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ABSTRAK 

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat 
dan pemerintah. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan 
utama, dikatakan pertama karena dalam keluarga inilah anak pertama kali 
mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Dikatakan utama karena sebagian besar 
dari kehidupan anak berada di dalam keluarga sehingga pendidikan yang paling 
banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga. Salah satu faktor penting dalam 
memaksimalkan pendidikan bagi anak adalah penciptaan lingkungan pendidikan 
yang kondusif. Pendampingan orang tua merupakan bagian penting dari upaya 
menciptakan lingkungan pendidikan kondusif bagi anak. Setiap orang tua hendaknya 
menyiapkan diri dengan pengetahuan yang memadahi untuk menemukan pola asuh 
yang tepat dalam mendidik anak sehingga dapat menciptakan lingkungan pendidikan 
yang kondusif bagi anak. 
 
Kata kunci: Keluarga, Lingkungan Pendidikan, Kondusif 
 
PENDAHULUAN 

Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak tempat anak 
belajar dan mengatakan sebagai makhluk sosial. Dalam keluarga umumnya anak 
melakukan interaksi yang intim. Keluarga adalah sekumpulan orang yang 
dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan 
dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, 
mental, emosional dan sosial dari tiap anggota keluarga (Duval, 1972 dalam Setiadi 
2008). Menurut Slameto (2002) keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama 
dan utama bagi anak- anaknya baik pendidikan bangsa, dunia, dan negara sehingga 
cara orang tua mendidik anak-anaknya akan berpengaruh terhadap belajar.  

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat 
dan pemerintah. Sehingga orang tua tidak boleh menganggap bahwa pendidikan anak 
hanyalah tanggung jawab sekolah. Orang tua sebagai lingkungan pertama dan utama 
dimana anak berinteraksi sebagai lembaga pendidikan yang tertua, artinya disinilah 
dimulai suatu proses pendidikan.  Sehingga orang tua berperan sebagai pendidik bagi 
anak-anaknya. Lingkungan keluarga juga dikatakan lingkungan yang paling utama, 
karena sebagian besar kehidupan anak di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang 
paling banyak diterima anak adalah dalam keluarga. Menurut Hasbullah (2005), 
dalam tulisannya tentang dasar-dasar ilmu pendidikan, bahwa keluarga sebagai 
lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi salah satunya yaitu fungsi dalam 
dalam mendukung pendidikan di sekolah. 



Menyiapkan Pendidik Yang Melek Hukum Terhadap Perlindungan Anak 

 

Prosiding Seminar Nasional 27 Agustus 2014 

46 

Salah satu faktor penting dalam memaksimalkan pendidikan bagi anak adalah 
penciptaan lingkungan pendidikan yang kondusif. Lingkungan pendidikan dalam hal 
ini, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pendidikan 
dilaksanakan. Sedangkan kondusif berarti kondisi yang benar-benar sesuai dan 
mendukung keberlangsungan proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan 
interaksi antara anak dengan lingkungannya, sehingga pada diri anak terjadi proses 
pengolahan informasi menjadi pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai hasil 
dari proses belajar.Perhatian dan dukungan dari orangtua adalah salah satu penentu 
keberhasilan pendidikan anak, karena dengan kepedulian orangtua maka anak akan 
memiliki motivasi belajar yang tinggi.   
 
PERANAN KELUARGA 

Keluarga merupakan satu kesatuan (sistem sosial) yang hidup bersama terdiri 
dari ayah dan ibu. Keluarga berperan dalam menyediakan situasi belajar yang 
nyaman dan tenang sehingga memotivasi anak untuk belajar. Orang tua juga harus 
memperhatikan pengalaman-pengalaman anak dan menghargai anak atas segala 
usahanya untuk belajar. Begitu juga orang tua harus menunjukkan kerjasamanya 
dalam mengarahkan cara belajar anak dirumah sehingga orang tua berusaha 
memotivasi dan membimbing anak dalam belajar (Hasbullah, 2005).  

Peran orang tua dalam pendidikan anak menurut Idris dan Jamal (1992, 
dalam penelitian Slameto, 2003) adalah memberikan dasar pendidikan, sikap dan 
keterampilan dasar seperti pendidikan agama, budi pengerti, sopan santun, estetika, 
kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar pembentukan peraturan-peraturan, dan 
menanamkan kebiasaan. Selain itu peran keluarga adalah mengajarkan nilai-nilai dan 
tingkah laku yang diajarkan di sekolah. Peran keluarga dalam pendidikan merupakan 
lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam 
keluarga manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa.  

Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu 
mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti dan kepribadian 
tiap-tiap manusia. Pendidikan yang diterima dalam keluarga inilah yang akan 
digunakan oleh anak sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan selanjutnya di 
sekolah. Tugas dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga terhadap pendidikan 
anak-anaknya lebih bersifat pembentukan watak dan budi pekerti, latihan 
keterampilan dan pendidikan ke sosial, seperti menjaga kebersihan rumah, dan 
menjaga kesehatan. Peranan keluarga terutama dalam penanaman sikap dan nilai 
hidup, pengembangan bakat dan minat serta pembinaan bakat dan kepribadian 
(Ikhsan, 2005).  

Peran pada masing-masing anggota keluarga antara lain peran ayah sebagai 
pemimpin yang mencari nafkah, pendidik, pelindung atau pengayom, pemberi rasa 
aman bagi setiap anggota keluarga dan juga sebagai anggota masyarakat kelompok 
sosial tertentu. Sedangkan peran ibu sebagai pengasuh dan pendidik anak-anak, 
pelindung keluarga (Setiadi, 2008). Peran orang tua terhadap perkembangan anaknya 
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adalah memberikan anak kesempatan untuk berkembang, sebagai guru dengan 
mengajarkan ketangkasan motorik, menanamkan pedoman hidup bermasyarakat, 
sebagai tokoh teladan untuk anaknya, dan sebagai pengawas dengan memperhatikan, 
mengamati kelakuan, tingkah laku anak (Singgih, 2002). Peran yang dapat diberikan 
oleh keluarga dalam proses belajar anak sehingga berkembang secara optimal yaitu 
memberi kasih sayang, perhatian, memberi semangat dan dorongan, memfasilitasi, 
memberi rasa hormat, mengenalkan apa yang boleh dan tak boleh dilakukan oleh 
anak (Nugraha, 2011). Menurut Slameto (2002) peran keluarga terhadap pendidikan 
anak, antara lain : 
1. Penyedia fasilitas belajar yaitu dimana keluarga menyediakan tempat dan 

peralatan belajar, buku dan alat-alat tulis, jadwal belajar dan kegiatan sehari-hari, 
buku konsultasi/PR/latihan. 

2. Pendidik, dimana keluarga menjelaskan perlunya dan menasehati agar belajar 
dengan rajin dan berprestasi, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, 
menegur bila anak lalai tugas dan memberi sanksi jika dipandang perlu. 

3. Pembimbing, dimana keluarga membantu memecahkan masalah anak dan 
pembuat keputusan dalam belajar atau sekolah, menyangkut langkah-langkah  
apa saja yang ditempuh anak dalam belajar, memeriksa dan menanyakan nilai 
yang diperoleh di sekolah. 

4. Model atau teladan kehidupan, dimana keluarga dapat mengatur waktu menonton 
anak dan menyuruh anak belajar sesuai jadwal. 

Peranan keluarga sangat besar terhadap kehidupan individu. Peran dan 
pengaruh keluarga bagi anak ikut memberikan dampak yang besar dalam proses 
belajar dan tingkah lakunya. Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama 
dalam kehidupan manusia, tempat pertama dalam belajar dan meyatakan diri sebagai 
manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Di dalam keluarga 
yang interaksinya berdasarkan simpati, hal pertama yang dipelajari ialah 
memperhatikan keinginan–keinginan orang lain, belajar bekerja sama, saling 
membantu. Dengan kata lain hal pertama dalam belajar ialah memegang peranan 
sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan-kecakapan 
tertentu dalam pergaulannya dengan orang lain. Proses sosialisasi dalam keluarga 
yang berhasil akan membuat keadaan psikis yang baik pula sehingga dalam 
kaitannya bagi seorang anak akan menciptakan semangat dalam belajar, dan akan 
memberikan pengertian bagi anak tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi 
kehidupan.  

Dalam keluarga terdapat pula peranan-peranan tertentu lainnya, keadaan 
keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan anak antara lain : 
1. Keadaan ekonomi dalam keluarga 

Keadaan ekonomi dalam keluarga akan memberikan dampak dalam 
perkembangan bagi anak. Keadaan ekonomi keluarga yang kurang memadai dapat 
menyebabkan keterbatasan dalam pemenuhan fasilitas belajar, sehingga peran anak 
dalam keluarga ikut berubah menjadi mitra orang tua dalam mencari tambahan 
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penghasilan keluarga, yang menyebabkan waktu belajar anak menjadi kurang. 
Namun dalam beberapa situasi lain, keadaan ekonomi dalam keluarga yang kurang 
mampu menjadikan pelecut semangat belajar bagi anak yang bertujuan guna 
merubah nasib dalam keluarga menjadi lebih baik. Berbeda dengan keadaan ekonomi 
keluarga yang berlebih, terkadang dalam keadaan ini mayoritas orang tua tidak 
memiliki waktu untuk selalu mendampingi anaknya sehingga menyebabkan 
pengaruh yang buruk pada psikis anak yang menyebabkan anak memiliki sifat yang 
tidak baik diluar rumah dan menyebabkan prestasi belajar menjadi menurun. 
2. Keutuhan dalam keluarga 

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologi sosial anak yaitu 
keutuhan keluarga, yang di maksudkan dengan keutuhan keluarga ialah keutuhan 
dalam struktur keluarga, yaitu keluarga yang terdiri dari ayah di samping adanya ibu 
dan anak-anaknya. Apabila tidak ada ayahnya atau ibunya maka struktur keluarga 
sudah tidak utuh lagi. Apabila dalam keluarga sering terjadi cekcok maka juga akan 
sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Ketidak utuhan dalam keluarga 
menyebabkan anak akan mencari pelampiasan yang mengakibatkan penurunan 
semangat dan prestasi belajar bagi pelajar yang keluarganya tidak utuh lagi. 
3. Sikap dan kebiasaan orangtua dalam keluarga 

Peranan keadaan keluarga terhadap perkembangan sosial anak dalam hal ini tidak 
hanya terbatas pada situasi ekonominya atau pada keutuhan strukturnya saja. Cara-
cara dan sikap-sikap anggota keluarga dalam pergaulannya memegang peranan yang 
cukup penting di dalamnya. Hal ini bisa diterima apabila kita ingat bahwa keluarga 
itu sudah merupakan sebuah kelompok sosial dengan tujuan-tujuan, struktur, norma-
norma, dinamika kelompok, termasuk cara-cara pemimpinannya, yang sangat 
mempengaruhi kehidupan individu yang menjadi anggota kelompok tersebut. Sikap 
orangtua sebagai panutan dalam keluarga haruslah memberikan contoh yang baik, 
kebiasaan orangtua melihat televisi saat anaknya belajar akan sangat mengganggu 
konsentrasi anak dalam belajar, anak akan lebih meniru orangtuanya, orangtua yang 
sering keluar rumah akan menjadi kebiasaan ananknya pula sehingga anak tidak 
pernah belajar. Tingkat pendidikan orangtua juga mempengaruhi psikologis sosial 
anak, anak akan cenderung mengikuti rekam jejak pendidikan orangtuanya. Sehingga 
hal yang penting harus diperhatikan ialah sikap orang tua dalam mengontrol anak, 
memberikan perhatian bagi anak, dan memberikan contoh teladan yang baik bagi 
anak dalam kaitannya mendongkrak prestasi belajar anaknya, dan mendorong 
anaknya untuk mencapai tingkat pendidikan yang baik dan tinggi. 
 
FUNGSI KELUARGA 

Dalam suatu keluarga ada beberapa fungsi keluarga yang dapat dijalankan 
yaitu sebagai berikut : 
1. Fungsi biologis adalah fungsi untuk meneruskan keturunan, memelihara, dan 

membesarkan anak, serta memenuhi kebutuhan gizi keluarga (Mubarak, dkk 
2009).  
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2. Fungsi psikologis adalah memberikan kasih sayang dan rasa aman bagi  keluarga, 
memberikan perhatian diantara keluarga, memberikan kedewasaan kepribadian 
anggota keluarga, serta memberikan identitas pada keluarga (Mubarak, dkk 
2009).  

3. Fungsi sosialisasi adalah membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-
norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing dan 
meneruskan nilai-nilai budaya (Mubarak, dkk 2009). Fungsi sosialisasi adalah 
fungsi yang mengembagkan proses interaksi dalam keluarga yang dimulai sejak 
lahir dan keluarga merupakan tempat individu untuk belajar bersosialisasi 
(Setiawati, 2008). 

4. Fungsi ekonomi adalah mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga saat ini dan menabung untuk memenuhikebutuhan keluarga 
dimana yang akan datang (Mubarak, dkk 2009). Fungsi ekonomi merupakan 
fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga termasuk 
sandang, pangan dan papan (Setiawati, 2008). 

5. Fungsi pendidikan adalah menyekolahkan anak untuk memberikan  pengetahuan, 
keterampilan, membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang 
dimilikinya, mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang 
dalam memenuhi perannya sebagai orang dewasa serta mendidik anak sesuai 
dengan tingkat perkembanganya (Mubarak, dkk 2009).  

Sementara itu, fungsi keluarga dalam mendukung pendidikan anak di sekolah antara 
lain: 
a. orang tua bekerjasama dengan sekolah 
b. sikap anak terhadap sekolah sangat di pengaruhi oleh sikap orang tua terhadap 

sekolah, sehingga sangat dibutuhkan   kepercayaan orang tua terhadap sekolah  
yang menggantikan tugasnya selama di ruang sekolah. 

c. orang tua harus memperhatikan  sekolah anaknya, yaitu dengan memperhatikan 
pengalaman-pengalamannya dan   menghargai segala usahanya. 

d. orang tua menunjukkan kerjasama dalam menyerahkan cara belajar   di rumah, 
membuat pekerjaan rumah dan memotivasi   dan membimbimbing anak dalam 
belajar. 

e. orang tua bekerjasama dengan orangtua untuk mengatasi kesulitan belajar anak 
f. orang tua bersama anak mempersiapkan jenjang pendidikan yang akan dimasuki 

dan mendampingi selama menjalani   proses belajar di lembaga pendidikan. 
Untuk dapat menjalankan fungsi tersebut secara maksimal, sehingga orang 

tua harus memiliki kualitas diri yang memadai, sehingga anak-anak akan 
berkembang sesuai dengan harapan. Artinya orang tua harus memahami hakikat dan 
peran mereka sebagai orang tua dalam membesarkan anak, membekali diri dengan 
ilmu tentang pola pengasuhan yang tepat, pengetahuan tentang pendidikan yang 
dijalani anak, dan ilmu tentang perkembangan anak, sehingga tidak salah dalam 
menerapkan suatu bentuk pola pendidikan terutama dalam pembentukan kepribadian 
anak yang sesuai dengan  tujuan pendidikan itu sendiri untuk mencerdasakan 
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kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia 
yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, 
memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian 
yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 
kebangsaan. 

Pendampingan orang tua dalam pendidikan anak diwujudkan dalam suatu 
cara-cara orang tua mendidik anak. Cara orang tua mendidik anak inilah yang disebut 
sebagai pola asuh. Setiap orang tua berusaha menggunakan cara yang paling baik 
menurut mereka dalam mendidik anak. Untuk mencari pola yang terbaik maka 
hendaklah orang tua mempersiapkan diri dengan beragam pengetahuan untuk 
menemukan pola asuh yang tepat dalam mendidik anak. 
 
KUALITAS KELUARGA 

Faktor- faktor lingkungan yang mempengaruhi kualitas keluarga. Kualitas 
lingkungan keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mengikat antara 
satu dengan yang lain. Faktor-faktor tersebut secara garis besar dapat dibedakan 
menjadi dua kelmpok yaitu: yang bersumber dari internal keluarga dan yang berasal 
dari eksternal keluarga.  
a. Faktor Internal keluarga  
1. Tingkat pendidikan orang tua  

Di antara kebutuhan manusia yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial manusia 
menurut Jalaluddin” tidak disebabkan pengaruh yang datang dari luar (stimulus) 
seperti layaknya pada binatang. Kebutuhan sosial pada manusia berbentuk nilai. 
Bentuk kebutuhan ini antara lain pujian dan harapan, kekuasaan  dan mengalah, 
pergaulan, simpati, perhatian, dan terpenuhinya kebutuhan spiritual. Untuk 
membentuk pribadi seutuhnya yang mendukung terwujudnya kehidupan keluarga 
sakinah, pimpinan keluarga mempunyai tanggung jawab atas pembinaan agama 
di dalam keluarga. Ayah dan ibu di dalam keluarga merupakan pimpinan dan 
pendidik yang alami. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik di dalam 
keluarga, khususnya dalam pendidikan agama. Ayah dan ibu harus mengenal, 
mengahayati, dan mengamalkan ajaran agama. Pengenalan, penghayatan, dan 
pengamalan ajaran agama harus ditingkatkan terus menerus. Semakin tinggi 
kualitas agama yang dimiliki seseorang, ia semakin berwibawa, sehingga dapat 
membantu memperlancar tugas sebagai pimpinan keluarga. Sebaliknya, semakin 
rendah kualitas agama seseorang maka semakin rendah wibawanya. 

2. Hubungan suami istri  
Paling tidak ada dua bentuk hubungan suami istri yang dijadikan sebagai faktor 
yang mempengaruhi kualitaskeluarga, yaitu hubungan yang bersifat harmonis 
dan hubungan yang tidak harmonis. Keluarga yang harmonis tidak bisa dicapai 
dalam waktu singkat, tetapi merupakan upaya dan proses yang membutuhkan 
waktu, perjuangan, pengorbanan, dan penataan anggaran. Keluarga disebut 
harmonis apabila kebutuhan-kebutuhan keluarga sebagai kesatuan sosial maupun 
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kebutuhan-kebutuhan anggota keluarga sebagai pribadi dapat terpenuhi secara 
terpadu, dan seimbang. Sebaliknya, keluarga yang tidak harmonis yaitu apabila 
kebutuhan-kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi secara terpadu dan seimbang. 
Pandangan masyarakat masa kini tentang keluarga yang lebih bermakna kualitas 
daripada anak sebagai kuantitas. Dengan pemikiran tersebut, diharapkan 
terjadinya bentuk keluarga yang kualitas anggotanya tidak selamanya berdasar 
kuantitasnya.  

3. Kepribadian orang tua  
Ada dua jenis kepribadian orang tua dalam keluarga, yaitu kepribadian yang baik 
dan kepribadian yang buruk. Kepribadian orang tua yang baik adalah mereka 
yang menyesuaikan diri dengan fungsi dan perannya. Sedangkan yang buruk 
adalah orang tua yang tidak menyesuaikan diri dengan fungsi dan perannya 
sebagai orang tua 

4. Pengalaman orang tua  
Ketika anak menekuni dunia pendidikan, maka dia akan mendapatkan informasi 
atau ilmu pengetahuan yang mungkin berbeda, bahkan melebihi dari informasi 
pengetahuan yang diterimanya dari orang tuanya. Maka timbullah pola dan 
pandangan hidup yang berbeda antara anak dan orang tuanya. Sehingga 
pengalaman pengetahuan orang tua yang sempit akan lebih membentuk 
perbedaan pola pandang tersebut.  

5. Sikap orang tua dalam mendidik anak  
Sikap orang tua dalam mendidik anak merupakan salah satu bentuk fungsi 
keluarga, karena sikap orang tua berpengaruh terhadap pendidikan anak. Di mana 
anak terlahir dalam keadaan lemah, di sinilah sikap orang tua sangat dibutuhkan 
dalam pemenuhan kebutuhan pokok atau pemberian keamanan dan perlindungan 
dirinya. Sikap orang tua dewasa ini tampak semakin bertambah dengan 
membantu anak dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah di rumah serta 
memberi pengalaman dan pengetahuan yang melengkapi fungsi dalam 
pengajaran sekolah. Hal ini disebabkan sikap orang tua yang turut andil dalam 
proses belajar anak semakin bertambah.  

b. Faktor Eksternal Keluarga  
1. Lingkungan Keluarga  

Perhatian ayah dan ibu dalam pendidikan anak tidak hanya terbatas pada masa 
kanak-kanak sampai ia dapat membaca dan menulis saja. Perhatian orang tua 
dibutuhkan sampai dewasa dan dapat menentukan langkah sendiri dalam 
kehidupannya baik berupa nasehat, saran, atau bimbingan. Lingkup pendidikan 
anak yang menjadi perhatian orang tua dalam pendidikan anak ini mencakup 
lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan sekitarnya. Apabila seorang anak 
berada di tengah-tengah keluarga, orang tua tidak terlalu sulit mengontrol 
perkembangannya, ketika anak sudah berada di luar lingkungan keluarga baru 
dirasakan betapa sulitnya mengontrol perkembangan anak.  
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2. Sosialisasi anak terhadap lingkungan masyarakat  
Setelah anak menginjak usia sekolah, sebagian besar waktunya dihabiskan di 
sekolah dan masyarakat. Berbeda dengan situasi di rumah dan sekolah, umumnya 
pergaulan di masyarakat kurang menekankan disiplin atau aturan yang harus 
ditaati secara ketat. Meskipun tampaknya longgar, kehidupan bermasyarakat 
dibatasi oleh berbagai norma dan nilai-nilai yang didukung warganya. Karena itu, 
setiap warga berusaha untuk menyesuaikan sikap dan tingkah laku dengan norma 
dan nilai-nilai yang ada. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat memiliki 
suatu tatanan yang terkondisi untuk dipatuhi bersama. Proses sosialisasi ini dapat 
terjadi melalui sikap gotong royong anggota masyarakat yang dewasa ini boleh 
dikata hampir pudar. Bila orang tua tidak memberi suritauladan kepada anak 
mengenai sikap gotong royong ini, maka ada kemungkinan nilai unggul budaya 
bangsa dalam hal tolong menolong, bekerjasama, dan membina kekuatan sosial 
untuk tujuan mulia seperti kesetiakawanan sosial akan segera menipis. Di dalam 
lingkungan masyarakat setiap orang mempunyai status tertentu, tentang nilai-
nilai dan peranan-peranan yang seharusnya mereka lakukan. Setiap orang 
memperoleh pengalaman bergaul dengan anggota masyarakat lainnya di luar 
rumah dan di luar lingkungan sekolah.  

3. Sosialisasi Anak terhadap kebudayaan  
Sikap dan perilaku perlu ditanamkan pada anak sejak dini. Anak- anak harus 
belajar menghargai danmenghormati orang tua, guru dan orang lain. Biasanya 
orang tua ingin agar anaknya berkembang menjadi seseorang yang memiliki budi 
pekerti luhur yang dapat diajarkan atau dicontohkan pada anaknya di kemudian 
hari. Para orang tua hendaknya senantiasa menanamkan kesabaran pada anak 
dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Sikap tatakrama tetap selalu 
ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam peradaban yang semakin 
berubah, budaya luhur bangsa tetap harus dipertahankan. Salah satu di antaranya 
adalah sopan santun terhadap semua orang.  

 
LINGKUNGAN PENDIDIKAN KONDUSIF 

Salah satu faktor penting yang dapat memaksimalkan kesempatan 
pendidikan bagi anak adalah penciptaan Lingkungan pendidikan yang kondusif. 
Lingkungan pendidikan dalam hal ini, adalah segala sesuatu yang berhubungan 
dengan tempat proses pendidikan dilaksanakan. Sedangkan kondusif berarti kondisi 
yang benar-benar sesuai dan mendukung keberlangsungan proses pendidikan. Proses 
pendidikan merupakan interaksi antara anak dengan lingkungannya, sehingga pada 
diri anak terjadi proses pengolahan informasi menjadi pengetahuan, keterampilan 
dan sikap sebagai hasil dari proses belajar. 

Keluarga dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, 
sehingga dapat memfasilitasi anak dalam melaksanakan kegiatan belajar. 
Lingkungan keluarga dapat merefleksikan ekspektasi yang tinggi bagi kesuksesan 
seluruh anak secara individual. Dengan demikian, lingkungan pendidikan merupakan 
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situasi yang diciptakan oleh orangtua agar proses pendidikan anak dapat berlangsung 
secara efektif. Menurut Saroni (2006) dalam Kusmoro (2008), Lingkungan 
pendidikan terdiri atas dua hal utama, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. 
Lingkungan fisik dalam hal ini adalah lingkungan yang ada disekitar anak belajar 
berupa sarana fisik baik yang ada dilingkup rumah,  dalam hal ini dalam ruang 
belajar di rumah. Lingkungan fisik dapat berupa sarana dan prasarana belajar, 
pencahayaan, pengudaraan, pewarnaan, alat/media belajar, pajangan serta 
penataannya. Sedangkan lingkungan sosial merupakan pola interaksi yang terjadi 
dalam proses pendidikan. Interaksi yang dimaksud adalah interkasi antar anak 
dengan orangtua. Dalam hal ini, lingkungan sosial yang baik memungkinkan adanya 
interkasi yang proporsional antara orangtua dan anak dalam proses pendidikan. 

Menurut Mulyasa (2006), dalam upaya menciptakan Lingkungan pendidikan 
yang kondusif bagi anak, orangtua harus dapat memberikan kemudahan belajar 
kepada anak, menyediakan berbagai sarana dan sumber belajar yang memadai. Oleh 
karena itu, peran orangtua selayaknya membiasakan pengaturan peran dan tanggung 
jawab bagi setiap anak terhadap terciptanya lingkungan belajar  yang diharapkan dan 
suasana lingkungan sosial yang menjadikan proses pendidikan dapat berlangsung 
secara bermakna. Dengan terciptanya tanggung jawab bersama antara anak dan 
orangtua, maka akan tercipta situasi pendidikan yang kondusif dan bersinergi bagi 
semua anak (Kusmoro, 2008). 
 
MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PENDIDIKAN YANG KONDUSIF BAGI 
ANAK 

Dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif kedua orang tua 
dapat memperhatikan beberapa hal berikut ini: 
1. Kedua orang tua harus mencintai dan menyayangi anak-anaknya.  

Ketika anak memperoleh cinta dan kasih sayang yang cukup dari kedua 
orangtuanya maka anak akan menjadi pribadi yang baik, mempunyai semangat 
belajar yang tinggi dan fokus terhadap apa yang sedang ia kerjakan. Berbeda 
dengan anak yang kurang mendapat cinta dan kasih sayang dari orangtuanya, 
mereka cenderung mencari perhatian kepada orang lain sehingga mengganggu 
dalam proses belajarnya. 

2. Kedua orang tua harus memberikan perhatian kepada anak 
Perhatian sangat diperlukan oleh anak, terutama pada usia sekolah dasar. Bentuk 
perhatian yang dapat diberikan orangtua sangat beragam, mulai dari hal-hal kecil 
sampai besar dapat dilakukan orangtua untuk mendukung keberhasilan belajar 
siswa. Orangtua hendaknya selalu memberikan control terhadap perkembangan 
belajar anaknya, membantu apabila anak mengalami kesulitan dalam belajarnya 
dan memberikan jalan keluar apabila anak mengalami masalah. 
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3. Orangtua harus menyiapkan sarana dan prasarana belajar 
Kenyamanan dalam belajar anak harus diutamakan. Orangtua hendaknya 
menyiapkan sarana dan prasarana belajar, pencahayaan, pengudaraan, 
pewarnaan, dan alat/media belajar yang baik.  

4. Kedua orang tua harus menjaga ketenangan lingkungan rumah dan menyiapkan 
ketenangan jiwa anak-anak.  
Lingkungan rumah yang tenang akan menyebabkan pertumbuhan potensi dan 
kreativitas akal anak-anak yang pada akhirnya keinginan dan Kemauan mereka 
menjadi kuat. Maka hendaknya orangtua memberikan hak pilih kepada anak 
terhadap apa yang ia inginkan. 

5. Saling menghormati antara kedua orang tua dan anak-anak.  
Hormat di sini bukan berarti bersikap sopan secara lahir akan tetapi selain 
ketegasan kedua orang tua, mereka harus memperhatikan keinginan dan 
permintaan alami dan fitri anak-anak. Saling menghormati artinya dengan 
mengurangi kritik dan pembicaraan negatif sekaitan dengan kepribadian dan 
perilaku mereka serta menciptakan iklim kasih sayang dan keakraban, dan pada 
waktu yang bersamaan kedua orang tua harus menjaga hak-hak hukum mereka 
yang terkait dengan diri mereka dan orang lain. Sikap saling menghormati antara 
anak dan orangtua akan menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis. 

6. Mewujudkan kepercayaan.  
Interkasi antar anak dengan orangtua sangat penting. Menghargai dan 
memberikan kepercayaan terhadap anak-anak berarti memberikan penghargaan 
dan kelayakan terhadap mereka, karena hal ini akan menjadikan mereka maju 
dan berusaha serta berani dalam bersikap. Kepercayaan anak-anak terhadap 
dirinya sendiri akan menyebabkan mereka belajar dan berusaha mengoptimalkan 
potensi yang ia miliki, sehingga mereka percaya diri dan yakin dengan 
kemampuannya sendiri.  
 

KESIMPULAN  
Keluarga merupakan aspek penting yang berpengaruh terhadap penciptaan 

lingkungan pendidikan. Kualitas keluarga berpengaruh terhadap perkembangan 
pendidikan anak. Lingkungan pendidikan kondusif terjadi ketika anak merasa 
terpenuhi baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya dalam keluarga. 
Pendampingan belajar, perhatian, dukungan dan dorongan dari keluarga sangat 
diperlukan anak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. 
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