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BAB 1.  PENDAHULUAN 
 

Konsep dan Pengertian Keluarga 

 

 Perkawinan dan keluarga merupakan institusi sosial manusia yang tertua di muka 

bumi ini.  Dalam setiap budaya, pusat organisasi yang melahirkan keturunan dan 

membesarkan anak serta hidup saling berdampingan dan membutuhkan dalam waktu 

lama membentuk suatu unit yang dikatakan keluarga.  Keluarga adalah sebagai unit 

sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua 

institusi masyarakat dan negara.  Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga 

memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya yang meliputi 

agama, psikologi, makan, minum dan sebagainya.   Adapun tujuan membentuk keluarga 

adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggota keluarganya.   Keluarga yang  

sejahtera diartikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang 

sah, mampu memenuhi kebutuhan fisik dan mental yang layak, bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa serta memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota 

keluarga, dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.   

 

 Keluarga dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan di sekitarnya.  Oleh karena 

itu keluarga harus mempunyai strategi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan 

lingkungannya.     Strategi koping keluarga dalam menyesuaikan dengan lingkungan 

dipelopori oleh landasan konseptual yang paling awal oleh  Reuben Hill (1949, 1958) 

dengan model krisis keluarga ABCDX dan Model Ganda ABCX dari McCubbin dan 

Patterson (McCubbin & Patterson, 1981; 1983a; 1983b).   Model tersebut membahas 

penyesuaian keluarga dalam merespon pra kirisis adalah yang difokuskan pada penyebab 

stress atau the stressor, daya tahan sumberdaya  keluarga (the family's resistance resources), 

dan  penilaian penyebab kejadian stres  keluarga  (the family's appraisal of the stress or 

event).    

 

 Dalam menyesuaikan dengan lingkungan keluarga besar, perspektif perkembangan 

keluarga membahas hubungan antara generasi (inter-generational relationships)  yang 

mengasumsikan bahwa praktek hubungan antara suami-istri dan orangtua-anak dalam 

keluarga inti dipengaruhi dan diturunkan dari pengalaman-pengalaman individu pada 

keluarga orientasi atau keluarga asal sebelumnya (Belsky & Pensky, 1986).  Dengan 

demikian, sangat penting juga untuk mengembangkan riset yang menganalisis perilaku 

Tujuan Instruksional Khusus: 

Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu menjelaskan:  

1. Konsep dan pengertian keluarga. 

2. Tujuan dan manfaat penulisan buku.  

3. Organisasi penulisan buku. 

4. Metoda penulisan buku. 



antar generasi (intergenerational behaviour ) yang difokuskan pada hubungan perilaku 

orangtua terhadap generasi keturunannya. 

 

 Berkaitan dengan studi keluarga di Indonesia, maka diketahui bahwa keluarga 

Indonesia hidup di kawasan kepulauan yang terletak di daerah tropis.   Kekuatan suatu 

bangsa dan negara tergantung dari kombinasi antara potensi sumberdaya manusia dan 

potensi sumberdaya alam yang dimiliki.  Potensi geografis Bangsa Indonesia ini sangat 

strategis karena terletak di garis katulistiwa diantara dua Samudra Pasifik dan Samudra 

Hindia dan diantara dua benua Asia dan Australia. Sumberdaya alam yang terdiri atas 

flora dan fauna juga sangat melimpah.  Sumberdaya alam Indonesia berasal dari 

pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan serta 

pertambangan dan energi.  

 

 Potensi sumberdaya manusia bagi keluarga Indonesia adalah kontribusi kaum 

perempuan sebagai pendidik utama dan pertama anak-anaknya, dan sebagai kontributor 

ekonomi yang signifikan bagi keluarganya.    Berbagai hasil penelitian membuktikan 

bahwa perempuan yang bekerja sekaligus sebagai ibu rumahtangga berkontribusi dalam 

memperoleh pendapatan bagi keluarganya (generating income for the family) sampai 

dengan dua-pertiga dari pendapatan total keluarga.  Fakta ini sudah membuktikan adanya 

pergeseran dan dinamika peran dan fungsi keluarga di Indonesia berkaitan dengan 

pembagian peran gender dalam keluarga.  Sudah terjadi kemitraan peran gender dalam 

keluarga di Indonesia. 

 

 Disamping potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh 

keluarga Indonesia, namun masih juga memiliki permasalahan yang berkaitan dengan 

sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.  Permasalahan keluarga berkaitan dengan 

laju pertumbuhan penduduk, masalah kekerasan dalam rumahtangga, masalah 

perdagangan orang (trafficking), masalah pendidikan perempuan dan masalah 

kemiskinan.   

 

 Laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang cepat beimplikasi pada 

bertambahnya jumlah penduduk dan membawa konsekuensi pada meningkatnya 

kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, perumahan, air bersih, lapangan pekerjaan, 

keamanan dan pertahanan nasional.  Apabila kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka 

akan berakibat terhadap rendahnya ketahanan keluarga dan masyarakat serta negara.  

Gagalnya pemenuhan kebutuhan keluarga dan masyarakat akan berdampak pada 

keteraturan sosial dan degradasi lingkungan seperti pengundulan hutan, banjir dan 

longsor serta polusi.  Permasalahan sosial, ekonomi dan demografi ini diperparah dengan 

adanya pergeseran musim (climate change) akibat pemanasan global (global warming). 

 

 Untuk mengatasi semua permasalahan keluarga dan masyarakat, Pemerintah 

Indonesia melalui Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 

menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035 untuk 

menanggulangi dampak pertumbuhan penduduk yang cepat dan mengendalikan arah 

perkembangan kependudukan secara lintas sektoral agar dapat mendukung pembangunan 

nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
1.1

  Terdapat 5 Kelompok Kerja (Pokja) 



yang terdiri atas: (1) Kelompok Kerja I:   Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk 

dengan tugas mengendalikan penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka 

kematian, pengaturan mobilitas agar penduduk tumbuh seimbang, (2) Kelompok Kerja II:   

Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk dengan tugas peningkatan fasilitas dan 

aksesibilitas kesehatan, pendidikan, pembangunan karakter bangsa, peningkatan nilai 

agama, peningkatan perekonomian dan peningkatan nilai sosial budaya agar penduduk 

mempunyai kualitas tinggi, berdaya saing dan berkarakter, (3) Kelompok Kerja III:   

Bidang Pembangunan Keluarga dengan tugas melakukan pembinaan ketahanan keluarga 

dan pembinaan kesejahteraan keluarga agar menjadi keluarga yang berkualitas, sejahtera 

lahir dan batin, (4) Kelompok Kerja IV:   Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan 

Mobilitas Penduduk dengan tugas melakukan perencanaan dan pembangunan wilayah, 

perencanaan dan pembangunan infrastruktur, peningkatan perekonomian daerah, 

perluasan lapangan kerja, penerapan IPTEK dalam teknologi tepat guna agar mobilitas 

dan persebaran penduduk seimbang, dan (5) Kelompok Kerja V:   Bidang Pembangunan 

Database Kependudukan dengan tugas melakukan revitalisasi registrasi kelahiran, 

kematian dan pindah-datang agar diperoleh sistem database kependudukan yang akurat 

dan terpercaya.
1.1

 

 

 Berkaitan dengan semakin banyaknya tantangan lingkungan yang dihadapi oleh keluarga 

Indonesia, maka semakin terasa penting untuk mengembangkan studi ekologi keluarga dalam 

mengerti identitas bangsa dan Negara RI.  Disamping itu studi ekologi keluarga juga dapat 

memberi masukan secara konkrit dalam pembangunan nasional berkaitan dengan pembangunan 

sumberdaya manusia Indonesia. 

 

 

Tujuan dan Manfaat Penulisan Buku  

 

 Buku “Pengantar Studi Keluarga” bertujuan secara umum untuk menjelaskan konsep dan 

pendekatan studi keluarga.  Adapun tujuan khusus penulisan buku ini adalah:  

 

1. Menjelaskan konsep dan pendekatan studi keluarga. 

2. Menjelaskan potensi keluarga  Indonesia. 

3. Menjelaskan permasalahan keluarga Indonesia. 

 

Buku ini dijadikan pegangan bagi mahasiswa tingkat sarjana yang mengambil Mata 

Kuliah Pengantar Ilmu Keluarga (IKK 211) dengan 3 sks di Departemen Ilmu Keluarga dan 

Konsumen (IKK), Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor sebagai mata kuliah wajib 

bagi mahasiswa IKK dan sebagai mata kuliah supporting course (SC) bagi mahasiswa 

departemen lain di Institut Pertanian Bogor. 

 

 

Organisasi Penulisan Buku 

 

 Penulisan buku ini dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian dan 15 bab yang saling berkaitan 

mulai dari pendekatan konseptual, dan realitas potensi serta permasalahan keluarga Indonesia 

(Gambar 1.1). 



 

1. Bagian I:   Konsep Keluarga yang terdiri atas: 

a. Pendahuluan. 

b. Pendekatan studi keluarga. 

c. Interaksi dalam keluarga dan strategi koping. 

d. Intergenerational relationships within families. 

 

2. Bagian II:   Potensi Keluarga Indonesia yang terdiri atas: 

a. Kontribusi ekonomi perempuan. 

b. Keluarga dan perkembangan anak balita. 

c. Potensi sumberdaya manusia dan alam Indonesia serta kebijakan nasional. 

d. Peningkatan fungsi keluarga menuju ketahanan pangan keluarga. 

 

3. Bagian III: Permasalahan Keluarga Indonesia yang terdiri atas: 

a. Kekerasan dalam rumahtangga dan trafficking. 

b. Keluarga dan tenaga kerja wanita. 

c. Permasalahan pendidikan di Indonesia. 

d. Keluarga dan pendidikan perempuan. 

e. Penanggulangan kemiskinan keluarga di Indonesia. 

f. Keluarga dan perubahan iklim. 

g. Contoh instrumen penelitian studi keluarga. 

 



               
     

 Gambar 1.1.  Organisasi penulisan buku. 

 

 

 

Metode  Penulisan Buku 

 

Buku ini ditulis berdasarkan studi pustaka, analisis data sekunder, hasil-hasil penelitian, 

textbook, laporan resmi daerah, dokumen-dokumen Pemerintah Daerah dan tulisan-tulisan 

ilmiah yang dirangkai oleh penulis.    Persiapan penulisan buku ini dimulai pada tahun 2006 dan 

2007, kemudian diteruskan lagi pada awal tahun 2010.  Tahapan selanjutnya diteruskan pada 

pertengahan tahun 2011.  Akhirnya, pengeditan akhir dilakukan pada bulan Maret sampai Juni 

2012. 

 

 Sebagian pustaka yang dipakai pada buku ini adalah pustaka klasik yang menjadi 

pegangan studi keluarga di awal tahun 1950-1970an.  Beberapa pustaka masih dipakai sampai 

saat ini sebagai konsep dasar studi keluarga.  Pustaka lainnya berasal dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh orang lain maupun yang dilakukan oleh penulis yang dicantumkan pada catatan 

kaki dan daftar pustaka. 
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 Pendahuluan. 

 Pendekatan studi keluarga. 

 Interaksi dalam keluarga dan strategi koping. 

 Intergenerational relationships within families. 

 

 

 

 

 

BAGIAN II:  POTENSI KELUARGA 

INDONESIA 

 

 Kontribusi ekonomi perempuan. 

 Keluarga dan perkembangan anak balita. 

 Potensi sumberdaya manusia dan alam 

Indonesia serta kebijakan nasional. 

 

 
 

BAGIAN III:  PERMASALAHAN 

KELUARGA INDONESIA 

 

 Kekerasan dalam rumahtangga dan 

trafficking. 

 Keluarga dan tenaga kerja wanita. 

 Permasalahan pendidikan di Indonesia. 

 Keluarga dan pendidikan perempuan. 

 Penanggulangan kemiskinan keluarga di  

Indonesia. 

 Keluarga dan perubahan iklim. 

 Contoh instrumen penelitian studi  

keluarga. 

 

 

 
 



 

Ringkasan 

 Keluarga adalah sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan 

landasan dasar dari semua institusi masyarakat dan negara.  Sebagai unit terkecil dalam 

masyarakat, keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya 

yang meliputi agama, psikologi, makan, minum dan sebagainya. 

  Buku “Pengantar Studi Keluarga” bertujuan secara umum untuk menjelaskan konsep dan 

pendekatan studi keluarga.  Adapun tujuan khusus penulisan buku ini adalah menjelaskan 

konsep dan pendekatan studi keluarga, menjelaskan potensi keluarga  Indonesia, 

menjelaskan permasalahan keluarga Indonesia. 

 

Pertanyaan 

 Apa konsep keluarga? 

 Apa tujuan dan isi buku ini? 

 

Kata Kunci 

 Keluarga, penyesuaian keluarga,  

 Permasalahan keluarga, potensi keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


