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KELUARGA DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN  

 

Oleh: A.Rafik, S.Th.I.1 

 
ABSTRAK 

 

Keluarga dan pembangunan merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan 

dari tujuan utama pembentukan rumah tangga. Keluarga diartikan sebagai 

kelompok orang yang ada hubungan darah atau perkawinan. Orang- orang yang 

termasuk dalam bagian keluarga adalah ibu, bapak dan anak-anak. Dalam 

membina rumah tangga ada peran dan fungsi keluarga yang merupakan bagian 

dari komunikasi pembangunan yaitu pendidikan keluarga (mendidik anak-anak). 

Pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama dimana 

orangtua menjadi pendidik yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan 

anak. Pendidikan dalam keluarga dilakukan melalui komunikasi keluarga. 

Komunikasi keluarga dalam konteks ini yaitu komunikasi pembangunan. Komunikasi 

pembangunan merupakan disiplin ilmu dan praktikum komunikasi dalam konteks 

negara-negara sedang berkembang, terutama kegiatan komunikasi untuk perubahan 

sosial yang berencana. Komunikasi pembangunan dimaksudkan untuk secara sadar 

meningkatkan pembangunan manusiawi.  

 

Kata Kunci: Keluarga dan Komunikasi Pembangunan 

 

A. Pendahuluan 

Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat ia 

belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Dalam keluarga 

umumnya anak ada dalam hubungan interaksi yang intim. Keluarga 

memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan 

anak.2 Istilah keluarga dalam Islam dikenal dengan istilah usrah, nasl, ali, dan 

nasb. Keluarga dapat diperoleh melalui keturunan, perkawinan, persusuan dan 

pemerdekaan.3 pandangan antropologi, keluarga adalah suatu kesatuan sosial 

terkecil yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki 

tempat tinggal dan ditandai oleh kerja sama ekonomi, berkembang, mendidik, 

melindungi, merawat, dan sebagainya, sedangkan inti keluarga adalah ayah, 

ibu, dan anak.4 Pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan pertama 

dan utama dimana orangtua menjadi pendidiknya yang paling bertanggung 

jawab terhadap perkembangan anaknya. Kaidah ini ditetapkan secara kodrati, 

karena mereka ditakdirkan menjadi wali dari anak yang dilahirkan tersebut 

dalam keadaan bagaimanapun mereka harus menempati posisinya itu yaitu 

                                                 
1 Mahasiswa Pascasarjana Program Magister (S2), Program Studi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 

Akademik 2015/2016. 
2 Kartini Kartono, Peran Keluarga Memand Anak, (Jakarta : Rajawali Press, 1992), Cet. 

Ke-2, h. 19 
3 Muhaimin dkk, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 289 
4 Wahyu, Wawasan Ilmu Sosial Dasar, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), h. 57. 
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orang yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan anaknya itu. Dalam 

kondisi tersebut keluarga berperan sebagai media dalam komunikasi 

pembangunan. Komunikasi pembangunan dimaksudkan untuk secara sadar 

meningkatkan pembangunan manusiawi, yang diutamakan dalam komunikasi 

pembangunan adalah kegiatan mendidik dan memotivasi masyarakat. 

Kegiatan pendidikan erat kaitannya dengan peran keluarga dalam 

pembangunan. Dengan demikian tulisan ini akan membahas tentang peranan 

keluarga dalam komunikasi pembangunan. 

                                                  

B. Keluarga 

Keluarga diartikan sebagai kelompok orang yang ada hubungan darah 

atau perkawinan. Orang-orang yang termasuk ke dalam struktur keluarga 

adalah ibu, bapak dan anak-anaknya. Sekelompok manusia ini (ibu, bapak dan 

anak-anak mereka) disebut keluarga nuklir (nuclear family) atau keluarga inti. 

Di samping itu ada pula yang disebut keluarga luas (extended family) yang 

mencakup semua orang yang berketurunan daripada kakek-nenek yang sama, 

termasuk keturunan masing-masing istri dan suami.5 

Dilihat dari definisi di atas, maka keluarga memiliki peranan yang 

sangat strategis, tempat dimana manusia mulai mengenal dirinya sebagai 

makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial di masyarakatnya. Perilaku 

individu sebagai anggota masyarakat banyak dibentuk dan dipengaruhi oleh 

keluarganya sebagai lembaga pertama dan utama dalam kehidupannya. Djudju 

Sudjana mengemukakan ada tujuh macam fungsi keluarga, yaitu fungsi 

biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi 

anak, fungsi rekreatif, dan fungsi ekonomis.6 

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa 

keluarga memiliki fungsi vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu 

keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara, jika salah satu dari 

fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan 

dalam sistem keteraturan dalam keluarga. Berdasarkan kenyataan tersebut, 

menurut Melly Sri Sulastri Rifai, secara sosiologis fungsi keluarga ada 

sembilan, yaitu:7  

1. Fungsi biologis  

Keluarga sebagai suatu organisme mempunyai fungsi biologis. 

Fungsi ini memberikan kesempatan hidup pada setiap anggotanya. Tugas 

biologis ini, merupakan kebutuhan dasar manusia. Fungsi biologis 

manusia, yang paling mendasar diantaranya adalah kebutuhan seksual. 

Oleh karena itu, kehidupan keluarga perlu diikat oleh suatu ikatan 

perkawinan yang memungkinkan suami istri memenuhi kebutuhan dasar 

                                                 
5 A.W. Widjaja, Individu, Keluarga dan Masyarakat, (Jakarta: Akademika Persindo, 

1986), h. 5. 
6 Djudju Sudraja, dalam Jalauddin Rahmat, Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modren, 

(Bandung: Remaja Rosyda Karya, 1994), Cetakan kedua, h. 20-22. 
7 Lihat Jalauddin Rahmat, Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modren, (Bandung: 

Remaja Rosyda Karya, 1994), Cetakan kedua, h. 8-13 
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tersebut dengan bebas dan bertanggung jawab.8 Fungsi biologis inilah 

yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini 

diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.  

2. Fungsi ekonomis 

Fungsi ekonomis erat kaitannya dengan fungsi biologis, terutama 

hubungan memenuhi kebutuhan yang bersifat vegetatif, seperti kebutuhan 

makan, minum, dan tempat berteduh. Fungsi ekonomi dalam hal ini, 

menggambarkan bahwa kehidupan keluarga harus dapat mengatur diri dalam 

mempergunakan sumber-sumber keluarga dalam memenuhi kebutuhan-

kebutuhan keluarga dengan cara yang efektif dan efesien. Cara yang efektif 

dan efesien ini dapat dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan keluarga 

apabila adanya kerja sama di antara anggota keluarga. 

3. Fungsi kasih sayang 

Fungsi kasih sayang tidak semata-mata hubungan biologis fisik, 

tetapi hubungan batin yang dalam lagi kuat. Dalam fungsi ini keluarga 

harus dapat menjalankan tugasnya menjadi lembaga interaksi dalam ikatan 

batin yang kuat antara anggota keluarga. Fungsi ini sesuai dengan status 

peranan sosial masing-masing keluarga. Dapat digambarkan bahwa cinta 

kasih orangtua sebagai suami istri, akan mendasari kasih sayang orangtua 

kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, warna ikatan batin antara anggota 

keluarga sangat ditentukan oleh warna ikatan batin antara suami istri yang 

menjadi ayah dan ibu. Keadaan ini yang dapat diandalkan dalam 

pembangunan dan pembinaan keluarga yang bahagia dan sejahtera.9  

4. Fungsi pendidikan 

Fungsi pendidikan ini mempunyai hubungan yang erat dengan 

masalah tanggung jawab orangtua sebagai pendidik pertama dari anak-

anaknya. Di samping itu, keluarga sebagai lembaga pendidikan 

bertanggung jawab pula pada pendidikan dalam lingkup pendidikan orang 

dewasa. Dengan kata lain keluarga bertanggung jawab untuk 

mengembangkan anak-anak untuk berkembang menjadi orang yang dapat 

diharapkan oleh bangsa, negara, dan agamanya. Dalam arti yang lain anak-

anak yang didik dalam keluarga menjadi manusia matang, yang dapat 

bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan oleh 

masyarakatnya.10 Usaha pendidikan dalam keluarga yang seperti ini 

merupakan bagian dari komunikasi pembangunan, yakni dimulai dari 

dalam keluarga.  

5. Fungsi perlindungan 

Fungsi perlindungan mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi 

pendidikan. Keluarga selain sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak, 

keluarga juga menjadi tempat yang aman bagi anak. Perlindungan tidak 

hanya diperuntukkan kepada anak melainkan semua anggota keluarga 

yang berada dalam lingkungan keluarga tersebut dari berbagai gangguan 

baik fisik maupun non fisik. Secara fisik keluarga harus melindungi 

                                                 
8 Rahmat, Keluarga Muslim…, h. 8. 
9 Rahmat, Keluarga Muslim…, h. 9. 
10 Rahmat, Keluarga Muslim …, h. 10. 
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anggota keluarganya supaya tidak kelaparan, kehausan, kedinginan, 

kepanasan, kesakitan, dan lain-lain. Perlindungan non fisik (mental dan 

moral) dimaksudkan supaya anggota keluarga terhindar dari berbagai sifat 

negatif atau menghindarkan diri dari perbuatan jahat dan buruk. Keluarga 

yang yang menjalankan fungsi perlindungan ini, sebenarnya sudah 

berusaha memberikan suatu persiapan bagi anggota keluarga, khususnya 

anak-anak untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat.11 

6. Fungsi memasyarakatkan (sosialisasi anak) 

Fungsi sosialisasi ini erat kaitannya dengan fungsi-fungsi keluarga 

yang telah dijelaskan di atas. Orangtua mempunyai tugas untuk 

mengantarkan anak ke dalam kehidupan sosial (masyarakat) yang lebih 

luas. Untuk mencapai kehidupan ini anak melalui bantuan orangtua harus 

dapat memilih dan dapat menafsirkan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat di mana anak itu hidup.12 Tugas orangtua yang seperti ini erat 

kaitannya dengan fungsi pengasuhan anak atau pola asuh orangtua dalam 

keluarga. Menurut Ahmad Tafsir, pola asuh berarti pendidikan. Dengan 

demikian, pola asuh orangtua adalah upaya orangtua yang konsisten dan 

persisten dalam menjaga dan membimbing anak dari sejak dilahirkan 

hingga remaja. Pola asuh orangtua adalah perilaku yang diterapkan pada 

anak dan bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Pola perilaku ini 

dapat dirasakan oleh anak dan bisa memberi efek negatif maupun positif.13 

7. Fungsi rekreasi 

Fungsi rekreasi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai kegiatan 

seseorang atau anggota keluarga atas dasar kemauan dan pengakuan 

mereka sendiri.14 Fungsi rekreasi ini dapat mewujudkan suasana keluarga 

yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati dan menghibur 

masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, 

damai, kasih sayang dari setiap anggota keluarga.15  

8. Fungsi status keluarga 

Fungsi status keluarga dapat dicapai bila keluarga telah menjalankan 

fungsinya yang lain. Fungsi keluarga ini merujuk pada kader kedudukan 

(status) keluarga dibanding dengan keluarga lainnya. Status ini terungkap 

dari pernyataan orang tentang status seseorang atau keluarganya, seperti 

pernyataan-pernyataan di bawah ini:  

a. Ia datang dari keluarga yang beraga atau tidak beragama, 

b. Ia berasal dari keluarga baik-baik atau tidak baik, 

c. Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan atau tidak, dan sebagainya. 

Ungkapan seperti di atas, memberikan gambaran tentang kedudukan 

                                                 
11 Rahmat, Keluarga Muslim …, h. 10-11 
12 Rahmat, Keluarga Muslim …, h. 11. 
13 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga: 

Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), Cetakan 

pertama (edisi revisi), h. 51. 
14 Rahmat, Keluarga Muslim …, h. 11. 
15 Djudju Sudraja Djudju Sudraja, dalam Jalauddin Rahmat, Keluarga Muslim dalam 

Masyarakat Modren…, h. 21. 
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(status) keluarga tertentu di antara keluarga yang lain di dalam kehidupan 

masyarakatnya. Dengan kata lain, status keluarga dalam kehidupan 

masyarakat ditentukan oleh orang-orang yang membina keluarga itu. 

9. Fungsi beragama 

Fungsi beragama sangat erat hubungannya dengan fungsi pendidikan, 

fungsi sosialisasi dan perlindungan. Keluarga mempunyai fungsi sebagai 

tempat pendidikan agama dan tempat beribadat, yang secara serempak 

berusaha mengembangkan amal shaleh dan anak yang shaleh. Kebesaran 

suatu agama perlu didukung oleh besarnya jumlah keluarga yang 

menjalankan syariat agamanya, bukan oleh jumlah penganutnya saja. 

Keluarga yang menjalankan fungsi ini akan memiliki suatu pandangan bahwa 

“kedewasaan” seseorang diantaranya ditandai oleh pengakuan pada suatu 

sistem dan ketentuan norma beragama, yang direalisasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Satuan dan ketentuan norma yang terkandung 

dalam agama itu mendasari dan memberikan arah pada kehidupan manusia 

secara pribadi, dalam kelaurga dan di dalam masyarakat.  

 

C. Komunikasi Pembangunan 

Komunikasi pembangunan merupakan disiplin ilmu dan praktikum 

komunikasi dalam konteks negara-negara sedang berkembang, terutama kegiatan 

komunikasi untuk perubahan sosial yang berencana. Komunikasi pembangunan 

dimaksudkan untuk secara sadar meningkatkan pembangunan manusiawi. Itu 

berarti komunikasi yang akan menghapuskan kemiskinan, pengangguran dan 

ketidakadilan.16 Komunikasi pembangunan yang diutamakan adalah kegiatan 

mendidik dan memotivasi masyarakat, bukannya memberikan laporan yang 

tidak realistis dari fakta-fakta atau sekedar penonjolan diri.  

Secara pragmatis, dapatlah dirumuskan bahwa komunikasi 

pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana 

pembangunan suatu negara. Komunikasi pembangunan dalam arti yang sempit 

merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan 

keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang 

memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan 

tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, 

dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan.17 

Menurut pendapat Rogers dan Adhikarya, prinsip dalam komunikasi 

pembangunan sebagai berikut:18 

1. Pembangunan pesan yang dirancang khusus (tailored message) untuk 

khalayak yang spesifik. Misalnya, bila hendak menjangkau khalayak 

miskin pada perumusan pesan, tingkat bahasa, gaya penyajian, dan 

sebagainya, disusun begitu rupa agar dapat dimengerti dan serasi dengan 

kondisi mereka.  

2. Pendekatan ceiling effect yaitu dengan mengomunikasikan pesan-pesan 

                                                 
16 Rochajat Harun dan Elvinaro Ardianto, Komunikasi Pembangunan & Perubahan 

Sosial, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011), h. 161. 
17 Ardianto, Komunikasi Pembangunan…, h. 161. 
18 Ardianto, Komunikasi Pembangunan …,  h. 163. 
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yang bagi golongan yang tidak dituju, katakanlah golongan atas, 

merupakan redudansi (tidak lagi begitu berguna karena sudah dilampaui 

mereka) atau kecil manfaatnya, namun tetap berfaedah bagi golongan 

khalayak yang hendak dijangkau. Dengan cara ini, dimaksudkan, agar 

golongan khalayak yang benar-benar berkepentingan tersebut mempunyai 

kesempatan untuk mengejar ketertinggalannya, dan dengan demikian diharapkan 

dapat mempersempit jarak efek komunikasi.  

3. Penggunaan pendekatan narrow casting atau melokalisasi penyampaian 

pesan bagi kepentingan khalayak. Lokalisasi di sini berarti disesuaikannya 

penyampaian informasi yang dimaksud dengan situasi kesempatan di 

mana khalayak berada.  

4. Pemanfaatan saluran tradisional, yaitu berbagai bentuk pertunjukan rakyat 

yang sejak lama memang berfungsi sebagai saluran pesan yang akrab dengan 

masyarakat setempat.  

5. Pengenalan para pemimpin opini di kalangan lapisan masyarakat yang 

berkekurangan, dan meminta bantuan mereka untuk menolong mengomunikasikan 

pesan-pesan pembangunan.  

6. Mengaktifkan keikutsertaan agen-agen perubahan yang berasal dari kalangan 

masyarakat sendiri sebagai petugas lembaga pembangunan yang 

beroperasi di kalangan rekan sejawat mereka sendiri.  

7. Diciptakan dan dibina cara-cara atau mekanisme bagi keikutsertaan khalayak, 

sebagai pelaku-pelaku pembangunan itu sendiri, dalam proses pembangunan, 

yaitu sejak tahap perencanaan sampai evaluasinya.  

Dilihat dari pengertian dan prinsip-prinsip komunikasi pembangunan di 

atas, maka keluarga terlibat langsung dalam usaha pembangunan. Keluarga 

sebagai bagian dari pembangunan tergambar pada fungsi keluarga, 

diantaranya fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan dalam komunikasi 

pembangunan berguna sebagai agen-agen perubahan. Hal ini, sesuai dengan 

prinsip-prinsip komunikasi pembangunan, yaitu mengaktifkan keikutsertaan agen-

agen perubahan yang berasal dari kalangan masyarakat sendiri sebagai petugas 

lembaga pembangunan yang beroperasi di kalangan rekan sejawat mereka 

sendiri.19 Dalam konteks ini sebuah keluarga yang telah menjalankan fungsi 

keluarga dengan baik, maka dapat dimungkinkan memunculkan agen-agen 

perubahan untuk pembangunan di lingkungan masyarakat tempat ia tinggal, 

maupun untuk masyarakat luas. Schramm, merumuskan tugas pokok komunikasi 

dalam suatu pembangunan sosial dalam rangka pembangunan nasional, yaitu:20  

1. Menyampaikan kepada masyarakat, informasi tentang pembangunan 

nasional, agar mereka memusatkan dan cara mengadakan perubahan, 

sarana-sarana perubahan, dan membangkitkan aspirasi nasional.  

2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara 

aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agat melibatkan 

semua pihak yang akan membuat keputusan mengenai perubahan, member 

kesempatan kepada para pemimpin masyarakat untuk memimpin dan 

                                                 
19 Ardianto, Komunikasi Pembangunan…,  h. 163. 
20 Ardianto, Komunikasi Pembangunan …, h. 169. 



IAIS Sambas Vol III No. 1 Juni 2016 –  November 2016 

 

Jurnal Al-Muttaqin - 7 - 

 

mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan menciptakan arus informasi 

yang berjalan lancar dari bawah ke atas.  

3. Mendidik tenaga kerja yang diperlukan pembangunan, sejak orang 

dewasa, hingga anak-anak, sejak pelajaran baca tulis, hingga keterampilan 

teknis yang mengubah hidup masyarakat. 

 

D. Keluarga dan Komunikasi Pembangunan 

Secara sederhana, kewajiban orang tua hanyalah mengembangkan apa 

yang secara primordial sudah ada pada anak, yaitu nature kebaikannya sendiri 

sesuai dengan fitrahnya. Tetapi di sisi lain orang tua juga mempunyai peranan 

menentukan dan memikul beban tanggung jawab utama jika sampai terjadi si 

anak menyimpang dari nature dan potensi kebaikannya itu sehingga menjadi 

manusia dengan ciri-ciri kualitas rendah. Inilah salah satu makna sebuah 

hadits yang amat terkenal yang menegaskan bahwa setiap anak dilahirkan 

dalam fitrah (nature, kesucian), kemudian ibu bapaknya-lah yang 

berkemungkinan membuatnya menyimpang dari fitrah itu. Dengan demikian, 

peranan keluarga sangat penting dalam pembentukan dan penentuan baik 

tidaknya seorang anak. Dalam konteks komunikasi pembangunan, keluarga 

memiliki peranan penting dalam usaha pembangunan, yaitu keluarga 

diantaranya berperan sebagai pendidik.    

Mendidik anak adalah usaha atau kegiatan mengasuh, membimbing, dan 

mendidik serta mengembangkan keterampilan anak dalam kemampuan, 

intelektual, tingkah laku, moral dan agama.21 Mengingat keluarga merupakan 

lingkungan pertama yang akan membentuk karakteristik seorang anak, maka 

hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan kepribadiannya harus diperhatikan 

dengan cermat, supaya perkembangan yang terjadi tidak keluar dari yang 

diinginkan. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama yang dikenali 

bagi seorang anak, jadi masalah pendidikan tidak bisa di pandang sebelah 

mata. Di dalam pendidikan keluarga anak mendapatkan pendidikan dasar, atau 

pondasi awal sebelum melanjutkan ke lingkungan masyarakat. Satu lagi 

pendapat tentang peran penting orang tua dalam mendidik anak yaitu 

dikemukakan oleh Shochib,22 bahwa;  

Orang tua dalam keluarga berperan sebagai guru, penuntun, pengarah 

serta pemimpin pekerjaan dan pemberi contoh. Kemampuan orang tua 

dalam menyampaikan pernyataan kepada anak akan membuatnya mengerti 

dan menyadari apa yang dirasakan dan dimaui oleh orang tua, sehingga 

mudah diikuti. Kemampuan orang tua mendengarkan anak secara reflektif 

akan membantu dirinya dalam membaca, memahami dan menyadari 

apa yang telah diperbuat sehingga mereka sadar untuk mengubah 

perbuatannya salah dan atau sadar untuk mengoptimalkan perilaku 

sebenarnya.  

 

                                                 
21 Deni Maryani, Upaya Ibu Sebagai Orang Tua Tunggal dalam Mendidik Anak Usia 

Dini di Desa Permu Bawah Kecamatan  Keahiang Kabupaten Kepahing, Skripsi, Tidak 

Diterbitkan, (Bengkulu: FKIP Universitas Bengkulu, 2014), h. 28. 
22 Maryani, Upaya Ibu Sebagai…, h. 28-29. 
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Tidak ada setiap manusia yang tidak membutuhkan pendidikan, karena 

melalui pendidikan manusia dapat mengetahui hal-hal yang selama ini belum 

mereka ketahui, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, menemukan 

sesuatu yang baru menambah kedewasaan seseorang, mengetahui yang baik 

dan yang buruk, serta meningkatkan derajat manusia, sehingga masalah pendidikan 

menjadi prioritas utama bagi setiap orang, dan tidak terkecuali bagi anak-anak. 

Menurut Kaho,23 bahwa pendidikan itu sangat penting, sebab:  

1. Dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang bidang 

yang dipilih atau yang dipelajari seseorang.  

2. Melatih manusia untuk berfikir secara rasional dan menggunakan kecerdasan 

ke arah yang tepat, melatih manusia menggunakan akalnya dalam kehidupan 

sehari-hari baik dalam berfikir, menyatakan pendapat maupun bertindak.  

3. Memberikan kemampuan dan keterampilan kepada manusia untuk 

merumuskan fikiran, pendapat yang hendak disampaikan kepada orang lain 

secara logis dan sistematis sehingga dapat dimengerti.  

Hubungan keluarga dengan komunikasi pembangunan, yakni orangtua 

berperan dalam pendidikan anak dalam keluarga. Dalam berbagai literatur, 

para ahli memberikan berbagai sudut pandang tentang pengertian pendidikan 

keluarga, misalnya Mansur, mendefinisikan pendidikan keluarga adalah proses 

pemberian nilai-nilai positif bagi tumbuh kembangnya anak sebagai fondasi 

pendidikan selanjutnya.24 Selain itu, Abdullah juga mendefinisikan pendidikan 

keluarga adalah segala usaha yang dilakukan oleh orang tua berupa 

pembiasaan dan improvisasi untuk membantu perkembangan pribadi anak.25 

Pendapat lain yang dikemukakan oleh an-Nahlawi, Hasan Langgulung, 

memberi batasan terhadap pengertian pendidikan keluarga sebagai usaha yang 

dilakukan oleh ayah dan ibu sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk 

memberikan nilai-nilai, akhlak, keteladanan dan kefitrahan.26 Ki Hajar 

Dewantara merupakan salah seorang tokoh pendidikan Indonesia, juga 

menyatakan bahwa alam keluarga bagi setiap orang (anak) adalah alam 

pendidikan permulaan. Untuk pertama kalinya, orang tua (ayah maupun ibu) 

berkedudukan sebagai penuntun (guru), sebagai pengajar, sebagai pendidik, 

pembimbing dan sebagai pendidik yang utama diperoleh anak. Maka tidak 

berlebihan kiranya manakala merujuk pada pendapat para ahli di atas konsep 

pendidikan keluarga. Tidak hanya sekedar tindakan (proses), tetapi ia hadir 

dalam praktek dan implementasi, yang dilaksanakan orang tua (ayah-ibu) degan 

nilai pendidikan pada keluarga.27 

Perlu diketahui, mayoritas orangtua belum mengetahui bagaimana 

konsep pendidikan keluarga itu. Hal tersebut tanpa disadari para orang tua 

(ayah dan ibu) dalam praktek kesehariannya. Mereka telah menjalankan fungsi 

keluarga dalam pendidikan anak-anak. Pada hakikatnya, fungsi keluarga 

                                                 
23 Maryani, Upaya Ibu Sebagai…, h. 29. 
24 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 

h. 319. 
25 M. Imron Abdullah, Pendidikan Keluarga Bagi Anak, (Cirebon: Lektur, 2003),h. 232.  
26 Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, (Jakarta: Pustaka alHusna, 1986), h. 19. 
27 Ki Hajar Dewantara, Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Taman Siswa, 1961), h. 255. 
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adalah sebagai pendidikan budi pekerti, sosial, kewarganegaraan, 

pembentukan kebiasaan dan pendidikan intelektual anak. Mollehnhaur dalam 

Abdullah membagi tiga fungsi keluarga dalam pendidikan anak, yaitu:28   

1. Fungsi kuantitatif, yaitu menyediakan bagi pembentukan perilaku dasar, 

artinya keluarga tidak hanya menyediakan kebutuhan dasar fisik anak, 

berupa pakaian, makanan dan minuman, serta tempat tinggal yang layak. 

Akan tetapi, keluarga dituntut untuk menyediakan dan memfasilitasi 

ketersediaan dasar-dasar kebaikan, berupa perilaku, etika, sopan santun 

dan pembentukan karakter anak yang santun dan berakhlak baik sebagai 

fitrah manusia yang hakiki.  

2. Fungsi-fungsi selektif, yaitu menyaring pengalaman anak dan ketidaksamaan 

posisi kemasyarakatan karena lingkungan belajar. Artinya pendidikan 

keluarga berfungsi sekaligus memerankan diri sebagai fungsi kontrol 

pengawasan terhadap diri anak akan berbagai informasi yang diterima 

anak. Terutama anak usia 00 tahun hingga 05 tahun yang belum memiliki 

pengetahuan dan pengalaman. Sehingga diharapkan mampu membedakan 

mana yang baik dan buruk. Oleh sebab itu, keluarga (ayah dan ibu) 

berkewajiban memberikan informasi dan pengalaman yang bermakna. 

Berupa pengalaman belajar secara langsung maupun tidak langsung, 

diharapkan pengalaman tersebut mampu diserap dan ditransformasi dalam 

diri anak.  

3. Fungsi pedagogis, yaitu mewariskan nilai-nilai dan normanorma. Artinya 

pendidikan keluarga berfungsi memberikan warisan nilai-nilai yang 

berkaitan dengan aspek kepribadian anak. Tugas akhir pendidikan 

keluarga tercermin dari sikap, perilaku dan kepribadian (personality) anak 

dalam kehidupan sehari-hari yang ditampilkan.   

 

E. Penutup  

Keluarga dan pembangunan merupakan sesuatu yang tidak bisa 

dipisahkan dari tujuan utama pembentukan rumah tangga. Dalam membina 

rumah tangga ada peran dan fungsi keluarga yang merupakan bagian dari 

komunikasi pembangunan yaitu pendidikan keluarga (mendidik anak-anak). 

Pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama dimana 

orangtua menjadi pendidik yang paling bertanggung jawab terhadap 

perkembangan anak.  
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