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Sebagian dari Bab 1 dan 2 

Pengantar Studi Keluarga  

(Puspitawati, 2018) 

 

PENDAHULUAN 
 

TANTANGAN KELUARGA 

 

Tantangan lain dari keberadaan keluarga adalah 

penyesuaian keluarga dalam pencapaian Target 

Sustainable Development Goals (SDGs) yang disepakati 

oleh seluruh negara di dunia untuk dicapai pada tahun 

2030, yaitu meliputi: 
1.2.

 

1. Menghapus kemiskinan. 

2. Mengakhiri kelaparan. 

3. Kesehatan dan kesejahteraan. 

4. Kualitas pendidikan yang baik. 

5. Kesetaraan gender.  

6. Air bersih dan sanitasi. 

7. Akses ke energi yang terjangkau. 

8. Pertumbuhan ekonomi. 

9. Inovasi dan infrastruktur. 

10. Mengurangi ketimpangan. 

11. Pembangunan berkelanjutan. 

12. Konsumsi dan produksi berkelanjutan. 

13. Mencegah dampak perubahan iklim. 

14. Menjaga sumber daya laut. 

15. Menjaga ekosistem darat. 

16. Perdamaian dan keadilan. 

17. Revitalisasi kemitraan global. 
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Kehidupan keluarga di masa depan akan semakin 

kompleks dengan adanya Era Revolusi Industri 4.0.    

Hal ini berarti bahwa keluarga harus mempersiapkan diri 

dalam menyesuaikan kehidupan yang semakin sulit dan 

kompleks di era revolusi industri 4.0 tersebut.  Berikut 

ini dijelaskan tentang dinamika tahapan revolusi industri 

sebagai berikut: 
1.3.

 

  

 Era  Revolusi  Industri  1.0:   Revolusi industri yang 

pertama  ditandai oleh penemuan mesin uap di 

Inggris pada abad ke-18.  Di era ini tenaga manusia 

yang awalnya menjadi tumpuan utama 

perekonomian sebuah negara sedikit demi sedikit 

mulai tergantikan oleh mesin.   Struktur ekonomi 

yang dulunya didominasi oleh sektor agraris menjadi 

beralih ke sektor manufaktur. 

 Era  Revolusi  Industri  2.0:   Revolusi industri yang 

kedua ditandai oleh kemunculan pembangkit listrik 

pada abad ke-19.  Penemuan ini kemudian memicu 

kemunculan pesawat telepon dan berkembangnya 

sistem jalur perakitan (assembly line) sehingga 

tercipta proses produksi transportasi secara masal. 

 Era  Revolusi  Industri  3.0:   Revolusi industri yang 

ketiga ditandai dengan adanya kemajuan dunia di 

bidang elektronik dan teknologi informasi (TI) yang 

prosesnya terjadi pada tahun 1970-an dengan adanya 

produksi secara masal.  Pada tahun-tahun  

sesudahnya  pemanfaatan robot dalam proses 

produksi mulai menggantikan manusia.  

Perkembangan teknologi digital dan internet 

mengubah cara berkomunikasi dan berbisnis. 

 Menuju  Era  Revolusi  Industri  4.0:  Revolusi 

industri yang keempat dibangun di atas inovasi 

industri ketiga yang akan mengubah industri di 

seluruh dunia dengan implementasi sistem cyber-

physical seperti: 

o Kecerdasan buatan (artificial intelligence). 

o Internet untuk segala. 

o Kendaraan berkemudi otomatis. 

o Teknologi nano. 

o Energi terbarukan. 

 

Karena berkembangnya hal-hal baru ini secara 

masif, maka akan muncul pasar baru yang 
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memerlukan seperangkat keterampilan baru untuk 

banyak pekerjaan.  Robot yang semakin pintar akan 

mengambil alih beberapa pekerjaan dan pekerjaan 

yang tidak ada sebelumnya akan banyak dibutuhkan. 

 

Berkaitan dengan kebutuhan ketrampilan yang harus 

disiapkan oleh institusi keluarga sebagai unit terkecil 

masyarakat di era revolusi industri 4.0, berikut ini 

disajikan 10 ketrampilan atas yang dibutuhkan. 
1.4.

   

Kebutuhan ketrampilan pada tahun 2020 meliputi: 

1. Complex problem solving. 

2. Critical thinking. 

3. Creativity. 

4. People management. 

5. Coordinating with others. 

6. Emotional intelligence. 

7. Judgment and decision making. 

8. Service orientation. 

9. Negotiation. 

10. Cognitive flexibility. 

 

Kebutuhan ketrampilan pada tahun 2025 meliputi: 

1. Complex problem solving. 

2. Coordinating with others. 

3. People management. 

4. Critical thinking. 

5. Negotiation. 

6. Quality control. 

7. Service orientation. 

8. Judgment and decision making. 

9. Active listening. 

10. Creativity. 

 

Keluarga harus menjalankan fungsinya semaksimal 

mungkin untuk menyiapkan semua anggota keluarganya 

agar mempunyai ketrampilan yang handal sesuai dengan 

kebutuhan jaman. 
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BAB 2. 

PENDEKATAN STUDI 
KELUARGA 

 

Learning Outcome 2: 

Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu 

menjelaskan: 

 

 

2.1 Landasan Keilmuan Studi Keluarga 
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Gambar 2.1.   Latar belakang keilmuan yang menjadi dasar Studi Keluarga  

  (Puspitawati, 2012). 

Disiplin ilmu yang terkait dengan lingkup studi keluarga disajikan pada tabel berikut 

ini. 

 

Tabel 2.1.  Disiplin ilmu yang terkait dengan lingkup studi keluarga.
2.14 

  

Disiplin Ilmu Ilustrasi Topik 

Antropologi Keluarga dalam perkembangan masyarakat:  Studi 

lintas budaya; Evolusi; Kekerabatan 

Biologi Pertumbuhan manusia; Genetik; Konsepsi dan 

reproduksi 

Perkembangan 

Anak 

Pertumbuhan anak; Pembelajaran; Personalitas 

Konseling Terapi keluarga; Hubungan interpersonal; Panduan 

Vokasi 

Demografi Perkawinan; Kelahiran; Tingkat perceraian; Pola 

Mobilitas 

Ekonomi Keuangan keluarga; Perilaku konsumen; Standar 

hidup 

Pendidikan Kehidupan keluarga; Persiapan perkawinan; 

Perkembangan anak; Pendidikan seks 

English Keluarga melalui literatur; sajak, novel, dan media 

masa 

Gerontologi Kehidupan keluarga lanjut usia; Hubungan antar 

generasi: Dukungan sistem kekerabatan  

Sejarah Asal keluarga; tren, dan pola keluarga sepanjang 

sejarah 

Home 

Economics 

Perumahan, gizi, ekologi, perkembangan anak 

Hukum Perkawinan, perceraian, kekerasan, adopsi, 

kesejahteraan, hak asuh anak 

Psikologi Hubungan interpersonal, pembelajaran, perkembangan 

manusia 

Kesehatan 

Masyarakat 

Penyakit, perawatan setelah melahirkan, obat 

pencegahan penyakit 

Agama Moral, sumpah perkawinan, cinta, pelatihan agama 

Pekerja Sosial Pelayanan keluarga, anak, ibu melahirkan dan lanjut 

usia  

Sosiologi Sistem keluarga, hubungan interpersonal, perubahan 

sosial 

(Sumber:  Eshleman, J. R.,  1991; Hal. 40). 
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Studi keluarga juga menyangkut masyarakat karena 

keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Definisi 

dari masyarakat adalah suatu agregat dari orang-orang 

yang secara umum diidentikkan dengan penguasaan 

terhadap batas suatu teritorial/lokasi dan selalu eksis 

melalui waktu secara terus- menerus. Dengan demikian, 

suatu masyarakat memerlukan penyediaan peraturan 

tentang hubungan para anggotanya (hukum, undang-

undang) seperti berikut.
2.1

 

 

1. Kebutuhan  fisik  para  anggotanya  (makanan,  

pakaian,  dan     perumahan). 

2. Kebutuhan untuk meneruskan keturunan 

(reproduksi dan adopsi). 

3. Fungsi sosialisasi dari anggotanya. 

 

Hal-hal yang berkaitan dengan studi keluarga 

adalah sebagai  berikut.
2.3

 

1. Perkawinan dan keluarga merupakan interdisiplin 

ilmu yang sangat tinggi. 
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2. Studi ilmu keluarga baru berkembang secara 

sistematis pada satu abad terakhir ini. Pada 

pertengahan tahun 1800-an, minat studi keluarga 

difokuskan pada skema evolusi besar dari 

perubahan dan filosofi keluarga. Dengan 

pergantian abad ke-19, fokus studi keluarga adalah 

reformasi sosial dengan pengumpulan data yang 

sistematis. Hal ini juga diikuti oleh perbaikan dan 

penyempurnaan dalam metodologi riset dan 

menjadi suatu perhatian dalam teori sosial. Baru 

pada pertengahan tahun 1900-an, hasil-hasil 

penelitian diringkas  dan direkapitulasi berikut 

dengan kerangka konseptual secara lebih 

sistematis. 

 

3. Terdapat lima dasar pendekatan teori umum 

sebagai kerangka konseptual dalam studi keluarga, 

yaitu teori struktural fungsional, konflik sosial, 

interaksi simbolis, pertukaran sosial, dan 

perkembangan. 

 

 

Pendekatan 

Studi Keluarga 

 
4. Salah satu teori dominan dalam referensi kerangka 

konseptual keluarga adalah Teori Struktural 

Fungsional (Structural Functional). Kerangka teori 

ini adalah sistem sosial sebagai unit otonomi dasar dan 

keluarga sebagai subsistem. Semua sistem mempunyai 

bagian yang saling  bergantung  dan  melakukan  hal-

hal  tertentu  untuk  individu atau masyarakat yang 

mempunyai berbagai macam konsekuensi fungsi. 

Tugas dasar dari analisis fungsional adalah 

menjelaskan bagian, hubungan antara bagian dengan 

keseluruhan, dan fungsi yang dilakukan oleh bagian 

sebagai hasil dari hubungan tersebut. 

 

5. Teori Konflik Sosial (Social conflict) terdiri atas dua 

asumsi  dasar yang sangat signifikan: (1) konflik 

adalah alamiah dan tidak dapat dihindarkan, (2) faktor 

mayor yang dapat mengarah pada perubahan sosial. 

Teori Konflik Marxian fokus pada ketidaksetaraan 
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ekonomi, sementara Teori Konflik Feminisme fokus 

pada ketidaksetaraan gender dan dominasi laki-laki. 

Teori konflik dapat diaplikasikan dalam memahami 

hubungan perkawinan, kekuasaan, pembagian tenaga 

kerja, serta konflik dalam tingkatan makro 

(masyarakat) dan mikro (interpersonal). 

 

6. Teori Interaksi Simbolis (Symbolic Interaction) 

merujuk pada dua pertanyaan yang memfokuskan 

pada keluarga, yaitu sosialisasi dan personalitas. 

Dasar asumsi dari teori ini bahwa manusia bertindak 

berdasarkan sesuatu yang bermakna bagi dirinya. 

Makna (meanings) ini diturunkan dari interaksi 

dengan orang lain dan makna ini dapat dimodifikasi 

melalui proses interpretasi. Manusia adalah unik 

untuk dirinya, dapat dipahami hanya dalam konteks 

dirinya, baik yang sudah melekat menjadi sifat 

baiknya atau buruknya, dan merespons kepada 

dorongan diri sendiri (self-stimulating) atau dorongan 

yang diinterpretasi secara simbolis (symbolically 

interpreted stimuli). 

 

7. Kerangka Pertukaran Sosial (Social Exchange) 

membantu untuk memahami outcome perilaku 

tertentu dengan kondisi suatu struktur tertentu dan 

potensi interaksi. Terdapat dua pendekatan yang 

berbeda dalam mengukur pertukaran. Pertama adalah 

konsisten dengan kerangka perilaku dan kedua 

konsisten dengan kerangka interaksi. Kerangka ini 

digunakan untuk memahami proses pemilihan 

pasangan (mate selection), perkawinan, dan 

kekuasaan. 

 

8. Kerangka Perkembangan (Developmental) 

menggabungkan berbagai bagian dari teori yang secara 

simultan memahami perubahan dalam sistem keluarga 

dan perubahan yang berinteraksi sepanjang waktu. 

Konsep dasar dari kerangka perkembangan adalah 

konsep dari siklus kehidupan keluarga (the family life 

cycle) dan kehidupan keluarga. 

 

Berikut ini disajikan gambar yang menjelaskan 

berbagai teori dalam pendekatan studi keluarga yang 
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meliputi grand theory (teori induk), second stage theory 

(teori tahapan kedua), dan applied theory (teori aplikasi). 
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2.2   Perkembangan Studi Keluarga
2.5

 

 

Pembahasan mengenai konteks sosial-budaya, 

sejarah teori keluarga, serta metodologinya yang 

dikembangkan di abad ke-20 ini adalah sebagai berikut. 

• Sejarah keluarga juga dijelaskan dalam buku 

karangan Harold Christensen, yaitu Handbook of 

Marriage and the Family. 

• Buku tersebut menajamkan definisi studi keluarga. 

Christensen membagi sejarah studi keluarga dalam 

empat tahapan per- kembangan: 

− Pre-research, periode sebelum tahun 1850 

yang dikarakteristikkan sebagai kepercayaan 

tradisional dan spekulasi filosofi. 

− Social Darwinism yang berlangsung antara 

tahun 1850 sampai 1900 memicu riset melalui 

penelitian pustaka. 

− Emerging Science yang berlangsung antara 

tahun 1900 sampai 1950 merupakan era 

meningkatnya perkembangan ilmu pegetahuan 

baru dengan adanya posisi nilai bebas dan 

metodologi yang canggih. 

− Systematic Theory Building berlangsung 

setelah tahun 1950. Ahli keluarga mulai 

menaruh perhatian pada conceptual framework 

dengan menyusun pertumbuhan riset empiris 

di bidang keluarga. 

• Buku lain yang diperkenalkan adalah Contemporary Theories 

about 

the Family Volumes (Burr et al. 1979). 
 

Perkembangan konteks sosio-budaya dalam sejarah studi keluarga adalah 

sebagai berikut: 

 

 Era progresif dan reformasi sosial 

 

  Kontemporer ilmu keluarga di Amerika lahir pada era progresif yaitu mulai 

tahun 1880 sampai 1920 pada saat ilmu sosiologi dan home economics 

menjadi suatu disiplin.  Awal perkembangan dari studi ilmiah di bidang 

keluarga sebagian besar berawal dari perkembangan sosiologi di Amerika 

Utara. 
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  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 institusi yang membahayakan yang 

membutuhkan teori sosial (diciptakan oleh ilmuwan di bidang sosial) dan 

terapi sosial (yang dilaksanakan oleh pekerja sosial).  Selanjutnya home 

economics mengembangkan disiplin secara terpisah sebagai respon dalam 

mengatasi masalah ekologi kehidupan keluarga setelah abad ke-19.   

 

 Tahun 1920-an dan 1930-an yaitu kembalinya ke personal 

 

  Di era progresif meningkatkan banyak sukses di bidang politik dan hukum, 

namun masih meninggalkan banyak pesimistik bagi orang Amerika tentang 

reformasi sosial.  Dengan adanya peningkatan sense of depersonalization 

pada masyarakat, maka aliran skeptik tentang public 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 masyarakat sebagaimana direfleksikan dalam vocabulary baru 

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

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

personality, public relations, publicity, celebrity” 

  Selama tahun 1920-1930an terjadi peningkatan minat baru dalam kesehatan 

personal yang diarahkan oleh para ahli psikologi perilaku.  

  Budaya menekankan tidak seluruhnya kepada individualistik.  Selama tahun 

1930an karya-karya ahli Antropologi seperti Ruth Benedict dan Margaret 

Mead menstimulasi Amerika untuk berpikir mengenai budaya, gender dan 

psikologi dengan cara-cara baru. 

  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”.  Menjelang tahun 1930an Burgess dan 

kawan-kawan menekankan pada perkawinan dan penyesuaian keluarga dan 

bagaimana individual dapat mendapatkan kepuasan dalam hubungan di 

keluarga kontemporer. 

  Secara garis besar, bidang keluarga pada decade tahun 1920-1930an 

dipengaruhi kuat oleh budaya dengan self-fulfillment dan komunikasi 

interpersonal, dan ideologi the privatized family.  Studi keluarga menjadi 

atraksi ilmu pengetahuan dan sebagai suatu sumber petunjuk bagi kehidupan 

sehari-hari.  Ketika the Great Depression dan fasisme muncul pada tahun 

1930an, maka budaya tetap menekankan pada individual tetapi dengan juga 

memberikan penekanan luas pada sosial budaya dimana ahli sosial dapat 

memonitor 
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 Periode pasca perang- Era dari Normalcy” 

 

  Perang Dunia ke- 2 membawa pengetahuan sosial pada keadaan stagnan.  

Dalam buku “Homeward Bound: American Families in the Cold War Era” 

sejarahwan sosial Elainer Tyler May (1988) menjelaskan tentang suatu 

masyarakat yang diliputi oleh isu-isu keamanan (perang dingin dan bom) 

dan keingininan untuk kembali ke “normal” pada hubungan gender yang 

diinterupsi oleh perang. 

  Era pasca perang juga menyaksikan adanya pergerakan demografi yang 

masif dari white middle class ke sub-urban.  Banyak tempat-tempat orang 

kulit putih di kota diambil alih oleh migran kulit hitam yang bergerak ke 

arah utara. 

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

budaya, menggantikan suatu yang ideal dari the ethnic kin network di 

masyarakat urban dan rural. 

  Studi keluarga terus berkembang seiring dengan tren budaya, diantaranya 

berkembangnya 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-Functionalisme pada keluarga sebagai subsistem yang penting 

juga berkembang.  

  Family system theory yang mendampingi family therapy theories juga 

berkembang. 

 

 Tahun 1960-1970an- yaitu rusaknya konsensus pasca perang  

 

  Pada pertengahan tahun 1960-an tercatat adanya titik balik pada masyarakat 

Amerika setelah pasca perang menuju sense of confidence (kepercayaan) 

dan konsensus.  Perkembangan 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 di luar pernikahan, peningkatan pemakaian obat-obat 

terlarang, peningkatan protes terhadap perang Vietnam, dan bangkitnya 

feminism. 

  Keluarga Amerika mengalami revolusinya sendiri selama 15 tahun mulai 

tahun 1965-1980.  Tanda-tanda yang lain adalah peningkatan tingkat 

perceraian, dan peningkatan jumlah perempuan (khususnya ibu) 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 visible dan 

common di masyarakat Ameriika. 

  Menurut Alexander (1987) ilmu sosial selama tahun 1960an mengalami 

perusakan konsensus pasca perang yang mirip dengan kejadian masyarakat 
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Amerika.  Structural-Functional theory mengalami penyerangan dalam 

political conservationism, dalam sexism, dan dalam lack of empirical 

verification. 

  Penyerangan pada structural-functionalis 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 analisis exchange dalam dyads dan grup-grup kecil. 

  Symbolic-interactionism adalah salah satu keuntungan dari penurunan 

structural-functionalis dan perubahan iklim sosial di tahun 1960-1970an, 

yang kemudian dibedakan antara: (a) Ahli teori orientasi peran yang 

kuantitatif  dengan penekanan pada dalil-dalil tradisional seperti adjustment 

dan role strain, dan (b) peneliti atau ahli teori yang berorientasi 

phenomenologi yang menekankan pada konstruksi sosial dan shared 

meanings. 

  Selama tahun 1970-1980an sarjana home economics mulai mengembangkan 

suatu model keluarga dan lingkungan ekologinya. 

  Tahun 1970-1980an terjadi penemuan keluarga oleh ahli di bidang psikologi 

yang selalu mengetahui tentang pentingnya family relationships dalam 

perkembangan anak.  Mulai pada dekade inilah ahli psikologi 

mengembangkan teori tentang marriage and family relationships. 

  Terdapat 3(tiga) teori lainnya pada studi keluarga, yaitu communication 

theory, life course theory, dan biosocial theory. 
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Pohon Keilmuan Studi  Keluarga 

(Sosiologi/Antropologi, Fisiologi/Biologi, Psikologi, Pendidikan, Ekonomi, Manajemen, Statistik) 

 

Teori Struktural 

Fungsional;Teori 

Sistem; Teori 

Ekologi/Ekosistem  

Teori 

Perkembangan 

Teori Konflik 

Sosial 

Perkembangan  

Keluarga/ 

Manusia 

Transisi Keluarga 

Family Life 

cycle 

Teori Demografi 

Family 

Development  

Tasks 

Family    

Types 

Single 

Parent 
 

Intack 

Families Manajemen Sumberdaya 

Keluarga (uang, waktu, 
pekerjaan, stress, lingkungan, 

ruangan, energi)  

Teori 

Perkawinan  

Teori Gender 

(Kemitraan 
Peran; 

Kesetaraan & 

Keadilan) 
Dual earner 

families 

Pengasuhan  

Struktur 

Keluarga  
(inti, luas) 

Interaksi 

Keluarga  

Fungsi 

Keluarga 
(Sosial, 

Ekonomi, 

Pendidikan, 

Spiritual) 

Grand  

Theory  

Teori Kemiskinan 

Teori 
Kenakalan  

dan  

Penyimpan
gan  

Second 

Stage  

Theory  

Teori Perceraian 

Teori Kekerasan 

Teori Investasi 

Anak  

Kualitas Anak (Fisik, 
Kognitif, Psiko-Sosial, 

perilaku)  

Teori 
Gerontologi  

(Aging, Elderly)  

Teori Strategi Koping; Survival 

Strategy/Resilience Theory; Conflict Resolution 

Teori Kesejahteraan 

keluarga  

Teori Ketahanan Keluarga 

Perkembangan 
Anak  

(Psiko-sosial, 

Kognitif,  
 Mental, Spiritual) 

Simbolic 

Interaction  

Pendidikan 

 Karakter 

Pola Asuh Sosial, Belajar, 
Mengolah Emosi,  Makan, 

Memilih Teman, Menjadi 

Konsumen yang Bijak 

Conflict  

Resolution  

Teori 
Pertukaran 

Sosial (Intra, 
Inter)  

Komunikasi  dan 

Interaksi 
Keluarga (intra, 

inter) 

Applied  

Theory  
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Gambar  2.2.  Pohon keilmuan studi keluarga.. 
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2.3 Asal  Mula Keluarga 

Perkawinan dan keluarga merupakan institusi sosial manusia 

yang tertua.  Perkawinan didefinisikan sebagai berikut. 

1. “Marriage is a social affair. Marriage implies a ceremony, a 

union with social sanctions, a recognition of obligation to 

the community assumed by those entering this relationship” 

(perkawinan adalah suatu hubungan sosial yang ditunjukkan 

oleh upacara, suatu hal yang 

berkaitan dengan sanksi sosial, suatu pengenalan kewajiban 

pada masyarakat yang diasumsikan berkaitan dengan 

hubungan sosial ini (Burgess & Locke 1960; Hal. 6). 
2.6

 

2. Perkawinan didefinisikan di US sebagai suatu kontrak sah 

secara hukum antara seorang laki-laki dan perempuan yang 

berumur tertentu dan tidak sedang menikah secara sah 

dengan orang lain; suatu kesatuan orang-orang yang 

menyatukan suatu pasangan secara seksual, sosial dan 

ekonomi; relatif konsisten sepanjang waktu; adanya 

persetujuan akan hak-hak tertentu dari setiap anggotanya (a 

legal contract between a woman and a man who are at or 

above a specified age and who are not already legally 

married to someone else; a union between people that unites 

partners sexually, socially, and economically; that is 

relatively consistent over time; and that accords each 

member certain agreed-upon rights). Dengan demikian 

definisi perkawinan tidak termasuk variasi hubungan 

heteroseksual dan homoseksual serta hidup bersama 

(cohabitation). 
2.7

 

Dalam setiap budaya, pusat organisasi yang melahirkan keturunan 

dan membesarkan anak serta hidup saling berdampingan dan 

membutuhkan dalam waktu lama membentuk suatu unit disebut 

keluarga. Dalam berbagai budaya, unit terkecil ini mempunyai 

kesamaan umum yang terdiri atas tanggungjawab manusia dewasa 

dengan perpaduan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. 

Status perkawinan 
2.3

 

• Bujangan (single) adalah orang yang belum menikah dan 

terikat dengan kewajiban perkawinan. 
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• Menikah (married)   adalah   orang yang sudah terikat secara 

hukum perkawinan. 

• Berpisah (separated) adalah orang yang berpisah sementara 

dengan pasangan perkawinannya. 

• Janda (widowed) adalah seorang istri yang bercerai. 

• Bercerai (divorced) adalah seseorang yang secara hukum 

bercerai dengan pasangannya. 

 

Variasi bentuk perkawinan manusia dewasa yang berperan sebagai 

pasangan suami dan istri. 

1. Akhiran gamy merujuk pada perkawinan atau penyatuan 

perkembangbiakan dan reproduksi. Jadi secara ringkas istilah 

sifat perkawinan terdiri atas:
2.3

 

a. Monogamy (pasangan terdiri atas satu suami dan satu istri). 

b. Bigamy (pasangan terdiri atas satu suami dan dua istri). 

c. Polygamy (pasangan terdiri atas satu suami dan 

beberapa atau banyak istri). 

d. Allogamy (pasangan suami dan istri yang berhubungan dekat). 

e. Endogamy (pasangan suami/istri berasal dari dalam keluarga). 

f. Exogamy (pasangan suami/istri berasal dari luar keluarga atau 

eksternal). 
2. Polygyny yaitu bentuk dari polygamy (perkawinan antara 

satu suami dan lebih dari dua istri) yang muncul pada 

tahapan yang lebih tinggi dari budaya primitif. Hal itu 

biasanya disebabkan peningkatan properti pribadi dan 

kekuatan laki-laki dalam keluarga. Polygyny muncul sebagai 

hak istimewa dari golongan kaya dan sejahtera sebagai suatu 

tanda prestise dan status tinggi. Pada mayoritas masyarakat 

kuno dan oriental, polygyny bukan hanya diizinkan tetapi 

menjadi pola perkawinan yang sejahtera dan kuat. Antara 

tahun 1843 dan 1890, polygyny secara resmi dihapus oleh 

gereja tetapi masih dipraktikkan oleh Mormons
2.1; 2.6; 2.3 

3. Polyandry yaitu perkawinan dua atau lebih suami dengan 

satu istri membentuk satu kelompok pasangan suami istri. 

Praktik bentuk perkawinan polyandry jauh lebih sedikit 

dibandingkan polygyny. Polyandry dipraktikkan di strata 

sosial rendah, seperti orang Tibet, Kanaits, dan Jats di 

India.
2.1; 2.6

 

4. Group Marriage adalah perkawinan kelompok suami dengan 

kelompok istri. Lokasi perkawinan kelompok ada di bagian 

New Guinea.
2.6

 Bentuk perkawinan kelompok atau 

cenogamy/group marriage yang menyangkut semua 
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perempuan dan laki-laki dalam  kelompok yang secara 

simultan menikah. Masyarakat Oneida pada tahun 1980-an 

yang tinggal di New York mempraktikkan cenogamy sampai 

kelompok tersebut dibubarkan.
2.7

 
5. Monogamy adalah perkawinan antara satu suami dan satu 

istri yang secara praktis dilakukan oleh semua masyarakat 

apakah primitif, kuno, zaman pertengahan, atau modern.
2.6; 

2.3 

6. Pola umum dari berbagai budaya tentang kelompok 

prokreasi  adalah menyangkut tanggung jawab terhadap hasil 

prokreasinya (keturunannya) yang membutuhkan 

pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan. 
2.1

 

Tipe keluarga yang berkaitan dengan batas kekerabatan (the 

boundaries of kinship). 
2.6; 2.3

 

1. Berdasarkan garis keturunan yang memegang properti dan warisan 

a. Patrilineal adalah sistem keluarga berdasarkan garis 

keturunan ayah. Tipe keluarganya disebut sebagai 

keluarga paternal. 

b. Matrilineal adalah sistem keluarga berdasarkan garis 

keturunan ibu. Tipe keluarganya disebut sebagai 

keluarga maternal. 

c. Bilateral adalah sistem keluarga yang kekuasaan dan 

properti ditransfer melalui garis keturunan kedua orang 

tua yaitu ayah dan ibunya. Pengecualian dari sistem ini 

adalah pola penamaan seseorang. Untuk anak laki-laki 

dan perempuan, nama akhirnya adalah nama ayahnya. 

Sementara untuk perempuan yang sudah menikah, nama 

akhirnya adalah nama suaminya (terjadi di  USA). 

 

2. Berdasarkan   tempat   tinggal   pasangan   suami   dan   istri   

setelah menikah 

a. Patrilocal adalah sistem keluarga yang tempat 

tinggalnya di dekat keluarga suami. Keluarga besar 

hidup bersama menurut aturan patrilineal. 

b. Matrilocal adalah sistem keluarga yang tempat 

tinggalnya di dekat keluarga istri. Keluarga besar hidup 

bersama menurut aturan patrilineal. 
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c. Bilocal  adalah  sistem  keluarga  yang  tempat  tinggalnya dekat 

dengan orang tua dari salah satu suami atau istri. 

d. Neolocal adalah sistem keluarga yang tempat tinggal 

adalah milik sendiri yang mungkin jauh dari orang tua, 

baik suami atau istri. 

 

3. Terdapat tiga tahapan sejarah evolusi keluarga 

a. The  extended-patriarchal  family  yang  merupakan karakteristik 

masyarakat kuno. 

b. Hal ini terjadi di China, India, dan Jepang yang menjadi 

mayoritas ras manusia. Tipe patriarki ini mempraktikkan 

adanya control absolute dari suami terhadap istrinya dan 

anak-anaknya. 

c. The small patriarchal family yang asalnya dari 

masyarakat zaman pertengahan (medieval society). 

Keluarga patriarki kecil ini terdiri atas suami, istri, dan 

anak-anak yang biasanya juga masih hidup bersama 

kakek, nenek, serta keluarga yang lainnya. Kepala 

keluarga yang berjenis kelamin laki-laki apakah ayah 

atau kakek mendominasi anggota keluarga lainnya. 

d. The modern democratic family which to a great extent is a 

product of the economic and social trends 

accompanying and following the industrial revolution 

(keluarga demokratis modern adalah keluarga yang 

terbentuk sebagai produk dari tren sosial ekonomi akibat 

revolusi industri). Revolusi industri ini mengubah 

bentuk the small patriarchal family menjadi tipe modern 

democratic family. Dengan adanya peningkatan peran 

sekolah, maka tipe keluarga demokratis modern semakin 

berkembang. Karakteristik keluarga demokratis modern 

adalah (1) kebebasan memilih pasangan berdasarkan 

romantisme, pertemanan, kesamaan selera, dan 

kemampuan; (2) independensi dari orang tua anak muda 

setelah menikah; (3) asumsi kesetaraan suami dan istri; 

(4) keputusan dicapai melalui diskusi anggota keluarga 

yang dewasa; dan (5) kebebasan maksimum untuk 

anggota keluarga dalam mencapai tujuan keluarga 

bersama. 

 

Variasi bentuk keluarga dalam berbagai budaya juga 

menyangkut keberadaan anak. Ada sebagian budaya yang 

kurang menghargai apabila ada keluarga yang tidak mempunyai 

anak, tetapi masih banyak budaya yang toleran dengan adanya 
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keluarga yang tidak mempunyai anak dan mempunyai hubungan 

kinship yang sangat erat dengan prokreasi keluarga besarnya. 

Jadi, secara garis besar definisi institusi keluarga adalah “The 

family institution is a small kinship structured group with the key 

function of nurturant socialization of the newborn” (institusi 

keluarga adalah kelompok kekerabatan terstruktur dengan fungsi 

kunci pemeliharaan, pengasuhan, dan sosialisasi anak yang baru 

lahir) (Reiss 1969: hal. 44). 
2.1

 

Berikut ini disajikan Tabel 2.4 yang menjelaskan tipologi 

struktur keluarga dan Gambar 2.4 tentang keluarga orientasi dan 

prokreasi. 

Tabel 2.4  Tipologi struktur keluarga 
2.3

 

Pasangan Suami 
Istri Keluarga Inti 
(Nuclear/Conjugal) 

Modifikasi Keluarga Inti/ 
Modifikasi Keluarga Luas 

Keluarga Luas 
(Extended) 

Besar keluarga kecil Besar keluarga sedang Besar keluarga banyak 

kerabat 

Secara geografi ter- 

isolasi 

Kerabat dalam jangkauan jarak 

berkunjung yang dekat dan 

mudah 

Kerabat dalam jangkauan 

jarak geografis dekat 

Kontak dengan kera- 

bat minimal 

Kontak dengan kerabat secara 

rutin 

Kontak dengan kerabat adalah 

harian 

Keluarga otonom Keluarga otonom dengan 

pengaruh kekerabatan dalam 

pengambilan keputusan 

Pengambilan keputusan 

ditentukan oleh kewenangan 

antargenerasi 

(intergenerational authority) Secara ekonomi 

memenuhi diri sendiri 

(Self-sufficient eco- 

nomically) 

Secara ekonomi masih mem- 

pertimbangkan pertukaran 

barang dan jasa (consider- 

able exchange of goods and 

services) 

Secara ekonomi saling 

tergantung dengan kerabat 

(economic interdependence) 

Model Sosialisasi 

bukan kekerabatan 

(Non-kin models of 

socialization) 

Model Sosialisasi campuran, 

kekerabatan, pertemanan, dan 

bukan kekerabatan (Kin, 

friendship, non-kin models of 

socialization) 

Model Sosialisasi adalah 

jaringan kekerabatan (Kinship 

network as model for 

socialization) 

Dukungan emosi dan 

perlindungan bukan 

dari kerabat 

Dukungan emosi dan perlind- 

ungan dari kerabat dan bukan 

dari kerabat 

Dukungan emosi dan perlind- 

ungan dari kerabat 

(Sumber:  Eshleman JR  1991; Hal. 89). 

 



 

22 

 

4. Keluarga pasangan suami istri inti (nuclear and conjugal 

families) yang merujuk pada struktur keluarga dengan unit 

keluarga dalam bentuk yang terkecil terdiri atas suami, istri, 

dan anak-anak.
2.3; 2.8; 2.7

 

a. Keluarga orientasi (the family of orientation) adalah 

keluarga inti yang melahirkan dirinya dan keluarga yang 

membesarkan dirinya (terdiri atas dirinya, saudara laki-

laki, saudara perempuan, dan orang tuanya). 
2.3

 Keluarga 

orientasi (the family of orientation) adalah  keluarga  

tempat  seseorang  dilahirkan  dan dibesarkan.
2.7

 

b. Keluarga prokreasi (the family of procreation) adalah 

keluarga inti yang dibentuk setelah perkawinan (terdiri 

atas dirinya, pasangannya, dan anak-anaknya). 
2.3

 

c. Keluarga prokreasi (the family of procreation) adalah 

keluarga hasil perkawinan seseorang akibat hubungan 

intim, menikah, serta punya anak-anak. 
2.7

 

 

5. Keluarga besar (extended family) terdiri atas sejumlah 

kelompok keluarga inti dalam keluarga luas. Kadang-kadang 

keluarga luas disebut juga extended families atau 

consanguine families atau joint families. Keluarga luas 

(extended family) terdiri atas satu atau kedua orang tua, 

anak-anak, nenek/ kakek, dan saudara lain.
2.3; 2.7

 

a. Joint families banyak terjadi di kehidupan keluarga India 

yang terdiri atas beberapa saudara kandung laki-laki dan 

istri dari saudara kandung tersebut serta anak-anaknya 

yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Keluarga 

bergabung (joint) menggunakan sumber daya keluarga, 

dapur umum, kamar makan, dan lainnya. 
2.3

 

b. Reconstituted, blended, or stepfamilies adalah bentuk 

suatu janda/ duda atau seseorang yang bercerai kemudian 

menikah kembali, membentuk keluarga baru yang 

membawa anak-anak pada salah satu atau kedua 

pasangan. 
2.7

 

c. Stem families adalah tipe extended families yang terkecil 

yang terdiri atas dua keluarga yang berdekatan dalam 

generasi berdasarkan ikatan ekonomi sedarah. 
2.3

 

 

d. Kekerabatan atau kin termasuk nenek/kakek, cucu, 

paman, bibi, keponakan, saudara kandung dan pasangan 

suami/istrinya.
2.8

 



 

23 

 

e. Keluarga besar (extended families) adalah integrasi 

struktur keluarga yang lebih kompleks. Ikatan darah 

yang menjaga kebersamaan keluarga disebut 

consanguine family.
2.8

 

f. Modifikasi keluarga luas (modified extended family) 

terdiri atas banyak tetangga semacam saudara yang tidak 

harus tinggal pada rumah tangga yang sama, seperti 

tetangga sebelah, tetangga di sepanjang jalan yang sering 

bertemu dan saling menyediakan dukungan emosi dan 

ekonomi antara satu dengan lainnya. 
2.7

 

 

6. Voluntarily child-free families terdiri atas pasangan yang 

mempunyai keputusan secara sadar untuk tidak mau 

mempunyai anak. 
2.7

 

 

7. Single-parent families terdiri atas satu orang tua dan anak-

anaknya.
2.7

 

a. Female-headed  families  adalah  keluarga  tunggal  

dengan  satu orang tua perempuan. 

b. Male-headed families adalah keluarga tunggal dengan satu 

orang tua laki-laki. 

 

8. Lesbian dan gay families terdiri atas pasangan dengan jenis 

kelamin yang sama tinggal bersama dan membentuk suatu 

keluarga. Hubungan ini mungkin atau tidak mungkin 

mempunyai anak biologi atau anak adopsi.
2.7
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Gambar 2.4 Gambaran keluarga inti dari keluarga John, baik 

keluarga orientasi maupun keluarga prokreasi (h: 

10) 
2.8

 

Suatu institusi merujuk pada pola-pola perilaku yang dibangun 

untuk memenuhi kebutuhan dasar individu dan masyarakat. 

Keluarga dibangun oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar 

individu dan kebutuhan social, seperti pertahanan hidup dan 

pertumbuhan (Families are created by human beings in an attempt 

to meet certain basic individual and social needs such as survival 

and growth). 
2.7

 

Terdapat empat karakteristik dari keluarga yang membuat 

karakteristik keluarga berbeda dengan kelompok sosial lainnya. 
2.6

 

1. Keluarga terdiri atas komposisi orang-orang yang disatukan 

oleh perkawinan, darah, atau adopsi. Hubungan antara suami 

dan istri adalah hubungan pernikahan dan hubungan antara 

orang tua dan anak biasanya berdasarkan hubungan darah atau 

adopsi (United by the ties of marriage, blood, or adoption. 

The bond between husband and wife is that of marriage; and 

the relationship between parents and children is generally 

that of blood, sometimes of adoption). 



 

25 

 

 

2. Anggota keluarga biasanya tinggal bersama di bawah satu atap 

dan membentuk satu rumah tangga, atau anggota keluarga hidup 

berpisah dan menganggap rumah tangga sebagai rumahnya. 

Kadang-kadang di masa lalu, rumah tangga adalah besar yang 

terdiri atas tiga, empat, bahkan lima generasi. Masa kini di 

Amerika Serikat ukuran rumah tangga adalah kecil, biasanya 

terbatas pada suami dan istri tanpa anak, atau dengan satu, dua, 

atau tiga anak. Definisi rumah tangga adalah kelompok orang-

orang yang tinggal di tempat yang sama dan membentuk suatu 

unit housekeeping. Rumah penginapan dan asrama adalah suatu 

rumah tangga, tetapi bukan merupakan suatu keluarga karena 

anggotanya tidak berhubungan darah, perkawinan, atau adopsi 

(The members of family typically live together under one roof 

and constitute a single household; or, if they live apart, consider 

the household to be their home. Sometimes, as in the past, the 

household is large, consisting of a many as three, four, or even 

five generations. Today, in United States the household is small 

in size, generally limited to husband and wife without a child, or 

with only one, two, or three children. The definition of the 

household is a group of persons residing at the same place and 

constituting a single housekeeping unit. A lodging and boarding 

house would be a household, but it would not be a family 

because its members are not related by blood, marriage, or 

adoption). 

 

3. Keluarga adalah suatu kesatuan yang orang-orangnya 

berinteraksi dan saling berkomunikasi yang memerankan peran 

sosial dari suami dan istri, ibu, ayah, anak laki-laki dan anak 

perempuan, serta saudara laki-laki dan saudara perempuan. 

Peran ditentukan oleh masyarakat, tetapi setiap keluarga 

dipengaruhi oleh perasaan tradisional dan emosional yang 

muncul karena pengalaman (the family is a unity of interacting 

and intercommunicating persons enacting the social roles of 

husband and wife, mother and father, son and daughter, brother 

and sister. The roles are defined by the community, but in each 

family they are powerfully reinforced by sentiments, partly 

traditional and partly emotional, arising out of experience). 
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4. Keluarga memelihara suatu budaya yang diturunkan 

utamanya dari budaya umum, tetapi suatu masyarakat yang 

kompleks mempunyai gambaran yang berbeda untuk setiap 

keluarga. Budaya yang berbeda dari suatu keluarga muncul 

melalui komunikasi dari anggota keluarga di mana mereka 

memadukan pola perilaku individualnya (The family 

maintains a common culture, derived mainly from the general 

culture, but in a complex society possessing some distinctive 

features  for  each family. The distinctive culture of a family 

arises through the communication of family members in which 

they merge their individual patterns of behavior) (Burgess & 

Locke 1960; Hal. 6). 

 

Berikut ini disajikan tabel yang menjelaskan norma keluarga 

tradisional dan alternatif nontradisional. 

 

Tabel 2.5  Norma keluarga tradisional dan alternatif nontradisional
2.3

 

 

Norma Keluarga 

Tradisional Keluarga 

Alternatif Keluarga 

Nontradisional Keluarga 

Perkawinan sah Single—tidak pernah menikah 

Hidup bersama tanpa menikah (nonmarital 

cohabitation) 

Menikah sekali saja Menikah kembali (remarriage) 

Menikah berkali-kali (multiple marriage) 

Pernikahan beda jenis kelamin 

(heterosexual marriage) 

Pernikahan dengan jenis kelamin yang sama 

(same-sex marriage) 

Pernikahan Endogami 

(endogamous marriage) 

Perkawinan yang berbeda keyakinan (inter- 

faith marriage) 

Perkawinan yang berbeda ras (interracial 

marriage) 

Perkawinan yang berbeda kelas (interclass 

marriage) 
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Rumah tangga dengan 2 orang 

dewasa (two-adult households) 

Rumah tangga dengan orang dewasa ban- 

yak (multi-adult households) 

Rumah tangga tinggal bersama-sama (com- 

munal living) 

Keluarga berafiliasi (affiliated families) 

Mempunyai anak-anak Secara sukarela tidak punya anak (voluntary 

childless) 

Dua orang tua tinggal bersama Orang tua tunggal (single parent) 

Orang tua bercerai tapi mengasuh anak 

bersama (joint custody) 

Keluarga tiri (step families) 

Orang tua sebagai kunci sumber: 

Pendidikan Agama 

Perlindungan 

Rekreasi 

Tugas berikut ini dilakukan oleh: 

Pendidikan oleh sekolah Agama 

oleh gereja 

Perlindungan oleh pemerintah dan polisi 

Rekreasi oleh klus olah raga/seni dan pari- 

wisata 

 

Tabel 2.5  Norma keluarga tradisional dan alternatif nontradisional
2.3  

(lanjutan) 

Norma Keluarga 

Tradisional Keluarga 

Alternatif Keluarga 

Nontradisi 

 

onal Keluarga 
Pernikahan sampai orang tua 

meninggal (until death) 

Pernikahan sampai orang tua bercerai atau 

berpisah (until divorce or separation) 

Laki-laki sebagai pencari nafkah 

dan penyedia kebutuhan kelu- 

arga 

(male as provider) 

Perempuan sebagai pencari nafkah dan 

penyedia kebutuhan keluarga (female as 

provider) 

Suami dan istri bekerja (dual career) 

Suami dan istri bekerja di luar kota dan 

pulang dalam periode tertentu (commuter 

marriages) 

Laki-laki sebagai kepala 

keluarga atau yang berkuasa 

(male as head or authority) 

Perempuan sebagai kepala keluarga (female 

as head) 

Hubungan androgini (androgynous relation- 

ships) 

Keluarga mencukupi diri sendiri 

dan berusaha mandiri (self- 

supporting, independent) 

Keluarga hidup dari program sosial 

(welfare, 

social security) 

Kesucian keperawanan sebelum 

menikah (Premarital chastity) 

Tidak perawan sebelum menikah atau tidak 

menikah 

(Pre-or nonmarital intercourse) 



 

28 

 

Seksual semata-mata untuk 

perkawinan sebagai hak tunggal 

(Marital sexual exclusivity) 

(Extramarital relationships) 

Hubungan seksual terbuka (Sexually open 

marriages) 

Hubungan intim dengan teman (Intimate 

friendships) 

(Sumber:  Eshleman JR 1991; Hal. 7). 


