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Pre-
research

•periode sebelum tahun 1850 yang dikarakteristikkan sebagai kepercayaan 
tradisional dan spekulasi philosofi

Social 
Darwinis

m

•berlangsung antara tahun 1850 sampai dengan tahun 1900 dengan mendesain 
penelitian untuk dibuktikan melalui penelitian studi pustaka

Emerging 
science

•berlangsung antara tahun 1900 sampai 1950 dengan  adanya ilmu pengetahuan 
baru yang mengedepankan posisi nilai bebas dan metodologi yang canggih

Systemati
c theory 
building

•berlangsung setelah tahun 1950 dengan mulainya ahli ilmu keluarga menaruh
perhatian pada conceptual frameworkuntuk menyusun pertumbuhan riset empiris
di bidang ilmu keluarga.



 Kontemporari ilmu keluarga di Amerika lahir pada era progresif
yaitu mulai 1880 sampai 1920 saat yang sama Ilmu Sosiologi
dan Home Economics menjadi suatu disiplin keilmuan. Awal
perkembangan dari studi ilmiah di bidang keluarga sebagian
besar berawal dari perkembangan sosiologi di Amerika Utara.

 Era progresif di USA ditandai dengan adanya perhatian kuat
pada reformasi sosial dalam menghadapi masalah-masalah
yang dimunculkan akibat industrialisasi dan urbanisasi
(Howard, 1981).

 Keluarga dipandang sebagai suatu institusi yang
membahayakan yang membutuhkan teori sosial (diciptakan
oleh ilmuwan di bidang ilmu sosial) dan terapi sosial (yang
dilaksanakan oleh pekerja sosial). Selanjutnya home
economics mengembangkan disiplin secara terpisah sebagai
respon untuk mengatasi masalah ekologi kehidupan keluarga
setelah abad ke-19.



 adanya peningkatan sense of depersonalization pada masyarakat,

banyak aliran yang skeptik tentang pubic domain pada tahun 1920-

an (Sejarawan John Burnham, 1988) menyebutkan “the culmination

on a mass scale of public interest in personal, introspective accounts

of private experiences”.

 Mainstream America mulai menekankan pada domain personal

dalam kehidupan sebagai mana direfleksikan dalam vokabulari baru

yang mendominasi publik pada tahun 1920-1930-an seperti “plenty,

play, leisure, self-fulfillment, dreams, pleasure, immediate gratification,

personality, public relations, publicity, celebrity”.

• Peneliti/pelajar mulai memfokuskan hubungan ‘face-to-face’ dalam

keluarga, implikasi kehidupan keluarga pada kesejahteraan individu

yang nantinya dihubungkan dengan faktor-faktor yang menentukan

keberhasilan perkawinan.



 Selama tahun 1920-1930an terjadi peningkatan minat yang 
diarahkan oleh the new of behavioral psychology dalam
general personal health.

 Pandangan budaya menekankan tidak seluruhnya pada 
aspek individualistik

 Pada Tahun 1926, Ernest W. Burgess,  dianggap sebagai “the 
founder of family studies” dan terkenal dengan artikelnya
yang berjudul “Family as a unity of interacting personalities”.  

 Secara garis besar, bidang ilmu keluarga pada dekade 1920-
1930an dipengaruhi kuat oleh budaya dengan self-fulfillment
dan komunikasi interpersonal, ideologi the privatized family.   
Ketika the Great Depression dan fascismmuncul pada tahun
1930an, budaya tetap menekankan pada dunia pribadi
tetapi dengan penekanan yang lebih luas pada sosial
budaya masyarakat.Depresi berat pada tahun 1930-an lebih
didominasi oleh penelitian yang manyangkut komunikasi antar
personal dan ideologi privatisasi keluarga.



 Perang Dunia ke- II membawa pengetahuan sosial pada keadaan

stagnan tersebut.  

• Bidang keluarga terus berkembang sejalan dengan alur tren budaya.

• Teori perkembangan keluarga semakin meningkat pada masa ini

seiring dengan penyesuaian kehidupan keluarga tentara.   

 Era paska perang juga menyaksikan adanya pergerakan demografi

yang masif dari white middle class ke sub-urban.  

 “The non-ethnic suburban nuclear family” menjadi mainstream ideal 

budaya, menggantikan suatu yang ideal dari the ethnic kin network

di masyarakat urban dan rural.

 Family development theory yang dipelopori oleh Evelyn Duvall dan

Reuben Hill dengan tujuan mengaplikasikan pengetahuan ilmu sosial

tentang keluarga dan perkembangan manusia pada pengatasan

masalah keluarga pada periode pasca perang.

 Structural-functionalism pada keluarga sebagai subsistem yang 

penting.

 Family systemtheoryyang mendampingi family therapy theories.



 Pada pertengahan 1960-an tercatat adanya titik balik pada

masyarakat Amerika setelah paska perang menuju sense of 

confidence (kepercayaan) dan konsensus.  

 Perkembangan masyarakat ini mempunyai akar selama tahun

1950an dalam pergerakan hak-hak sipil, munculnya rock and 

roll music dan kemudian berkembang pada tahun 1960an 

dengan adanya peningkatan perilaku seksual diluar

pernikahan, peningkatan pemakaian obat-obat terlarang, 

peningkatan protes Perang Vietnam, dan bangkitnya

feminisme.



 Keluarga Amerika mengalami revolusi selama 15 tahun
mulai tahun 1965-1980.  Tanda-tandanya adalah
adanya peningkatan perceraian, dan peningkatan
jumlahperempuan (khususnya ibu) yang memasuki
lapangan kerja dengan jumlah yang mengejutkan.

 Penurunan fertilitas terjadi secara dramatis, cohabitation, 
never-married mothers, keluarga gay dan lesbian dan
keluarga tiri menjadi lebih terlihatdan umum di
masyarakat Amerika.

 Munculnya musik rock dan roll, peningkatan perilaku seks
diluar nikah, peningkatan penggunaan narkoba, 
peningkatan tingkat perceraian.



 Menurut Alexander (1987) ilmu sosial selama tahun

1960an mengalami perusakan konsensus pasca perang

yang mirip dengan kejadian masyarakat Amerika.  

Structural-functional theory mengalami penyerangan

dalam political conservatism, sexism dan lack of 

empirical verification.

 Penyerangan pada structural-functionalism datang dari

spektrum politik yang tepat yang menurut Alexander 

berasal dari social exchange theory dimana

meninggalkan diskusi teori yang besar dan luas yang 

kemudian menuju pada proses analisispertukaran

diadikpada grup-grup kecil.



 Symbolic-interactionism adalah salah satu keuntungan dari

penurunan teori structural-functionalism dan perubahan iklim

sosial di tahun 1960-1970an, 

 Selama tahun 1970-1980an sarjana home economics mulai

mengembangkan suatu model keluarga dan lingkungan

ekologinya.

 Tahun 1970-1980an juga menyaksikan adanya penemuan

keluarga oleh ahli di bidang psikologi yang selalu mengetahui

tentang pentingnya hubungan keluarga dalam

perkembangan anak.  Mulai pada dekade inilah ahli psikologi

mulai mengembangkan teori tentang marriage and family 

relationships.

 Tiga teori keluarga lainnya, yaitu:Communication,life course 

theory, dan biosocial theory.



• Meningkatnya teori-teori feminisme dan etnis

minoritas.

• Perubahan dramatis bentuk-bentuk keluarga. 

• Penganekaragaman metodologi dan teori-teori

keluarga .

 Realisasi dari bentuk keluarga yang telah berubah

secara drastik.

 Tren terhadap inclusifme professional.



 Tren terhadap beragamnya teori dan metodologi.
 Tren terhadap perhatian yang lebih besar pada

bahasa dan meaning.
 Pergerakan menuju pendekatan yang lebih

konstruktif dan kontekstual.
 Peningkatan perhatian pada etika, nilai dan

agama.
 Perpecahan dikotomi antara lingkungan private 

dan publik dalam kehidupan keluarga dan antara
family social science dan family intervention.

 Penghargaan yang lebih besar pada sarjana di
bidang keluarga dengan limit kontekstual dari teori
keluarga dan pengetahuan penelitian. 



 Metode penelitian keluarga berkembang mengikuti 

perkembangan tehnologi dan dinamika 

masyarakat sesuai dengan tahapannya.    

 Metode penelitian keluarga mulai diberi perhatian

penuh pada saat ilmu-ilmu keluarga mencari

konteksnya.  

 Upaya mengetahui kekuatan sosial-budaya yang 

berpengaruh terhadap kehidupan keluarga

memacu berbagai studi-studi keluarga dengan

berbagai metode yang dilakukan



 Sejarah metode penelitian keluarga mulai populer 

pada abad ke-19.  

 Metode penelitian keluarga dengan menggunakan 

pendekatan baik quantitative statistics dan 

qualitative case studies dianggap sama setaranya

dalam perkembangan penelitian.

 Studi experimental keluarga menyangkut koding,

observasi interaksi keluarga yang merupakan 

produk dari era pasca Perang Dunia ke-2.

 Metodologi ini penuh dengan teori structural-

functionalism dan teori system.



 Sebuah proses pengembanganide-ide yang dapat
memungkinkan kita untuk menjelaskan bagaimana dan
mengapa peristiwa terjadi; 

 Sebuah generalisasidipisahkan dari keterangan, suatu
abstraksid ipisahkan dari kasus konkret; 

 Suatu set pernyataan proposisional logis saling terkait
yang mengidentifikasi bagaimana variabel kovariat
berhubungan satu sama lain; 

 Suatu set pernyataanlogis saling terkait dalam bentuk
pernyataan empiris tentang sifat kelas terbatas dari
peristiwa atau hal-hal lain;

 Proses sistematis dalam merumuskan danmengorganisir
ide-ideuntuk memahami suatu fenomena tertentu; dan
seperangkat ide yang saling berhubungan yang muncul 
dari proses ini.



 Pengetahuan naturalistik-positivistik verus 

pengetahuan sensitising-deskriptif.

 Abstrak versus kontekstual.

 Falsifiability sebagai suatu elemen utama.

 Pengertian sebagai tujuan versus penjelasan, 

prediksi dan kontrol.

 Pengetahuan akademik versus personal.

 Pengetahuan untuk pengetahuan itu sendiri versus 

pengetahuan untuk perubahan sosial.




