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ABSTRAK
Nilai-nilai yang dipegang orang tua dalam pengasuhan anak merupakan bibit nilai-nilai dasar yang dibangun
dalam diri anak sebagai pondasi terbentuknya karakter. Melalui nilai yang dibawa orang tua dalam
pengasuhan, anak akan membentuk sistem dan perilaku dasar. Nilai sosial dan budaya adalah nilai utama
yang dibawa oleh orang tua dan menjadi nilai dasar dalam pembentukan kepribadian orang tua, yang
kemudian berpeluang untuk diinternalisasi oleh anak dalam interaksinya. Artikel ini menganalisis teori
dasar perkembangan Bronfenbrenner, teori determinan pengasuhan Belsky dan teori ekokultural Berry
& Geogras sebagai upaya untuk menyandingkan peran nilai sosial dan budaya dalam perkembangan
individu, khususnya pada perkembangan karakter anak dalam menghadapi era digital. Hasil analisis teori
memperlihatkan adanya variabel-variabel yang berperan dan saling berhubungan dalam membentuk
perkembangan individu melalui pengasuhan anak yang melibatkan internalisasi dan transmisi budaya,.
Variabel-variabel tersebut pada tahap kronosistem melibatkan sejarah kehidupan melalui proses
sosialisasi, enkulturasi, dan akulturasi; pada tahap eksosistem melibatkan variabel jaringan sosial,
pekerjaan; dan pada tahap mikrosistem melibatkan karakteristik individu dan relasi orang tua. Dapat
disimpulkan bahwa dalam teori ekologi, teori determinan pengasuhan dan teori ekokultural
menghasilkan relasi aspek yang saling berkaitan erat yang berfokus pada aspek sosial dan budaya.
Kata kunci: nilai budaya, tradisional, modern, pengasuhan, ekologi, determinan pengasuhan, ekokultural.
LATAR BELAKANG
Memasuki era revolusi industri 4.0 memberikan gambaran bahwa perubahan lingkungan semakin pesat.
Tidak hanya semakin termanjakannya fasilitas individu dengan teknologi, namun lebih menelisik pada
perubahan perilaku dan sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat. Individu sebagai makhluk dinamis
memiliki peran dalam menyesuaikan diri menghadapi perubahan lingkungan tersebut. Berbagai gambaran
kehidupan memperlihatkan banyaknya dampak dari perkembangan teknologi mulai dari perubahan
lingkungan, cara hidup, relasi sosial, dan perilaku (Roblek, Mesko, & Krapez, 2016). Gambaran sistem
kehidupan dengan koneksi digital yang sangat pesat ini tidak lepas dari karakteristik era industri 4.0 yang
akrab disebut era industri digital. Ditandai dengan peningkatan daya saing berbasis peralatan pintar, akses
informasi yang begitu cepat dan mudah, produksi perkotaan yang semakin canggih dan modern (Heck &
Rogers, 2014). Perubahan lingkungan ini akan membawa dampak yang sangat besar dalam terbentuknya
perilaku individu. Kecenderungan perubahan yang paling menonjol adalah pada interaksi antar individu.
Akses informasi dan komunikasi yang difasilitasi oleh media memberikan kemudahan bagi individu untuk
berinteraksi tanpa melalui tatap muka secara langsung. Sehingga interaksi sosial juga akan berubah,
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beberapa contoh diantaranya semakin luasnya relasi sosial karena semakin menjangkau jarak yang jauh,
penyebaran informasi yang lebih cepat, namun disisi lain akibat teknologi ini, menyebabkan semakin
minimnya komunikasi nonverbal dan semakin lemahnya kelekatan antar individu karena semakin
pesatnya anonimitas (Lieberman & Schroeder, 2019).
Isu ini juga memberikan banyak evaluasi dalam pola interaksi dalam keluarga inti, khususnya interaksi
orang tua dan anak. Interaksi orang tua kepada anak sangat memegang peranan penting dalam
pengasuhan anak. Hasil penelitian Kildare & Middlemiss (2017) menggambarkan terjadinya perubahan
interaksi orang tua dan anak dengan melibatkan media digital. Interaksi orang tua yang lebih banyak
menggunakan telepon seluler dianggap menghasilkan interaksi yang rendah jika digunakan secara
berlebihan. Hal ini menyebabkan interaksi mereka menjadi kurang sensitif dan responsif baik secara
verbal maupun non verbal. Fenomena ini menjadi sebuah gambaran sederhana bagaimana teknologi mulai
memasuki kehidupan keluarga yang mengarah pada pertanyaan mengenai kualitas interaksi orang tua
dan anak dalam pengasuhan. Sementara peran orang tua dalam pengasuhan yang berkualitas mampu
membentuk proses penanaman berbagai keterampilan anak diantaranya keterampilan sosial, kontrol
perilaku, proses kematangan emosi, dan memiliki nilai bersosial yang baik (Darling dalam Thalib, 2010).
Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan modernisasi lingkungan bukan hanya membawa dampak
negatif dalam pola interaksi individu, khususnya keluarga dan pengasuhan orang tua. Namun disisi lain
teknologi memberikan fasilitas yang sangat menunjang proses pembelajaran anak dalam pendidikannya.
Tersedianya jaringan internet, fasilitas buku online, hingga kemajuan perangkat elektronik yang semakin
canggih (laptop, handphone, dll.) justeru menunjang pendidikan dan koneksi anak dalam belajar. Namun
yang menjadi pertanyaan yang penting untuk dianalisis lebih jauh adalah perubahan nilai-nilai yang
terinternalisasi dalam diri anak terkait peran dan interaksi sosial, penanaman karakter, kepribadian, dan
perkembangan emosi sepanjang perkembangannya. Kembali menyimak contoh fenomena perubahan
pola komunikasi dengan adanya telepon seluler yang semakin menyita perhatian anak dengan minimnya
interaksi langsung dengan orang tua menyebabkan kualitas kelekatan dipertanyakan. Sementara interaksi
dalam pengasuhan orang tua-anak merupakan kunci kebehasilan dalam membangun pondasi kepribadian
anak.
Pengasuhan oleh orang tua akan mengajarkan anak berbagai nilai-nilai yang dipegang oleh orang tua baik
nilai yang berasal dari diri internal orang tua, yang disebut sebagai nilai pribadi, maupun nilai yang
didapatkan dari sistem sosial dan budaya dimana keluarga tersebut hidup dan berinteraksi (Tam, dkk.,
2012). Nilai pribadi yang dibentuk dalam diri orang tua merupakan proses akumulasi berbagai nilai-nilai
yang didapatkan sepanjang kehidupannya, termasuk nilai sosial selama mereka berinteraksi dengan
masyarakat, maupun nilai budaya sebagai hasil dari internalisasi sistem yang berlaku dalam kebiasaan
kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Nilai sosial dan budaya adalah aspek penting yang harus selalu
melekat dalam proses internalisasi nilai oleh anak dalam pengasuhan orang tua.
Nilai sosial yang terbangun dalam konsep keluarga modern berbeda dengan konsep keluarga tradisional.
Teknologi telah mendefinisikan kembali kehidupan keluarga dalam dua masa yang berbeda. Teknologi
telah banyak memodifikasi struktur sosial dalam keluarga terkait pola yang diajarkan anak untuk
berinteraksi secara langsung yang juga melibatkan keterampilan emosional, empati, tenggang rasa dan
penghargaan kepada orang lain (Ruiz, dkk, 2017). Nilai-nilai ini yang seharusnya melekat dalam diri anak
yang dibangun oleh orang tua dalam proses pengasuhan.
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Patcher & Mathieu (Hoghughi & Long, 2004) dari hasil penelitiannya menekankan bahwa konteks budaya
dan faktor kemajuan teknologi menurutnya menjadi bagian yang penting untuk diterangkan. Karena
interaksi budaya dan teknologi akan banyak menimbulkan pertanyaan. Sejauh mana teknologi
memengaruhi budaya dan apa perubahan yang terjadi dalam budaya yang telah dipengaruhi oleh
perkembangan teknologi. Hal ini yang kemudian menjadi penting dalam menelusuri sejauh mana nilai
budaya diinternaisasikan dari orang tua kepada anaknya dalam kondisi perkembangan teknologi yang
semakin pesat.
Konteks sosial dan budaya tidak pernah lepas dari perkembangan kehidupan manusia. Haan, Aerts, &
Cooper (Gardiner & Kosmitzki, 2011) menjelaskan bahwa nilai moral yang dibangun oleh individu
merupakan sebuah kerangka kepedulian dan keadilan yang dibangun dari pemahaman diri dan orang lain
yang terjadi dalam interaksi sosial. Dengan kata lain bahwa moralitas yang perlu dibangun dalam pribadi
individu merupakan keterampilan yang didapatkan dari nilai sosial melalui hubungan antar individu. Nilai
sosial tidak hanya didapatkan dari pengasuhan orang tua, namun semakin diasah ketika anak diberikan
kesempatan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Demikian juga dengan nilai budaya. Nilai
ini berisi adat kebiasaan yang dibangun oleh masyarakat dengan berbagai tujuan. Pola pengasuhan orang
tua juga sangat lekat oleh pengaruh budaya. Pengasuhan yang berhubungan dengan cara-cara sistematis
seperti gaya berbicara dengan anak (dialeg), cara berbicara dengan orang tua, teman, yang lebih muda,
hingga batasan pergaulan sangat sarat akan budaya (Conolly, 1990).
Proses sosialisasi anak pada akhirnya menghasilkan pemahaman kepada anak mengenai nilai dan
keyakinan untuk membentuk perilaku yang dianggap sesuai dengan sistem sosial dan budaya dimana anak
tumbuh, sehingga keluarga inti yaitu orang tua menjadi unsur penting dalam pencapaian sosialisasi anak
(Afiatin dalam Lestari, 2008). Hal ini juga diterangkan dalam teori fungsional keluarga yang sangat
mementingkan fungsi efektif dari orang tua dalam memainkan perannya. Peran ayah dan ibu tidak dapat
tergantikan dan berpengaruh besar dalam perkembangan sosial anak (White, 2008). Tuntutan
masyarakat untuk membuat anak terampil bersosial dalam membangun kepribadiannya, merupakan
fungsi utama dari pengasuhan orang tua (White, Klein, & Martin, 2011).
Berfokus pada pengasuhan di era digital, menjadi penting untuk meletakkan konsep nilai budaya sebagai
pondasi dalam menyesuaikan anak dengan berbagai perangkat pintar yang membantu anak
mengembangkan kemampuan intelektualnya. Perkembangan emosi dan spiritual akan banyak dibekali
melalu interaksi anak secara langsung dan penanaman nilai-nilai ritual budaya sebagai keyakinan dalam
membangun spiritualitasnya. Budaya sebagai sebuah simbol nilai masyarakat dalam sebuah komunitas,
menjadi pedoman dalam berperilaku. Nilai budaya inilah yang nantinya menjadi kerangka perilaku sosial
yang dikembangkan oleh anak dalam setiap tahap perkembangannya.
Pentingnya pengasuhan orang tua yang efektif menjadi topik yang selalu ditekankan sebagai antisipasi
dalam menghadapi lingkungan modern. Modernisasi merupakan situasi yang tidak dapat dihindarkan dan
tidak dapat dilepaskan dari kehidupan anak pada saat ini. Namun, pengaruh modernisasi dapat dikontrol
dari upaya orang tua secara intens mengajarkan anak mengenai nilai-nilai tradisional. Hal ini bertujuan
untuk menyeimbangkan pengaruh teknologi yang dapat merubah bahkan menghambat keterampilan
sosial dan pribadi anak. Teknologi juga memberikan tantangan untuk menelusuri lebih jauh mengenai
kualitas kehidupan dan kebermaknaan personal apakah mengalami peningkatan atau kemunduran akibat
interaksi dengan media digital. Sehingga dengan menjaga nilai-nilai budaya, diharapkan orang tua dan anak
dapat terhindar dari terjadinya distorsi pemaknaan personal (Afiatin, 2018).
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Mengembalikan budaya sebagai dasar nilai yang diinternalisasikan dalam pembentukan karakter anak
merupakan sebuah upaya untuk menyeimbangkan kehidupan modern dengan kehidupan tradisional.
Kehidupan modern tidak selalu identik dengan kemajuan dalam segala aspek. Namun bisa menjadi
penghambat dam menghasilkan kemunduran dalam proses kepribadian anak. Misalnya penggunaan
internet dan gadget yang terlalu intens akan menghambat keterampilan sosial, kecakapan emosional, dan
afeksi anak karena lebih lekat dengan mesin dibandingkan dengan orang lain. Sebaliknya, kehidupan yang
tidak bersentuhan dengan modernisasi dan masih terpaku pada kehidupan tradisional menyebabkan anak
menjadi gagap teknologi, tidak mampu berinovasi karena kurangnya informasi, dan tidak berkembangnya
kemampuan intelektual dalam menghadapi kemajuan zaman. Sehingga keseimbangan kehidupan modern
dan kehidupan tradisional menjadi salah satu alternatif untuk mengefektifkan penanaman nilai pada anak
agar perkembangan anak dapat berjalan maksimal.
Penelitian-penelitian dalam bidang perkembangan dan pengasuhan anak banyak melibatkan unsur budaya
sebagai variabel yang sangat memengaruhi keseimbangan perkembangan (Boehnke, 2001; Demirutku,
2007; Chen, Liu, & Kaplan, 2008; Anderson & Mayes, 2010; Barni, Ranieri, Scabini, Rosnati, 2011; Barni,
Knafo, Arieh, Yahia, 2014; Litina, Moriconi, Zanaj, 2016; Stattin & Kim, 2018). Menanamkan nilai budaya
merupakan bentuk kearifan lokal yang lahir dan berkembang dari proses belajar melibatkan pengalaman
yang dipertahankan dan diwariskan dalam lintas generasi (Afiatin, 2018). Dalam setiap budaya, selalu
menekankan seperangkat nilai yang baik dan buruk. Nilai kebudayaan ini harus mampu menentukan
kermanfaatannya, kegunaannya, dan keutamaan bagi keberlangsungan hidup anggota masyarakat dalam
budaya tersebut (Ahimsa-Putra dalam Afiatin, 2018).
Penelusuran nilai budaya sebagai aspek yang sangat berpengaruh dalam kehidupan individu diharapkan
mampu menjadi pijakan bagi orang tua dalam pengasuhan anak di era modern saat ini. Kembali ke nilai
budaya, merupakan usaha dalam menajamkan nilai emosi dan spiritual yang dibutuhkan oleh anak dalam
perkembangannya, dimana tidak disediakan oleh teknologi dalam kehidupan modern. Dengan kata lain,
kebutuhan intelektual anak dapat diperoleh dari mengikuti trend modern, tetapi tetap mengontrol
lingkungan dengan mengajarkan nilai budaya sebagai bekal keterampilan bersosial untuk mengasah aspek
emosi dan spiritual anak.
Dalam kajian teori yang akan dibahas dalam reviu literatur pada bagian selanjutnya, akan mengupas tiga
teori yang saling berkaitan dan merupakan teori yang sangat menekankan pada aspek sosial dan budaya
sebagai nilai yang tidak pernah lepas dari perkembangan kehidupan individu dalam konteks psikologi
perkembangan. Kajian literatur ini diangkat agar menjadi bahan analisis dan pertimbangan untuk selalu
melibatkan nilai budaya sebagai pedoman dan kerangka dalam mendampingi perkembangan anak melalui
pengasuhan yang efektif.
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ULASAN LITERATUR
Teori Ekologi Perkembangan Manusia (Urie Bronfenbrenner)
Konsep dasar dari teori ekologi adalah bahwa perkembangan manusia adalah produk dari interaksi antar
organisme yang tumbuh dan berkembang dengan lingkungannya. Perilaku individu terus berevolusi
sepanjang berubahnya lingkungan. Sejalan dengan prinsip teori Kurt Lewin, yang menegaskan bahwa
perilaku terbentuk dari interaksi individu dengan lingkungan. Namun teori ekologi lebih menekankan
pada berbagai aspek, utamanya sejarah kehidupan dan lapisan-lapisan lingkungan sosial yang menjadi inti
proses perkembangan (Bronfenbrenner, 1979).
Teori ekologi menerangkan bahwa dalam diri individu itu terdiri dari aspek personal yang dikelilingi oleh
empat lapisan lingkungan yang saling beriteraksi satu sama lain. Lapisan yang paling dekat dengan individu
pribadi adalah lapisan pertama yang disebut lapisan mikrosistem. Lapisan mikrosistem ini terdiri dari
lingkungan orang-orang terdekat diantaranya orang tua, keluarga inti/saudara, teman bermain, dan
sekolah. Sementara lapisan kedua disebut sebagai lapisan mesosistem yang terdiri dari lapisan
mikrosistem namun saling melekat dengan lapisan ketiga, yaitu eksosistem. Lapisan eksosistem terdiri
dari lingkungan sosial yang lebih luas lagi meliputi tetangga dan masyarakat umum yang dijumpai dalam
interaksi sehari-hari. Sementara lapisan keempat yaitu lapisan makrosistem yang merupakan lapisan
terluar namun memiliki banyak peran secara tidak langsung dalam perkembangan individu, terdiri dari
ideologi dan budaya masyarakat di tempat individu tinggal. Aspek individual, mikrosistem hingga ke
makrosistem akan terus berkembang sejalan dengan waktu dan berubahnya kondisi lingkungan yang
dikenal dengan aspek kronosistem. Aspek ini bukan berupa lapisan tersendiri, namun menjadi aspek yang
melingkupi semua lapisan-lapisan ekologi.

Gambar 1. Teori Ekologi Bronfenbrenner
(Sumber: http://www.citethisforme.com/topic-ideas/psychology/Bronfenbrenner-41456313)

Aspek-aspek yang terdapat dalam rangkaian teori ekologi yang dikenal dengan lapisan-lapisan seperti
yang telah dijelaskan diatas, saling memengaruhi satu sama lain. Model ekologis berjalan dengan
menggunakan empat prinsip, yaitu proses, orang, konteks, dan waktu. Dijelaskan bahwa meskipun unsurunsur dalam lapisan tersebut semuanya hadir dalam lingkungan, jika prinsip proses, individu, konteks,
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dan waktu tidak berjalan, maka perkembangan individu tidak berjalan maksimal. Karena prinsip-prinsip
itulah yang menentukan terjadinya perkembangan secara psikologis (Bronfebrenner, 2001).
Dalam teori ekologi dikemukakan unsur nilai dan budaya sebagai bagian dari lingkungan makrosistem
yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada internalisasi nilai-nilai yang diyakini dalam proses
perkembangan individu. Teori ekologi ini kemudian dikembangkan secara lebih kompehensif oleh
Bronfenbrenner (Tudge, dkk. 2016) dalam teori bioekologi yang lebih terstruktur dimana menekankan
pada proses timbal balik individu dengan lingkungan, karakteristik individu, konteks area lingkungan, dan
aspek waktu sebagai empat unsur penting dalam model teorinya. Komposisi yang lebih kompleks dalam
teori ini semakin menunjukkan bahwa perkembangan individu sangat memperhitungkan lingkungan dan
waktu. Berfokus pada Makrosistem sebagai lapisan yang berisi nilai budaya merupakan lapisan paling luar
dalam teori ini. Makrosistem menjadi sangat berpengaruh ke dalam diri individu melalui lapisan
mesosistem dengan melibatkan lapisan mikrosistem. Sehingga dapat dijelaskan bahwa pelibatan nilai
budaya perlu melalui individu lain untuk sampai pada individu secara personal. Dalam topik
perkembangan anak, internalisasi nilai budaya tidak serta merta langsung dipelajari oleh anak, namun
melalui nilai yang dibentuk oleh orang tua dalam pengasuhan anak. Dalam lapisan mikrosistem inilah,
orang tua inti yaitu ayah dan ibu yang paling banyak berperan dalam menginteraksikan anak dengan
lapisan makrosistemnya (nilai budaya).
Model terbaru dari modifikasi teori ekologi menjadi bioekologi memperluas pemahaman kita bahwa
individu secara personal bukanlah makhluk yang pasif dikuasai oleh lingkungan, namun ada aspek
biopsikologi yang berkembang dalam diri individu yang turut memberikan banyak pengaruh dalam
membentuk perkembangan kogintif dan emosi individu. Sehingga, dalam proses individu memahami nilainilai sosial dan budaya membutuhkan proses internalisasi dari nilai yang dibawa oleh orang tua, hingga
sampai pada tahap transmisi nilai. Yaitu adanya kesepahaman nilai yang diartikan oleh anak dengan nilai
yang ditanamkan oleh orang tua (Bronfenbrenner & Morris, 2006).
Poin penting yang perlu dijelaskan adalah, semua lapisan yang melingkupi diri anak dalam
perkembangannya dimulai dari lapisan mikrosistem, yaitu orang tua dan keluarga terdekat. Perangkat
keluarga terdekat ini yang akan menyaring lapisan lainnya dalam lingkungan anak. Lapisan mesosistem
hingga makrosistem akan terbentuk dan berinteraksi dengan maksimal dan efektif ditentukan oleh
keluarga yang berada pada lapisan mikrosistem. Lapisan makrosistem yang berisi nilai-nilai budaya
penting untuk diperhitungkan oleh orang tua sebagai lingkungan terluar yang akan berhadapan dengan
anak nantinya seiring perkembangan usianya. Diharapkan anak diajarkan untuk mengenal budaya
tradisional sebelum mengenal budaya modern, atau dapat pula anak diberikan kesempatan mempelajari
nilai modernisasi namun tetap menanamkan karakter nilai tradisional. Mengingat aspek emosional dan
spiritual banyak dipelajari dari keterampilan sosial anak dalam lingkup interaksi langsung dengan orang
lain.
Model Determinan Pengasuhan Belsky
Belsky memperkenalkan hasil penelitiannya mengenai pengasuhan orang tua yang memengaruhi
perkembangan anak. Terdapat berbagai variabel yang diinteraksikan dalam model yang bangun oleh
Belsky. Seperti sejarah perkembangan yang dimediasi oleh kepribadian, hubungan perkawinan orang tua,
pekerjaan orang tua, jaringan sosial orang tua, dan karakteristik anak. Dalam teori ini kontribusi latar
belakang orang tua memiliki pengaruh yang besar, begitupun dengan karakteristik anak, dan terdapatnya
dukungan dari lingkungan terhadap perkembangan anak, yakni melalui pola pengasuhan.
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Kolaborasi pengaruh dari karakterstik anak, latar belakang orang tua (melalui kualitas relasi perkawinan,
sejarah perkembangan dan bentukan kepribadian), dan dukungan lingkungan (melalui jaringan sosial dan
jenis pekerjaan), memberikan gambaran kompleksitas sumbangsih perkembangan anak dari berbagai
aspek. Tidak hanya dilihat dari cara orang tua mengasuh anak, tapi lebih daripada itu dipengaruhi juga
oleh dukungan dan sumber stres dari lingkungan serta bagaimana karakteristik bawaan dari anak (Belsky,
1984).
Jika dipetakan, maka lingkungan terdekat anak memegang peranan dalam keberhasilan
perkembangannya. Fokus utama adalah pada bagaimana orang tua membangun kepribadiannya dan
mengontrol lingkungannya untuk memberikan pengasuhan terbaik pada anak. Sehingga berbagai hal yang
bersinggungan dengan orang tua juga turut memegaruhi pola perkembangan anak. Hal ini sejalan dengan
teori yang dikembangkan oleh Bronfenbrenner mengenai peran dari lapisan lingkungan pertama yaitu
mikrosistem yang berisi orang tua dan lingkungan terdekat anak sebagai lapisan yang paling memengaruhi
terbentuknya perilaku anak.
Teori Belsky ini juga menekankan pada sejarah perkembangan individu sebagai salah satu variabel
determinan pengasuhan anak. Ditarik ke konteks yang lebih luas, bahwa sejarah perkembangan sangat
berkaitan dengan masa lalu orang tua dan riwayat pembentukan kepribadian orang tua melalui
pengajaran nilai dan norma dalam lingkungannya dan dari orang tuanya. Faktor nilai dan norma dalam
budaya menjadi satu penentu dalam membangun pondasi karakter anak (Andayani, 2004). Sistem nilai
dan budaya dimana orang tua bertumbuh akan membentuk sistem nilai yang sama dalam membentuk
cara pengasuhan oleh orang tua kepada anaknya. Sehingga pengaruh sejarah perkembangan orang tua
menjadi realistis jika dikatakan berpengaruh pada pola pengasuhannya kelak. Dalam teori ini, sejarah
perkembangan dimediasi oleh kepribadian orang tua. Sehingga pengaruh pengasuhan dipengaruhi
langsung oleh kepribadian orang tua.
Kualitas relasi perkawinan dan pekerjaan dari orang tua merupakan variabel yang turut memberikan
sumbangsih dalam penentu pengasuhan anak. Hubungan yang baik dan harmonis dari orang tua dalam
lingkup rumah tangga dan pekerjaan merupakan sumber stresor sekaligus sumber dukungan bagi orang
tua dalam menjalankan perannya. Jika kualitas perkawinan baik, maka figur yang terbentuk sebagai orang
tua juga turut berfungsi dengan baik (Day, 2010). Demikian juga dengan pekerjaan yang dijalankan. Jika
pekerjaan dan pengasuhan saling mendukung, akan memberikan sumbangsih pada kestabilan emosi dan
keseimbangan peran orang tua (Hand, 2006). Namun sebaliknya, jika pekerjaan memberikan banyak
tuntutan dan relasi perkawinan tidak berjalan dengan baik, maka akan membawa stresor yang akan
berdampak pada kualitas pengasuhan anak. Jika pengasuhan berjalan dengan stresor yang tidak
terselesaikan, maka perkembangan anak tentu saja akan menjadi tidak maksimal terutama dalam hal
perkembangan emosi. Relasi perkawinan dan pekerjaan juga memiliki pengaruh timbal balik dalam
membentuk kepribadian orang tua yang merupakan mediator dari sejarah perkembangan orang tua.

385

Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019)
ISBN : 978-60274420-7-8

Gambar 2. Model Determinan Pengasuhan Belsky.

(Sumber: https://www.researchgate.net/publication/221769915_Predictors_of_Parenting_Stress_in_Patients_
with_Haematological_Cancer/figures?lo=1).

Jaringan sosial dalam relasi orang tua dengan masyarakat juga menjadi variabel yang diperhitungkan dalam
pengaruhnya pada pengasuhan anak. Besarnya pengaruh lingkungan orang tua membawa konsep
pengasuhan banyak ditentukan oleh sejauh mana orang tua membentuk peran dan penyesuaian dalam
masyarakat. Peran yang didapatkan dalam masyarakat membentuk nilai-nilai dan aturan yang diadaptasi
oleh orang tua dalam membentuk perilaku. Nilai sosial yang didapatkan orang tua dari lingkungan
masyarakat nantinya juga akan banyak memengaruhi nilai-nilai dan aturan yang akan ditetapkan oleh
orang tua dalam pengasuhan anak. Sehingga anak akan banyak mendapatkan bentuk nilai yang diajarkan
oleh orang tua berdasarkan referensi yang didapatkan dari lingkungan sosial atau masyarakat. Sejalan
dengan variabel sejarah perkembangan orang tua, variabel jaringan sosial juga banyak memberikan asupan
nilai sosial dan budaya kepada orang tua sehingga anak memiliki peluang besar menginternalisasi nilainilai sosial dan nilai buday dari ingkungan masyarakat tersebut melalui pengasuhan orang tua.
Interaksi antara pengasuhan orang tua, hubungan sosial orang tua, kepribadian orang tua dan
karakteristik anak dalam model teori Belsky ini memberikan gambaran penting bahwa kompleksitas
peran orang tua harus diperhatikan dalam membentuk perilaku mengasuh anak. Tidak hanya secara
langsung pribadi orang tua yang membentuk karakter anak, namun lebih luas dari itu terdapat peran
unsur-unsur lain yang secara langsung memengaruhi kepribadian orang tua seperti sejarah
perkembangan orang tua (masa lalu yang membentuk diri orang tua), hubungan dengan pasangan (relasi
perkawinan), dan jenis serta kualitas pekerjaan orang tua menjadi unsur yang tidak dapat diabaikan begitu
saja. Demikian juga dengan unsur lingkungan lain berupa jaringan sosial dengan keluarga besar dan
masyarakat juga menjadi penting karena menjadi sumber internalisasi nilai-nilai moral dan nilai budaya
bagi orang tua. Semetara karakteristik anak menjadi unsur bawaan yang meeskipun terbawa oleh anak
sejak lahir, namun jika pengaruh lingkungan sosial dan budaya memberikan pengaruh yang besar, maka
karakteristik khas anak akan berproses dengan nilai-nilai yang didapatkan di lingkungan.
Nilai sosial dan budaya yang disinggung dalam sejarah perkembangan dan jaringan sosial orang tua,
mempertegas bahwa internalisasi nilai banyak diberikan oleh orang tua kepada anak melalui pengasuhan.
Dengan kata lain, referensi utama nilai sosial dan budaya yang dipelajari oleh anak adalah dari internalisasi
nilai yang didapatkan dari orang tua. Memosisikan teori ini dengan era modernisasi, peran orang tua
dalam menjangkau penanaman nilai anak sangat besar. jika orang tua banyak mengambil alih dengan
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menginternalisasikan nilai-nilai yang dipelajari dari ilngkungan masyarakat dan budaya, maka menjadi
perisai bagi anak dalam menangkal dan menyeimbangkan masuknya nilai modern dalam lingkungannya.
Namun, tentu saja orang tua harus punya bekal referensi nilai sosial dan budaya yang kuat yang terbentuk
dari sejarah perkembangan dan relasi sosial orang tua sendiri.
Model Ekokultural Berry & Geogras
Berry (2007) mengungkapkan bahwa dalam lingkungan masyarakat terdapat tiga proses pengenalan dan
penanaman nilai dalam diri individu, yaitu enkulturasi, sosialisasi, dan akulturasi. Ketiga proses itu
terbentuk dari sumber yang datang dari dalam budaya itu sendiri maupun dari luar budaya tersebut.
Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman nilai dan kebiasaan dan atau aturan yang berasal dari satu
generasi menuju kepada generasi selanjutnya dalam lingkup komunitas atau bentuk masyarakat.
Sosialisasi ini terbagi atas dua jenis, yaitu sosialisasi primer yang didapatkan dalam lingkup keluarga, dan
sosialisasi sekunder yang diperoleh dari masyarakat (Wikipedia, 2014). Sementara Enkulturasi adalah
proses mempelajari bentukan nilai-nilai maupun norma sebuah kebudayaan yang didapatkan individu
selama proses hidupnya. Adamson menjelaskan bahwa proses enkulturasi merupakan keadaan dimana
individu secara sadar ataupun tidak, memiliki kompetensi dalam budaya yang ada dilingkungannya dan
terjadi proses internalisasi atas budaya tersebut. Proses enkulturasi akan menghasilkan identitas pribadi
dalam sebuah kelompok. Dasar terbentuknya enkulturasi dimulai dari pendidikan nonformal yang berasal
dari keluarga atau teman dekat (Wikipedia, 2017). Akulturasi adalah proses yang muncul ketika sebuah
kelompok individu dan sebuah kebudayaan diinteraksikan dengan kebudayaan lainnya yang masih asing.
Kebudayaan baru yang masih asing kemudian akan masuk dalam kebudayaan asli, diterima, dan pada
akhirnya melebur kedalam budaya asli tersebut namun tidak menghilangkan unsur dasar dari kebudayaan
aslinya. Kebudayaan asli dan asing menyatu sehingga menimbulkan sebuah harmonisasi bentukan budaya
baru (Wikipedia, 2019).
Proses sosialisasi dan enkulturasi merupakan tahap awal terjadinya akulturasi. Contoh proses akulturasi
dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Satrio (2019) dalam lingkungan masyarakat Padulungan
di Jawa, dimana didapatkan gambaran bahwa masyarakat tersebut merupakan hasil percampuran antara
etnis Madura dan Etnis Jawa. Perkembangan budaya di daerah tersebut memakai prinsip integrasi.
Masyarakatnya tetap memgang teguh nilai-nilai dari budaya Madura yang merupakan budaya asal mereka,
namun tetap mempelajari dan menginternalisasi nilai Jawa dimana mereka tinggal. Proses akulturasi pada
prinsipnya akan terjadi ketika nilai budaya asli terbuka untuk menerima nilai budaya baru yang akan
berakulturasi.

Gambar 3. Teori Ekokultural
(Berry & Geogras dalam Lestari, 2013)
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Prinsip teori ekokultural sangat menekankan pada terjadinya proses internalisasi dan transmisi nilai
primer yang berlangsung dalam keluarga. hal ini dapat dilihat pada gambar proses diatas, dimana tahapan
sosialisasi dan enkulturasi yang merupakan kunci dari proses internalisasi nilai dasar yang didapatkan dari
lingkungan orang tua, orang lain, dan teman sebaya. Arah vertikal menunjukkan bahwa terjadinya
internalisasi dan transmisi nilai orang tua menyangkut keyakinan, motif, keterampilan hingga nilai budaya
(Lestari, 2013). Konsep arah vertikal inilah yang paling mendasar, meskipun arah horizontal (internalisasi
dan transmisi dari teman sebaya) dan miring (orang lain, lembaga) juga memiliki peranan dan pengaruh
tersendiri. Selanjutnya tahap akulturasi lebih melibatkan lingkungan yang lebih luas yaitu teman sebaya
dan orang lain atau masyarakat luas. Peran orang tua terlhat sudah tidak sampai pada tahapan ini. Dalam
proses akulturasi antar budaya, sangat ditentukan sejauh mana kuatnya internalisasi nilai dari orang tua
dan orang terdekat dalam menanamkan nilai-nilai dasar dan budaya. Karena akulturasi budaya
mempertaruhkan budaya asli untuk diintegrasikan dengan budaya baru. Budaya baru lebih kuat, maka
sejalan dengan perkembangan jaman bukan tidak mungkin budaya lama akan tergerus oleh budaya baru
dan modern serta akan menghilangkan esensi dasar nilai budayanya.
Teori ekokultural memosisikan antara nilai, budaya, dan unsur psikologis individu dalam membentuk
nilai pribadi yang akan dibentuk dalam diri individu sebagai proses adaptasinya dengan lingkungan. Nilai
yang dibangun adalah nilai individual yang merupakan dasar bentukan kepribadian, maupun nilai kolektif
yang akan dipakai dalam interaksinya dengan masyarakat dalam lingkup kebudayaanya. Konsep
ekokultural sendiri sangat berhubungan dengan teori ekologi Bronfenbrenner (yang dijelaskan
sebelumnya). Hal ini dapat dilihat dari konsep utama mengenai faktor biologis yang berkembang dalam
diri individu, dan budaya sebagai bagian penting dari lingkungan yang akan membentuk pengetahuan sosial
dalam diri individu (Markus & Hamedani, 20017). Konsep dua teori ini saling bersinggungan dalam
berbagai aspek.
Disinggung dalam penjelasan teorinya, Berry dan Geogras (2009) menempatkan transmisi vertikal yang
diperankan oleh orang tua sebagai tahapan pertama dalam proses internalisasi dan transmisi budaya
dalam diri individu. Hal ini sejalan dengan konsep determinan pengasuhan Belsky yang menyebutkan
bahwa pengasuhan adalah faktor penentu dalam perkembangan individu. Sehingga dalam konteks
perkembangan, pengenalan nilai, penanaman nilai, dan pemahaman mengenai budaya dasar (asli) dimana
anak hidup dan berkembang, memang selayaknya diperankan oleh orang tua selama proses pengasuhan
anak sebelum anak mengenai nilai dan budaya yang lebih luas melalui proses akulturasi. Internalisasi dan
transmisi vertikal membentuk interaksi antara reproduksi biologis dan kultural. Dengan kata lain,
transmisi budaya yang diawali dengan internalisasi nilai budaya melalui orang tua semakin menegaskan
mengenai kolerasi antara kualitas pengasuhan dengan keberhasilan proses internalisasi dan transmisi
budaya.
Teori ekokultural menawarkan pemikiran yang lebih luas mengenai diri individu dan lingkungan yang
berisi nilai sosial dan budaya. Bagaimanapun, sepanjang kehidupan individu akan selalu dihadapkan pada
perkembangan dan konteks sosial budaya (Albert & Trommsdorff, 2014). Aspek sosial menggambarkan
penanaman nilai yang berasal dari orang tua, teman dekat, dan masyarakat lebih luas. Sementara aspek
budaya tentu saja terlihat pada isi internalisasi dan transmisi dari interaksi individu dengan lingkungannya.
Melalui teori ini, dapat disimpulkan bahwa dinamika perkembangan individu melingkupi perkembangan
individu itu sendiri, interkasi individu dengan orang terdekatnya, yaitu orang tua melalui pengasuhan,
relasi sosial individu secara lebih luas dengan teman dan masyarakat, serta nilai-nilai budaya setempat
yang membingkai perkembagan sosial individu tersebut.
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SIMPULAN
Teori-teori yang dibahas diatas merupakan suatu upaya untuk menemukan benang merah mengenai
aspek sosial dan budaya yang terkandung di dalam setiap teori. Pemilihan teori ekologi, teori determinan
pengasuhan, dan teori ekokultural dilakukan dengan melalui proses analisis mengenai isi teori hingga
sampai pada penemuan aspek yang saling berkaitan dan saling mendukung antar teori. Teori ekologi
melalui lapisan lingkungan yang mengelilingi individu dilihat dari perspektif penekanannya pada aspek
perkembangan individual yang tidak lepas dari kulitas interaksi dengan orang tua (pengasuhan) dan
lingkungan yang menawarkan nilai sosial dan budaya. Hal ini berhubungan dengan teori determinan
pengasuhan yang berfokus pada kualitas pengasuhan yang memengaruhi perkembangan individu.
Didalamnya menekankan pada nilai pribadi, sosial, dan budaya yang dibawa oleh orang tua dan
diinternalisasikan pada anak melalui pengasuhan. Sementara teori ekokultural yang sangat khas
membahas mengenai perkembangan nilai budaya dalam diri individu, juga menyinggung relasi vertikal
antara individu dengan orang tuanya sebagai tahapan pertama dan utama yang membentuk internalisasi
dan transmisi nilai budaya. Teori ekokultural juga menekankan peran lingkungan yang lebih luas dalam
membentuk nilai didalam diri individu pada tahapan selanjutnya.
Hasil reviu ketiga teori tersebut kemudian dijelaskan dalam bentuk gambar dengan melakukan kolaborasi
teori dan mengelaborasi konten dari teori-teori tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan
gambaran yang lebih rinci dan sederhana mengenai aspek-aspek yang saling bersinggungan dan berkaitan
antar teori. Sejalan dengan pemikiran penulis, didapatkan dalam beberapa referensi bahwa teori ekologi
dan teori determinan pengasuhan memang memiliki aspek yang sejalan. Demikian pula dalam teori
ekologi dan teori ekokultural yang juga oleh beberapa referensi membahas keterkaitan keduanya.
Sehingga kajian teori ekologi, determinan pengasuhan, dan ekokultural dalam tulisan ini, merupakan hasil
analisis penulis yang diriviu dari berbagai referensi.

Gambar 4. Keterkaitan Teori Ekologi, Determinan Pengasuhan dan Ekokultural.
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Lapisan lingkungan dalam teori ekologi Bronfenbrenner yang berisi kronosistem, makrosistem,
eksosistem, dan mikrosistem saling berkaitan dengan variabel determinan dalam pengasuhan Belsky.
Yaitu sejarah perkembangan orang tua, jaringan sosial orang tua, lingkungan dan jenis pekerjaan orang
tua, karakteristik anak, dan relasi perkawinan orang tua. Lapisan kronosistem (waktu, sejarah) dan
makrosistem (nilai budaya, ideologi) menggambarkan sejarah perkembangan individu yang membawa
nilai-nilai sosial dan budaya dari lingkungan. Pada lapisan eksositem (lapisan penghubung antara
mikrosistem dan makrosistem) berisi jaringan sosial dan lingkungan pekerjaan orang tua yang merupakan
mediator yang mempengaruhi kualitas pengasuhan orang tua dalam mengajarkan anaknya tentang nilai.
Jika pada lapisan makrosistem berisi nilai yang kuat, maka pada lapisan mesosistem hingga mikrosistem,
orang tua akan banyak membawa nilai-nilai sosial dan budaya dalam pengasuhannya. Sementara pada
lapisan mikrosistem (orangtua, keluarga dekat, teman, dll) merupakan lapisan terdekat yang
mempengaruhi terbentuknya kepribadian anak. Karakteristik anak dan relasi perkawinan serta
komunikasi orang tua akan banyak mempengaruhi anak dalam membentuk nilai-nilai yang diyakini.
Sementara keterkaitan antara teori ekologi dan teori ekokultural yang berisi tahap sosialisasi, enkulturasi
dan akulturasi, tampak pada lapisan makrosistem dan mikrosistem. Pada lapisan makrosistem, akan
terjadi proses sosialisasi, enkulturasi, dan akulturasi. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan
analisis teori diatas, bahwa proses sosialisasi terjadi dalam lingkungan keluarga, teman, dan lingkungan
masyarakat. Sosialisasi merupakan proses awal individu akan menyeleksi nilai-nilai yang akan
diinternalisasi dalam proses enkulturasi. Proses sosialisasi berlangsung dalam lapisan makrosistem dan
mikrosistem. Sama halnya dengan sosialisasi, proses enkulturasi juga terjadi dalam lapisan makrosistem
dan mikrosistem. Sementara tahap akulturasi lebih menekankan pada integrasi nilai dan budaya dasar
yang dibangun dalam proses perkembangan, dengan nilai dan budaya baru yang akan masuk dalam
lingkungan individu. Akulturasi ini menjadi tahapan yang membentuk budaya baru hasil dari internalisasi
nilai budaya asli dengan budaya baru, sebagai contoh interaksi budaya trandisional (lokal) dan budaya
modern (hasil perkembangan teknologi).
Meleburnya budaya tradisional dan budaya modern akan tampak pada akulturasi budaya. Hal ini yang
diharapkan dapat dibentuk dalam lingkungan anak di era digital. Akulturasi budaya tidak diartikan
tergantikannya budaya lama yang orisinil dengan budaya baru yang lebih modern, namun lebih pada
membentuk harmonisasi antara penemuan-pemenuan baru dalam budaya modern yang dapat
memfasilitasi dipertahankannya budaya tradisional. Internalisasi nilai melalui pengenalan akulturasi
budaya sangat penting karena anak perlu mempelajari, memiliki karakter sesuai bentukan budaya aslinya,
namun tidak menutup diri mempelajari budaya modern yang memperluas pengetahuan anak tentang
lingkungan dan dunia. Perkembangan karakter individu sangat ditentukan bagaimana individu memainkan
peran sosialnya, mengenal dan mempertahankan esensi budayanya serta mengembangkan diri melalui
fasilitas teknologi.
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