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Family is the first and main educator for all 
human beings

Family is the school of love and trainers of  
management of stress, management of psycho-social-

mental and spiritual, and educator of character 
building 

1.   DEFINISI KELUARGA



Pengertian Keluarga:
UU 52 Tahun 2009

• Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat 
yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan 
anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan
anaknya.

• Keluarga berkualitas adalah keluarga yang 
dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan
bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, 
memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke
depan, bertanggung jawab, harmonis dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.



,,

NEGARA ADIL DAN MAKMUR =  KELUARGA SEJAHTERA  + 
RELASI  ANGGOTA KELUARGA (SUAMI-ISTRI, ORANGTUA-

ANAK) HARMONIS  DI SEMUA 
LAPISAN MASYARAKAT,,

Keluarga merupakan pilar-pilar penyangga eksistensi 
suatu bangsa.  Apabila pilar-pilar tersebut keropos, 

maka bangunan suatu bangsa tidak akan mempunyai 
landasan yang kokoh,,

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat diharapkan menjadi 
keluarga yang sehat yaitu yang dapat menciptakan konsensus apabila ada 

konflik, keluarga yang stabil, dan dapat memperkirakan lingkungannya 
apabila terjadi sesuatu, dan dapat memotivasi orangtua untuk 

mendedikasikan hidupnya untuk menciptakan bonding emosional yang kuat 
diantara anggota keluarganya



2. Peran Keluarga dalam
Menyiapkan SDM
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KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)

• SEHAT JASMANI 
(CAGER)

• SEHAT ROHANI/ 
SPIRITUAL (BAGER)

• SEHAT OTAK 
(PINTER)
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Illustration: Gregory Nemec
From "Teachers College Reports," Columbia University, 
Vol. 3, No. 1, Winter 2001

8 DAMPAK NEGATIF DARI KEKERASAN TERHADAP ANAK 
(Megawangi, Wiyono, Puspitawati 2006)

1. MENUMPULKAN HATI NURANI 

2. MEMBUAT ANAK TERLIBAT PERBUATAN 
KRIMINAL

3. MEMBUAT ANAK GEMAR MELAKUKAN 
TEROR DAN ANCAMAN

4. MEMBUAT ANAK MENJADI 
PEMBOHONG

5. MEMBUAT ANAK RENDAH DIRI/MINDER

6. MENIMBULKAN KELAINAN PERILAKU 
SEKSUAL 

7. MENGGANGGU PERTUMBUHAN OTAK 
ANAK

8. MEMBUAT PRESTASI BELAJAR ANAK 
RENDAH





3. Interaksi Suami dan Istri
Responsif Gender
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A
J1

B

J2

J3Gambar .  Ilustrasi Pilihan Hidup Menuju Tujuan Bersama Keluarga dan Masyarakat melalui Kerjasama
Gender yang Harmonis (Puspitawati, 2006a)

PEREMPUAN  LEBIH MEMENTINGKAN 
KARIERNYA

LAKI2 LEBIH DOMINAN DAN 
OTORITER

LAKI2 & PEREMPUAN BEKERJASAMA 
DGN PENUH TGJWB & PENGERTIAN

STRATEGI 
PEMBAGIAN 
PERAN DALAM 
KELUARGA



Hal-hal yang dianjurkan dan yang harus dihindari dalam 
kemitraan dalam perkawinan

Hal-hal yang Dianjurkan Hal-hal yang Harus Dihindari

Berkata sopan dan menghargai, seperti 

istriku/suamiku yang baik, saya bersyukur punya 

istri/suami sepertimu, terima kasih atas 

makannya, masakannya enak, dll

Berkata kasar dan menghina, seperti bodoh kamu, 

goblok, dasar perempuan/lelaki, lelaki hidung

belang, perempuan jalang, dll

Berharap optimis pada keadaan keluarga Menyerah tanpa harap dan pesimis pada keadaan

keluarga

Selalu introspeksi diri Selalu membenarkan diri

Sering meminta maaf Sulit meminta maaf

Sering berterima kasih Sulit berterima kasih

Berbagi tugas secara fleksibel Berbagi tugas secara kaku atau bahkan sendiri-

sendiri

Selalu berdedikasi untuk keluarga Menyampingkan/ mengabaikan keluarga, seperti 

Selalu kompak tolong menolong Saling egois dan tidak berbagi, seperti 

Suami membantu istri dalam peran domestik Suami membiarkan istri sendirian untuk 

menjalankan peran domestik

Suami menghargai istri dalam peran publik Suami melarang istri menjalankan peran publik

Suami dan istri bersama menjalankan peran 

sosial

Suami mendominasi peran sosial kemasyarakatan



”Apabila laki-laki dan perempuan hidup bersama, maka berdua akan 
membuat unit yang lebih kuat dibandingkan dengan kalau masing-

masing hidup secara individual.  Bersama, maka  laki-laki dan 
perempuan yang berbeda personalitasnya akan menjalin hubungan, 
dan keduanya akan dibantu dan diberkati oleh Tuhan karena sudah 

menjadi Tim Tuhan yang baik”.

”Kedudukan suami dan istri adalah setara, yang artinya sejajar dalam 
arti sama-sama penting dan sama-sama berperan sesuai dengan 
pembagian peran yang disepakati.    Konsep kesetaraan dalam 

perkawinan disini bukan sebagai suatu pemberontakan terhadap 
aturan budaya patriarki, namun sebagai suatu koreksi terhadap 

penyimpangan budaya patriarki yang digunakan oleh kaum lelaki 
untuk melanggengkan kekuasaan atas nama perkawinan”.



• Meskipun dalam budaya patriarki laki-laki atau suami adalah pemimpin, 
namun makna “pemimpin keluarga” sebagaimana yang dilabelkan oleh 
sistim budaya patriarkhi adalah bermakna “pemimpin bersama secara 
kemitraan (partnership)” antara suami dan istri dengan saling 
melengkapi kemampuan dan kelemahan masing-masing.  Jadi bukan 
kepemimpinan otoriter  yang seakan-akan istri/ suami harus tunduk 
kepada kemauan salah satu pihak.  Dengan demikian bentuk adil gender 
dalam keluarga diawali dari “Mitra kesejajaran/kesetaraan” antara 
suami dan istri (meskipun suami tetap menjadi pemimpin keluarga), 
yaitu masing-masing menjadi pendengar yang baik bagi pihak lain 
termasuk juga dari pihak anak-anak.

• Hubungan suami istri, bukanlah hubungan “ atasan dengan bawahan” 
atau “majikan dan buruh” ataupun  “orang nomor satu (pemimpin) dan 
orang belakang (konco wingking atau orang dapur)”, namun merupakan 
hubungan pribadi-pribadi yang “merdeka (free–independent)”, pribadi-
pribadi yang menyatu kedalam satu wadah kesatuan yang utuh yang 
dilandasi oleh saling membutuhkan, saling melindungi, saling 
melengkapi dan saling menyayangi satu dengan yang lain untuk sama-
sama bertanggungjawab di lingkungan masyarakat dan dihadapan Tuhan 
Yang Maha Esa.



• Untuk suami, meskipun menurut sebagian besar adat dan norma serta 
agama adalah kepala rumahtangga atau pemimpin bagi istrinya, namun 
tidak secara otomatis suami boleh semaunya dengan sekehendak 
hatinya menjadi pribadi yang otoriter, menang sendiri, dan berkeras hati 
mempimpin keluarga tanpa mempertimbangkan kemauan dan 
kemampuan intelektual istrinya.

”Hak seorang istri adalah menghargai hak suaminya, begitupula 
sebaliknya hak seorang suami adalah menghargai hak istrinya.  Pasangan 

suami istri yang harus menyadari bahwa haknya adalah sama dan 
setara.  Adapun kewajiban seorang istri yang harus patuh pada perintah 

suami dimaknai sebagai ungkapan penghargaan terhadap pemimpin 
keluarga.  Namun demikian, suami juga harus membalas kepatuhan  

sebagai kewajiban istri dengan menjaga dan menghargai martabat istri 
sebagai orang merdeka yang dengan sadar patuh kepada suaminya”.



• Status sebagai suami atau istri tidak berarti menghambat atau 
menghalangi masing-masing pihak dalam mengaktualisasikan diri secara 
positif (suami dan istri memang sudah mempunyai pekerjaan sebelum 
menikah, dan masing-masing mempunyai kemampuan intelektual dan 
ketrampilan masing-masing).  Masing-masing mempunyai hak dan 
kewajiban untuk berperan serta dalam segala bidang di masyarakat.  
Justru, kalau memungkinkan, status baru suami istri dapat mendukung 
satu sama lain dalam melaksanakan peranserta individu dalam 
masyarakat.

• Suami dan istri harus mampu mengatur waktu dan berinteraksi dengan 
baik serta dapat berbagi tugas dalam menjalankan perannya masing-
masing secara adil dan seimbang, karena pada hakekatnya semua urusan 
rumahtangga, baik aspek produktif, domestik, dan sosial 
kemasyarakatan, serta kekerabatan adalah urusan bersama dan 
tanggung jawab bersama suami istri.  Oleh karena itu, kemampuan 
mengendalikan diri dan kemampuan bekerjasama didasari saling 
pengertian adalah kunci utama dalam membina kebersamaan.



4. Sinergisme Sekolah & Keluarga



AKTOR PEMBENTUK SUMBERDAYA 
MANUSIA

MASYARAKAT 
DAN 

PEMERINTAH

GURU-GURU
L                    P

ORANGTUA
L                    P

ANAK
LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JANGAN 
BIAS 

GENDER



HASIL PENELITIAN

SINERGISME KELUARGA/ORANGTUA DAN SEKOLAH:

 Sinergisme pihak keluarga siswa dan sekolah belum optimal, hanya
sebatas hubungan formal akademis (mengambil raport, MOS), tidak
ada kegiatan bersama antara sekolah dan orangtua membahas
perencanaan pendidikan anak. Kelemahan sinergisme antara
keluarga dengan sekolah: terbatas dari sisi waktu, frekuensi dan
penanganan permasalahan siswa.

 Komite sekolah belum mempunyai pemetaan tentang potensi dan
permasalahan siswa serta perencanaan pendidikan di masa depan.

 Orangtua merasa cukup aktif menghubungi sekolah meskipun ada
perasaan kurang puas pada sebagian orangtua terhadap sinergisme
interaksi orangtua dan sekolah. Orangtua dan contoh SMP dan SMA
juga menyatakan kurang puas terhadap prestasi anaknya dan
keaktifan orangtua dalam menghubungi sekolah.

 Contoh maupun orangtua kurang puas terhadap fasilitas fisik
sekolah seperti lapangan olah raga, kamar kecil dan toilet sekolah.
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Perasaan Siswa 

terhadap Sekolah  

dan Pembelajaran

Perasaan siswa terhadap sekolah:  

 Siswa sangat suka sekolah, sekolah sangat penting,dan dengan bersekolah maka dirinya yakin  akan 

masa depan yang lebih baik, serta sekolah tidak membosankan.

Perasaan siswa terhadap belajar di sekolah:  

Siswa berusaha keras mengikuti pelajaran sekolah, selalu mengerjakan pekerjaan rumah (PR), dan

menganggap nilai-nilai pelajaran sangat berarti bagi  dirinya.

Tidak ada satu pun siswa yang setuju bahwa mengerjakan pekerjaan sekolah adalah  membuang 

waktu saja.

Siswa merasa bahwa belajar adalah soal mudah baginya dan mempunyai prestasi yang bagus di 

sekolah.

Perasaan siswa terhadap interaksi dengan guru:  

 Guru antusias dalam memberi pelajaran di kelas,  interaksi guru dan siswa dalam keadaan baik, dan  

siswa merasa sangat dekat dengan guru.

Perasaan siswa terhadap pembelajaran di sekolah berwawasan gender:  

 Diketahui adanya netral gender dalam pembelajaran di kelas yaitu:

o Penilaian pembelajaran adalah fair untuk semua siswa, metode pembelajaran tidak pilih kasih 

antar siswa laki-laki dan perempuan, guru selalu membagi tugas kelompok dengan proporsi siswa 

laki-laki dan perempuan seimbang/ proporsional, dan guru bertanya secara seimbang antara siswa 

laki-laki dan perempuan di dalam kelas.

o Siswa laki-laki dan perempuan duduk dalam satu bangku.

 Ada indikasi sedikit bias gender dalam perlakukan guru terhadap siswa dan kebiasaan posisi duduk 

siswa laki-laki dan perempuan yaitu:

o Siswa laki-laki kurang mau bekerjasama dengan siswa perempuan.

o Guru lebih sering menghukum siswa laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

o Guru berkomunikasi lebih halus pada siswa perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

o Siswa laki-laki selalu duduk di belakang

o Siswa perempuan selalu duduk paling depan.

o Siswa perempuan lebih rajin daripada siswa laki-laki.



Bentuk-bentuk Sinergisme Orangtua dan Sekolah

• Sinergisme rutin melalui undangan dari sekolah karena ada rutinitas
seperti masalah siswa, prestasi siswa, pembagian raport, kegiatan
sekolah, dan MOS. 

• Sinergisme sukarela melalui upaya orangtua secara sukarela datang
untuk menanyakan kemajuan belajar anaknya di sekolah.

• Penyebaran informasi melalui selebaran atau surat edaran (berisi
himbauan, motivasi belajar, dan kegiatan ekstrakurikuler).

• Bentuk komunikasi antara walikelas dengan orangtua melalui media 
sms (short message service) untuk menyapa, memonitor anak, 
menanyakan kemajuan belajar, memanggil orangtua, dan
berkonsultasi. 

• Penyuluhan tentang pengasuhan anak yang baik kepada orangtua.
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SINERGISME SISTEM SEKOLAH DAN LINGKUNGAN 
KELUARGA 

Gambar 2. Sinergisme Interaksi Tiga Aktor (Tryadic Interactions) dalam Mewujudkan
Kualitas Pendidikan Berwawasan Gender di Sekolah.

KELUARGA/ 
ORANGTUA

GURU/ PIHAK 
SEKOLAH

SISWA

Proses Pembelajaran
di kelas sudah
dilakukan dengan
cukup baik, tidak ada
permasalahan yang 
berarti di dalam
kelas. 

Interaksi siswa dan
orangtuanya sudah
cukup baik, dengan
didasari nilai-nilai
keluarga yang cukup
tinggi. 

Sinergisme pihak keluarga dan sekolah masih
dapat ditingkatkan terutama melalui
peningkatan fungsi komite sekolah dan kegiatan
family counceling melalui fungsi “Bimbingan
dan Konseling” di sekolah. 
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