
BAB  III 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Sosiologis Tentang Keluarga 

Kaluarga merupakan salah satu sistem sosial yang ada dalam 

sistem-sistem  sosial lainnya dalam masyarakat. Para ahli filsof dan 

analisis sosial telah melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri 

dari keluarga, dan bahwa keanehan-keanehan suatu masyarakat tertentu 

dapat digambarkan dengan menjelaskan hubungan kekeluargaan yang 

berlangsung di dalamnya. Karya etika dan moral yang tertua 

menerangkan bahwa masyarakat kehilangan kekuatan jika anggotanya 

gagal dalam melaksanakan tanggung jawab keluarganya. Confusius, 

umpamanya berpendapat bahwa keberhasilan dan kemakmuran akan 

tetap ada dalam masyarakat jika saja semua orang bertindak benar 

sebagai anggota kaluarga, dan menyadari bahwa orang harus mentaati 

kewajibannya sebagai anggota masyarakat.(Goode, 2000 : 2) 

Semua kenyataan ini, menunjukkan bahwa baik para ahli filsafat, 

dan para pemimpin-pemimpin keagamaan maupun keduniaan, sepanjang 

sejarah minimal secara tidak langsung, sadar akan pentingnya pola 

keluarga sebagai unsur inti dalam struktur sosial. Para filosof juga 

memperlihatkan bahwa pengamat sosial harus mengerti tingkah laku 

keluarga untuk memahami proses-proses sosial secara umum. 

Goode (2000) mengatakan bahwa “Keluarga itu terdiri dari individu-

individu, tetapi merupakan bagian dari jaringan yang lebih besar. Sebab 

itu, kita selalu berada di bawah pengawasan saudara-saudara kita, yang 
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merasakan bebas untuk mengkritik, menyarankan, memerintah, 

membujuk, memuji atau mengancam, agar kita melakukan kewajiban yang 

telah dibebankan kepada kita”. Hanya dengan keluargalah masyarakat itu 

dapat memperoleh dukungan yang diperlukan dari pribadi-pribadi. 

Sebaliknya keluarga hanya dapat terus bertahan jika didukung oleh 

masyarakat yang lebih luas. Jika masyarakat itu sebagai suatu sistem 

kelompok sosial yang lebih besar mendukung keluarga, sebagai sub 

sistem sosial yang lebih kecil, atau sebagai syarat agar keluarga itu dapat 

bertahan, maka kedua macam sistem ini harus saling berhubungan dalam 

banyak hal. 

Auguste Comte (Johnsons, 1986) menganggap bahwa dasar utama 

terciptanya keteraturan sosial bersumber dari keluarga, bukan individu. 

Dalam pandangan Comte, individu sedemikian besarnya dipengaruhi dan 

dibentuk oleh lingkungan sosial, sehingga satuan masyarakat yang asasi 

adalah bukan individu-individu, melainkan keluarga. Dalam keluargalah 

individu-individu diperkenalkan dalam masyarakat. karena tingkat 

keakraban dalam keluarga demikian tingginya, insting-insting dasar 

individu dibentuk oleh perasaan sosial yang dominan dalam keluarga itu. 

Keluarga dalam bentuk Mikroskomik memberikan pengalaman akan 

dominasi dan ketaatan, kerja sama serta munculnya perasaan alturintik. 

Hubungan antara orang tua dan anak-anak menghubungkan masa 

lampau dan masa yang akan datang, sedangkan hubungan ketaatan 

antara pasangan suami isteri  merupakan salah satu insting alamiah  yang 

paling kuat kaitannya dengan konvensi sosial dan kode moral (Johnsons, , 

1986). 
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Di semua masyarakat yang pernah dikenal, hampir semua orang 

hidup terikat dalam jaringan kewajiban dan hak keluarga yang disebut 

hubungan peran (role relation). Seseorang disadarkan akan adanya 

hubungan peran tersebut karena proses sosialisasi yang sudah 

berlangsung sejak masa kanak-kanak, yaitu suatu proses di mana ia 

belajar mengetahui apa yang dikendaki oleh anggota keluarga lain dari 

padanya, yang akhirnya menimbulkan kesadaran tentang kebenaran yang 

dikehendaki (Goode, 2000).   

B. Kajian Struktur Fungsional 

  Analisis fungsional memberikan suatu kerangka untuk melihat 

dilema-dilema kebijaksanaan sosial. Meskipun fungsionalisme ini 

merupakan perspekitf yang abstrak dan sangat umum, pada hakekatnya 

merupakan suatu usaha untuk membahas pertanyaan-pertanyaan umum 

berikut ini : persyaratan fungsional apa saja yang harus dipenuhi untuk 

suatu masyarakat, atau sistem sosial apa saja, supaya tetap bertahan 

sebagai suatu sistem yang hidup, dan bagaimana fungsi-fungsi ini 

dipenuhi (Johnsons, 1986) 

 Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat mendasar dalam perspektif 

Parsons yang bersifat fungsional. Juga untuk dapat melihat perilaku 

tertentu apa saja yang sudah meluas, apa konsekuensi-konsekuensi 

sosial atau pengaruh setiap pola perilaku yang sesuai itu menyimpang, 

setiap kebiasaan atau norma, setiap keputusan kebijaksanaan yang 

besar, setiap nilai budaya dapat dianalisis dengan istilah-istilah kerangka 
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fungsional. Konsekuensi-konsekuensi sosial ini sering dinilai apakah 

menyumbang pada kesejahteraan atau daya tahan masyarakat (atau 

beberapa sistem lain), atau justru merusaknya. Tujuan untuk menilai 

konsekuensi sosial dari pola perilaku individu ini sangat mendasar dalam 

perspektif fungsional Robert Merton. 

Emil Durkheim menilai masyarakat modern sebagai keseluruhan 

organisme yang memiliki kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu, dan 

apabila fungsi ini tidak dipenuhi maka akan berkembang suatu keadaan 

yang bersifat “patologi”. ( Poloma, 1984) 

Pernyataan Durkeheim tersebut memperlihatkan dua hal yang 

menarik untuk disimak, yang dari dua hal inilah berkembang menjadi 

landasan analisis para sosiolog dalam membuat landasan teoritis dari 

pendekatan fungsionalisme struktural. 

Analisis struktur fungsional diadopsi dari sebuah analisis dengan 

menganalogikan masyarakat sebagai suatu sistem organisme. Sistem 

organisme memiliki komponen-komponen yang saling memiliki 

ketergantungan satu sama lain dan memiliki fungsi masing-masing guna 

mendukung kepentingan sistem secara keseluruhan. Demikian halnya 

dengan masyarakat sebagai suatu sistem yang memiliki komponen-

komponen yang saling tergantung yang berfungsi untuk kelangsungan 

hidup masyarakat. (Turner, 1994). Komponen dari sistem sosial tersebut 

antara lain keluarga, pendidikan, ekonomi, pemerintahan, hukum dan 

agama).  
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Secara sederhana dapat dikatakan bahwa fungsi dari sesuatu 

(komponen) tersebut muncul karena sesuatu itu dibutuhkan. Dengan 

demikian, maka agama, pendidikan, politik, keluarga, ekonomi, 

mempunyai fungsi karena masyarakat membutuhkannya; karena menjadi 

suatu kebutuhan bagi manusia dalam kebidupannya. Pernyataan ini 

sekaligus juga menunjuk latar belakang dari keberadaan unsur-unsur itu. 

Oleh karena dibutuhkan, maka ia menjadi bagian integral dari kehidupan 

sosial itu.  

Sehubungan dengan hal tersebut, pertanyaan yang dapat diajukan 

adalah ”sejaumana sumbangan masing-masing unsur itu dalam 

mempertahankan eksistensi masyarakat atau kehidupan sosial tersebut; 

atau dengan perkataan lain, sebagai bagian dari sistem sosial, sejaumana 

atau apa fungsi/peranan dari unsur-unsur tersebut. 

Kelihatannya bahwa pendekatan fungsional menekankan 

konsepsinya pada fungsi-fungsi dari struktur sosial. George Ritzer (1985) 

menyatakan bahwa semua penganut  teori ini berkecendrungan untuk 

memusatkan perhatiannya kepada fungsi suatu fakta sosial terhadap fakta 

sosial yang lain dan Thomas F. O’dea (1985) menulis bahwa aksioma 

teori fungsional ialah sebagai yang tidak berfungsi akan lenyap dengan 

sendirinya. 

Dengan mendasarkan pada asumsi dasar bahwa fakta sosial itu 

serba fungsional, maka dapat dilakukan telaah terhadap berbagai gejala 

atau fakta sosial model Thomas O’dea (menganalisis fungsi agama dalam 

masyarakat), misalnya dengan menganalisis fungsi keluarga 
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(sebagaimana fokus kajian dalam disertasi ini) politik, ekonomi dan 

berbagai fakta lainnya serta mengapa mereka dibutuhkan oleh sistem 

sosial. Bahkan bukan itu saja, kaum fungsionalis dapat menganalisis 

kemiskinan dan penyimpangan sebagai sesuatu fakta sosial yang 

fungsional dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan oleh Herbert Gana 

(Dalam Retzer, 1985) misalnya melihat adanya 15 fungsi  dari kemiskinan 

yang dapat diredusir menjadi empat kriteria, masing-masing fungsi 

ekonomi, sosial, kultural dan politik. 

Penjabaran di atas pada dasarnya telah mengungkapkan bahwa 

memang pendekatan fungsionalisme struktural dibangun dengan 

landasan fungsi dari struktur sosial. M. A. Smith (1985) menulis bahwa 

model strukural fungsionalis (analisis sosilogi makro) memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

a. Masyarakat memiliki suatu kebutuhan yang paling mendasar, yaitu 

keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

b. Keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya tersebut 

diwujudkan dalam bentuk berbagai usaha untuk mencapai 

tujuannya dan hal tersebut akan meningkatkan kompleksitas 

struktural masyarakat dimaksud. 

c. Struktur masyarakat dibedakan sesuai dengan fungsinya yang 

dibentuk oleh berbagai elemen yang mempertahankan 

kelangsungan hidup. 

d. Analisis yang paling berdaya guna untuk memberikan defenisi 

terhadap segala kebutuhan masyarakat yang utama dan elemen-

elemen strukturnya adalah analisis sistem sosial 
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e. Total sistem sosial adalah suatu masyarakat, dan baik organisasi 

maupun individu memiliki hubungan dan struktur dari sistem-sistem 

tersebut dalam bentuk partisipasinya untuk mencapai tujuan di 

atas.  

Teori struktur fungsional banyak dikemukakan dalam karya-karya 

terkenal Parsons, yang dimulai dengan membicarakan tentang empat 

fungsi penting untuk semua sistem tindakan yang terkenal dengan skema 

AGIL.  

AGIL. Suatu fungsi (function) adalah “kumpulan kegiatan yang 

ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem” 

(Rocher, 1975 : 40). Dengan menggunakan definisi ini Parsons yakin 

bahwa ada empat fungsi penting diperlukan semua sistem – adaptation 

(A), goal attainment (G), integration (I), dan latensi (L) atau pemeliharaan 

pola. Secara bersama-sama, keempat imperative fungsional ini dikenal 

sebagai skema AGIL. Agar tetap bertahan (survive), suatu sistem harus 

memiliki empat fungsi ini (Ritzer dan Goodman, 2004) : 

a. Adaptation (Adaptasi) : sebuah sistem harus menanggulangi situasi 

eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan 

lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. 

b. Goal attainment (Pencapaian tujuan) : sebuah sistem harus 

mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. 

c. Integration (Integrasi) : sebuah sistem harus mengatur antar hubungan 

bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus 

mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L). 
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d. Latency (latensi atau pemeliharaan pola) : sebuah sistem harus 

memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi 

individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang 

motivasi.  

Parsons mendesain skema AGIL ini untuk digunakan di semua 

tingkat dalam sistem teoritisnya. Dalam bahasan tentang empat sistem 

tindakan di bawah, akan dicontohkan bagaimana cara Parsons 

menggunakan skema AGIL.  

Organisme perilaku adalah sistem tindakan yang melaksanakan 

fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah 

lingkungan eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi 

pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilitasi 

sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sistem sosial menanggulangi 

fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi 

komponennya. Terakhir, sistem kultural melaksanakan fungsi 

pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan 

nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak 

Sistem Tindakan. Berikut ini dibahas bentuk menyeluruh sistem 

tindakan (action system) Parsons yang merupakan sebuah sistem 

tingkatan analisis sosial. Hal ini membuktikan bahwa Parsons mempunyai 

gagasan yang jelas mengenai “tingkatan” analisis sosial maupun 

mengenai hubungan antara berbagai tingkatan itu. Susunan hierarkisnya 

jelas, dan tingkat integrasi menurut sistem Parsons terjadi dalam dua cara 

: Pertama, masing-masing tingkat yang lebih rendah menyediakan kondisi 
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atau kekuatan yang diperlukan untuk tingkat yang lebih tinggi. Kedua, 

tingkat yang lebih tinggi mengendalikan tingkat yang berada di bawahnya.  

Dilihat dari sudut pandang sistem tindakan, tingkat yang paling 

rendah berupa lingkungan fisik dan organis, meliputi aspek-aspek tubuh 

manusia, anatomi, dan fisiologinya. Tingkat paling tinggi, realitas terakhir, 

seperti dikatakan Jackson Toby, “berbau metafisik”. Namun, Toby (1977 : 

3) menyatakan bahwa Parsons “tidak mengacu kepada sesuatu yang 

bersifat supernatural ketika berbicara secara simbolik tentang 

ketidakpastian, kegelisahan dan tragedi kehidupan sosial yang menantang 

makna organisasi sosial”  

Inti pemikiran Parsons ditemukan di dalam empat sistem tindakan 

ciptaannya. Problem Hobbesian tentang keteraturan  yang dapat 

mencegah perang sosial semua lawan semua  menurut Parsons (1937) 

tak dapat dijawab oleh filsuf kuno. Parsons menemukan jawaban 

problema di dalam fungsionalisme struktural dengan asumsi sebagai 

berikut :  

a. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling 

tergantung,  

b. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan-diri 

atau keseimbangan. 

c. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang 

teratur.  

d. Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-

bagian lain.  
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e. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya. 

f. Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang 

diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem.  

g. Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri 

yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara 

bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan 

yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk 

merubah sistem dari dalam.   

Asumsi-asumsi ini menyebabkan Parsons menempatkan analisis 

struktur keteraturan masyarakat pada prioritas utama. Dengan demikian, 

ia sedikit sekali memperhatikan masalah perubahan sosial : 

Setelah mendapat kecaman keras karena orientasi statisnya itu, 

Parsons makin lama makin banyak mencurahkan perhatian pada masalah 

perubahan sebenarnya, seperti yang terlihat, ia akhirnya memusatkan 

perhatian pada evolusi masyarakat. Namun di mata kebanyakan 

pengamat, karyanya tentang perubahan sosial pun cenderung sangat 

statis.    

Perlu diingat bahwa empat sistem tindakan itu tidak muncul dalam 

kehidupan nyata. Keempat itu lebih merupakan peralatan analisis untuk 

menganalisis kehidupan nyata. 

Sistem sosial Konsep Parsons tentang sistem sosial berawal pada 

interaksi tingkat mikro antara ego dan alter-ego yang didefinisikan sebagai 

bentuk sistem sosial paling mendasar. Ia sedikit sekali mencurahkan 

perhatian untuk menganalisis tingkat mikro ini, meski ia menyatakan 
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bahwa gambaran sistem interaksi ini tercermin dalam bentuk-bentuk yang 

lebih kompleks yang dilakukan oleh sistem sosial.  

Meski Parsons berkomitmen untuk melihat sistem sosial sebagai 

sebuah interaksi, namun ia tak menggunakan interaksi sebagai unit 

fundamental dalam studi tentang sistem sosial. Ia malah menggunakan 

status-peran sebagai unit dasar dari sistem. Konsep ini bukan merupakan 

satu aspek dari aktor atau aspek interaksi tetapi lebih merupakan 

komponen struktural dari sistem sosial. Status mengacu pada posisi 

struktural di dalam sistem sosial, dan peran adalah apa yang dilakukan 

aktor dalam posisinya itu, dilihat dalam konteks signifikansi fungsionalnya 

untuk sistem yang lebih luas. Aktor tidak dilihat dari sudut pikiran dan 

tindakan, tetapi dilihat tak lebih dari sebuah kumpulan beberapa status 

dan peran (Sekurang-kurangnya dilihat dari sudut posisi di dalam sistem 

sosial).  

Dalam analisisnya tentag sistem sosial, Parsons terutama tertarik 

pada komponen-komponen strukturalnya. Di samping memusatkan 

perhatian pada status-peran, Parsons (1966) memperhatikan komponen 

sistem sosial berskala luas seperti kolektivitas, norma dan nilai. Namun 

dalam analisisnya mengenai sistem sosial, ia bukan semata-mata sebagai 

seorang strukturalis, tetapi juga seorang fungsionalis.  

Parson menjelaskan sejumlah persyaratan fungsional dari sistem 

sosial. Pertama, sistem sosial harus terstruktur (ditata) sedemikian rupa 

sehingga biasa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan 

sistem lainnya. Kedua, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem 
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sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem yang lain. 

Ketiga, sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya 

dalam proporsi yang signifikan. Keempat, sistem harus mampu 

melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya. Kelima, 

sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi 

mengganggu. Keenam, bila konflik akan menimbulkan kekacauan, itu 

harus dikedalikan. Ketujuh, untuk kelangsungan hidupnya, sistem sosial 

memerlukan bahasa.  

Adalah jelas dalam diskusi Parsons tentang persyaratan fungsional 

sistem sosial bahwa ia memusatkan perhatian pada sistem sosial berskala 

luas dan pada hubungan antara berbagai sistem sosial luas itu 

(fungsionalisme kemasyarakatan). Bahkan ketika ia berbicara mengenai 

aktor, itu pun dari sudut pandang sistem. Bahasannya pun mencerminkan 

perhatian Parsons terhadap pemeliharaan keteraturan di dalam sistem 

sosial.  

Aktor dan Sistem Sosial. Dalam menganalisis sistem sosial ini, 

Parsons sama sekali tidak mengabaikan masalah hubungan antara aktor 

dan struktur sosial. Ia sebenarnya menganggap integrasi pola nilai dan 

kecenderungan kebutuhan sebagai ”dalil dinamis fundamental sosiologi” 

(Parsons, 1951 : 42). Menurutnya, persyaratan kunci bagi terpeliharanya 

integrasi pola nilai di dalam sistem adalah proses internalisasi dan 

sosialisasi. Parsons tertarik pada cara mengalihkan norma dan nilai sosial 

kepada aktor di dalam sistem sosial itu.  

Dalam proses sosialisasi yang berhasil, norma dan nilai itu 

diinternalisasikan (internalized); artinya, norma dan nilai itu menjadi 
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bagian dari ”kesadaran” aktor. Akibatnya, dalam mengejar kepentingan 

mereka sendiri itu, aktor sebenarnya mengabdi kepada kepentingan 

sistem sebagai satu kesatuan. Seperti dinyatakan Parsons (1951 : 227)., 

”kombinasi pola orientasi nilai yang diperoleh (oleh aktor dalam 

sosialisasi), pada tingkat yang sangat penting, harus menjadi fungsi dari 

struktur peran fundamental dan nilai dominan sistem sosial”  

Umumnya Parsons menganggap aktor biasanya menjadi penerima 

pasif dalam proses sosialisasi. Anak-anak tak hanya mempelajari cara 

bertindak, tetapi juga mempelajari norma dan nilai masyarakat. Sosialisasi 

dikonseptualisasikan sebagai proses konservatif, di mana disposisi-

kebutuhan yang sebagian dibentuk oleh masyarakat mengikatkan anak-

anak kepada sistem sosial, dan sosialisasi itu menyediaan alat untuk 

memuaskan disposisi-kebutuhan tersebut. Kecil sekali, atau tak ada 

ruang, bagi kreativitas; kebutuhan untuk mendapatkan grafitifikasi 

mengikatkan anak-anak kepada sistem sebagaimana adanya.  

Parsons melihat sosialisasi sebagai pengalaman seumur hidup. 

Karena norma dan nilai yang ditanamkan ke dalam diri anak-anak 

cenderung bersifat sangat umum, maka norma dan nilai itu tidak 

menyiapkan anak-anak untuk menghadapi berbagai situasi khusus yang 

mereka hadapi ketika dewasa. Karena itu sosialisasi harus dilengkapi 

dengan serangkaian pengalaman sosialisasi spesifik sepanjang hidupnya. 

Norma dan nilai yang dipelajari ketika masih kanak-kanak cenderung tak 

berubah dan dengan sedikit penguatan, cenderung tetapi berlaku seumur 

hidup. 
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Meski ada penyesuaian yang diakibatkan oleh sosialisasi seumur 

hidup, namun tetap ada sejumlah besar perbedaan individual di dalam 

sistem. Masalahnya adalah : mengapa perbedaan individual ini biasanya 

tidak menjadi problema besar bagi sistem sosial, padahal sistem sosial 

memerlukan keteraturan? 

Pertama, sejumlah mekanisme pengendalian sosial dapat 

digunakan untuk mendorong ke arah penyesuaian. Tetapi menurut 

Parsons, pengendalian sosial adalah pertahanan lapis kedua. Sebuah 

sistem sosial berjalan dengan baik bila pengendalian sosial hanya 

digunakan dengan hemat. Kedua, sistem sosial harus mampu 

menghormati perbedaan, bahkan penyimpangan tertentu. Sistem sosial 

yang lentur (flexible) lebih kuat ketimbang yang kaku, yang tak dapat 

menerima penyimpangan. Ketiga, sistem sosial harus menyediakan 

berbagai jenis peluang untuk berperan yang memungkinkan bermacam-

macam kepribadian yang berbeda untuk mengungkapkan diri mereka 

sendiri tanpa mengancam integrasi sistem.  

Sosialisasi dan kontrol sosial adalah mekanisme utama yang 

memungkinkan sistem sosial mempertahankan keseimbangannya. 

Individualitas dan penyimpangan diakomodasi, tetapi bentuk yang lebih 

ekstrim harus ditangani dengan mekanisme penyeimbangan ulang 

(requilibrating). Demikianlah, menurut Parsons, keteraturan sosial sudah 

tercipta di dalam struktur sistem sosial itu sendiri.  

Sekali lagi, perhatian utama Parsons lebih tertuju pada sistem 

sebagai satu kesatuan ketimbang pada aktor di dalam sistem, bagaimana 
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cara sistem mengontrol aktor, bukan mempelajari bagaimana cara aktor 

menciptakan dan memelihara sistem. Ini mencerminkan komitmen 

Parsons terhadap berbagai masalah yang menjadi sejarah perhatian 

fungsionalisme struktural. 

Masyarakat. Meskipun pemikiran tentang sistem sosial meliputi 

semua jenis kehidupan kolektif, satu sistem sosial khusus dan yang 

sangat penting adalah masyarakat, yakni ”kolektivitas yang relatif 

mencukupi kebutuhannya sendiri, anggotanya mampu memenuhi seluruh 

kebutuhan kolektif dan individualnya dan hidup sepenuhnya di dalam 

kerangkanya sendiri” (Rocher, 1975). Sebagai seorang fungsionalis 

struktural, Parsons membedakan antara empat struktur atau subsistem 

dalam masyarakat menurut fungsi (AGIL) yang dilaksanakan masyarakat 

itu. Ekonomi adalah subsistem yang melaksanakan fungsi masyarakat 

dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan melalui tenaga kerja, 

produksi, dan alokasi. Melalui pekerjaan, ekonomi menyesuaikan diri 

dengan lingkungan kebutuhan masyarakat dan membantu masyarakat 

menyesuaikan diri dengan realitas eksternal. Pemerintah (policy) (atau 

sistem politik) melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan mengejar 

tujuan-tujuan kemasyarakatan dan mobilisasi aktor dan sumber daya 

untuk mencapai tujuan. Sistem fiduciary (misalnya, di sekolah, keluarga) 

menangani fungsi pemeliharaan pola (latensi), dengan menyebarkan 

kultur (norma dan nilai) kepada aktor sehingga aktor menginternalisasi 

kultur itu. Terakhir, fungsi integrasi dilaksanakan oleh komunitas 

kemasyarakatan (contoh, hukum), yang mengkoordinasikan berbagai 

komponen masyarakat (Parsons dan Platt, 1973). 
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Menurut Parsons, sepenting-pentingnya struktur lebih penting lagi 

sistem kultural bagi sistem sosial. Seperti telah dijelaskan di atas, 

sebenarnya sistem kultural berada d puncak sistem tindakan Parsons, 

dan ia (1966) menyebut dirinya “determinis kultural” 

Sistem Kultural. Parsons membayangkan kultur sebagai kekuatan 

utama yang mengikat berbagai unsur dunia sosial. Atau menurut 

istilahnya sendiri, kultur adalah kekuatan utama yang mengikat sistem 

tindakan. Kultur menengahi interaksi antaraktor, menginteraksikan 

kepribadian, dan menyatukan sistem sosial. Kultur mempunyai kapasitas 

khusus untuk menjadi komponen sistem yang lain. Jadi, di dalam sistem 

sosial, sistem diwujudkan dalam norma dan nilai, dan dalam sistem 

kepribadian ia diinternalisasikan oleh aktor. Namun, sistem kultural tak 

semata-maa menjadi bagian sistem yang lain; ia juga mempunyai 

eksistensi yang terpisah dalam bentuk pengetahuan, simbol-simbol dan 

gagasan-gagasan. Aspek-aspek sistem kultural ini tersedia untuk sistem 

sosial dan sistem personalitas, tetapi tidak menjadi bagian dari kedua 

sistem itu (Morse, 1961, Parsons dan Shils, 1951). 

Seperti yang dilakukannya terhadap sistem yang lain, Parsons 

mendefinisikan kultur menurut hubungannya dengan sistem tindakan yang 

lain. Jadi, kultur dipandang sebagai sistem symbol yang terpola, teratur, 

yang menjadi sasaran orientasi aktor, aspek-aspek sistem kepribadian 

yang sudah terinternalisasikan, dan pola-pola yang sudah terlembagakan 

di dalam sistem sosial (Parsons, 1990).  
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Kultur dengan mudah ditularkan dari satu sistem ke sistem yang 

lain. Kultur dapat dipindahkan dari satu sistem sosial ke sistem sosial 

yang lain melalui penyebaran (difusi) dan dipindahkan dari satu sistem 

kepribadian ke sistem kepribadian lain melalui proses belajar dan 

sosialisasi. Tetapi, sifat simbolis (subjektif) kultur juga memberinya sifat 

lain, yakni kemampuan mengendalikan sistem tindakan yang lain. Inilah 

salah satu alasan mengapa Parsons memandang dirinya sendiri sebagai 

seorang determinis kultur (Ritzer dan Goodman, 2004).  

Jika sistem kultural sangat menonjol dalam teori Parsons, maka 

dapat dipertanyakan apakah ia benar-benar menawarkan sebuah teori 

yang utuh. Teori yang benar-benar terpadu menawarkan kesetaraan 

semua tingkatan analisis utamnya. Determinisme kultur, sebagaimana 

jenis determinisme lainnya, sangat dicurigai dengan sudut pandang 

sosiologi yang terpadu. Masalah ini makin kompleks bila dilihat sistem 

kepribadian, dan kelihatan betapa lemahnya ia dibangun di dalam karya 

Parsons.  

Sistem Kepribadian. Sistem kepribadian (personalitas) tak hanya 

dikontrol oleh sistem kultural, tetapi juga oleh sistem sosial. Ini bukan 

berarti bahwa Parsons tak sependapat tentang kebebasan sistem 

personalitas. Parsons menyatakan kepribadian bukan merupakan sebuah 

epifenomenon, tentulah ia akan diturunkan ke status sekunder di dalam 

sistem teoritisnya. 

Personalitas didefinisikan sebagai sistem orientasi dan motivasi 

tindakan aktor individual yang terorganisir. Komponen dasarnya adalah 

“disposisi-kebutuhan”. Parsons dan Shils (1951:113). mendefinisikan 
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disposisi-kebutuhan sebagai “unit-unit motivasi tindakan yang paling 

penting” Mereka membedakan disposisi-kebutuhan dari dorongan hati 

(drives), yang merupakan kecenderungan bathiniah – “energi fisiologis 

yang memungkinkan terwujudnya aksi” (Parsons dan Shils, 1951:111).  

Dengan kata lain dorongan lebih baik dipandang sebagai bagian 

dari organisme biologis. Disposisi-kebutuhan karenanya didefinisikan 

sebagai “kecenderungan yang sama ketika kecenderungan itu bukan 

bawaan, tetapi diperoleh melalui proses aksi itu sendiri (Parsons dan 

Shils, 1951:111). Dengan kata lain, disposisi-kebutuhan adalah dorongan 

hati yang dibentuk oleh lingkungan sosial. 

Disposisi-kebutuhan memaksa aktor menerima atau menolak objek 

yang tersedia dalam lingkungan atau mencari objek baru bila objek yang 

tersedia tak dapat memuaskan disposisi-kebutuhan secara memadai. 

Parsons membedakan antara tiga tipe dasar disposisi-kebutuhan. Tipe 

pertama, memaksa aktor mencari cinta, persetujuan,dan sebagainya, dari 

hubungan sosial mereka. Tipe kedua, meliputi internalisasi nilai yang 

menyebabkan aktor mengamati berbagai standar kultural. Tipe ketiga, 

adanya peran yang diharapkan yang menyebabkan aktor memberikan dan 

menerima respon yang tepat. 

Ini menimbulkan citra aktor yang sangat pasif. Mereka tampaknya 

dipaksa oleh dorongan hati, didominasi oleh kultur atau lebih dibentuk 

oleh gabungan dorongan hati dan kultur (yakni oleh disposisi-kebutuhan). 

Sistem kepribadian pasif jelas merupakan mata rantai yang lemah dalam 

sebuah teori yang terpadu. Dan Parsons rupanya menyadari hal itu. 



 83 

Dalam berbagai kesempatan ia mencoba memberikan kepribadian 

beberapa kreativitas tertentu. Contohnya, ia mengatakan, ”kami tak 

bermaksud untuk.... menyatakan secara tersirat bahwa nilai seseorang 

sepenuhnya adalah kultur yang terinternalisasikan atau sekadar menaati 

aturan dan hukum. Ketika seseorang menginternalisasikan kultur, ia 

melakukan modifikasi kreatif; tetapi aspek baru itu bukanlah aspek kultur” 

(Parsons dan Shils, 1951:72). Meski pernyataannya seperti itu, kesan 

dominan yang muncul dari pemikiran Parsons, salah satu di antaranya, 

adalah sistem kepribadian yang pasif.  

Penekanan Parsons pada disposisi-kebutuhan menimbulkan 

masalah lain. Karena mengabaikan demikian banyak aspek kepribadian 

lainnya, sistem kepribadian buatan Parsons menjadi sangat miskin.  

Dalam berbagai cara hal ini dicerminkan di mana Parsons 

menghubungkan sistem kepribadian dengan sistem sosial. Pertama, aktor 

harus belajar melihat dirinya sendiri menurut cara yang sesuai dengan 

tempat yang didudukinya dalam masyarakat (Parsons dan Shils, 

1951:147). Kedua, peran yang diharapkan dilekatkan pada setiap peran 

yang diduduki oleh aktor individual. Kemudian ada pembelajaran 

mendisiplinkan diri, menghayati orientasi nilai, mengidentifikasi, dan 

seterusnya. Seluruh kekuatan ini menuju kepada integrasi sistem 

kepribadian dengan sistem sosial yang ditekankan Parsons. Akan tetapi, 

dia juga menunjukkan kemungkinan malintegrasi yang merupakan 

masalah yang harus diatasi oleh sistem.  

Aspek lain pemikiran Parsons perhatiannya terhadap internalisasi 

sebagai sisi proses sosialisasi dari sistem kepribadian, mencerminkan 



 84 

kepasifan sistem kepribadian pula. Minat Parsons ini (1970) berasal dari 

pemikiran Durkheim tentang internalisasi dan dari karya Freud, terutama 

tentang superego. Dalam menekankan internalisasi dan superego, 

Parsons sekali lagi memanifestasikan konsepsi tentang sistem 

kepribadian sebagai kontrol eksternal dan pasif.  

Walaupun Parsons ingin berbicara tentang aspek objektif 

kepribadian dalam karya-karya awalnya, ia makin lama makin 

meninggalkan persepktif itu. Ia membatasi pengamatannya pada sistem 

kepribadian. Pada satu titik Parsons secara jelas menyatakan bahwa ia 

mengalihkan perhatiannya dari makna internal dari tindakan yang 

dilakukan aktor. 

Pengorganisasian data hasil observasi yang dilihat dari sudut teori 

tindakan adalah dimungkinkan dan bermanfaat dari sudut pandang 

modifikasi perilaku, dan formulasi seperti itu bisa menghindarkan berbagai 

pertanyaan sulit tentang introspeksi atau empati” (Parons dan Shils, 

1951:64).  

 Organisme Behavioral. Meskipun ia memasukkan organisme 

behavioral (perilaku) sebagai salah satu di antara empat sistem tindakan, 

Parsons sangat sedikit membicarakannya. Walaupun organisme perilaku 

itu didasarkan atas konstitusi genetik, organisasinya dipengaruhi oleh 

proses pengkondisian dan pembelajaran yang terjadi selama hidup aktor 

individual. Organisme biologis jelas merupakan sebuah sistem residual 

dalam karya Parsons, namun ia dipuji karena memasukkannya sebagai 

kajian sosiologinya, sebab itu mengantisipasi munculnya minat sosiolog 

terhadap sosiobiologi (Turner, 1985).  
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Selain Parsons, seorang muridnya Robert K. Merton (Ritzer, 1985) 

berpendapat bahwa obyek analisis sosiologi adalah fakta sosial, seperti 

peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, 

pengendalian sosial dan sebagainya. Hampir semua penganut teori ini 

berkecendrungan untuk memusatkan perhatiannya pada fungsi.  

Fungsi adalah akibat-akibat yang dapat diamati yang menuju 

adaptasi atau penyesuaian diri dalam suatu sistem sosial. Oleh karena 

fungsi itu bersifat netral, secara ideologis. maka Merton mengajukan 

konsep yang disebut dis-fungsi. 

Perbedaan lain yang cukup penting dari Merton tentang fungsi-

fungsi adalah antara ”manifes dan laten”. Menurut Merton, dalam konsep 

fungsi terdapat fungsi manifest (nyata) dan fungsi laten. (tersembunyi) 

Fungsi manifest merupakan bagian-bagian yang terbentuk dalam suatu 

sistem sosial karena perencanaan, sedangkan fungsi laten yang 

merupakan fungsi yang seringkali tidak dikehendaki atau tidak diakui, 

timbul sebagai akibat yang tidak diperhitungkan pada proses kehidupan 

sistem dalam mencapai tujuan-tujuannya. (Ritzer dan Goodman, 2004),  

C.  Kajian Perilaku Sosial 

Tidak setiap jenis perilaku, walaupun nyata dan bersifat formal, 

merupakan perilaku sosial. Sikap-sikap subyektif hanya merupakan 

perilaku sosial apabila berorientasi ke perilaku pihak-pihak lain. Perilaku 

keagamaan tidak bersifat sosial apabila perilaku tersebut hanya 

merupakan doa belaka. Kegiatan ekonomis seseorang bersifat sosial 

apabila hal itu ada hubungannya dengan pihak yang ketiga.  
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Tidak setiap tipe hubungan antar manusia mempunyai ciri sosial, 

namun hanya apabila perilaku individual tersebut secara berarti 

berorientasi pada perilaku pihak-pihak lain. Dengan demikian, maka 

tubrukan yang terjadi antara dua pengendara sepeda hanyalah 

merupakan peristiwa tersendiri yang padanannya adalah suatu musibah 

alam. Di lain pihak, setiap usaha untuk menghindari tubrukan itu, atau 

akibatnya (misalnya pertengkaran), merupakan bentuk perilaku sosial.  

Perilaku sosial tidaklah identik dengan perilaku seragam beberapa 

orang atau perilaku yang dipengaruhi pihak-pihak lain. Misalnya, kalau 

orang-orang yang sedang menunggu kendaraan umum, masing-masing 

mengembangkan payung karena hujan turun, atau kalau seseorang 

terpengaruh oleh perilaku kelompoknya. Contoh terakhir itu merupakan 

obyek psikologi massa atau psikologi kerumunan yang dikembangkan 

antara lain oleh Le Bon, yang hasil penelitiannya dikenal dengan nama 

perilaku yang dikondisikan kerumunan (Soekamto, 1985).  

Perilaku seseorang mungkin terpengaruh karena keanggotaannya 

pada suatu kerumunan dan kesadarannya akan keanggotaan tersebut. 

Akibatnya adalah adanya kemungkinan bahwa suatu peristiwa tertentu 

atau cara berperilaku tertentu dapat membangkitkan emosi dalam situasi 

kerumunan hal mana tidak akan terjadi, apabila individu dengan 

sepenuhnya menyadari keadaan dirinya. Hal itu tidak dengan sendirinya 

merupakan hubungan yang berarti antara perilaku pribadi dengan fakta 

bahwa yang bersangkutan merupakan anggota suatu kerumunan. 

Perilaku demikian yang merupakan reaksi terhadap kelompok, bukan 
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merupakan perilaku sosial, terutama apabila perilaku tersebut tidak 

mempunyai orientasi yang dapat dianggap serasi dengan taraf arti 

tertentu.  

Perbedaan-perbedaan demikian sifatnya sangat luwes. Misalnya, 

seseorang yang memberikan ceramah mungkin tidak hanya terpengaruh 

oleh pendengarnya, akan tetapi ada kemungkinan bahwa para pendengar 

yang waktu itu hadir juga saling mempengaruhi. Hubungan-hubungan 

demikian dapat menimbulkan berbagai penafsiran.  

1. Teori Tindakan Sosial Parsons.  

Dalam Karya Parsons yang berjudul The Structure of Social Action, 

(1937), Parson menganalisis tindakan sosial dengan menggunakan 

kerangka alat-tujuan (means-end fremwork). Inti pemikiran Parsons 

bahwa: (1) tindakan itu diarahkan pada tujuannya (atau memiliki suatu 

tujuan), (2) tindakan terjadi dalam suatu situasi, di mana beberapa 

elemennya sudah pasti, sedangkan elemen-elemen lainnya digunakan 

oleh yang bertindak itu sebagai alat menuju tujuan itu, dan (3) secara 

normative tindakan itu sehubungan dengan penentuan alat dan tujuan. 

(Johnsons, 1986). 

 Tindakan itu dilihat sebagai satuan kenyataan sosial yang paling 

kecil dan paling fundamental. Komponen-komponen dasar dari satuan 

tindakan adalah tujuan, alat, kondisi dan norma. Alat dan kondisi berbeda 

dalam hal di mana orang yang bertindak itu mampu menggunakan alat 

dalam usahanya mencapai tujuan, kondisi merupakan aspek situasi yang 

tidak dapat dikontrol oleh orang yang bertindak itu. 
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Parsons (Turner, 1986) mengemukakan konsep perilaku sukarela 

yang mencakup beberapa elemen pokok sebagai berikut :  

1) Aktor sebagai individu 

2) Aktor memiliki tujuan yang ingin dicapai 

3) Aktor memiliki berbagai cara yang mungkin dapat dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan tersebut, 

4) Aktor dihadapkan pada berbagai kondisi dan situasi yang dapat 

mempengaruhi pemilihan cara-cara yang akan digunakan untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

5) Aktor dikomando oleh nilai-nilai, norma-norma dan ide-ide dalam 

menentukan tujuan yang diinginkan dan cara-cara untuk mencapai 

tujuan tersebut. 

6) Perilaku, termasuk bagaimana aktor mengambil keputusan tentang 

cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, dipengaruhi 

oleh ide-ide dan situasi dan kondisi yang ada 

 

 

----------   CARA  1  --------------- 

----------   CARA  2  --------------- 

----------   CARA  3  --------------- 

----------   CARA  4  ---------------   

 

 

  Gambar  1 : Struktur Perilaku menurut Parsons  

NORMA, NILAI, IDE 

AKTOR 
TUJUAN 

SITUASI DAN KONDISI 
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Untuk menjaga kelangsungan hidup suatu masyarakat, maka 

tatanan sosial yang ada harus tetap berlaku dari generasi demi generasi. 

Oleh karenanya sistem tatanan sosial yang ada perlu diutamakan pada 

setiap individu anggota masyarakat. dengan kata lain setiap masyarakat 

perlu melaksanakan sosialisasi sistem sosial yang dimiliki . 

 Proses sosialisasi inilah pada dasarnya bertujuan untuk 

mengintegrasikan sistem personal, dan sistem kultural ke dalam sistem 

sosial. Dengan demikian akan terdapat komitmen dari para individu 

kepada tatanan, nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat. 

Menurut Parsons (1937), mekanisme sosialisasi merupakan alat 

dan dengan alat mana pola kultural, seperti nilai-nilai, beliefs, bahasa dan 

lain-lain simbol ditanamkan pada sistem personal. Dengan proses ini 

maka anggota masyarakat akan menerima dan memiliki komitmen 

terhadap norma-norma yang ada. Adanya integrasi ketiga sistem tersebut 

akan menjaga keseimbangan sistem sosial yang ada. 

Gambar 2 : Pola integrasi Sistem cultural dan Sistem Personal Kedalam 

Sistem Sosial 

 

SISTEM  

KULTURAL         a) Ide-ide sebagai sumber 
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Penanaman nilai-nilai                               SISTEM  

Lewat sosialisasi    SOSIAL            

                                   a) mekanisme sosialisasi 

                b) mekanisme Kontrol   

SISTEM  

  PERSONAL 
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 2. Teori Tindakan Sosial Max Weber 

Weber (1947) mengklasifikasikan tindakan sosial dalam dua 

perbedaan pokok, yaitu tindakan rasional dan yang non rasional. Menurut 

Weber (1947) Tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang 

sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Di dalam kedua katagori 

utama mengenai tindakan rasional dan nonrasional itu, ada dua bagian 

yang berbeda satu sama lain. 

a. Rasionalitas Instrumental. Tingkat rasionalitas yang paling 

tinggi meliputi pertimbangan dan pilihan yang sadar yang berhubungan 

dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk 

mencapainya. Weber (1947) menjelaskan : “Tindakan diarahkan secara 

rasional ke suatu sistem dari tujuan-tujuan individu yang memiliki sifat-sifat 

sendiri (zweckrational) apabila tujuan itu, alat dan akibat-akibat 

sekundernya diperhitungkan dan dipertimbangkan semuanya secara 

rasional. Hal ini mencakup pertimbangan rasional atas alat alternatif untuk 

mencapai tujuan itu, pertimbangan mengenai hubungan-hubungan tujuan 

itu dengan hasil-hasil yang mungkin dari penggunaan alat tertentu apa 

saja, dan akhirnya pertimbangan mengenai pentingnya tujuan-tujuan yang 

mungkin berbeda secara relatif. 

b. Rasionalitas yang berorientasi nilai. Dibandingkan dengan 

rasionalitas instrumental, sifat rasionalitas yang berorientasi nilai yang 

penting adalah bahwa alat-alat hanya merupakan obyek pertimbangan 

dan perhitungan yang sadar; tujuan-tujuannya sudah ada dalam 
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hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau 

merupakan nilai akhir baginya.  

Tindakan religius merupakan salah satu bentuk dasar dari 

rasionalitas yang berorientasi nilai ini. Orang yang beragama mungkin 

menilai pengalaman subyektif mengenai kehadiran Allah bersamanya atau 

perasaan damai dalam hati atau dengan manusia seluruhnya. 

c. Tindakan tradisional. Tindakan tradisional merupakan tipe 

tindakan sosial yang bersifat nonrasional. Kalau seorang individu 

memperlihatkan perilaku karena kebiasaan, tanpa refleksi yang sadar atau 

perencanaan, perilaku seperti itu digolongkan sebagai tindalan tradisional. 

Individu itu akan membenarkan atau menjelaskan tindakan itu, kalau 

diminta dan hanya mengatakan bahwa ia selalu bertindak seperti itu 

karena sudah merupakan kebiasaan baginya. 

d. Tindakan afektif. Type tindakan ini ditandai oleh dominasi 

perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang 

sadar.  

Akan halnya pola perilaku pengasuhan anak, orang tua 

menerapkan pola-pola yang mereka anggap paling sesuai mereka 

terapkan. Padahal banyak perilaku orang tua tersebut sering tidak sesuai 

dengan pilihan logika dan rasionalitas untuk bertindak. Perlakuan-

perlakukan seperti berbagai macam upacara ritual yang mereka anggap 

memiliki nilai magis terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak 

sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai ilmiah, hal ini paling banyak 

ditampilkan orang tua terutama dalam hal perawatan kesehatan anak.     
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Hal ini dibenarkan oleh analisis Pareto, bahwa sebahagian besar 

perilaku manusia bersifat tidak logis dan mencerminkan perasaan atau 

keadaan-keadaan pikiran lebih daripada perhitungan alat dan tujuan yang 

bersifat rasional (Johnsons, 1986 : 110).  

Dalam proses sosialisasi dan pengasuhan anak, ada beberapa hal 

turut menentukan pertimbangan pemilihan alat, sesuai dengan situasi, 

kondisi dan norma yang ada. 

 

TEORI TINDAKAN SOSIAL 

WEBER

RASIONAL NON RASIONAL

INSTRUMENTAL BERORIENTASI NILAI TRADISIONAL AFEKSI

PRILAKU SOSIAL

 

3. Teori Interaksionisme Simbolik 

Perspektif interaksionisme simbolik sebenarnya berada di bawah 

payung perspektif yang lebih besar yang sering disebut perspektif 

fenomenologi atau perspektif interpreatif. Maurice Natanson (1963) 

menggunakan istilah fenomenologi sebagai suatu istilah generik untuk 
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merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang menganggap 

kesadaran manusia dan makna subyektifnya sebagai fokus untuk 

memahami tindakan sosial.  

Selama dekade awal perkembangannya, teori interaksi simbolik 

seolah-olah bersembunyi di belakang dominasi teori fungsionalisme dari 

Talcott Parsons, namun kemunduran fungsionalisme pada tahun 1950 

dan tahun 1960 mengakibatkan intreaksionisme simbolik muncul ke 

permukaan dan berkembang pesat (Mulyana, 2001) . Selama tahun 1960 

tokoh interaksionisme simbolik seperti Howard S. Becker dan Erving 

Goffman menghasilkan kajian-kajian interpretif yang sangat memikat 

mengenai sosialisasi dan hubungan antara individu dan masyarakat 

(Jones, 1985). 

Sebahagian pakar berpendapat, teori interaksionisme simbolik 

khususnya dari George Herbert Mead, seperti teori etnometodology  dari 

Harold Garfinkel yang juga berpengaruh di Amerika, serta teori 

fenomenologi dari Alfered Schutz yang berperngaruh di Eropa, 

sebenarnya dibawah payung teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh 

Max Weber, meskipun sebenarnya Max Weber sendiri sebenarnya 

bukanlah interpreatif murni (Mulyana, 2001) 

Teori Interaksionisme simbolik memiliki kemiripan dengan teori 

tindakan Max Weber terutama dalam menganalisis tindakan manusia. 

Weber ( 1971) mendefenisikan tindakan sosial sebagai semua perilaku 

manusia ketika dan sejauh individu memberikan suatu makna subyektif 

terhadap perilaku tersebut. Tindakan di sini bisa terbukti atau tersembunyi, 
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bisa merupakan intervensi positif dalam suatu situasi atau sengaja 

berdiam diri sebagai tanda setuju dalam situasi tersebut.  

Menurut Weber (1947), tindakan bermakna sosial sejauh 

berdasarkan makna subyektifnya yang diberikan oleh individu atau 

individu-individu, tindakan itu mempertimbangkan perilaku orang lain dan 

karenanya diorientasikan dalam penampilannya, Bagi Weber tersebut 

jelas tindakan manusia pada dasarnya bermakna, melibatkan penafsiran, 

berfikir, dan kesengajaan. Tindakan sosial baginya adalah disengaja, 

disengaja bagi orang lain, dan sangaja bagi aktor sendiri, yang pikirannya 

aktif saling menafsirkan perilaku orang lainnya, berkomunikasi dengan 

yang lainnya dan mengendalikan perilaku dirinya sesuai dengan maksud 

komunikasinya. 

Para ahli memfokuskan diri pada individu dan ciri-ciri 

kepribadiannya, atau bagaimana struktur sosial membentuk atau 

menyebabkan perilaku individu tertentu, interaksionisme simbolik 

mempelajari sifat interaksi yang merupakan kegiatan sosial dinamis 

manusia. Bagi perspektif ini individu bersifat aktif, reflektif dan kreatif 

menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit dan sulit diramalkan.  

Paham ini menolak gagasan bahwa individu adalah organisme 

pasif yang perilakunya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan atau struktur 

yang ada di luar dirinya. Oleh karena individu terus berubah maka 

masyarakat pun berubah melalui interaksi. Dengan demikian interaksilah 

yang dianggap variabel paling penting yang menimbulkan perilaku 

manusia, bukan struktur masyarakat. Struktur itu sendiri tercipta dan 

berubah karena interaksi manusia, yakni ketika individu-individu berpikir 
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dan bertindak secara stabil terhadap seperangkat obyek yang sama 

Mulyana (2001) 

Menurut Ritzer dan Goodman (2004), terdapat beberapa tokoh 

interaksionisme simbolik (Blumer, 1969, Maris dan Melzer, 1978, Rose, 

1962; Snow, 2001) telah mencoba menghitung jumlah prinsip dasar teori 

ini, yang meliputi : 

1) Tak seperti binatang, manusia dibekali kemampuan untuk berpikir. 

2) Kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial. 

3) Dalam interaksi sosial manusia mempelajari arti dan simbol yang 

memungkinkan mereka menggunakan kemampuan berpikir mereka 

yang khusus itu. 

4) Makna dan simbol memungkinkan manusia melanjutkan tindakan 

khusus dan berinteraksi. 

5) Interaksi mampu mengubah arti dan simbol yang mereka gunakan 

dalam tindakan dan interaksi berdasarkan penafsiran mereka terhadar 

situasi. 

6) Manusia mampu membuat kebijakan modifikasi dan perubahan, 

sebagian karena kemampuan mereka berinteraksi dengan diri mereka 

sendiri, yang memungkinkan mereka menguji serangkain peluang 

tindakan, menilai keuntungan dan kerugian relatif mereka, dan 

kemudian memilih satu di antara serangkaian peluang tindakan itu, 

7) Pola tindakan dan interaksi yang paling berkaitan akan membentuk 

kelompok dan masyarakat. 
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Asumsi penting bahwa manusia memiliki kapasitas untuk berpikir 

membedakan interaksionisme simbolik dari akar behaviorismenya. Asumsi 

ini juga menyediakan basis semua teori yang berorientasi pada 

interaksionisme simbolik. Mead (1975 : 42) berpendapat bahwa :”individu 

dalam masyarakat tak dilihat sebagai unit yang dimotivasi oleh kekuatan 

ekternal yang kurang tetap. Mereka lebih dipandang sebagai cerminan 

atau unit-unit yang saling berinteraksi yang terdiri dari unit 

kemasyarakatan”. Manusia hanya memiliki kapasitas umum untuk berpikir. 

Kapasitas ini harus dibentuk dan diperhalus dalam proses interaksi sosial. 

Pandangan ini menyebabkan teoritis interaksionisme simbolik 

memusatkan perhatian pada bentuk khusus interaksi sosial yakni 

sosialisasi. Kemampuan manusia untuk berpikir dikembangkan sejak dini 

dalam sosialisasi anak-anak dan diperhalus selama sosialisasi di masa 

dewasa.  

Teoritis interaksionisme simbolik mempunyai pandangan mengenai 

proses sosialisasi yang berbeda dari pandangan sosiolog lainnya. 

Menurut mereka, sosiolog konvensional mungkin melihat sosialisasi 

semata-mata sebagai proses mempelajari sesuatu yang dibutuhkan 

manusia untuk mempertahankan hidup dalam masyarakat (contoh, kultur, 

peran yang diharapkan).  

Bagi teoritis interaksionisme simbolik, sosialisasi adalah proses 

yang lebih dinamis yang lebih memungkinkan manusia mengembangkan 

kemampuan berpikir untuk mengembangkan cara hidup manusia 

tersendiri. Sosialisasi bukanlah semata-mata proses satu arah di mana 
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aktor menerima informasi, tetapi merupakan proses dinamis dimana aktor 

menyusun dan menyesuaikan informasi itu dengan kebutuhan mereka 

sendiri (Manis dan Meltzer dalam Ritzer, 2004). 

Teoritis interaksionisme simbolik memusatkan perhatian terutama 

pada dampak dari makna dan simbol terhadap tindakan dan interaksi 

manusia. Simbol dan arti memberikan ciri-ciri khusus pada tindakan sosial 

manusia dan pada interaksi sosial manusia. Tindakan sosial adalah 

tindakan dimana individu dengan orang lain, dalam melakukan tindakan, 

seorang aktor mencoba menaksir pengaruhnya terhadap aktor-aktor yang 

terlibat. 

Sebagian karena kemampuan menggunakan arti dan simbol itulah 

maka manusia dapat membuat pilihan tindakan di mana mereka terlibat. 

Orang tak harus menyetujui arti dan simbol yang dipaksakan kepada 

mereka. Berdasarkan penafsiran mereka sendiri ”manusia mampu 

membentuk arti baru dan deretan arti baru” terhadap situasi (Manis dan 

Meltzer, 1979 :7).  

Menurut teoritis interaksionisme simbolik, aktor setidaknya 

mempunyai sedikit otonomi. Mereka tak semata-mata sekedar dibatasi 

atau ditentukan, mereka mampu membuat pilihan yang unik dan bebas. 

begitu pula mereka mampu membangun kehidupannya dengan gaya yang 

unik (Perinbayanagam, 1985). 

D. Keluarga dan  Sosialisasi 

Individu dapat menjadi makhluk sosial dipengaruhi oleh faktor 

keturunan (heredity) atau alam (nature) dan faktor lingkungan 
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(environmental) atau asuhan (marture). Faktor keturunan adalah faktor-

faktor yang dibawa sejak lahir (ascribed) dan merupakan transmisi unsur-

unsur dari orang tuanya melalui proses genetika; Misalnya jenis kelamin, 

suku bangsa, warna kulit, yang kesemuanya sudah tidak bisa diubah lagi 

(Soe’oed : 1999).  

Delgado (Vander Zanden, 1979 : 79). menganalogikan faktor 

turunan ini dengan istilah “blue print” sebuah bangunan Faktor lingkungan 

adalah faktor luar yang mempengaruhi organisme, yang membuat 

kehidupan bertahan. Misalnya, pendidikan, pekerjaan, dan lain 

sebagainya, yang dapat berubah-ubah dalam kehidupan individu serta 

tergantung pada usahanya (achievement). 

Kedua faktor ini sama pentingnya dan saling berinteraksi serta 

melengkapi dalam membentuk perilaku tertentu dari individu. Dengan 

demikian, perilaku tertentu itu sangat tergantung pada faktor keturunan 

dan pada apa yang disediakan oleh lingkungannya.  

Perilaku tertentu tidak mungkin terbentuk hanya karena faktor 

keturunan saja tanpa pengaruh dari lingkungannya ataupun sebaliknya. 

Hanya saja setiap individu berbeda-beda dalam perkembangannya mana 

yang lebih dominan, apakah faktor keturunan ataukah pengaruh 

lingkungannya (Soe’oed : 1999). 

 Keluarga merupakan lembaga yang paling penting pengaruhnya 

terhadap sosialisasi anak, atau proses ajar / pendidikan anak. Kondisi - 

kondisi yang menyebabkan pentingnya peranan keluarga  dalam proses 

sosialisasi primer anak, antara lain : 
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1. Keluarga inti merupakan kelompok kecil yang anggota-anggotanya 

berinteraksi langsung secara tetap dan berulang. Dengan demikian 

perkembangan anak dapat diikuti  dengan seksama oleh kedua orang 

tuanya (sebagai ‘leader’) dan kepribadian anaknyapun dapat lebih 

mudah dibentuk dalam tahap primary socialization. Perhatian yang 

besar dari orang tua terhadap anak-anaknya dapat mendorong mereka 

lebih berprestasi di sekolahnya. Tatapan mata, ucapan-ucapan mesra, 

sentuhan-sentuhan halus, kesemuanya adalah sumber-sumber 

rangsangan untuk membentuk sesuatu pada kepribadian anak. 

Lingkungan keluarga berperan besar, karena merekalah yang 

langsung atau tidak langsung berhubungan terus menerus dengan 

anak, memberikan stimulasi melalui berbagai corak komunikasi antara 

orang tua dengan anak. 

2. Orang tua memiliki motivasi yang kuat untuk mendidik anak-anaknya, 

apalagi kalau anaknya hanya dua orang, karena anak merupakan 

“buah cinta kasih” hubungan suami istri. Anak diharapkan dapat 

memiliki status peranan yang baik di masyarakat, kalau dapat lebih 

baik daripada status sosial ayahnya, karena itu pendidikan anak harus 

diprioritaskan (Abustam, 1996). 

Bukan hanya ibu bapak yang beradab dan berpengatahuan saja 

yang dapat melakukan kewajiban mendidik anak-anaknya, akan tetapi 

rakyat desapun melakukan hal ini. Mereka senantiasa melakukan usaha 

yang sebaik-sebaiknya untuk kemajuan anak-anaknya. (Ki Hajar 

Dewantoro, 1962 : dikutip oleh Ardana, 1986 : Modul 4 / 5-6). 
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Lingkungan keluarga sungguh-sungguh merupakan pusat 

pendidikan  yang penting dan menentukan. Lingkungan keluarga 

bukannya pusat penanaman dasar pendidikan sosial. Decroly (dalam 

Ardhana, 1986 :  Modul 4 / 10-11).  pernah mengemukakan bahwa 70 

persen dari anak-anak yang jatuh ke jurang kejahatan berasal dari 

keluarga yang rusak kehidupanya. Karena itu untuk memperbaiki keadaan 

masyarakat maka perlu adanya perbaikan dalam lingkungan keluarga  

 Dalam setiap masyarakat, keluarga merupakan pranata sosial yang 

sangat penting artinya bagi kehidupan sosial. Betapa tidak, para warga 

masyarakat menghabiskan paling banyak waktunya dalam keluarga, dan 

keluarga adalah wadah di mana sejak dini para warga masyarakat 

dikondisikan dan dipersiapkan untuk kelak dapat melakukan peranan-

peranannya dalam dunia orang dewasa. Dapatlah diibaratkan bahwa 

keluarga adalah jembatan yang menghubungkan individu yang 

berkembang dengan kehidupan sosial di mana ia sebagai orang dewasa 

kelak harus melakukan peranannya.  

 Proses penanaman nilai pada individu kemudian muncul (overt) ke 

bentuk norma (perilaku) sosial. Proses ini terjadi terus menerus (Mitchell, 

1984: 48; Borgatta and Borgatta, 1992 : 1863; Soekamto, 1995 :220; 

Giddens, 1995 : 31). Sepanjang kehidupan individu mengalami proses 

sosialisasi dan enkulturasi sesuai dengan umur. Pergaulan dan interaksi 

bertambah, mulai dari kelompok keluarga kemudian kelompok 

sepermainan (peer group), tetangga, dan sekolah (Koentjaraningrat, 1990 



 101 

: 228; Worsley et al., 1991 : 169; Thio, 1991 : 108 – 111; O’ Connell, 1994 

: 40; Giddens, 1995 : 77-79). 

 Nilai (value) merupakan pola kelakuan yang diinginkan sesorang 

dalam berinteraksi atau bertindak sebagai warga masyarakat (Acuff. Allen, 

Taylor, Broom dan Seznick (dikutip oleh Polak, 1991 : 30). Nilai sebagai 

pola keyakinan yang pantas dan benar bagi diri kita dan bagi orang lain 

dalam, lingkungan kebudayaan tertentu yang diharapkan dijalankan bagi 

semua warganya termasuk generasi selanjutnya (Williams, 1972 : 283 : 

Taneko, 193 : 63).  

 Perwujudan dari nilai yang bersifat abstrak menjadi suatu pola 

perilaku senyatanya dan perilaku dibenarkan disebut norma (norm). 

Norma sebagai perilaku nyata (empirik) yang bersifat obyektif, dapat 

diamati, dan telah terpolakan dalam masyarakat. Norma merupakan 

tatanan yang menuntut individu harus berperilaku tertentu (Rogers et al., 

1988 : 38; Polak, 1991 : 31; Giddens, 1995 : 31). Norma merupakan 

kenyataan kehidupan yang memiliki dimensi empirik atau dimensi obyektif 

(Johnsons, 1994 : 219). 

 Individu menerima berbagai hal yang diajarkan kepadanya dari 

orang tuanya sebagai suatu kebenaran berdasarkan wibawa yang ada. 

Pertama, transmisi norma sebagai penerima berdasarkan keseganan 

terhadap generasi tua, dan kedua Berdasarkan rekonstruksi intelektual 

dengan menggunakan katagori logika (Dananjaya, 1989 : 608; Borgatta 

and Borgatta, 1992 : 1864: Holstein dan Gubrium, 1994: 264). Dalam 

perjalanan hidupnya, anak bertindak dan berinteraksi dalam keluarga 

dengan bapak, ibu dan kakak. Dengan demikian keluarga adalah 
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kelompok perantara pertama yang memperkenalkan nilai kebudayaan 

kepada anak (Polak, 1991 : 84-86; Worsley et al., 1991 : 192). 

 Terkait dengan pengasuhan anak, diperlukan pengertian tentang 

sosialisasi (Clausan 1968 dikutip dari Borgotta and Borgatta, 1992 : 1864). 

Sosialisasi merupakan suatu proses yang amat penting dalam kehidupan 

bermasyarakat bahkan proses paling dasar dari terbentuknya masyarakat. 

Melalui proses inilah norma dan keterampilan lain diajarkan kepada 

individu agar dapat hidup secara normal di dalam masyarakatnya (Mifflen 

dan Mifflen, 1986 : 270; O’ Connell, 1994 : 40; Giddens, 1995 : 60). 

 Menurut Vander Zande (J. W. Zanden, 1975 : 75), sosialisasi 

adalah proses interaksi sosial melalui mana kita mengenal cara-cara 

berfikir, berperasaan dan berperilaku, sehingga dapat berperan serta 

secara efektif dalam masyarakat. Goslin (1969 : 2) berpendapat bahwa 

sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar 

ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.  

 Sosialisasi dialami oleh individu sebagai makhluk sosial sepanjang 

kehidupannya sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia. Karena 

interaksi merupakan kunci berlangsungnya proses sosialisasi maka 

diperlukan agen sosialisasi, yakni orang-orang di sekitar individu tersebut 

yang mentransmisikan nilai-nilai atau norma-norma tertentu, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Agen sosialisasi ini merupakan 

significant others (orang yang paling dekat) dengan individu, seperti orang 

tua, kakak, adik, saudara, teman sebaya, guru atau instruktur, dan lain 

sebagainya ( Soe’oed, 1999 : 32).  
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 Parsons membedakan 2 tahap sosialisasi, yaitu sosialisasi primer, 

yang dilkakukan dalam keluarga batih, yang tujuannya untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai masyarakat, dan sosialisasi sekunder, 

yang terutama dilakukan oleh sekolah, yang tujuannya untuk menyiapkan 

seseorang untuk mampu mengemban suatu peranan otonom dalam 

masyarakat. Sosialisasi primer ini didominasi oleh kegiatan asuhan 

(Morgan, 1975 : 30).   

 Hal yang sama dikemukakan oleh Berger dan Luckman (1967 : 

130) bahwa menurut tahapannya sosialisasi dibedakan menjadi dua 

tahap, yakni : 

a. Sosialisasi primer, sebagai sosialisasi yang pertama 

dijalani individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota 

masyarakat; dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk 

kepribadian anak ke dalam dunia umum, dan keluargalah yang berperan 

sebagai agen sosialisasi. 

b. Sosialisasi sekunder, didefinisikan sebagai proses 

berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke 

dalam sektor baru dari dunia obyektif masyarakatnya; dalam tahap ini 

proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme 

(dunia yang lebih khusus); dan dalam hal ini yang menjadi agen 

sosialisasi adalah lembaga pendidikan, peer group, lembaga pekerjaan, 

dan lingkungan yang lebih luas dari keluarga. Oleh karena itu, sosialisasi 

primer merupakan dasar dari sosialisasi sekunder.  
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Dalam masyarakat yang homogen, proses sosialisasi bisa berjalan 

dengan serasi menurut pola yang sama, karena nilai - nilai yang 

ditransmisikan dalam proses sosialisasi sama. Namun dalam masyarakat 

yang heterogen di mana terdapat banyak kelompok dengan nilai-nilai yang 

tidak sepadan dalam mempengaruhi individu, maka proses sosialisasi 

tidak berlangsung seperti dalam masyarakat heterogen. Sama seperti 

dalam kelompok primer, agen sosialisasi hanya terbatas pada anggota 

keluarga, sedang pada sosialisasi sekunder terdapat banyak agen 

sosialisasi di luar keluarga yang menanamkan nilai-nilai yang berbeda 

dengan nilai yang ada dalam keluarga, bahkan kadang-kadang 

bertentangan.  

Dalam kondisi demikian, seseorang dapat mengalami proses yang 

disebut desosialisasi, yaitu proses “pencabutan” diri yang dimiliki 

seseorang, yang kemudian disusul dengan resosialisasi, dimana 

seseorang diberikan suatu diri yang baru, yang tidak saja berbeda tetapi 

juga tidak sepadan. Proses sosialisasi dan resosilasisasi ini sering 

dikaitkan dengan proses yang berlangsung dalam apa yang dinamakan 

oleh Goffman sebagai institusi total (total institution) (Soe’oed, 1999 : 

33).   

1. Proses Sosialisasi Anak dalam Keluarga. 

Sosialisasi merupakan proses yang dialami oleh setiap individu 

sebagai makhluk sosial di sepanjang kehidupan, dari ketika ia dilahirkan 

sampai akhir hayatnya. Bentuk-berntuk sosialisasi berbeda-beda dari 
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setiap tahap kehidupan individu dalam siklus kehidupannya. Dari setiap 

tahap sosialisasi agen sosialisasinyapun berbeda. 

Sosialisasi adalah proses seorang individu belajar berinteraksi 

dengan sesamanya dalam suatu masyarakat menurut sistem nilai, norma, 

dan adat istiadat yang mengatur masyarakat yang bersangkutan. Dengan 

kata lain sosialisasi intinya dalah proses belajar kebudayaan di dalam 

suatu sistem sosial tertentu. Sistem sosial berisi berbagai kedudukan dan 

peranan yang terkait di dalam suatu masyarakat dan kebudayaan. Dalam 

tingkat sistem sosial sosialisasi sebenarnya merupakan proses belajar 

seseorang individu dari masa kanak-kanak hingga masa tuanya 

mengalami proses belajar mengenai nilai dan aturan untuk bertindak, 

berinteraksi dengan berbagai individu yang ada di sekelilingnya. Jadi 

sosialisasi adalah proses belajar dari masing-masing individu untuk 

memainkan peranan-peranan sosial di dalam masyarakat yang 

bersangkutan sesuai dengan aturannya. 

 Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka dapat dinyatakan 

bahwa sosialisasi bisa dilihat sebagai proses pewarisan pengetahuan 

kebudayaan yang berisi nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan untuk 

berinteraksi antara suatu individu dengan individu lainnya, antara individu 

dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok.  

Pengetahuan kebudayaan itu diwariskan dari suatu generasi ke 

generasi berikutnya, dan yang menyebabkan tidak menutup kemungkinan 

adanya pergeseran, perubahan nilai, norma dan aturan itu sehingga 

membentuk aturan atau norma baru. Proses pewarisan akan terus 

berjalan sepanjang hidup manusia. Nilai-nilai, norma-norma dan aturan-
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aturan dalam berinteraksi tidak akan pernah berhenti sepanjang manusia 

itu ada. 

 Pengsauhan anak adalah salah satu bagian penting dalam proses 

sosialisasi. Pengasuhan anak dalam suatu masyarakat berarti suatu cara 

dalam mempersiapkan seseorang menjadi anggota masyarakat. Artinya 

mempersiapkan seseorang untuk dapat bertingkah laku sesuai dengan 

dan berpedoman pada kebudayaan yang didukungnya. Dengan demikian 

pengasuhan anak merupakan bagian dari sosialisasi pada dasarnya 

berfungsi untuk mempertahankan kebudayaan dalam suatu masyarakat 

tertentu. 

 Mengingat sejak kecil anak mulai belajar dari orang tua tentang 

norma-norma dan dilatih untuk berbuat sesuai dengannya, maka langsung 

maupun tidak langsung sebenarnya ia belajar mengendalikan diri, belajar 

mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku, dan belajar 

mengikuti adanya sejumlah hak dan kewajiban yang ada dibalik aturan 

dan norma tadi. Akhirnya ia belajar pula mengenai adanya sanksi-sanksi 

bagi yang melanggar aturan dan norma itu.  

 Pemberian disiplin dalam arti mengajarkan aturan-aturan yang 

bertujuan supaya seseorang dapat menyesuaikan diri dalam 

lingkungannya, sehingga menghasilkan sikap yang baik. Dengan 

demikian, cara atau bentuk disiplin yang diberikan banyak bergantung 

pada si pemberi disiplin, yaitu orang tua atau tokoh otoritas lainnya. Orang 

tua mempunyai pengaruh penting serta wakil lingkungan sosial yang 

terkecil. Cara pemberian disiplin berbeda-beda dan sudah barang tentu 

memberikan hasil yang berbeda-beda, termasuk prestasi yang diraihnya. 
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Proses sosialisasi yang berlangsung dalam suatu masyarakat bisa 

berbeda dengan masyarakat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

lingkungan sosial dan budaya memberikan pengaruh yang besar terhadap 

karakteristik sosialisasi. Demikian pula golongan sosial memberi corak 

dalam pola pengasuhan anak di masyarakat karena salah satu sebabnya 

lingkungan sosial dan kebudayaannya relatif berbeda. Dengan demkian, 

sosialisasi khususnya pengasuhan anak, adalah suatu proses di mana 

seseorang anak diwariskan pengetahuan kebudayaan. Pengetahuan 

kebudayaan (culture knowledge) berisi nilai dan aturan yang digubakan 

untuk memahami dan menginterpretasikan berbagai tindakan, obyek dan 

kejadian di lingkungannya ( Sprandley dan Mc Curdy, 1975 : 5 –7). 

Agen sosialisasi yang paling mendasar dan pertama kali dikenal oleh 

seseorang anak adalah kedua orang tuanya. Setelah itu kakek, nenek 

atau saudara-saudara dan kerabat lainnya.    

George Ritzer (1979 : 113)  membagi siklus kehidupan manusia 

dalam empat tahap, yaitu tahap kanak-kanak, tahap remaja, tahap 

dewasa, dan tahap orang tua. Berikut ini akan disajikan tahap sosialisasi 

untuk masa kanak-kanak dan masa remaja. 

a. Masa Kanak-kanak.  Setiap orang tua mempunyai 

kewajiban untuk mengajarkan pada anak-anaknya tentang kehidupan ini. 

Seorang ahli sosiologi akan melihat kewajiban ini sebagai bagian dari 

peran sosial orang tua. Walaupun pada dasarnya setiap orang memahami 

tentang apa yang diinginkan masyarakat, akan tetapi ada perbedaan yang 

substansial tentang pengertian akan jalan benar dalam hidup. Apa yang 
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dianggap benar atau baik oleh seseorang akan bergantung dari 

kedudukannya di dalam masyarakat. 

Kewajiban orang tua pada proses sosialisasi pada masa kanak-

kanak ini adalah membentuk kepribadian anak-anaknya. Apa yang 

dilakukan orang tua pada anak di awal masa pertumbuhannya sangat 

menentukan kepribadian anak-anak tersebut. Misalnya jika orang tua 

menginginkan anaknya bebas, maka ia harus mengajarkan tentang 

kebebasan (contoh sebuah proses sosialisasi dengan transmisi langsung). 

Namun demikian, proses sosialisasi dengan transmisi langsung ini 

juga tidak bisa sepenuhnya dianggap benar oleh karena beberapa hal 

Menurut Ritzer (1968 : 114) hal-hal tersebut  sebagai berikut :  

1) Sosialisasi adalah proses yang lebih kompleks dibandingkan 

dengan transmisi secara langsung itu sendiri. Orang tua tidak dapat 

selalu mengatur dan menentukan anak sesuai dengan 

keinginannya. 

2) Pandangan tersebut lupa bahwa sosialisasi adalah proses yang 

stabil terutama dalam keluarga. Sosialisasi seringkali terjadi hanya 

dengan contoh melalui alat-alat verbal. 

3) Selain keluarga ada banyak institusi lain yang dapat turut serta 

dalam proses sosialisasi seorang anak. Oleh karena itu orang tua 

tidak dapat dengan sempurna menginginkan anaknya menjadi 

seperti yang ia inginkan. 

Yang menjadi agen sosialisasi pada masa kanak-kanak ini pada 

umumnya adalah orang tua dan anggota keluarga yang merupakan 

significant others bagi anak dan orang tualah yang menjadi role model 
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bagi seseorang anak dalam membentuk perilakunya. Self anak dibentuk 

dan berkembang melalui interaksi dengan significant others. 

Proses sosilasisasi pada tahap ini dapat digambarkan melalui 

kerangka A-G-I-L yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons dalam 

menganalisis tindakan - tindakan sosial (Johnsons, 1986 : 128-136). Fase-

fase seperti Adaptation, Goal Attainment, Integration dan Laten Patters 

maintenance tidak ada batasan yang jelas, karena merupakan suatu 

proses yang terjadi secara berkesinambungan. Fase-fase tersebut dalam 

proses sosialisasi oleh Soe’oed (1999 : 37 – 38 )  dijelaskan sebagai 

berikut : 

1) Fase Laten. Dalam fase ini proses sosialisasi yang 

berlangsung belum terlihat nyata. Pengenalan anak terhadap diri sendiri 

tidak jelas dan anak belum merupakan kesatuan individu yang berdiri 

sendiri dan dapat melakukan kontak sosial dengan lingkungannya. Di lain 

pihak, lingkungan pun belum melihat anak, sebagai individu yang berdiri 

sendiri-sendiri dan yang dapat mengadakan interaksi dengan mereka. 

Dalam tahun pertama ini, misalnya, anak masih dianggap sebagai bagian 

dari ibu, dan anak pada fase ini masih merupakan satu kesatuan yang 

disebut “two Parsons system” 

2) Fase Adaptasi. Dalam fase ini anak mulai mengadakan 

penyesuaian diri terhadap lingkungan sosialnya. Reaksi-reaksinya 

sekarang tidak lagi terdorong oleh rangsangan-rangsangan dari dirinya 

semata-mata, tetapi ia mulai belajar bagaimana caranya bereaksi 

terhadap rangsangan yang datang dari luar dirinya. Pada fase inilah 
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peranan dari orang tua dominan terlihat, karena anak hanya dapat belajar 

dengan baik atas bantuan dan bimbingan orang tuanya. 

Hukuman dan penghargaan dari orang tua yang diberikan terhadap 

tingkah lakunya, banyak memberikan pengertian pada anak dalam belajar 

bagaimana seharusnya mereka bertindak dalam kehidupannya sehari-

hari. 

Tingkahlaku yang mendapat penghargaan dari orang tua akan 

menimbulkan pengertian pada anak bahwa tingkah laku tersebut diterima 

oleh lingkungannya. Sebaliknya, hukuman yang diberikan oleh orang tua 

memberikan pengertian pada anak bahwa tingkah laku tersebut tidak 

dikehendaki. Dengan demikian anak mulai berkenalan, mulai mengerti 

meskipun masih terbatas sifatnya terhadap norma-norma sosial. Sikap-

sikap orang tua selain memberikan pengaruh yang positif bagi anak dapat 

pula berdampak negatif terhadap anak. 

Hukuman yang tidak tepat dari segi waktu, bentuk yang 

diberlakukan orang tua terhadap anak, tingkah laku anak yang terlalu 

dibatasi oleh orang tua dapat menimbulkan rasa cemas, takut kecewa dan 

berbagai hal yang dapat menghambat berlangsungnya proses sosialisasi. 

3) Fase Pencapaian Tujuan. Tingkah laku anak yang sudah 

mencapai fase ini dalam proses sosialisasinya tidak lagi hanya 

menyesuaikan diri, tetapi lebih terarah untuk maksud dan tujuan tertentu. 

Ia cendrung mengulangi tingkah laku tertentu untuk mendapatkan 

penghargaan dari orang tua, dan tingkah laku yang menimbulkan reaksi 

negatif dari orang tua berusaha dihindarkan. 
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4) Fase Integrasi. Dalam fase ini tingkah laku anak tidak lagi 

hanya sekedar penyesuaian (adaptasi) ataupun mendapatkan 

penghargaan dari orang tuanya (tujuan), namun sudah menjadi bagian 

dari dirinya sendiri yang memang ingin dilakukannya (terigerasi dalam 

dirinya sendiri). Norma dan nilai yang ditanamkan oleh orang tuanya 

sudah menjadi diri anak atau kata hati “conscience” dari anak, bukan lagi 

merupakan sesuatu yang berada di luar diri anak. 

Tertanamnya nilai dan norma dalam tahap ini, tingkah laku anak 

tidak perlu lagi dibatasi oleh larangan-larangan dari orang tuanya, sebab 

anak sudah dapat mengatur sendiri tingkah lakunya dan membatasi 

sendiri tingkah lakunya sesuai dengan kata hatinya. 

Fase keempat ini biasanya dicapai oleh anak pada tahun kelima 

dari kehidupannya, dan pada saat ini anak sudah mulai mempunyai sikap 

- sikap tertentu dalam menghadapi lingkungan sosialnya. 

b. Masa Remaja. Masa remaja merupakan masa transisi dari 

masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Remaja dalam gambaran yang 

umum merupakan suatu priode yang dimulai dengan perkembangan masa 

pubertas dan menyelesaikan pendidikan untuk tingkat menengah. 

Perubahan biologis yang membawanya pada usia belasan (teenagers) 

seringkali mempengaruhi perilaku masa remaja. Masa remaja merupakan 

masa yang membedakan antara jenjang anak-anak di satu sisi dan 

jenjang orang dewasa di sisi lain. Masa remaja merupakan hasil sosial. 

Para remaja tersebut sangat peka terhadap gagasan bahwa 

mereka harus seperti orang dewasa atau kanak-kanak. Mereka segera 
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mengganti mode pakaiannya dan mereka kadang-kadang dapat 

mempengaruhi para orang tua.  

Dalam sosialisasi terhadap remaja ada suatu gejala yang disebut 

“reverse socialization”. Reverse socialization ini mengacu pada cara 

dimana orang tua yang lebih muda menggunakan pengaruh mereka 

kepada yang lebih tua. Mengubah pandangan cara berpakaian bahkan 

nilai-nilai mereka. Reverse socialization dapat dideskripsikan sebagai 

suatu hal yang mana orang seharusnya disosialisasikan justru 

mensosialisasikan. Mead mengatakan bahwa sosialisasi ini banyak terjadi 

pada masyarakat yang mengalami perubahan sosial yang cepat. (Mead, 

1970 dalam Ritzer 1979 : 127). 

Agen sosialisasi berubah ketika seseorang menginjak masa 

remaja, dimana sosialisasi yang dilakukan oleh peer group menjadi sangat 

bahkan lebih penting. Dan di dalam sosialisasi oleh peer group ini, 

sekolah turut berperan karena anak-anak dan remaja melewatkan 

sebagian besar waktunya di sekolah. Dan sekolah memberikan peluang 

kepada remaja untuk dapat bergaul dengan teman sebaya dan 

mempersiapkan anak remaja supaya dapat hidup dan bertahan dalam 

masyarakat. 

E. Kajian Efektifitas Pengasuhan Anak 

 Pengasuhan berasal dari kata asuh (to rear) yang mempunyai 

makna menjaga, merawat dan mendidik anak yang masih kecil 

(Poerwadarminta, 1976 : 63). Wagnel dan Funk (1963) menyebutkan 
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bahwa mengasuh itu meliputi menjaga serta memberi bimbingan menuju 

pertumbuhan ke arah kedewasaan. Pengertian lain diutarakan oleh 

Webster (1960) yang intinya bahwa mengasuh itu membimbing menuju 

pertumbuhan ke arah kedewasaan dengan memberikan pendidikan, 

makanan dan sebagainya terhadap mereka yang diasuh. 

 Dari beberapa pengertian tentang batas asuh, maka yang perlu 

dicatat adalah apa yang diuraikan oleh Whiting dan Child ( 1966) bahwa 

proses pengasuhan anak harus diperhatikan (1) orang-orang yang 

mengasuh, (2) cara-cara penerapan larangan atau keharusan yang 

dipergunakan. Anak mulai belajar patuh terhadap perintah orang tua. 

 Selanjutnya  Whiting dan Child (1966) mengatakan bahwa cara-

cara penerapan larangan maupun keharusan terhadap pola pengasuhan 

anak beraneka ragam. Tetapi pada perinsipnya cara pengasuhan anak 

setidak-tidaknya mengandung sifat (1) pengajaran (instructing), (2) 

pengganjaran (rewarding), (3) pembujukan (inciting). 

Terbentuknya kepribadian bagi anak sangat ditentukan oleh pola 

asuh orang tua. Pola Asuh orang tua adalah cara atau sikap orang tua 

membentuk lingkungan untuk anaknya (Tirtonegoro, 1994:85). Sedang 

Umi (1989:27) berpendapat bahwa pola asuh adalah cara, bentuk atau 

strategi dalam  pendidikan keluarga yang dilakukan oleh orang tua kepada 

anaknya. 

1. Bentuk-bentuk Pola Pengasuhan Anak 

Ada beberapa bentuk sosialisasi atau pengasuhan yang 

dikemukakan oleh berbagai ahli. Elizabeth B. Hurlock (1972) Shapiro 
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(2001) Ellis (1995) menganggap bahwa terdapat tiga pola yang digunakan 

orang tua dalam menanamkan disiplin pada anak-anaknya, yaitu pola 

otoriter, demokratris dan permisif. Orang tua otoriter memberlakukan 

peraturan-peraturan yang ketat dan menuntut agar peraturan itu dipatuhi. 

Mereka yakin bahwa anak-anak harus “berada di tempat yang telah 

ditentukan” dan tidak boleh menyuarakan pendapatnya. Orang tua otoriter 

berusaha menjalankan rumah tangga yang didasarkan pada struktur dan 

tradisi, walaupun dalam banyak hal, tekanan mereka akan keteraturan 

dan pengawasan membebani anak (Shapiro, 2001 : 27). 

 Banyak penelitian menyatakan bahwa anak-anak yang berasal dari 

keluarga yang menerapkan keotoriteran dan pengawasan ketat tidak 

memperlihatkan pola yang berhasil. Mereka cendrung tidak bahagia, 

penyendiri, dan sulit mempercayai orang lain. Kadar harga dirinya paling 

rendah (dibanding anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang tidak 

terlalu mengatur) (Ellis, 1995 : 47). 

Sebaliknya, orang tua permisif, berusaha menerima dan mendidik 

sebaik mungkin, tetapi cendrung sangat passif ketika sampai pada 

masalah penetapan batas-batas atau menanggapi ketidakpatuhan. Orang 

tua permisif tidak begitu menuntut, juga tidak menetapkan sasaran yang 

jelas bagi anaknya, karena yakin bahwa anak-anak seharusnya 

berkembang sesuai dengan kecendrungan alamiahnya. 

Orang tua demokratis, berbeda dengan orang tua otoriter dan 

orang tua permissif. Orang tua demokratis berusaha menyeimbangkan 

antara batas-batas yang jelas dan lingkungan rumah yang baik untuk 
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tumbuh. Mereka memberi bimbingan,tetapi tidak mengatur mereka 

memberi penjelasan tentang apa yang mereka lakukan serta 

membolehkan anak memberi masukan dalam pengambilan keputusan-

keputusan penting.  

Orang tua otoritatif menghargai kemandirian anak-anaknya, namun   

mereka dituntut untuk memenuhi standar tanggung jawab yang tinggi 

kepada keluarga, teman dan masyarakat. Ketergantungan dan perilaku 

kekanak-kanakan tidak diberi tempat. Upaya untuk berprestasi mendapat 

dorongan dan pujian.  

Orang tua otoritatif dianggap mempunyai gaya yang lebih mungkin 

menghasilkan anak-anak percaya diri, mandiri, imajinatif, mudah 

beradaprtasi, dan disukai banyak orang yakni anak-anak dengan 

kecerdasan emosional berderajat tinggi. (Shapiro, 2001 : 28). 

Meskipun defenisi yang panjang tentang bentuk penerapan pola 

pengasuhan tersebut, namun dalam kenyataannya tidak jarang ditemukan 

ada keluarga yang otoriter sementara yang lain permisif. Orang tua 

semacam ini sesungguhnya saling menyeimbangkan yang lain dalam 

upaya membesarkan anak. Dalam keluarga-keluarga lain, orang tua 

bersifat otoriter dalam beberapa aspek, tetapi terlalu permisif dalam 

aspek-aspek lain. Mereka mungkin lebih baik disebut orang tua yang 

terlalu pemurah ketimbang permisif. 

Menurut Lippit, dalam Tirtonegoro (1994:85) pola otoriter ialah jika 

(1) yang menentukan segala-galanya mengenai apa yang harus dilakukan 

oleh seorang anak adalah orang tua, (2) setiap kali anak hanya boleh 
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melakukan satu jenis perbuatan saja, (3) dalam memberikan pujian dan 

celaan bersifat “personal”, (4) dalam memberikan bimbingan orang tua 

bersifat pasif dan (5) orang tua tidak turut secara aktif dalam menentukan 

arah hidupnya. Cara mendidik over protection menurut Levy, 1967 (dikutip 

oleh Tirtonegoro, 1994:84) adalah (1) hubungan orang tua yang berlebih-

lebihan, (2) memperpanjang perlakukan anak, (3) mencegah 

perkembangan akan kepercayaan diri sendiri si anak dan (4) pengawasan 

yang kurang atau berlebih-lebihan dari orang tua, baik terlampau 

memanjakan maupun menanamkan disiplin yang terlampau keras 

sehingga anak terlalu taat pada orang tuanya. 

 Sikap demokratis yaitu jika (1) memberikan kebebasan yang besar 

kepada anak dalam batas-batas tertentu, (2) secara aktif ikut serta pula 

dalam memberikan pekerjaan dan (3) lebih bersifat obyektif dalam 

memberikan pujian. 

Orang tua yang mendidik atau mengasuh dengan otoriter 

(Havinghurts, 1950:212) selalu melarang, memaksa sesuai dengan 

perintahnya, tidak memberikan kesempatan untuk berpendapat, selalu 

menekan. Akibatnya anak tidak akan berkembang rasa tanggung 

jawabnya. Sebaliknya sikap demokratis, menurut Haditono (1988:4) orang 

tua selalu memberikan kesempatan untuk berbuat salah dan memperbaiki 

kesalahannya. Pola ini akan menghasilkan perasaan tanggung jawab 

pada anak dan selanjutnya anak akan mempunyai sikap aktif dan mandiri, 

sedang orang tua yang sangat memanjakan anaknya (over protection) 

tanpa memberikan pegangan norma. Akibatnya anak menjadi bingung 
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dan tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Akibatnya rasa 

tanggung jawab menjadi kurang dan perilaku mandiri kurang dimiliki. 

Demikian juga orang tua yang bersifat otoriter, anak menjadi rendah diri 

dan selalu mengalah, sikap ini menyebabkan kepercayaan diri dan inisiatif 

menjadi kurang. 

Dari uraian tersebut dapat diasumsikan bahwa keluarga yang 

menggunakan cara mendidik otoriter dan over protection kurang bisa 

menghasilkan perilaku mandiri dibandingkan keluarga yang menggunakan 

cara mendidik demokratis. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian Rohman 

pada keluarga miskin di Yogyakarta (1985), Tirtonegoro (1994) pada anak 

tunarungu di SLB DIY. 

Elizabeth B. Hurlock (1972 : 344 – 440) menguraikan secara rinci 

tentang tiga pola asuhan yang meliputi pola otoriter, demokratis dan 

permisif sebagai berikut : 

a. Otoriter. Dalam pola asuhan otoriter ini orang tua memiliki 

kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan yang kaku dalam mengasuh 

anaknya. Setiap pelanggaran dikenakan hukuman. Sedikit sekali atau 

tidak pernah ada pujian atau tanda-tanda yang membenarkan tingkah laku 

anak apabila mereka melaksanakan aturan tersebut. Tingkah laku anak 

dikekang secara kaku dan tidak ada kebebasan berbuat kecuali perbuatan 

yang sudah ditetapkan oleh peraturan. Orang tua tidak mendorong anak 

untuk mengambil keputusan sendiri atas perbuatannya, tetapi 

menentukan bagaimana harus dibuat. Dengan demikian anak tidak 

memperoleh kesempatan untuk mengendalikan perbuatan-perbuatannya. 
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b. Demokratis. Orang tua menggunakan diskusi, penjelasan 

dan alasan-alasan yang membantu anak agar mengerti mengapa ia 

diminta untuk mematuhi suatu aturan. Orang tua menekankan aspek 

pendidikan ketimbang aspek hukuman. Hukuman tidak pernah kasar dan 

hanya diberikan apabila anak dengan sengaja menolak perbuatan yang 

harus ia lakukan. Apabila perbuatan anak sesuai dengan apa yang patut 

ia lakukan, orang tua memberikan pujian. Orang tua yang demokratis 

adalah orang tua yang berusaha untuk menumbuhkan kontrol dari dalam 

diri anak sendiri. 

c. Permisif.  Orang tua bersikap membiarkan atau 

mengizinkan setiap tingkah laku anak, dan tidak pernah memberikan 

hukuman kepada anak. Pola ini ditandai oleh sikap orang tua yang 

membiarkan anak mencari dan menemukan sendiri tata cara yang 

memberi batasan-batasan dari tingkah lakunya. Pada saat terjadi hal yang 

berlebihan barulah orang tua bertindak. Pada pola ini pengawasan 

menjadi sangat longgar. 

 Beberapa pakar sosiologipun sudah berusaha membuat katagori 

mengenai bentuk/pola sosialisasi dalam keluarga. Seperti yang 

dikatagorikan oleh Bronfenbrtenner dan Melvin Kohn (dalam Soe’oed, 

1999) bahwa ada dua bentuk sosialisasi, yaitu sosialisasi yang 

berorientasi pada ketaatan yang disebut dengan sosialisasi dengan cara 

refresif (refressive socialization), dan yang berorientasi pada dilakukannya 

partisipasi (partisipatory socialization). Sosialisasi refresif menitikberatkan 
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hukuman terhadap perilaku yang salah, dan sosialisasi yang partisipatif 

imbalan untuk perilaku yang baik. Hukuman dan imbalan pada bentuk 

yang pertama sering bersifat material. Sedang pada bentuk kedua lebih 

bersifat simbolik. Komunikasi orang tua dengan anak pada bentuk 

sosialisasi yang refresif lebih sering berbentuk perintah dan melalui gerak-

gerik saja (non-verbal comnunication), berbeda dengan ciri komunikasi 

pada  partisipatori lebih merupakan interaksi dua arah dan bersifat verbal. 

Sosialisasi dengan cara refresif berpusat pada orang tua karena anak 

harus memperhatikan keinginan orang tua, sedang pada sosialisasi yang 

partisipatory berpusat pada anak, karena orang tua memperhatikan 

keperluan anak. Oleh karena itu dalam bentuk sosialisasi yang keluarga 

merupakan significant others (orang-orang penting dengan siapa orang 

berinteraksi dalam proses sosialisasi), dan pada bentuk yang berikutnya 

keluarga merupakan generalized other (peranan-peranan semua orang 

lain dalam masyarakat dengan siapa seseorang berinteraksi) (Kamanto, 

1985 : 181). 

Dalam prakteknya, orang tua belum tentu menggunakan satu pola 

saja, ada kemungkinan menggunakan ketiga pola sosialisasi itu sekaligus 

ataupun bergantian. Walaupun demikian, ada kecendrungan orang tua 

lebih menyukai atau lebih sering menggunakan pola tertentu, yang dalam 

penggunaannya dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Soe’od (1999 : 52-53) 

merinci faktor-faktor tersebut sebagai berikut : 

1) Menyamakan diri dengan pola sosialisasi yang dipergunakan oleh 

orang tua mereka. Bila orang tua menganggap bahwa pola sosialisasi 



 120 

orang tua mereka yang terbaik, maka ketika mempunyai anak mereka 

kembali memakai pola sosialisasi yang mereka terima. Sebaliknya, bila 

mereka menganggap bahwa pola sosialisasi orang tua mereka dahulu 

salah, biasanya mereka memakai pola yang berbeda. Misalnya kalau 

dulu mereka menerima pola sosialisasi yang otoriter dari orang tua 

mereka, sekarang mereka menggunakan pola yang demokratis atau 

permisif terhadap anak-anaknya. 

2) Menyamakan pola sosialisasi yang dianggap paling baik oleh 

masyarakat di sekitarnya. Pilihan ini terutama dilakukan oleh orang tua 

yang usianya masih muda dan kurang berpengalaman. Mereka lebih 

dipengharuhi oleh apa yang dianggap lebih baik oleh masyarakat di 

sekitarnya daripada oleh keyakinannya sendiri. 

3) Usia dari orang tua. Orang tua yang usianya masih muda cendrung 

untuk memilih pola sosialisasi yang demokratis atau permisif dibanding 

dengan mereka yang sudah lanjut usia. 

4) Jenis kelamin orang tua. Pada umumnya wanita lebih mengerti tentang 

anak oleh karena itu lebih demokratis terhadap anaknya dibanding 

dengan pria. 

5) Status sosial ekonomi juga mempengaruhi orang tua dalam 

menggunakan pola sosialisasi mereka bagi anak-anaknya. 

6) Konsep peranan orang tua. Orang tua yang tradisional cendrung lebih 

menggunakan pola yang otoriter dibandingkan orang tua yang lebih 

modern. 
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7) Jenis kelamin anak. Orang tua juga memberlakukan anak-anak 

mereka sesuai dengan jenis kelaminnya, misalnya terhadap anak-anak 

perempuan, mereka harus menjaga lebih ketat sehingga 

menggunakan pola otoriter, sedang anak laki-laki cendrung lebih 

permisif atau demokratis, atau mungkin sebaliknya. 

8) Usia anak. Pada umumnya pola otoriter sering digunakan pada anak-

anak kecil, karena mereka belum mengerti secara pasti mana yang 

baik dan buruk, mana yang salah dan benar, sehingga orang tua 

kelihatan lebih sering memaksa atau menekan. 

9) Kondisi anak. Bagi anak-anak yang agresif, lebih baik menggunakan 

pola sosialisasi yang otoriter, sedang anak-anak yang mudah merasa 

takut dan cemas lebih tepat digunakan pola yang demokratis.  

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Pola Pengasuhan 

Anak 

Dalam proses sosialisasi nilai-nilai terhadap anak dalam lingkungan 

keluarga, orang tua menggunakan pola-pola atau cara/alat tertentu sesuai 

dengan situasi dan kondisi yang ada sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai.   

a. Jenis Kelamin Anak.  Dalam setiap masyarakat dan 

kebudayaan pasti ada perbedaan peran-peran individu yang diharapkan 

oleh masyarakat dari pria dan wanita. Keduanya secara biologis berbeda,  

karena itu peran-peran yang diharapkan pun secara sosiologis berbeda 

dan karenanya sosialisasinya pun berbeda. 
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Orang tua cenderung membedakan perilaku yang diinginkan bagi 

anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan 

cenderung diarahkan ke perilaku ekspresif seperti kepatuhan, kerapihan, 

kebersihan, penuh kasih sayang, dan hal-hal lain serupa, sementara itu 

anak laki-laki cenderung diarahkan ke perilaku instrumental, seperti 

kerja keras, disiplin, agresif, dorongan ingin tahu besar, kemandirian, 

teguh, dan sejenis lainnya (Abustam, 1986 : 14-15). 

Menurut Scanzoni dan Scanzoni (1976 : 40), pria diharapkan 

melakukan peran yang bersifat instrumental yaitu berorientasi pada 

pekerjaan untuk memperoleh nafkah (task oriented), sedang wanita harus 

melakukan peran yang bersifat ekspresif, yaitu berorientasi pada emosi 

manusia serta hubungannya dengan orang lain (people oriented). Oleh 

karena itu laki-laki disosialisasikan untuk menjadi lebih aktif dan tegas, 

sedangkan anak perempuan lebih pasif dan tergantung. Hal ini 

disebabkan pria harus bersaing dalam masyarakat yang bekerja, sedang 

wanita menjadi isteri dan ibu dalam keluarganya (Leslie, 1982: 510). 

Secara biologis pria lebih kuat dari wanita, untuk itu biasanya anak 

laki-laki mendapatkan tugas yang lebih berat dan memerlukan tenaga 

yang besar, seperti berburu, menimba air, mencari kayu bakar di hutan, 

mengembala ternak, sedangkan anak perempuan melakukan tugas-tugas 

kewanitaan seperti memasak, mengasuh anak, menyapu dan 

membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu sering 

dikatakan bahwa pria lebih public oriented dan wanita lebih domestic 

oriented. 
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Sejak awal kehidupannya secara biologis bayi laki-laki dan 

perempuan memang sudah berbeda. Orang tua ingin menunjukkan 

identitas anaknya sesuai dengan jenis kelaminnya, misalnya nama anak, 

permainan, pakaian, potongan rambut, dan sebagainya yang pasti 

berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau anak perempuan diberikan 

pakaian dan perlengkapan berwarnah merah jambu, sedang  laki-laki 

berwarna biru, permainan anak perempuan berupa boneka, masak-

masakan yang bersifat kewanitaan, sedang anak laki-laki biasanya 

diberikan permaian seperti robot, pistol, dan sebagainya, yang melalui 

usaha ini semuanya membentuk peran-peran mengenai wanita yang 

berbeda dengan pria bukan secara biologis saja namun secara sosiologis, 

dan psikologis. 

Perbedaan-perbedaan ini Menurut Ny. Lever (dalam Leslie, 1982 : 

513) akan berpengaruh pada perbedaan kemampuan dan keterampilan 

serta peranannya ketika mereka dewasa kelak. Permainan anak laki-laki 

dipersiapkan supaya laki-laki mampu melakukan berbagai peran dan 

pekerjaan luas (public oriented), sedang permainan anak perempuan 

dipersiapkan supaya perempuan kelak dapat berfungsi dalam rumah 

tangga sebagai isteri dan ibu bagi anak-anaknya (domestic oriented). 

Orang tua dalam membedakan perlakuan terhadap anak laki-laki 

dan anak perempuan dapat dijelaskan melalui tiga teori Menurut Maccoby 

dan Jacklin dalam Scanzoni dan Scanzoni (1976 : 40), sebagai berikut : 

a. Teori Imitasi. Mengenai identifikasi awal seorang anak 

terhadap anggota keluarga yang jenis kelaminnya sama dengannya, 
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dengan menirukan tingkah laku tertentu orang dewasa. Anak akan 

mengidentifikasikan dirinya dengan orang tuanya yang berjenis kelamin 

sama dengan dirinya. 

b. Self-Socialization. Dalam teori ini anak akan berusaha 

mengembangkan konsep tentang dirinya (laki-laki atau perempuan), dan 

juga mengembangkan suatu pengertian tentang apa yang harus dilakukan 

bagi jenis kelamin yang bersangkutan. 

c. Teori Reinforcement. Menekankan penggunaan sanksi 

berupa hukuman atau penghargaan. Hal ini akan mendorong anak 

bertingkah laku sesuai dengan jenis kelaminnya. Sanksi yang diberikan 

oleh keluarga ataupun orang dewasa lainnya. Dengan sanksi anak 

didorong untuk bertingkah laku sesuai dengan jenis kelaminnya. 

(Scanzoni, 1976 : 25). 

 Dari ketiga teori di atas dapat dilihat perbedaan peran menurut jenis 

kelamin yang sudah dijalankan sejak usia masih muda melalui proses 

sosialisasi tersebut. 

 Beberapa studi dan penelitian menunjukkan bahwa agama, 

kebudayaan, kelas sosial, dan beberapa variabel lainnya juga mempunyai 

pengaruh terhadap sosialisasi peranan menurut jenis kelamin. Misalnya 

pengaruh agama terhadap gender-role socialization. Mernissi pada tahun 

1975 mengadakan studi pada masyarakat Muslim dan menyimpulkan 

bahwa peranan pria dan wanita dalam kehidupan keluarga dan 

masyarakat sangat terpisah (segregated), demikian pula halnya dengan 
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sosialisasi terhadap anak-anak mereka (Scanzoni, 1976 : 52). Sebagai 

Contoh di Aceh, di mana anak laki-laki telah berusia 6 tahun dibiasakan 

pergi ke langgar untuk belajar Qur’an, merupakan proses pengambilalihan 

peran ayahnya yang terbiasa merantau untuk mencari nafkah. Sedang 

anak perempuan di Aceh belajar Qur’an cukup di rumah saja, dan 

membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, yang juga 

merupakan proses mengambil alih peranan ibunya. 

 Status sosial ekonomi juga berpengaruh terhadap proses 

sosialisasi anak menurut jenis kelaminnya . Status sosial ekonomi dapat 

diukur dari pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Orang tua yang 

berpendidikan rendah cendrung lebih tegas dalam memisahkan peran-

peran anak laki-laki dengan anak perempuannya, sebaliknya mereka yang 

pendidikannya lebih tinggi memperlakukan anak perempuan dan laki-

lakinya secara egaliter (Scanzoni, 1976 : 54, 55). Orang tua dari kelas 

menengah menanamkan perilaku instrumental (task oriented) sekaligus 

perilaku ekspresif (people oriented) terhadap baik laki-lakinya maupun 

anak perempuannya. Orang tua dari kelas pekerja lebih mengembangkan 

perilaku instrumental pada anak laki-lakinya dan perilaku ekspresif pada 

anak perempuannya (Scanzoni, 1976 : 56).  

 Di samping perbedaan peran yang diharapkan tersebut, faktor nilai 

anak berdasarkan jenis kelamin juga memiliki efek terhadap perlakukan 

orang tua. Nilai anak dalam keluarga Bugis pada umumnya digambarkan 

kasih sayang yang diberikan oleh keluarga pada anak tersebut serta 

harapan yang dilekatkan padanya. Kasih sayang tidak digambarkan 
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sebagai pemanjaan pada si anak tetapi pemberian kemampuan untuk 

dapat bertahan pada kehidupannya kelak di kemudian hari. Kepada si 

anak ditanamkan nilai jujur, dan rendah hati, aktif bekerja dan tahan 

terhadap penderitaan. 

 Anak laki-laki pada usia 4-5 tahun sekali-kali dibawa ke sawah 

untuk melihat ayah dan kakaknya bekerja. Pada usia 7 tahun telah 

diperkenalkan pada cara menanam padi di lahan yang ada. Anak wanita 

membawa makanan ke sawah, dan membantu ibu menjaga adik. Orang 

tua yang tidak memagangkan anaknya secara demikian dianggap 

membiarkan anak tumbuh malas dan manja. Dianggap kelak menjadi 

anak yang nakal dan menyusahkan keluarga serta orang lain. Nilai anak 

terletak pada nilai masa depannya, menjadi tiang utama keluarga dari 

aspek ekonomi. Untuk anak wanita adalah menjadi ibu paripurna, 

memberi keturunan dan mengasuh dengan baik keturunan tersebut (Asiah 

Hamzah, 2000 : 29). 

 Peristiwa magang anak wanita di sawah menunjukkan kaum wanita 

diinternalisasikan untuk membantu kaum lelaki dalam bentuk pelayanan 

makanan di tempat kerja. Ketika dia dewasa menjadi ibu, dia masih tetap 

melaksanakan hal serupa justru ketika anak yang dimilikinya 

membutuhkan perhatian penuh di rumah. 

b. Status Kelas. Kecenderungan lain terkait dengan pola 

pengasuhan adalah terkait dengan posisi sosiokultural orang tua. Ada 

kecenderungan orang tua dengan latar belakang sosial ekonomi lapisan 

bawah menanamkan nilai-nilai dengan katagori kesetiaan, kepatuhan atau 

perilaku konformitas / dependensi. Sementara keluarga katagori sosial 
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ekonomi lapisan menengah ke atas cenderung menanamkan perilaku 

kemandirian (Abustam, 1996:15). 

Studi yang pernah dilakukan Melvin Kohn (1977) cukup 

memberikan gambaran tentang adanya pengaruh pekerjaan orang tua 

terhadap sosialisasi anak di rumah, terutama dalam hal perbedaan kelas 

dalam pekerjaan. 

Konsep kelas sosial Menurut Melvin Kohn (1977) dalam studinya 

adalah pengelompokan individu yang menempati posisi yang sama dalam 

skala prestasi ditentukan oleh tingkat pendidikan, pekerjaan dan 

penghasilan. Berdasarkan konsep tersebut Kohn membagi kelas sosial 

dalam empat golongan: 

1) Lower-class adalah pekerja manual yang tidak memiliki 

keterampilan seperti buruh bangunan, tukang sapu jalan dan 

sebagainya. 

2) Working-class adalah pekerja manual yang memiliki keterampilan 

tertentu,  seperti tukang jahit, supir, tukang kayu, tukang batu. 

3) Middle-class adalah pegawai kantoran atau professional, seperti 

guru, pegawai administrasi. 

4) Elite-class, sama dengan middle-class hanya kekayaan dan latar 

belakang keluarga lebih tinggi. (Soe’od, 1999 : 49). 

Namun Kohn dalam penelitiannya hanya membandingkan kondisi yang 

ada pada dua kelas sosial, yaitu working class (kelas pekerja) dan middle 

class (kelas menengah). 

 Kondisi pekerjaan dari kedua kelas sosial adalah sebagai berikut : 
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1) Pekerjaan pada kedua kelas menengah lebih banyak berhubungan 

dengan manipulasi hubungan /relasi interpersonal, manipulasi 

simbol-simbol dan ide-ide. Misalnya, guru, wartawan lebih banyak 

berhubungan dengan ide. 

Pekerjaan lebih banyak dihubungkan dengan self-direction 

memimpin diri sendiri. 

2)  Peningkatan pekerjaan di tingkat prestasi dan sangat tergantung 

pada diri sendiri. 

Pekerjaan lebih banyak ditekankan pada standarisasi dan 

disupervisi oleh mandor/orang yang berkuasa. 

Peningkatan langsung tertuju pada pertumbuhan penghasilan dan 

tergantung pada kerjasama kolektif, misalnya melalui serikat buruh. 

Adapun nilai-nilai yang dimiliki oleh kelas sosial tersebut adalah ; 

1) Orang tua dari kelas menengah mempunyai nilai-nilai 

“development” membangun, menghendaki anaknya bersemangat 

dalam belajar, mencintai dan terbuka pada orang tua, gembira serta 

mau bekerja sama. 

Lebih memperhatikan pada dinamika yang ada dalam diri si anak 

(dinamika internal). Jadi anak bertindak karena apa yang 

dilakukannya benar. Nilai kejujuran merupakan sifat asli 

(truthfulness) 

2) Orang tua dari kelas pekerja mempunyai nilai-nilai “tradisional” lebih 

menekankan pada kebersihan, kerapihan, kepatuhan dan 

menghormati orang dewasa. 
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Menginginkan anak sesuai dengan aturan/patokan yang diberikan 

dari luar, jadi takut untuk sesuatu yang dinilai salah oleh orang lain. 

Nilai kejujuran merupakan sifat yang diciptakan untuk memberikan 

kepercayaan pada orang lain (truthworthness). 

Perbedaan kelas sosial, perbedaan nilai-nilai yang ada dalam keluarga, 

dan perbedaan kondisi pekerjaan dan kehidupan tentunya berpengaruh 

pula terhadap pola dan bentuk hubungan orang tua-anak dalam proses 

sosialisasinya. 

1) Karena pada kelas menengah yang ditekankan “self-direction”, 

maka hubungan orang tua-anak lebih berbentuk horizontal 

(egaliter) dalam memberikan hukuman pada anak  tetapi dilihat 

dulu sampai seberapa jauh kesalahan anak, memberi peringatan 

sebelum menghukum, dan hukumannya bukanlah hukuman fisik. 

2) Pada kelas pekerja yang ditekankan adalah kepatuhan. Hukuman 

diberlakukan secara langsung bila anak-anak tidak patuh, tanpa 

melihat sebab-sebanya, dan sering berbentuk hukuman fisik. 

Selain pelapisan sosial dilihat dari jenis pekerjaan tersebut, hal 

terpenting yang berhubungan dengan pola pengasuhan anak adalah 

pelapisan menurut keturunan. etnik Bugis terdiri atas tiga lapisan sosial 

berdasarkan keturunan, yaitu lapisan Raja dan bangsawan, kerabat raja di 

sebut Anakarung terdiri atas Anakarung Matase, Anakarung ri-bolang, 

anakarung si-pua dan anak cera’. Lapisan manusia merdeka disebut To-

meradeka terdiri atas to-deceng dan to-sama, dan lapisan manusia 

sahaya disebut Ata terdiri atas ata-mana dan ata mabuang.  Status atau 
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lapisan sosial ini cukup menyumbang terjadinya perbedaan dalam 

pengasuhan anak (Supanto dkk, 1990, Sunarti dkk, 1989, Sutarno dkk, 

1989, Winoto dkk, 1992, Delly, dkk, 1989, dan Tobing dkk, 1991). 

c. Jumlah Anggota keluarga. Terjadinya perubahan struktur 

keluarga dan penurunan jumlah rataan anggota keluarga ternyata 

berdampak pula terhadap pola pengasuhan anak. Keluarga dengan hanya 

dua orang anak (’small size family’), dapat menimbulkan kecemasan pada 

kedua orang tuanya, dihantui dengan pikiran-pikiran yang negatif, seperti 

bagaimana kalau anaknya sakit atau satu diantaranya meninggal, tentu 

anaknya sisa satu. Karena itu, orang tua pada keluarga inti yang 

semacam ini akan memberikan perlindungan yang berlebihan kepada 

anaknya (“over protection”). 

Levy, 1967 (dikutip Mudyaharto et al., 1992 : Modul/5/57) 

membedakan over proteksi ibu ini menjadi dua, yaitu memanjakan dan 

mendominasi anak. Anak yang dimanjakan akan lebih bersifat tidak 

penurut, agresif dan suka menantang. Sebaliknya anak yang diasuh oleh 

ibu yang suka mendominasi akan berkembang menjadi anak yang penurut 

dan selalu tergantung kepada orang lain (kurang mandiri dan inisiatif). 

d. Struktur keluarga. Struktur keluarga yang terbentuk dapat 

pula mempengaruhi pola hubungan antara orang tua dengan anak. 

Menurut Abustam (1999) pada garis besarnya ada 3 pola hubungan  

antara orang tua dengan anak, yaitu : pola pertama, adalah pola 

penguasa tunggal, dimana orang tua (ayah atau ibu) berperan sebagai 

penguasa tunggal, cenderung untuk memerintahkan keinginannya, dan 
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ajaran-ajarannya kepada anaknya. Pola ini mungkin akan cepat 

menanamkan ajaran-ajaran itu ke dalam jiwa anak, akan tetapi pola itu 

mematikan kepercayaan anak pada dirinya sendiri. Selain itu dapat pula 

memadamkan inisiatif dan kretivitas yang amat diperlukan dalam 

kehidupan selanjutnya. Pola ini lebih banyak dijumpai pada struktur 

keluarga luas (extended familiy) dengan jumlah anggota yang besar 

(“large size family”). Orang tua (salah satunya ayah atau ibu) sebagai 

‘leader’, memegang kekuasaan tertinggi akan mengendalikan semua 

anggota yang banyak jumlahnya. 

Pola yang kedua, memberikan kelonggaran yang banyak, yaitu 

inisiatif dan kreativitas anak ditumbuhkembangkan, orang tua mengawasi 

dari belakang. Bahayanya, tidak semua masalah yang dihadapi anak 

dapat diketahui oleh orang tua. Selain dari itu, kalau orang tua lalai 

mengawasi karena kesibukan-kesibukannya, dimana keduanya (ayah dan 

ibu) bekerja di luar rumah, ditambah dengan berbagai kesibukan sosial 

lainnya, anak-anak menjadi lepas kendali, bisa-bisa berperilaku 

menyimpang yang akhirnya mengganggu pendidikannya. Pola ini banyak 

melanda struktur keluarga inti, dimana kedua orang tua yang berperan 

sebagai ‘leader’ di dalam keluarga, tetapi sangat sibuk dengan peran 

instrumentalnya di luar rumah mencari nafkah, ditambah dengan berbagai 

peran sosial lainnya, misalnya dalam berbagai organisasi sosial. 

Pola ketiga, adalah pola dimana orang tua bersikap dan berbuat 

sebagai kawan terhadap anaknya. Tidak banyak orang tua yang mampu 

mengambil sikap yang demikian itu. Sikap itu memerlukan usaha orang 
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tua masuk ke dalam dunia pikiran anak-anak (terutama yang remaja), 

menghayati apa yang mereka hayati. Pola ini mungkin dapat dilaksanakan 

pada keluarga inti, dimana kedua orang tua tidak terlalu sibuk, sehingga 

memilki waktu yang cukup untuk memberikan perhatian kepada anak-

anaknya. Pola pengasuhan seperti ini banyak ditemui pada keluarga yang 

hanya memiliki anak dua atau tiga saja, dalam arti jumlah anggota 

keluarga tidak terlalu banyak. 

F. Kerangka Konseptual Penelitian 

Pengasuhan anak secara sosiologik adalah suatu tindakan sosial 

yang membutuhkan penjelasan sosiologik pula. Berdasar pada hal 

tersebut  di atas maka pemilihan paradigma diletakkan fakta sosial dan 

defenisi sosial. Ke dalamnya akan masuk pandangan Parsons, Mead, 

Weber, Cooley dan yang lainnya pada tataran yang serupa. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan struktur funsionalisme 

untuk menganalisis kedudukan lembaga keluarga sebagai salah satu 

sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Beberapa tokoh utama 

pengembang dan pendukung teori structural fungsionalis pada zaman 

modern ini bisa disebut antara lain Talcott Parson, Robert K. Merton, dan 

Neil Smelser. Menurut teori struktur fungsional masyarakat sebagai suatu 

sistem memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga, di mana 

masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan 

fungsi, dengan kompleksitas yang berbeda-beda, ada pada setiap 

masyarakat baik masyarakat modern maupun masyarakat primitif. 
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Misalnya : lembaga keluaraga mempunyai fungsi mewariskan nilai-nilai 

yang ada kepada generasi baru, lembaga keagamaan berfungsi 

membimbing pemeluknya menjadi anggota masyarakat yang baik dan 

penuh pengabdian  untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan 

sebagainya ( Zamroni, 1992 : 26). 

Dalam setiap masyarakat terdapat lima institusi utama yaitu politik, 

ekonomi, pendidikan, agama dan keluarga yang mempunyai tugas dan 

fungsi yang satu sama lain berhubungan, mempengaruhi dan saling 

mendukung guna memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat agar 

tetap bertahan hidup dan berkembang (Leslie, 1982 : 6). Keluarga 

merupakan institusi yang paling dasar dan penting dalam kehidupan 

manusia, sebab ia merupakan intstitusi pertama yang dihadapinya sejak 

lahir sebelum ia terlibat dalam lembaga-lembaga lain pada tahapan hidup 

selanjutnya. 

Keluarga sebagai institusi lain bersifat dinamis, selalu berubah 

sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di 

mana ia berada. Ini merupakan proses yang wajar sebagai suatu reaksi 

adaptasi oleh institusi keluarga terhadap kondisi sosial lingkungannya. 

Salah satu contoh perubahan penting yang terjadi dalam keluarga adalah 

perubahan dalam bentuk dan fungsi keluarga sebagai akibat dari 

perubahan kehidupan ekonomi yang ditandai dengan adanya proses 

industrialisasi. 

Dari sekian banyak fungsi keluarga yang ada, diakui bahwa fungsi 

sosialisasi merupakan yang terpenting dan tak terpisahkan dengan 
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keluarga. Dalam masyarakat industri yang modern, fungsi keluarga tidak 

dapat dilihat secara langsung bagi masyarakat, tetapi fungsinya dalam 

membentuk kepribadian manusia, karena kepribadian manusia tidak 

dibawa sejak lahir, melainkan harus dibentuk melalui proses sosialisasi 

dalam keluarganya (Anderson, 1973 : 57). 

Manusia lahir sebagai individu yang secara sosial masih hampa 

namun mempunyai kecenderungan ke arah sosial. Melalui sosialisasi 

mereka memperoleh karakteristik sosial dari orang lain. Mereka belajar 

perihal apa yang layak dan apa yang tidak layak, mereka harus 

memperoleh konsepsi mengenai dunia di sekitarnya, dan semua itu 

dilakukan melalui proses belajar sosial yang disebut dengan sosialisasi 

(Fredrico & Schwart, 1983 : 150). 

1) Sosialisasi Primer, yaitu sosialisasi pertama yang dialami individu 

pada kanak-kanak dalam keluarga sampai ia menjadi anggota 

masyarakat. 

2) Sosialisasi Sekunder, yaitu proses sosialisasi lanjutan yang 

memasukkan individu ke dalam sektor-sektor baru dalam dunia 

obyektif dari masyarakatnya. 

Sosialisasi primer merupakan proses mendasar dalam diri manusia 

karena ia menanamkan dan mengarahkan banyak hal yang penting bagi 

perkembangan kehidupannya. Pada tahap ini sosialisasi mencakup dua 

aspek, pertama penanaman pengetahuan yang menyangkut aspek 

keterampilan dan kemampuan manusia yang fisik, seperti pengenalan 

bahasa, simbol, toilet training dan lainnya. Ini dimaksudkan agar individu 
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dapat berinteraksi secara kompeten, agar tingkah lakunya dapat 

dimengerti dan ia mengerti tingkah laku orang lain. Kedua, penanaman 

pengetahuan yang menyangkut aspek moral, seperti penanaman nilai dan 

norma yang berlaku, pembentukan sikap tertentu yang tidak terlihat 

secara langsung, namun penting karena memberikan standar-standar 

mengenai apa yang benar dan yang salah, yang baik dan yang tidak baik 

(Douglas, 1973 : 175-185). 

Dalam proses pananaman pengetahuan kedua aspek tersebut 

diperlukan ikatan emosional yang kuat antara anak yang diasuk dengan 

pengasuhnya yang dianggap berarti (significant others) (Berger & 

Luckmann, 1987 : 151). Mereka ini adalah orang yang paling dianggap 

dekat dengan si anak, Pada tahun-tahun pertama kehidupannya adalah 

orang tua khususnya ibunya. Sebab pada tahun-tahun tersebut ibu 

monopoli kehidupannya. Oleh karena itu peran ibu dalam pengasuhan 

anak pada usia dini atau usia pra sekolah sangat diperlukan. 

Peran ibu dalam pengasuhan anak pada usia balita ini berubah 

semakin besar dalam masyarakat modern atau masyarakat industri di 

mana keluarga sangat berorientasi pada anak, anak dipandang sebagai 

“sesuatu yang berharga” dan mempunyai nilai tertentu. Pada masa 

sebelum industrialisasi anak mempunyai nilai ekonomis. Ia diharapkan 

memberi sumbangan ekonomi bagi keluarga sejak usia muda, dan ia juga 

diharapkan dapat menjamin kehidupan serta keamanan ekonomi orang 

tuanya pada usia lanjut. Sedang kini, Berdasarkan hasil beberapa 

penelitian ditunjukkan bahwa mempunyai anak sebagai “kesenangan dan 
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kenyamanan” dan sebagai suatu cara untuk menumbuhkan rasa kasih 

sayang dan persahabatan. 

Adanya perubahan-perubahan nilai anak tersebut menurut Oakley 

(1974 : 69) mempunyai implikasi-implikasi terhadap peran ibu sebagai 

pengasuh anak, yaitu sebagai berikut :  

1. Pengetahuan tentang masa anak sebagai periode penting 

dalam pembentukan karakter dewasa menjadikan peran ibu 

penting. 

2. Kebutuhan akan ibu sebagai pengasuh anak mengharapkan ibu 

mempunyai standar yang lebih baik dan ahli dalam hal 

pengasuhan anak. 

Keluarga selain berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai yang ada, 

juga sebagai wadah untuk memberikan berbagai bekal kepada anak untuk 

kelangsungan hidupnya hingga mereka dewasa. Berbekal nilai-nilai serta 

kemampuan dalam mengaruhi kehidupan kelak tersebut, maka anak 

diharapkan menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas dan prima, 

sehingga dapat menjadi kebanggan setiap orang tua. 

Dalam proses sosialisasi dan pengasuhan anak tersebut, orang tua 

melakukan berbagai macam cara yang dikatagorikan sebagai perilaku 

sosial. Untuk menganalisis perilaku sosial tersebut, digunakan perpaduan 

berbagai teori tindakan seperti teori tindakan (Social Action) karya 

Parsons, Teori tindakan Max Weber dan Pendekatan Interaksionisme 

Simbolik. 
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Parsons menyusun konseptualisasi voluntarisme sebagai proses 

pengambilan keputusan secara subyektif dari aktor-aktor secara 

individual. Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh pelbagai kendala 

baik yang bersifat normatif maupun situasional. Pemikiran dasar dari 

pendekatan teori diterminisme tersebut adalah kegiatan manusia 

terhambat sedemikian jauhnya, hingga tidak ada ruang bagi pilihan yang 

dilakukan dengan sadar. Pendekatan seperti ini menganggap tingkah laku 

sosial dan perkembangan kemasyarakatan dibentuk dan diatur oleh 

struktur raksasa yang pada umumnya tak memperdulikan pilihan yang 

dinyatakan secara eksplisit. Pada umumnya pendekatan ini kekurangan 

istilah atau konsep untuk menggambarkan dan menganalisis secara 

sistematis bagaimana manusia memecahkan persoalannya, kegiatan-

kegiatan kreatifnya dan pertentangan-pertentangannya (Burns dkk, 1987).  

Selanjutnya, teori Aksi Sosial Max Weber yang lebih mementingkan 

pilihan-pilihan rasional dalam bertindak (rational choice approach), 

Tindakan diarahkan secara rasional ke suatu sistem dari tujuan-tujuan 

individu yang memiliki sifat-sifat sendiri (zweckrational) apabila tujuan itu, 

alat dan akibat-akibat sekundernya diperhitungkan dan dipertimbangkan 

semuanya secara rasional. Hal ini mencakup pertimbangan rasional atas 

alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, pertimbangan mengenai 

hubungan-hubungan tujuan itu dengan hasil-hasil yang mungkin dari 

penggunaan alat tertentu apa saja, dan akhirnya pertimbangan mengenai 

pentingnya tujuan-tujuan yang mungkin berbeda secara relatif (Weber, 

1947). 



 138 

Pemahaman tingkah laku dalam memilih seperti itu mengandung 

suatu paradoks karena sedikit sekali memberi tempat kepada kebebasan 

tingkah laku bagi individu-individu dan para pelaku sosial (social agent). 

“Kebebasan” yang ada pada mereka lebih banyak terletak pada 

penentuan tujuan mereka, yakni apa dan bagaimana mereka menilainya.  

Penelitian ini juga menggunakan pula paradigma “interaksi 

simbolik” (Blumer: 1969) yang didasari kumpulan simbol dan pemahaman 

apa yang muncul dan memberikan makna pada interaksi antar individu 

(Oetomo,  1995:146). Individu menciptakan makna bersama melalui 

interaksinya dan bagi individu makna itulah yang menjadi realitasnya.  

Dalam pendekatan interaksi simbolik tekanannya pada pentingnya 

simbol dan proses penafsiran yang terjadi dalam interaksi sebagai sesuatu 

yang mendasar untuk memahami perilaku manusia (Poloma,1984:261: 

Ritzer, 1992: 61; Camberll, 1994: 253). 

Menurut Charles Horton Cooley bahwa tiap individu merupakan 

kaca bagi yang lainnya dimana si yang lain melihat dirinya. Hal ini 

diistilahkan dengan the looking glass process. Cooley berpandangan 

bahwa orang lain itu merupakan cermin tempat kita melihat reaksi perilaku 

kita. (Thio, 1991:  107;  Horton,  1999 a:   106 ). 

Penemu lain dari paradigma interaksi simbolik adalah George 

Herbert Mead yang menyimpulkan bahwa pada awalnya peran diambil 

dari orang tua (Children take the roles of their parents) yang disebut 

significant others atau significant as the parents (Sunarto, 1993: 28).  

Anak cenderung bermain peran sebagai ibu dan ayah mereka serta 
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menginternalisasi sikap orang tua dan membangun ke dalam kepribadian 

dirinya (self). Ketika anak menjadi lebih besar, anak kontak lagi dengan 

orang lain yang oleh Mead disebut generalized others atau representative 

of society as a whole (orang umum yang lain dan bukan orang tua anak). 

Dalam generalized others si anak menginternalisasi nilai dari 

masyarakat secara keseluruhan. Bila dalam permainan kehidupan anak 

belajar aturan kehidupan . Internalisaisi nilai sosial ke dalam bahagian 

personaliti orang itu oleh Mead disebut  “ Me” dan bila anak menempatkan 

diri di luar dari aturan sosial dia mempersonalisasi diri sebagai  “ I “.  Bila 

dia harus berada dalam tatanam hukum atau kelompok kerumunan dia 

mengatakan diri sebagai  “me” (Charon, 1979: 80;  Thio, 991: 107 – 108;  

Giddens,  1995: 71 – 72 ).  

 Menurut pendekatan interaksionisme simbolik faktor yang 

menentukan dalam memahami perilaku keluarga,  adalah kajian terhadap 

interaksi antara para angota keluarga dan interpretasi apa yang para 

individu bersangkutan berikan pada intraksi tersebut. Karena para 

anggota keluarga secara terus menerus saling mempengaruhi maka 

keluarga adalah suatu unit sosial yang senantiasa bertumbuh, berubah 

dan bersifat dinamis (Ihromi, 1999: 276-277). 

 Dalam pendekatan ini ada asumsi bahwa seorang bayi tidaklah 

bersifat sosial tertapi bersifat asosial dalam arti anak memperoleh sifat-

sifat sosial melalui interaksi dengan orang lain. Melalui proses sosialsiasi,  

individu terbiasa belajar untuk memainkan peranan orang lain dan 

membayangkan bagaimana pengaruh dari interaksi yang dilakukannya 
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terhadap orang lain,  dan membayangkan bagaimana penerimaan orang 

lain berkenaan dengan tindakannya. Dalam diri anak berkembang self 

counsciousness  “kesadaran diri”, yaitu bagaimana dia dilihat melalui mata 

orang lain.  

 Dalam kerangka pemikiran ini fokus utama adalah pada interaksi 

manusia.  Melalui proses interaksi inilah terjadi komunikasi antara dua 

orang atau lebih yang memungkinkan terjadinya modifikasi pada perilaku 

dari semua pihak yang terlibat. Manusia belajar untuk berinteraksi secara 

efektif melalui pengambilan peranan (role taking) dan memainkan peranan 

(role playing). Seorang individu mengambil peranan-peranan lain kalau dia 

mengantisipasi bagaimana orang lain itu akan menerimanya, dan dia 

mengadakan modifikasi dalam perilakunya sesuai dengan persepsi-

persepsi tersebut. Anak-anak menjadi manusia yang mampu berinteraksi 

melalui sosialisasi dalam keluarga. Kelompok primer ini ditandai oleh 

kadar keakraban – kedekatan -keintiman yang tinggi dan komunikasi tatap 

muka yang intensif. Karena anggota keluarga secara terus menerus saling 

mengadakan modifikasi dari perilaku melalui interaksinya, maka keluarga 

adalah unit sosial yang berkembang dan bertumbuh dan terus berubah 

serta bersifat dinamis. Pribadi yang disosialisasikan belajar bagimana 

menginterpretasikan lingkungannya yang penuh makna, yang bersifat 

simbolik itu (terdiri dari norma, nilai makna-makna yang dimiliki bersama) 

dari kelompok acuan dengan siapa individu bersangkutan memiliki 

bersama identitas tertentu. 
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