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Ibu Guru kami pandai bernyanyi

Pandai bercerita

Asyik sekali

Kami dibimbingnya dengan tulus hati

Jadi orang berguna dikemudian hari

Jadi orang berguna dikemudian hari



 Dapat menyebutkan Fungsi keluarga bagi 
anak usia dini

 Menjelaskan fungsi-Fungsi Keluarga bagi 
anak

 Menganalisis masalah tentang Fungsi 
keluaraga.





 Fungsi Edukasi
 Fungsi Sosialisasi
 Fungsi Proteksi atau lindungan
 Fungsi Afeksi atau Perasaan
 Fungsi Religius 
 Fungsi Ekonomis
 Fungsi Rekreasi
 Fungsi Biologis



 Buatlah kelompok minimal 2 orang untuk 

mendiskusikan fungsi-fungsi keluarga. 5 

menit . Masing-masing kelompok 2 

fungsi.



 Fungsi Edukasi  fungsi keluarga yang berkaitan 
dengan pendidikan  anak khususnya serta 
pembinaan anggota keluarga

 Fungsi Sosialisasi: Tugas keluarga dalam mendidik 
anaknya tidak saja mencakup pengembangan 
individu anak agar menjadi pribadi yang mantap,  
akan tetapi meliputi pula upaya membantunya dan 
mempersiapkan menjadi anggota masyarakat yang 
baik 



 Fungsi Proteksi : secara implisif   dua fungsi di atas 
telah mengandung fungsi proteksi. Apa sebabnya? 

 Fungsi Afeksi :  Anak sangat peka akan iklim 
emosional yang meliputi keluarganya, kehangatan 
yang terpancar dari seluruh gerakan, ucapan, mimik 
serta perbuatan orang tua merupakan bumbu 
pokok  dalam pelaksanakan  pendidikan anak dalam 
keluarga



 Fungsi Religius : Bahwa keluarga 
berkewajiban memperkenalkan dan 
mengajak semua anggota keluarga kepada 
kehidupan agama

 Fungsi Ekonomi: Keluarga merupakan suatu 
kesatuan ekonomis, fungsi keluarga adalah 
pencarian nafkah, perencanaannya serta 
pembelanjaan dan pemanfaatanya.



 Fungsi rekreasi : fungsi ini hendaknya jangan 
diartikan bahwa keluarga itu pergi pesiar atau pesta 
yang sering akan tetapi apabila suasana didalam 
keluarga itu damai, jauh dari ketegangan batin, 
segar santai, dan memberikan perasaan terlepas 
dari ketegangan.

 Fungsi keluarga juga meliputi kebutuhan fisik atau 
biologis, yaitu kesehatan, lapar, kepanasan, 
kelelahan, kesegaran fisik, dan juga seksual.





1. Sebutkan macam-macam fungsi 
keluarga?

2. Jelaskan  minimal 2 fungsi keluarga 
yang anda telah pahami?  



 BAHAN RENUNGAN Dan Analisis
 TENTANG BETAPA BESARNYA FUNGSI 

KELUARGA BAGI ANAK



Jumlah pemirsa TV di Asia per 
hari adalah :

 Thailand 1,9 jam
 Taiwan 2,1 jam
 Korsel. 2,2 jam
 Malaysia 2,2 jam
 Singapore 2,4 jam
 Hongkong 3,1 jam
 Filipina 3,5 jam
 Indonesia 4 jam



Balita = 4 jam/hari
Pelajar = 3,1 jam/hari
Ibu Rumah Tangga =     3,5 jam/hari
Karyawan = 2,3 jam/hari



1. GAMES  
21%

8. NOVEL
2 %

4. SITUS
13 %

5. 
VCD/DVD

11 %

3. FILM TV
15%

7. MAJALAH
9 %

2. KOMIK
17%

8. KORAN 
2 %

6. HP
10 %

Media Pornografi yang Diakses Siswa Sekolah Dasar kelas 4, 

5, 6 SD
Januari 2007 – Desember 2007 

(N =  996 )

18





Pendidikan Sekolah :
Pendidikan Lingkungan :
Pendidikan Keluarga :



Maka,..... Peran pendidikan keluarga 
tersebut akan diambil alih oleh 
lingkungannya,...   bukan 

sekolah...!



file:///C:/Users/Dedy/Desktop/mplayerc.lnk




 Menganalisis masalah keluarga  di 
masyarakat  apa fungsi yang menonjol 
dikeluraga tersebut, dan fungsi apa yang 
hilang sehingga timbul masalah tersebut. 


