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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pendidikan Anak 

1. Pengertian Pendidikan Anak 

Pendidikan adalah karakteristik penting dalam menentukan pekerjaan 

dan pendapatan seseorang. Tingkat pendidikan seseorang juga akan 

mempengaruhi nilai-nilai yang dianutnya, cara berpikir, cara pandang bahkan 

persepsinya terhadap suatu masalah (Purwanto, Ngalim 2011 : 18). 

Rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan terbatasnya akses kepala 

keluarga pada kegiatan produktif, dengan kata lain kepala keluarga 

mempunyai peluang sangat kecil untuk bekerja disektor pekerjaan yang 

produktif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya dan kebijakan yang 

nyata dan sungguh-sungguh untuk memeratakan dan meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia. Di samping itu, diperlukan juga kebijakan 

pendidikan yang tidak saja ditujukan untuk mengembangkan aspek 

intelektual, tetapi juga mengembangkan karakter peserta didik. Dengan 

demikian pendidikan menyiapkan siswa untuk memiliki kemampuan 

akademik, dapat beradaptasi dengan lingkungan yang cepat berubah, kreatif 

dalam mencari solusi masalah, dan memiliki watak yang baik. 

Dalam dunia pendidikan dikenal adanya tiga lingkungan pendidikan 

anak, yaitu lingkungan pendidikan dalam keluarga, lingkungan pendidikan di 

sekolah dan lingkungan pendidikan didalam masyarakat diluar keluarga dan 

sekolah. 
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Istilah yang sering dipergunakan sebagai pengganti sebutan 

lingkungan pendidikan dalam keluarga adalah “pendidikan informal”, 

pendidikan di sekolah dinamakan “pendidikan formal”, sedangkan 

“pendidikan non formal” diperuntukan bagi semua jenis kegiatan pendidikan 

yang berlangsung didalam masyarakat yang terjadi diluar keluarga dan 

sekolah. Ketiga lingkungan pendidikan tersebut dalam implementasinya 

diharapkan dapat saling berhubungan secara koordinatip, supaya dapat saling 

menunjang dalam arti saling menambah, saling melengkapi dan saling 

mengganti. 

- Pendidikan Informal 

Lingkungan pendidikan keluarga atau pendidikan informal merupakan 

lingkungan pendidikan yang utama/primer, karena didalam keluargalah orang 

sejak pertama kali dan untuk seterusnya belajar memperoleh pengembangan 

pribadi, sikap dan tingkah laku, nilai-nilai dan pengalaman hidup, 

pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi sosial yang berlangsung 

setiap hari diantara sesama anggota keluarga. 

- Pendidikan Formal 

Merupakan program kegiatan pendidikan yang terorganisasikan serta 

dirancang untuk melayani kebutuhan belajar yang tidak dapat dipenuhi oleh 

kegiatan pendidikan informal. 

- Pendidikan non formal 

Merupakan bentuk kegiatan pendidikan yang terorganisasi atau 

setengah terorganisasi yang berlangsung diluar sistem persekolahan, yang 
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ditujukan untuk melayani sejumlah besar kebutuhan belajar dari berbagai 

kelompok penduduk. Kegiatan pendidikan selalu berlangsung didalam suatu 

lingkungan. Lingkungan yang sengaja didapat untuk mempengaruhi anak ada 

tiga, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga 

merupakan lembaga pendidikan yang bersifat kodrat karena orang tua sebagai 

pendidik dan anak sebagai peserta didik terdapat hubungan darah. Karena itu 

kewenanganya bersifat kodrat pula (Yusuf, A. Muri, 1998 : 61). 

Sikap yang demikian itu akan membawa hubungan yang sangat erat di 

antara keduanya. Bimbingan kepada anak merupakan tugas penting bagi orang 

tua, dan mana orang tua merupakan awal suatu pendidikan karena anak yang 

belum memasuki bangku sekolah akan mendapat bimbingan dan didikan di 

rumah, yakni orang tua tanpa mengabaikan peran penting dalam keluarga. 

Pendidikan sangat penting bagi pembentukan pribadi seseorang. Pengaruh 

orang tua dan orang lain yang ditemui anak dalam pergaulan sehari-hari dapat 

menentukan sikap dan nilai-nilai yang dijadikanya sebagai pedoman dalam 

hidupnya (Ngalim Purwanto, 2011 : 3). 

 Menurut (Nursid Sumaatmadja, 2005 : 26) pendidikan adalah 

akulturasi anggota-anggota masyarakat yang baru atau yang muda oleh yang 

lebih tua. Pendidikan diartikan pula sebagai proses pranata tempat akumulasi 

gagasan yang di transfer atau ditanamkan kepada kebangkitan generasi. 

Pendidikan ialah pemimpin yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa 

kepada anak-anak dalam pertumbuhanya (jasmani dan rohani) agar berguna 

bagi diri sendiri dan bagi masyarakat. Sekarang sudah terang bagi kita betapa 
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penting dan perlunya pendidikan itu bagi anak-anak. Jelaslah pula mengapa 

anak-anak itu harus mendapatkan pendidikan. Pada umumnya kita telah 

mengetahui bahwa anak-anak semenjak dilahirkan sampai sekarang menjadi 

manusia dewasa, menjadi orang yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab 

dalam masyarakat yang harus mengalami perubahan. Baik atau buruknya hasil 

perkembangan anak itu terutama bergantung pada pendidikan (pengaruh-

pengaruh) yang diterima anak itu dari berbagai lingkungan pendidikan yang 

dialaminya. 

Adapun macam-macam lingkungan atau tempat pendidikan itu kita 

golongkan menjadi tiga yaitu:’ 

a. Lingkungan keluarga yang disebut juga lingkungan pertama. 

b. Lingkungan sekolah yang disebut juga lingkungan kedua. 

c. Lingkungan masyarakat yang disebut juga lingkungan ketiga. 

Pada hakekatnya pendidikan merupakan proses sosialisasi yang 

dialami oleh generasi muda. Dalam proses sosialisasi itu terjadi internalisasi 

daripada nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat untuk diteruskan 

oleh generasi-generasi yang mendatang secara berturut-turut. Karena di 

Indonesia nilai-nilai itu belum mantap, maka tugas pendidikan lebih berat dan 

lebih sulit daripada di masyarakat di Negara-negara yang maju (Yusuf, A. 

Muri, 1998 : 25). 

Untuk mempersiapkan generasi mendatang dalam segala bidang 

kehidupan, maka anak harus dibekali pengetahuan serta keterampilan dan 
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ketrampilan jasmani maupun rohani yang semua itu harus melalui tahap, 

jenjang atau tingkat pendidikan dari bawah sampai atas. 

2. Pentingnya Pendidikan 

Kata pendidik bagi pembaca umumnya langsung mengkaitkan dengan 

masalah sekolah dalam arti pertemuan guru dan peserta didik. Sehingga orang 

tua merasa berkewajiban untuk mendidik anaknya baik secara langsung 

maupun tidak langsung lewat persekolahan (Ahmadi, Abu dan Uhbayati, Nur, 

2001 : 73). 

Menurut Ahmadi, Abu dan Uhbayati, Nur, (2001 : 73). Mengapa 

pendidikan itu penting? 

Hal ini dapat disoroti dari: 

a. Segi Anak 

Anak adalah makhluk yang sedang tumbuh, oleh karena itu pendidikan 

penting sekali karena sejak lahir manusia belum bisa berbuat sesuatu untuk 

kepentingan dirinya, baik untuk mempertahankan hidup maupun merawat diri, 

semua kebutuhan tergantung pada ibu/orang tua. Bandingkan saja dengan 

anak binatang, misalnya ayam dalam waktu yang relative singkat anak ayam 

sudah mampu untuk berjalan dan mencari makan sendiri, tidak demikian 

halnya dengan anak manusia. Oleh sebab itu anak/bayi manusia memerlukan 

bantuan, tuntunan, dorongan dari orang lain demi mempertahankan hidup 

dengan mendalami belajar setahap demi setahap untuk memperoleh 

kepandaian, ketrampilan, pembentukan sikap dan tingkah laku sehingga 
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lambat laun dapat berdiri sendiri yang semuanya itu memerlukan waktu yang 

cukup lama. 

b. Segi Orant Tua 

Pendidikan merupakan dorongan dari ogang tua yaitu hati nuraninya 

yang mendalam yang mempunyai sifat kodrati untuk mendidik anaknya baik 

dari segi fisik, sosial, emosi maupun intelijensinya agar memperoleh 

keselamatan, kepandaian, mendapatkan kebahagiaan hidup yang di idamkan, 

sehingga ada tanggung jawab moral atas hadirnya anak tersebut yang 

diberikan oleh Allah SWT untuk dapat dipelihara dan dididik dengan sebaik-

baiknya. 

Pendidikan merupakan pondasi bangsa agar bangsa ini menjadi kokoh 

dan maju. Untuk memperoleh pondasi bangsa yang kokoh dan kuat diperlukan 

pilar-pilar pendidikan yang aspiratif terhadap persoalan mendasar yang 

dihadapi bangsa ini. Sesungguhnya pendidikan didalam keluarga itu 

merupakan dasar bagi pendidikan berikutnya. Dengan demikian cara-cara, 

bentuk, dan isi pendidikan di dalam keluarga itu selalu dan selamanya 

mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti, dan 

kepribadian anak (Ahmadi, Abu dan Uhbayati, Nur, 2001 : 75). 

Perkembangan pendidikan anak banyak dipengaruhi oleh pengalaman-

pengalaman yang dilaluinya. Apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan adalah 

jalinan unsur pembentukan kepribadian anak untuk perkembangan 

selanjutnya. Kata-kata, sikap, tindakan, dan perbuatan orang tua sangat 

mempengaruhi perkembangan pendidikan anak. Keadaan keluarga yang 
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damai dan sejahtera serta suasana yang diwarnai oleh ajaran-ajaran agama 

dalam sehari-hari dalam hubungan antara kedua orang tua dengan anak agar 

besar pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian anak (Ahmadi, Abu 

dan Uhbayati, Nur, 2001 : 89). 

Dalam keseluruhan proses pendidikan, baik di keluarga, skolah, 

maupun masyarakat kegiatan belajar adalah yang paling pkok, dimana dengan 

pengalaman-pengalaman yang dilaluinya, dimana tingkah laku (dalam arti 

luas) ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan. Belajar merupakan 

proses daripada perkembangan hidup manusia. Dengan belajar manusia 

melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu, sehingga tingkah lakunya 

berkembang. Semua aktifitas dan prestasi hidup tidak lain adalah hasil belajar. 

Belajar adalah suatu proses, bukan hasil. Oleh karena itu belajar berlangsung 

secara aktif dan integrative dengan menggunakan berbagai bentuk perubahan 

untuk mencapai tujuan. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Bab V Pasal 12 Ayat (1) 

menyatakan: “jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah 

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”. 

Dengan dicanangkanya wajib belajar sembilan tahun pendidikan dasar 

untuk masa sekarang ini merupakan pendidikan Sekolah Dasar (SD) enam 

tahun dan dilanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tiga 

tahun. 
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3. Tujuan Pendidikan Nasional 

Menurut UUD 1945 (versi Amendemen), Pasal 31, ayat 3 

menyebutkan, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak 

mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan 

undang-undang." Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, "Pemerintah memajukan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama 

dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat 

manusia." 

Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-

Undang No. 20, Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, "Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab." 

B. Tingkat Kesejahteraan Keluarga 

1.  Pengertian Kesejahteraan Keluarga 

Setiap keluarga sebagai unit pembangunan yang mampu membangun 

setiap anggotanya, sehingga menjadi kekuatan pembangunan yang handal, 

semua itu dapat terwujud melalaui keluarga yang sejahtera. Dapat dikatakan 

pertumbuhan masyarakat ditentukan oleh pembentukan keluarga sehat dan 
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sejahtera. Perkembangan dan pertumbuhan masyarakat untuk memberikan 

kontribusinya didalam pembangunan bangsa dan Negara. Terciptanya 

keluarga sejahtera sebagai landasan pokok terwujudnya masyarakat yang adil 

dan makmur (BKKBN, 1995). 

Kesejahteraan keluarga merupakan salah satu tujuan pokok yang ingin 

dicapai dan diidamkan oleh semua anggota keluarga. Setiap orang 

berkeinginan agar setiap keluarganya dapat hidup dengan sjahtera. Konsep 

keluarga sjahtera diantaranya meliputi suatu keadaan keluarga yang setabil, 

aman, penuh keharmonisan, sehat, dan berkecukupan secara ekonomis, serta 

adanya saling pengertian yang baik dalam kehidupan keluarga. Konsep ini 

dapat terealisir bila terdapat saling pengertian dan kepercayaan yang cukup 

dalam di antara anggota keluarga, baik itu antara anak dan orang tua ataupun 

antara orang tua sendiri dan antara anak-anak yang ada dalam lingkungan 

keluarga (BKKBN, 1995) 

Idealisme kehidupan keluarga yang sejahtera dapat dimanifestasikan 

dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Dua faktor atau unsur yang tampak 

berperan di dalam usaha untuk memanifestasikan idealisme keluarga yang 

sejahtera adalah tercapainya suatu keadaan keluarga yang sehat dan adanya 

stabilitas perekonomian keluarga. Keadaan faktor ini merupakan satu kesatuan 

yang harus dimiliki dalam usaha untuk mencapai tujuan terciptanya sebuah 

keluarga yang sejahtera sehingga kesejahteraan keluarga dapat terwujud. 
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2. Pentahapan Kesejahteraan Keluarga 

Adapun indikator-indikator untuk mengukur taraf keluarga sejahtera 

dengan menggunakan acuan BKKBN tahun 1995 adalah sebagai berikut : 

a. kebutuhan Dasar (basic needs) , yang terdiri dari : 

1). Pangan 

2). Sandang 

3). Papan 

4). Kesehatan 

b. Kebutuhan Sosial Pisikologis (social- psychological needs)  yang terdiri 

dari : 

1). Pendidikan 

2). Rekreasi 

3). Transportasi 

4). Interaksi sosial internal dan eksternal 

c. Kebutuhan pengembangan (developmental needs)  yang terdiri dari: 

1). Tabungan 

2). Pendidikan khusus/kejuruan 

3). Akses terhadap informasi 

Dilihat dari segi tahapan pencapaian tingkat kesejahteraanya, maka 

keluarga dikelompokan menjadi lima tahap, yaitu : 
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a. Keluarga Pra Sejahtera 

Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), yaitu keluarga-keluarga yang belum 

dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti 

kebutuhan spiritual, pangan, sandang papan dan kesehatan. 

b. Keluarga Sejahtera I 

Yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar 

minimumnya dalam hal sandang, papan, pangan dan pelayanan kesehatan 

yang sangat dasar. Indikator yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

1) Pada umumnya seluruh keluarga makan dua kali sehari atau lebih. 

2) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, 

bekerja, sekolah, dan bepergian. 

3) Bagian yang terluas dari lantai rumah tidak dari tanah. 

4) Apabila anak sakit maka diberi pengobatan yang modern atau dibawa ke 

lembaga pengobatan. 

c. Keluarga Sejahtera II 

Yaitu apabila keluarga itu selain dapat memenuhi kebutuhan dasar 

minimumnya dapat pula memenuhi kebutuhan sosial psikologinya, tetapai 

belum dapat memenuhi kebutuhan pengembanganya. Indikator yang 

dipergunakan adalah empat indikator pada keluarga sejahtera I dan keluarga 

tersebut harus pula memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Paling kurang seminggu sekali keluarga menyediakan daging atau ikan 

atau telur untuk lauk pauk. 
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2) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian 

baru setahun sekali. 

3) Luas lantai paling kurang 8 m2 untuk tiap penghuni rumah. 

4) Seluruh anggota keluarga yang berumur dibawah 60 tahun bisa 

membaca tulisan latin. 

5) Seluruh anak yang berusia 6 sampai 12 tahun bersekolah saat ini. 

6) Paling kurang satu anggot keluarga yang berumur 15 tahun ke atas 

mempunyai pekerjaan tetap. 

7) Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terahir dalam keadaan sehat, 

sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi dari masing-masing. 

8) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama 

yang dianutnya masing-masing. 

d.  Keluarga Sejahtera III 

Yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, 

kebutuhan sosial psikologinya, dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan 

pengembangan tetapi belum aktif dalam usaha kemasyarakatan dalam 

lingkungan desa atau wilayahnya. Keluarga ini harus memenuhi syarat-

syarat yang terdapat pada keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II dan 

juga harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini: 

1) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan 

keluarga. 

2) Keluarga biasanya makan bersama paling kurang satu kali sehari. 

Pengaruh Tingkat Kesejahteraan.., Didit Susilo, FKIP UMP, 2013



17 
 

 

3) Keluarga biasanya ikut serta dalam kegiatan masyarakat dalam 

llingkungan tempat tinggal. 

4) Keluarga melakukan rekreasi keluar wilayah paling tidak tiga bulan 

sekali. 

5) Keluarga dapat memperoleh kabar atau berita dari surat kabar atau radio 

atau majalah. 

6) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang 

disesuaikan dengan daerah setempat. 

e. Keluarga Sejahtera III Plus 

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar 

minimum, kebutuhan dasar psikologis, kebutuhan sosial psikologis, 

kebutuhan pengembangan, dan sekaligus secara teratur ikut menyumbang 

kegiatan sosial dan ikut aktif dalam kegiatan semacam itu.  Apabila 

keluarga-keluarga ini memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada keluarga 

sejahtera I dan keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III dan juga 

memenuhi syarat-syarat di bawah ini, maka keluarga ini dimasukan dalam 

tingkat keluarga sejahtera III Plus. 

Adapun syarat-syarat tambahan yang harus di penuhi untuk 

mencapai tingkat keluarga sejahtera III Plus: 

1) Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan 

bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi. 

2) Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus 

perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainya. 

Pengaruh Tingkat Kesejahteraan.., Didit Susilo, FKIP UMP, 2013



18 
 

 

Pada umumnya keluarga pra sejahtera dan sejahtera I terdiri dari dua 

jenis kelompok keluarga. Kelompok pertama yaitu keluarga-keluarga yang 

miskin dan sangat miskin yang disebabkan karena bodoh atau buta huruf 

atau bertubi-tubi terkena musibah dan tidak bekerja, rentan dan cacat, janda 

miskin dengan anak banyak, serta sebab-sebab lain yang tidak mungkin bagi 

yang bersangkutan untuk bangkit dengan kekuatan sendirri. Mereka itu pada 

umumnya tidak mampu mempunyai pendapatan yang cukup untuk menutup 

belanja pokok untuk hidup selayaknya manusia dan keluarga yang layak. 

Kelompok dua yaiyu keluarga-keluarga yang tidak perduli terhadap 

pembangunan yang sedang perjalan. Umumnya kelompok dua ini tidak 

mengikuti gerakan pembangunan yang sedang berlangsung, tidak menjadi 

anggota PKK, tidak ikut keluarga berencana (KB), tidak mengikuti anjuran 

tantang syarat-syarat kesehatan yang baik, tidak mendengarkan anjuran 

melalui radio, televise, maupun surat kabar tentang pembangunan mauppun 

mengikuti dirinya sendiri atau tersisih dari berbagai informasi dan ajakan 

pembangunan tersebut. 

Sebagian tidak miskin tetapi karena miskin informasi, maka tidak 

terlihat adanya usaha-usaha keluarga yang sejalan dengan arah 

pembangunan yang sekarang. Untuk kelompok keluarga yang pertama perlu 

uluran tangan dan bantuan agar bisa dientaskan dari lembah kemiskinannya. 

Sedangkan untuk kelompok yang kedua perlu diberikan bantuan informasi 

dan ajakan untuk meningkatkan tekad dan motivasinya agar mau menyatu 
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dan mendengarkan informasi pembangunan yang cocok dengan keadaan 

dirinya (BKKBN Banjarnegara 1995). 

3. Pendapatan Keluarga 

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik 2012) bahwa tingkat 

kesejahteraan keluarga sama dengan pendapatan atau penerimaan dari suatu 

anggota keluarga baik berupa gaji atau upah, pendapatan produksi rumah 

tangga, pendapatan lain maupun pendapatan berupa uang maupun barang 

yang bisa dianggap sebagai pendapatan (income) keluarga. 

Menurut Evers dalam Mulyanto  S dkk, (Dalam Skripsi Retnoningsih 

2002 : 14). mendefinisikan pendapatan keluarga dilihat dari sumbernya 

merupakan keseluruhan dari pendapatan formal, pendapatan informal dan 

pendapatan sub sistem. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendapatan formal 

adalah pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan tambahan di luar pekerjaan 

pokok. Dan pendapatan sub sistem adalah penghasilan yang diperoleh dari 

sektor produksi keluarga yang di nilai dengan uang. 

Sedang menurut BKKBN, (1995) bahwa Tingkat Kesejahteraan 

Keluarga sangat ditentukan oleh pendapatan atau mata pencaharian keluarga 

tersebut disamping dengan kecakapan (skil) dan hasil yang diperoleh. 

4. Pengertian Keluarga 

Menurut Yusuf, A. Muri (1998 : 25), keluarga merupakan kesatuan 

kemasyarakatan yang paling kecil. Sebagai satu kesatuan, maka ikatan 

didasarkan atas perkawinan dimana tiap-tiap anggota mengabdikan dirinya 

kepada kepentingan dan tujuan keluarga dengan rasa kasih dan penuh 
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tanggung jawab. Dengan demikian anggota keluarga meliputi: Ayah, Ibu dan 

Anak-anaknya. Kelompok ini sering disebut juga dengan keluarga inti atau 

keluarga batih. Tetapi karena adanya adat-istiadat yang berbeda serta 

kebiasaan pada berbagai daerah, maka keluarga inti itu bukanlah satu-satunya 

ikatan sosial yang paling kecil. Sering dihubungkan dengan family. Dalam hal 

ini disebut keluarga besar. Keluarga dalam konteks ini mencangkup: ayah, 

ibu, anak-anak, adik-adik-saudara, orang tua pihak suami dan pihak istri, 

nenek/kakek pihak suami dan istri. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

keluarga besar ini meliputi semua anggota yang mempunyai pertalian darah 

dengan pasangan suami istri tersebut 

Keluarga kecil dalam masyarakat terdiri dari suami dan istri atau 

suami, isteri dan anaknya atau ayah dan anak atau ibu dan anaknya (pasal 1 

ayat 10 Undang–undang Nomor 10 Tahun 1992). Untuk membangun suatu 

Negara yang kuat, sangat penting dibangun keluarga itu sendiri. Keluarga 

merupakan landasan pertama menentukan anak dewasa. Sikap dan perilaku 

anak dalam keluarga mempengaruhi corak kehidupan dalam masyarakat. Di 

samping itu dalam menerapkan inovasi baru keluarga memang wahana yang 

amat tepat karena ikatan kekerabatan inter dan antar keluarga amat kuat, 

lebih-lebih di daerah pedesaan. 

Anggota keluarga menurut batasan di atas adalah ayah, ibu dan anak-

anak atau disebut keluarga inti. Karena keluarga inti terdiri atas lebih dari 

seorang manusia, maka disebut kelompok manusia. Dari para anggota 

keluarga inti itu ayah dan ibu terikat oleh ikatan perkawinan, sedangkan anak 
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atau anak-anak yang lahir dari perkawinan ayah dan idu dan terikat ikatan 

darah dengan ayah dan ibunya. 

Keluarga adalah unit kecil dari sebuah Negara, maka menjadi 

kewajiban kita semua untuk menghindarkan terjadinya krisis keluarga. 

Pendidikan moral dan agama harus kita tanamkan pada anak-anak kita sejak 

dini dan kepada generasi muda. Oleh sebab itu ada ungkapan baik buruknya 

sebuah Negara di tentukan oleh baik buruknya keluarga. 

Adapun keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan 

atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan 

material yang layak, bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki hubungan yang 

serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan 

masyarakat dan lingkungan (Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 1992) 

5. Fungsi Keluarga 

Keluarga dalam masyarakat dinamis, jauh berbeda dengan keluarga dalam 

masyarakat statis. Yang menyebabkan perbedaan itu, terletak pada pola dan 

cara bertindak dalam menghadapi kehidupan, yang setiap waktu mengalami 

perubahan demi kemajuan. Namun dilihat dari inti persoalan yang mendasari 

terbentuknya suatu keluarga yang hakiki suatu keluarga, adalah sama (Yusuf, 

A. Muri,1998 : 25). 

Mengenai fungsi hubungan seks dapatlah dikatakan bahwa dorongan seks 

merupakan kebutuhan biologis antara dua orang yang berlainan jenis untuk 

berdekatan dan memenuhi kebutuhan itu. Hal ini membawa akibat penting 
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bagi keluarga. Penyaluran hubungan seks antara suami dan istri dalam 

lembaga dalam kebudayaan suku-suku bangsa disahkan melalui pranata 

sosial. Timbul dan dibentuk berbagai adat istiadat, peraturan, dan tata tertib 

yang mengatur seks antara suami dan isteri tersebut. Perkawinan merupakan 

persatuan cinta antara suami dan isteri untuk saling membahagiakan dan 

hubungan seks antara keduanya merupakan ungkapan saling cinta (Yusuf, A. 

Muri,1998 : 26). 

Fungsi reproduksi atau melanjutkan keturunan merupakan dorongan 

dasar manusia untuk melangsungkan kehidupan jenisnya agar makhluk 

manusia tetap lestari melalui perkembangbiakan. Fungsi reproduksi keluarga 

merupakan jawaban atas dorongan dasar manusia itu sehingga dapatlah 

dikatakaan  bahwa umumnya pasangan suami istri ingin mendapatkan anak, 

mendapatkan keturunan. Namun ada pula pasangan suami isteri tertentu yang 

memutuskan untuk tidak mempunyai anak atas pertimbangan pribadi mereka 

sendiri. Di samping itu ada juga pasangan suami isteri yang tidak dikaruniai 

anak (mandul). Hal ini merupakan kasus atau pengecualian, namun 

berperanya fungsi ini tidak meniadakan keluarga yang mereka dirikan, yang 

mereka bangun (BKKBN). 

Fungsi ekonomi adalah keluarga berkewajiban mencari nafkah, 

memiliki mata pencaharian, serta mengatur pembagian kerja, tugas, dan 

tanggung jawab antar anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

keluarga guna kelangsungan hidup anggota-anggota keluarga dan memenuhi 

kesejahteraan hidup. 
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Fungsi pendidikan secara bertahap membawa anak kedalam 

kebudayaan melalui sosialisai. Sosialisasi diartikan sebagai proses yang harus 

dilalui manusia muda untuk memperoleh nilai-nilai dan pengetahuan 

mengenai kelompoknya dan belajar mengenai peran sosialnya yang cocok 

dengan kedudukannya. 

Sebagai unit terkecil dalam masyarakat keluarga mempunyai beberapa 

fungsi. Menurut badan koordinasi keluarga berencana nasional BKKBN 

fungsi keuarga tersebut memiputi :  

1) Keagamaan 

2) Sosial budaya 

3) Cinta dan kasih sayang 

4) Melindungi 

5) Reproduksi 

6) Mendidik dan sosialisasi 

7) Ekonomi 

8) Pelestarian lingkungan 

Untuk mencapai kondisi keluarga yang sejahtera, mandiri dan 

berkualitas, maka keluarga harus mampu melaksanakan kesemua fungsi 

tersebut. Dalam fungsi keagamaan keluarga diharapkan memiliki imam yang 

cukup kuat dan bertaqwa kepada Allah SWT. Memberi ajaran agama kepada 

anak sejak dini akan membuat jiwanya berbudi luhur. Dengan terlaksananya 

fungsi ini maka segala perbuatan dalam keluarga dapat terkontrol dengan baik 
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dan menjauhkan diri dari perbuatan jelek, sehingga keutuhan suatu keluarga 

bisa dipertahankan dengan baik. 

Pada fungsi sosial budaya keluarga diharapkan mampu menggali, 

mengembangkan, dan melestarikan kekayaan sosial budaya yang di miliki 

oleh bangsa Indonesia. Warisan kebudayaan dari nenek moyang kita serta 

sistem sosial kemasyarakatan dengan segala keramahtamahanya perlu dibina 

dengan baik. 

Dalam mempertahankan keluarga, rasa cinta kasih sayang hendaknya 

teruus menerus dipupuk dengan baik dan tidak boleh surut. Dalam fungsi 

melindungi keluarga sebagai kesatuan diharapkan mampu memberikan 

perlindungan bagi anak-anak dari usia janin hingga dewasa dan lanjut usia. 

Dengan memberikan perlindungan ini diharapkan anak lebih mengembangkan 

diri dan mampu meningkatkan kualitas diri (Djali, 2011 : 65). 

Umumnya perkawinan yang sah pasti mengharapkan keturunan. Inilah 

fungsi reproduksi keluarga. Pasangan yang baru membentuk keluarga tentu 

mengharapkan agar melahirkan anak-anak yang sehat, cerdas serta 

berkualitas. Karena itu pengetahuan reproduksi bagi calon orang tua perlu 

diperhatikan. Karena itu usaha untuk mengarahkan remaja-remaja sebagai 

calon orang tua untuk memperoleh informasi dan sumber yang tepat amat 

diperlukan. Keluarga dalam fungsinya sebagai pendidik dan sosialisasi 

diharapkan mampu sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak dalam 

menumbuh kembangkan kekuatan fisik, mental, sosial, dan sepiritual serta 

serasi, selaras, dan seimbang. Pendapat umum mengakuai bahwa pendidikan 
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terbaik bagi anak adalah dengan memberikan contoh atau keteladanan (Djali, 

2011 : 67). 

Dalam memenuhi kebutuhan keluarga setiap keluarga diharapkan 

mampu meningkatkan keterampilan dalam usaha ekonomi produksi, sehingga 

tercapai peningkatan pendapatan keluarga. Ini jelas diperlukan untuk 

mensejahterakan dan meningkatkan kualitas keluarga ataupun meningkatkan 

ketahanan dari keluarga-keluarga yang sudah sejahtera. 

C. Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan 

Kesejahteraan keluaraga berpengaruh terhadap pendidikan anak pada 

suatu anggota keluaraga, apabila kesejahteraan suatu keluarga tinggi maka 

secara otomatis tingkat pendidikanya akan tinggi pula. Kemudian sebaliknya 

apabila tingkat kesejahteraanya rendah maka tingkat pendidikanya akan 

rendah pula, karena sebagian besar keluarga yang tingkat kesejahteraanya 

rendah mereka hanya mementingkan kebutuhan hidupnya yang bertujuan 

untuk memenuhi sandang, papan, pangan, dan tidak mengutamakan 

pendidikan anaknya (Sartono,1988 : apps.or.id/index.php/peran_keluarga_-

dalam_ mencetak_generasi_berkualitas.)  

Pendidikan formal atau lebih dikenal dengan sistem persekolahan, 

mempunyai peranan yang amat menentukan perkembangan potensi manusia 

secara maksimal. Rendahnya tingkat pendidikan dan besarnya beban 

tanggungan keluarga merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan 

maupun keterpurukan kesehatan di daerah perdesaan. Melalui pendidikan, 

masyarakat memiliki kesempatan untuk menggali potensinya demi 
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memperoleh kehidupan yang lebih layak. Maknanya adalah terbukanya akses 

pendidikan tidak serta merta membawa transformasi sosial apalagi 

transformasi kebudayaan.  Selain itu pendidikan orang tua juga berpengaruh 

terhadap pola perkembangan anak. Fenomena yang terjadi kebanyakan 

orangtua menginginkan anaknya menjadi orang yang sukses dalam pendidikan 

maupun karirnya, sehingga di masa yang akan datang mereka dapat 

memperbaiki kualitas hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

D. Hipotesis 

Atas dasar teori-teori dan anggapan pemikiran yang penulis uraikan di 

atas maka rumusan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : Tidak ada pengaruh antara tingkat kesejahteraan keluarga terhadap 

pendidikan anak di Desa Kasmaran Kecamatan Pagentan Kabupaten 

Banjarnegara. 

Ha : Ada pengaruh antara tingkat kesejahteraan keluarga terhadap pendidikan 

anak di Desa Kasmaran Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara. 
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