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ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Sosialisasi Keluarga Terhadap Remaja Wanita 
ini mengambil Studi pada Keluarga yang Istrinya tidak Bekeija di Kelurahan 
Komperta Kecamatan Plaju Palembang. Pemasalahan yang diangkat yaitu 
bagaimana sosialisasi pada keluarga yang istrinya tidak bekerja yaitu dalam 
pembentukan fisiologis, sosiologis dan psikologis serta melihat apakah terdapat 
perbedaan sosialisasi keluarga berdasarkan tingkat status kepegawaian 
suami/ayah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sosialisasi 
pada keluarga yang istrinya tidak bekeija yaitu dalam pembentukan fisiologis, 
sosiologis dan psikologis terhadap remaja wanita serta untuk mengetahui 
bagaimana sosialisasi pada keluarga yang istrinya tidak bekeija berdasarkan 
tingkat status kepegawaian suami/ayah.

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif yaitu memberikan gambaran 
umum tentang bagaimana sosialisasi pada keluarga yang istrinya tidak bekeija 
yaitu dalam pembentukan fisiologis, sosiologis dan psikologis serta 
membandingkan sosialisasi keluarga yang diterapkan oleh istri yang tidak bekeija 
terhadap anak remaja wanita berdasarkan tingkat status kepegawaian suami/ayah. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif serta menggunakan instrumen 
berupa kuesioner. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Komperta Kecamatan 
Plaju Palembang. Unit analisa dalam penelitian ini adalah keluarga sedangkan unit 
observasinya adalah istri yang tidak bekeija baik dalam suatu ikatan formal atau 
pun in formal dan memiliki remaja wanita yang berada di Kelurahan Komperta 
Kecamatan Plaju Palembang. Dan populasi penelitian ini adalah seluruh keluarga 
yang istrinya tidak bekeija dan memiliki remaja wanita di Kelurahan Komperta 
Kecamatan Plaju Palembang. Penarikan sampel menggunakan metode mulliple 
stage random sederhana. Proses analisis data dilakukan melalui empat tahapan 
yaitu: pengujian validitas dan reliabilitas data dengan menggunakan rumus 
product moment, pengujian normalitas data dengan menggunakan rumus kertas 
peluang normal dan pengujian hipotesis menggunakan lumus t-test.

Dan hasil analisa didapati bahwa sosialisasi keluarga yang diterapkan 
oleh istri yang tidak bekeija dari kedua tingkat status kepegawaian suami/ayah 
dalam pembentukan fisiologis, sosiologis dan psikologis terhadap remaja wanita 
adalah sosialisasi partisipatif (participatory socialization). Da’am penelitian ini 
juga menghasilkan bahwa tidak ada perbedaan sosialisasi keluarga yang istrinya 
tidak bekerja terhadap remaja wanita berdasarkan tingkat status kepegawaian 
suami/ayah sebab bila diamati ada perubahan pola sosialisasi orang tua dengan 
anak dari satu generasi ke generasi berikutnya

Kata kunci: Sosialisasi
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I

BABI

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak- 

anak yang belum menikah, baik yang merupakan pertalian darah maupun sebagai 

hasil adopsi, dan dikarakteristikkan oleh keamanan tempat tinggal, serta 

menjalankan fungsi-fungsinya. (Soekanto: 1984: 12). Pendapat ini didukung oleh 

Meyer F.Nimkgff. “keluarga adalah ikatan yang sedikit banyak berlangsung lama 

antara suami dan istri dengan atau tanpa anak”. Sementara Summer dan Keller 

merumuskan keluarga sebagai miniatur dari organisasi sosial, meliputi sedikitnya 

dua generasi, dan terbentuk secara khusus melalui ikatan darah. ( Singgih: 1991:

230).

Dalam sebuah keluarga suami dan istri bertanggung jawab untuk 

mewujudkan keluarga yang sejahtera secara bersama-sama, artinya bahwa antara 

suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan 

demi terciptanya suatu keluarga yang sejahtera baik secara lahir maupun batin.Di 

dalam keluarga akan muncul hubungan saling ketergantungan antara anggota- 

anggota yang ada di dalamnya yaitu untuk saling memenuhi kebutuhan antara satu 

dengan yang lainnya. Jaringan hak dan kewajiban keluarga ini disebut dengan 

hubungan peran (role relation). (Goode: 1991: 2). Dengan adanya hubungan peran 

ini maka setiap anggota keluarga dapat menjalankan peranannya sesuai dengan



fungsi dan kedudukannya masing-masing. Laki-laki karena fungsi reproduksinya 

sosial dikonstruksikan untuk menjadi pencari nafkah keluarga, bekerja di 

luar rumah dan untuk menjadi pelindung keluarga. Wanita yang secara sosial 

ditekankan peranannya di sektor domestik dan karena fungsi reproduksinya 

wanita dikonstruksikan untuk berperan sebagai pengasuh anak dan pengelola

secara

rumah tangga.

Namun lambat laun pembagian peran dan tugas ini sudah tidak begitu 

ketat lagi. Sekarang ini banyak terlihat bahwa para wanita setelah berstatus 

sebagai istri, tidak hanya mengurus rumah tangga saja, namun juga mulai 

berperan mencari nafkah di luar rumah dengan berbagai faktor pendorong. Salah 

satu sebabnya adalah karena adanya kesempatan yang sama bagi wanita dan pria 

secara hukum untuk memperoleh tingkat pendidikan yang sama.

Kesempatan pendidikan ini kemudian digunakan sebaik-baiknya oleh

wanita di Indonesia dan mereka membuktikan dirinya bahwa merekapun mampu 

berprestasi tinggi. Meningkatnya pendidikan tersebut juga mengubah persepsi 

wanita terhadap dirinya sendiri. Ia bertambah sadar akan martabat dirinya sebagai 

manusia yang mampu berprestasi sendiri dan tidak harus bergantung pada orang 

lain.

Sebagai seorang wanita (yang telah menikah) mempunyai peran dalam 

keluarga sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai pengurus rumah tangga. Dalam 

tiga peran tersebut di atas para wanita memberikan diri sepenuhnya demi 

kesejahteraan keluarga. Namun, dalam kehidupan modern dan dalam 

pembangunan dewasa ini wanita dituntut dan sering juga bermotivasi untuk

era
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memberikan sumbangan lebih dari itu, tidak terbatas pada pelayanan suami, 

perawatan anak, dan urusan rumah tangga. Banyak wanita yang tidak merasa puas 

hanya dalam ketiga peran diatas, dan sering keadaan ekonomi keluarganya 

menuntut ia untuk bekerja di luar rumah, atau mencari suatu kegiatan yang dapat 

menambah penghasilan keluarganya.

Wanita yang bekeija berfungsi untuk bisa membantu suami dalam 

mengatasi kebutuhan rumah tangga, dan memberikan tenaga atau pengetahuan 

yang ada pada generasi muda guna berpartisipasi dalam pembangunan. Sedangkan 

wanita sebagai ibu rumah tangga berfungsi untuk mengurus, melayani dan 

mendorong suami supaya dapat berperan serta aktif memberikan sumbangan yang 

berkaitan dengan pembangunan, mengurus dan mendidik anak-anak agar kelak 

dapat menjadi putra bangsa yang berguna dan berperan serta dalam membentuk 

manusia seutuhnya. (PWI: 1991: 89).

Sehubungan dengan bekerjanya ibu di luar rumah tentunya berdampak 

terhadap perilaku dan penyesuaian diri anak-anaknya, secara umum dapat 

disimpulkan bahwa bekerjanya ibu tidak ditemukan mempunyai dampak yang 

merugikan. Dalam hal ini yang lebih penting secara psikologis ialah kualitas, dan 

bukannya kuantitas dari interaksi antara ibu dan anak. Seorang ibu mungkin saja 

sepanjang hari di rumah dekat anaknya, akan tetapi selama itu tidak ada kontak 

dalam arti kata yang sesungguhnya antara ibu dan anak. Mungkin anak diserahkan 

saja pada seorang pembantu untuk diurus, atau ibu demikian terlibat dalam 

kesibukannya sendiri,- sehingga perhatian tidak pada anak, walaupun anaknya 

didekatnya, maka antara ibu dan anak kurang terjalin hubungan erat dan mesra

3



yang memberi rasa puas dan aman pada anak. Bagi ibu-ibu yang bekerja yang 

paling penting ialah bahwa mereka menyadari bahwa walaupun mereka bekerja, 

anak-anak akan mendapat cukup perhatian yang mereka butuhkan. Sehingga 

anak-anakpun merasakan bahwa walaupun ibu tidak sepanjang hari di rumah, 

tetapi ibu akan memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya pada saat-saat 

ibu ada di dekat mereka. Jadi yang penting dalam hubungan antara ibu dan anak 

bukanlah banyaknya waktu semata-mata yang diberikan pada anak, tetapi 

bagaimana waktu itu digunakan untuk membentuk hubungan yang serasi dan 

hangat dan yang sekaligus menunjang perkembangan mental dan kepribadian

anak.

Sesungguhnya setiap manusia, termasuk wanita ibu rumah tangga,

mempunyai hak sebagai individu, sebagai pribadi yang mempunyai keunikannya

sendiri. Ia berhak untuk mengembangkan dan mewujudkan kepribadiannya, dan

tidak perlu tenggelam atau membatasi diri dalam pengabdiannya terhadap suami

dan anak-anaknya. Dan dari sebagian wanita yang memilih bekerja diluar rumah 

tersebut masih ada juga sebagian wanita yang memilih untuk tidak bekerja, bukan 

karena ia berpendidikan rendah atau tidak mampu bersaing dengan laki-laki 

namun lebih karena untuk berkonsentrasi menjalankan fungsinya sebagai istri, 

sebagai ibu dan sebagai pengelola rumah tangga.

Orang tua bekerja, akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Misalnya dengan berkembangnya kawasan industri, tentu 

akan membawa perubahan-perubahan di lingkungan masyarakat sekitarnya, 

mengingat kehadiran sebuah industri biasanya membawa peluang ekonomi yaitu
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terbukanya peluang kerja. Di wilayah kelurahan komperta, kegiatan industri telah 

hadir sejak tahun 1907-an, dimana PT. PERTAMINA Persero mendapatkan 

kepercayaan untuk mengelola Sumber Daya Alam berupa MIGAS dan panas 

bumi.

Berkembangnya industri migas melalui PT. PERTAMINA Persero, 

memang membawa dampak yang sangat baik bagi kesejahteraan para pekerjanya. 

Hal ini dapat terlihat dari lengkapnya fasilitas yang diberikan yang bisa 

dimanfaatkan oleh para pekeija beserta keluarganya; misalnya disediakannya 

rumah dinas untuk mereka tempati, yang memberikan kemudahan dan kelancaran 

sehingga tidak menggangu aktivitas dalam bekerja. Selain itu industri juga telah 

menyediakan sarana pendidikan yaitu dimulai dari TK sampai dengan SMU. Hal 

ini tentu sangat mengembirakan bagi para orang tua sebab mereka dapat 

mengontrol anak-anaknya, mengingat lokasi sekolah yang tidak terlalu jauh dari 

tempat tinggal. Industri juga telah menyediakan fasilitas kesehatan berupa rumah 

sakit, baik itu rumah sakit gigi, umum dan BKIA (Badan Kesehatan Ibu dan 

Anak) serta tersedia juga emergency (unit gawat darurat) yang siap melayani 

masyarakat selama 24 jam non-stop. Untuk para pekerja dan keluarganya maka 

tidak akan dikenakan biaya apapun jika memanfaatkan fasilitas tersebut.

Untuk menjaga situasi dan aset perusahaan baik itu pabrik, rumah dinas 

maupun masyarakat yang berada di kawasan industri, PT.PERTAMINA Persero 

memiliki bagian khusus yang menanganinya yaitu bagian Sekuriti yang 

berkerjasama dengan pihak kepolisian dan juga angkatan darat (Satgas). Hal ini
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dianggap perlu sebab industri ini sangat strategis dimana jika terjadi sesuatu maka

akan berdampak fatal bagi semua orang.

Dengan adanya industri di kawasan pemukiman maka kehidupan 

masyarakat menjadi cukup dinamis. Hal ini karena industri berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan dasar dari para pekerja dan keluarganya yaitu masyarakat 

bermukim di kawasan industri untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya yaitu dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang 

kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu tentu sangat baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak 

sebagai bagian dari anggota keluarga tidak dapat terlepas dari lingkungan dimana 

dia di rawat dan diasuh.

yang

Secara umum dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga merupakan unit 

terkecil yang peranannya sangat besar. Peran yang sangat besar itu disebabkan 

karena keluarga mempunyai fungsi yang sangat penting untuk menjaga dan 

melaksanakan kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Fungsi yang sangat 

penting tersebut ditemui pada peranannya untuk melakukan sosialisasi yang 

bertujuan mendidik warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai- 

nilai yang di anut. Proses mengetahui kaidah-kaidah dan nilai yang di anut untuk 

pertama kalinya ini diperoleh di dalam kehidupan keluarga. (Soekanto: 1992: 40).

Penekanannya, bahwa proses belajar setiap individu menjadi bagian dari 

suatu kelpmpok sosial melalui proses'belajar mengenai kebudayaan kelompok dan 

peranannya dalam kelompok yang bersangkutan. Proses belajar di mulai dari 

kanak-kanak hingga meninggal. Dalam proses itu individu belajar mengenai nilai,

masa
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sikap, dan berbagai peranan yang secara keseluruhan membentuk pribadinya dan 

sebagai hal yang diperlukan dalam partisipasinya di masyarakat kelak, dikenal 

dengan sebutan sosialisasi. (Vembriarto: 1990: 20). Artinya, sosialisasi 

merupakan suatu cara untuk membuat seseorang menjadi manusia {human) atau 

untuk menjadi mahluk sosial yang sesungguhnya {social human being). Karena 

itu peranan keluarga dalam proses sosialisasi sangat penting.

Menurut Vembriarto (1990: 45) beberapa hal menyebabkan pentingnya 

peranan keluarga dalam proses sosialisasi adalah:

1. Keluarga merupakan kelompok kecil yang anggota-anggotanya 

berinteraksi face to face secara tetap; dalam kelompok yang demikian 

perkembangan anak dapat diikuti dengan seksama oleh orang tuanya dan

■
■

penyesuaian secara pribadi dalam hubungan sosial lebih mudah.

2. Orang tua mempunyai motivasi yang kuat untuk mendidik anak karena 

anak merupakan buah cinta kasih hubungan suami-istri, anak merupakan 

perluasan biologik dan sosial orang tuanya. Motivasi yang kuat melahirkan 

hubungan emosional antara orang tua dengan anak.

3. Karena hubungan sosial dalam hal itu bersifat relatif tetap, maka orang tua 

memainkan peranan yang sangat penting terhadap proses sosialisasi anak.

Dalam lingkungan keluarga ada tiga tujuan sosialisasi, yaitu orang tua 

mengajarkan kepada anaknya tentang:

1. Penguasaan diri

Dalam hal ini dimulai pada saat orang tua melatih dan mendidik anak 

untuk memelihara kebersihan dirinya. Tuntutan penguasaan diri ini
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berkembang, dari yang bersifat fisik kepada penguasaan diri secara

emosional.

2. Nilai-nilai

Maksudnya bersamaan dengan latihan penguasaan diri anak diajarkan 

nilai-nilai tentang baik buruk serta apa yang patut dihargai dan tidak patut.

3. Peranan-peranan sosial

Maksudnya mempelajari peranan-peranan sosial yang terjadi melalui 

interaksi dalam keluarga. Setelah dalam diri anak berkembang kesadaran 

diri sendiri yang membedakan dirinya dengan orang lain, dia mulai 

mempelajari peranan-peranan sosial yang sesuai dengan gambaran tentang 

dirinya. (Dirdjosisworo: 1985: 134).

Salah satu segi penting dalam proses sosialisasi adalah bagaimana 

memberikan motivasi dan bimbingan kepada anak agar dia mau mempelajari 

pola-pola tingkah laku yang diajarkan kepadanya yaitu perilaku tertentu yang 

diharapkan oleh orang tua dan lingkungannya. Misalnya kepatuhan, kreatifitas, 

kedisiplinan, sikap hormat, ketaqwaan dan sebagainya. Dalam pembentukan fisik 

anak, orang tua melatih dan mendidik anak nya agar kelak mampu memelihara 

dan bertanggung jawab akan kebersihan dirinya sendiri seperti membimbing cara 

anak berpakaian, berbicara, bergaul, menjaga kebersihan tubuh, balikan juga 

kebersihan dalam mejaga datang bulan (bagi anak remaja wanita). Bersamaan 

dengan latihan mengelola pembentukan fisik, orang tua juga turut berperan dalam 

meningkatkan kualitas pola pikir anak melalui dukungan dalam pendidikan formal 

maupun in formal anak. Selain itu, dalam pembentukan kepribadian ketaqwaan

A
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anak orang tua mengajarkan dan membimbing dengan nilai-nilai yang merupakan 

pandangan-pandangan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Yang baik 

seharusnya dianuti, sedangkan yang buruk dihindari.

Disini dapat terlihat pentingnya peranan orang tua sebagai orang yang 

pertama dikenal untuk memperkembangkan kehidupan moral anak. Walaupun 

dikatakan bahwa orang tua bukanlah satu-satunya faktor penentu, namun orang 

tua dapat mengarahkan perkembangan anak sejauh mungkin, dengan menyadari 

akan peranannya yang besar dalam kehidupan anak.

Agar tujuan sosialisasi dalam keluarga dapat teriaksana maka dalam 

proses sosialisasi ada tiga cara yang dilakukan oleh individu, adalah:

1. Pelaziman (conditioning) adalah suatu perlakuan terhadap individu 

tertentu dengan mekanisme pemberian hukuman (punishment) dan 

imbalan (reward).

2. Imitasi/Identifikasi ([imitation/identitication) adalah suatu proses belajar 

dengan melihat suatu model atau tokoh yang diidolakan secara sadar.

3. Internalisasi (internalizalion/learning to cape) adalah suatu cara 

bagaimana individu menguasai dan menyadari hal-hal yang bermakna bagi 

dirinya tanpa suatu paksaan atau ancaman dari luar. (Soekanto: 1997: 8).

Peranan para agen sosialisasi pada tahap awal terutama keluarga sangat 

penting yaitu terletak pada pentingnya kemampuan yang diajarkan. Untuk dapat 

berinteraksi dengan significant others pada tahap tersebut seorang bayi belajar 

berkomunikasi secara verbal dan non verbal, ia mulai berkomunikasi bukan saja 

melalui pendengaran dan penglihatan tetapi juga melalui panca indera lain
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sentuhan fisik. Kemampuan berbahasa ditanamkan pada lahap awal, 

sehingga sang anak mulai mempunyai diri, mulai memasuki play sloge dalam 

pengambilan peran orang lain. Selanjutnya ia mulai mengidentifikasi diri 

sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. (Sunarto: 1993: 30).

Anak akan mengalami proses perubahan dan perkembangan fisik, psikis 

dan sosial, maupun perkembangan intelektual dan moral. Proses perubahan yang 

demikian terjadi pada masa remaja yaitu masa transisi dari masa persiapan 

menjadi dewasa. Menurut Elizabeth Hurlock meskipun pada umumnya 

perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masa remaja antara pria dan 

wanita sama, tetapi biasanya wanita mencapai taraf kematangan pada usia yang 

relatif lebih cepat dari pada pria. Disamping itu wanita lebih cepat mengendalikan 

diri di dalam menghadapi segala perubahan dan perkembangan yang terjadi pada 

dirinya. Hal ini disebabkan pada dasarnya wanita sejak kecil dididik dan 

ditekankan untuk melakukan fungsi dan peranan yang sesuai dengan sifat-sifat 

kewanitaannya, seperti melakukan pekerjaan kerumahtanggaan sehingga biasanya 

menjelang usia akhir remaja, wanita sudah lebih dapat menentukan serta 

mempersiapkan pilihan dan cita-cita bagi masa depannya. (1990: 4)

Maka pada waktu remaja inilah seharusnya mereka dilengkapi segala 

sesuatu yang diperlukan untuk bisa mandiri, dapat bertanggung jawab sebagai 

manusia untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Pada umumnya 

keluarga mengharapkan proses pembentukannya ke arah yang lebih baik.

Menurut Hendropuspito setidaknya ada 4 hal yang dilihat atau 

diharapkan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka yaitu, anak sebagai

terutama

proses

semua

suatu
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jaminan di hari tua, sebagai tenaga kerja terutama bagi mereka yang tinggal di 

daerah pertanian, anak sebagai penerus keturunan dan anak sebagai penerus 

Dalam hal penerus status orang tua menginginkan agar status sosial yang 

telah dimilikinya dapat dipindahkan kepada anaknya sehingga si anak tinggal 

memelihara bahkan memperbaikinya agar dapat menempati status sosial yang 

lebih tinggi dari orang tuanya. Walaupun peran sosial bukan status sosial, ternyata 

sosial memberikan pengaruh dominan terhadap masyarakat dalam 

menentukan dimana seseorang harus didudukkan dalam tangga masyarakat. Jadi 

peranan dapat mengubah status lebih tinggi atau lebih rendah. Peranan dijadikan 

pengukur keberhasilan seseorang dalam status yang ditempatinya. (1989: 106)

Dari studi-studi mengenai stratifikasi sosial diketahui bahwa setiap kelas 

sosial di dalam masyarakat memiliki pola yang berbeda dalam melakukan 

sosialisasi di lingkungan keluarganya. Masalahnya terletak pada kenyataan 

bahwa, pola sosialisasi di lingkungan keluarga itu amat dipengaruhi dari latar 

belakang kelas sosial keluarga tersebut.

Kelurahan Komperta Plaju letaknya strategis karena berada di kawasan 

industri yaitu PT.Pertamina Persero yang telah hadir sejak tahun 1907-an. 

Berkembangnya kawasan industri ini membawa peluang ekonomi, dimana 

terdapat berbagai kelas dalam kehidupan bermasyarakatnya. Kepadatan penduduk 

di kelurahan ini adalah 6.718 orang (Monografi kelurahan komperta 2005). 

Kelurahan ini terletak 9 KM dari Ibu kota propinsi Sumatera Selatan atau pusat 

kota Palembang. Dalam menjalankan kegiatannya, PT. Pertamina Persero tetap 

berpartisipasi aktif dalam pengembangan kawasan di sekitar industri, terutama

status.

peranan
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usahanya dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja beserta keluarganya. 

Dalam tingkat pendidikan, penduduk kelurahan komperta yang tidak atau belum 

sekolah sebesar 825 orang, tamat SD-SLTP sebesar 1.779 orang, tamat SLTA ke 

atas sebesar 4.114 orang. ( Monografi Kelurahan Komperta 2005).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti sosialisasi 

keluarga pada anak remaja wanita yaitu pada keluarga yang istrinya tidak bekerja 

karena meskipun di satu sisi sekarang banyak wanita yang turut berperan di semua 

sektor, yaitu dengan mampu berperan dan menggunakan seoptimal mungkin 

kesempatan yang tersedia secara mandiri untuk mengembangkan dirinya sebagai 

manusia sesuai dengan bakat yang dimilikinya, namun di sisi lain masih ada 

wanita yang memilih hanya untuk berkonsentrasi mengurus dan mengasuh anak- 

anak dan suami mereka di rumah. Sementara itu dalam proses sosialisasi, keluarga 

menjadi peletak dasar utama pembentukan kepribadian anak, nilai-nilai dan pola- 

pola tingkah laku dari kebudayaan diinternalisasi ke dalam diri anak dan secara 

tidak sadar menjadi bagian dirinya (Vembriarto: 1990: 20). Oleh karena itu 

keluarga merupakan tempat anak akan mendapatkan proses modeling dan anak 

akan meniru perilaku dari orang yang ada di dekatnya entah itu ayah, ibu dan 

saudaranya. Dalam penelitian ini juga akan membandingkan sosialisasi keluarga 

pada anak remaja wanita, yaitu berdasarkan tingkat status kepegawaian orang tua 

dalam hal ini ayali.
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1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

persoalan pokok yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana 

sosialisasi pada keluarga yang istrinya tidak bekeija. Salah satu segi penting dari 

sosialisasi adalah pemberian motivasi kepada anak agar mau mempelajari pola- 

pola tingkah laku yang diajarkan kepadanya. Oleh karena itu permasalahan di atas 

dirinci dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sosialisasi keluarga dalam pembentukan fisiologis terhadap 

remaja wanita yang dilakukan oleh istri yang tidak bekerja?

2. Bagaimana sosialisasi keluarga dalam pembentukan sosiologis terhadap 

remaja wanita yang dilakukan oleh istri yang tidak bekeija?

3. Bagaimana sosialisasi keluarga dalam pembentukan psikologis terhadap 

remaja wanita yang dilakukan oleh istri yang tidak bekeija?

4. Apakah terdapat perbedaan sosialisasi keluarga yang diterapkan oleh istri 

yang tidak bekerja pada remaja wanita berdasarkan tingkat status 

kepegawaian suami/ayah?

Dari hasil tersebut diharapkan dapat dilihat apakah latar belakang status 

kepegawaian orang tua, dalam hal ini ayah mempunyai pengaruh terhadap 

perbedaan sosialisasi keluarga yang diterapkan oleh para istri yang tidak bekeija 

tersebut.
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1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan 

penelitian ini adalah;

1. Ingin mengetahui bagaimana sosialisasi pada keluarga yang istrinya tidak 

bekeija dalam pembentukan fisiologis terhadap remaja wanitanya.

2. Ingin mengetahui bagaimana sosialisasi pada keluarga yang istrinya tidak 

bekeija dalam pembentukan sosiologis terhadap remaja wanitanya.

3. Ingin mengetahui bagaimana sosialisasi pada keluarga yang istrinya tidak 

bekeija dalam pembentukan psikologis terhadap remaja wanitanya.

4. Ingin mengetahui bagaimana sosialisasi pada keluarga yang istrinya tidak 

bekeija berdasarkan tingkat status kepegawaian suaminya terhadap remaja 

wanitanya.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat praktis

Dari hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan 

sumbangan data untuk penelitian selanjutnya.

1.3.2.2. Manfaat teoritis

Dan hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan sumbangan data 

yang berkaitan tentang fungsi sosialisasi yang dijalankan oleh keluarga.
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1.4. KERANGKA PEMIKIRAN

Secara tradisional, keluarga diartikan sebagai dua atau lebih orang yang 

dihubungkan dengan pertalian darah perkawinan atau adopsi (hukum) yang 

memiliki tempat tinggal bersama. (Vembriato, 1990: 36). Gunarsa (1991: 26) 

menyatakan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang bersifat abadi 

dikukuhkan dalam hubungan nikah yang memberikan pengaruh keturunan dan 

lingkungan sebagai dimensi penting yang lain bagi anak.

Soelaeman (1994: 85) menyatakan guna melaksanakan hidupnya 

keluarga harus melaksanakan fungsi-fungsi keluarga dengan baik dan seimbang. 

Hal ini disebabkan karena fungsi keluarga akan banyak pengaruhnya terhadap 

pelaksanaan peranan-peranan keluarga secara kesatuan maupun secara individual. 

Untuk kelangsungan masyarakat yang selalu ada dalam kehidupan manusia, yaitu 

sosialisasi, keijasama ekonomi, reproduksi, dan hubungan seksual. Pendapat 

tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soekanto (1992: 2) bahwa 

keluarga mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Unit terkecil dalam masyarakat yang mengatur hubungan seksual.

2. Wadah tempat berlangsungnya sosialisasi, yakni proses dimana anggota- 

anggota masyarakat yang baru mendapatkan pendidikan untuk mengenal, 

memahami, menaati dan menghargai kaidah-kaidah serta nilai-nilai yang 

berlaku.

3. Unit terkecil dalam masyarakat yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

ekonomis.
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4. Unit terkecil dalam masyarakat tempat anggota-anggota mendapatkan 

perlindungan bagi ketentraman dan perkembangan jiwanya.

Sebagai unit pergaulan hidup terkecil dalam masyarakat, keluarga 

mempunyai peranan-peranan tertentu; sebagai berikut:

1. Keluarga berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi 

anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah 

tersebut.

2. Keluarga merupakan unit sosial-ekonomis yang secara materil memenuhi 

kebutuhan anggota-anggotanya.

3. Keluarga menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup.

4. Keluarga merupakan wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi 

awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi 

kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyaraakat. (Soekanto:

1992: 23).

Pentingnya peranan keluarga bagi perkembangan kepribadian seseorang 

karena keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama dan utama dikenalkan 

kepada anak dan merupakan sumber agen terpenting dalam proses sosialisasi anak 

dimana seorang individu pertama kalinya berinteraksi dengan orang lain. Di 

dalam keluarga pula seseorang untuk pertama belajar berperilaku, berkenalan 

dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Proses individu menginternalisasi 

nilai-nilai tersebut disebut sebagai pembentukan kepribadian, dimana 

suatu kelompok masyarakat disebut sebagai proses sosialisasi. Mead dalam 

Ahmadi (1991: 154) berpendapat bahwa dalam proses sosialisasi individu

menurut
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gadopsi kebiasaan, sikap dan ide-ide dari orang lain dan menyusun kembali

sebagai sesuatu sistem dalam diri pribadi.

Menurut tahapannya sosialisasi itu sendiri terdiri dari dua tahap. Berger 

dan Lukman dalam Ihromi (1999: 32) menyatakan dua tahap sosialisasi itu adalah 

sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah sosialisasi 

yang pertama di jalani individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota 

masyarakat, dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian 

anak ke dalam dunia umum dan keluargalah yang berperan sebagai agen 

Sedangkan sosialisasi sekunder didefenisikan sebagai proses 

berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam 

sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya, dalam tahap ini proses sosialisasi 

mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme (dunia yang lebih khusus) dan 

dalam hal ini yang menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, peer 

group, lembaga pekeijaan, dan lingkungan yang lebih luas dari keluarga.

Sosialisasi bagi manusia berlangsung selama dia hidup, yaitu sejak ia 

dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Proses dan bentuk sosialisasi oleh setiap 

manusia berbeda dan bergantung pada masa seseorang itu berada. Pada penelitian 

ini penekanannya adalah pada tahap sosialisasi masa remaja yaitu pada remaja 

wanita. Luella Cole menyebutkan masa remaja terbagi menjadi tiga tingkatan, 

yaitu: remaja awal dari umur 13 sampai 15 tahun, remaja madya adalah 16 sampai 

18 tahun dan remaja akhir adalah 19 sampai 21 tahun. (Luella Cole: 1942: 6).

Seperti yang diungkapkan oleh Juditli M Bardwick dan Elizabeth 

Douvan,(Bardwick: 1977: 255); Hal yang sangat penting dalam pengasuhan.

men

sosialisasi.
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berkaitan dengan sosialisasi berdasarkan jenis kelamin anak, adalah cara-cara 

orang tua memberi respons terhadap tingkah laku anak. Berbagai hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semasa kecil pria dan wanita memang memiliki 

kecenderungan-kecenderungan yang berlainan; anak pria memiliki tingkat 

aktivitas yang tinggi, lebih “impulsive” dan lebih melampiaskan kecenderungan 

agresi, sedangkan wanita secara fisik kurang aktif, memiliki kemampuan verbal, 

persepsi dan kognitif yang berkembang lebih dibandingkan dengan pria 

seumurnya. Adanya kecendrungan yang berbeda itu maka anak pria dan wanita 

menunjukkan perilaku yang berbeda pula dari orang tua. Kecenderungan agresif 

dari anak pria mengundang respons yang sifatnya berbeda yaitu berupa teguran 

dan larangan yang lebih banyak dibandingkan dengan anak wanita. Karena lebih 

mampu mempergunakan keterampilan verbal, persepsi dan kognitifnya, maka 

anak wanita lebih mudah meramalkan sifat-sifat yang dapat menyenangkan orang 

tua dan orang lain serta menyesuaikan perilakunya berdasarkan harapan mereka. 

Selain itu, para orang tua hanya mentolerir ruang berlaku yang sempit bagi pria 

sedangkan toleransi bagi perangai wanita lebih luas.

Zanden dalam Ihromi (1993: 30) menyatakan sosialisasi adalah proses 

interaksi sosial melalui mana kita mengenal cara-cara berfikir, berperasaan dan 

berperilaku, sehingga dapat berperan secara efektif dalam masyarakat. Sementara 

Broom dan Rohini dalam Wahini (2002: 7) melihat sosialisasi dari sudut pandang 

individual merupakan suatu proses mengembangkan diri. Melalui interaksi dengan 

orang lain, seseorang memperoleh identitas, mengembangkan nilai-nilai dan 

aspirasi-aspirasi. Artinya sosialisasi diperlukan sebagai sarana untuk
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menumbuhkan kesadaran diri. Bagi individu sosialisasi memiliki fungsi 

pengalihan sosial dan penciptaan kepribadian.

Bronfenbrennar dan Kohn melihat ada dua bentuk sosialisasi yang 

berlaku dalam masyarakat yaitu: (1) sosialisasi dengan cara partisipatif 

(participatory socializatiori) dan (2) sosialisasi dengan cara represif (repressive 

socialization). Sosialisasi partisipatif adalah otonomi terletak pada anak sehingga 

anak diharuskan patuh terhadap orang tua namun masih diberikan kebebasan 

untuk mengeluarkan pendapat atau kritik. Oleh sebab itu pula komunikasi di sini 

bersifat dua arah sehingga anak tidak merasa takut untuk melakukan komunikasi 

dengan orang tuanya. Berbeda dengan pola sosialisasi represif (repressive 

socialization), dimana anak harus patuh secara mutlak kepada orang tua tanpa 

boleh mengeluarkan pendapat sedikit pun sehingga bentuk komunikasi yang 

diterapkan oleh orang tua bersifat satu arah yaitu dari orang tua kepada anak 

dimana anak harus mengikuti perintahnya.

Secara terperinci perbedaan dua sosialisasi tersebut dapat dilihat dalam 

tabel sebagai berikut:

________ Repressive Socialization_______
Menghukum perilaku yang keliru 
Hukuman dan imbalan material 
Kepatuhan anak 
Komunikasi sebagai perintah 
Komunikasi non verbal 
Sosialisasi yang berpusat pada orang tua 
Anak memperhatikan keinginan orang tua 
Keluarga merupakan significant other 
Sumber: Dalam buku Kamanto, 1985, hal 183

_______ Participatory Socialization
Memberi imbalan bagi perilaku yang baik 
Hukuman dan imbalan simbolis 
Otonomi anak
Komunikasi sebagai interaksi 
Komunikasi verbal 
Sosialisasi yang berpusat pada anak 
Orang tua memperhatikan keperluan anak 
Keluarga merupakan gcneralized other

Pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang berbentuk pernyataan, 

dimana pernyataan ganjil mewakili sosialisasi dengan partisipatifcara

(participatory socialization) yang mencerminkan otonomi anak sedangkan
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mewakili sosialisasi dengan cara represif (repressivepernyataan genap

socialization) yang mencerminkan kepatuhan anak. Sehingga hal ini dapat

mempermudah bagi responden dalam menjawab pertanyaan dari peneliti.

Dalam membahas sosialisasi ini mempergunakan teori interaksi simbolik 

memusatkan pada kajian bagaimana individu menginterpretasikan dan 

memaknakan interaksi-interaksi sosialnya. Di dalam teori ini ditekankan 

bagaimana peran aktif anak dalam sosialisasi. Sejak masa kanak-kanak, kita 

belajar mengembangkan kemampuan diri (mengevaluasi diri, memotivasi diri, 

mengendalikan diri), sehingga dalam melihat sosialisasi baik sosialisasi represif 

maupun sosialisasi partisipasi, Mead menjelaskannya melalui pembedaan antara 

significant other dan generalized other. Jika yang diutamakan adalah kepatuhan 

maka sosialisasi cenderung untuk tetap berada pada tahap significant other. Anak 

memperoleh isyarat-isyarat dari orang-orang tertentu, terutama orang tua yang 

mendominasi lingkungan sosial dan psikologis. Jika yang di titik beratkan adalah 

keija sama ke arah tujuan bersama, maka sosialisasi tergantung secara kurang 

langsung pada peniruan atau kepatuhan pada aturan tertentu. Pemahaman terhadap 

hubungan antara cara dan tujuan lebih ditekankan dari pada pelaksanaan peranan 

yang telah diterapkan.

Dalam interaksi simbolik, simbol yang paling utama digunakan adalah 

bahasa dan interaksi merupakan kunci utama dalam memahami kehidupan sosial. 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, mencakup 

hubungan antara orang perorangan, antar kelompok-kelompok manusia maupun 

antara orang-perorangan dengan kelompok manusia (Soekanto: 1996: 67).

yang
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Terjadinya interaksi sosial melalui dua syarat, yaitu: adanya kontak 

sosial dan adanya komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan dengan pihak lain 

seperti berbicara dengan pihak lain tersebut. Arti penting dari komunikasi adalah 

bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud 

pembicaraan, gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin 

disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian 

memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan olah orang lain 

tersebut.

Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai faktor,

antara lain:

a. Faktor Imitasi:

Dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai 

yang berlaku dan kemungkinan imitasi juga dapat mengakibatkan teijadinya 

hal-hal yang tidak diinginkan (negatif) seperti tindakan-tindakan yang 

menyimpang. Selain itu imitasi juga dapat melemahkan atau bahkan 

mematikan pengembangan daya kreasi seseorang, 

b. Faktor Sugesti:

Terjadi apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sesuatu sikap yang 

berasal dari dirinya yang kemudian diterima olah orang lain. Sugesti ini dapat 

terjadi apabila orang yang memberikan pandangan adalah 

berwibawa atau orang yang berkuasa.

orang yang
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c. Faktor Identifikasi:

Merupakan kecenderungan atau keingginan dari diri seseorang untuk menjadi 

dengan pihak lain. Proses identifikasi dapat berlangsung dengan 

sendirinya maupun dengan disengaja karena seseorang memerlukan tipe-tipe 

ideal yang tertentu. Proses ini dapat berlangsung dimana seseorang yang 

beridentifikasi benar-benar mengenal pihak lain (yang ideal) sehingga 

pandangan, sikap maupun kaidah-kaidah yang berlaku pada pihak yang ideal 

tadi dapat melembaga atau bahkan menjiwainya.

d. Faktor Simpati:

Suatu proses dimana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Didalam 

proses simpati, perasaan memegang peranan yang sangat penting walaupun 

dorongan utama pada simpati adalah keingginan untuk memahami pihak lain 

dan berkeijasama.

sama

Bandura (Tarmuji: 2002: 1) mengatakan bahwa anak belajar bertingkah

laku melalui imitasi atau model terutama dari orang tuanya, guru dan anak-anak 

lain di lingkungannya Sebagai pengasuh dan pembimbing dalam keluarga, orang 

tua sangat beiperan dalam meletakkan dasar-dasar perilaku bagi anak-anaknya 

karena keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama dan utama dikenalkan 

pada anak dan merupakan sumber agen terpenting dalam proses sosialisasi.

Pentingnya peranan keluarga dalam sosialisasi anak ini maka kedudukan 

orang tua bersifat sangat menentukan. Oleh karena itu suatu kebudayaan yang 

dimiliki oleh orang tua betapapun kecilnya akan turut mewarnai kepribadian anak 

yang bersangkutan.
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Stratifikasi sosial yang pasti ada dalam masyarakat yang 

sesederhanapun, yang didefinisikan sebagai pembagian atau penggolongan secara 

vertikal dari anggota masyarakat yang didasarkan pada perbedaan tingkat 

kedudukan sosial (Soekanto:1984: 102). Secara umum tingkat status sosial 

ekonomi seseorang dibagi yaitu kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah. 

Dalam skripsi ini penulis melihatnya berdasarkan tingkat status kepegawaian 

orang tua/ayah yang tentunya juga terbagi menjadi kelas-kelas tertentu yaitu kelas 

non-staff dan kelas staff, dengan harapan agar terlihat jelas perbedaan sosialisasi

yang diterapkan.

Dengan demikian seperti yang dikatakan oleh Soelaeman (1994: 89) 

bahwa pelaksanaan fungsi sosialisasi tidak terlepas dari status keluarga. Pendapat 

ini didukung atas hasil penelitian yang dilakukan oleh Kohn yang melihat bahwa 

terdapat perbedaan kelas sosial, perbedaan nilai-nilai yang ada dalam keluarga dan 

perbedaan kondisi pekeijaan dan kehidupan tentunya mempunyai pengaruh pula 

terhadap pola atau bentuk hubungan orang tua dan anak dalam proses sosialisasi. 

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pada kelas pekerja yang ditekankan adalah 

kepatuhan, hukuman yang diberlakukan secara langsung apabila anak-anak tidak 

patuh tanpa melihat sebab-sebabnya dan sering berbentuk hukuman fisik. (Ihromi: 

1999: 50).

i/
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1.5. HIPOTESIS

Dari arti katanya hipotesis berasal dari dua penggalan kata yaitu ‘7ry/?c>” 

yang artinya di bawah dan “Thesa” yang artinya kebenaran. Jadi hipotesis yang 

kemudian cara penulisannya disesuaikan dengan ejaan Bahasa Indonesia menjadi 

hipotesa, dan berkembang menjadi hipotesis. (Suhersimi Arikunto:2002:64).

Agar penelitian ini menjadi terarah maka terdapat hipotesis dari peneliti 

mengenai sosia'isasi keluarga pada remaja wanita (studi pada keluarga yang 

istrinya tidak bekerja di Kelurahan Komperta Kecamatan Plaju Palembang), yaitu:

1. Diduga bahwa sosialisasi keluarga yang istrinya tidak bekeija dalam 

pembentukan fisiologis terhadap remaja wanitanya adalah sosialisasi 

partisipatif.

2. Diduga bahwa sosialisasi keluarga yang istrinya tidak bekeija dalam 

pembentukan sosiologis terhadap remaja wanitanya adalah sosialisasi 

partisipatif.

3. Diduga bahwa sosialisasi keluarga yang istrinya tidak bekeija dalam 

pembentukan psikologis terhadap remaja wanitanya adalah sosialisasi 

partisipatif.

4. Diduga bahwa tidak ada perbedaan sosialisasi keluarga yang istrinya tidak 

bekerja terhadap remaja wanitanya berdasarkan tingkat status kepegawaian 

suami/ayah.
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