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Selamat pagi Bunda
Selamat pagi Ayah

Mentari hari ini berseri indah
Terimakasih Bunda
Terimakasih Ayah

Sumpah janji bersama
Dari kami putera-puteri

Yang siap berbakti

Harta yang paling berharga, 
Adalah keluarga

Istana yang paling indah, 
Adalah keluarga

Puisi yang paling bermakna, 
Adalah keluarga

Mutiara, tiada tara, 
Adalah keluarga..



Cerita 1
 Romli dan Yuliani 

 Romli adalah anak keluarga Petani sedang Yuliani 
anak orang kaya raya dan keluarga ningrat, mereka 
saling mencintai, namun karena ada jarak yang sangat 
jauh atau kesenjangan orang tua keduanya kurang 
menyetujui, orang tua yuliani mengharap dia 
mendapat pasangan sepadan, sedangkan orang tua 
Romli  agak rikuh jika kelak besok berbesanan. 
Dapatkah anda menduga kelangsungan hubungan 
keduanya?



Cerita 2 Kisah Ahmad dan Arnesah
 Ahmad adlah Keluarga pedagang, dan beristerikan 

arnesah, dengan tiga anak. Awalnya kehidupan 
mereka harmonis, kemudian Ahmad ingin 
meningkatkan penghasilan pergilah ia ke Sukabumi. 
Dan disana ia sampai kadang berhari-hari. 
Nampaknya disana ia erpikat gadis desa misna. Dan 
hubungan tersebut tidak diketahui, sampai misna 
memiliki putra. Namun serapat apapun ternyata 
bangkai tetap tercium juga. Sampailah ketelinga 
arnesah bahwa Ahmad sudah menikah dan punya 
anak. Sihingga keluarga itu goyah. Akhirnya bercerai.



Cerita 3 Keluarga Tuan Murtad
 Keluarga Tuan Murad dan nyonya sudah sepuluh 

tahun menikah, namun belum juga dikaruniai anak. 
Mereka merasakan seperti kehidupan mereka kurang 
lengkap. Akhirnya mereka putuskan angkat anak 
kebetulan ada seorang putra juru tulisnya  yang 
memiliki delapan anak. Mereka sangat hati-hati 
menyampaikan maksud baik mereka. Dan dikatakan 
bahwa mereka tidak hendak memisahkan dengan 
mereka. Melainkan ingin berbagi kasih antar sesama. 
Ternyata usul itu diterima, dan anak tersebut akhirnya 
juga berhasil



Diskusi I 
 Bandingka arti “Keluarga” dalam sebutan: keluarga 

Ningrat, Pedagang, petani, dan Tuan Murad

 Apa yang menjadi Problem masing masing keluarga



Arti
 Keluarga berarti status

 Keluarga Kelas 

 Keluarga hubungan darah

 Keluarga hubungan sosial



 Dalam arti luas keluarga berkaitan dengan hubungan 
yang meliputi semua pihak yang ada hubungannya 
dengan darah, sehingga sering muncul marga, atau 
nama keluarga dibelakngnya.

 Dalam kehidupan kita juga sering menjumpai istilah 
keluarga-besar atau extended family. Yang disamping 
ayah, ibu, kakek, nenek, bibi



Sedangkan arti sempit  Keluarga
 Adalah yang disandarkan pada hubungan darah terdiri 

ayah, ibu dan anak. Dan hal tersebut dijuluki keluarga 
Inti. Dan disebut keluarga biologis menurut istilah 
keluarga prokreasi Family procreation. 

 Ayah –ibu –anak terbentang hubungan yang tidak 
dapat dihapus. Walaupun bercerai, atau tinggal jauh. 
Dan ini disebut segitiga nan abadi atau eternal triangle



Maciver dan Page yang dikutif dari 
Soelaeman :1994
 Ciri khas keluarga Biologi:

 Adanya hubungan berpasangan antara kedua jenis 
(pria dan wanita)

 Dikukuhkan oleh suatu pernikahan

 Adanya  pengakukan thd keturunan (anak yang 
dilahirkan dalam hubungan mereka)

 Adanya kehidupan ekonomis yang diselenggarakan 
bersama

 Diselenggarakannya kehidupan berumahtangga.



Ditinjau dari pandangan pendagogis, ciri 
hakiki suatu keluarga:
 Merupakan satu persekutuan hidup yang dijalin kasih 

sayang antara pasangan dua jenis manusia 
dikukuhkan dengan pernikahan, yang dimaksud 
saling menyempurnakan diri.

 Jika suatu keluarga ayah, ibu, dan anak ada anggota 
inti  yang tidak terpenuhi maka keluarga tersebut 
disebut keluarga tidak lengkap. Dan jika ayah atau ibu 
bercerai, atau meninggal salah satunya disebut 
keluarga pecah “broken home”



Bagaimana jika lengkap tapi karena ayah 
atau ibunya sibuk bekerja
 Sehingga hubungan intra ayah dan ibu  serta anak 

dirasa longgar dan kurang dihayati secara lengkap oleh 
anggota keluarganya. Sehingga kesempatan orentasi 
anak-anak kepada orang tuanya. Keluarga pecah semu 
atau disebut quasi broken home.

 Hal tersebut dapat disiasati dengan kualitas dan 
intensitas hubungan . 



Kesimpulan 
 1. Apa arti keluarga?

 2. Apa itu yang dimaksud keluarga Inti?

 3. Apa itu exsendet family, Broken Home, quasi broken 
home

 4. Keluarga Biologis biasanya ditandai dengan



Diskusikan apa yang dimaksud dengan:

 Kualitas atau intensitas hubungan bertemu antar 
anggota  keluarga harus diperhatikan dari pada 
kuantitas semata. Apa maksudnya. 

 Beri contoh dalam implementasinya. 



Jenis keluarga lainnya

Apa yang dimaksud : 
 Keluarga tertutup

 Keluarga terbuka

 Tugas Minggu depan untuk kita diskusikan !

 Terrimakasih


