pertumbuhan penduduk sedang mulai meningkat.  Adat istiadat 

masih dipegang teguh dan bahasa slank belum berkembang. 

Orang-orang pada masa itu masih cenderung “kolot” dan sangat 

matang dalam pengambilan keputusan. 

Pandangan akan pekerjaan dan kehidupan pribadi para Baby 

Boomers tidak seimbang, dimana generasi ini menganggap bahwa 

hidup untuk bekerja. Namun demikian, loyalitas dan dedikasi 

dalam bekerja menjadi poin positif bagi Baby Boomers. Generasi 

Baby Boomers saat ini sedang menikmati masa-masa-masa pensiun,  

2) Generasi X (Tahun Kelahiran 1965-1979) 

Generasi ini cenderung suka akan risiko dan pengambilan 

keputusan yang matang akibat dari pola asuh dari generasi 

sebelumnya, Baby Boomers. Generasi ini terlahir pada masa-masa 

adanya gejolak dan transisi serta menyaksikan berbagai konflik 

global seperti Perang Dingin, Perang Vietnam, jatuhnya Tembok 

Berlin. Generasi ini cenderung lebih toleran, menerima berbagai 

perbedaan yang ada. Selain itu, dari segi teknologi informasi, 

generasi ini mulai mengenal yang namanya komputer sehingga 

generasi ini mulai berpikir secara inovatif untuk mempermudah 

kehidupan manusia. 

 

3) Generasi Y /Generasi Millennial (Tahun Kelahiran 1980-

1994) 

Di era ini, selain komputer sudah menjamur, ditambah lagi 

dengan berkembangnya videogames, gadget, smartphones dan setiap 

kemudahan akan fasilitas berbasis komputer (computerized) yang 
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ditawarkan serta kecanggihan internet, membuat Generasi Y 

menjadi suatu generasi yang mudah mendapatkan informasi secara 

cepat. Pola pikir dan karakter generasi ini dapat dikatakan generasi 

penuh ide-ide visioner & inovatif untuk melahirkan generasi yang 

memiliki pengetahuan dan penguasaan IPTEK. 

4) Generasi Z (Tahun Kelahiran 1995 - 2012)  

Generasi ini adalah peralihan dari Generasi Y dimana 

teknologi sedang berkembang. Pola pikir mereka cenderung serba 

ingin instan. Namun masih belum banyak yang dapat disimpulkan 

karena usia mereka saat ini masih menginjak remaja. Kehidupan 

mereka cenderung bergantung pada teknologi, mementingkan 

popularitas dari media sosial yang digunakan. 

5) Generasi Alpha (Tahun Kelahiran 2012 - Sekarang) 

Generasi ini adalah lanjutan dari generasi Z dimana mereka 

sudah terlahir dengan teknologi yang semakin berkembang pesat. 

Di usia mereka yang sangat dini, mereka sudah mengenal dan 

sudah berpengalaman dengan gadget, smartphone dan kecanggihan 

teknologi yang ada. Selain itu, kebanyakan mereka terlahir dari 

keluarga dengan masa Generasi Y yang juga terlahir pada masa-

masa awal perkembangan teknologi. Pola pikir mereka yang 

terbuka dengan perkembangan serta transformatif dan juga 

inovatif akan mempengaruhi perkembangan anak-anak generasi 

Alpha.  

Pada hari ini yang disebut sebagai anak berada pada periode 

generasi Z dan Alpha, yaitu yang memiliki rentang usia antara 0 – 

23 tahun. Oleh karena itu perlu diuraikan bagaimana karakteristik 

kedua generasi ini, agar bisa ditemukan pola pengasuhan yang 

praktis untuk menghantarkan anak menyambut hari ini, dan masa 

depannya. Sedangkan yang sekarang disebut sebagai orang tua 

yang memiliki anak pada generasi Z dan Alpha adalah orang tua 

yang berada pada periode generasi X dan Y, yaitu yang berusia 

antara 24 – 53 tahun. 
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3. Menemukan Pola Pengasuhan Orang Tua di Era Digital 

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa anak pada hari ini 

merupakan periode generasi Z dan Alpha yang hidup di era digital. 

Maka penting mencoba mencari konstruksi pola pengasuhan agar 

anak dapat survive dan memiliki masa depannya. Generasi X (sebagai 

orang tua) dulu tumbuh dengan orang tua yang sangat terfokus 

menembus struktur kaku dalam diri mereka, lebih sedikit melewatkan 

waktu bersama ibu/ayah, dibandingkan dengan generasi sebelumnya. 

Apabila diibaratakan dalam siuasi saat itu generasi X adalah generasi 

pertama yang membawa kunci rumah sendiri dan sekolah pulang ke 

rumah yang kosong, mereka menyusun jadwal sendiri dan 

menyiapkan makan sendiri, mereka beradaptasi dengan orangtua yang 

bekerja. Pada saat itu juga telah muncul teknologi. 

Pola asuh orang tua yang diberikan kepada generasi X 

mempengaruhi bagaimana generasi X mendidik generasi Z maupun 

Alpha. Orang tua generasi X lebih cenderung sebagai orang tua yang 

menjadi sarang bagi anaknya, memastikan mereka lebih banyak 

bersama keluarga dan anak-anak gen Z mereka tidak terlalu sering 

ditinggalkan di rumah sebagaimana mereka dulu. Di samping itu 

orangtua generasi X mementingkan  kualitas dan kuantitas waktu 

bersama keluarga, bahkan teknologi telah mengubah cara 

menerapkan pola asuh, kini semakin banyak aplikasi dan alat untuk 

mengetahui keberadaan anak-anak serta apa yang mereka lakukan 

sepanjang waktu. 

Pengalaman generasi X diasuh oleh orang tua yang sering 

meninggalkan mereka, maka generasi X sebagai orang tua berusaha 

membangun ikatan yang special dengan anak-anaknya. Sementara 

untuk penggunaan teknologi orang tua generasi X merasa nyaman 

dengan sebagaimana anak-anak Z menggunakannya. Sepanjang 
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sejarah baru kali ini ada banyak kesamaan antara orangtua dan anak, 

mulai dari selera musik, pakaian sampai aktivitas yang dijalani. 

Namun perlu diingat meski orang tua generasi X mudah terhubung 

ke internet, bukan berarti mereka selalu tahu segalanya, berbeda 

dengan anak-anak mereka generasi Z tangkas dalam memahami cara 

menyembunyikan segala sesuatu dai orangtua mereka.  Dapat 

disimpulkan Gen X dibesarkan dengan TV, medium yang teramat 

moderat, milenial dibesarkan dengan TV dan internet, dan di masa 

remaja keduanya sangat moderat, Gen Z dibesarkan dengan ponsel 

pintar (smartphone) dan aplikasi serta lingkungan yang serba online. 

Menurut David dan Jonah, generasi Z memiliki karakteristik 

figital, hiper kustomisasi, realistis, weconomist, fear of missing out, do it 

your self, dan kompetitif/terpacu.36 Berikut adalah ciri-cirinya dan 

bagaimana orang tua harus menemukan jalan praktis dalam 

menghadapi anak-anaknya sesuai dengan karakeristiknya: 

a. Figital; Hidup di dunia baru dimana karena kemajuan 

teknologi yang pesat, penghalang antara fisik dan digital sudah 

dihilangkan; ketika lahir, Generasi Z melihat dunia dengan 

segala kemajuan teknologinya. Mereka hidup di dunia baru di 

mana kemajuan teknologi yang sangat pesat, penghalang 

antara fisik dan digital sudah dihilangkan.37 Generasi Z akan 

hadir di lingkungan kerja dengan sesuatu hal yang baru 

dimana tidak terjadi pada generasi sebelumnya. Generasi Z 

akan memadukan sisi fisik dan digital dengan cara 

mengkonsumsi, hidup, dan bekerja melalui  Skype, Line, 

Whatsapp. 

                                                                   
36 David Stillman dan Jonah Stillman, Generasi Z: Memahami Karakter 

Generasi Baru Yang Akan Mengubah Dunia Kerja, terj. Lina Jusuf, (Jakarta: 
Gramedia, 2018), xvii.  

37 Ibid, 55  
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Dalam kapasitas orang tua untuk menangkal efek negatif dari 

teknologi, maka orang tua penting untuk mengamati 

bagaimana anak-anak sisi fisik dan digital dalam kehidupan 

mereka. Selain itu menjadikan interaksi tatap muka orang tua 

dan anak mempunyai nilai yang berarti bagi keduanya. Karena 

semakin di era digital semakin sulit menghadirkan makna dari 

sebuah interaksi tatap muka. 

b. Hiper-kustomisasi; Gen Z mempunyai kemampuan yang tak 

tertandingi untuk memilih dan mengontrol preferensi mereka, 

mereka sangat terfokus menciptakan merek individu mereka 

sendiri sehingga membiarkan identitas mereka lebih 

terkustominasasi.38 Generasi Z selalu berusaha untuk 

menyesuaikan identitas mereka dan melakukan kustomisasi 

agar dikenal dunia. Kemampuan mereka untuk 

mengustomisasi segala sesuatu menimbulkan ekspektasi 

bahwa perilaku dan keinginan mereka sudah sangat akrab 

untuk dapat dipahami.  

Sebagai orang tua harus membantu anak-anaknya keluar dari 

“ruang gema” ciptaan sendiri, dan berikan sudut pandang  dan 

perspektif yang lain, agar anak tidak asyik dengan dunianya 

sendiri. 

c. Realistis; Generasi Z sudah mengalami masa krisis berat sejak 

dini dimana hal ini membentuk pola pikir pragmatis dalam 

merencanakan dan mempersiapkan masa depan. Dalam 

lingkungan kerja, hal ini menciptakan kesenjangan yang cukup 

lebar antara millennial yang idealis duduk sebagai manajer garis 

depan. Dengan sifat tersebut, lebih baik selalu bersikap 

realistis terhadap apa saja yang perlu dilakukan oleh Gen Z 

untuk bertahan atau bahkan terus maju.39 

                                                                   
38 Ibid, 85  
39 Ibid, 117  
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Maka sebagai orang tua harus membantu anaknya bicara 

realistis tentang karier dan kuliah, dan mengarahkan pada 

karier dengan cara-cara realistis sejak dini dengan 

mempersiapkannya saat memilihkan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu 

orang tua harus terus memotivasi agar anak memiliki 

pemikiran dan inovasi sambil mengejar pendidikan yang lebih 

pragmatis, dan ciptakan jalur karier yang terfokus pada 

pengembangan keterampilan, bukannya hanya gelar dan 

peringkat. 

d. FOMO; Fear Of Missing Out, ketidaksabaran anak muda kini 

semakin menjadi-jadi dan dalam banyak hal menjasi sangat 

serius. Hal ini merupakan sifat yang membedakan generasi Z 

dengan yang lainnya, mereka memiliki sindrom takut 

melewatkan sesuatu (sindrom FOMO). Tidak asing lagi 

mendengar istilah bangun tidur cek telepon genggam untuk 

update terkini, karena takut sangat takut ketinggalan informasi. 

Merekapun selalu menjadi yang terdepan dalam trend dan 

kompetisi, namun, kabar buruknya mereka selalu khawatir jika 

mereka bergerak kurang cepat dan tidak menuju arah yang 

benar.  

Oleh karena itu orang tua harus waspada dan sensitif terhadap 

dampak buruk emosional yang ditimbulkan dari FOMO ini, 

mereka tumbuh di dunia yang terus memupuk rasa iri, merasa 

ditinggalkan atau tidak layak, kekhawatiran berubah menjadi 

kecemasan, mengakibatkan anak kurang tidur, depresi, dan 

terus menerus diingatkan akan kekurangan mereka. Hal inilah 

yang harus diminimalisir dengan menekankan pada anak-anak, 

bahwa mereka memiliki potensi dan prestasi di bidangnya 

masing-masing. 

e. Weconomist; Millenial membantu melahirkan ekonomi 

berbagi, mereka memadukan sifat kolaboratif bawaan dengan 
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dunia teknologi, akhirnya generasi  Z menjadi generasi baru 

weconomist  yaitu generasi yang mendayagunakan kekuatan 

“kami” dalam peran mereka sebagai filantropis. 

Memperhatikan gejala ini orang tua harus membekali anak-

anak dengan kemampuan “skill sharing” atau berbagi 

keterampilan dengan yang lain, dengan demikian eksistensi 

anak diakui dalam lingkungannya. 

f. Do It Your Self (DIY); Generasi Z benar-benar generasi do-

it-your-self atau melakukan sesuatu sendiri. Mungkin sebagian 

dari orang tua juga percaya dengan do-it-yourself atau lakukan 

sendiri dapat mempermudah segala urusan kita lebih cepat 

dan baik. Sama halnya dengan generasi Z yang tumbuh 

dengan dunia internet khususnya youtube yang dapat mengajari 

mereka melakukan apa saja. Gen Z sangat mandiri dan akan 

berbenturan dengan budaya kolektif yang sebelumnya 

diperjuangkan oleh generasi Millennials. Generasi Z percaya 

dengan pernyataan, “Jika ingin melakukannya dengan benar, 

lakukanlah sendiri”. 

Hal tersebut bukanlah hal yang buruk, orang tua hanya perlu 

membantu anak-anaknya menetapkan mandiri, namun tetap 

melatih agar tahu dengan kredibilitas dan kapasitas sumber-

sumber lain yang mereka temui. Sehingga meskipun mereka 

meyakini dapat melakukan segala sesuatu sendiri, tapi harus 

menghormati atau menghargai bahwa ada kekuatan-kekuatan 

atau kemampuan-kemampuan yang harus mereka pelajari dari 

orang lain melalui ineraksi sosial. 

g. Terpacu; Generasi Z merasakan tekanan berat serta 

ketidaksabaran untuk bergerak maju dengan cepat, tak 

mengherankan Generasi Z adalah generasi yang sangat 

terpacu (lebih kompetitif). Maka sebagai orang tua harus 

merangkul dengan kehangatan untuk menyalurkan hasrat 

berprestasi anak-anaknya. Namun harus dibarengi dengan 
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mendorong anak-anaknya mengakui kesalahan dan 

membicarakan hikmah yang didapat dari kekalahan. Tidak 

kalah penting juga adalah melahirkan generasi yang fokus 

pada kesehatan dan kebugarannya, bimbing mereka tentang 

cara dan waktu yang tepat untuk berbagi dan berkolaborasi. 

4. Konstruksi Pola Pengasuhan Yang Humanis  

Anak-anak yang rentan terpapar dengan efek negatif dari media 

sosial sering menyisakan kekhawatiran tersendiri bagi orang tua. Maka 

penting bagi orang tua untuk melatih anak untuk survive di era 

digital, yaitu dengan cara: 1) meningkatkan berfikir kritis, anak 

diarahkan untuk memiliki wawasan, terbuka pada permasalahan yang 

ada di sekelilingnya (ekonomi, sosial, budaya, politik), sehingga tidak 

menelan mentah-mentah informasi, senantiasa berfikir kritis dan 

diajak untuk berfikir memberikan kontribusi terhadap penyelesaian 

masalah yang ada di lingkungannya, 2) mengajak anak untuk 

menggunakan media secara bijak. Media sosial bisa menjadi pedang 

bermata dua, tergantung bagaimana anak  menggunakannya, maka 

perlu kita arahkan untuk menggunakannya dengan bijak, dan 

hindarkan dari penyebaran informasi tanpa fakta, 3) memupuk jiwa 

prososial, memikirkan orang lain bukan berarti hanya memperhatikan 

keluarga kita saja, melainkan konsep masyarakat secara keseluruhan. 

4) bantu anak untuk membuat visi hidupnya secara realistis. Hal ini 

bisa dilakukan dengan membuat visi berbasis SMART (Spesific, 

Measurable, Achieveable, Reasonable, dan Time-phased), yaitu visinya 

spesifik, terukur, bisa dicapai, masuk akal, dan mempunyai tahapan 

waktunya, sehingga anak bisa memiliki visi yang jelas, dan 

eksekusinya menjadi sesuatu yang nyata bukanlah sekedar angan atau 

cita-cita tanpa wujud. Setelah memiliki visi yang jelas, bantulah anak 

membangun ide dari visi yang telah ditetapkan. Orang tua harus 

membantu anak memulai meskipun pada hal-hal yang kecil, sehingga 

anak tahu akan proses, kerja keras, dan tanggung jawab pada visinya. 
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Mencapai keberhasilan dalam menjalankan misi mendidik anak, 

tidak bisa dilepaskan dengan konsep pengetahuan dan pemahaman 

keagamaan yang dibangun oleh orang tua. Problematika ini ditemui 

semakin banyaknya dua sisi/kutub pemahaman agama yang ekstrim, 

sekuleristik atau radikalistik. Bagi orang tua yang sekuler melepaskan 

atau memisahkan agama dari aktivitas/rutinitas kehidupan anaknya 

sehari-hari. Nilai dan norma agama kerap kali dipersepsikan sekedar 

persoalan akhirat saja. Lambang-lambang keagamaan, lebih jauh, 

seperti ungkapan-ungkapan religius, model busana, dan life style 

lainnya seringkali difungsikan hanya sebagai mode tradisi yang meng-

arus (current tradition). Sebagai contoh ketika bulan Ramadhan datang 

sebagian pemuda baik pria atau wanita menggunakan pakaian-pakaian 

sehari-hari sesuai tuntunan syari‟at sehingga terlihat anggun dan 

islami. Namun ketika diluar aktivitas keagamaan,mereka kembali 

menggunakan pakaian seronok,transparan, vulgar yang tidak sesuai 

dengan ajaran agama.  

Sedangkan orang tua dengan pemahaman radikal, mereka 

memiliki pemahaman keagamaan yang mengacu pada fondasi agama 

yang sangat mendasar, fanatik keagamaanya cukup tinggi, tidak jarang 

penganut paham ini menggunakan kekerasan dalam 

mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan diyakininya. 

Mereka menginginkan adanya perubahan atau pembaruan sosial-

keagamaan secara mendasar dengan sistem atau tata nilai baru yang 

diyakininya.  Islam radikal mengandung makna kelompok Islam yang 

memiliki keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka 

perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang 

sedang berlangsung, sehingga melahirkan sikap intoleransi. 

Kedua model ini pemahaman keagamaan tersebut telah 

mencerabut Islam dari makna Islam yang rahmatan lil ‘alamien. Dari 

kedua pandangan tersebut, muncul banyak sintesa, antara lainnya 

adalah pentingnya mengembangkan pendidikan anak diproyeksikan 
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pada “nilai kemanusiaan”, karena pada akhirnya seorang anak harus 

mempertanggungjawabkan segala tindakannya di dalam kehidupan 

sosialnya. Orang tua dalam mendidik anak terkadang tidak 

memperhatikan keunikan dan kemandirian peserta didik yang secara 

pribadi yang harus mempertanggungjawabkan tindakannya, malah 

justru memasung kreativitas peserta didik, atau dengan istilah lain, 

mendidik anak dengan cara yang tidak memanusiakan, inilah yang 

cenderung membuat anak mengalami keterasingan dan kehilangan 

peneguhan keunikan manusia.40 

Anak harus dipahami dan dipelajari sebagai keseluruhan yang 

integral, khas, terorganisir meliputi aspek-aspek dasar dari pribadi 

yang menyeluruh.41 Tidak seperti kaum psikoanalisis yang 

memusatkan diri pada penyelidikan orang-orang yang mengalami 

gangguan neorosis dan psikosis, atau kaum behavioris yang 

memahami dan menerangkan tingkah laku manusia secara terpisah 

dan elemenistik. Oleh karena itu penting untuk mengupas bagaimana 

seharusnya pendidikan anak diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan 

dari anak. Adalah teologi-humanistik yang sekiranya dapat 

memberikan jawaban atas pertanyaan bagaimana seharusnya 

memandang eksistensi manusia. Dan salah satu tokoh teologi-

humanistik adalah Hassan Hanafi, seorang teolog dan filosof dari 

Mesir.42  

 Teori teologi-humanistik kelahirannya tidak dapat dipisahkan 

dari sejarah munculnya teori humanism. Humanisme, sebagaimana 

halnya rekonstruksionisme, menurut skema George R. Knight, 

merupakan perkembangan dari progresivisme. Fokus perhatian 

                                                                   
40 John P. Miller, Cerdas di Kelas Sekolah Kepribadian, disadur oleh Dr. Abdul 

Munir Mulkhan (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), 10-12.  
41 Nurhilaliati, Pendidikan Islam dan Psikologi Humanistik Relasi atau Negasi, 

(Mataram: Alam Tara Isntitut, 2011), 92.  
42 Hassan Hanafi lahir pada lahir pada 13 Pebruari 1935 di Kairo, dekat 

Benteng Salahudin, daerah perkampungan Al-Azhar.  
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humanism adalah manusia (human). Aspek ini mesti ada dalam 

pendidikan, walaupun aliran pemikiran kependidikan memiliki 

perbedaan persepsi dalam memandang aspek manusianya, mereka 

tetap memiliki objek yang sama, yaitu manusia.43 

 Struktur pemikiran Hassan Hanafi banyak dipengaruhi dari 

pengetahuan Barat, ia mengkonsentrasikan diri pada kajian pemikiran 

Barat pra modern dan modern. Dalam bukunya yang berjudul 

Qadhaya Mu`asyirah 2: Fi Fikr al-Gharbi al-Mu`asir, ia memperkenalkan 

beberapa pemikiran Barat, seperti Spinoza, Voltaire, Kant, Hegel, 

Max Weber, Edmund Husser, Unamuno, Karj Jasper dan Herbert 

Marcuse.44  

 Hassan Hanafi kemudian melakukan reinterpretasi tauhid 

sebagai counter terhadap liberalism Barat, sosialisme Negara, 

Marxisme, Tradisional, maupun ritual kesukuan. Menurutnya, 

ideologi-ideologi modernisasi kontemporer tersebut telah gagal dalam 

memajukan komunitas muslim. Ia juga mengkritik teologi klasik yang 

cenderung teosentris, dimana Tuhan menjadi pusat segala kekuatan 

dan kekuasaan, dan manusia harus tunduk dan ditundukkan. Hal 

inilah yang kemudian menjadi pertanyaan apa relevansi teologi teo-

sentris untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial kemanusiaan. 

 Pemikiran teologi-humanistik Hassan Hanafi merupakan 

produk rekonstruksi teologi. Model yang digunakan Hassan Hanafi 

dalam melakukan rekonstruksi teologi yang tertuang dalam karyanya 

                                                                   
43 Abd. Rachman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam Paradigma Baru 

Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, Cetakan ke-3, 2014), 212,  

44 Kazuo Shimogaki, Kiri Islam: Antara Modernisme dan Postmodernisme: Telaah 
Kritis atas Pemikiran Hassan Hanafi (Between Modernity and Postmodernity The Islamic 
Left and Dr. Hassan Hanafi’s Tought: A Critical Reading) Terj. Jadul Maula & M. 
Imam Azis, (Yogyakarta: LKIS, 2000), 3. 



190 | Dr. Mira Mareta, M.A. 

yang berjudul “Islam In The Modern World: Religion Ideology, and 

Development.45  

 Hassan Hanafi menegaskan bahwa rekonstruksi teologi tidak 

harus membawa implikasi hilangnya tradisi-tradisi lama. Rekonstruksi 

teologi untuk mengkonfrontasikan ancaman-ancaman baru yang 

datang ke dunia dengan menggunakan konsep yang terpelihara murni 

dalam sejarah. Tradisi yang terpelihara itu menentukan lebih banyak 

lagi pengaktifan untuk dituangkan dalam realitas duniawi yang 

sekarang. Dialektika harus dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan, 

bukan hanya terdiri atas konsep-konsep dan argumen-argumen antara 

individu-individu, melainkan dialektika berbagai masyarakat dan 

bangsa di antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan. 

Rekonstruksi itu bertujuan untuk mendapatkan keberhasilan duniawi 

dengan memenuhi harapan-harapan dunia muslim terhadap 

kemerdekaan, kebebasan, kesamaan sosial, penyatuan kembali 

identitas, kemajuan dan mobilisasi massa.  

Lalu bagaimana mengimplementasikannya dalam mendidik anak 

dalam keluarga. Pendidikan Agama Islam yang konsep pendidikannya 

didasarkan pada nilai-nilai yang diadopsi dari al-Qur‟an berkeyaninan 

bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kapasitas fisik dan 

psikis yang memiliki fitrah atau potensi baik, yang dialiri oleh citarasa 

ketuhanan. Konsep yang berpijak pada al-Asma al-Husna ini 

membawa konsekuensi bahwa manusia bisa dan diharapkan dapat 

melakukan sifat-sifat seperti yang digambarkan dalam konsep 

tersebut, meskipun sebatas optimal kemanusiaannya. 

 Konsep pendidikan Islam dipertegas oleh tujuan pendidikan 

Islam yaitu; “perubahan yang diusahakan oleh proses pendidikan atau 

usaha pendidikan untuk mencapainya, baik pada tingkah laku individu 

                                                                   
45 Hassan Hanafi, Islam In The Modern World, Ideology, And Development, 

(Cairo: Daar Kebaa Bookshop, 2000), 12.  
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dan pada kehidupan  pribadinya, atau pada kehidupan masyarakat dan 

pada alam sekitar tentang individu itu hidup, atau pada proses 

pendidikan sendiri dan proses pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi 

dan sebagai proporsi di antara profesi-profesi asasi dalam 

masyarakat.46 

 Pencapaian tujuan pendidikan tersebut di atas bukanlah 

sesuatu yang mudah. Pemikiran Hassan Hanafi setidaknya 

memberikan konstribusi yang patut dipertahankan dan dicarikan cara 

implementasinya dalam proses pendidikan anak dalam keluarga. Dari 

rekonstruksi teologi yang dikemukakan, Hassan Hanafi menelurkan 

gagasan penafsiran terhadap beberapa sifat-sifat Tuhan yang 

berangkat dari teosentris menuju antrophomistik humanistik. Hassan 

Hanafi merumuskan Teologi Humanistik dengan mulai mengartikan 

tauhid, menurutnya tauhid bukan lagi konsep yang membicarakan 

tentang keesaan Tuhan yang diarahkan pada faham trinitas maupun 

politeisme, tetapi lebih merupakan kesatuan pribadi manusia yang 

jauh dari perilaku dualistic seperti hipokrit, kemunafikan ataupun 

oportunistik. 

 Ada beberapa rumusan teologi-humanistik Hassan Hanafi 

tentang zat dan sifat-sifat Tuhan yang relevan menjadi dasar atau 

landasan dalam pendidikan Islam. Pertama, konsep wujud, menurut 

Hassan Hanafi, bahwa tentang wujud Tuhan yang selama ini di 

tafsirkan oleh para teologi klasik pada ke-Maha-an dan kesucian 

Tuhan, di artikan oleh Hassan Hanafi menuju “ tajribah wujudiyyah” 

pada manusia, umat manusia di tuntut untuk mampu menunjukkan 

keberadaannya. Deskripsi Tuhan tentang zat-Nya sendiri memberi 

pelajaran tentang kesadaran manusia akan dirinya sendiri (cogito), yang 

secara rasional dapat diketahui melalui perasaan diri (self feeling). 

                                                                   
46 Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam, terj. 

Dari Falsafah at-Tarbiyyah al-Islamiyyah oleh Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1979), 399.   
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Penyebutan Tuhan akan zat-nya sendiri sama persis dengan kesadaran 

akan keberadaan-Nya, sama sebagaimana cogito yang ada dalam 

manusia berarti menunjukkan akan keberadaannya. 

 Dapat digambarkan, bahwa Tuhan sendiri adalah 

kemerdekaan yang mutlak, akan tetapi kemerdekaan manusia itu 

walaupun hanya relatif, juga tetap merupakan kemerdekaan, 

sebagaimana cahaya yang lemah juga cahaya. 47 Dalam pendidikan ini 

menandakan bahwa manusia harus memiliki kesadaran akan dirinya 

dan lingkungannya. Manusia yang merdeka dan bertanggung jawab 

tidak merupakan mainan di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. 

Kemerdekaan dalam memilih tindakan dan tanggung jawab yang 

menyertainya memberikan kepada manusia keluhuran dan martabat 

tinggi serta menegakkan kehidupan moral.48  

 Tentang Qidam (dahulu), diartikan sebagai sebuah pengalaman 

kesejarahan yang mengacu pada akar-akar keberadaan manusia di 

dalam proses sejarah. Qidam merupakan akumulasi pengalaman dan 

pengetahuan kesejarahan untuk digunakan dalam melihat realitas 

masa depan, sehingga manusia tidak lagi mengulangi kesalahan-

kesalahan, kesesatan, dan taqlid.49 Dalam proses mendidik anak, 

penting bagi orang tua mengamati sejarah, baik dalam melihat potensi 

dasar anak dalam memberikan stimulasi perkembangan anak. 

 Baqa’ (kekal), merupakan pengalaman kemanusiaan yang 

muncul dari lawan sifat fana. Baqa’ diartikan sebuah tuntunan pada 

manusia untuk membuat dirinya tidak cepat rusak atau fana, yang bisa 

dilakukan melalui tindakan konstruktif dalam perbuatan maupun 

pemikiran, dan menjauhi tindakan-tindakan yang bisa mempercepat 

kerusakan di bumi. Tujuan pendidikan senyatanya adalah tujuan 

                                                                   
47 Marcel A. Boisard, Humanisme Dalam Islam, alih bahasa dari L’Humanisme 

De L’Islam oleh Albin Michel (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 100.  
48 Ibid, hlm 101.  
49 Hassan Hanafi, Min a—Aqidah…,130-132.  
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hidup dan kehidupan manusia, maka dalam menjalani hidup, dituntut 

melakukan inovasi dan kreativitas agar menemukan kehidupan yang 

penuh dengan warna dan dinamis, sehingga aura tersebut dapat 

membantu dirinya sendiri dan orang lain. 

Mukhalafah li al-hawadis (berbeda dengan yang lain) dan qiyam 

binafsih (berdiri sendiri), dari dua sifat ini, manusia di tuntut supaya 

mampu menunjukkan eksistensinya secara mandiri dan berani tampil 

beda, tidak mengekor atau taqlid pada pemikiran dan budaya orang 

lain. Qiyam binafsih adalah deskripsi tentang titik pijak dan gerakan 

yang dilakukan secara terencana dan dengan penuh kesadaran untuk 

mencapai sebuah tujuan akhir, sesuai dengan potensi dan segala 

kemampuan diri.50 

Dalam psikologi pendidikan ada istilah yang disebut dengan 

perbedaan individual. Bahwa setiap individu memiliki keunikannya 

masing-masing, dan pendidikanlah yang bertugas untuk 

mengembangkannya semua aspek perkembangan secara optimal, baik 

pada aspek perkembangan kognitif, bahasa, afektif atau emosi, sosial, 

moral, dan agama. 

Wahdaniyah (keesaan), bukan merujuk pada keesaan Tuhan, 

penyucian Tuhan dari kegandaan (syirik) yang diarahkan pada paham 

trinitas maupun politeisme, tetapi lebih mengarah eksperimentasi 

kemanusiaan. Wahdaniyah diartikan sebagai pengalaman umum 

kemanusiaan tentang kesatuan tujuan, kelas, nasib, tanah air, 

kebudayaan, dan kemanusiaan.51 

Al-Ilmu, Al-Qodrat, Al-Hayat, tiga sifat ini dalam pandangan 

Hassan Hanafi di sebut al-Tsulatsi, menurut dia, sifat Hayat 

sebenarnya sudah masuk dalam sifat Qodrat, karena suatu zat yang 

kuasa sudah dipastikan hidup atau Hayat. Akan tetapi bagi Hassan 

                                                                   
50 Ibid, 137-142 
51 Ibid, 309-311.  
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Hanafi tetap menerapkan sifat al-Tsulatsi yang terdiri dari Al-Ilmu, Al-

Qodrat, Al-Hayat tanpa menambah atau mengurangi dari ketiga sifat 

tersebut. Ketika di tulis secara sistematis, maka sifat Al-Ilmu dan Al-

Qodrat didahulukan dari Al-Hayat, karena Al-Ilmu dan Al-Qodrat lebih 

utama dari Al-Hayat.52 

Pada hakekatnya keberadaannya sifat Al-Ilmu, Al-Qodrat, dan Al-

Hayat bukan sifat maknawiyah murni, karena Al-Ilmu membutuhkan 

Al-Aql (akal) dan Al-Qodrat membutuhkan Al-Iradah dan Al-Hayat 

membutuhkan hati atau jiwa atau kemerdekaan. Keberadaan sifat 

tersebut saling ketergantungan, karena Al-Hayat merupakan syarat 

sifat Al-Ilmu dan Al-Qodrat. Serta tidak ada sifat Al-Ilmu dan Al-Qodrat 

tanpa sifat Al-Hayat. Dalam mengartikan ketiga sifat tersebut Hassan 

Hanafi memberikan makna bahwa Al-Qodrat merupakan sebuah 

kemerdekaan bagi manusia untuk menggunakan kemampuannya. 

Untuk Al-Ilmu yaitu bagaimana manusia dapat memanfaatkan 

karunia yang dimilikinya yaitu akal, sedangkan sifat Al-Hayat 

merupakan kewajiban manusia untuk selalu berbuat supaya mampu 

merubah dirinya yang lebih baik. 

Al-Sama’, Al-Bashor, Al-Kalam, ketiga sifat tersebut bisa di lihat 

dari keberadaan manusia yang ada dalam wajah atau kepala. Dalam 

wajah atau kepala manusia ada indra telinga, mata dan mulut. Dan 

keberadaan telinga, mata, dan mulut tersebut tidak lebih utama dari 

perasa dan peraba. Dengan demikian menurut Hassan Hanafi bahwa 

manusia tidak hanya menelan secara mentah-mentah apa yang di 

lihat, apa yang di dengar dan apa yang diucapkan oleh manusia, tetapi 

harus mampu mengambil makna secara benar dengan menggunakan 

sifat yang dimilikinya yaitu peraba dan perasa. Sementara Al-Iradah, 

merupakan sebuah kemerdekaan bagi manusia dalam beraktifitas dan 

                                                                   
52 Ibid, 418-419  
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bergerak dalam menentukan masa depannya, serta untuk menentukan 

pilihan hidupnya.53 

Dari gambaran tersebut, penulis memetakan bagaimana 

pendidikan seharusnya dibangun berdasarkan nilai-nilai teologi-

humanistik: 

Gambar 1.2. Kontruksi Nilai-Nilai Teologi Humanistik Dalam Pendidikan Anak 

Sifat-Sifat 
Alloh 

Nilai-Nilai Teologi-Humanistik dalam 
Pendidikan Anak 

Wujud Values of freedom and responsibility: Berusaha 
menempatkan anak sebagai manusia merdeka dan 
bertanggung jawab  

Qidam Values of history: orang tua yang harus memahami 
pertama kali potensi yang dibawa anaka sehingga 
memudahan untuk memberikan stimulasi. 

Baqaa Values of innovation and creativity:Menuntuk adanya 
inovasi dan kreativitas dalam pola pengasuhan 

Mukhalafah li 
al-hawadits 

Values of uniqueness: menyadari bahwa anak 
memiliki karakteristik (perbedaan individual) dan 
harus memacunya untuk dapat tampil beda sesuai 
dengan kemampuan yang dimilikinya. 

Qiyam binafsihi Values of vision: orang tua harus memiliki 
kesadaran penuh untuk menyusun secara tepat 
bersama-sama dengan anak-anak visi dan misi 
hidupnya. 

Wahdaniyyah Values of togetherness: semua proses pendidikan 
harus ditujukan kepada kesatuan tujuan 
kemanusiaan. 

Qudrah, ‘ilmu, 
dan hayat 

Values of independency: anak memiliki kemerdekaan 
untuk menggunakan kemampuannya, 
memanfaatkan karunia yang dimiliki (akal) dan 

                                                                   
53 Ibid, 425-426  
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Sifat-Sifat 
Alloh 

Nilai-Nilai Teologi-Humanistik dalam 
Pendidikan Anak 

memiliki kewajiban selalu berubah secara dinamis 
dan progressif 

Al-sama, bashar, 
kalam 

Values of development: anak memiliki potensi 
perkembangan fisik motorik, sosial, emosi, 
kognitif, bahasa, moral, dan agama, sehingga 
orang tua harus mengembangkan komunikasi, 
kedekatan dan proses adaptabiltas yang tepat 
sesuai dengan potensinya. 

Iradah Values of progression: anak diarahkan agar memiliki 
tujuan hidup dan bisa senantiasa bergerak maju ke 
arah yang lebih baik 

 

Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan berbasis 

teologi humanistik, maka akan mendapatkan orang tua yang memiliki 

perspektif yang baik dalam mengasuh anak yang meliputi; 1) 

perspektif ideologis; kesalehan tercermin sebagai sebuah kesadaran 

ilahiyah , 2) perspektif teologis (humanism-inklusif); Islam dimaknai 

lebih luas sebagai sebuah pembebasan, 3) perspektif antropologis; 

orang tua memahami budaya, geografis, psikologi, budaya, dan 

semangat literasi, 4) perspektif teks (divinity and humanity); teks 

dipahami bukan sekedar tekstual tetapi juga kontekstual, yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai humanistik. 

 

C. Kesimpulan 

Mendidik anak merupakan kerja sepanjang usia orang tua yang 

membutuhkan bekal pengetahuan dan pemahaman yang sangat 

komplek.  
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a. Ada empat gaya atau pola pengasuhan anak ada pertama, pola 

asuh permissif indifferent (permissive-indifferent/uninvolved, dalam 

pola pengasuhan ini, kontrol atau pengawasan orang tua 

rendah, begitu juga derajat interaksi orang dengan anak 

rendah, serta kehangatan orang tua terhadap anak juga 

rendah. Orangtua cenderung menunjukkan jarak, sikap kurang 

simpatik, sikap pasif, mengabaikan emosi anak, tetapi tetap 

menyediakan kebutuhan dasar mereka.  Kedua, pola asuh 

permissif indulgent (permissive indulgent): Orangtua 

menunjukkkan kehangatan yang tinggi tetapi kontrol yang 

rendah terhadap perilaku anak. Orangtua sangat terlibat 

dengan kehidupan anak, cenderung bersikap lunak dan minim 

arahan, aturan tidak jelas, anak cenderung menjadi “bos”. 

Orang tua yang memanjakan membiarkan anaknya melakukan 

apapun yang mereka inginkan. Hal tersebut menyebabkan 

anak tidak pernah belajar mengendalikan perilakunya sendiri 

dan berharap agar kemauannya didikuti. Ketiga, pola asuh 

otoriter (authoritarian parenting): kontrol orang tua tinggi 

terhadap perilaku anak, tetapi rendah dalam kehangatan. 

Keempat, pola asuh otoritatif (authoritative parenting): orangtua 

cenderung menunjukkan adanya kontrol dan kehangatan yang 

tinggi terhadap anak. Di dalamnya terdapat aturan, sikap 

asertif, dukungan, fleksibilitas, serta self regulation sehingga anak 

bebas berkreasi dan mengeksploitasi berbagai hal dengan 

sensor batasan dan pengawasan orangtua.  

b. Gaya pengasuhan akan mempengaruhi bagaimana kedekatan 

antar keluarga, proses adaptasi antar anggota keluarga dan 

komunikasi yang dibangun dalam keluarga, yaitu dalam 1) 

dimensi kedekatan keluarga (cohesion); menunjukkan sejauh 

mana anggota keluarga dapat terpisahkan atau terhubungkan 

secara emosional dengan keluarganya, 2) dimensi adaptabilitas 

keluarga (adaptability), kemampuan sistem keluarga untuk 

mengubah struktur kekuasaan, aturan dalam menjalin relasi, 
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dan aturan dalam merespon situasi dan perkembangan stress. 

Dan 3) dimensi Komunikasi (Communication); faktor yang 

berperan dalam proses negosiasi pada keluarga yang sedang 

mengalami perubahan akibat perkembangan ataupun 

pertumbuhan anggotanya.  

c. Beberapa cara melatih anak untuk survive di era digital, yaitu 

dengan cara: 1) meningkatkan berfikir kritis, anak diarahkan 

untuk memiliki wawasan, terbuka pada permasalahan yang ada 

di sekelilingnya (ekonomi, sosial, budaya, politik). 2) mengajak 

anak untuk menggunakan media secara bijak, 3) memupuk 

jiwa prososial, memikirkan orang lain bukan berarti hanya 

memperhatikan keluarga kita saja, melainkan konsep 

masyarakat secara keseluruhan, dan 4) bantu anak untuk 

membuat visi hidupnya secara realistis. Hal ini bisa dilakukan 

dengan membuat visi berbasis SMART (Spesific, Measurable, 

Achieveable, Reasonable, dan Time-phased), yaitu visinya spesifik, 

terukur, bisa dicapai, masuk akal, dan mempunyai tahapan 

waktunya. 

d. Dari sekian teori dan implementasi yang disajikan, dapat kita 

simpulkan bahwa diperlukan pemaknaan yang terus menerus 

untuk mencari kostruksi pola asuh orang tua, seperti 

pemikiran teologi humanistik Hassan Hanafi dengan 

mengajukan konsep baru tentang teologi Islam yang bertujuan 

menjadikan teologi tidak sekadar sebagai dogma keagamaan 

yang kosong melainkan menjelma sebagai ilmu tentang 

perjuangan sosial, menjadikan keimanan berfungsi secara 

aktual sebagai landasan etik dan motivasi tindakan manusia. 

Hal ini bisa dijadikan sebagai pondasi oleh orang tua dalam 

mendidik anak. Bekal keterampilan teknologi yang dimiliki 

oleh anak-anak tidak menjadi sia-sia atau berdampak 

buruk/negatif bagi perkembangannya, karena orang tua telah 

memiliki pemahaman teologi yang kuat yang ditanamkan 
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kepada anak-anaknya, bahwa agama adalah kehidupan itu 

sendiri, bahwa pentingnya menyertakan kehadiran-Nya dalam 

setiap aktivitas kehidupan anak Sehingga muncul kesadaran 

anak yang memiliki kesholehan pribadi sekaligus keshalehan 

sosial berbasis teologi humanis. 

 

D. Tugas 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menggunakan bahasa 

yang baik dan benar 

1. Sebutkan empat gaya atau model pengasuhan dalam 

keluarga? 

2. Gaya pengasuhan akan berdampak pada interaksi orang 

tua dan anak, jelaskan! 

3. Apa yang dimaksud dengan konstruksi pola pengasuhan 

humanis, jelaskan. 
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