
 

 

ABSTRAK 
 

Winda Sri Wahyuni Rahmat: “Disfungsi Sosialisasi Keluarga Terhadap Lembaga 
Pendidikan Anak Usia Dini (Studi di RA Baiturrohman Desa Cisempur 
Kecamatan Jatinangor)” 
 

Penelitian ini berangkat dari adanya sedikit pergeseran fungsi dalam keluarga, 
yaitu fungsi sosialiasasi yang menyebabkan beberapa sistem dalam struktur keluarga 
berubah. Kemudian berlanjut pada eksistensi Lembaga PAUD di Desa Cisempur. 
Disfungsi ini mengakibatkan timbulnya sebuah lembaga lain yang mampu menjadi 
penstabil keseimbangan dalam menjaga seluruh fungsi keluarga. Keberadaan lembaga 
PAUD sendiri saat ini mendapat berbagai macam respon dari masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai bagaimana 
disfungsi sosialisasi dalam keluaraga di Desa Cisempur, faktor apa saja yang 
mempengaruhi para orangtua sehingga memutuskan untuk memasukan anaknya ke 
lembaga PAUD salah satunya di DTA RA Baiturrahman, dan bagaimana dampak 
keberadaan lembaga PAUD. 

Peneliti menggunakan teori Struktural Fungsional Merton yaitu menekankan 
pada keteraturan sosial dan mengabaikan pada konflik dan perubahan. Analisis 
struktur fungsional memusatkan perhatian pada kelompok, organisasi, masyarakat dan 
kultur. Sasaran studinya yaitu peran sosial, proses sosial, pola kultur, emosi yang 
terpola secara cultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial dan alat-alat 
pengendalian sosial, berfokus pada fungsi-fungsi sosial dibandingkan dengan motif-
motif individual. Merton juga mengajukan beberapa ide, diantaranya ada fungsi 
manifest,fungsi laten dan disfungsi. Juga teori mengenai sosialisasi Durkheim yaitu 
proses di mana seorang individu belajar dan menginternalisasi norma dan nilai 
sepanjang hidupnya dalam msyarakat di mana dia berada, dan di mana dia 
membangun identitas sosialnya. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Sumber data dalam penelitian ini berupa kata-kata, tindakan, sumber tertulis, dan foto 
atau dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara 
informan dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa sosialisasi yang terjadi dalam keluarga di 
Desa Cisempur cukup baik, dimana fungsi utama keluarga yaitu fungsi sosialiasi 
dimana di dalamnya terdapat pendidikan juga harus dibantu oleh lembaga PAUD 
yaitu salah satunya RA Baiturrohman. Hal ini menunjukan adanya disfungsi 
sosialisasi yang terjadi, bahwa fungsi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. 
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