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Abstrak 

Kajian ini difokuskan pada telaah teori mengenai keterhubungan antara peran sekolah 

terhadap penandaan terbentuknya perilaku prososial anak di era digital. Gagasan yang dikenal 

tentang digital native menggambarkan anak-anak sebagai warga negara alami dalam tatanan 

dunia baru, yang terlahir dan tumbuh dalam tren perkembangan teknologi yang semakin 

pesat. Kemajuan dunia digital yang dinamis, turut membentuk pola perkembangan identitas 

moral anak dalam lingkaran pertemanan yang semakin meluas Anak digital native 

berkembang bukan tanpa resiko mengalami kegagalan mengorientasikan moral, manakala 

fungsi afeksi dan atensi media mengarah pada tendensi perilaku yang tidak baik, maka dapat 

menghasilkan anak yang cenderung agresif dan kurang peka terhadap masalah sosial. Sekolah 

dipercaya sebagai tangan kedua setelah keluarga untuk mentransformasikan nilai-nilai 

kebajikan kepada anak. Iklim moral sekolah merupakan refleksi dari komunitas adil, dimana 

siswa secara aktif berpartisipasi dalam fungsi sosial, menjadi mitra sejajar dalam pengambilan 

keputusan sekolah, serta dimana guru dan siswa dipandang sebagai peserta yang sama dalam 

demokrasi. Sikap saling menanggapi dan berbagi rasa dalam diskusi isu moral yang 

ditemukan dalam situasi kooperatif menjadi elemen kunci dalam perkembangan perilaku 

prososial. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peran sekolah sebagai komunitas adil 

memberikan keteladanan, pembiasaan, dan penguatan terhadap siswa untuk mengembangkan 

perilaku prososial di era digital native.  

 

Kata kunci: Sekolah, komunitas adil, perilaku prososial, digital native 

 

Abstract 

This study is focused on examining the theory of connection between the role of 

school towards the formation of children’s prosocial behavior in digital era. The idea known 

as digital native describes children as natural citizens in the new world order, who are born 

and raised in the trend of the rapid technological developments. The advances of dynamical 

digital world, also build the children’s moral identity development pattern in their friendship 

circle which has been expanding. Digital native children develop with risk of failure in 

orienting the moral, where the affection and attention function of media tends to lead children 

towards negative behavior resulting children with aggressive and not sensitive towards social 

problems. Schools are believed as the second hand after family to transform the virtue values 

to the children. The schools’ moral climate is the reflection of righteous community, where 

students actively participate in social function, become the equal partner in making school 

decisions, and where the teachers and students are considered as the same member in 

democracy. The mutual responding and sharing in discussion of moral issues found in 
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cooperative situation are the key elements in prosocial behavior development. The result of 

this study shows that the role of school as righteous community provides exemplary, 

habituation, and reinforcement for students to develop their prosocial behavior in digital 

native era. 
 

Keyword: School, righteous community, prosocial behavior, digital native. 

 

 

PENDAHULUAN 

Tidak ada satu waktu dan tempat manapun yang dapat dijumpai tanpa adanya 

media massa. Setiap lapisan masyarakat dari jenjang pendidikan dan pekerjaan apa saja 

memiliki alat komunikasi yang terhubung luas keseluruh penjuru dunia. Seiring berjalannya 

waktu, saat ini anak-anak tumbuh dan besar di dunia yang dikepung oleh media massa. 

Sangat mudah menjumpai anak-anak membawa dan mengoperasikan gawai mereka saat 

berada di lingkungan rumah, sekolah, jam istirahat, bermain, dan berteman. Hal ini 

mendandakan intensitas dan kualitas dunia digital semakin tumbuh tidak terkendali merayap 

disegala kelompok dan umur. Anak yang tumbuh dalam dunia digital tidak hanya memiliki 

peluang positif dalam daya saing global, akan tapi dampak negatif dari dunia digital juga 

ikut meringiri. 

Sisi terbaik dari pemanfaatan media massa seperti televisi, telepon genggam, dan 

komputer merupakan jendela dunia yang dapat mengembangkan cakrawala intelektual, 

estetika, dan moral. Akan tetapi, sisi terburuknya adalah meningkatnya gelombang 

kebudayaan buruk yang ditengarai produk dari moderninasi dan kebebasan dalam 

berkreatifitas. Kemajuan teknologi membentuk kehidupan manusia dengan cara dramatis 

yang pada gilirannya akan membuat pendidikan menghadapi kompleksitas (Friedman, 

2005). 

Dampak negatif media massa ini membanjiri anak muda dengan dalih kekinian 

sehingga pada gilirannya meruntuhkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat serta 

mengalihkan diri dari hubungan keluarga. Terdapat banyak pengaruh yang ditimbulkan dari 

penggunaan media oleh anak-anak, mulai dari perilaku keras, agresif, dan seksual. Data 

NCES (2007) sepanjang tahun 2005-2006 terdapat 86% laporan tentang kekerasan yang 

dilakukan siswa di sekolah Selanjutnya, data CDCP (2015) menyebutkan bahwa sebanyak 

19.6% siswa dilaporkan telah dibully di lingkungan sekolah dan 14,8% siswa dibully melalui 

media sosial. Anak-anak di sekolah dasar telah mengalami emosi dengan menjadi malu atau 
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dipermalukan ketika mereka gagal untuk bertindak dengan cara yang dianggap benar secara 

moral. Mereka kemudian mulai mengalami perasaan tidak nyaman atau rasa bersalah ketika 

mereka tahu bahwa mereka telah terluka atau melukai orang lain. Emosi ini adalah bukti 

bahwa anak-anak mengembangkan rasa salah dan benar.  

Dihadapkan pada masalah demikian, negara-negara di seluruh dunia khususnya di 

Indonesia kembali berkiblat pada sistem pendidikan yang berkarakter sebagai media yang 

dapat menuntaskan keterpurukan kualitas moral anak. Pendidikan nilai di sekolah saat ini 

harus menjadi resolusi dasar terbentuknya wawasan luas seorang siswa (Lickona, 2015). 

Internalisasi nilai kebajikan merupakan komposisi dari aspek pendidikan yang berdampak 

pada karakter siswa yang mendorong hubungan untuk saling menghormati sehingga siswa 

dan warga sekolah yang lain dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama (Althof & 

Berkowitz, 2006). Selain itu, hubungan saling peduli juga perlu ditanamkan oleh sekolah 

untuk membantu semua unsur pendidikan merasa menjadi anggota komunitas secara penuh.  

Pemanfaatan hidden curriculum oleh sekolah yang merefleksikan program-program 

pembentukan karakter tidak dapat dianggap sepele karena nyatanya program-program 

kegiatan itulah yang sukses mengembangkan perilaku prososial kepada siswa seperti halnya 

kasih sayang, kepedulian, tanggungjawab, toleransi, dan sebagainya. Salah satu indikator 

ketercapaian sikap yang baik adalah ditunjukkan melalui perbuatan baik kepada sesama 

manusia. Salah satu bentuk revitalisasi moral siswa di jaman digital adalah melalui komunitas 

adil oleh sekolah untuk mentransformasikan perilaku prososial siswa. Fokus di sekolah dasar 

dalam perilaku prososial pada hakikatnya mengajarkan anak bagaimana untuk berbagi, saling 

membantu, dan bekerja sama dengan orang lain melalui kegiatan diskusi tentang isu-isu 

permasalahan moralitas. Dalam kurikulum, pendekatan sekolah komunitas adil memanfaatkan 

diskusi dilema moral sekitar isu-isu yang muncul. Sementara melalui keterlibatan diri orang 

dewasa secara personal dengan kehidupan media anak, dapat membantu anak dalam 

mengidentifikasi jenis program mana yang pantas mereka konsumsi. Berangkat dari 

latarbelakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya 

solutif demi tercapainya tujuan pendidikan berkarakter pada anak digital native. 
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PEMBAHASAN 

1. Nilai Kebajikan Sebagai Orientasi Moral Diri 

Mengacu pada pandangan teori perkembangan, tindakan moral didasari oleh 

keinginan moral itu sendiri. Artinya moralitas seseorang tergantung pada sejauh mana 

pertimbangan nilai kebajikan yang ada di dalam diri berpengaruh pada aksi, misalnya ketika 

kita ingin membantu orang lain harus murni atas dorongan nilai-nilai kebaikan yang tertanam 

dalam diri kita. Bukanlah untuk menghindari hukuman dan prasangka negatif, atau bahkan 

hanya meniru keteladanan yang kharismatik. Nilai kebajikan tidak bisa ditiru, melainkan 

ditularkan melalui aksi-aksi teladan.  

Hasil penelitian Logan & Schrader ( 1990) mengungkapkan fakta menarik yakni 

menegaskan dua tipe moral Kohlberg yang melekat pada diri seseorang yaitu tipe A disebut 

sebagai moral heteronom dan tipe B sebagai moral otonom. Jenis moral tersebut pada 

dasarnya menjelaskan informasi tentang konten penalaran yang terabaikan ketika lensa 

struktural untuk menilai tahap perkembangan moral ditetapkan. Dapat diuraikan secara 

singkat bahwa kedudukan moral tipe A memahami bahwa tugas moral hanya sebagai 

instrumental atau penggugur kewajiban yang dilaksanakan menurut kebiasaan orang lain, 

sedangkan tipe B menganggap bahwa tugas moral merupakan kewajiban hakiki yang terus 

menerus dilaksanakan. Orientasi kedudukan moral tersebut pada gilirannya berpengaruh pula 

terhadap perspektif hubungan sosial Tipe A dan B, yaitu tipe A memandang jika menghormati 

orang lain merupakan wujud dari kepatuhan semata sedangkan tipe B meyakini bahwa rasa 

saling menghormati merupakan kerjasama atas dasar kesetaraan.  

Tipe moral Kohlberg setidaknya memberikan perluasan pandangan tentang moral. 

Pertama, tipe moral menjelaskan isi penalaran moral. Kedua, kedua tipe dapat menjelaskan 

perbedaan secara gamblang meski pada rentang usia seseorang yang berbeda. Ketiga, tipe 

moral membantu memperjelas bagaimana penalaran moral diterjemahkan ke dalam tindakan 

moral.  

Orientasi moral menghendaki adanya keharusan untuk merefleksikan nilai-nilai 

kebajikan sebagai penanda kualitas identitas seseorang. Identitas seseorang merupakan 

sekumpulan sikap konsisten yang mendefinisikan “siapa saya” (Johnson & Johnson, 2002). 

Salah satu aspek identitas adalah pandangan diri sendiri sebagai pribadi yang bermoral. Moral 

yang baik ditunjukkan dengan kepemilikan akan nilai-nilai baik dalam diri seseorang. 

Prasayarat sesuatu dikatakan baik (Lickona, 2015) pertama ialah kebaikan yang obyektif, 
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yang dipandang memiliki unsur kebaikan pula oleh orang lain. Kedua, Kebaikan yang 

mengandung unsur etika sehingga pada akhirnya memberikan kebahagiaan bagi diri sendiri 

dan orang lain. 

 

2. Dilematis di Jaman Pengepungan Teknologi 

Dalam konteks ini, gagasan yang dikenal tentang digital native  menggambarkan 

anak-anak sebagai warga negara alami dalam tatanan dunia baru, yang terlahir dan tumbuh 

dalam tren perkembangan teknologi yang semakin pesat (Keri, 2011). Sebagian menyebut 

bahwa anak tersebut merupakan penduduk asli dunia digital sedangkan orang dewasa seperti 

orangtua, guru, dan masyarakat adalah sebagai imigran dunia digital. Gagasan ini tentu tidak 

berlebihan, mengingat anak begitu mahir mengakses berbagai informasi dan menjalin 

interkasi melalui media elektronik dibandingkan orang dewasa, bahkan ironisnya, anak-anak 

dapat lebih cepat mengkap dan menghasilkan tren baru dalam lingkaran dunia digitalnya.  

Anak digital native berkembang bukan tanpa resiko mengalami kegagalan dalam 

mengorientasikan moral. Kaiser Family Foundation (2006) memantau bagaimana perilaku 

anak lebih banyak menghabiskan waktu didepan televisi dan komputer. Hasil temuannya 

adalah, televisi merupakan kehadiran yang konstan di rumah dengan intensitas menyala 

sepanjang waktu dengan fleksibilitas orangtua dalam memberikan ijin kepada anak untuk 

menonton televisi. Kemudian Kaiser melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang dampak 

televisi yang menunjukkan hampir 70% orangtua menyatakan bahwa anak mereka meniru 

perilaku yang pernah dilihat di televisi. Dampak penggunaan media ini mempertegas 

penelitian longitudinal sebelumnya oleh Huesman et al. (2003) bahwa media kekerasan yang 

biasa ditonton pada masa kanak-kanak mendorong perilaku agresif yang tetap bertahan hingga 

dewasa. Sementara Strasburger & Wilson (2002). menyatakan bahwa pemirsa muda media 

kekerasan lebih mungkin menampilkan perilaku agresif karena adanya keyakinan bahwa 

mereka sedang hidup di dunia yang kejam dan menakutkan.  

Selain televisi, terdapat bukti nyata penggunaan media elektronik berbasis permainan 

juga turut menyumbangkan bias-bias perilaku prososial yang cenderung menjadi agresif. 

Sebuah studi terhadap 100 anak sekolah dasar yang dilakukan oleh Funk et al. (2004) 

menunjukkan bahwa adanya penurunan empati sebagai akibat dari penggunaan permainan 

video kekerasan. Hal ini tentu logis, mengacu pada ciri permainan video membutuhkan 

keterlibatan yang intens, keaktifan dalam permainan, dan tendensi bahwa permainan 

diterjemahkan sebagai permainan fantasi. Begitupula hasil riset meta analisis Andreson & 
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Bushman (2001) terhadap 35 laporan tentang permainan video kekerasan menunjukkan 

adanya korelasi negatif dengan kehidupan nyata. Artinya, permainan video kekerasan sama 

sekali tidak memberikan kebermanfaatan bagi anak untuk hidup dalam kehidupan nyata. 

Dampak dunia digital pada dasarnya tidak dapat dikatakan baik atau buruk sepanjang 

orang dewasa memberikan pendampingan. Sebagaimana Strasburger & Wilson (2002) 

menyatakan bahwa pentingnya pengawasan orang dewasa pada anak-anak ketika 

menggunakan media untuk memberikan komentar mengenai isi, memberikan penilaian dan 

pertimbangan aspek moral, dan dampak yang memungkinkan muncul dalam masyarakat 

sebagai pengadilan norma.  Melalui keterlibatan diri secara personal dengan kehidupan media 

anak, dapat membantu anak dalam mengidentifikasi jenis program mana yang pantas mereka 

konsumsi. Sebab pemerintah bukanlah satu-satunya solusi dalam memberantas konten-konten 

berbahaya. Lebih dari itu, orang dewasa (orangtua, sekolah, dan masyarakat) berada dalam 

posisi terbaik untuk membimbing anak-anak menuju kebiasaan konsumsi media yang bijak 

sembari mendukung aksi melek media.  

 

3. Iklim Moral Sekolah Sebagai Komunitas Adil  

Pendidikan moral sebenarnya lebih terfokus pada lingkungan moral. Tentu saja, 

perhatian utamanya ialah pada membangun iklim dimana hubungan kepedulian dapat 

berkembang. Iklim moral di sekolah adalah salah satu indikator penjamin siswa bahwa harga 

diri mereka tidak ditentukan pada kecakapan akademis semata, melainkan lebih kepada 

tindakan kesusilaan mereka atau sejauh mana mereka menjaga hubungan kepedulian. 

Sehingga iklim moral di sekolah dapat menumbuhkan persaingan yang sehat antarsiswa tanpa 

mengesampingkan segala bakat dan kompetensi siswa.  

Kohlberg (1980, 1985) menciptakan konsep “suasana moral” yang merujuk pada 

“iklim moral” atau “budaya moral” yang diartikan sebagai ekspektasi dari nilai-nilai 

kebajikan yang ditunjang oleh kelompok. Sejalan dengan Hart & Atkins (2002) bahwa 

kelompok memiliki dampak yang signifikan pada struktur perkembangan moral serta pada 

kandungan sosialisasi moral. Dengan demikian, Kohlberg mengajukan gagasan bahwa iklim 

moral sekolah harus menekankan rasa komunitas, nilai demokrasi, otonomi pribadi, hak dan 

tanggungjawab individu, dan arti permainan yang adil (Nucci & Narvaez, 2014).  

Pandangan pendidikan moral beranjak pada asumsi bahwa iklim sekolah 

menghendaki sekolah menjadi komunitas adil dimana siswa secara aktif berpartisipasi dalam 

fungsi sosial, menjadi mitra dalam pengambilan keputusan sekolah, serta dimana guru dan 
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siswa dipandang sebagai peserta yang sama dalam demokrasi (Nucci & Narvaez, 2014). 

Aspek penting dari sosialisasi moral adalah menilai keadilan, yaitu memastikan bahwa 

manfaat keanggotaan didistribusikan dengan adil (keadilan distributif), prosedur yang sama 

diterapkan kepada semua anggota (keadilan prosedural), dan semua orang dianggap sebagai 

bagian dari komunitas yang sama (inklusi moral) (Deutsch, 2006).  

Terlibat dalam interaksi promotif mempengaruhi inklusi moral dan ruang lingkup 

keadilan. Inklusi moral ialah menerapkan pertimbangan keadilan dan perlakuan yang sama 

kepada orang lain, melihat mereka sebagai subyek yang memiliki kesetaraan hak untuk 

mendapatkan sumberdaya dari komunitas, melihat orang lain sebagai makhluk yang berhak 

mendapatkan bantuan, dan bahkan mengorbankan kepentingan pribadi. 

 

4. Urgensi Peran Sekolah Sebagai Komunitas Adil Untuk Mengintegrasikan  Perilaku 

Prososial Siswa Di Era Digital Native 

Dalam kurikulum, pendekatan sekolah komunitas adil memanfaatkan diskusi dilema 

moral sekitar isu-isu yang muncul. Peraturan kelas dan hubungan teman sebaya di sekolah 

rentan akan sikap tentang menipu, berbohong, mencuri, dll. Dalam hal ini guru berfungsi 

sebagai model perilaku etis atau tidak etis (Sanger, 2008) dan mengajarkan siswa bagaimana 

terlibat dalam proses kontroversi moral. Melalui peraturan dan administrasi sekolah terdapat 

penanaman nilai prososial (Santrock, 2011). 

Fokus di sekolah dasar dalam perilaku prososial pada hakikatnya mengajarkan anak 

bagaimana untuk berbagi, saling membantu, dan bekerja sama dengan orang lain. Perilaku 

prososial adalah tindakan yang memberi manfaat pada orang lain dengan memberikan 

bantuan, dukungan, dan dorongan untuk mencapai tujuan bersama (Shaffer, 2000). 

Keterlibatan diskusi siswa dengan teman sebaya yang difasilitasi oleh orang dewasa (guru) 

dalam masalah-masalah moral, menyebabkan mereka akan merenungkan proses penalaran 

yang mereka terapkan pada konflik moral serta menyadari inkonsistensi dan kekurangan 

dalam pikiran mereka, sehingga mendorong tingkat pengetahuan moral yang lebih tinggi 

(Kohlberg, 1975). Eisenberg (dalam Harmon & Jones, 2005) berpendapat bahwa orang lebih 

produktif ketika mereka mengalami kepuasan yang berhubungan dengan menempatkan 

kebutuhan orang lain sebelum mereka sendiri. Sementara Kochanska (2002) beranggapan 

bahwa sikap saling menanggapi dan berbagi rasa yang biasanya ditemukan dalam situasi 

kooperatif menjadi elemen kunci dalam perkembangan perilaku prososial. Oleh sebab itu, 

dengan kolaborasi guru dan komunitas sekolah untuk menyerukan dan membiasakan 
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kerjasama, akan mempromosikan keadilan bagi seluruh siswa sehingga mereka dapat 

menikmati keberhasilan yang positif pula.  

Peserta memiliki tanggungjawab bersama untuk bekerjasama demi kesuksesan diri 

sendiri dan keberhasilan semua anggota. Teman tidak lagi dipandang sebagai kompetitor 

ataupun obyek agresifitas, melainkan dianggap sebagai rekan dan fasilitator potensial bagi 

keberhasilan dirinya. Dalam keadilan, mereka merasakan tenggelam atau berenang bersama 

sehingga muncul mentalitas semua untuk satu dan satu untuk semua. Oleh karena itu, 

identitas moral anak menjadi prososial manakala ada loyalitas yang melekat dalam dirinya, 

ada penerimaan diri yang mendasar dan tanpa syarat untuk menerima orang lain.  

Jalan ini merupakan salah satu yang paling efektif untuk mengimitasi pertimbangan 

moral dan konsekuensi tindakan anak untuk berperilaku etis dalam penjejalan aksi-aksi 

negatif yang bersumber dari media massa. Melalui interaksi sosial dengan orangtua, teman 

sebaya, bahkan guru membangun pemahaman anak tentang prinsip moral misalnya timbal 

balik dan kerjasama, keadilan, dan kesejahteraan manusia (Smetana, 2006). Artinya, anak 

bukannya diajarkan masalah-masalah moral yang benar dan salah dari orang dewasa, 

melainkan membangun pemahaman mereka tentang bagaimana memperlakukan orang lain 

melalui pengalaman mereka. Secara berkala, anak akan terstimulasi untuk merespon berbagai 

pesan yang tersirat dalam berbagai media melalui pertimbangan moral dan perilaku prososial 

yang dimiliki Seperti media pembelajaran lainnya, pemanfaatan teknologi dapat 

diimplementasikan dengan baik atau buruk, dan guru dan orangtua harus menjadi konsumen 

cerdas untuk membuat keputusan tentang kapan harus menggunakan alat-alat teknologi untuk 

keuntungan mereka. 

 

SIMPULAN 

Untuk mensosialisasikan dan mendidik anak SD ke dalam kepemilikan perilaku 

prososial di era digital native diperlukan adanya komunitas moral yang adil. Tujuan umum 

bagi siswa adalah mencapai rasa solidaritas komunitas untuk menciptakan suasana moral 

melalui praktik demokratis. Demokrasi partisipatoris langsung selanjutnya berfungsi 

melindungi hak-hak siswa dan membatasi kekuasaan otonom. Dalam hal ini, peran guru 

mengemban fungsi krusial sebagai pemimpin moral untuk mendukung dan mengarahkan anak 

untuk terlibat dalam dilema moral yang terjadi. Setiap dilema moral yang didiskusikan akan 

menghasilkan penalaran dan evaluasi bagi pribadi masing-masing anak tentang pertimbangan 
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moral semacam apa yang harus dikukuhkan atau perilaku bagaimana yang semestinya 

memiliki dampak kebaikan bagi orang lain. Dengan kegiatan semacam ini, anak dapat 

mengembangkan perilaku prososial dan kemudian berguna sebagai pertimbangan filterisasi 

dampak moral atas konsumsi media massa. Lebih dari itu, orang dewasa (orangtua, sekolah, 

dan masyarakat) berada dalam posisi terbaik untuk membimbing anak-anak menuju kebiasaan 

konsumsi media yang bijak sembari mendukung aksi melek media.  
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