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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  LATAR BELAKANG 

 

Keluarga yang sehat jasmani rohani, sejahtera dan berkualitas dan didukung dengan 

lingkungan yang kondusif merupakan fondasi untuk terwujudnya suatu bangsa yang maju, kuat 

dan tangguh, sehingga tercipta ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan 

bangsa. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, peran keluarga sangat menentukan kualitas 

bangsa. Hal ini karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan 

tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian, serta karakter 

tiap individu dalam masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, keluarga adalah unit terkecil dalam 

masyarakat yang terdiri dari suami – istri; atau suami, istri dan anaknya; atau ayah dan anaknya; 

atau ibu dan anaknya (Pasal 1 ayat 6 Undang Undang Nomor  52 Tahun 2009).  

Pembangunan ketahanan keluarga pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia 

sebagai insan dan sumber daya pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari 

dalam kandungan ibu sampai usia lanjut. Pembangunan ketahanan keluarga ditujukan untuk 

mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, bermoral, beretika, 

berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan 

bagi seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan ketahanan keluarga bersifat multidimensi, meliputi 

seluruh aspek kehidupan manusia dan masyarakat, serta bersifat lintas bidang dan lintas sektor.  

Dengan melihat betapa pentingnya pembangunan ketahanan keluarga dalam pembangunan 

nasional, proses perencanaan pembangunan niscaya memerlukan keterlibatan para ilmuwan 

dalam disiplin ilmu-ilmu sosial—bersama-sama dengan para teknokrat dan ilmuwan lintas 

disiplin agar konsep dan pemikiran mengenai pembangunan ketahanan keluarga menjadi lebih 

komprehensif dan terintegrasi. (Arahan Menteri PPN dalam Kongres Keluarga Indonesia II 

Tahun 2017). 

Orientasi pembangunan nasional di berbagai negara di lingkup internasional telah 

mengalami perubahan dengan menempatkan pembangunan sosial sejajar dengan pembangunan 

ekonomi. Kedua aspek pembangunan sosial dan ekonomi tersebut bersifat sejalan dan saling 

melengkapi. Kemajuan pembangunan sosial, yang memposisikan manusia sebagai pusat 

orientasi pembangunan, akan mendorong terciptanya kemajuan pembangunan dalam aspek 



ekonomi demikian pula sebaliknya. Indonesia sebagai negara yang sedang giat membangun juga 

telah menempatkan pentingnya aspek sosial dan ekonomi dalam pembangunan nasional secara 

berkelanjutan (Kementerian PPPA, 2016). 

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan 

pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 

menyebutkan bahwa “Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh 

keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam 

mewujudkan kesejahteraan anggotanya”. Sementara itu, peran penting keluarga tertera pada 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan 

Pembangunan Keluarga Sejahtera. Peraturan pemerintah ini sangat jelas menyebutkan bahwa 

keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam 

pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, keluarga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya 

agar menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi 

pembangunan nasional (Kementerian PPPA, 2016).   

Keluarga memiliki peran dalam pembentukan sumber daya berkualitas yang mendorong 

peningkatan kesejahteraan. Dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin, 

suatu keluarga perlu meningkatkan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan keuletan 

dan ketangguhan serta kemampuan fi sik-materiil dan psikis-mental spiritual sebuah keluarga 

pada kondisi dinamik guna hidup mandiri dan mengembangkan keluarga untuk hidup harmonis  

(Saridewi, 2016) 

Peningkatan  kualitas sumber daya manusia merupakan  salah satu isu strategis dalam 

pembangun daerah Provinsi Sumatera Barat RPJMD tahun 2016-2021. Selanjutnya  misi 3 

pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat adalah meningkatkan 

sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi dengan 

salah satu sasarannya adalah meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan  keluarga dan 

keluarga berencana. 

Upaya peningkatan pembangunan sosial tidak terlepas dari pentingnya keluarga sebagai 

salah satu aspek penting pranata sosial yang perlu diperhatikan. Kekuatan pembangunan, berakar 

pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat. Keluarga sejahtera 

merupakan fondasi dasar bagi keutuhan kekuatan dan keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, 



keluarga yang rentan dan tercerai-berai mendorong lemahnya fondasi kehidupan masyarakat 

bernegara.  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks globalisasi, berpengaruh 

terhadap perubahan perilaku individu dan masyarakat. Eksistensi individu dan keluarga telah 

menghadapi berbagai ancaman yang bersumber dari berbagai dampak proses transformasi sosial 

yang berlangsung sangat cepat dan tak terhindarkan. Banyak keluarga mengalami perubahan, 

baik struktur, fungsi, dan peranannya. Dampak negatif transformasi sosial akan menggoyahkan 

eksistensi individu dan keluarga sehingga menjadi rentan atau bahkan berpotensi tidak memiliki 

ketahanan. Oleh karena itu, individu dan keluarga perlu ditingkatkan ketahanannya melalui 

upaya pemberdayaan, terutama yang berkaitan dengan penguatan struktur, fungsi, dan peran 

keluarga dalam masyarakat (Kementerian PPPA, 2016).   

Ketahanan individu dan keluarga akan berakibat pada terjaminnya ketahanan masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentangPerkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi 

keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil 

guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam 

meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Sementara suatu keluarga akan 

memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila keluarga tersebut dapat berperan secara 

optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya. Lebih jauh lagi, ketahanan 

keluarga diindikasikan sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan 

sumberdaya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah 

kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, 

perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Dengan demikian, 

ketahanan keluarga merupakan konsep yang mengandung aspek multidimensi.  

Berbagai permasalahan sosial di dalam pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat 

yang perlu menjadi perhatian saat ini diantaranya adalah permasalahan perilaku LGBT yang 

cenderung meningkat, dan semakin memprihatinkan apabila dikaitkan dengan meningkatnya 

jumlah kasus  HIV/AIDS di Sumatera  Barat, yang penularan serta wilayah penyebarannya 

semakin meluas di 19 Kabupaten/Kota. Selanjutnya juga permasalahan kasus Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian yang cenderung meningkat di Sumatera Barat. 

Berdasarkan data dari Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Barat terdapat sebanyak 18.270 



perceraian dari 2013 hingga 2015 dengan kasus tertinggi di Kota Padang sebanyak 3.058, 

Bukittinggi 493, dan Payakumbuh 499 pasangan, Agam 157, Pasaman 189 pasangan. Sedangkan 

jumlah kasus KDRT berdasarkan data SIMFONI dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak tahun 2017  adalah sebanyak 372 kasus. Kota Padang juga merupakan 

penyumbang terbesar untuk kasus KDRT yaitu sebanyak 47 kasus, diikuti  dengan Kabupaten 

Lima Puluh Kota sebanyak 39 kasus, Kota Bukittinggi sebanyak 34 kasus, Payakumbuh 33 kasus 

dan Agam 29 kasus. 

Keluarga sebagai sebuah unit terkecil dalam sistem sosial mempunyai peranan penting 

dalam mencapai kesejahteraan masayarakat. Keluarga mempunyai peran dalam memperkenalkan 

cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan 

utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Hanya 

keluarga dengan tingkat ketahanan keluarga tinggi yang dapat menyaring pengaruh negatif 

dinamika sosial menyaring pengaruh negatif dinamika sosial (Kementerian PPPA, 2016).   

Upaya peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting untuk dilaksanakan dalam rangka 

mengurangi atau mengatasi berbagai masalah yang menghambat pembangunan daerah 

khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Dengan diketahuinya tingkat ketahanan keluarga maka 

dinamika kehidupan sosial keluarga sebagai salah satu aspek kesejahteraan keluarga juga dapat 

diukur. Kondisi ketahanan keluarga menjadi gambaran keadaan dan perkembangan 

pembangunan sosial yang sedang berlangsung. Untuk itu, perlu dilakukan survei untuk 

mengetahui gambaran tentang kondisi ketahanan keluarga di Provinsi Sumatera Barat.  

 

1.2 RUMUSAN PERMASALAHAN 

Upaya peningkatan pembangunan sosial tidak terlepas dari pentingnya keluarga sebagai 

salah satu aspek penting pranata sosial yang perlu diperhatikan. Kondisi ketahanan keluarga 

menjadi gambaran keadaan dan perkembangan pembangunan sosial yang sedang berlangsung, 

meskipun masih belum tersedianya ukuran yang pasti secara metodologis dan berlaku umum 

untuk mengetahui tingkat ketahanan keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana gambaran kondisi  ketahanan keluarga di Sumatera 

Barat? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 



Tujuan Umum 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi ketahanan keluarga di 

Sumatera Barat. 

 

Tujuan Khusus: 

Secara khusus, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Mendeskripsikan Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga 

2) Mendeskripsikan kondisi ketahanan fisik keluarga,  

3) Mendeskripsikan kondisi Ketahanan Ekonomi keluarga 

4) Mendeskripsikan kondisi Ketahanan Sosial Psikologi 

5) Mendeskripsikan kondisi Ketahanan Sosial Budaya 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Bagi pemerintah untuk mendapatkan rekomendasi dalam menyikapi ketahanan 

keluarga di Sumatera Barat. 

2) Bagi keluarga untuk mendapatkan informasi fenomena dan pemecahan masalah 

ketahanan keluarga di Sumatera Barat. 

 

 

 

1.5. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Ruang lingkup penelitian Ketahanan Keluarga ini adalah sebagai berikut : 

1) Survey bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi ketahanan keluarga  di Provinsi 

Sumatera Barat  

2) Lokasi survey di 9 Kabupaten/Kota (Padang, Padang Pariaman, Pariaman, Agam, 

Bukittinggi, Pasaman, Pasaman Barat, Payakumbuh & Lima Puluh Kota 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep Keluarga 

2.1.1. PengertianKeluarga 

Pengertian keluarga menurut Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

perkembangan kependudukan dan pembangunan, keluarga adalah unit terkecil dalam 

masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dengan anaknya, atau ayah dengan 

anaknya, atau ibu dengan anaknya. Menurut Mattessich dan Hill (1995), keluarga merupakan 

suatu kelompok yang berhubungan dengan kekerabatan, tempat tinggal, dan hubungan 



emosional yang sangat dekat yang memperlihatkan empat hal, yaitu hubungan intim, 

memelihara batasan-batasan terseleksi, mampu untuk beradaptasi. 

Dengan perubahan dan memelihara identitas sepanjang waktu dan memelihara tugas- 

tugas keluarga (Puspasari, 2013). Menurut Koerner dan Fitzpatrick (2004), definisi tentang 

keluarga setidaknya dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu: 

1)   Definisi Struktural, keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau 

ketidakhadiran anggota keluarga seperti, orang tua, anak dan kerabat lainnya. 

Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarganya. 

Perspektif ini pun dapat muncul pengertian keluarga sebagai wahana untuk 

melahirkanketurunan. 

2)   Definisi Fungsional, keluarga didefinisikan dengan penekanan terpenuhinya tugas-

tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi tersebut mencakup perawatan, 

sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi serta pemenuhan peran-peran 

tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga. 

3)   Definisi Transaksional, keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang 

mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa 

identitas sebagai keluarga seperti ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita- 

cita masa depan definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan 

fungsinya (Susanto,2016). 

 

 

2.1.2. Fungsi Keluarga 

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial mempunyai tugas atau fungsi agar sistem tersebut 

berjalan. Tugas tersebut berkaitan dengan pencapaian tujuan, integritas dan solidaritas, serta 

pola kesinambungan atau pemiliharaan keluarga. Menurut Sunarti (2015) fungsi keluarga 

dapat dibagi menjadi dua, yakni fungsi ekspresif dan instrumental. Fungsi ekspresif keluarga 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan emosi dan perkembangan, termasuk moral, loyalitas 

dan sosialisasi anak. Sedangkan fungsi instrumental keluarga berkaitan dengan perolehan 

sumberdaya ekonomi dan manajemen untuk mencapai berbagai tujuankeluarga.Sementara 

menurut BKKBN (1996) membagi fungsi keluarga ke dalam 8 fungsi, yaitu: 



1)   Fungsi keagamaan, yaitu keluarga perlu memberikan dorongan kepada seluruh 

anggotanya agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama 

dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan untuk menjadi insan-insan agamais yang 

penuh iman dan takwa kepada Tuhan Yang MahaEsa. 

2)   Fungsi sosial budaya, yaitu memberikan kepada keluarga dan seluruh anggotanya 

untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu 

kesatuan. 

3)   Fungsi cinta kasih, yaitu keluarga memberikan landasan yang kokoh terhadap 

hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orangtua dengan anaknya, serta 

hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama 

bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir danbatin. 

4)   Fungsi melindungi, yaitu untuk menumbuhkan rasa aman dankehangatan. 

5)   Fungsi ekonomi, menjadi unsur pendukung kemandirian dan ketahanankeluarga. 

6)   Fungsi reproduksi, yakni merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan 

yang direncanakan dapat menunjang terciptanyakesejahteraan. 

7)   Fungsi sosialisasi dan pendidikan, yaitu dengan memberi peran kepada keluarga 

untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam 

kehidupan di masadepan. 

8)   Fungsi pembinaan lingkungan, yaitu memberikan kepada setiap keluarga 

kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya 

dukung alam dan lingkungan yang berubah (Sunarti,n.d). 

 

Menurut Direktorat Keluarga (2003) fungsi keluarga juga tercermin dalam peranan masing-

masing anggota keluarga, yaitu : 

1)   Ayah yang berstatus sebagai kepala keluarga mempunyai peran sebagai pencari 

nafkah utama, pendidikan dan sebagai tokoh keteladanan. Adapun peranan yang 

harus dilaksanakannya adalah mencukupi kebutuhan rumah tangga, memberikan 

pendidikan, bimbingan kepada putra-putrinya, memberikan rasa aman, 

memberikan perlindungan yang baik dan sesuai dengan norma dan nilai yang 

berlaku, mendorong dan membangkitkan semangatkeluarganya. 

2)    Ibu yang berstatus sebagai ibu rumah tangga mempunyai peran sebagai 



pendamping suami, pengurus dan pengatur rumah tangga, penerus keturunan, 

pendidik dan pembimbing bagi putra-putrinya. Ibu berperan sebagai pendorong dan 

pembangkit semangat suami agar suami dapat melaksanakan fungsi dan 

peranannya, mendorong dan membangkitkan semangat putra-putrinya, 

memberikan rasa aman,mendidik dan membimbing putra-putrinya menuju 

kedewasaan, memberikan peneladanan sesuai dengan norma dan nilai yang 

berlaku, sebagai teman bermain dan berbicara dari putra-putrinya, mengatur dan 

mengurus rumah tangga, mengamati tingkah laku putra-putrinya. 

3)    Anak berstatus sebagai pribadi yang merupakan bagian dari suatu keluarga, 

mempunyai peran sebagai generasi penerus, penerima nilai dan norma, serta 

sebagai penerima pendidikan dan bimbingan. Anak dalam keluarga berperan dalam 

melestarikan nilai dan norma yang berlaku dalam keluarga, melaksanakan 

bimbingan dan pendidikan dari orang tua, mempersiapkan diri guna 

mengembangkan keturunan, menambah pengetahuan danketerampilan. 

4)    Keluarga dalam lingkungan sosial masyarakat memiliki status sebagai bagian 

dari kesatuan masyarakat dan sebagai penghubung pribadi dengan struktur yang 

lebih luas (masyarakat). Dalam masyarakat, keluarga berperan sebagai pelestari 

suatu masyarakat, pemelihara fisik anggotanya dalam pembentukankelestarian 

masyarakat, wadah sosialisasi anak sebagai sarana kontrol sosial (Irmayani,2007). 

 

 

Menurut Friedman (dalam Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2018) Keluarga 

sebagai fokus dalam pendekatan pelaksanaan program Indonesia Sehat karena terdapat Lima 

fungsi keluarga, yaitu:  

1. Fungsi afektif (The Affective Function) yaitu keluarga mengajarkan segala sesuatu untuk 

mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan 

untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarga.  

2. Fungsi sosialisasi yaitu proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu yang 

menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosialnya. Sosialisasi 

dimulai sejak lahir. Fungsi ini berguna untuk membina sosialisasi pada anak, membentuk 



norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat  perkembangan anak dan dan meneruskan 

nilai-nilai budaya keluarga.  

3. Fungsi reproduksi (The Reproduction Function) yaitu keluarga mempertahankan generasi dan 

menjaga kelangsungan keluarga.  

4. Fungsi ekonomi (The Economic Function) yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu 

meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

5.  Fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan (The Health Care Function) adalah keluarga 

mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang 

tinggi.  

Fungsi ini dikembangkan menjadi tugas keluarga di bidang kesehatan. Sedangkan tugas-tugas 

keluarga dalam pemeliharaan kesehatan adalah: 

1. Mengenal gangguan perkembangan kesehatan setiap anggota keluarganya  

2. Mengambil keputusan untuk tindakan kesehatan yang tepat  

3. Memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit  

4. Mempertahankan suasana rumah yang menguntungkan untuk kesehatan dan perkembangan 

kepribadian anggota keluarganya  

5. Mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan fasilitas kesehatan 

 

2.2. Konsep Ketahanan Keluarga 

Pengertian ketahanan keluarga tidak sama dengan pengertian kesejahteraan keluarga 

(family well-being), namun saling berkaitan. Penjelasan ketahanan keluarga dirangkum sebagai 

berikut: 

1) Keluarga diamahkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan 

Kependudukan dan PembangunanKeluarga : 

a.    Bab II: Bagian Ketiga Pasal 4 Ayat (2), bahwa pembangunan keluarga bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan 

harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan 

kebahagiaanbatin. 

b.    Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan 

yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang 



ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan 

yang MahaEsa. 

c.    Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta 

nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluargasejahtera. 

d.    Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki 

keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup 

mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam 

meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir danbatin. 

e.    Pemberdayaan keluarga adalah upaya untuk meningkatkan kualitas  keluarga, baik 

sebagai sasaran maupun sebagai pelaku pembangunan, sehingga tercipta peningkatan 

ketahanan baik fisik maupun non fisik, kemandirian serta kesejahteraan keluarga 

dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

2) Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan 

ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna 

hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapaikeadaan harmonis 

dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin (UU Nomor10/1992). 

3) Menurut Chapman (2000) ada lima tanda adanya ketahanan keluarga (family strength) 

yang berfungsi dengan baik (functional family) yaitu (1) Sikap melayani sebagai tanda 

kemuliaan, (2) Keakraban antara suami-istri menuju kualitas perkawinan yang baik, (3) 

Orangtua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan 

yang konsisten dan mengembangkan ketrampilan, (4) Suami-istri yang menjadi pemimpin 

dengan penuh kasih dan (5) Anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtuanya. 

4) Pearsall (1996) menyatakan bahwa rahasia ketahanan/ kekuatan keluarga berada 

diantaranya pada jiwa altruism antara anggota keluarga yaitu berusaha melakukan sesuatu 

untuk yang lain, melakukan dan melangkah bersama, pemeliharaan hubungan keluarga, 

menciptakan atmosfir positif, melindungi martabat bersama dan merayakan 

kehidupanbersama. 

5) Ketahanan keluarga menyangkut kemampuan individu atau keluarga untuk memanfaatkan 

potensinya untuk menghadapi tantangan hidup, termasuk kemampuan untuk 

mengembalikan fungsi-fungsi keluarga seperti semula dalam menghadapi tantangan dan 



krisis (the National Network for Family Resilience1995). 

6) Ketahanan keluarga versi Sunarti (2001) menyangkut kemampuan keluarga dalam 

mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya; Diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang 

meliputi komponen input (sumberdaya fisik dan non fisik), proses (manajemen keluarga, 

salah keluarga, mekanisme penanggulangan) dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan 

psikososial). Jadi keluargamempunyai: 

a. Ketahanan fisik apabila terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, 

pendidikan dan kesehatan (indikator: pendapatan per kapita melebihi kebutuhan 

fisik minimum) dan terbebas dari masalah ekonomi (indikator: terbebas dari 

masalahekonomi). 

b. Ketahanan sosial apabila berorientasi nilai Agama, komunikasi berlangsung efektif, 

komitmen keluarga tinggi (pembagian peran, dukungan untuk maju dan waktu 

kebersamaan keluarga, membina hubungan sosial dan mekanisme 

penanggulanganmasalah. 

c. Ketahanan psikologis keluarga apabila keluarga mampu menanggulangi masalah 

non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap 

harapan dan kepuasan) dan kepedulian suami terhadapistri. 

7) Ketahanan keluarga (family strengths atau family resilience) merupakan suatu konsep 

holistik yang merangkai alur pemikiran suatu sistem, mulai dari kualitas ketahanan 

sumberdaya, strategi coping dan ‗appraisal‘. Ketahanan keluarga (Family Resilience) 

merupakan proses dinamis dalam keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap 

bahaya dari luar dan dari dalam keluarga (McCubbin et al. 1988). 

8) Otto (Mc Cubbin 1988) menyebutkan komponen ketahanan keluarga (family strengths) 

meliputi: 

a. Keutuhan keluarga, loyalitas dan kerjasama dalamkeluarga. 

b. Ikatan emosi yangkuat. 

c. Saling menghormati antar anggotakeluarga. 

d. Fleksibilitas dalam melaksanakan perankeluarga. 

e. Kemampuan pengasuhan dan perawatan dalam tumbuh kembanganak. 

f. Komunikasi yang efektif. 



g. Kemampuan mendengarkan dengan sensitif. 

h. Pemenuhan kebutuhan spiritualkeluarga. 

i. Kemampuan memelihara hubungan dengan lingkungan luarkeluarga. 

j. Kemampuan untuk meminta bantuan apabiladibutuhkan. 

k. Kemampuan untuk berkembang melaluipengalaman. 

l. Mencintai danmengerti. 

m. Komitmen spiritual. 

n. Berpartisipasi aktif dalammasyarakat. 

9) Adapun menurut Martinez et al. (2003), yang disebut dengan keluarga yang kuat dan 

sukses adalah dalam arti lain dari ketahanan keluarga adalah sebagaiberikut: 

a. Kuat dalam aspek kesehatan, indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara 

fisik, mental, emosional dan spiritual yangmaksimal. 

b. Kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumberdaya 

ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (a living wage) melalui 

kesempatan bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan sebagainya. 

c. Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana 

keluarga terampil dalam mengelola resiko, kesempatan, konflik dan pengasuhan 

untuk mencapai kepuasanhidup. 

d. Kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di 

rumah dan sekolah sampai mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan dengan 

keterlibatan dan dukungan peran orang tua hingga anak mencapaikesuksesan. 

e. Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya adalah jika keluarga 

memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal ataupun informal dari 

anggota lain dalam masyarakatnya, seperti hubungan pro-sosial antar anggota 

masyarakat, dukungan teman, keluarga dan sebagainya,dan 

f. Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan 

interaksi personal dengan berbagaibudaya. 

 

 

 

BAB III 



METODOLOGI  

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Survey dilakukan di 9 Kabupaten/ Kota yaitu di Padang, Padang Pariaman, Pariaman, 

Agam, Bukittinggi, Pasaman, Pasaman Barat, Payakumbuh & Lima Puluh Kota. Lokasi ini di 

pilih berdasarkan  pertimbangan bahwa kabupaten/kota tersebut termasuk mempunyai jumlah 

kasus percerian dan kasus KDRT yang relatif banyak dibanding Kabupaten/ Kota lainnya di 

Sumatera Barat. 

 

3.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai status suatu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. 

Kajian dalam penelitian ini adalah studi deskriptif ketahanan keluarga. Dengan jenis penelitian 

ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi ketahanan keluarga di Sumatera Barat. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilaksanakan secara kuantitatif. Data kuantitatif dilaksanakan 

melalui wawancara dengan responden menggunakan alat penelitian dalam bentuk kuesioner 

untuk mengetahui sejauh mana kondisi ketahanan keluarga yang ada pada subjek penelitian. 

Penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling yaitu memilih responden yang tersedia 

dan bersedia memberikan respon terhadap penelitian.  

Responden adalah penduduk yang telah berusia 17 tahun dan atau sudah menikah. 

Jumlah total sample: 1.000 Responden dengan level signifikansi 95% (margin error = 3,1 %). 

 

 

3.4. Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner 

selanjutnya diolah dengan prosedur Data yang sudah terkumpul hasil wawancara dengan 



menggunakan kuesioner selanjutnya diolah dengan prosedur editing (pemeriksaan data), coding 

(pengkodean data), entry (pemasukan data ke dalam suatu master tabel), cleaning (pemeriksaan 

dan pembersihan data). 

a. Editing 

Data yang sudah terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya untuk memastikandata 

tersebut sudah diisi dengan benar dan sudah lengkap seluruhnya 

b. Coding 

Proses transformasi data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan pemberian kode untuk 

setiap jawaban responden. Hal ini membantu peneliti untuk memudahkan dalam pemasukan 

data/ 

c. Entry 

Data yang sudah diberi kode selanjutnya dientrikan secara komputerisasi ke dalam sebuah master 

tabel, dimana seluruh jawaban responden dimasukkan dalam master tersebut menggunakan 

software yang sesuai.  

d. Cleaning 

Proses kegiatan pembersihan data apabila terjadi kesalahan dalam mengentri seluruh 

jawaban responden. 

Data yang sudah selesai diolah lalu dianalisis dengan berbagai teknik analisis data yaitu 

analisis univariat. Analisis univariat dilakukan untuk mendiskripsikan masing-masing variabel 

penelitian dengan tabel distribusi frekuensi dan grafik. 

Data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner 

selanjutnya diolah dengan prosedur editing (pemeriksaan data), coding (pengkodean data), entry 

(pemasukan data ke dalam suatu master tabel), cleaning (pemeriksaan dan pembersihan 

data).Data yang sudah selesai diolah lalu dianalisis dengan berbagai teknik analisis data yaitu 

analisis univariat. Analisis univariat dilakukan untuk mendiskripsikan masing-masing variabel 

penelitian dengan tabel distribusi frekuensi dan grafik. 

  

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Responden 



Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa sebagian besar responden adalah dengan jenis 

kelamin perempuan sebesar 54,8% (grafik 4.1). Ditinjau dari umur responden, pada grafik 4.2 

terlihat bahwa kelompok umur responden yag terbesar berada pada kelompok 30 – 40 tahun 

(32%). 

 

 

Grafik 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

Grafik 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

 

Grafik 4.3 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan jumlah anggota keluarga 

dalam satu rumah yang terbanyak adalah berjumlah 1 – 5 orang, yaitu sebanyak 85.9%. 

 

45.2
54.8

LAKI LAKI PEREMPUAN

7%

14%

32%26%

21%

17 - 22

23 - 29

30 - 40

41 - 50

51 +

85.9

14.1

1-5 ORANG 6-10 ORANG



Grafik 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah  

Anggota Keluarga dalam satu rumah 

 

Konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga  menurut Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 

Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga adalah mencakup: (1) Landasan 

Legalitas dan Keutuhan Keluarga, (2) Ketahanan Fisik, (3) Ketahanan Ekonomi, (4) Ketahanan 

Sosial Psikologi, dan (5) Ketahanan Sosial Budaya. Oleh karena itu, pengukuran tingkat 

ketahanan keluarga akan mencakup kelima hal tersebut di atas, yang akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

4.2. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga  

Penetapan dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga didasari pada pemikiran bahwa 

keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi jika  dibangun berdasarkan pilar yang kuat 

berupa perkawinan/pernikahan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di negara ini. 

Perkawinan bukan saja harus sah menurut agama/kepercayaan, tetapi juga diakui dan disahkan 

menurut perundangundangan yang berlaku sehingga ada kepastian hukum tentang eksistensi 

pernikahan, serta adanya pengakuan dan perlindungan atas hak dan kewajiban antara suami-istri 

berserta anak keturunannya. Pentingnya legalitas perkawinan menurut perundangundangan 

didasari pada perlunya jaminan perlindungan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan serta 

kejelasan asal-usul anak. Landasan legalitas keluarga dalam konteks ketahanan keluarga adalah 

perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa 

perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya; disamping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku (Kementerian PPPA, 2016).  

Berdasarkan hasil survey terungkap bahwa sebagian besar usia pernikahan adalah berada 

pada usia 6 – 20 tahun, yaitu sebesar 51,8%. 



 
Grafik 4.4  Lama Usia Pernikahan 

 

Keluarga yang tidak utuh akan berpotensi mempunyai ketahanan yang rendah. Salah satu 

indikasi ketidakutuhan keluarga terjadi pada keluarga yang suami dan istrinya tidak tinggal 

menetap dalam satu rumah sehingga pembinaan keluarga dan pengasuhan anak cenderung 

mengalami masalah dan berpengaruh terhadap kondisi psikologis semua anggota keluarganya. 

Untuk menjamin keutuhan keluarga tersebut, maka setiap anggota keluarga harus tinggal dan 

menetap dalam satu rumah sehingga terbina ikatan emosional dalam menyeimbangkan hak dan 

kewajiban antar anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa sebagian besar responden mempunyai keluarga 

inti yang lengkap, yaitu sebanyak 85,9% 

 

Grafik 4.5  Keberadaan keluarga inti yang lengkap (Ayah, Ibu & saudara) 

 

4.3. Ketahanan Fisik 
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Kondisi fisik yang sehat bagi semua anggota keluarga merupakan syarat yang penting bagi 

tercapainya ketahanan keluarga. Keluarga akan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi 

jika adanya kondisi kemampuan fisik anggota keluarga, yang tampak dari tubuh yang sehat dan 

terbebas dari berbagai penyakit dan kelemahan. Secara umum kesehatan fisik anggota keluarga 

dipengaruhi oleh berbagai kondisi pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat dan bergizi dalam 

jumlah yang cukup serta istirahat yang cukup dan nyaman. Dengan adanya asupan pangan yang 

sehat dan bergizi serta istirahat yang cukup dan nyaman maka diharapkan kondisi fisik anggota 

keluarga tersebut akan sehat jasmaninya serta terbebas dari berbagai penyakit dan keterbatasan 

(Kementerian PPPA, 2016).       

Ketahanan fisik dilihat dari  kesehatan keluarga, pangan dan gizi keluarga, yang akan 

diuraikan sebagai berikut: 

4.3.1. Kesehatan Keluarga  

Kesehatan merupakan  hak asasi manusia dan salah satu satu unsur kesejahteraan yang harus 

diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan oleh 

Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. 

Selanjutnya dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa kesehatan merupakan 

keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap  

orang untuk hidup secara produktif secara sosial dan ekonomis (Kemenkes, 2009:1-2).  

Kesehatan fisik merupakan modal dasar seseorang untuk hidup mandiri, mengembangkan 

diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, serta 

kebahagiaan lahir dan batin. Fisik yang sehat dapat diterjemahkan sebagai kondisi jasmani yang 

terbebas dari penyakit dan gangguan fungsi tubuh. Orang yang sehat berpotensi lebih besar untuk 

dapat membangun ketahanan keluarga yang kuat. Sebaliknya, keberadaan penyakit kronis 

ataupun kesulitan fungsional yang diderita oleh seseorang dapat menjadi hambatan untuk 

melaksanakan peran dan fungsi dalam keluarga, sehngga ketahanan keluarganya menjadi rendah. 

Keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat memiliki peran dalam meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat. Setiap anggota mempunyai peran untuk mewujudkan dan 

mempertahankan kesehatan dalam keluarganya, sehingga dapat berkontribusi dalam 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Investasi kesehatan dalam keluarga dapat dimulai 

sejak dini sebagai modal awal jangka panjang bagi pembangunan yang memiliki orientasi 



terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang harus dilaksanakan secara multi dan 

lintas sektoral (Saridewi, 2016). 

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa persepsi sebagian besar responden terhadap 

kondisi kesehatan keluarga periode 3 bulan terakhir adalah baik, yaitu sebesar 61,7%, seperti 

terlihat pada grafik berikut.  

 
Grafik 4.6 Persepsi Responden Terhadap  Kondisi Kesehatan Keluarga 

 

 

4.3.2. Kecukupan Pangan dan Gizi di Keluarga 

Kecukupan pangan dan status gizi yang baik bagi seluruh anggota keluarga merupakan hal 

yang sangat diperhatikan dalam membentuk keluarga yang mempunyai ketahanan fisik yang 

bagus. Kondisi fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas sangat 

ditentukan oleh status gizi yang baik, sedangkan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah 

asupan pangan yang dikonsumsi. Kondisi kekurangan asupan pangan dan gizi dapat 

mengakibatkan seseorang menjadi lebih rentan terkena berbagai macam gangguan kesehatan dan 

penyakit. Sebaliknya, tercukupinya kebutuhan pangan dan status gizi yang baik dapat 

meningkatkan ketahanan fisik seseorang, sehingga dia dapat beraktifitas secara normal untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya (Kementerian PPPA, 2016).   

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi 

Seimbang, yang dituangkan dalam Pedoman Gizi Seimbang  bahwa pola makan merupakan 

perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Kuantitas dan kualitas 

makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan gizi sehingga akan 

mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat (Kementerian PPPA, 2016).   
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Grafik 4.7 Persepsi Responden tentang Ketersediaan Pangan dan Gizi Keluarga 

Berdasarkan hasil survey (pada grafik 4.7) diketahui bahwa persepsi sebagian besar 

responden terhadap kecukupan pangan dan gizi keluarga adalah baik, yaitu sebesar 83,4%.  

Namun demikian, ada  sebesar 14 % responden yang menyatakan bahwa kecukupan pangan dan 

gizi keluarga kurang baik dan sebesar 2% menyatakan sangat tidak baik. 

Masalah kekurangan gizi atau kelebihan gizi sering luput dari penglihatan atau pengamatan 

secara kasat mata, sehingga penanggulangan cenderung tidak bisa cepat. Kekurangan gizi dapat 

menyebabkan terganggunya sistem imun pada tubuh seseorang sehingga mereka lebih mudah 

terkena penyakit. Demikian pula dengan kelebihan gizi yang dapat menyebabkan gangguan 

kesehatan yang beragam. Jika masalah gizi pada penduduk baik gizi buruk maupun gizi lebih 

dibiarkan maka dapat membawa dampak (i) rendahnya produktivitas kerja; (ii) kehilangan 

kesempatan sekolah; dan (iii) kehilangan sumberdaya karena biaya kesehatan yang tinggi (World 

Bank, 2006). Sejalan dengan itu, orang yang mengalami masalah kekurangan gizi atau kelebihan 

gizi akan membawa pada kondisi ketahanan fisik yang kurang baik sehingga berdampak pada 

ketahanan keluarga yang lebih rendah.  

Masalah gizi oleh banyak faktor yang saling terikat secara langsung dapat dipengaruhi oleh 

penyakit infeksi dan kurangnya asupan gizi secara kualitas maupun kuantitas, sedangkan secara 

tidak langsung dipengaruhi oleh jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, pola asuh anak 

yang kurang memadai, sanitasi lingkungan, serta rendahnya ketahanan pangan di tingkat rumah 

tangga (Aramico, 2013). 

Masalah gizi menyumbang 45% kematian anak balita. Investasi untuk meningkatkan 

intervensi gizi akan dapat menyelamatkan 900 ribu jiwa, mengurangi stunting sebesar 20% dan 

wasting sebesar 61%.1 Status gizi yang baik merupakan modal dasar dalam pencapaian sasaran 
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pembangunan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 

sasaran pokok upaya peningkatan status gizi masyarakat adalah: (1) menurunnya prevalensi gizi 

kurang (underweight) pada anak balita dari 19,6% menjadi 17,0%; (2) prevalensi stunting 

(pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun) menurun dari 32,9% menjadi 

28,0%; (3) prevalensi wasting (kurus) anak balita menurun dari 12% menjadi 9,5%.  

Permasalahan gizi kurang dan stunting pada balita (balita pendek dan sangat pendek 

(stunting)  merupakan ancaman serius anak Indonesia saat ini, termasuk di Sumatera Barat. 

Kondisi status gizi masyarakat yang relatif buruk dan stunting pada balita tersebut juga menjadi 

salah satu permasalahan pembangunan Sumatera Barat  bidang kesehatan (RPJMD Provinsi 

Sumatera Barat 2016-2021). Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013  bahwa  prevalensi/cakupan 

gizi buruk  kurang  (BB/U) pada balita di Sumatera Barat sebesar 21, 19%, dan angka ini lebih 

tinggi dari prevalensi nasional yang sebesar 19,63%. Data prevalensi pendek dan sangat pendek  

pada balita di Sumatera Barat  menurut hasil Riskesdas tahun 2013 adalah sebesar 39,24%, dan 

angka ini melebihi prevalensi nasional 37,21% (Balitbangkes, 2013). Selanjutnya dari data 

gambaran status Gizi Balita 0-59 bulan di Sumbar yang diperoleh dari pemantauan status gizi 

(PSG) tahun 2015 s/d 2017 diketahui bahwa persentase balita yang masuk kategori pendek dan 

sangat pendek berdasarkan TB/U  mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu sebesar 30,6%, 

sedangkan sebelumnya tahun 2015 sebesar  29,0%, dan 27,5% pada tahun 2016% (Dinkes 

Provinsi Sumatera Barat, 2018).  

Dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga maka keluarga yang terbebas dari balita yang 

mempunyai masalah status gizi buruk, status gizi kurang atau status gizi lebih atau stunting 

diharapkan memiliki ketahanan keluarga yang lebih baik. Atau dengan kata lain ketika seluruh 

balita yang menjadi anggota rumah tangga mempunyai status gizi baik, maka keluarga tersebut 

akan mempunyai ketahanan keluarga yang lebih tinggi. 

4.4  Ketahanan Ekonomi 

Salah satu indikator dalam mengukur ketahanan keluaraga adalah dari sisi 

ekonomi. Tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga digambarkan kemampuan keluarga 

dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan kehidupannya 

secara nyaman dan berkesinambungan. Kehidupan keluarga yang nyaman  akan  terjadi 

apabila keluarga tersebut memiliki dan menempati rumah atau tempat tinggal yang 

kondisinya layak. Sementara itu, kesinambungan kehidupan keluargaakanterjamin 



ketika keluarga tersebut selalu memiliki pendapatan dalam jumlah yang mencukupi 

semua kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk menjamin keberlanjutan pendidikan 

anggota keluarganya. Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi berbagai 

ketidakpastian hidup di masa depan, maka keluarga juga selayaknya memiliki tabungan 

dalam jumlah yang memadai serta memiliki jaminan kesehatan berupa asuransi 

kesehatan dan sebagainya. 

Berikut akan dijabarkan secara rinci tentang ketahanan ekonomi keluarga di Sumatera 

Barat melalui 4 (empat) variabel, sebagai berikut : 

4.4.1. Variabel Tempat Tinggal Keluarga diukur berdasarkan 1 (satu)indikator 

yaitu: KepemilikanRumah. 

Kepemilikan rumah akan dilihat dari status kepemilikan bangunan tempat tinggal. 

Keluarga yang telah memiliki rumah sendiri berarti telah mampu memenuhi salah satu 

kebutuhan primernya sehingga berpotensi untuk mampu membangun keluarganya dengan 

tingkat ketahanan keluarga yang lebih baik. Dengan kata lain, keluarga yang telah 

menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri diharapkan memiliki ketahanan ekonomi 

yang relatif lebih baik dibandingkan keluarga yang menempati bangunan tempat tinggal 

bukan milik sendiri. 

Berdasarkan survey yang dilakukan, 49.1% keluarga di Sumatera Barat telah memiliki 

rumah sendiri, sedangkan 38.9% masih tinggal di rumah orang tua. Artinya, ketahanan 

keluarga dilihat dari sisi ekonomi dengan variabel kepemilikan rumah ketahanan keluarga 

di Sumatera Barat belum bisa dikatakan baik. Data lebih lengkap dapat dilihat pada grafik 

berikut: 



 

Grafik 4.8 Status Kepemilihan Rumah 

 

4.4.2. Variabel Pendapatan Keluarga  

Pendapatan keluarga dalam hal ketahanan keluarga ini lebih ditekankan pada 

kecukupan penghasilan keluarga. Dimana kecukupan penghasilan sebagai salah satu aspek 

ketahanan ekonomi keluarga tidak hanya dinilai secara objektif saja namun juga secara 

subjektif. Penilaian pendapatan secara objektif beranggapan bahwa keluarga yang memiliki 

pendapatan perkapita yang lebih tinggi akan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. 

Sedangkan, penilaian pendapatan secara subjektif ini lebih menekankan pada kepuasan 

keluarga atas pendapatan yang telah didapat. Artinya keluarga yang mempunyai persepsi 

penghasilannya cukup atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

diharapkan memiliki ketahanan ekonomi  yang lebihbaik. 

Ketahanan ekonomi keluarga diukur menggunakan parameter penghasilan atau 

pengeluaran per rumah tangga dalam jangka waktu tertentu dibandingkan dengan batas 

kemiskinan. Menurut World Bank (2006) kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kategori 

yakni kategori sangat miskin yang dapat dilihat dari indikator pendapatan perkapita per hari 

sebesar kurang dari US $1. Kategori miskin dlihat dari indikator pendapatan perkapita 

perhari antara US  $1  hinggaUS$2, sedangkan kategori tidakmiskindilihatdari indikator 

pendapatan perkapitaperhari sebesar lebih dari US $2 (Zulkarnain,2015).  

Berdasarkan data yang diperoleh melalui survey, ditemukan bahwa lebih dari setengahnya 

tepatnya 50.9% responden memiliki pendapatan 1-3 juta rupiah per bulannya. Berdasarkan  
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Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat No. 562.879-2017 tentang Penetapan Upah 

Minimum Propinsi Tahun 2018 Tanggal 31 Oktober 2017 adalah sebesar Rp. 2.119.067,-  

 

 

Grafik 4.9 Sebaran Responden per Pendapatan Pendidikan dan Pekerjaan 

Meskipun begiru, secara umum, persepsi masyarakat terhadap  kesejahteraan nya di 

Sumatera Barat berada dalam posisi baik, yaitu sebanyak 76.3%. data lebih lengkap 

dapat dilihat pada grafik dibawah ini :  



 

Grafik 4.10 Persepsi terhadap Kesejahteraan Keluarga 

 

Meskipun secara objektif kesejahteraan di Sumatera Barat kurang baik, namun secara 

subjektif kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat berada dalam keadaan baik. Hal ini 

cukup membantu dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Sumatera Barat secara 

ekonomi. 

4.4.3. Variabel Pembiayaan Pendidikan Anak diukur berdasarkan 2 (dua) indikator 

yaitu: Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak, dan Keberlangsungan 

PendidikanAnak. 

Keluarga yang mampu membiayai pendidikan anak hingga  dapat menyelesaikan 

wajib belajar 12 tahun dinilai lebih tahan secara ekonomi sehingga akan berpotensi 

memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Sebaliknya, keberadaan anggota keluarga yang 

putus sekolah merupakan salah satu indikasi adanya masalah ekonomi dalam keluarga 

tersebut, walaupun penyebab putus sekolah tidakselalukarena alasan ekonomi, hal Ini akan 

mempengaruhi daya tahan keluarga yang rendah. Sehingga, dengan kata lain keluarga yang 

tidak ada anak yang putus sekolah berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat. 

Selain tidak ada anak yang putus sekolah, keluarga yang mempunyai ketahanan ekonomi 



yang baik juga harus dapat menjamin anggota keluarganya untuk memperoleh pendidikan 

sehingga tidak ada anak yang tidak pernah sekolah. 

 

 

Grafik 4.11 Pencapaian Jenjang Pendidikan dan Biaya Pendidikan di Keluarga 

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa kemampuan keluarga dalam pembiayaan 

pendidikan anak-anaknya berada dalam keadaan baik, yaitu sebanyak 81.6% sebanding 

dengan kondisi jenjang pendidikan anggota keluarga yang juga baik di Sumatera Barat, 

yakni sebanyak 56.5%. dapat dinayatakan bahwa secara pendidikan, ketahanan keluarga di 

Sumatera Barat dalam keadaan baik. 

4.4.4. Variabel Jaminan Keuangan Keluarga diukur berdasarkan Tabungan 

Keluarga dan Jaminan KesehatanKeluarga. 

Ketahanan ekonomi keluarga juga perlu mempertimbangkan kesiapan keluarga 

dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa yang akan datang. Sehingga 

kepemilikan jaminan terhadap resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi di masa 

depan menjadi salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi keluarga. Jaminan 

tersebut salah satunya yaitu dengan memiliki tabungan keluarga, dalam bentuk apapun. 

Selanjutnya, jaminan terhadap resiko juga dapat berupa jaminan kesehatan keluarga. 



Dimana suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan keluarga secara ekonomi bila 

memiliki asuransi keluarga, yang dalam hal ini digambarkan melalui kepemilikan BPJS 

kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, askes/asabri/jamsostek, jamkesmas/PBI, jamkesda, 

asuransi swasta, serta jaminan kesehatan dari perusahaan/kantor. 

 

Grafik 4.12 Tabungan dan Jaminan Kesehatan di Keluarga 

Berdasarkan grafik di atas, tergambar bahwa berdasarkan data 53.8% responden tidak 

memiliki tabungan namun 72.2% memiliki jaminan kesehatan, dapat dijelaskan bahwa ketahanan 

ekonomi keluarga di Sumatera Barat berdasarkan kepemilikan tabungan dan jaminan kesehatan 

keluarga dalam keadaan baik.  

 

 

4.5  Ketahanan Sosial Psikologis 

Ketahanan sosial psikologis adalah kondisi dimana keluarga mampu menganggulangi 

masalah non fisik, dapat mengendalikan emosi secara positif, mempunyai konsep diri positif dan 

kepedulian terhadap suami, istri dan anggota keluarga lainnya (Sunarti dalam Puspitawati, 

2012). Dalam menyusun ketahanan sosial psikologis dalam keluarga, keharmonisan 

keluarga menjadi salah satu variabel penting. Sementara menurut Otto (1988) menyebutkan 

bahwa komponen ketahanan keluarga (family strengths) meliputi: a) Keutuhan keluarga, 

loyalitas dan kerjasama dalam keluarga. b) Ikatan emosi yang kuat. c) Saling menghormati antar 

anggota keluarga. d) Fleksibilitas dalam melaksanakan peran keluarga. e) Kemampuan 



pengasuhan dan perawatan dalam tumbuh kembang anak. f) Komunikasi yang efektif. g) 

Kemampuan mendengarkan dengan sensitif. h) Pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga. 

i)Kemampuan memelihara hubungan dengan lingkungan luar keluarga. j) Kemampuan untuk 

meminta bantuan apabila dibutuhkan. k) Kemampuan untuk berkembang melalui pengalaman. l) 

Mencintai dan mengerti. m) Komitmen spiritual, dan n) Berpartisipasi aktif dalam masyarakat 

(Puspitawati, 2013). Sedangkan menurut Chapman (2000) menyebutkan lima tanda adanya 

ketahanan keluarga, yakni a) Adanya sikap melayani sebagai tanda kemuliaan. b) Keakraban 

antara suami-istri menuju kualitas perkawinan yang baik. c) Orangtua yang mengajar dan 

melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan 

keterampilan. d) Suami dan istri menjadi pemimpin dengan penuh kasih dan sayang. e) Serta 

anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtuanya (Puspitawati, 2013). 

Pengukuran keharmonisan dalam keluarga pada studi ini ditekankan pada komunikasi 

dalam keluarga, pengetahuan tentang peran anggota keluarga, pola asuh dalam keluarga, 

persepsi mengenai konflik dan penyelesaiannya serta memahami alasan kekuatan keluarga.   

Secara umum, keharmonisan keluarga di Sumatera Barat berada dalam keadaan baik. 

Berdasarkan survey yang telah dilakukan, 91.4% keharmonisa antar anggota keluarga 

berada dalam posisi baik, hanya 3.1% dari hasil survey yang menyatakan bahwa kondisi 

keharmonisan dalam keluarga kurang baik. Hal ini membuktikan bahwa kondisi ketahanan 

keluarga masyarakat di Sumatera Barat dalam keadaan baik.  

 

Grafik 4.13 Keharmonisan antar Anggota Keluarga 



Studi tentang pernikahan jangka panjang (Kaslow dan Robinson 1996, Levenson et al 1993) 

diidentifikasi beberapa karakteristik hubungan pasangan yang sehat, yaitu rasa hormat dan 

merasa dihargai, kepercayaan dan kesetiaan, hubungan seksual yang baik, komunikasi yang 

baik, berbagi, kerjasama dan saling mendukung serta kebersamaan, rasa spiritualitas, dan 

kemampuan masing-masing untuk fleksibel ketika dihadapkan dengan suasana transisi dan 

perubahan. Para peneliti juga menggambarkan karakteristik sebuah keluarga yang kuat 

(Schlesinger: 1998). Menurut Stinnett dan Defrain (1985), keluarga yang kuat memiliki 

semangat untuk memajukan kesejahteraan dan kebahagiaan masing-masing, menunjukkan 

penghargaan satu sama lain, memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berbicara satu 

sama lain, menghabiskan waktu bersama-sama, memiliki rasa spiritualitas, dan menggunakan 

krisis sebagai kesempatan untuktumbuh.Namun demikian, dalam studi ini keharmonisan 

keluarga dapat dirinci dari beberapa indikator, sebagai berikut : 

4.5.1. Komunikasi dalam Keluarga 

Keharmonisan pernikahan akan sulit terwujud tanpa adanya hubungan interpersonal yang 

baik antara suami dan istri. Dalam menciptakan hubungan interpersonal yang baik perlu adanya 

komunikasi yang efektif sehingga dapat menghindari diri dari situasi yang dapat merusak 

hubungan yang menyebabkan pernikahan menjadi tidak harmonis. Keharmonisan keluarga 

merupakan suatu perwujudan kondisi kualitas hubungan interpersonal baik inter maupun antar 

keluarga. Hubungan interpersonal merupakan awal dari keharmonisan. Hal ini mengandung arti 

bahwa keharmonisan sulit terwujud tanpa adanya hubungan interpersonal, baik dalam keluarga 

maupun antar keluarga. Suasana hubungan yang baik dapat terwujud dalam suasana yang hangat, 

penuh pengertian, penuh kasih sayang satu dengan lainnya sehingga dapat menimbulkan suasana 

yang akrab dan ceria. Dasar terciptanya hubungan ini adalah terciptanya komunikasi yang 

efektif, sehingga untuk membentuk suatu pernikahan yang harmonis antara suami dan istri perlu 

adanya hubungan interpersonal yang baik antara suami dan istri dengan menciptakan komunikasi 

yang efektif. 

Berdasarkan data dari Proyek Transisi Institut Perceraian Australia menyebutkan bahwa, 

mayoritas laki-laki dan perempuan menyatakan penyebab perceraian antara lain  adalah masalah 

komunikasi, ketidakcocokan, perubahan nilai dan gaya hidup, serta perselingkuhan. Alasan yang 

cukup mendominasi juga adalah meningkatnya harapan kepuasan diri dalam 

pernikahandanpenurunan toleransi (Reynolds dan Mansfield, 1999). 



Keluarga yang memiliki kuantitas dan kualitas komunikasi yang baik, cenderung akan 

memiliki ketahan keluarga yang relatif tinggi dan sebaliknya. Komunikasi yang positif tidak 

hanya tergambarkan melalui bahasa dan percakapan yang dapat berlangsung dalam 

keluarga. Melalui survey yang dilakukan, di Sumatera Barat ditemukan bahwa : 

 

Grafik 4.14 Intensitas Komunikasi di Tengah Keluarga 

Komunikasi dalam keluarga di Sumatera Barat terlihat bahwa secara umum berlangsung 

sering. Artinya kuntitas komunikasi yang baik, cenderung akan memiliki ketahan keluarga 

yang relatif tinggi dan sebaliknya. Cukup menarik bahwa ternyata, Kota Pariaman memiliki 

angka kualiutas komunikasi yang sangat sering yaitu 16.7% diikuti Kabupaten Padang 

Pariaman 15.9% dan Kota Padang sebanyak 15.0%. Kurangnya kualitas komunikasi cuma 

ditemui di Kota Padang, namun dengan angka yang relatif kecil, yaitu sebanyak 2.5%.  

Kuantitas komunikasi yang baik, masih belum cukup jika dibandingkan dengan jika 

kurangnya kualitas komunikasi itu sendiri. Melalui survey yang dilakukan, di Sumatera 

Barat ditemukan bahwa kualitas komunikasi yang terjadi cukup baik. Dengan kuantitas yang 

sering dan kualitas yang baik, dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga di Sumatera 

Barat baik.  

 



 

Grafik 4.15 Kualitas Komunikasi di Keluarga 

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa secara keseluhan Kabupaten Padang Pariaman 

memiliki kualitas komunikasi yang sangat baik yaitu sebanyak 8.6% diikuti oleh Kota 

Pariaman sebanyak 8.3%. Sedangkan kualitas komunikasi yang kurang baik ditemukan di 

Kota Padang, sebanyak 1.7%.   

Terkait dengan komunikasi dalam keluarga, hasil penelitian Ditha Prasanti (2018) 

menyatakan bahwa ada dua faktor penyebab yang menganggu ketahanan keluarga urban, yaitu 

faktor internal dan eksternal. Faktor Internal berupa intensitas waktu, semakin jarang 

berkomunikasi secara tatap muka dan terbiasa menggunakan media; komunikasi positif sebagai 

upaya dalam menjaga ketahanan keluarga urban di era digital saat ini. Selanjutnya faktor 

eksternal, nal, dalam hal ini adalah lingkungan yang mempengaruhi kebiasaan dalam keluarga. 

Pengaruh dari lingkungan juga dapat menggganggu ketahanan dalam sebuah keluarga. Tanpa 

disadari, lingkungan dapat mempengaruhi kebiasaan lama yang ada menjadi berubah, bisa positif 

maupun negatif. 

 

 

4.5.2. Pengetahuan tentang Peran Anggota Keluarga  

Setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada didalamnya memiliki 

tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga 

inilah yang disebut dengan fungsi. Fungsi mengacu pada peran individu dalam mengetahui 



yang pada akhirnya mewujudkan hak dan kewajiban. Mengetahui fungsi keluarga sangat 

penting, karena dari sinilah terukur dan terbaca sosok keluarga yang ideal dan harmonis. 

Munculnya krisis dalam rumah tangga dapat juga sebagai akibat tidak berfungsinya salah 

satu fungsi keluarga.  

Tingginya angka pengetahuan anggota keluarga mengenai tugas dan perannya masing-

masing menandakan tingginya angka ketahanan keluarga.  

 

Grafik 4.16 Pengetahuan dalam Membina Hubungan Rumah Tangga 

Berdasarkan survey yang dilakukan, di Sumatera Barat, mayoritas keluarga memiliki 

pengetahuan yang cukup baik dalam membina hubungan rumah tangga, yaitu sebanyak 56.4%. 

Sisanya, sebanyak 43.6% tidak memiliki pengetahuan dalam membina hubungan keluarga. 

Keluarga Kota Padang memiliki angka yang cukup tinggi yaitu sebanyak 69.2% telah memiliki 

pengetahuan dalam membina rumah tangga, sedangkan di Kota Bukittinggi 57.5% anggota 

keluarganya tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana membina rumah tangga.  

Meskipun demikian, keluarga-keluarga yang ada di Sumatera Barat dapat melaksanakan 

peran masing-masing anggota keluarga dalam membina hubungan rumah tangga. Berdasarkan 

tabel dan grafik di bawah ini, 95.1% anggota keluarga di Sumatera Barat mampu melaksanakan 

peran masing-masing anggota keluarga dalam membina hubungan rumah tangga. Hal ini 

menjelaskan bahwa ketahanan keluarga di Sumatera Barat cukup baik.  



 

Grafik 4.17 Pelaksanaan Peran dalam Membina Hubungan Rumah Tangga 

 

4.5.3. Pola Asuh dalam Keluarga 

Pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak tidak terlepas dari lingkungan yang 

merawat dan membesarkannya. Pola asuh dalam keluarga, sebagai lingkungan pertama yang 

dikenalnya, akan sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak. Dalam hal ini 

orangtua sangat berperan sebagai panutan anak- anaknya dan setiap orangtua tentu memiliki 

caranya sendiri dalam mendidik dan mengasuh anak. 

Pengasuhan anak adalah suatu fungsi penting  pada berbagai kelompok sosial dan 

kelompok budaya. Peranan ibu dalam pola pengasuhan anak  juga meliputi pemenuhan 

kebutuhan dasar anak seperti pemberian makan, mandi, menyediakan dan memakai pakaian 

buat anak termasuk didalamnya monitoring kesehatan (Handayani, 20016).  

Secara garis besar, Menurut Fahrizal Effendi (2013) terdapat tiga pola asuh orangtua 

yang berlaku di masyarakat yaitu 1) Pola asuh permisif, yaitu pola asuh yang menerapkan 

kebebasan. Dalam pola asuh ini anak berhak menentukan apa yang akan ia lakukan dan 

orang tua memberikan fasilitas sesuai kemauan anak. 2) Pola asuh demokratis, yaitu pola 

asuh yang menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam keluarga. Anak dihargai haknya oleh 

orang tua, dan orang tua menerapkan peraturan-peraturan yang dipatuhi anak selama tidak 

memberatkan anak. Sedangkan 3) pola asuh otoriter, yaitu pola asuh yang menegaskan akan 



kekuasaan orang tua dalam mendidik anak- anaknya. Orang tua menerapkan peraturan tegas 

dengan sanksi-sanksi, dan anak  wajib patuh. Dalam pola asuh ini anak sama sekali tidak 

diberikan kesempatan untuk memperolehhaknya. 

Berdasarkan survey yang telah dilakukan, ditemukan bahwa 60.1% dari keluarga memiliki 

pola asuh yang mereka persepsikan sebagai pola asuh yang biasa saja. Pola asuh ini dapat 

diartikan bahwa orang tua di Sumatera Barat memberikan pengasuhan seperti yang mereka 

dapatkan dari ayah dan ibunya dulu.  

 

Grafik 4.18 Pengetahuan dalam Pola Asuh Anak 

 

4.5.4. Konflik dalam Keluarga 

Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang hubungan antar anggotanya terdapat saling 

ketergantungan yang tinggi. Oleh karena itu, konflik dalam keluarga merupakan suatu 

keniscayaan. Konflik di dalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau 

ketidaksetujuan antar anggota keluarga. Prevalensi konflik dalam keluarga berturut-turut adalah 

konflik sibling, konflik orang tua-anak dan konflik pasangan. (Sillars dkk, 2004). Walaupun 

demikian jenis konflik yang lain juga dapat muncul, misalnya menantu-mertua, dengan saudara 

ipar dan paman/ bibi. Faktor yang membedakan konflik di dalam keluarga dengan kelompok 

sosial yang lain adalah karakteristik hubungan di dalam keluarga yang menyangkut tiga aspek, 

yaitu intensitas, kompleksitas dan durasi (Vuchinich, 2003).  



Kegagalan-kegagalan dalam menjalankan fungsi keluarga dapat disebabkan karena beberapa 

faktor, antara lain 1). Faktor pribadi, di mana suami-istri kurang menyadari akan arti dan fungsi 

perkawinan yang sebenarnya. Misalnya sifat egoisme, kurang adanya toleransi, kurang adanya 

kepercayaan satu sama lain. 2). Faktor situasi khusus dalam keluarga, diantaranya adalah karena  

kehdiran terus menerus dari salah satu orang tua, karena istri bekerja dan mendambakan 

kedudukan yang lebih tinggi dari suami, tinggal bersama keluarga lain dalam satu rumah, dan 

suami istri sering meninggalkan rumah karena kesibukan di luar (Narwoko, 2004).  

Di Sumatera Barat ditemukan bahwa 85.2% dari anggota keluarga yang disurvey 

menyatakan bahwa tidak ada kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu bentuk konflik 

yang terjadi dalam keluarga mereka, namun 10% tidak menjawab. Hal ini berkaitan dengan 

sensitifnya masalah kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, secara umum dapat 

dinyatakan bahwa kondisi ketahanan keluarga di Sumatera Barat dalam keadaan baik.  

 

Grafik 4.19 Intensitas Kekerasan Rumah Tangga 

Data tersebut lebih lanjut dijelaskan dengan kondisi konflik yang terjadi pada keluarga-

keluarga di Sumatera Barat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir.  



 

Grafik 4.20 Intensitas Konflik yang Terjadi dalam Berumah Tangga 

Hal tersebut di atas tidak terlepas dari bagaimana upaya penyelesaian konflik yang 

dilakukan di dalam keluarga. Berdasarkan survey yang dilakukan, 85% dari anggota 

keluarga yang disurvey menyatakan bahwa jangka waktu penyelesaian konflik yang terjadi 

dalam keluarga berlangsung sangat cepat.  

 

Grafik 4.21 Penyelesaian Masalah dengan Baik&Cepat dalam Kehidupan Berumahtangga 

Oleh karena sifat konflik yang normatif, artinya tidak bisa dielakkan, maka vitalitas 

hubungan dalam keluarga sangat tergantung pada respons masing-masing terhadap konflik. 

Frekuensi konflik mencerminkan kualitas hubungan, artinya pada hubungan yang berkualitas, 



frekuensi konflik lebih sedikit. Kualitas hubungan dapat mempengaruhi cara individu dalam 

membingkai persoalan konflik. Suatu topik konflik seperti perilaku tidak mengerjakan tugas 

dapat berubah menjadi konflik yang mendalam apabila dibingkai dengan karakteristik 

kepribadian seperti sikap tidak bertanggung jawab. Walapun demikian, banyak keluarga yang 

sering mengalami konflik namun tetap dapat berfungsi dengan baik (Vuchinich, 2003). salah satu 

faktor penting yang tetap membuat keluarga berfungsi dengan baik adalah karena konflik 

tersebut diselesaikan, tidak dibiarkan atau dianggap akan hilang seiring waktu. Seperti 

diungkapkan Rueter dan Conger (1995), keluarga yang memiliki interaksi hangat menggunakan 

pemecahan masalah yang konstruktif, adapun keluarga dengan interaksi bermusuhan 

menggunakan pemecahan masalah yang destruktif.  

Berdasarkan hasil survey, upaya penyelesaian konflik dalam keluarga di Sumatera 

Barat, 68% nya dilakukan melalui musyawarah sedangkan 21% menyatakan bahwa mereka 

menyerahkan waktu yang akan menyelesaikan konflik yang terjadi antar anggota 

keluarga.hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut : 

 

Grafik 4.22 Upaya dalam Pemecahan Konflik dalam Keluarga 

Cukup menarik, bahwa berdasarkan data yang ditemukan 79.3% bantuan keluarga dekat 

sangat membantu keluarga dalam penyelesaian konflik ketika internal keluarga tak lagi bisa 

menyelesaikan konflik. Namun, hanya 0.1 % yang menyelesaikan konflik keluarga melalui BP4. 

lebih detai dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 



 

Grafik 4.23 Solusi saat Interen Keluarga Tidak Bisa Menyelesaian Konflik 

Lebih lanjut melalui data yang diperoleh melalui survey di ketahui bahwa tenyata 

masyarakat di Sumatera Barat tidak memiliki pengetahuan mengenai lembaga konsultasi 

untuk permasalahan-permasalahan yang muncul dalam keluarga, baik lembaga milik 

pemerintah maupun lembaga swasta seperti LSM. 95% dari total responden di Sumatera 

Barat menyatakan tidak mengetahui tentang Lembaga Konsultasi bagi permasalahan dalam 

keluarga.  

 

Grafik 4.24 Pengetahuan tentang Lembaga Konsultasi Permasalahan Keluarga 



 

4.5.5. Memahami Alasan Kekuatan Keluarga   

Salah satu kunci dari keberhasilan keluarga ini karena adanya kekuatan keluarga 

(Family Strength). Perkawinan mereka dapat bertahan dan justru mereka dapat 

mengembangkan kekuatan tersendiri. Kekuatan 

keluargaadalahkarakterisitikkeluargayangdapat menghasilkan sumber daya positif 

(DeFraindalam Olson, DeFrain, & Skoggrand 2008). Keluarga yang memiliki kekuatan 

yang baik, akan memiliki ketahanan keluarga yang baik pula.  

Demi Anak, mencintai keluarga dan sebagai semangat hidup merupakan tiga alasan 

terkuat di Sumatera Barat demi kukuatan sebuah keluarga. Setiap pasangan yang sudah 

menikah pastilah menginginkan hadirnya seorang anak dalam kehidupan keluarga. Kehadiran 

seorang anak akan sangat menambah kebahagiaan dalam rumah tangga. Akhirnya, anak 

merupakan alasan utama kekuatan dalam sebuah keluarga. Hal ini dapat dilihat melalui grafik di 

bawah ini : 

 

Grafik 4.25 Alasan Kekuatan dalam Keluarga 

 

4.6. Ketahanan Sosial Budaya 

4.6.1 Kepedulian Sosial 

Salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan sosial budaya 

suatu keluarga adalah kepedulian sosial keluarga yang dipahami sebagai sikap 



kemanusiaan yang meliputi minat dan ketertarikan untuk membantu sesama  manusia. 

Keluarga yang selalu memelihara hubungan baik dengan sesama anggota keluarga 

maupun orang lain akan menciptakan ikatan emosional untuk terus merespon kehadiran 

dan kebutuhan orang lain sebagai bentuk kepedulian mereka. Dalam lingkup keluarga, 

kepedulian sosial dapat terlihat daribagaimana kehidupan bermasyarakat di lingkungan 

serta bagaimana persepsi mereka terhadap lingkungan buruk yang ada. 

Berdasarkan survey, secara keseluruhan kehidupan bermasyarakat di Sumatera Barat 

91.5% nya baik. Data lebih lengkap dapat dilihat pada grafik berikut : 

 

 

Grafik 4.26 Kehidupan Bermasyarakat di Lingkungan 

 

Survey telah dilakukan di daerah pedesaan dan perkotaan. Dalam masyarakat 

pedesaan, hubungan sosial dijadikan tolak ukur tingginya solidaritas antar masyarakat. 

Hubungan dengan tetangga pada masyarakat desa berjalan seperti sebuah keluarga. Oleh 

karena itu hubungan keluarga dengan tetangga sangat erat. Sedangkan pada masyarakat 

perkotaan, terjadi pola hubungan terbuka dan tertutup antara keluarga dengan tetangga. 

Pola hubungan tertutup terjadi jika ada sesuatu masalah yang ditutupin dalam keluarga. 

Pada pola hubungan yang terbuka terjadi apabila antara anggota keluarga terdapat 

hubungan yang akrab, sehingga diantara mereka bukan saja saling mengenal, tapi juga 

saling memperhatikan. (Suhendi, 2000 : 81-82)   



Indikator lain dalam melihat ketahanan keluarga dari sisi kepedulian sosial adalah tentang 

bagaimana persepsi anggota keluarga sendiri terhadap pengaruh buruk lingkungan seperti 

narkoba, LGBT, pencurian, miras dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil survey yang telah 

dilakukan 98% responden menjawab tidak ada pengaruh buruk dari lingkungan yang terjadi. 

Dengan demikian ketahanan keluarga dapat dikatakan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada 

grafik dibawah ini : 

 

Grafik 4.27 Pengaruh Buruk Lingkungan 

 

4.6.2. Keeratan Sosial Keagamaan 

Setiap manusia sebagai makhluk sosial mempunyai keinginan untuk menjalin hubungan 

sosial dengan orang lain. Adanya dorongan yang besar untuk membangun hubungan sosial 

tersebut tidak terlepas dari keinginan individu untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. 

Hubungan sosial yang kerap dilakukan dalam suatu komunitas akan berdampak terjalinnya 

keeratan sosial antar anggota komunitas. Hubungan sosial yang erat akan berpengaruh secara 

tidak langsung terhadap upaya individu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mencapai 

ketahanan keluarga yang diinginkan. Oleh karena itu, rumah tangga yang memiliki hubungan 

sosial yang erat dengan komunitas di lingkungan tempat tinggal diduga akan berdampak pada 

ketahanan sosial keluarga yang lebih baik. 

Ketaatan anggota keluarga untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau pun 

kepercayaan yang dianutnya adalah juga merupakan salah satu ciri ketahanan keluarga yang 



tangguh. Agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh seseorang mengandung sejumlah 

aturan/cara hidup manusia di dunia yang wajib diikuti dan ditaati sebagai konsekuensi dari 

urgensi keyakinan pada Sang Pencipta. Ketaatan beragama dapat dilihat dari rutinitas ibadah, 

baik yang dilakukan secara pribadi (langsung antara individu dengan Tuhannya) maupun secara 

bersama-sama (komunal). Ibadah yang dilaksanakan secara pribadi merupakan rahasia antara 

individu dan Tuhannya sementara ibadah yang dilakukan secara komunal dapat meningkatkan 

keeratan sosial rumah tangga sehingga berpotensi memperkuat ketahanan keluarga. Rumah 

tangga yang taat menjalankan ibadah dianggap mempunyai ketaatan beragama yang lebih baik 

sehingga berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh pula (Kementerian PPPA, 

2016).   

 Penerapan nilai-nilai sosial, budaya dan agama di keluarga berkaitan dengan keluarga 

sebagai fungsi sosialisasi atau pendidikan, yang mana  fungsi ini adalah untuk mendidik anak 

mulai dari awal sampai dengan pertumbuhan anak hinggaaa terbentuknya personality-nya. Anak-

anak lahir tanpa adanya bekal sosial, dan agar anak dapat berpartisipasi maka anak harus 

disosialisasikan oleh orang tuanya tentang nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini 

anak-anak harus belajar norma-norma mengenai apa yang senyatanya baik dan norma-norma 

yang tidak layak dalam masyarakat. Berdasarkan hal ini, anak-anak harus memperoleh standar 

tentang nilai-nilai apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, apa yang yang baik, 

yang patut dan sebagainya. Mereka harus dapat berkomunikasi dengan anggota masyarakata 

lainnya dengan mengusai sarana-sarananya. Oleh karena itulah keluarga merupakan perantara di 

antara masyarakat luas dan individu (Narwoko, 2004). 

 

Grafik 4.28 Penerapan  Nilai Agama, Sosial dan Budaya  Di  Keluarga 

Grafik 4.28 menunjukkan bahwa sebesar 52,1% responden menyatakan penerapan nilai 

agama, sosial dan budaya dan keluarga adalah baik. Selanjutnya jika dilihat dari persentase 
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penerapan nilai agama, sosial dan budaya dan keluarga di wilayah kabupaten/kota, pada tabel di 

bawah menujukkan bahwa persentase responden yang terbesar menyatakan baik adalah di 

wilayah Kota Padang, yaitu sebesar 71,7%, dan diikuti oleh Kabupaten Padang Pariaman (57%) 

serta Kota Pariaman (50%). 

 

Tabel 4. 1Penerapan Nilai Agama, Sosial dan Budaya dalam  Keluarga  Menurut 

Kabupaten/Kota  

 

KAB/KOTA 
SANGA

T BAIK 
BAIK 

BIASA 

SAJA 
KURANG 

BAIK 

SANGAT 

TIDAK 

BAIK 

AGAM 0,0% 43,4% 22,6% 30,2% 0,0% 

BUKITTINGGI 0,0% 45,0% 30,0% 25,0% 0,0% 

PADANG 

PARIAMAN 
10,6% 57,0% 19,9% 7,9% 0,0% 

PARIAMAN 12,5% 50,0% 20,8% 12,5% 0,0% 

LIMA PULUH 

KOTA 
2,4% 45,2% 20,6% 30,2% 1,6% 

PAYAKUMBUH 0,0% 42,6% 23,4% 31,9% 0,0% 

PASAMAN 0,0% 44,9% 20,4% 33,7% 0,0% 

PASAMAN 

BARAT 
0,0% 37,4% 43,5% 19,1% 0,0% 

PADANG 8,8% 71,7% 16,3% 2,5% 0,0% 

 

4.6.3. Partisipasi dalam aktivitas keagaaman di lingkungan 

Ketaatan beragama bisa dilihat dari partisipasi rumah tangga dalam kegiatan sosial 

keagamaan di lingkungan tempat tinggal, seperti pengajian atau pun kegiatan sosial keagamaan 

lainnya. Partisipasi tersebut diyakini didasarkan pada kerelaan individu untuk hadir, terlibat, dan 

berperan secara langsung dalam kegiatan sosial keagamaan yang ada di lingkungan sekitar 

tempat tinggalnya. 

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa sebagian besar (65,4%) responden ada ikut 

berpartisipasi dalam aktivitas keagamaan di lingkungan masyarakat sekitar. Sedangkan sebsar 

34,6% lainnya tidak ikut berpartispasi dalam aktifitas keagamaan di lingkungan masyarakat 

sekitar (grak 4.29).  



 

Grafik 4.29 Partisipasi Dalam Aktivitas Keagaaman di Lingkungan 

 

Jika ditinjau partispasi dalam aktifitas keagama di lingkungan masyarakat berdasarkan 

kabupaten/kota, pada tabel 4.2 terlihat bahwa persentase terbesar responden yang mengikuti 

partispasi dalam aktivitas keagamaan tersebut terdapat di Kota Bukitinggi sebesar 77,5%, dan 

diikuti oleh responden yang berada di Kota Pariaman (75%). Dan  Kabupaten Lima Puluh Kota 

(70,6%). 

 

Tabel 4.2 Partisipasi dalam Aktivitas Keagamaan di Lingkungan  

Masyarakat Berdasarkan  Kabupaten/Kota 

KAB/KOTA ADA TIDAK ADA 

AGAM 64,2% 32,n   7% 

BUKITTINGGI 77,5% 22,5% 

PADANG PARIAMAN 65,6% 30,5% 

PARIAMAN 75,0% 20,8% 

LIMA PULUH KOTA 70,6% 29,4% 

PAYAKUMBUH 66,0% 31,9% 

PASAMAN 65,3% 33,7% 

PASAMAN BARAT 64,3% 35,7% 

PADANG 60,8% 38,3% 
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4.8. Arah Kebijakan Dan Rencana Aksi Penguatan Ketahanan Keluarga  

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait kondisi ketahanan keluarga di atas, maka ada 

beberapa arah kebijakan dan alternatif kegiatan/rencana aksi yang dapat menjadi rekokemendasi 

dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga dengan melibatkan  beberapa sektor terkait, seperti 

tabel berikut. 

 

Tabel 4.3. Arah Kebijakan dan Rencana Aksi/Alternatif Kegiatan  

Dalam Upaya Penanggulangan LGBT 

No. Arah Kebijakan Rencana Aksi/Alternatif Kegiatan Pelaksana 

1. 

 

Optimalisasi 

peningkatan 

pengetahuan/eduka

si tentang 

ketahanan keluarga  

 

1. Peningkatan sosialisasi  dan  

bimbingan perkawinan kepada 

calon pengantin  melalui Sekolah 

Pranikah, Kuliah Pranikah, 

Seminar Pranikah 

2. Optimalisasi sosialisasi 

perlindungan perempuan dan anak 

yang terpadu berbasis 

masyarakat/potensi lokal dengan 

membentuk kelompok ketahanan 

keluarga  

3. Peningkatan sosialisasi dan 

pembinaan keluarga melalui 

Sekolah Keluarga dan Pusat 

Pembelajaran Keluarga 

4. Peningkatan pengetahuan dan 

sosialisasi tentang lembaga 

konsultasi untuk permasalahan-

permasalahan yang muncul 

dalam keluarga 

 

- Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Prov/Kab/kota  

- Kemenag 

- Dinas Kesehatan 

Prov/Kab/kota 

- Dinas Pendidikan 

- PKK 

Prov/Kab/kota 

- Bundo Kanduang 

Prov/Kab/kota 

 

2. Optimalisasi 

penguatan 

ketahanan keluarga 

 

1. Pembinaan dan pelatihan/kursus 

bagi calon pengantin  yang 

dilakukan secara swadaya oleh 

kelompok masyarakat 

2. Peningkatan pelatihan kerampilan 

dan pembinaan  serta 

pemberdayaan keluarga untuk 

kemadirian ekonomi, ketahanan 

fisik, sosial psikologis dan 

ketahanan sosial budaya  

- Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Prov/Kab/kota  

- Dinas 

Perindag/UKM 

Prov/Kab/kota 

- PKK 



3. Peningkatan bimbingan, konseling 

atau mediasi untuk penguatan 

ketahanan keluarga  

4. Dukungan dana dan Regulasi 

terkait ketahanan keluarga 

 

Prov/Kab/kota 

- Bundo Kanduang 

Prov/Kab/kota 

- Kemenag 

3.  

 

 

 

Peningkatan 

sumber 

daya/tenaga 

pendamping/konse

lor 

1.  Peningkatan jumlah sumber daya 

(psikolog) untuk pendampingan 

korban pelecehan seksual, kasus 

tindak kekerasan, dll 

2.  Penyedian tenaga konselor sosial 

dan mediator yang terpercaya 

dalam membantu persoalan 

keluarga dengan melibatkan pihak 

swasta, LSM, tokoh masyarakat 

dan tokoh agama 

3.  Pelatihan fasilitator konvensi hak 

anak bagi petugas 

 

- Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak 

Prov/Kab/kota  

- Dinas Pendidikan 

- PKK 

Prov/Kab/kota 

- Bundo Kanduang 

Prov/Kab/kota 

- LSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN REKOMENDASI 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1) Berdasarkan kondisi legalitas dan keutuhan keluarga terungkap bahwa sebagian besar 

(51,8%) usia pernikahan adalah berada pada usia 6 – 20 tahun, dan sebagian besar responden 

mempunyai keluarga inti yang lengkap, yaitu sebanyak 85,9% 

2) Ditinjau dari kondisi Ketahanan fisik keluarga, sebagian besar (61,7%)   menyatakan  

kondisi kesehatan keluarga periode 3 bulan terakhir  cenderung baik,  dan persepsi tentang 

kecukupan pangan dan gizi keluarga sebagian besar  (83,4%) juga baik.  Namun demikian, 

ada  sebesar 14 % responden yang menyatakan bahwa kecukupan pangan dan gizi keluarga 

kurang baik dan sebesar 2% menyatakan sangat tidak baik. 

3) Berdasarkan kondisi ketahanan ekonomi, kondisi kepemilikan rumah ketahanan keluarga 

belum bisa dikatakan baik, yang mana sebesar 38.9% masih tinggal di rumah orang tua. 

Kemampuan keluarga dalam pembiayaan pendidikan anak-anaknya berada dalam 

keadaan baik (81.6%). Selanjutnya dalam kepemilikan tabungan dan jaminan kesehatan, 

sebesar 53.8% responden tidak memiliki tabungan, namun 72.2% memiliki jaminan 

kesehatan. 

4) Berdasarkan ketahanan sosial psikologis, ketahanan keluarga secara umum adalah baik. 

Sebanyak 91.4% responden menyatakan keharmonisan antar anggota keluarga berada 

dalam posisi baik. Hal ini bisa dilihat antara lain dari komunikasi dalam keluarga secara 

kuantitas berlangsung sering serta memiliki kualitas komunikasi yang cukup baik, 

mayoritas keluarga memiliki pengetahuan yang cukup baik dalam membina hubungan 

rumah tangga. Namun sebesar 14,8% responden menyatakan masih terdapat KDRT, dengan 

upaya penyelesaian konflik sebesaar 68% dilakukan melalui musyawarah. Selanjutnya 

terungkap bahwa sebagian besar tidak memiliki pengetahuan mengenai lembaga 

konsultasi untuk permasalahan-permasalahan yang muncul dalam keluarga, baik 

lembaga milik pemerintah maupun lembaga swasta seperti LSM.  

5) Kondisi ketahanan sosial budaya, sebagian besar (91.5%) kehidupan bermasyarakat baik 

dan tidak ada pengaruh buruk dari lingkungan yang terjadi  (98%).  Selanjutnya sebesar 



(52,1%) menyatakan penerapan nilai agama, sosial dan budaya dan keluarga dianggap baik, 

namun sebesar  18,7% penerapannya kurang baik dan 2 % sangat tidak baik. Kemudian 

sebagian besar (65,4%) sudah ikut berpartisipasi dalam aktivitas keagamaan di lingkungan 

masyarakat sekitar, sedangkan 34,6%  tidak ada ikut berpartisipasi dalam aktivitas 

keagamaan di lingkungan masyarakat sekitar dalam aktivitas keagamaan di lingkungan 

masyarakat sekitar. 

 

5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan  hasil temuan penelitian dan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat 

dikemukakan  beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut: 

1. Upaya peningkatan ketahanan keluarga dilakukan secara komperehensif dengan arah 

kebijakan dan rencana aksi/alternatif kegitan  yang melibatkan  lintas sektor, yaitu: 

a.  Optimalisasi peningkatan pengetahuan/edukasi tentang ketahanan keluarga  

dengan alternatif kegiatan: 

1) Peningkatan sosialisasi  dan  bimbingan perkawinan kepada calon pengantin  melalui 

Sekolah Pranikah, Kuliah Pranikah, Seminar Pranikah 

2) Optimalisasi sosialisasi perlindungan perempuan dan anak yang terpadu berbasis 

masyarakat/potensi lokal dengan membentuk kelompok ketahanan keluarga  

3) Peningkatan sosialisasi dan pembinaan keluarga melalui Sekolah Keluarga dan Pusat 

Pembelajaran Keluarga 

4) Peningkatan pengetahuan dan sosialisasi tentang lembaga konsultasi untuk 

permasalahan-permasalahan yang muncul dalam keluarga 

 

b. Optimalisasi penguatan ketahanan keluarga 

1) Pembinaan dan pelatihan/kursus bagi calon pengantin  yang dilakukan secara swadaya 

oleh kelompok masyarakat 

2) Peningkatan pelatihan kerampilan dan pembinaan  serta pemberdayaan keluarga untuk 

kemadirian ekonomi, ketahanan fisik, sosial psikologis, dan sosial budaya  

3) Peningkatan bimbingan, konseling atau mediasi untuk penguatan 

 

c. Peningkatan sumber daya/tenaga pendamping/konselor 



1) Peningkatan jumlah sumber daya (psikolog) untuk pendampingan korban pelecehan 

seksual, kasus tindak kekerasan, dll 

2) Penyedian tenaga konselor sosial dan mediator yang terpercaya dalam membantu 

persoalan keluarga dengan melibatkan pihak swasta, LSM, tokoh masyarakat 

3) Pelatihan fasilitator konvensi hak anak bagi petugas 

 

2. Arah kebijakan dan rencana aksi/alternatif kegitan yang disusun diharapkan  bisa menjadi 

bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga di 

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. 
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