
Ravik Karsidi 
 (Guru Besar Sosiologi Pendidikan UNS) 

 

  Tarling MAJELIS NASIONAL KAHMI, Jakarta 27 Juni 2016   

 

 

 

 



Secara sosiologis KELUARGA adalah unit 
terkecil dalam masyarakat yang berfungsi 
mengembangkan perilaku anggota keluarga 
dalam wujud penempaan jiwa dan semangat 
hidup menuju cita2 kebahagiaan hidupnya.   
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  MEMPUNYAI FUNGSI DAN 

TANGGUNG JAWAB YANG SALING 

MENGISI UNTUK MENJAGA 

EKSISTENSINYA 

 MERUPAKAN PRANATA SOSIAL DALAM 

MASYARAKAT TERPENTING, terdiri dari: 
1. SUAMI dan ISTRI 

2.  ANAK (+KELUARGA BATIH) 
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1 

HUBUNGAN SUAMI - ISTRI 

3 

HUBUNGAN ANTAR SAUDARA 

(SIBLINGS) 

2 

HUBUNGAN ORANGTUA - ANAK 
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PELIHARALAH DIRIMU DAN 
KELUARGAMU SEKALIYAN DARI 

API NERAKA 

 

( Q.S.At-Tahrim: 6) 
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Antara lain, ciri2nya: 
1. Sholih/sholihah 
2. Jujur 
3. Disiplin 
4. Rajin 
5. Cerdas 
6. Pekerja Keras 
7. Tanggungjawab 
8. Pantang menyerah dan tangguh 
9. Banyak dan disukai teman/orang lain 
10. Pandai Melihat Peluang/Kreatif 
11. Bermanfaat hidupnya bagi dirinya dan orang lain 
12.  Dll…… 
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BIOLOGIS 
PSIKOLOGIS 
LOKALITAS BUDAYA : 
Budaya Daerah (Jawa/Luar Jawa) 
Corak Hidup (Desa/Kota) 
Strata Sosial (Atas/Bawah) 
Jenis Pekerjaan orang tua 
LINGKUNGAN SOSIAL 
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 BUDAYA : 
MATERIEL : 
• Dekat Masjid/rumah ibadah   >> Alim 

• Lingkungan Bersih  >> Sehat 

 

NON MATERIEL : 
• Aspek – Aspek Nilai / Norma yang dipegangi.  

• Misal : AGAMA, AJARAN PANCASILA  

 ALAM GEOGRAFIS 
 

ravik karsidi 2016 



Dari Mode Produksi  ke Mode Konsumsi: 

 Turut Membentuk Karakter Anak yang cenderung 
kurang menghargai proses, usaha, dan kerja keras.  

 

 Anak-anak lebih menyukai sesuatu yang instan dan 
serba cepat tanpa melihat prosesnya. 

 

  Banyak siswa atau mahasiswa hanya ingin 
mendapatkan nilai baik, tanpa mau rajin kuliah dan 
belajar. 

 Orientasi kehidupan beralih ke transaksional 
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1. Fungsi Pendidikan.  
         

     Fungsi pendidikan keluarga mulai diambil     

      alih oleh sekolah/lembaga pendidikan.  
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 Keluarga bukan lagi sebagai 
medan rekreasi utama bagi 
anggota-anggotanya. 

 

 Bergeser ke luar keluarga, seperti: 
mall, gedung bioskop, taman 
hiburan, lapangan olah raga, dsb.  
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 Proses Sekularisasi> mulai terjadi 
peminggiran peran keluarga sebagai 
pusat pendidikan agama,  nilai-nilai, 
norma, dan ritual keagamaan bagi 
para anggotanya. 
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 Keluarga bukan lagi satu2nya yang 
memberikan perlindungan bagi anak, baik 
fisik maupun sosial kepada para anggotanya.  

 

 Bergeser ke badan-badan sosial, seperti 
tempat perawatan bagi anak-anak cacat 
tubuh dan mental, anak yatim piatu, anak-
anak nakal, orang-orang lanjut usia, 
perusahaan asuransi, dan yayasan sosial 
lainnya.     
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Dipengaruhi empat bagian:  

 olah hati  

 olah pikir  

 olah raga   

 olah rasa dan karsa 
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= PROSES BELAJAR INDIVIDU UNTUK MENYESUAIKAN 

KONDISI, SITUASI, DAN SINERGITAS ANTAR KEBUTUHAN 
INDIVIDU DAN TUNTUTAN EKSTERNAL. 
 

 Keluarga sebagai tempat sosialisasi > 
mengajarkan tiga hal: 
1. Penguasaan diri, baik fisik maupun emosional.  

 
2. Nilai-nilai. Bersama-sama dengan proses berlatih 

penguasaan diri,  anak diajarkan   nilai-nilai dasar.  
 

3. Peran-peran sosial. Misalnya: anak belajar perannya 
sebagai anak, kakak/adik, laki-laki perempuan. 
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 Pertama, seseorang mendapatkan bayangan dirinya 
(self image). Bayangan diri timbul setelah 
memperhatikan cara orang lain memandang dan 
memperlakukan terhadap orang lain.  

 

 Kedua, membentuk kedirian yang ideal seseorang   
untuk mengetahui dengan pasti apa-apa yang harus 
ia lakukan ( do) dan  yang tdk boleh dilakukan 
(don’t), agar dapat membentuk eksistensi diri dan  
mendapat penghargaan dari orang lain.  

 
 Ketiga, membentuk kedirian  seseorang dengan jalan 

membangun hati nurani sebagai filter system  diri.  
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 Rumah atau keluarga sebagai lembaga 
pendidikan informal. 

 

 Sekolah atau lembaga pendidikan formal. 

 

 Masyarakat atau lembaga pendidikan non 
formal. 
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LINGKUNGAN MASYARAKAT 

SEKOLAH KELUARGA 

A N A K 

ANAK SEBAGAI INDIVIDU 

ANAK SEBAGAI 

ANGGOTA 

MASYARAKAT 

ANAK SEBAGAI 

MURID 

SEKOLAH 

ANAK SEBAGAI 

ANGGOTA 

KELUARGA 
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 Peletak dasar bagi pendidikan akhlak 
dan pandangan hidup keagamaan.  

 

 Sifat dan tabiat anak sebagian besar 
diambil dari kedua orang tuanya dan 
dari anggota keluarga yang lain 
dalam keluarga tersebut. 

                          CONTOH & TELADAN 
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 SEBAIK-BAIK KALIAN  ADALAH YANG PALING 
BAIK  TERHADAP KELUARGANYA  

                  ( HR. TIRMIDZI) 

 

 ORANG  YANG PALING SEMPURNA DIANTARA 
KAUM MUKMININ ADALAH ORANG YANG 
PALING  BAIK AKHLAKNYA,  DAN SEBAIK-
BAIK DI ANTARA KALIAN ADALAH YG 
TERBAIK AHLAKNYA TERHADAP ISTRINYA 

                    ( HR. TIRMIDZI) 
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1. Ajari tentang Iman dan Tauhid ( pelajaran aqidah 
sejak dini)>> Taqwa; kerjakan perintah (DO) dan 
hindari larangan (DON’T). 

2. Ajari mendirikan shalat dan amar makruf nahi 
mungkar  >> Pembiasaan ibadah sejak dini           
( Hablum minallah). 

3. Ajari berbakti kepada kedua orangtua (Haditz 
Nabi SAW: Keridhaan dan kemurkaan Allah 
terletak diatas keridhaan/kemurkaan orang tua). 

4. Nasehati jangan berlaku sombong, bisa 
menghargai orang lain dan rendah hati             
>> Hablum minannas. 
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 Ketersediaan Role Model 

 Dilakukan secara terus- 
menerus (Continuous  ) 

 Ditanamkan,  tapi bukan 
diajarkan 
◦ memerlukan LATIHAN 

◦ Memerlukan proses  dialog 
dan persuasi. 

LATIH, 
DIALOG, 
CONTOH 

DAN 
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1. Kebiasaan 

2. Keteladanan   

3. Komunikasi persuasif 



* Keluarga  harus menjadi pilar ketahanan 
bangsa,  

>Jadikan keluarga sebagai basis pendidikannya  
>Harus  secara bersama  dan sinergis antar   Tri Pusat 

Pendidikan (formal, informal, dan non formal) u/. 
mendidik anak-anak bangsa. 

 

*Jadikan agama sebagai filter system  utama. 

          >>Untuk mewujudkan >> 

  HIDUP YG BERMANFAAT, BAHAGIA DAN SEJAHTERA.  
 

 

PENUTUP 
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                         KELUARGA KAHMI 
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