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BAB II

KELUARGA : LOCUS INTERAKSI DAN PENDIDIKAN

I. Pengantar

Keluarga harmonis, bahagia, sejahtera, dan istilah lain yang sinonim dengan itu

seringkali menjadi dambaan atau harapan banyak orang ketika ditanyakan tentang

gambaran keluarga seperti apa yang diinginkan. Jawaban-jawaban atas pertanyaan

seputar gambaran keluarga ideal selalu berangkat dari pengalaman-pengalaman pribadi

yang sesungguhnya dialami oleh individu. Sebagai contoh, seorang Psikolog dan

Sosiolog mungkin akan dengan mudah mengetahui latar belakang seseorang dari

jawaban yang dikemukakan atas satu atau lebih pertanyaan. Dengan mengetahui latar

belakang seseorang –kehidupan pribadi atau keluarga– maka akan lebih mudah

memberikan solusi jika orang tersebut sedang bermasalah.

Adalah hal yang lazim dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sosial jika

perhatian kepada keluarga mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan dengan

hal-hal lainnya. Sebab di semua kelompok masyarakat yang pernah ada, hampir semua

orang hidup dalam keterikatan dan jaringan kewajiban dan hak dalam sebuah lembaga

sosial terkecil yang disebut keluarga. Di dalam keluarga, keterikatan yang terjadi tidak

saja didasarkan pada hal yang bersifat biologis (hubungan darah), tetapi juga

keterikatan oleh peran-peran sosial yang harus dilakoni oleh individu-individu. Di

dalam keluarga juga, individu-individu diperkenalkan kepada peran-peran sosial

melalui sebuah proses sosialisasi yang berlangsung sejak masa kanak-kanak, sehingga

akhirnya melahirkan kesadaran tentang kebenaran yang dikehendakinya.
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Pusat perhatian dalam Bab ini adalah bagaimana proses sosialisasi yang

berlangsung dalam keluarga, terjadi berdasarkan pemahaman yang benar tentang apa itu

keluarga dan apa saja bentuk-bentuk sosialisasi yang diterapkan dalam keluarga

berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Hal ini penting sebab fakta

sosial yang terjadi disekitar masyarakat saat ini menunjukkan bahwa tingkat

keharmonisan hubungan antara anggota-anggota dalam sebuah keluarga mengalami

penurunan yang cukup signifikan. Akibat dari disharmonisasi hubungan dalam keluarga

berdampak pada kondisi psikologis anggota keluarga yang lain, dalam hal ini anak

menjadi yang paling rentan mengalami gangguan psikologis dalam perkembangan1; di

samping itu, disharmonisasi dalam hubungan antara anggota keluarga (khususnya

suami-istri) dapat mengakibatkan tingginya tingkat perceraian/pemutusan hubungan

suami istri dalam sebuah perkawinan2. Untuk mencegah disharmonisasi dalam keluarga

tentu diperlukan usaha-usaha, antara lain melihat bagaimana pola interaksi antara orang

tua dan anak, suami-istri, dan juga anggota keluarga lain dalam keluarga; selain itu,

bagaimana pola pengembangan/pendidikan karakter terjadi dalam keluarga dari orang

tua kepada anak-anaknya.

Interaksi dalam keluarga di satu sisi bisa terjadi secara alamiah, namun di sisi lain

memerlukan pola/latihan yang intens yang perlu dibangun berdasar kesepakatan

bersama antara anggota keluarga. Interaksi dalam keluarga menjadi hal utama karena

pada gilirannya setiap individu pasti akan melakukan interaksi dengan lingkungan

sekitar yang lebih luas dari keluarga – dalam hal ini interaksi sosial dengan lingkungan

masyarakat. Interaksi sosial menjadi syarat penting untuk berlangsungnya proses

sosialisasi, karena tanpa interaksi sosial, sosialisasi tidak mungkin berlangsung3.

1 Dolly Singh. Child Rights and Social Wrong. (New Delhi:Kanishka Publishers, Distributors.2001)3-4
2 Anthony Giddens. The Third Way. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama. 2002) 102-106
3 T.O Ihromi. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. (Jakarta:Yayasan Obor Inddonesia. 2004) 30
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Interaksi sosial antara individu yang satu dengan individu lain terjadi dalam masyarakat

yang lebih luas dimulai dari interaksi yang terjadi dalam unit sosial terkecil yaitu

keluarga. Interaksi sosial antar individu kemudian memungkinkan individu dalam

perkembangannya menjadi makhluk sosial.

Pendidikan menjadi faktor pendukung lain dalam proses sosialisasi yang

berlangsung dalam sebuah keluarga khususnya bagi anak-anak. Tentu yang dimaksud

dengan pendidikan di sini adalah pendidikan karakter. Orang tua adalah guru yang

pertama bagi anak-anak untuk mengajarkan berbagai macam hal yang ingin diketahui

sebelum mereka mengeyam pengajaran formal di sekolah. Tugas pertama dari orang tua

tidak lain adalah memperkenalkan anak- anak mereka dengan dunia sosial terdekat

yaitu keluarga. Pendidikan karakter menjadi hal pertama yang patut diajarkan kepada

anak-anak. Keluarga menjadi wahana untuk mendidik, mengasuh, dan

mensosialisasikan segala sesuatu pada anak, serta mengembangkan kemampuan seluruh

anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik.

II. Pemahaman Tentang Keluarga

Memahami sebuah keluarga tidak sebatas kita mengetahui apa arti keluarga, siapa

saja yang disebut anggota keluarga, dan apa saja tugas anggota-anggota keluarga; tetapi

pemahaman tentang keluarga lebih dari pada hal-hal yang disebut di atas. Berbagai

definisi tentang keluarga memang telah dikemukakan oleh para ahli dari berbagai

macam disiplin ilmu. Definisi yang dikemukakanpun dijelaskan dalam beragam

pengertian dengan tujuan agar pemahaman tentang keluarga dapat diperoleh secara

utuh4, sebab dari definisi-definisi tersebut cukup memberikan gambaran bahwa

4 Esther Dermott and Julie Seymour. Displaying Familes: A New Concept for the Sociology of Family
life.(UK: Palgrave Macmillan.2011) 4
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keluarga merupakan sebuah lembaga yang sangat unik sehingga untuk menggambarkan

dinamika yang terjadi dalam keluarga secara gamblang tidak mudah namun menantang.

Jalan masuk memahami sebuah keluarga secara utuh memang harus diawali

dengan mengetahui apa itu keluarga. Namun perlu disadari bahwa untuk

mendefinisikan pengertian keluarga merupakan sebuah proses yang membutuhkan

perhatian serius, sebab memahami makna keluarga tidak dapat dilepaskan dari

konsekuensi yang mengikuti pengertian itu. Makna keluarga itu beragam, dan relatif

berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain tergantung pada konteks

di mana masyarakat itu hidup. Karena itu, pada bagian ini, penulis akan memaparkan

beberapa pengertian keluarga, fungsi keluarga, serta korelasi keluarga dan masyarakat.

II. 1. Pengertian Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesis, kata keluarga diartikan sebagai: (1), ibu

dan bapak serta anak-anaknya, seisi rumah, (2), orang seisi rumah yang menjadi

tanggungan, batih, (3), kaum, sanak keluarga, kaum keluarga, (4), satuan kekerabatan

yang sangat mendasar dalam masyarakat5. Dalam kamus sosiologi, keluarga diartikan

sebagai kesatuan sosial yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan darah, terdiri atas

suami, istri, dan anak-anak6. Sedangkan dalam Oxford Advanced Learner’s Dictinary of

Current English, keluarga diartikan sebagai (1) sebuah kelompok yang terdiri dari satu

atau dua orang tua dan anak-anak mereka, (2) sebuah kelompok yang terdiri dari satu

atau dua orang tua dan anak-anak mereka dalam hubungan yang sangat dekat, (3)

semua orang yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain, termasuk mereka yang

sudah meninggal7.

5 http://kbbi.web.id/keluarga diunduh pada tgl 25 Mei 2017, pkl. 17.05 wib.
6 Agung Tri Haryanta & Eko Sujatmiko. Kamus Sosiologi. (Surakarta: Aksara Sinergi Media.2012)
7 A S Hornby. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. (Oxford: University

Press.1997)
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Dalam perspektif hukum, khususnya UU nomor 52 tahun 2009 tentang

perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, Keluarga diartikan sebagai

unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau, suami, istri, dan

anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya8. Dari pengertian keluarga

seperti itu maka, pengertian keluarga dapat dikatakan terdiri dari pribadi-pribadi, tetapi

merupakan bagian dari hubungan/kekerabatan/jaringan sosial. Pribadi-pribadi tersebut

diikat pertama-tama dari sebuah pernikahan atau perkawinan yang sah dan diakui.

Pemahaman sah dan diakui yang dimaksudkan di sini adalah bahwa pribadi-pribadi

yang mengikat diri dalam sebuah perkawinan telah memenuhi syarat-syarat yang

berlaku, baik syarat agama maupun dalam hukum negara. Kedua, keluarga juga dapat

dipahami sebagai ikatan pribadi-pribadi dalam satu pertalian darah untuk hidup bersama

dalam jaringan sosial yang lebih luas yaitu masyarakat. Sebuah keluarga tidak akan

pernah menjadi keluarga ideal jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Keluarga dalam pandangan antropologi adalah suatu kesatuan sosial terkecil yang

dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial9. Kesatuan sosial tersebut dibuktikan

dengan fakta bahwa keluarga memiliki tempat tinggal, memiliki kerja sama ekonomi,

berkembang, mendidik, melindungi, merawat, dan lain sebagainya. Inti keluarga dalam

Antropologi adalah ayah, ibu, dan anak. Setiap keluarga memiliki hak dan kewajiban

yang berlainan sesuai dengan kodrat dan fungsinya masing-masing.

Secara sosiologis, keluarga sering didefinisikan sebagai sebuah kelompok sosial

yang terdiri dari seorang laki-laki yang disebut ayah, seorang perempuan yang disebut

ibu, serta sejumlah individu lain, baik laki-laki maupun perempuan yang disebut anak10.

Tetapi ada juga yang memahami secara sosiologis bahwa keluarga itu terdiri dari

8 http://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-52-tahun-2009-tentang-perkembangan-
kependudukan-dan-pembangunan-keluarga/ diunduh pada tanggal  6 Juni 2017. Pkl. 20.59 wib.

9 Helmawati. Pendidikan Keluarga – teoritis dan praktis. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014) 71
10 Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan

Poskolonial. ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014) 235
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seorang ibu, dengan anak-anaknya bersama seorang laki-laki yang tinggal bersama pada

suatu tempat11. Dari pengertian seperti di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan

sederhana bahwa secara sosiologis, definisi keluarga jika dilihat dari komposisinya,

secara ideal sebuah keluarga akan memiliki tiga unsur yaitu ayah, ibu, dan anak.

Pendapat lain tentang definisi keluarga mengatakan, keluarga adalah satu-satunya

lembaga sosial yang diberi tanggung jawab untuk mengubah suatu organisme biologis

menjadi manusia12. Pengertian di atas menegaskan betapa pentingnya memahami

keluarga dengan dasar hubungan biologis, sebab pada saat lembaga lain membangun

dan membentuk kepribadian seorang individu dengan hal-hal yang dianggap perlu dan

penting, pada saat yang lain keluarganya juga berperan banyak dalam persoalan

perubahan tersebut, dengan mengajar individu tersebut kemampuan untuk menjalankan

banyak fungsi sosial. Dengan mengacu pada pengertian ini, pemahaman tentang

keluarga tidak hanya diperoleh dari satu sudut pandang saja, tetapi juga dari sudut

pandang yang beragam.

Beberapa ahli lain juga mengungkapkan pengertian tentang keluarga seperti

nampak di bawah ini yang menyebutkan keluarga seringkali disebut sebagai lembaga

sosial terkecil dalam masyarakat. Disebut lembaga karena dalam keluarga ada

pemimpin dan anggota, ada pembagian tugas dan kerja/peran, serta hak dan kewajiban

bagi masing-masing anggota keluarga. Keluarga menjadi tempat pertama dan utama di

mana anak-anak belajar. Dari keluarga, anggota keluarga belajar tentang sifat keyakinan

keluarga, sifat-sifat mulia, komunikasi dan interaksi sosial, serta keterampilan hidup.

Menurut Mattessich dan Hill sebagaimana dikutip oleh Puspitawati, keluarga

adalah sebuah kelompok yang mempunyai hubungan kekerabatan, tempat tinggal, atau

hubungan emosional yang sangat dekat. Kedekatan hubungan yang diperlihatkan dalam

11 Materi Perkuliahan Sosiologi Keluarga, MSA Fakultas Teologi UKSW tanggal 15 Mei 2017
12 William Goode. Sosiologi Keluarga.16
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sebuah keluarga sesungguhnya hendak memperlihatkan empat hal, yaitu: (1)

interdepensi intim (hubungan saling ketergantungan yang intim), (2) memelihara batas-

batas yang terseleksi,(3) mampu untuk beradaptasi dengan perubahan dan memelihara

identitas sepanjang waktu, dan (4) melakukan tugas-tugas keluarga13 .

Bailon and Maglaya sebagaimana dikutip oleh Nanang Martono mendefinisikan

keluarga sebagai dua atau lebih individu yang tergabung karena hubungan darah,

pernikahan, dan adanya dalam satu rumah tangga dan berinteraksi antara satu dengan

yang lain dalam perannya masing-masing serta mempertahankan suatu budaya14. Dari

pengertian ini definisi tentang keluarga hendak memberi penjelasan tentang hubungan

antar individu yang disebut keluarga dibatasi oleh unsur-unsur sebagai berikut:

hubungan darah, pernikahan, satu rumah tangga, interaksi peran dengan tujuan

mempertahankan budaya. Jadi kehadiran keluarga dalam satu lingkup masyarakat juga

mempunyai tujuan untuk mempertahankan budaya masyarakat tersebut. Hal ini justeru

mempertegaskan asumsi bahwa ciri sebuah keluarga mencerminkan budaya dari

masyarakat di mana keluarga itu hidup.

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin modern saat ini, masyarakat

semakin kehilangan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, kekeluargaan, moral, dan lain

sebagainya yang seharusnya diperoleh dari pengajaran di dalam keluarga, akibatnya

krisis moral, krisis kepercayaan menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan

suatu masyarakat. Dalam menghadapi krisis ini, bagaimanapun keluarga berperan

secara mendasar. Maurice mengatakan keluarga adalah sel vital yang paling kecil dari

masyarakat, tempat cita-cita, toleransi, prasangka, serta kebencian ditularkan15. Dengan

kalimat lain bisa dikatakan bahwa di dalam keluarga, individu dipengaruhi secara kuat

13 Herien Puspitawati. Gender dan Keluarga, konsep dan realita di Indonesia. (Bogor: PT Penerbit IPB
Press. 2017) 86

14 Nanang Martono. Sosiologi perubahan...236
15 Maurice Eminyan. Teologi Keluarga.(Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2008) 12
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baik pola pikir maupun tingkah laku dan belajar tentang model-model kehidupan yang

baik bagi individu itu sendiri maupun ketika individu tersebut masuk ke dalam

masyarakat.

James Mohler sebagaimana dikutip oleh Maurice Eminyan dalam buku Teologi

Keluarga mendefinisikan keluarga sebagai sekolah yang utama untuk kehidupan sosial,

memberikan contoh dan rangsangan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Ungkapan yang lebih tegas dari Mohler mengatakan:

“keluarga adalah sarana yang paling efektif untuk memanusiakan dan
mempribadikan masyarakat, memberikan keutamaan-keutamaan (kebajikan)
dan nilai-nilai, menghormati hak-hak dan martabat pribadi, yang demikian
penting bagi masyarakat modern yang anonim”16

Pengertian tentang keluarga juga dapat dilihat dalam perspektif ekonomi.

Menurut Murdock sebagaimana dijelaskan oleh Nanang Martono dalam buku Sosiologi

Perubahan Sosial, keluarga merupakan sebuah kelompok sosial yang dicirikan dengan

tinggal bersama, melakukan aktivitas reproduksi dan ekonomi17.

Aktivitas ekonomi dalam keluarga memiliki keterkaitan dengan usaha-usaha

anggota keluarga untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Aktivitas ekonomi

dalam keluarga berkaitan juga dengan pembagian peran melakukan peran ekonomi bagi

anggota keluarga. Pembagian peran ekonomi pasti dititikberatkan kepada bagaimana

mendapatkan uang untuk dapat membiayai seluruh kebutuhan ekonomi keluarga, baik

itu kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan tertier atau sering disebut

kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Peran ekonomi dalam keluarga

diwujudkan dalam pembagian kerja yang jelas dalam keluarga tradisional yang

mungkin oleh sebagian keluarga masih dipertahankan sampai sekarang ini, yakni, laki-

laki sebagai tulang punggung keluarga, pencari nafkah, dan karena itu laki-laki bekerja

16 Maurice Eminyan. Teologi Keluarga.13
17 Nanang Martono, Sosiologi perubahan...235
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di luar rumah, sedangkan perempuan sebagai pengelola hasil kerja laki-laki. Perempuan

bertanggung jawab untuk mengelola keuangan keluarga sehingga dapat memenuhi

seluruh kebutuhan keluarga. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti pada perempuan yang

ditinggal mati oleh suami (janda), masyarakat mungkin dapat memahami, karena tulang

punggung keluarga beralih dari suami kepada istri.

Dalam tradisi keluarga modern, aktivitas ekonomi keluarga menjadi tanggung

jawab bersama. Dalam pembagian kerja, seluruh anggota keluarga dapat berperan

sebagai pelaku ekonomi aktif. Aktivitas ekonomi dilakukan oleh hampir seluruh

anggota keluarga. Ini memang bukan hal yang aneh, mengingat kemajuan

perkembangan teknologi berpengaruh pula pada perkembangan pola hidup manusia.

Tuntutan ekonomi yang begitu tinggi menjadi salah satu syarat mutlak bagi anggota

keluarga bekerja menghasilkan uang.

Dengan melihat pengertian tentang keluarga di atas, maka penulis berpendapat

bahwa sesungguhnya keluarga bukan hanya sekedar suatu unit kediaman (tempat) saja,

tetapi merupakan sebuah unit sosial yang di dalamnya terkait unit-unit yang lain seperti,

ekonomi, hukum, politik, dan lain sebagainya. Karena itu, menarik untuk melihat juga

pengertian keluarga yang dikemukakan oleh J Casey sebagaimana dikutip oleh Peter

Burke dalam buku Sejarah dan Teori Sosial. Casey  mengatakan bahwa untuk

memahami tentang keluarga yang terpenting adalah bahwa keluarga harus dipahami

sebagai satu komunitas moral18. Sebagai sebuah komunitas memiliki makna bahwa

keluarga adalah sebuah kelompok dalam masyarakat yang mana keberadaannya

menjadi acuan identitas dari anggota-anggotanya tetapi sekaligus keluarga menjadi

wadah bagi keterlibatan emosional para anggotanya.

18 Peter Burke. Sejarah dan Teori Sosial, edisi kedua. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
2015)79
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Jika keluarga dipahami sebagai sebagai sebuah unit, lembaga, wadah, komunitas,

atau kelompok, itu berarti keluarga juga memiliki bentuk atau tipe, sehingga

memudahkan lembaga, unit, komunitas, atau kelompok lain dapat dengan mudah

mengenalinya. Jika keluarga adalah sebuah unit sosial dimana individu memiliki

hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain dari waktu ke waktu,

maka hubungan saling mempengaruhi tersebut pasti akan menghasilkan sebuah budaya

dalam keluarga yang akan mengalami transformasi dari waktu ke waktu seiring dengan

perkembangannya. Menjadi sebuah keniscayaan bahwa bentuk/tipe keluarga juga

mengalami perubahan seusai perkembangan budaya yang ada19.

Goldenberg dan Goldenberg sebagaimana dikutip oleh Nanang Martono

merumuskan ada sembilan bentuk keluarga20. Kesembilan bentuk keluarga terebut

antara lain: 1) Keluarga Inti (nuclear family); 2) Keluarga Besar (extended family); 3)

Keluarga campuran (blended familiy); 4) Keluarga menurut hukum umum (common

law family); 5) Keluarga orang tua tunggal (singel parent family); 6) Keluarga hidup

bersama (commune family); 7) Keluarga serial (serial family); 8) Keluarga gabungan

(composit family); 9) Keluarga tinggal bersama (cohabitation family).

II. 2. Fungsi Keluarga

Pada dasarnya, setiap keluarga mempunyai fungsi dan peran dalam masyarakat.

Fungsi berkaitan dengan kegunaan, sedangkan peran berkaitan tugas/tindakan. Fungsi

dan peran adalah dua hal yang saling berhubungan untuk menuju kepada suatu tujuan

bersama. Dengan demikian fungsi keluarga dapat dipahami sebagai upaya

memanfaatkan kegunaan keluarga untuk mencapai kesejahteraan bagi anggota keluarga.

19 John Sirjamaki dalam Family Relation concepts and Theories. Edited by. R.J.R. King (Berkeley,
California: The Glendessary Press. 1969) 42-43

20 Nanang Martono. Sosiologi Perubahan..239



30

Fungsi keluarga tidak bisa dirubah atau digantikan oleh lembaga sosial manapun.

Berubahnya fungsi keluarga berdampak kepada perubahan dalam masyarakat. Di lain

pihak, analisis fungsional telah memberikan gambaran bahwa perubahan sosial yang

terjadi dapat mempengaruhi semua fungsi lembaga sosial di masyarakat. Fungsi

berkaitan dengan upaya pemeliharaan, menjaga keseimbangan; jika fungsi dikenakan

kepada keluarga, maka fungsi keluarga adalah memelihara, merawat, melindungi, dan

menjaga keseimbangan peran anggota keluarga –terutama anak– dalam rangka

sosialisasi dan sebagai kontrol sosial dengan lingkungan hidup yang lebih luas

(masyarakat).

Sebagian sosiolog bahkan secara konstan mengadopsi perspektif fungsional yang

berpendapat bahwa keluarga tetap menjadi lembaga penting dalam masyarakat yang

tidak bisa tergantikan fungsinya oleh lembaga lain21. Penganut pandangan teori

fungsional struktural melihat sistem sosial sebagai suatu sistem yang seimbang,

harmonis, dan berkelanjutan. Konsep struktur sosial meliputi bagian-bagian dari sistem

dengan cara kerja pada setiap bagian yang terorganisir. Pendekatan fungsional

menekankan pada keseimbangan sistem yang stabil dalam keluarga dan kestabilan

sistem sosial dalam masyarakat.

Talcot Parson adalah sosiolog Amerika yang mengembangkan teori

fungsionalisme struktural. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural adalah

masyarakat merupakan satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling

berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya

hubungan dengan bagian yang lainnya. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan

menyebabkan ketidakseimbangan dan akan menciptakan perubahan pada bagian

lainnya. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem

21 Nanang Martono. Sosiologi Perubahan...243-244
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organisasi yang di dapat dalam biologi, asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua

elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan

fungsinya dengan baik22.

Masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-

nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-

perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara

fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah

kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling

ketergantungan.

Keterkaitan antara peran dan fungsi keluarga di masyarakat dijelaskan oleh

Parson dalam suatu sistem dimana peran menunjuk pada bagaimana anggota keluarga

saling berhubungan satu sama lain. Bagi Parson, ada empat persyaratan mutlak

yang harus ada supaya keluarga termasuk masyarakat bisa berfungsi yang disebut

AGIL23. AGIL adalah akronim dari Adaptation, Goal attainment, Integration, dan

Latency. Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat (keluarga) harus

menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni;

1. Adaptasi (adaptation): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal

yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan

menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.

2. Pencapain tujuan (goal attainment): sebuah sistem harus mendefinisikan dan

mencapai tujuan utamanya.

22 Jonathan H. Turner, The Structure of Sociological Theory, (Belmont CA: Wadsworth Pub.
Company.1998) 28-30

23 Jonathan H. Turner, 34-35, bdk. Herman Arisandi, Buku Pintar Pemikiran Tokoh-tokoh Sosiologi
dari Klasik sampai modern, (Yogyakarta: IRCiSoD. 2015) 129-132; lih.jg. Bryan S. Turner, Sosiologi
Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) 132-147
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3. Integrasi (integration): sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-

bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar

hubungan ketiga fungsi penting lainnya.

4. Latency (pemeliharaan pola): sebuah sistem harus memperlengkapi,

memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola

kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Skema AGIL yang dikemukakan Parson dapat digunakan untuk menganalisa

bagaimana peran dan fungsi keluarga dapat bekerja untuk menyesuaikan dengan

kondisi perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Keluarga harus mempunyai fungsi

adaptasi, dalam hal ini harus ada mekanisme dalam keluarga yang berfungsi untuk

dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan (lingkungan) yang menimpa

keluarga, jika keluarga tidak mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang

terjadi, bukan tidak mungkin keluarga akan hancur.

Keluarga juga harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan keluarga harus

dirumuskan pertama-tama oleh pasangan yang membentuk keluarga. Tujuan harus

dirumuskan secara cermat, jelas, terukur dan yang terpenting adalah dapat diwujudkan.

Merumuskan tujuan keluarga memang tidak mudah karena harus memperhitungkan

berbagai macam faktor, misalnya perbedaan budaya atau latar belakang dari masing-

masing pasangan, karena itu dapat dimengerti bahwa tujuan keluarga yang satu pasti

memiliki perbedaan dengan tujuan keluarga yang lain. Perbedaan tujuan dalam keluarga

yang berbeda bukan untuk diperdebatkan, melainkan harus dilihat sebagai sebuah

kekayaan dalam sistem sosial pada suatu masyarakat yang dapat memperkaya peran-

peran sosial individu.

Fungsi integrasi dalam keluarga mensyaratkan adanya ikatan solidaritas dan

emosional antar anggota keluarga. Tanpa adanya ikatan emosional yang
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kuat/integrasi/kesatuan dalam keluarga, maka mustahil keluarga dapat bertahan di

tengah gempuran perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat. Fungsi yang

terakhir menurut Parson adalah Pemeliharaan pola/budaya. Keluarga harus memiliki

pedoman atau aturan/norma/nilai-nilai/kebiasaan yang mampu mengikat anggota

keluarga. Aturan-aturan dalam keluarga bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan

mengontrol peran masing-masing anggota keluarga sehingga tujuan keluarga dapat

diwujudkan secara bersama-sama.

Untuk melaksanakan fungsinya secara optimal keluarga juga harus mempunyai

strukur yakni pengaturan peran/tugas dimana sebuah sistem sosial tersusun. Levy dalam

Megawangi menyatakan bahwa persyaratan struktural juga harus dipenuhi oleh

keluarga agar dapat berfungsi. Persyaratan struktural meliputi: (1) perbedaan peran,

yaitu alokasi tugas/peran dan aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga, (2) alokasi

solidaritas yang menyangkut distribusi relasi antar anggota keluarga, (3) alokasi

ekonomi yang menyangkut distribusi barang dan jasa antar anggota keluarga untuk

mencapat tujuan keluarga, (4) alokasi politik yang menyangkut distribusi kekuasaan

dalam keluarga, dan (5) alokasi integrasi dan ekspresi yaitu meliputi cara/teknik

sosialisasi, internalisasi, maupun pelestarian nilai-nilai/perilaku pada setiap anggota

keluarga dalam memenuhi tuntutan norma-norma yang berlaku24.

Selain Parson, berikut disajikan beberapa fungsi keluarga yang dikemukakan dari

beberapa sumber dan ahli sebagaimana ditulis oleh Herien Puspitawati dalam bukunya

Gender dan Keluarga sebagai berikut25:

1. Menurut united nation, fungsi keluarga meliputi fungsi pengukuhan ikatan

suami istri, prokreasi dan hubungan seksual, sosialisasi dan pendidikan anak,

24 Ratna Megawangi. Membiarkan Berbeda. (Bogor: Indonesia Heritage foundation. 2014) 65; lih.
juga Herien Puspitawati. Gender dan Keluarga....94

25 Herien Puspitawati. Gender dan Keluarga...88-89, 227-231
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pemberian nama dan status, perawatan dasar anak, perlindungan anggota

keluarga, rekreasi, dan perawatan emosi, serta pertukaran barang dan jasa.

2. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 87 tahun 2014, keluarga memiliki

delapan fungsi antara lain: (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi sosial budaya, (3)

fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi

sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi, dan (8) fungsi pembinaan

lingkungan26.

3. Djuju Sudajna mencatat ada enam fungsi keluarga yang harus dijalankan

sebagai lembaga sosial terkecil yaitu: (1) fungsi biologis, (2) fungsi edukatif,

(3) fungsi religius, (4) fungsi protektif, (5) fungsi sosialisasi anak, dan (6)

fungsi ekonomis27.

4. Nanang Martono menyebut ada lima fungsi keluarga antara lain: (1) fungsi

reproduksi, (2) fungsi psikologis, (3) fungsi sosial, (4) fungsi ekonomi, dan (5)

fungsi pendidikan28.

Dari pengelompokkan fungsi keluarga seperti di atas, penulis lalu membuat

pengelompokkan fungsi keluarga berdasarkan pada analisa terhadap sumber-sumber

dan pendapat para ahli. Menurut penulis, keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi reproduksi. Merujuk pada teori keluarga menurut William Goode

bahwa keluarga adalah satu-satunya lembaga yang dapat mengubah organisme

biologis menjadi manusia, penulis berpendapat bahwa fungsi reproduksi

keluarga menjadi hal penting yang tidak bisa dihilangkan. Setiap pasangan

yang hendak membentuk sebuah keluarga, secara natural akan memiliki tujuan

melangsungkan proses reproduksi, dalam hal ini memiliki anak/keturunan

26 https://www.kemenkopmk.go.id/content/pp-nomor-87-tahun-2014, diunduh pada 6 Juni 2017,
pkl. 22.30 wib.

27 Helmawati. Pendidikan Keluarga..44
28 Nanang Martono. Sosiologi Perubahan...240-243
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untuk meneruskan budaya, nilai, serta statusnya. Reproduksi menjadi sebuah

pembuktian terjaminnya kelangsungan sebuah generasi dan kelangsungan

hidup masyarakat.

Ketika sebuah keluarga dapat melakukan fungsi reproduksinya, maka fungsi-

fungsi yang lain juga dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan. Pada

kehidupan masyarakat tradisional, kehadiran anak dalam sebuah keluarga

menjadi pertanda bahwa keluarga tersebut dapat mempertahankan eksistensi

generasi mereka. Masyarakat yang mendasarkan garis keturunan pada sistem

kekerabatan patriakhi akan merasa senang dengan kelahiran anak (teristimewa

anak laki-laki), sebab akan meneruskan marga/klan keluarga. Di masa kerajaan

atau negara yang sistem pemerintahan berbentuk kerajaan, anak akan menjadi

penerus takhta kekuasaan orang tuanya sebagai raja. Dalam masyarakat

modern, seperti sekarang ini, keturunan/anak dapat dihubungkan dengan fungsi

ekonomi keluarga, misalnya: anaklah yang diserahkan tanggung jawab untuk

meneruskan usaha/bisnis orang tuanya, atau mengurus harta orang tuanya.

Fungsi reproduksi keluarga memang tidak dapat dipahami sepihak hanya

berkaitan dengan melahirkan anak/keturunan semata, tetapi juga berkaitan

dengan upaya pemenuhan kebutuhan biologis lainnya, seperti pemenuhan

kebutuhan jasmaniah bagi seluruh anggota keluarga. Orang tua yang memiliki

anak tentu harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan jasmani

anak-anak mereka.

Pada akhirnya, sekalipun fungsi reproduksi menjadi hal yang penting dalam

keluarga, namun perlu diingat bahwa tidak semua keluarga mampu

melaksanakan fungsi ini. Artinya fungsi ini juga memiliki kelemahan,

khususnya bagi keluarga yang tidak dapat melahirkan anak. Mereka mungkin
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dapat memiliki anak dengan cara mengangkat/mengadopsi, namun bagi

penulis hal itu tidak berarti bahwa mereka telah melakukan fungsi reproduksi.

2. Fungsi sosialisasi. Vander Zande mendefinisikan sosialisasi sebagai proses

interaksi melalui mana kita mengenal cara-cara berpikir, berperasaan, dan

berperilaku sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam masyarakat.

Sedangkan menurut David A.Goslin, sosialisasi adalah proses belajar yang

dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai

dan norma-norma agar ia dapat berpartipasi sebagai anggota dalam kelompok

masyarakatnya29. Dengan kalimat lain sosialisasi dapat dipahami sebagai suatu

proses di mana individu diharapkan dapat berperan sesuai dengan nilai yang

berlaku dalam masyarakat. Oleh karena kunci terjadinya proses sosialisasi

adalah interakasi sosial, maka individu tentu tidak dapat menjalani proses

sosialisasi secara sendirian, ia perlu ditopang oleh individu-individu lain di

sekitarnya yang mentransfer nilai-nilai atau norma-norma tertentu, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini individu memerlukan agen

sosialisasi, dan keluarga menjadi agen sosialisasi yang pertama dan utama bagi

individu. Diniarti Soe’oed, membagi dua tahapan sosialisasi yang terjadi pada

individu. Pertama, Sosialisasi primer. Tahapan sosialisasi yang dijalani oleh

individu semasa kecil, sebagai pengenalan awal menjadi anggota masyarakat.

Dalam tahapan ini, individu akan dibentuk kepribadiannya oleh agen

terdekatnya yaitu keluarga. Kedua, sosialisasi sekunder. Proses berikutnya

yang memperkenalkan individu ke dalam sektor baru dari dunia objektif

masyarakatnya. Pada tahapan ini, proses sosialisasi lebih mengarahkan

individu pada sikap profesionalisme, dimana agen sosialisasi sekunder seperti

29 R. Diniarti. F Soe’oed. Dalam Bunga rampai sosiologi keluarga, penyunting Ihromi.
(Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.1999) 30
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lembaga pengajaran formal, pekerjaan, dan masyarakat yang lebih luas

berperan membentuk individu tersebut30. Melihat tahapan seperti diatas maka

penulis berkesimpulan dengan demikian tahapan sosialisasi primer menjadi

dasar/landasan bagi tahapan sosialisasi sekunder. Dengan kalimat lain,

individu tidak dapat melewati proses sosialisasi sekunder tanpa melalui proses

sosialisasi primer. Ibarat sebuah rumah tidak akan menjadi kokoh, jika tidak

dibangun pada dasar kuat.

3. Fungsi pendidikan. Jika pada tahapan sosialisasi primer, fungsi sosialisasi

keluarga adalah membentuk kepribadian individu, maka dalam fungsi

pendidikan keluarga, pembentukkan kepribadian itu disebut pendidikan. Jadi

keluarga berfungsi menyalurkan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan

keahlian lainnya yang nantinya akan digunakan ketika individu (anak) beranjak

dewasa.

Pada masyarakat tradisional yang belum mengenal pengajaran formal, keluarga

mempunyai tugas sebagai lembaga pendidikan yang utama. Anak belajar dari

kedua orang tuanya tentang berbagai keterampilan untuk bertahan hidup. Anak

belajar cara berburu, cara memasak, mengolah sawah, dan pengetahuan

lainnya dengan cara belajar bersama orang tuanya. Mereka belajar dari apa

yang dilakukan oleh orang tua, meniru, mencontoh, dan mempraktekkan apa

yang mereka lihat, dengar, dan rasakan sebagaimana dilakukan oleh orang tua

mereka.

Pada masyarakat modern, pola pendidikan mengalami pergeseran baik format

maupun tempat. Dari segi pergeseran format, anak tidak lagi secara bebas

belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakatnya, tetapi dibatasi oleh

30 R. Diniarti. F Soe’oed. Dalam Bunga rampai... 32
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kurikulum formal yang mewajibkan anak menerima ilmu pengetahuan yang

mungkin belum tentu dibutuhkan, sesuai dengan bakat dan minatnya.

Pergeseran tempat belajar juga menjadi akibat dari modernitas, jika pada

masyarakat tradisional anak dapat belajar dimana saja dan kapan saja bersama

keluarganya, maka pada masyarakat modern, sekolah, lembaga kursus,

bimbingan belajar adalah tempat dimana anak belajar.

Karena itu, fungsi pendidikan keluarga menjadi kunci bagi keberhasilan anak,

sebab dari keluargalah anak mulai belajar berbagai macam hal, terutama nilai-

nilai, norma, keyakinan, akhlak, anak belajar berbicara, mengenal huruf,

angka, dan bersosialisasi. Mereka menirukan seperti apa yang dilakukan orang

tuanya. Tutur kata, peri laku, kebiasaan yang ada dalam keluarga menjadi

sumber pengetahuan bagi anak khususnya dalam tahapan sosialisasi primer.

Orang tua menjadi model utama pendidikan anak, sebab orang tua adalah

lingkungan pertama dan utama anak melakukan interaksi dengan lembaga

pendidikan yang tertua, artinya bersama dengan orang tualah anak memulai

proses sosialisasinya.

4. Fungsi ekonomi. Fungsi ini berkaitan dengan bagaimana pengaturan

penghasilan yang diperoleh untuk pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga.

Perbedaan pelaksanaan fungsi ekonomi keluarga tetap dapat dilihat dalam

kehidupan keluarga pada masyarakat tradisional dan pada masyarakat modern.

Pada masyarakat tradisional dimana keluarga menjadi unit produksi, seluruh

anggota keluarga akan dilibatkan dalam kegiatan produksi sebagai alat untuk

memenuhi kebutuhan keluarga. Keluaga menghasilkan produksi barang,

misalnya, pada waktu panen semua anggota keluarga akan dilibatkan dalam

aktivitas di sawah atau di ladang. Untuk melaksanakan fungsi keluarga sebagai
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unit produksi, maka dibutuhkan jumlah pekerja yang cukup untuk melakukan

suatu kegiatan produksi. Karena itu, dalam kaitan dengan fungsi produksi

dalam keluarga tradisional (Indonesia) dikenal istilah atau bisa dikatakan

falsafah ‘banyak anak, banyak rezeki’31. Falsafah ini didasarkan pada

pemahaman bahwa, anak adalah aset berharga orang tua. Anak adalah investasi

masa depan orang tua, ia menjadi tumpuan ekonomi orang tua ketika mereka

sudah tidak mampu lagi melakukan kegiatan ekonomi mencari nafkah bagi

keluarga.

Berbeda dengan masyarakat modern yang telah mengalami pergeseran

pemahaman dan tindakan terhadap keluarga. Keluarga tidak lagi dipahami

sebagai unit produksi, melainkan sebagai unit konsumsi. Ekonomi barang pada

masyarakat tradisional berubah menjadi ekonomi uang. Segala sesuatu

diukur/dinilai dengan perhitungan ekonomis, untung rugi. Uang menjadi alat

ukur utama dalam setiap tindakan ekonomi. Implikasi dari pergeseran

pemahaman di atas, maka dalam kehidupan keluarga pada masyarakat modern

dituntut semua anggota keluarga menjadi pelaku ekonomi yang aktif dalam

menghasilkan uang demi kelangsungan hidup keluarga yang konsumtif.

II. 3. Keluarga Dan Masyarakat

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan pemahaman tentang keluarga,

sedangkan pada bagian ini pembahasan akan difokuskan pada bagaimana hubungan

antara keluarga dalam masyarakat. Karena itu, pembahasan akan diawali dengan

melihat beberapa pengertian masyarakat menurut beberapa ahli yang dikutip dari

berbagai sumber:

31 Nanang Martono.Sosiologi Perubahan..242
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1. Emile Durkheim, masyarakat adalah suatu kenyataan objektif dari individu-

individu yang merupakan anggotanya. Dengan pengertian yang lain, Durkheim

mengatakan masyarakat adalah suatu organisme sosial yang dibentuk oleh

sistem yang terintegrasi antara unitas sistem yang ditentukan oleh relasi

material dan unitas sistem yang ditentukan oleh relasi gagasan/ide. Karena itu

masyarakat adalah sebuah fakta sosial32.

2. Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan

organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara

kelompok-kelompok yang terpecah secara ekonomi33.

3. Max Weber, masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya

ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai dominan pada warganya34.

4. Selo Soemardjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan

menghasilkan kebudayaan

5. Paul Horton, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri

dengan hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, mendiami suatu

wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama.

Dari pengertian masyarakat yang disampaikan oleh pakar diatas, maka dapat

disimpulkan Pengertian Masyarakat adalah kumpulan manusia yang membentuk

suatu kelompok yang hidup bersama-sama dan saling membantu satu sama lain

dalam hubungannya atau saling berinteraksi. Jadi Masyarakat adalah bentuk

pengelompokkan manusia yang menunjukkan aktivitas-aktivitas bersama yang

tampak dalam interaksi diantara anggota-anggota kelompok tersebut, dimana

32 Tom Campbell. Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan.(Yogtakarta:Penerbit
Kanisius.2001)168-169

33 Tom Campbell. Tujuh Teori...134
34 Tom Campbell. Tujuh Teori...211
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kebutuhan-kebutuhan anggota kelompok hanya dapat dipenuhi dengan jalan

berinteraksi dengan individu-individu lainnya.

Menarik untuk melihat kembali pemikiran Durkheim tentang masyarakat.

Menurut Durkheim, untuk melihat individu secara utuh, perlu memperhatikan fakta

sosial yang melingkupinya. Sebab individu hidup dalam suatu kelompok yang

disebut masyarakat, bukan sekedar hidup bersama masyarakat. Karena individu itu

hidup dalam masyarakat, maka masyarakatlah yang membentuk individu, dan bukan

sebaliknya individu yang membentuk masyarakat. Pernyataan Durkhein ini juga

menekankan pentingnya fakta sosial bagi keberadaan dan pembentukkan

kepribadian manusia secara individu. Fakta Sosial menurut Durkheim adalah gejala

sosial, kekuatan, atau struktur sosial yang ada di luar individu, tetapi memiliki

kekuasaaan untuk memaksakan kekuasaan itu terwujud dalam kehidupan masyarakat

di luar kemampuan individu. Dalam buku The Rule of Sociological Method, ed.

Kedua, Durkheim mengatakan fakta sosial adalah:

“Manners of acting, thinking and feeling external to the individual, which
are invested with a coercive power by virtue of which they exercise
control over him”35

Pengertian ini menuntun kepada pemahaman bahwa sebenarnya sejak

manusia/individu dilahirkan, secara tidak langsung ia diharuskan untuk bertindak

sesuai dengan lingkungan sosial di mana ia dibesarkan, dididik, dan sangat sukar

baginya untuk melepaskan diri dari lingkungan tesebut. Sehingga ketika individu

melakukan apa yang bukan dikehendaki, maka ia akan mendapat tindakan koreksi,

celaan, ejekan, atau bahkan mendapat sebuah hukuman. Durkheim mengatakan

pengertian fakta sosial dapat diverifikasi dengan melakukan pengujian terhadap

pengalaman pertumbuhan seorang anak dalam keluarga, di mana semua pendidikan

anak dalam keluarga terdiri atas usaha berkelanjutan untuk memaksakan kepada

35 Emile Durkheim. The Rule of Sociological Method. (Palgrave MacmMllian. 2013) 21
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anak cara-cara untuk melihat, berpikir, dan bertindak pada saat mana hal itu tidak

terjadi secara spontan. Pada awal pertumbuhannya orang tua mewajibkan anak

untuk makan, minum dan tidur secara teratur, memperhatikan kebersihan,

ketenangan dan kepatuhan, kemudian mendorong mereka untuk berpikir tentang

orang lain, menghormati kebiasaan, bekerja, dan lain sebagainya36.

Fakta sosial terdiri dari strukur sosial, norma, budaya, agama dan kepercayaan

yang semuanya berada di luar individu tetapi memiliki kekuatan memaksa. Dengan

demikian fakta sosial mengharuskan individu untuk mengikuti adat istiadat, norma,

kebiasaan, sopan santun, dan tata cara penghormatan yang lazim dilakukan sebagai

anggota masyarakat dan hubungan antar individu dalam masyarakat tersebut.

Di semua masyarakat yang pernah dikenal, hampir semua orang hidup terikat

dalam jaringan kewajiban dan hak keluarga yang disebut hubungan peran (role

relations). Individu disadarkan akan adanya hubungan peran tersebut karena proses

sosialisasi yang sudah berlangsung sejak kanak-kanak, yaitu suatu proses dimana ia

belajar mengetahui apa yang dikehendaki oleh anggota keluarga lain, yang akhirnya

menimbulkan kesadaran tentang kebenaran yang dikehendaki37. Tetapi ada juga

individu yang merasa bahwa kewajiban yang harus dilakukan adalah sebuah beban

yang memberatkan, atau ada juga individu yang sama sekali tidak mempedulikan apa

yang menjadi kewajibannya.

Dengan melihat pengertian keluarga dan masyarakat di atas, maka penulis

berkesimpulan bahwa, pertama, hubungan antara keluarga dan masyarkat adalah sebuah

hubungan timbal balik yang didasarkan pada interaksi peran oleh anggota-anggotanya.

Interaksi yang terjadi dalam keluarga dapat menjadi sebuah pola yang umum dan

menjadi interaksi sosial di masyarakat. Keluarga adalah sub sistem dari masyarakat

36 Emile Durkheim. The Rule.... 23
37 Willian Goode. Sosiologi Keluarga...1
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yang memiliki struktur sosial dan sistemnya sendiri. Sebagai sub sistem dari

masyarakat, keluarga memiliki fungsi strategis dalam menanamkan nilai-nilai

kesetaraan dalam setiap aktifitas dan pola relasi antar anggota keluarga karena dalam

keluargalah semua struktur, peran dan fungsi sebuah sistem berada. Sebaliknya,

dominasi model interaksi yang terjadi dalam masyarakat akan mempengaruhi pola

interaksi keluarga dan bahkan dalam tingkatan tertentu dalam merubah pola interaksi

dalam keluarga.

Kedua, interaksi yang terjadi antar individu dalam masyarakat sangat dipengaruhi

oleh fakta sosial yang melingkupinya. Individu mampu melakukan interaksi dalam

masyarakat karena adanya “kekuatan memaksa” dari luar yang tidak terikat pada

individu, tidak bisa ditolak atau dihindari namun mengharuskan individu

melakukannya. Durkheim menyebutnya arus sosial yang membawa gelombang

kegairahan, kegeraman, dan belas kasihan yang menghasilkan pengaruh terhadap

keyakinan individu38.

III. Keluarga Sebagai Locus Interaksi

Interaksi merupakan bagian yang tidak terelakkan dalam kehidupan suatu

kelompok sosial, termasuk keluarga. Melalui interaksi masing-masing individu dan/

anggota kelompok saling memahami apa yang hendak disampaikan. Interaksi lalu

menjadi sebuah komunikasi. Membahas tentang interaksi antar individu dalam sebuah

kelompok sosial, mengantar kita untuk sampai pada teori tentang interaksi sosial yang

dikemukakan oleh ahli sosiologi Jerman Georg Simmel. Dalam tulisan ini, penulis

memakai teori interaksi sosial Georg Simmel untuk melihat pola atau bentuk interaksi

dalam keluarga sebagai locus interaksi.

38 Emile Durkheim. The Rule...22
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Simmel dipandang sebagai sosiolog pertama yang membahas tentang teori

interaksi sosial dan pengaruh pemikirannnya menjadi dominan terhadap perkembangan

sosiologi Amerika Serikat pasca perang dunia pertama, yang selanjutnya mempengaruhi

sosiologi di seluruh dunia. Simmel digolongkan sebagai tokoh pemikir sosiologi klasik

bersama dengan Max Weber dan Karl Marx.

III.1. Teori Interaksi Sosial Georg Simmel

Masyarakat adalah kumpulan orang yang hidup bersama tetapi lebih dari sekedar

kumpulan serta pola perilakunya, namun tidak indpendent dari individu yang

membentuknya. Masyarakat membentuk pola interaksi timbal balik yang oleh Simmel

disebut sebagai sosialisasi39. Simmel berpendapat bahwa unit terkecil dalam ruang

lingkup kehidupan manusia disebut dengan Dyad yang merupakan unit atau kelompok

yang terdiri dari dua orang40, contohnya hubungan antara suami dan istri, hubungan dua

orang sahabat karib, dan lain sebagainya. Dalam Dyad, kemungkinan terjadi hubungan

yang erat diantara keduanya, sebab masing-masing memiliki perasaan yang sama atau

setara satu dengan yang lain dan setiap pihak dapat memainkan peranannya secara total

dan langsung dalam kedudukan dan peran pihak lain, tetapi ada pula kemungkinan

terjadinya konflik atau pertikaian. Kemungkinan terjadinya konflik itu karena

keterlibatan pribadi yang sangat mendalam pada hubungan antara kedua belah pihak.

Kesatuan perasaan kadang terganggu oleh tindakan masing-masing pihak, yang

mungkin mengakibatkan terjadi konflik.

Untuk membatasi makin meluasnya konflik dalam dyad, maka Simmel

menyatakan harus ada pihak ketiga untuk menjadi penengah yang disebut triad. Adanya

pihak ketiga itu akan menyebabkan pihak yang terlibat konflik dapat mengemukakan

39Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta: Rajawali Press. 2014) 35
40 Soerjono Soekanto. Georg Simmel: beberapa teori sosiologi . (Jakarta:Penerbit Rajawali. 1986) 3
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pendapatnya secara rasional, sehingga kemungkinan terjadinya perdamaian lebih besar.

Selain itu menurut Simmel, triad cenderung tidak stabil, karena secara koheren terkait

dengan pembentukkan suatu koalisi dua pihak yang berhadapan dengan satu pihak lain.

Dalam keluarga misalnya jika terjadi konflik, ada kemungkinan ayah yang menjadi

pihak ketiga, pada situasi lain ibulah yang menjadi pihak ketiga, dan seterusnya41.

Apabila terjadi koalisi yang kuat dalam suatu triad, maka bentuk interaksi mungkin

mempunyai sifat sebagai dyad, artinya interaksi terjadi antara dua pihak. Dengan

demikian Simmel membuktikan kebenaran pendapatnya bahwa pola perilaku ditentukan

oleh bentuk interaksi.

Menurut Simmel, setiap individu menjadi bagian dari warga masyarakat dengan

mengalami proses individualisasi dan sosialisasi. Proses sosialisasi sangatlah beragam

bentuknya, mulai dari pertemuan biasa antara orang-orang asing di tempat umum

sampai ke ikatan persahabatan yang lama dan intim, atau hubungan keluarga. Proses

sosialisasi dapat mengubah individu atau kumpulan individu menjadi suatu masyarakat

yang menjalin hubungan saling mempengaruhi. Individu dalam masyarakat akan

mengalami proses sosialisasi agar ia dapat hidup dan bertingkah laku sesuai dengan

nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat di mana individu itu berada. Tanpa

menjadi warga masyarakat tidak mungkin individu mengalami proses interaksi dengan

kelompok. Dengan pengertian lain ketika individu-individu mempunyai peranan

masing-masing untuk dijalankan, maka hal tersebut akan membuat kemungkinan

sebuah proses interaksi terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian interaksi antara

individu dengan kelompok dapat dipahami ketikan ada peran yang dilakukan.

41 Soerjono Soekanto. Georg Simmel.. 4-6
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III.2. Interaksi Sosial Sebagai Inti Masyarakat

Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara individu satu dengan lainnya

dimana individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang lain sehingga terdapat

hubungan saling timbal balik. Bagi Simmel, tanpa menjadi warga masyarakat, individu

tidak mungkin mengalami proses interaksi. Masyarakat ada ketika individu berinteraksi

dengan individu lainnya. Interaksi itulah yang merupakan inti masyarakat. Menurut

Simmel, elemen-elemen masyarakat mencapai kesatuan melalui bentuk-bentuk yang

mengatur hubungan antar elemen-elemen tersebut42. Simmel membatasi interaksi ini

dengan kesadaran sang pelaku interaksi. Jadi interaksi yang benar menurut Simmel

dilakukan secara sadar dan melalui proses berpikir untuk kepentingan lebih jauh.

Interaksi ini dimulai dari hal-hal yang paling sederhana dan berlanjut pada tingkat yang

lebih rumit. Interaksi memungkinkan adanya kehidupan bersama, sebab dalam

kehidupan bersama aktifitas interaksi seperti saling berbicara, bekerja sama untuk

mencapat tujuan bersama, persaingan, pertikaian, dan lain sebagainya terjadi. Maka

dapat dikatakan bahwa interaksi sosial adalah dasar dari proses sosial sekaligus menjadi

kunci dari semua kehidupan sosial. Keinginan untuk melakukan kontak/hubungan

dengan individu lain pada umumnya didasari oleh adanya imbalan sosial yang diperoleh

individu ketika berhubungan dengan individu lainnya.

Sebagai produk masyarakat, individu merupakan mata rantai di dalam proses

sosial. Individu yang bersosialisasi di dalam kehidupan masyarakat selalu memiliki

hubungan yang bersifat dualistis. Di satu sisi, ia merupakan anggota masyarakat dan

terintegrasi di dalamnya, akan tetapi di sisi lain ia juga menentang masyarakat itu

sendiri43. Hal tersebut menyebabkan individu bisa memilih cara tertentu untuk

melakukan interaksi. Bagi Simmel, dunia sosial atau masyarakat terbentuk dari

42 Soerjono Soekannto. Sosiologi..35
43 Herman arisandi, buku Pemikiran...76
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peristiwa, tindakan, interaksi, dan sebagainya yang tidak terhingga dan setiap individu

berhadapan dengan hal yang tidak terbatas ini. Dunia sosial adalah semesta interaksi

dan juga asosiasi.

III.3. Syarat Dan Bentuk Interaksi Sosial

Soekanto menyatakan suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila

tidak memenuhi dua syarat, yaitu: adanya kontak sosial dan adanya komunikasi44.

Kontak sosial yang dimaksudkan oleh Soekanto tidak semata-mata dipahami sebagai

suatu hubungan badaniah, tetapi sebagai gejala sosial dimana orang dapat berhubungan

dengan orang lain tanpa harus bersentuhan secara fisik. Kontak sosial dapat

berlangsung dalam tiga bentuk yang oleh Georg Simmel menyebutnya sebagai tiga tipe

interaksi sosial yaitu:

1. Antara individu dengan individu, atau orang-perorangan. Dalam keluarga,

kontak sosial ini terjadi apabila seorang anak mempelajari kebiasaan-

kebiasaan dalam keluarganya. Proses demikian terjadi melalui sosialisasi.

2. Antara individu dengan kelompok. Kontak sosial ini terjadi misalnya ketika

individu merasa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma

dalam masyarakat atau sebaliknya ketika individu merasa norma-norma yang

dipaksakan kepada individu untuk dilakukan.

3. Antara kelompok dengan kelompok. Kontak sosial ini terjadi diantara dua

kelompok yang melakukan kerja sama karena mempunyai kepentingan

bersama yang ingin diwujudkan45.

Terjadi sebuah interaksi juga tidak dapat dilepaskan dari adanya komunikasi.

Dengan komunikasi individu dapat memberikan interpretasi pada perilaku orang lain

44 Soerjono Soekanto. Sosiologi: Suatu... 58
45 Herman Arisandi. Buku Pemikiran...77; bdk. Soerjono Soekanto. Sosiologi:suatu pengantar.

(Jakarta:Rajawali Press.2014) 59
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melalui pembicaraan, gerak tubuh atau sikap, perasaan-perasaan apa yang ingin

disampaikan oleh orang tersebut. Dari interpretasi yang dibuat kemudian akan

mendorong individu untuk memberi respon/tanggapan atau reaksi terhadap perilaku

orang lain. Soekanto memberi contoh komunikasi dalam interaksi sosial, ketika seorang

gadis menerima seikat bunga, dia akan memandang dan mencium bunga-bunga itu,

tetapi perhatian utamanya adalah mencari tahu siapa yang mengirimkan bunga itu,

mengapa dia mengirimkan bunga, dan sebagainya. Selama si gadis belum mendapatkan

jawaban atas pertanyaannya, hal tersebut belum dapat dikatakan suatu komunikasi

sudah terjadi46.

Berkaitan dengan bentuk interaksi, Simmel kemudian membuat klasifikasi yang

mengungkapkan bahwa interaksi memiliki bentuk tertentu yang meliputi: Superordinasi

(dominasi atau pihak yang menguasai); subordinasi (ketaatan atau pihak yang dikuasai);

hubungan seksual; konflik; serta sosiabilita (interaksi yang terjadi secara alami dan

bukan untuk tujuan tertentu, contohnya silahturahmi). Menurut Simmel, setiap

masyarakat termasuk keluarga di dalamnya secara formal struktural dapat dikatakan

terstruktur menurut superordinasi dan subordinasi. Dalam keluarga ayah dianggap

sebagai pemimpin dalam keluarga sedangkan ibu dan anak-anak adalah yang dipimpin,

atau dengan kata lain ayah adalah superordinasi dalam keluarga sedangkan ibu dan

anak-anak adalah subordinasi, demikian berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi dalam

masyarkat. Bagi Simmel, kedua kutub, baik superordinasi maupun subordinasi tidak

bisa diisolasi satu sama lain, sebab keduanya menghasilkan efek timbal balik

sedemikian rupa.

46 Soerjono Soekanto. Sosiologi..60
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III.3. Interaksi Sosial Dalam Keluarga

Jika syarat utama dari sebuah proses sosialisasi adalah interaksi, maka dapat

dikatakan bahwa betapa interaksi memegang peranan penting dalam kehidupan suatu

lembaga sosial seperti keluarga. Bagi penulis proses sosialisasi adalah interaksi itu

sendiri. Dengan memaknai interaksi sebagai sosialisasi, maka akan mempermudah

pemahaman tentang bagaimana interaksi sosial terjadi dalam sebuah keluarga. Interaksi

individu yang terjadi dalam tahapan primer dan sekunder dalam pikiran Diniarti

Soe’oed dapat diparalelkan dengan pemikiran yang di sampai oleh Peter L Berger

dalam bukunya Sacred Canopy. Dalam buku tersebut Berger menyatakan bahwa dasar

dialektika dalam interaksi sosial pada individu terdiri dari tiga tahap atau langkah yang

disebut externalization, objectivation, and internalization47.

Eksternalisasi adalah suatu pencurahan kedirian manusia terus-menerus ke dalam

dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Eksternalisasi merupakan

keharusan antropologis; keberadaan manusia tidak mungkin berlangsung dalam suatu

lingkungan interioritas yang tertutup dan tanpa-gerak. Keberadaannya harus terus-

menerus mencurahkan kediriannya dalam aktivitas. Keharusan antropologis itu berakar

dalam kelengkapan biologis manusia yang tidak stabil untuk berhadapan dengan

lingkungannya. Dengan bahasa yang lebih sederhana eksternalisasi dapat dipahami

dengan kehadiran manusia di dalam dunia melalui proses biologis. Pengertian ini

mempunyai kemiripan pandangan dengan apa yang Goode maksudkan dengan fungsi

biologis keluarga dimana keluarga memproduksi organisme biologis menjadi

manusia48.

47 Peter L Berger. Sacred Canopy. (New York: Anchor Books. Doubleday & Company, Inc. Garden
City. 1969) 4

48 Peter L Berger. Sacred Canopy...4, bdk William Goode. Sosiologi Keluarga...16
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Kedirian manusia adalah melakukan eksternalisasi yang terjadi sejak awal, karena

ia dilahirkan belum selesai, berbeda dengan binatang yang dilahirkan sebagai

organisme yang lengkap. Untuk menjadi manusia, ia harus mengalami perkembangan

kepribadian dan perolehan budaya. Keadaan manusia yang belum selesai pada saat

dilahirkan, membuat dirinya tidak terspesialisasi dari struktur instinktualnya, atau

dunianya tidak terprogram. Dunia manusia adalah dunia yang dibentuk (dikonstruksi)

oleh aktivitas manusia sendiri; ia harus membentuk dunianya sendiri dalam

hubungannya dengan dunia. Dunia manusia yang dibentuk itu adalah kebudayaan, yang

tujuannya memberikan struktur-struktur kokoh yang sebelumnya tidak dimilikinya

secara biologis. Oleh karena merupakan bentukan manusia, struktur-struktur itu bersifat

tidak stabil dan selalu memiliki kemungkinan berubah. Itulah sebabnya, kebudayaan

selalu dihasilkan dan dihasilkan kembali oleh manusia. Ia terdiri atas totalitas produk-

produk manusia, baik yang berupa material dan nonmaterial. Manusia menghasilkan

berbagai jenis alat, dan dengan alat-alat itu pula manusia mengubah lingkungan fisis

dan alam sesuai dengan kehendaknya. Manusia menciptakan bahasa dan membangun

simbol-simbol yang meresapi semua aspek kehidupannya.

Adapun pembentukkan kebudayaan nonmaterial selalu sejalan dengan aktivitas

manusia yang secara fisis mengubah lingkungannya. Akibatnya, masyarakat merupakan

bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan nonmaterial. Masyarakat adalah aspek dari

kebudayaan nonmaterial yang membentuk hubungan kesinambungan antara manusia

dengan sesamanya, sehingga ia menghasilkan suatu dunia, yakni dunia sosial49.

Bagi Berger, masyarakat adalah produk manusia, berakar pada fenomena

eksternalisasi. Produk manusia (termasuk dunianya sendiri), kemudian berada di luar

dirinya, menghadapkan produk-produk sebagai faktisitas yang ada di luar dirinya.

49 Peter L Berger. Sacred Canopy...5-9
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Meskipun semua produk kebudayaan berasal dari (berakar dalam) kesadaran manusia,

namun produk bukan serta-merta dapat diserap kembali begitu saja ke dalam kesadaran.

Kebudayaan berada di luar subjektivitas manusia, menjadi dunianya sendiri. Dunia

yang diproduksi manusia memperoleh sifat realitas objektif50. Semua aktivitas manusia

yang terjadi dalam eksternalisasi, dapat mengalami proses pembiasaan (habitualisasi)

yang kemudian mengalami pelembagaan (institusionalisasi).

Kelembagaan berasal dari proses pembiasaan atas aktivitas manusia. Setiap

tindakan yang sering diulangi, akan menjadi pola. Pembiasaan, yang berupa pola, dapat

dilakukan kembali di masa mendatang dengan cara yang sama, dan juga dapat

dilakukan di mana saja. Di balik pembiasaan ini, juga sangat mungkin terjadi inovasi.

Namun, proses-proses pembiasaan mendahului sikap pelembagaan. Pelembagaan

terjadi apabila ada tipifikasi yang timbal-balik dari tindakan-tindakan yang terbiasakan

bagi berbagai tipe pelaku. Lembaga-lembaga juga mengendalikan perilaku manusia

dengan menciptakan pola-pola perilaku. Pola-pola inilah yang kemudian mengontrol

yang melekat pada pelembagaan. Segmen kegiatan manusia yang telah dilembagakan

berarti telah ditempatkan di bawah kendali sosial. Misalnya, dalam masyarakat Bali,

lembaga hukum adat dapat memberikan sanksi kepada anggota masyarakat yang

melanggar adat.

Dalam konteks inilah semua itu baru dapat disebut sebagai dunia sosial, sebuah

kenyataan yang komprehensif dan diberikan, yang dihadapi oleh individu dengan cara

yang analog dengan kenyataan dunia alamiah. Sebagai dunia objektif, bentukan-

bentukan sosial dapat diteruskan kepada generasi selanjutnya lewat sosialisasi. Dalam

fase-fase awal sosialisasi, si anak belum mampu untuk membedakan antara objektivitas

fenomena-fenomena alam dan objektivitas bentukan-bentukan sosial. Kelembagaan,

50 Peter L Berger. Sacred Canopy...11-12
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memiliki sifat nyata atau faktisitas yang historis dan objektif. Untuk memahaminya,

individu harus “keluar” dan belajar mengetahui tentang lembaga-lembaga, sama seperti

dalam memahami alam. Cara itu harus dilakukan oleh individu, meskipun kenyataan

buatan manusia. Proses dengan mana produk-produk aktivitas manusia yang

dieksternalisasi memperoleh sifat objektif inilah yang disebut objektivasi. Jadi,

objektivasi berarti disandangnya produk-produk aktivitas (baik fisis maupun mental),

suatu realitas yang berhadapan dengan produsennya semula, dalam bentuk kefaktaan

(faktisitas) yang bersifat eksternal. Dunia kelembagaan adalah aktivitas manusia yang

diobjektivasi. Dunia sosial yang telah memperoleh sifat objektif, tetap tidak dapat

dilepaskan dari status ontologisnya, dari aktivitas manusia yang menghasilkannya.

Masyarakat dipahami juga sebagai kenyataan subjektif, yang dilakukan melalui

internalisasi. Internalisasi adalah suatu pemahaman atau penafsiran individu secara

langsung atas peristiwa objektif sebagai pengungkapan makna. Dalam internalisasi,

individu mengidentifikasikan diri dengan berbagai lembaga sosial atau organisasi sosial

dimana individu menjadi anggotanya. Internalisasi merupakan peresapan kembali

realitas oleh manusia dan mentransformasikannya kembali dari struktur-struktur dunia

objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif51.

Subjektivitas itu tersedia secara objektif bagi orang yang menginternalisasi dan

bermakna, tidak peduli apakah ada kesesuaian antara kedua makna subjektifnya. Dalam

konteks ini, internalisasi dipahami dalam arti umum, yakni merupakan dasar: pertama,

bagi pemahaman mengenai sesama, dan kedua, bagi pemahaman mengenai dunia

sebagai sesuatu yang maknawi dari kenyataan sosial, baru setelah mencapai taraf

internalisasi inilah individu menjadi anggota masyarakat. Proses untuk mencapai taraf

51 Peter L Berger. Sacred Canopy...5
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itu dilakukan dengan sosialisasi. Sosialisasi yang pertama dialami oleh individu adalah

di dalam keluarga.

Interaksi sosial antara anak dengan orang tua melalui bentuk seperti ketika

anggota keluarga saling menegur, berjabat tangan, berpelukan, saling berbicara,

bercanda, terjadi pertikaian, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan secara

bersama oleh anggota-anggota keluarga inilah yang disebut diawal sebagai tahap

sosialisasi/interaksi primer dan sekunder.

IV. Keluarga Sebagai Locus Pendidikan

IV.1. Teori Pendidikan Ki Hadjar Dewantara

Pendidikan merupakan salah satu institusi penting dalam proses perubahan sosial

sebab pendidikan memberikan sumbangan pada perubahan sosial yang terjadi pada

individu maupun masyarakat. Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai

usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam

masyarakat dan kebudayaan. Istilah pendidikan menurut pengertian Yunani paedagogia

berarti ‘pergaulan dengan anak’. Jadi pendidikan dapat dimaknai sebagai usaha yang

dilakukan oleh orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk

membimbing atau memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah

kedewasaan52. Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai,

tetapi pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses mengubah perilaku

individu ke arah yang lebih baik.

52 Hasbullah. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. (Jakarta: Rajawali Press. 2013) 1; bdk Nanang Martono.
Sosiologi Perubahan...265-267
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Kenyataannya, pengertian pendidikan ini selalu mengalami perkembangan,

meskipun secara essensial tidak jauh berbeda. Hasbullah dalam bukunya Dasar-dasar

ilmu pendidikan mengutip pendapat beberapa ahli tentang pendidikan53:

1. Langeveld, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan

bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau

lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya

sendiri.

2. John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukkan kecakapan-kecakapan

fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama

manusia.

3. J.J Rousseau, pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada

masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa.

4. Carter V.Good, pendidikan adalah seni, praktik, atau profesi sebagai pengajar;

ilmu yang berhubungan dengan prinsip dan metode mengajar, pengawasan,

dan bimbingan murid.

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat dilihat bahwa sekalipun secara

redaksionalnya berbeda namun secara essensi, pengertian pendidikannya hampir sama

yakni sebuah proses bimbingan, tuntunan atau pimpinan yang didalamnya mengandung

unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan, dan sebagainya. Hasbullah sendiri

kemudian mengemukakan pendapatnya tentang pengertian dasar pendidikan dalam

empat hal54:

1. Pendidikan merupakan suatu proses terhadap anak didik yang berlangsung

terus sampai anak didik mencapai pribadi dewasa.

53 Hasbullah. Dasar-dasar...2-4; bdk Nanang Martono. Sosiologi Perubahan...268
54 Hasbullah. Dasar-dasar...5-7
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2. Pendidikan merupakan perbuatan manusiawi. Pendidikan lahir dari pergaulan

antara orang dewasa dan orang belum dewasa dalam suatu kesatuan hidup.

3. Pendidikan merupakan hubungan antar pribadi pendidik dan anak didik

dimana dalam pergaulan itu terjadi kontak dan komunikasi antar masing-

masing pribadi.

4. Tindakan atau perbuatan mendidik, menuntun anak didik mencapai tujuan-

tujuan tertentu, dan hal ini tampak pada perubahan-perubahan dalam diri anak

didik.

Dalam konteks Indonesia, ketika berbicara tentang pendidikan, maka tidak bisa

dilepaskan dari perjuangan tokoh pendidikan nasional Indonesia yakni Ki Hadjar

Dewantara yang sungguh memperjuangkan adanya kesempatan yang seluas-luasnya

untuk bersekolah bagi anak-anak pribumi pada masa kolonial Belanda dengan

mendirikan sekolah Taman Siswa pada tahun 1922. Pendirian sekolah Taman Siswa

didasari oleh keprihatinan Ki Hadjar Dewantara akan sistem pendidikan penjajah

Belanda yang menawarkan pendidikan melalui pendekatan elitis dan menjanjikan

kemajuan status sosial pihak elit bumiputra. Bagi Ki Hadjar Dewantara, sistem

pendidikan elitis itu pada tataran yang esensial adalah destruktif, sebab secara sistematis

mematikan kesadaran golongan elit bumiputra akan identitas dirinya. Mereka disetir

untuk melupakan siapa sesungguhnya mereka. Pada tahap ini menurut Dewantara,

nasionalisme elit bumiputra mudah diperlemahkan atau bahkan dibunuh secara

tersistematisasikan55.

Sementara Ki Hadjar Dewantara sendiri memiliki pemaknaan tentang pendidikan,

yaitu pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun

maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu

55 Bartolomeus Samho. Visi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara. (Yogyakarta:Kanisius.2015) 67
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agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai

keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya56. Selain itu, Ki Hadjar

Dewantara juga mengamati bahwa sistem dan model pendidikan serta pengajaran yang

dikembangkan di sekolah-sekolah penjajahan Belanda tidaklah cocok untuk golongan

elit bumiputra karena praksisnya mengabaikan secara sengaja apa yang menjadi ciri

khas budaya timur. Karena itu, ia berusaha untuk merintis dan menciptakan suatu

sistem pendidikan yang benar-benar bersifat pribumi, yang visinya merangkul semua

golongan dan membangun kesadaran semua golongan untuk maju bersama sebagai

suatu bangsa dan bersatu melawan segala bentuk penjajahan.

Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah daya upaya

yang disengaja secara terpadu dalam rangka memerdekakan aspek lahiriah dan batiniah

manusia. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Artinya pengajaran ialah

pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan dan memberi kecakapan,

pengertian, serta pelatihan kepandaian kepada anak-anak, yang dapat berfaedah buat

hidup anak-anak, baik lahir maupun batin57. Dampak dari sebuah pengajaran adalah

menjadikan manusia pribadi yang pintar, cerdas, dan terampil. Dalam konteks budi

pekerti, pendidikan adalah upaya menyokong perkembangan hidup anak, lahir dan

batin, dari sifat kodratinya menuju kepada peradaban dalam sifatnya yang umum.

Sementara citra seorang yang cerdas secara budi pekerti menurut Ki Hadjar adalah

ketika seorang senantiasa memikirkan, merasakan, dan selalu memakai ukuran,

timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap yang pantas dan terpuji terhadap

sesama dan lingkungannya58. Kecerdasan budi pekerti berkat pendidikan akan

56 Hasbullah. Dasar-dasar...4 ; bdk Bartolomeus Samho. Visi Pendidikan..75
57 Bartolomues Samho. Visi Pendidikan...74
58 Bartolomues Samho. Visi Pendidikan...75
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mengantar individu pada kemerdekaan hidup batin, yang sifatnya ada tiga yaitu, berdiri

sendiri, tidak tergantung kepada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri.

Bagi Ki Hadjar Dewantara, metode pendidikan yang tepat dengan karakter dan

budaya orang Indonesia adalah tidak memakai syarat paksaan. Budaya Indonesia

termasuk dalam budaya timur dan mengedepankan kesopanan, kehalusan rasa, hidup

dalam kasih sayang, cinta akan perdamaian, persaudaraan, ketertiban, kejujuran, tutur

kata dan tindakan, serta menghargai kesetaraan derajat kemanusiaan dengan sesama.

Nilai-nilai itu disemai dalam dan melalui pendidikan anak sejak usia dini. Berangkat

dari keyakinan akan nilai-nilai seperti di atas maka menurut Ki Hadjar Dewantara,

pendidikan yang khas Indonesia haruslah berdasarkan citra nilai kultural Indonesia. Ki

Hadjar Dewantara kemudian menerapkan tiga semboyan pendidikan yang menunjukkan

kekhasan Indonesia yang dikenal sebagai trilogi pendidikan59, yakni:

 Ing Ngarsa Sung Tuladha

Seorang pemimpin/pendidik (orang tua, guru, dan tokoh masyarakat) selalu

berada di depan untuk memberi teladan. Ia adalah pemimpin yang memberi contoh

dalam perkataan dan perbuatannya sehingga pantas diteladani oleh muridnya. Di

samping itu seorang pendidik harus menjadi teladan dengan mewujudkan tujuan dan

cita-cita pendidikan bagi anak secara konsisten dan konsekuen.

 Ing Madya Mangun Karsa

Seorang pendidik selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-

menerus memprakarsai/memotivasi peserta didiknya untuk berkarya, membangun niat,

semangat, dan menumbuhkan ide-ide agar peserta didiknya produktif dalam berkarya.

Dengan demikian dalam pemahaman ini seorang pendidik harus mampu untuk

59 Bartolomeus Samho. Visi Pendidikan...78; bdk Gitaliska Tri Arini,dkk. Revitalisasi Pemikiran...46-47;
lih jg. Darsiti Soeratman. Ki Hadjar...90-91; Muhamad Rifa’i. Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa
Klasik Hingga Modern. (Yogyakarta: AR-RUZZ Media. 2011) 108-109
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membangun inisiatif bagi anak didiknya, mampu memperbaiki keadaan negatif menjadi

positif, memotivasi, memberi semangat, ide, saran, dan kritik yang membangun.

 Tut Wuri Handayani

Seorang pendidik selalu mendukung dan menopang para muridnya berkarya ke

arah yang benar bagi hidup masyarakat. Pendidik mengikuti muridnya dari belakang,

memberi kemerdekaan bergerak dan mempengaruhi mereka dengan kekuatannya, kalau

perlu dengan paksaan dan ketegasan apabila kebebasan yang diberikan kepada para

murid itu dipergunakannya untuk menyeleweng dan akan membahayakan hidupnya.

Ketiga semboyan atau trilogi pendidikan ini kemudian disederhanakan lagi oleh

Ki Hadjar Dewantara dalam istilah yang menunjukkan kepribadian generasi muda

Indonesia namun sepadan dengan makna paedagogik, yakni Momong, Among, dan

Ngemong60. Makna dari ketiga istilah ini adalah bahwa pendidikan itu bersifat

mengasuh, jadi mendidik adalah mengasuh anak dalam dunia nilai-nilai dan menjadikan

mereka sebagai manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka

tenaganya.

IV.2. Alat dan Asas Pendidikan Menurut Ki Hadjar Dewantara

Untuk mewujudkan pendidikan dengan metode/sistem among, Ki Hadjar

Dewantara menyebut ada enam cara atau alat yang dibutuhkan61, yakni:

1. Memberi contoh: Pamong (guru) memberi contoh atau teladan yang baik dan

bermoral kepada setiap peserta didiknya;

2. Pembiasaan: setiap peserta didik dibiasakan untuk melaksanakan kewajibannya

sebagai pelajar, sebagai anggota komunitas keluarga, dan sebagai anggota

masyarakat secara selaras dengan aturan hidup bersama;

60Bartolomeus Samho. Visi Pendidikan...78
61 Bartolomeus Samho. Visi Pendidikan...79
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3. Pengajaran: Guru (pamong) memberikan pengajaran yang menambah

pengetahuan peserta didik sehingga mereka menjadi generasi yang pintar,

cerdas, benar dan bermoral baik;

4. Perintah, paksaan, dan hukuman: diberikan kepada peserta didik bila

dipandang perlu atau ketika peserta didik salah menggunakan kebebasannya

yang dapat membahayakan hidupnya;

5. Laku (perilaku): berkaitan dengan sikap rendah hati, jujur, dan taat pada

peraturan yang terekspresi dalam perkataan dan perbuatan;

6. Pengalaman lahir batin: pengalaman kehidupan sehari-hari yang diresapi dan

direfleksikan sehingga mencapai sumber inspirasi bagi kebahagiaan diri dan

sesama.

Keenam alat ini menjadi semacam jaminan bagi peserta didik untuk

menghindarkan mereka dari ancaman yang berpotensi merenggut eksistensi diri secara

personal dan sosial. Praksis pendidikan ini lalu menempatkan guru sebagai pengasuh

yang matang dalam penghayatan dan pelaksanaan nilai-nilai sosio-kultural dan religius.

Dengan demikian maka pendidikan pada dasarnya adalah proses mengasuh anak-anak

untuk bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dewasa dalam intelektualitas,

moralitas, sosialitas, dan spiritualitas62. Dalam rangka itu guru tidak menggunakan

metode paksaan atau tekanan tetapi memberikan pemahaman sehingga anak mengerti

dan memahami apa yang terbaik bagi dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya. Guru

juga memberi teladan kepercayaan yang baik kepada anak sehingga anak akan

menirunya dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi serta bertanggung jawab terhadap

tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

62Bartolomeus Samho. Visi Pendidikan...80-81
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Terkait dengan upaya mengimplementasikan metode among dalam trilogi

pendidikan, Ki Hajdar Dewantara mengajukan lima asas pendidikan yang disebut

Pancadharma63 yang terdiri dari: kondrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan,

dan kemanusiaan. Asas kodrat alami yang dimaksudkan Ki Hadjar Dewantara adalah

bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya

persatuan dengan kehidupan umum, setiap orang hendaknya dihargai kebebasannya

agar ia dapat hidup dalam kondisi damai. Asas ini juga menegaskan bahwa setiap

pribadi peserta didik di satu sisi tunduk kepada hukum alam, tetapi di sisi lain

dikaruniai akal budi yang potensial baginya untuk mengelola kehidupannya. Jadi

pendidikan dilaksanakan berasaskan akal pikiran manusia yang berkembang dan dapat

dikembangkan. Karena itu, pelaksanaan pendidikan juga harus memperhatikan dan

memasukkan nilai-nilai religiusitas kepada peserta didik.

Asas kemerdekaan mengandung arti bahwa pengajaran berarti mendidik anak

menjadi manusia yang merdeka batin, pikiran, dan tenaganya. Anak diberi kebebasan

mengembangkan wawasan pengetahuannya secara mandiri dalam pengawasan yang

benar. Kebebasan mengembangkan wawasan berpikir ini akan memberi manfaat untuk

keperluan lahir dan batin dalam rangka membangun kehidupan bersama yang harmonis,

yang berpihak pada keselamatan dan kebahagiaan serta upaya menciptakan keselarasan

dengan masyarakat.

Asas kebudayaan bersandar pada keyakinan bahwa manusia adalah makhluk

berbudaya. Karena itu pendidikan perlu dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai budaya

dan pendidikan harus ikut pula menjaga dan memelihara nilai-nilai dan bentuk

kebudayaan sebab kebudayaan adalah ciri khas manusia. Ki Hadjar Dewantara

memahami kebudayaan selain sebagai hasil dari budi manusia, juga sebagai

63 Bartolomeus Samho. Visi Pendidikan...82-89; lih. juga  Gitaliska Tri Arini,dkk. Revitalisasi
Pemikiran...48-52;
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kemenangan atau hasil perjuangan hidup manusia. Namun selaras dengan keyakinan

bahwa manusia adalah makhluk yang dinamis, maka kebudayaan itu juga akan

berkembang mengikuti perubahan yang terjadi pada manusia.

Asas kebangsaan merupakan ajaran Ki Hadjar Dewantara yang sangat penting

sebagai bagian dari wawasan kemanusiaan. Asas ini hendak menegaskan bahwa

seseorang merasa satu dengan bangsanya dan perasaan tersebut tidak boleh

bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Rasa cinta tanah air menjadi sebuah perekat

yang menghilangkan segala perbedaan dan diskriminasi yang tumbuh berdasarkan

perbedaan daerah asal, suku, keturunan ataupun agama. Wujud dari rasa kebangsaan ini

ialah keinginan untuk menciptakan persatuan dan kerjasama/gotong royong untuk

kepentingan bersama demi menggapai kesejahteraan bersama.

Asas kemanusiaan pada dasarnya mengandung makna persahabatan antar bangsa-

bangsa. Menurut Ki Hadjar Dewantara, manusia Indonesia hendaknya menjadi sahabat

bagi siapapun dan tidak boleh mengembangkan sikap permusuhan. Manusia Indonesia

harus memperlakukan sesamanya secara beradab dalam rasa cinta kasih yang

mendalam. Asas kemanusiaan menjadi landasan yang kokoh untuk membangun kondisi

hidup bermasyarakat yang cinta damai dan saling menghormati dalam konteks sosial.

Kesadaran demikian yang berwujud dalam upaya mengoptimalkan daya akal budi untuk

memanusiakan lingkungan hidupnya. Jika hal tersebut terwujud maka segala hal yang

diciptakan oleh manusia dalam berbagai aspek kehidupan telah sesuai dengan kodrat

kemanusiaannya.

Melalui visi, semboyan, metode, dan asas pendidikan yang isinya berkaitan

dengan upaya membentuk manusia yang manusiawi, Ki Hadjar Dewantara yakin bahwa

rakyat yang merdeka dalam arti yang sebenarnya akan menjadi kenyataan di Indonesia.
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IV.3. Pendidikan Dalam Keluarga

Di dalam proses interaksi yang melibatkan anak, terjadi proses sosialisasi.

Sosialisasi tersebut merupakan kegiatan yang bertujuan agar pihak yang dididik atau

diajak, kemudian mematuhi norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dan dianut

dalam keluarga serta masyarakat. Tujuan pokok adanya sosialisasi bukan semata agar

norma dan nilai diketahui saja dan dimengerti, namun lebih dari itu, agar anak dapat

bersikap dan bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku bahkan

menghargainya.

Dalam proses sosialisasi pada anak, terdapat berbagai pihak yang mungkin

berperan. Dalam lingkungan yang normal, lingkungan pertama yang berhubungan

dengan anak adalah kedua orang tuanya, saudara-saudara sedarah (kandung) yang lebih

tua, serta mungkin kerabat dekat yang tinggal serumah. Melalui lingkungan inilah, anak

mengenal dan mengetahui dunia sekitarnya dan pola pergaulan yang berlaku sehari-

hari. Orang tua, saudara, kerabat terdekat akan mencurahkan perhatiannya untuk

mendidik anak supaya memperoleh dasar-dasar pola pergaulan hidup yang benar dan

baik, melalui penanaman disiplin dan kebebasan serta penyerasiannya.

Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia

untuk membentuk karakter manusia yang dapat memecahkan masalah dalam

kehidupannya. Tiga tempat pendidikan yang dapat membentuk anak menjadi manusia

seutuhnya adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga adalah tempat titik tolak

perkembangan anak. Peran keluarga sangat dominan untuk menjadikan anak cerdas,

sehat, dan memiliki penyesuaian sosial yang baik. Willian Goode mengatakan bahwa

keberhasilan atau prestasi yang dicapai siswa dalam pendidikannya sesungguhnya tidak

hanya memperlihatkan mutu dari institusi pendidikan saja, tetapi juga memperlihatkan

keberhasilan keluarga dalam memberikan anak-anak mereka persiapan yang baik untuk
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pendidikan yang dijalani64. Dalam hal ini, keluarga adalah institusi sosial yang ada

dalam setiap masyarakat dan menjadi insitusi terkuat yang dimiliki masyarakat karena

melalui keluargalah seseorang memperoleh kemanusiaannya.

John Locke mengemukakan bahwa posisi pertama di dalam mendidik seorang

individu terletak pada keluarga65. Melalui konsep tabula rasa, Locke menjelaskan

bahwa individu ibarat sebuah kertas yang bentuk dan coraknya tergantung kepada

bagaimana orang tua (keluarga) mengisi kertas kosong tersebut sejak bayi, melalui

pengasuhan, perawatan dan pengawasan yang kontinue untuk pembentukkan

kepribadian anak. Orang tua mendidik anaknya berdasarkan nalurinya bukan

berdasarkan teori. Lewat proses sosialisasi, individu menginternalisasi nilai, norma dan

aturan yang dianut kelompok dalam mana ia hidup (keluarga), sehingga kertas putih

tersebut akhirnya menjadi diri yang unik. Artinya ia memiliki sikap, nilai, hobi, tujuan

dan maksud, pola relasi serta konsep yang mendalam dan konsisten tentang

kepribadiannya sesuai dengan latar belakang budaya. Orang tua pada umumnya

merupakan teladan bagi anak mereka yang sejenis dan idola bagi anak mereka yang

berlainan jenis. Maksudnya, seorang ayah adalah teladan bagi anak laki-lakinya dan

idola bagi anak perempuannya, demikian juga dengan ibu.

Agar proses pendidikan dalam keluarga berhasil dengan baik hendaknya orang

tua mengetahui prinsip-prinsip dalam mendidik anak. Pendidikan harus dilakukan

secara menyeluruh baik terhadap unsur jasmani, rohani, maupun akalnya. Pendidikan

harus memiliki makna menciptakan keseimbangan pada pemenuhan berbagai

kebutuhan individu dan sosialnya. Prinsip pendidikan adalah membantu

mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Ini berarti bahwa pendidikan yang

diberikan hendaknya dapat diterima secara logika berpikir anak sehingga dapat

64 Helmawati. Pendidikan Keluarga... 19
65 Ihromi. Bunga Rampai...67
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dilaksanakan oleh anak itu secara mandiri. Dalam pendidikan yang paling penting

bukanlah hasil akhir dari pendidikannya, melainkan pada prosesnya. Jika prosesnya

benar, hasilnya akan baik. Namun jika mengedepankan hasil, tidak jarang ada anak

yang memperoleh hasil baik tapi dengan cara yang tidak terpuji. Setiap anak memiliki

ciri-ciri, kebutuhan, tahap kecerdasan, minat, sikap, kematangan jasmani, akal, dan

emosi yang berbeda-beda. Karena itu, orang tua tidak boleh menyamakan atau

membandingkan kemampuan anak yang satu dengan anak yang lain karena setiap anak

memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Pendidikan yang baik adalah yang

merespon terhadap kebutuhan perubahan manusia itu sendiri dan merespon perubahan

zaman. Maka pendidikan tidaklah statis, melainkan dinamis66.

Sementara Ki Hadjar Dewantara mengemukakan bahwa lingkungan keluarga

mempunyai arti dan pengaruh yang besar bagi pelaksanaan pendidikan. Lingkungan

keluarga merupakan pusat pendidikan yang terpenting karena pengaruh hidup keluarga

terus menerus dialami oleh anak-anak. Mulai kecil sampai dewasa anak-anak tinggal di

tengah-tengah keluarganya. Keadaan dan lingkungan keluarga sangat besar

pengaruhnya terhadap tabiat dan budi pekerti anak.

Di dalam proses tumbuh kembangnya seorang anak, Ki Hadjar Dewantara menilai

adanya tiga pusat pendidikan yang memiliki peranan besar yang dalam buku

Revitalisasi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara disebut Tripusat Pendidikan67, yakni:

 Pendidikan di Lingkungan Keluarga

Alam keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama dan terpenting, oleh karena

sejak timbulnya adab kemanusiaan hingga kini, hidup keluarga selalu mempengaruhi

bertumbuhnya budi pekerti dari tiap-tiap manusia. Alam keluarga bagi setiap orang

66 Helmawati. Pendidikan Keluarga...57-59
67 Glitaliska Tri Arini,dkk. Revitalisasi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara.(Salatiga: Widya Sari

Press.2015)41-45
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adalah permulaan pendidikan, dimana orang tua sebagai guru yang pertama, sebagai

pengajar dan sebagai pemimpin pekerjaan.

Setiap keluarga pada dasarnya menginginkan anak-anaknya kelak akan sanggup

dan mampu melaksanakan segala yang baik untuk kehidupannya. Karena itu, di dalam

keluarga, seorang anak berkomunikasi, bersosialisasi dengan seluruh anggota keluarga,

seperti ayah, ibu, saudara-saudarinya, dan kerabat lain yang tinggal bersama. Rasa

cinta, kebersamaan, dan perasaan-perasaan lain yang dirasakan anak dalam keluarga

sangat berperan untuk membentuk karakternya. Bahkan di dalam keluarga terdapat

banyak kesempatan untuk mendidik anak secara pribadi sehingga pendidikan yang

diberikan akan lebih mendalam.

 Pendidikan di lingkungan sekolah

Alam sekolah merupakan pusat perguruan dengan kewajiban mengusahakan

kecerdasan pikiran beserta pemberian ilmu pengetahuan. Pemikiran Ki Hadjar

Dewantara mengenai lingkungan sekolah adalah di sekolah terjadi aktivitas pendidikan

yang meliputi pemberian ilmu pengetahuan, pengajaran atau pembekalan keterampilan,

dan penyediaan sarana/fasilitas dalam rangka pengembangan kemampuan, bakat dan

minat anak.

Sekolah merupakan salah satu pusat latihan anak untuk sosialisasi. Anak akan

belajar berinteraksi dengan lingkungan luar, saling mempengaruhi satu dengan yang

lain. Karna itu, kewajiban sekolah adalah memberi dasar yang benar dalam mendidik

untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab hidup kepada anak sebagai bekal dalam

menghadapi hidup. Lingkungan sekolah menjadi jembatan penghubung bagi anak untuk

melangkah ke lingkungan yang lebih luas yaitu lingkungan masyarakat. Pendidikan

yang didapat anak di sekolah merupakan upaya penyempurnaan pendidikan yang di

dapat anak dalam keluarga, sehingga ketika anak berada dalam lingkungan masyarakat,
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ia telah memiliki karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh/perubahan sebagai

akibat dari interaksinya dengan masyarakat.

 Pendidikan di lingkungan Pemuda (masyarakat)

Alam pemuda atau masyarakat adalah sebuah wadah bagi seorang anak untuk

membentuk watak dan kepribadiannya. Ki Hadjar Dewantara mengatakan usaha

pembangunan jiwa pemuda asalkan dilakukan bersama-sama dengan usaha

pembangunan masyarakat pasti akan membawa banyak manfaat68. Alam pemuda atau

masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap penguasaan diri anak ketika terjadi

proses pembentukkan watak dan kepribadiannya, sebab di alam pemuda ini pulalah

kenakalan anak seringkali muncul.

Ketiga lingkungan pendidikan ini menurut Ki Hadjar Dewantara saling berkaitan

satu dengan lain, tidak bisa dipisahkan dan memerlukan kerjasama yang sebaik-baiknya

untuk memperoleh hasil pendidikan maksimal seperti yang dicita-citakan. Hal ini

berarti dalam pendidikan anak, tidak semata-mata menjadi tanggung jawab satu

lingkungan saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Sebab pendidikan seharusnya

tidak terbatas pada sekolah formal dan informal saja, namun juga melalui pencarian

nilai-nilai pendidikan secara aktif di masyarakat dan itu berarti pendidikan itu akan

berlangsung terus-menerus dan tidak mengenal usia.

IV.4. Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga

Pendidikan merupakan suatu usaha manusia untuk membina kepribadiannya agar

sesuai dengan norma-norma atau aturan di dalam masyaratakat. Setiap orang dewasa di

dalam masyarakat dapat menjadi pendidik, sebab pendidik merupakan suatu perbuatan

68 Gitaliska Tri Arini,dkk. Revitalisasi pemikiran Ki Hadjar Dewantara Untuk Pendidikan Karakter
Bangsa. (Salatiga:Widya Sari Press.2015) 44; lih.jg Muhamad Rifa’i. Sejarah Pendidikan Nasional: Dari
Masa Klasik Hinga Modern. (Yogyakarta: AR-RUZZ Media. 2011) 109-110
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sosial yang mendasar untuk pertumbuhan atau perkembangan anak didik menjadi

manusia yang mampu berpikir dewasa dan bijak.

Orang tua sebagai lingkungan pertama dan utama dimana anak berinteraksi

sebagai lembaga pendidikan yang tertua; artinya di sinilah dimulai suatu proses

pendidikan. Sehingga orang tua berperan sebagai pendidik bagi anak-anaknya.

Lingkungan keluarga juga dikatakan lingkungan yang paling utama, karena sebagian

besar kehidupan anak di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak

diterima anak adalah dalam keluarga. Menurut Hasbullah keluarga sebagai lembaga

pendidikan memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi dalam mengembangkan kepribadian

dan mendidik anak dirumah serta fungsi keluarga dalam mendukung pendidikan di

sekolah69.

Fungsi keluarga dalam pembentukan kepribadian dan mendidik anak di rumah

antara lain: Sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak; Menjamin kehidupan

emosional anak;  Menanamkan dasar pendidikan moral anak; Memberikan dasar

pendidikan sosial; Meletakkan dasar-dasar pendidikan agama; Bertanggung jawab

dalam memotivasi dan mendorong keberhasilan anak; Memberikan kesempatan belajar

dengan mengenalkan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna

bagi kehidupan kelak sehingga ia mampu menjadi manusia dewasa yang mandiri; dan

Menjaga kesehatan anak sehingga ia dapat dengan nyaman menjalankan proses belajar

yang utuh.

Fungsi keluarga/orang tua dalam mendukung pendidikan anak di sekolah antara

lain: orang tua bekerjasama dengan sekolah; sikap anak terhadap sekolah sangat di

pengaruhi oleh sikap orang tua terhadap sekolah, sehingga sangat

dibutuhkan kepercayaan orang tua terhadap sekolah yang menggantikan tugasnya

69 Hasbullah. Dasar-dasar...39-47
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selama di ruang sekolah; orang tua harus memperhatikan sekolah anaknya, yaitu

dengan memperhatikan pengalaman-pengalamannya dan menghargai segala usahanya;

orang tua menunjukkan kerjasama dalam menyerahkan cara belajar di rumah, membuat

pekerjaan rumah dan memotivasi serta membimbing anak dalam belajar; orang tua

bekerjasama dengan guru untuk mengatasi kesulitan belajar anak; orang tua bersama

anak mempersiapkan jenjang pendidikan yang akan dimasuki dan mendampingi selama

menjalani proses belajar di lembaga pendidikan.

Untuk dapat menjalankan fungsi tersebut secara maksimal, orang tua harus

memiliki kualitas diri yang memadai, sehingga anak-anak akan berkembang sesuai

dengan harapan. Artinya orang tua harus memahami hakikat dan peran mereka sebagai

orang tua dalam membesarkan anak, membekali diri dengan ilmu tentang pola

pengasuhan yang tepat, pengetahuan tentang pendidikan yang dijalani anak, dan ilmu

tentang perkembangan anak, sehingga tidak salah dalam menerapkan suatu bentuk pola

pendidikan terutama dalam pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan tujuan

pendidikan itu sendiri

Pendampingan orang tua dalam pendidikan anak diwujudkan dalam cara-cara

orang tua mendidik anak yang disebut sebagai pola asuh. Setiap orang tua berusaha

menggunakan cara yang paling baik menurut mereka dalam mendidik anak. Untuk

mencari pola yang terbaik maka orang tua mempersiapkan diri dengan beragam

pengetahuan untuk menemukan pola asuh yang tepat dalam mendidik anak.

Oleh Ki Hadjar Dewantara pengertian keluarga dipakai sebagai perekat persatuan

dimana sifat hidup keluarga yang ditonjolkan adalah70: cinta-mencintai sesama anggota

keluarga; menghargai sesama hak dan sesama kewajiban; tidak ada nafsu

70 Darsiti Soeratman. Ki Hadjar Dewantara. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1983)
134
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menguntungkan diri sendiri dengan merugikan anggota lain; kesejahteraan bersama;

dan sikap toleran.

Jadi kesimpulannya adalah institusi pendidikan harus menempatkan diri sebagai

wadah kelangsungan sosialisasi nilai-nilai kolektif. Dalam beberapa masyarakat,

pendidikan itu berlangsung di tengah keluarga dan sebagai suatu sistem sosial, keluarga

memiliki peran yang sangat besar untuk memberikan pendidikan kepada anak-

anak. Pendampingan orang tua dalam pendidikan anak diwujudkan dalam cara-cara

orang tua mendidik anak. Cara orang tua mendidik anak inilah yang disebut sebagai

pola asuh. Setiap orang tua berusaha menggunakan cara yang paling baik menurut

mereka dalam mendidik anak. Untuk mencari pola yang terbaik maka hendaklah orang

tua mempersiapkan diri dengan beragam pengetahuan untuk menemukan pola asuh

yang tepat dalam mendidik anak.

V. Pendidikan Agama Kristen: Fungsi Religius Keluarga

Durkheim dalam bukunya The Elementary Forms of  the Religious life

mengatakan bahwa religi merupakan sekumpulan keyakinan dan praktek yang berkaitan

dengan sesuatu yang sacred, yakni sesuatu yang disisihkan dan terlarang, keyakinan-

keyakinan dan upacara yang berorientasi kepada suatu komunitas moral tunggal di

mana masyarakat memberikan kesetiaan dan tunduk kepadanya71. Bagi Durkheim,

agama pada dasarnya bersifat kolektif, karena itu agama berfungsi untuk menyatukan

anggota masyarakat, agama memenuhi kebutuhan masyarakat untuk secara berkala

menegakkan dan memperkuat perasaan dan ide-ide kolektif. Dengan pengertian lain,

agama memiliki kaitan yang erat dengan solidaritas sosial dalam masyarakat, sebab

agama mendorong solidaritas sosial dengan mempersatukan orang beriman ke dalam

suatu komunitas yang memiliki nilai dan perspektif yang sama.

71 Emile Durkheim. The Elementary Forms of The  Religious life. (Yogyakarta: IRCiSoD.2011) 8
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Dalam keluarga, ritual keagamaan yang berhubungan dengan pernikahan dapat

menyatukan sepasang mempelai yang baru akan membentuk keluarga dengan suatu

kelompok religius yang lebih luas, yang mendoakan mereka agar memperoleh

kesejahteraan dalam keluarga baru. Ajaran-ajaran agama dapat membantu anggota

keluarga sebagai panduan kehidupan setiap hari maupun untuk dapat menyesuaikan diri

dengan lingkungan yang baru. Orang tua dapat menanamkan nilai-nilai religius kepada

anak-anak mereka demi pembentukkan mental spiritual anak menghadapi segala

pengaruh buruk terhadap kepribadian anak.

Pendidikan Agama bagi anak dalam agama Kristen berpedoman pada Alkitab

sebagai Kitab Suci, yang di dalamnya berisi tentang ajaran-ajaran Ilahi termasuk

bagaimana keluarga (orang tua) melaksanakan perintah Tuhan untuk mendidik anak-

anak mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat-ayat pada beberapa kitab dalam

Alkitab memuat dengan jelas perintah Ilahi untuk mendidik anak-anak dalam kebenaran

dan keteladanan sehingga mereka akan memiliki landasan religius yang kuat untuk

beradaptasi dengan situasi dan lingkungan yang berbeda.

Beberapa ayat dalam Alkitab72 sebagaimana dimaksud di atas diantara:

1. Kitab Ulangan 6 : 4 – 9
“4Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa!
5Kasihilah TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap
jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. 6Apa yang kuperintahkan kepadamu
pada hari ini haruslah engkau perhatikan, 7haruslah engkau mengajarkannya
berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau
duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau
berbaring dan apabila engkau bangun. 8Haruslah juga engkau mengikatkannya
sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, 9dan
haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu
gerbangmu.”

Dalam ayat di atas jelas merupakan sebuah perintah Ilahi yang harus dilakukan

oleh setiap orang tua kepada anak-anak mereka. Ayat ini hendak menegaskan bahwa

pendidikan dan pengajaran kepada anak dalam lingkungan keluarga di satu sisi adalah

72 Alkitab yang dipakai adalah Alkitab terjemahan baru oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta 2001
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bagian dari fungsi sosialisasi yang harus dilakukan oleh keluarga kepada anggota-

anggotanya, tetapi di sisi lain juga merupakan bagian dari tanggung jawab iman kepada

Tuhan. Fungsi sosialisasi kepada anak dalam pendidikan agama Kristen tidak dibatasi

oleh ruang dan waktu, situasi atau kondisi tertentu, tetapi dalam setiap keadaan dan

kesempatan. Pada ayat di atas juga menegaskan bahwa hendaklah perintah Tuhan

menjadi pedoman yang mengendalikan semua fungsi dan tanggung jawab pendidikan

terhadap anak dalam keluarga73.

2. Amsal 22 : 6
“Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa
tuanya pun ia tidak menyimpang dari jalan itu”.

Perintah untuk mendidik orang muda adalah sebuah bentuk instruksi yang

dipergunakan untuk lebih menegaskan pentingnya didikan tersebut. Mendidik anak

pada masa muda sangatlah penting, sebab didikan yang diberikan pada usia muda tidak

saja akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya, tetapi juga mengarahkan

anak kepada kehidupan yang benar. Kata “jalan” dalam ayat ini melambangkan sikap

dan perilaku yang benar74. Sikap dan perilaku yang benar yang ditanamkan kepada anak

dalam keluarga/rumah tangga akan menuntun anak untuk mampu menyesuaikan

diri/beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan yang baru. Pendidikan dan

pengajaran yang benar kepada anak tidak saja menciptakan benteng pertahanan bagi

anak untuk menolak pengaruh negatif akibat dari proses sosialisasi dalam lingkungan

kehidupan yang lebih luas dari keluarga, tetapi juga akan membentuk karakter hidup

yang baik secara kuantitas maupun kualitas.

3. Efesus 6 : 4
“Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-
anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan”.

73 I.J. Cairns. Tafsiran Alkitab, Kitab Ulangan. (Jakarta: BPK Gunung Mulia.2003) 132-134
74 Risnawaty Sinulingga. Tafsiran Alkitab, Kitab Amsal. (Jakarta:BPK Gunung Mulia.2012) 393
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Tuturan bahwa anak wajib menaati orang tua mengandaikan bahwa orang tua

mempunyai otoritas penuh terhadap anak. Namun seringkali pengandaian ini

disalahpahami oleh kebanyakan orang tua untuk membenarkan tindakan-tindakan yang

dapat merugikan baik anak maupun bagi orang tua sendiri. Karena itu melalui ayat di

atas hendak menegaskan bahwa bukan otoritas yang mendasari perilaku dan sikap

orang tua terhadap anak, melainkan pengendalian diri dalam menerapkan otoritas itu

terhadap anak75.

Sikap seorang bapak kristiani tentu akan berbeda menurut ayat ini. Ia harus

mampu mengendalikan diri, berfungsi sebagai pendidik yang ramah dan sabar. Orang

tua harus menghindari sikap memberi perintah yang tidak sepadan dengan tingkat usia

anak, kelakuan kasar dan kejam, sikap pilih kasih dan memanjakan yang dapat merusak

perkembangan anak. Sebaliknya orang tua diberi tugas untuk membina dan mendidik

anak dengan penuh kebijaksanaan dan juga tidak menyerahkan tugas tersebut kepada

orang lain.

Dalam ayat di atas juga tersirat bahwa model pendidikan terhadap anak dalam

keluarga tidak cukup saja dengan pendidikan verbal, tetapi juga dengan dengan contoh

atau lebih tepatnya orang tua menjadi teladan bagi anak. Orang tua wajib mengajarkan

nilai-nilai kristiani tentang kebenaran dan kebaikan kepada anak-anak mereka lalu

menunjukkannya dalam praktek hidupnya sehingga menjadi teladan yang dapat diikuti

oleh anak-anak mereka.

Bagi penulis, fungsi pendidikan religius keluarga adalah upaya mendaratkan

keyakinan iman akan sesuatu yang sacred ke dalam praktek hidup yang nyata melalui

ritus dan upacara dalam komunitas atau kelompok religius sebagai bentuk solidaritas.

Fungsi religius ini juga memiliki kaitan dengan fungsi edukasi, oleh karena penanaman

75 John Stott. Efesus, mewujudkan masyarakat baru di dalam dan melalui Yesus Kristus. (Jakarta:
Yayasan Komunikasi Bina Kasih. 2000) 233
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nilai-nilai keyakinan iman akan menghasilkan tindakan yang sepadan dengan itu.

Kedewasaan seseorang sering dilihat dari bagaimana pengakuannya terhadap suatu

sistem dan ketentuan norma beragama yang direalisasikan dalam lingkungan kehidupan

sehari-hari. Fungsi religius keluarga ada untuk dapat menjadi jawaban terhadap

persoalan-persoalan yang tidak terjawab oleh manusia itu sendiri, misalnya pertanyaan

tentang kematian dan apa yang terjadi sesudahnya.

VI. Penutup

Keluarga harmonis, bahagia, sejahtera, dan istilah lain yang sinonim dengan itu

seringkali menjadi dambaan atau harapan banyak orang. Upaya untuk mewujudkan

keluarga yang harmonis harus dimulai dengan memahami secara benar apa itu keluarga.

Kekeliruan pemahaman tentang keluarga berimplikasi pada upaya yang keliru untuk

mencapai kebahagian keluarga. Ibarat sebuah kendaraan, pemahaman yang salah

mengakibatkan kendaraan berada di jalur/rute yang salah.

Tugas menjadi keluarga bukanlah tugas yang gampang namun sesungguhnya

menyediakan kenikmatan yang tiada terkira ketika hal tersebut dilaksanakan secara baik

dan benar. Pola perilaku dan pengasuhan dalam keluarga dapat membawa dampak

tidak saja eksistensi keluarga (dalam arti proses regenerasi terjadi) terjaga, tetapi juga

berdampak pada perubahan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian

keluarga menjadi locus bagi proses perubahan yang terjadi di masyarakat. Hubungan

timbal balik antara keluarga dan lembaga sosial lainnya menjadikan keluarga sebagai

basis utama pembetukkan manusia seutuhnya. Maka tidak salah jika keluarga menjadi

locus interaksi dan pendidikan.

Sebagai locus interaksi, keluaga menjadi wadah sosialisasi bagi individu yang

pertama dan utama. Setiap orang dilahirkan dalam keluarga dan juga akan membentuk

keluarganya sendiri. Setiap orang merupakan sanak keluarga dari banyak orang. Itu
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berarti bahwa seseorang tidak dapat melepaskan diri dari peran sosialnya bagi orang

lain. Interaksi dalam keluarga di satu sisi bisa terjadi secara alamiah, namun di sisi lain

memerlukan pola/latihan yang intens yang perlu dibangun berdasar kesepakatan

bersama antara anggota keluarga. Interaksi dalam keluarga menjadi hal utama karena

pada gilirannya setiap individu pasti akan melakukan interaksi dengan lingkungan

sekitar yang lebih luas dari keluarga – dalam hal ini interaksi sosial dengan lingkungan

masyarakat. Interaksi sosial antara individu yang satu dengan individu lain terjadi

dalam masyarakat yang lebih luas dimulai dari interaksi yang terjadi dalam unit sosial

terkecil yaitu keluarga. Interaksi sosial antar individu kemudian memungkinkan

individu dalam perkembangannya menjadi makhluk sosial.

Sementara itu, Pendidikan adalah sebuah fenomena manusia yang fundamental

namun memiliki sifat konstruktif bagi hidup manusia. Ketika pendidikan hanya sekedar

aktivitas pengajaran dengan tekanan pada optimalisasi pengembangan intelektualitas

saja maka akan berdampak pada terabaikannya pengembangan dimensi spiritualitas,

moralitas, sosialitas, dan emosiolitas. Akibatnya pendangkalan pendidikan dalam

praksisnya. Konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang dipandang cocok untuk

bangsa Indonesia adalah proses untuk memerdekakan dimensi lahiriah dan batiniah

manusia. Jadi pendidikan bukanlah sekedar transfer ilmu pengetahuan, bukan pula

semata bercorak dominasi aktivitas kognitif, tetapi pendidikan adalah sebuah proses

membangun manusia secara utuh dan manusiawi supaya memiliki integritas diri dan

mentalitas yang kokoh berpihak pada nilai-nilai dan memperjuangkan perwujudannya

dalam praksis kehidupan.


