
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu agen sosialisasi yang penting dalam masyarakat adalah 

keluarga. Orangtua biasanya mengajarkan terhadap anak-anaknya tentang perilaku 

baik, buruk, dan apa yang mesti dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. 

Proses sosialisasi yang dialami oleh seorang anak dalam keluarganya dikenal 

sebagai sosialisasi primer, yang berciri emosi dan afektif.1 Dalam proses 

sosialisasi individu, Durkheim melihat bahwa keluarga memiliki peran penting 

dalam membentuk kondisi sosial, psikologis, moral, dan emosi seorang anak. 

Oleh karena itu, kehidupan keluarga yang harmonis perlu dibangun di atas dasar 

sistem interaksi yang kondusif sehingga pendidikan dapat berlangsung dengan 

baik. Lingkungan yang mendukung sosialisasi antara lain ialah tersedianya 

lembaga-lembaga dan sarana pendidikan serta keagamaan. Sosialisasi merupakan 

proses awal dimana kepribadian anak ditentukan lewat interaksi sosial. Agen 

utama dalam hubungan ini adalah  keluarga, dan kontak pertama dari anak hampir 

hanya dengan anggota-anggota kelompok ini. 

Pendidikan anak usia dini adalah upaya yang terencana dan sistematis 

yang dilakukan oleh pendidik atau pengasuh anak usia 0-8 tahun dengan tujuan 

agar anak mampu mengembangkan  potensi yang dimiliki secara optimal.2 

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan sebuah lembaga 

                                                           
1 T.O Ihromi, Sosiologi Keluarga, 2004 hlm.30 
2 Hibana S. Rahman, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2002) h. 5 
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pendidikan yang khusus menangani anak-anak dengan rentang usia 3-7 tahun. 

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengajarkan anak berbagai macam 

ilmu pengetahuan yang menggantikan suatu fungsi keluarga yaitu bagaimana  

memberikan sosialisasi yang baik kepada anak. Pada era yang modern ini anak 

usia dini dimasukkan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah 

menjadi hal yang tidak asing lagi. Hal itu menjadikan lembaga pendidikan anak 

usia dini (PAUD) sebagai media sosialisasi kedua setelah keluarga. 

Keluarga yang mengalami disfungsi dapat diartikan sebagai sebuah sistem 

sosial terkecil dalam masyarakat dimana anggota-anggotanya tidak manjalankan 

fungsi-fungsi secara normal, hubungan yang terjalin di dalamnya tidak berjalan 

dengan harmonis, seperti fungsi masing-masing anggota keluarga tidak jelas atau 

ikatan emosi antar anggota keluarga kurang terjalin dengan baik. Keluarga yang 

mengalami disfungsi sangat berpengaruh pada sosialisasinya dalam keluarga, 

disfungsi sosialisasi keluarga merupakan suatu hal yang disebabkan 

ketidakmampuan keluarga dalam menjalankan fungsi sosialisasi yang seharusnya 

dilakukan oleh keluarga tetapi dibantu oleh orang lain atau lembaga lain.3 

Kondisi tersebut terjadi pada sebagian masyarakat Desa Cisempur, dimana 

para orangtua kebanyakan bermata pencaharian sebagai buruh pabrik dengan jam 

kerja 10 jam per harinya selama satu minggu penuh. Para orangtua sibuk bekerja 

di pagi hari sehingga mereka hanya memiliki waktu luang saat sore hari ketika 

para anak telah menyelesaikan jam sekolah mereka. Yang menarik perhatian 

peneliti adalah, merujuk pada pengertian dari sosialisasi itu sendiri bahwa 

                                                           
3 http://kalteng.bkkbn.go.id/rubrik/35/ 
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keluarga adalah agen pertama dan utama dalam membentuk kepribadian anak 

sehingga anak mampu mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia yang lebih 

luas yaitu kehidupan sosialnya di masyarakat.  

Dilihat dari bagaimana para orangtua mengawali hari mereka dengan 

bekerja, dan menyekolahkan anaknya ke lembaga PAUD, hal ini menyebabkan 

telah bergesernya fungsi utama keluarga sebagai agen utama. Fungsi sosialisasi 

dalam kelurga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam istilah sosial, hal 

tersebut dinamakan dengan fenomena disfungsi. 

Maka, agar fungsi sosialisasi keluarga tetap berjalan meski orangtua sibuk 

bekerja maka dibantu oleh lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), hal itu 

terjadi karena banyak orang tua yang kurang banyak mempunyai waktu dalam 

mengurus anak sehingga intensitas untuk bertemu anak sangatlah sedikit selain itu 

juga keinginan orang tua untuk menggunakan masa keemasan anak menjadi faktor 

yang menjadikan orang tua untuk mendidik anak sejak dini. Sehingga dalam 

pemenuhan fungsi sosialisasinya keluarga harus dibantu oleh lembaga terkait 

dalam hal ini adalah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  Maka, dari itu 

peneliti ingin melakukan penelitian lebih jauh mengenai Disfungsi Sosialiasi 

Keluarga Terhadap Lembaga Pendidikan Anak Dini khususnya di masyarakat 

Desa Cisempur. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Pada latar belakang masalah maka diidentifikasikan beberapa masalah 

sebagai berikut: 

1. Proses sosialiasi yang pertama yang dilakukan keluarga terhadap anak 

sudah mulai bergeser. 

2. Banyaknya kegiatan dan pekerjaan menyebabkan orangtua kurang bisa 

memberikan perhatian secara maksimal. 

3. Pendidikan pertama dan utama seharusnya menjadi tugas dan kewajiban 

keluraga sebagai unit sosial terkecil di masyarakat. 

4. Keberadaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mendorong 

orangtua mempercayakan putra-putrinya untuk diberi pendidikan oleh 

lembaga tersebut. 

 

1.3 Rumusan Masalah Penelitian 

Pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme sosialisasi dalam keluarga di Desa Cisempur? 

2. Faktor apa saja yang mendorong orangtua akhirnya memutuskan untuk 

memasukkan anak-anaknya ke lembaga PAUD di Desa Cisempur? 

3. Bagaimana dampak keberadaan lembaga PAUD terhadap terjadinya 

disfungsi sosialisasi dalam keluarga di Desa Cisempur? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui mekanisme sosialisasi dalam keluarga di Desa 

Cisempur. 

2. Untuk mengetahui faktor pendorong orangtua akhirnya memutuskan untuk 

memasukkan anak-anaknya ke lembaga PAUD di Desa Cisempur. 

3. Untuk mengetahui dampak keberadaan lembaga PAUD terhadap 

terjadinya disfungsi sosialisasi dalam keluarga di Desa Cisempur. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan praktis dan teoritis 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu sosial khususnya di 

bidang Ilmu Sosiologi. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau referensi 

bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan disfungsi sosialisasi 

dalam keluarga. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia 

pendidikan dan pengembangan Ilmu Sosial. 

2. Manfaat Praktis  
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a. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan koleksi bacaan 

sehingga dapat dijadikan referensi atau acuan dalam meningkatkan dan 

menambah  wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan disfungsi 

dalam keluarga. 

b. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penambah wawasan  

dan refernsi khususnya yang berkaitan dengan masalah disfungsi 

sosialisasi dalam keluarga dan sebagai referens kajian bagi penelitin 

selanjutnya. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat mengingatkan kepada masyarakat 

khususnya para orangtua yang memiliki kesibukan dalam bekerja 

untuk lebih memperhatikan kebutuhan anak-anaknya, yakni kebutuhan 

akan pendidikan pertama dalam hidup mereka, diantaranya sosialisasi 

dan transfer norma-norma, nilai-nilai, kebiasaan juga pembentukan 

kepribadian anak. 

d. Bagi Peneliti 

1) Penelitian ini dilaksanakan untuk menyelesaikan studi guna 

mendapat gelar Sarjana pada Program Studi Sosiologi Fakultas 

Ilmu Ilmu Sosial, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

2) Memberikan bekal pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh selama kuliah sebagai karya nyata. 
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3) Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti terjun ke 

masyarakat dalam penelitian yang dapat dijadikan bekal untuk 

melakukan penelitian-penelitian sekanjutnya. 

I.6 Kerangka Pemikiran  

Sosialisasi menjadi konsen utama Durkheim dalam menjelaskan 

keterkaitan sosiologi, pendidikan dan masyarakat. Dari berbagai tulisan 

Durkheim, sosialisasi adalah 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.4 Dalam proses 

sosialisasi individu, Durkheim melihat bahwa keluarga memiliki peran penting 

dalam membentuk kondisi sosial, psikologis, moral, dan emosi seorang anak. Jika 

sebuah keluarga baik, dalam pandangan Durkheim dapat membangkitkan dan 

memperkuat kondisi anak yang diperlukan dalam pembentukan moralitas. Relasi 

sosial keluarga didasarkan pada hubungan pribadi yang intim dan sederhana ini 

akan membentuk anak dalam kehidupan sosial.5 

Salah satu agen sosialisasi yang penting dalam masyarakat adalah 

keluarga. Orangtua biasanya mengajarkan terhadap anak-anaknya tentang perilaku 

baik, buruk, dan apa yang mesti dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. 

Proses sosialisasi yang dialami oleh seorang anak dalam keluarganya dikenal 

sebagai sosialisasi primer, yang berciri emosi dan afektif. 

                                                           
4 Rakhmat Hidayat, Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2014) h. 88 
5 Ibid., h.92 
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Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan 

yang dimana didalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian 

dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem 

menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdepedensi satu sama lain dan 

fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak 

keseimbangan sistem.6 Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim 

dalam teori Parson dan Merton mengenai struktural fungsional. 

Merton juga mengajukan beberapa ide, diantaranya ada fungsi manfiset 

dan fungsi laten juga disfungsi. Disfungsi adalah ide yang diajukan Merton untuk 

mengoreksi penghilangan serius tersebut yang terjadi di dalam fungsionalisme 

struktural awal. Disfungsi didefinisikan bahwa sebuah struktur atau lembaga-

lembaga dapat berperan dalam memelihara bagian-bagian sistem sosial, tetapi bisa 

juga menimbulkan konsekuensi negatif untuknya. 

Hal ini merujuk pada sebuah struktur dalam sistem sosial yakni sebuah 

keluarga yang memiliki beragam fungsi yang harus berjalan sebagaimana 

mestinya tetapi kemudian mengalami disfungsi. Dengan adanya lembaga PAUD 

yang memiliki fungsi serupa dengan keluarga pada akhirnya disfungsi sosialisasi 

dalam keluarga ini tidak menjadi sebuah konflik atau menimbulkan konsekuensi 

negative, melainkan menjadikannya fungsional untuk memelihara bagian-bagian 

yang ada juga menjaga keseimbangan sistem. Adapun kerangka pikir dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

                                                           
6 George Ritzer, Sosiologi Ilme Pengetahuan Berparadigma Ganda, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2013), h.98 
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Bag. 1 

Operasionalisasi Kerangka Berpikir 
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