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PERUMUSAN UKURAN KETAHANAN KELUARGA 

(Measurement of Family Strengfh) 
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Latar Belakanc 

Perkembangan sosial sernakin 
mengokohkan peran keluarga sebagai institusi 
pertarna dan utama dalarn pernbangunan 
sumberdaya rnanusia (SDM). Hal tersebut 
dikarenakan sernua proses kehidupan utarna 
berlangsung di keluarga. Hasil kajian mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan 
intelektual dan kecerdasan ernosional seseorang, 
juga rnenunlukkan besarnya peran keluarga dalarn 
pernbangunan SDM (Bronfenbrenner, 1996; 
Mvers. 1993. Berns. 1997) 

l'u-iuan dan Jlanfaat 

Penelitian ini bertujuan untuk n~erurnuskan 
ukuran ketahanan keluarga yang mernenuhi 
kritena terandalkan (reliabili/y rnernadai) dan 
sahih (validitas rnernadai), serta rnenganalisis 
implikasinya terhadap kebijakan peningkatan 

kannya ukuran ketahanan keluarga yang 
terandalkan dan sahih) diharapkan dapat 
rnemberikan rnanfaat bagi pengernbangan 
penelitian keluarga dan upaya peningkatan 
ketahanan keluarga. 

METODE PENELlTlAN 

Disain, Contoh. Waktu. dan Tenmat 

Kajian ini merupakan bagian dari penelitian 
"Ketahanan Keluarga: Perunlusan Ukuran dan 
Analisis Pengaruhnya terhadap Kualitas 
Keharnilan" vang dilakukan dengan disain 
prospektif dan pernilihan contoh dengan .samplc~ 
r t d o  i 1 1 1 .  Penelitian dilakukan di dua 
wilayah kecarnatan di Kabupaten Bogor 
(Kecarnatan Leuwiliang, 19 desa; dan 
Cibungbulang, 15 desa) dengan jurnlah contoh 
233 keluarga. Pengumpulan data dilakukan pada 
Bulan Desember 1999 sampai Januari 2000. 

ketahanan keluarga. Hasil penelitian ini (terumus- 
Data, Pengumpulan Data. Kontrol Kualitas Data 

I Staf I'engajar Jurusan <;MSK, I:apt* 11'13 Data ketahanan keluarga ibu hamil rneliputi: 
stat' Penpajar Jurusan Statistika, f:MfP/\ 1I'[j surnberdaya fisik, sumberdaya non-fisik, masalah ' Penellti pada I'usat l'cnclitian dan I'cngernhanpan (;ILI. 

l3ogor keluarga, penanggulangan rnasalah keluarga, 
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pemenuhan kebutuhan fisik, kebutuhan 
sosial, dan kebutuhan psikologis. Wawancara 
dilakukan oleh peneliti dengan bantuan dua 
orang enumerator yang telah dilatih 
sebelumnya. Enumerator adalah sarjana lulusan 
Jurusan GMSK, Fakultas Pertanian IPB. 
Definisi operasional penelitian disajikan pada 
Lampiran 1 .  

Pada tahap persiapan dilakukan penyusunan 
kuesioner dan protokol penelitian, uji coba 
kuesioner, perekrutan calon enumerator, serta tes 
irrler-ruler-reliahili~v terhadap calon enumerator. 
Aspek yang dikaji dalam uji coba kuesioner 
meliputi pemiiihan bentuk kuesioner apakah 
berupa pertanyaan atau pernvataan. kedalaman 
pertanyaan, ketepatan pemilihan kata, 
dapatltidaknva suatu pertanvaan ditanvakan. serta 
pilihan jawaban yang memungkinkan. 

Uji antar pengumpul data (itr/era/er) 
dilakukan dengan metode tes ulang (rest-reresl) 
kepada responden yang sama oleh enumerator 
yang berbeda. Koefisien reliabilitas itrlera1c.r 
adalah nilai kuadrat dan koefisien korelasi yang 
disebut juga dengan koefisien detenninasi. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa koefisien reliabilitas 
antar pengukur berkisar antara 0.74 sarnpai 0.87 
vans berarti bahwa sekitar 74 sampai 87 persen 
keragaman total dari peubah yang diukur 
merupakan keragaman sebenarnya, sedangkan 
sisanya merupakan keragaman "error". 
Perbedaan nilai sekitar 0.13 sampai 0.26 sebagai 
kesalahan pengukuran bisa disebabkan olah 
kesalahan pengukur ataupun kesalahan yang 
bersumber dari responden. Dengan beragamnya 
sumber kesalahan dalam penelitian, maka 
keterandalan enumerator dengan koefisien 
reliabilitas tersebut dapat dikatakan memadai. 
bahkan melebihi anjuran Polgar dan Thomas 
( 1995) yang nienggunakan nilai koefisien 
reliabilitas 0.7 sebagai panduan pemilihan 
enumerator 

Untuk meningkatkan kualitas data yang 
dikumpulkan. dilakukan pelatihan terhadap 
enumerator. Data yang dikumpulkan dicek 
reliabilitasnya (checkitrg d. clratritrg). ('ode hook 
disusun sebagai panduan bagi proses entri dan 
pengolahan data Setelah data dientri. reliabilitas 
data dicek lagi dengan menyajikan statistik 
deskriptif untuk setiap peubah utama. 

Analisis Data 

Uji reliabilitas ukuran ketahanan keluarga 
dilakukan dengan menggunakan metode internal 
konsistensi alpha Cronbach (Kerlinger, 1986; 
Pedhazur & Schmelkin, 1991). Uji validitas 
ukuran ketahanan keluarga dilakukan dengan 
analisis faktor dan Lisrel (Bollen, K.A., 1989: 
Manly, B.F.J., 1988). 

HASJL DAN PEMBAHASAN 

Perumusan Ukuran Ketahanan Keluaraa 

Iirhal? I'c.rirrnrr.sutr i ikuruti Ke~ahcrtwtr Kc.lrrargu 
Tahapan Perumusan ukuran ketahanan 

keluarga meliputi (Lampiran 2) 1) Kajian 
pustaka mengenai ketahanan keluarga dan 
pnnsip-prinsip pengukuran. konsep reliabilitas 
dan validitas (Singarimbun & Effendi, 1985; 
Pedhazur & Schmelkin. 199 1 ; Kerlinger, 1986; 
Isaac & Michael, 1990; Kidder, 1981, 
Hardinsyah, 1997). 2) Formulasi konsep 
operasional ketahanan keluarga. 3) Perumusan 
variabel. kuesioner. dan sistem skoring, serta 4) 
Uji reliabilitas dan validitas. 

l.i)rmrrlasi Kotrsel, Operasiorral Kelahariatr 
Kt. lrrurg~r 

Berdasarkan kajian pustaka ketahanan 
keluarga (BKKBN. 1993. Hamilton, 1983; 
Krysan, Kristin A Moore, & Zill 1990a dan 
1990b; Achord c./ nl.. 1986; Pearsall, 1996; 
Frankenberger & McCaston, 1998; McCubbin & 
Thompson 1987; Sussman & Steinmetz, 1987; 
Megawangi, Zeitlin, & Gannan, 1995), dapat 
dirumuskan definisi operasional ketahanan 
keluarga, yaitu "kemampuan keluarga dalam 
mengelola sumber daya yang dimiliki sena 
menanggulangi masalah yang dihadapi, untuk 
dapat memenuhi kebutuhan fisik maupun 
psikososial keluarga". Kesejahteraan merupakan 
suatu keadaan akhir vang dituju. melalui proses 
pengelolaan input d m  penang~wlangan masalah. 
Dengan demikian peramusan ukuran ketahanan 
keluarga menggunakan pendekataan sistem yang 
terdiri dari: input-proses-output, sebagai pedoman 
dalam pengembangan peubah-peubah turunannya. 
Hal tersebut dilakukan karena luas dan 
beragamnya dimensi ketahanan keluarga, 
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sebagaimana ditunjukkan dari definisi ketahanan psikologis. Struktur peubah ketahanan keluarga 
keluarga dalam UU No 10 tahun 1992 tentang (Tabel I )  terdiri dari 3 komponen, 7 indikator, 10 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga indikator fisik dan non fisik, 34 item dan 90 sub- 
Sejahtera. Kerangka pikir konsepsional ketahanan item. Masing-masing sub-item diformulasikan 
keluarga disajikan pada Gambar 1 dalam satu pertanyaan. 

Ketahanan I 
Keluarga 

I I 1 
Komponen Masukan 

(input) 

Gambar 1 .  Kerangka Fikir Komponen Ketahanan Keluarga 

Komponen K o ~ n p o n e n  Keluaran 
Proses (Output) 

Sumber Daya 
Keluarga 

L 

I'mrmtr.wt~ I'errhah dajr Ktresrotrer 
Pembagian komponen input-proses-output 

tidak dimaksudkan sebagai pemilahan yang kaku, 
karena pada dasamya komponen-komponen 
tersebut saling terkait erat satu sama lain dalam 
kehidupan keluarga. Pendekatan sistem dijadikan 
panduan dalam visualisasi kehidupan keluarga 
sebagai suatu proses dinamis keluarga dalam 
mencapai tujuannya, berdasarkan sumberdaya 
yang dimiliki. Proses tersebut terus bejalan dari 
waktu ke waktu, dan sehingga suatu output yang 
didapatkan dan suatu proses akan menjadi 
sumberdaya dalam proses berikutnya untuk 
mencapai tujuan yang baru 

Sumberdaya sebagai komponen input dapat 
dikelompokkan menjadi sumberdava fisik dan 
non-fisik. Sumberdaya fisik lebih ditekankan 
pada kemampuan ekonomi keluarga. sedangkan 
sumberdaya non-fisik lebih ditekankan pada 
kualitas istn serta kualitas hubungan dalam 
pemikahan. Adapun komponen proses lebih 
ditekankan pada masalah yang dihadapi keluarga 
serta cara yang diambil keluarga dalam 
menanggulangi pennasalahan yang dihadapi. 
Sedangkan komponen output lebih ditnekankan 
pada tingkat kesejahteraan fisik, sosial dan 

Masalah & Penanggu- Kesejahteraan ti sik, 
langan Masalah Sosial, Psikologis 

Hasil uji w b a  kuesioner menunjukkan bahwa 
secara umum. 1 )  bentuk pertanyaan dinilai lebih 
cocok dibandingkan bentuk pernyataan, 2) pilihan 
jawaban biner (ya dan tidak) merupakan pilihan 
terbaik untuk metode wawancara dengan jumlah 
pertanyaan cukup banyak, 3) lama wawancara 
maksimal sekitar 30 menit, dan 4 )  terdapat alur 
pertanyaan untuk pengecekan konsistensi 
jawaban, serta pertanyaan pembuka atau 
"pemecah suasana wawancara 

i1j1 l ~ e l i a b ~ l ~ / ~ ~ . s  
Uji reliabilitas dilakukan dengan 

meng-rmnakan metode konsistensi internal nl/?hcr 
('rorrhach, yang berlandaskan pada teon dasar 
bahwa keragaman total suatu ukuran merupakan 
penjumlahan dari keragaman ukuran tersebut 
("irrrr comj>ot~erlt") dan keragaman galat ("error- 
comlmtrent"). Dengan tidak pemah diketahuinya 
keragaman ukuran yang sebenarnva ("tr-rrcl 
compot~ent"), maka pengukuran reliabilitas 
didapatkan melalui estimasi keragaman galat. 
Hasil uji reliabilitas pada setiap tingkatan peubah 
ketahanan keluarga (Tabel 1 )  menunjukkan 
bahwa koefisien reliabilitas ketahanan keluarga 
keseluruhan (90 sub-item) adalah 0.7 1 y ang 
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berarti bahwa 7 1 persen keragaman pengukuran 
merupakan keragaman yang sebenarnya ("true 
component '7. 

Uji reliabilitas dengan menggunakan 
koefisien alpha Cronbach menunjukkan bahwa 
ukuran ketahanan keluarga yang dikembangkan 
cukup reliabel, yaitu sekitar nilai reliabilitas yang 
dapat diterima untuk tujuan penelitian (Nunnaly, 
1967; 1978; Caplan, Naidu, & Tripathi, 1984, 

Ellis, 1988 yang dikufip Pedhazur & Schmelkin, 
199 1 ). Menurut Kerlinger ( 1986), upaya 
peningkatan reliabilitas dapat dilakukan melalui: 
pengkajian dan perbaikan penggunaan kata yang 
bisa memberikan arti ganda, terutama kata-kata 
yang memiliki konsep abstrak, penambahan item 
ukuran dengan jenis dan kualitas yang sama, serta 
instruksi yang baku dan jelas untuk mengurangi 
kesalahan pengukuran. 

Suniberdaya Fisik Ira) 
Tabel 1 .  Struktur Kuesioner Konsep Ketahanan Keluarga 

Input 

Komponen 1 Indikator 

Sumberdaya Non 
Fisik (SDN) 

Proses 

Item 

Masalah Keluarga 
(MG) 

Sub Item 

Penanggulangan 
Masalah Keluarga 
(PMG) 

Kesejahteraan 
Fisik (KF) 

' Kesejahteraan 

Output Sosial (KS) 

Kesejahteraan 
Psikologis (KP) 

3 Komponen 7 Inlkator + 

Sumberdaya Non Fisik 
(SDN) 

Masalah Keluarga Fisik 
(MGF) 

I 
3 
2 

Sumberdaya Fisik (SDF) 

Masalah Keluarga Non 
Fisik (MGN) 

- Pendapatadkapita 
- Keluar ,a 
- Pendidikan Suami-lstri 

Penanggulangan Fisik 
(PMF) 
Penanggulangan Non 
Fisik (PMN) 

- Penetapan Tujuan 
- Peran yang Jelas 
- Dukungan u/ maju 
- Kornunikasi 
- Waktu Kebersamaan 

3 
2 
1 
5 
I 

- Nilai Agama 

Kesejahteraan Fisik 1 - sanldang I 
(KF) I - Papan 

- Pelayanan Kesehatan 

2 

Keluarga 
Frekuensi sakit Keluarga 
& Keharnilan 
Ekonomi 
Pengasuhan Anak 
Kehilangan (peke j a m ,  
kematian) 
Umum 
Langsung 
Dukungan Keluarga 
Dukungan Sosial 

Kesejahteraan Sosial 

Kesejahteraan Sosial Self Esteem 

Non Fisik (KSN) Jiwa Sosial 

- Perkawinan 2 1 
2 
3 

4 
1 
3 

8 
3 
5 
4 

- - , 
- Kesal/Cemas~akut 3 
- Perasaan Bersalah 1 

Pangan 2 

Kesejahteraan 
Psikologis (KP) 

1 - ~ e ~ e d u l i a n  Suami 
I 

I 0 lndikator I 34 Item 

- Marah 
- Kepuasan 
- Harapan Masa Datang 
- Konsep diri 

5 
90 Sub 
Item 

2 
5 
I 
5 
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(hi Validitas 
Pendekutan Analisis Faktor. Salah satu 

metoda pengukuran validitas adalah validasi 
konstrak yang menyangkut makna dari suatu 
konsep. Konstrak dapat diartikan melalui definisi 
operasional maupun melalui definisi konstitutif. 
Analisis faktor merupakan alat uji validitas 
konstrak melalui definisi konstitutif yaitu 
mendefinisikan suatu konstrak melalui konstrak 
lain. Analisis faktor memiliki dua tujuan utarna, 
yaitu: 1)  untuk mengeksplorasi lingkup peu6ah 
dalam rangka mengidentifikasi faktor-faktor yang 
melandasi peubah tersebut, serta 2) untuk 
menguji hipotesis hubungan antar peubah. 

Salah satu eksplorasi peubah dilakukan 
dengan membangkitkan faktor yang jumlahnya 
lebih sediki: dari jumlah peubah vang dianalisis, 
serta bersifat laten. Oleh karena itu faktor yang 
dibangkitkan merupakan abstraksi dari sejumlah 

faktor yang berhimpun di dalamnya. Berdasarkan 
hal tersebut, analisis faktor tidak dilakukan 
terhadap komponen input-proses-output, karena 
sudah merupakan abstraksi dari tingkatan peubah 
di bawahnya. Adapun terhadap 34 item, selain 
jumlah faktor yang dibangkitkan cukup banyak 
(untuk memenuhi persentase kumulatif minimal 
go%), juga tidak menghasilkan abstraksi yang 
memberikan makna yang khusus. 

Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan 
komponen matriks analisis faktor terhadap 7 dan 
10 indikator ketahanan keluarga. Hasilnya 
menunjukkan bahwa dibandingkan dengan 
penggunaan 7 indikator (Tabel 2), pada 
penggunaan 10 indikator ketahanan keluarga 
(Tabel 3) dapat diabstraksikan sejumlah faktor 
vang memberikan makna lebih khas serta 
komposisi nilai loading faktor yang lebih baik. 

Tabel 2. Sebaran Komponen Faktor Matriks (80% Kumulatif) 

t 1 Pcnanggulangan Masalah Keluarga 

Tabel 3 .  Sebaran Komponen Faktor Matriks (80% Kumulatif) 

I Indilator i , Jumlah 
Kctahanan Kcluarga 1 Sub Iten1 

r 
I Masalah Kcluarga Fisik 8 

1 7  Penanggulangan hlasalah FisiA 

20 

i Penang~wlangan Masalah Non F~sik 
Kesejahteraan Sosial Non Fisik 

-0.905 1 0.164 I -0.032 j 
1 Masalah Kcluarga I5 

Skala Ulang Rotas1 akhir 

I 
Faktor *)  

1 2 

*) converged dalam 5 iterasi 

-0.0 1 1 
-0.008 

13 
3 

0 . 6  0.496 0.301 I 

0.022 
-0.847 

Kescjahteraan Fisik \ X 1 0.703 

0.203 1 0.00 1 , 
-0.148 0.OiX 1 
0.115 I 0.103 i 

0.044 
-0,O 15 

Kcsejahtcraan Fls~k j X 0.46 l 0.422 1 0. I O X  1 

0.5 15 
0,040 

Sunlbcr Daya Fisik 4 

I Kcsgahtcraan Sosial Flslh ) 2 1 0.254 i 0.055 i 0.158 , 
i Sumber Da!.a Fisik 4 0.2 15 

Kcsejahtcraan Psikologis 0.163 
I 
I hlasalah Kcluarga Non Fisik I 0.168 
! Surnber Daj.a Non Fisik 1 16 1 0.244 

0.168 

0.062 1 -0.04 1 I 

0.229 0.891 1 

0.09 1 0.035 i 
I Sumbcr Da!.a Non F~slk 1 16 1 -0.030 0.806 I 0.102 ! 
1 Kcsejahteraan Sos~al 5 0.082 1 0.244 -0.007 1 
1 Kcsc~ah~craan Pslkologis 22 0.156 1 0.058 1 0.986 i 
*) c.oti\,cy~rd clrrlom .5 ircrnsr 
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Analisis faktor yang dilakukan lebih 
ditujukan untuk pengelompokan dan bukan untuk 
penyeleksian. Dengan demikian setelah terpenuhi 
persentase kumulatif minimal (80%), 
pengelompokan suatu komponen ketahanan 
keluarga terhadap faktor laten tenentu dilakukan 
dengan pemilihan koefisien faktor tertinggi, tanpa 
menggunakan batasan nilai koefisien faktor 
standar. Hasil analisis faktor dari 10 indikator 
ketahanan fisik dan non-fisik menghasilkan tiga 
faktor yaitu: 
1 .  Ketahanan fisik yang terdiri atas masalah 

keluarga fisik (MGF), penanggulangan 

pada derajat bebas+, dan nilai p=1.00. Teori 
normal kuadrat terkecil terbobot chi-.~quare=0.00 
dan p=1.00, maka model ketahanan keluarga 
tersebut dikatakan sempurna, sesuai atau cocok 
dengan data (Gambar 2). 

Korelasi antar indikator pada masing-masing 
ketahanan fisik, ketahanan psikologis, dan 
ketahanan sosial disajikan pada Gambar 3, 4. dan 
5. Pada ketahanan fisik ditunjukkan bahwa 
semakin baik sumberdaya fisik, semakin rendah 
masalah fisik keluarga, semakin baik 
penanggulangan masalah fisik keluarga, dan 
semakin baik kesejahteraan fisik. Pada ketahanan 

Ketahanan 
Fisik 8.39 d' 

Ketahanan Ketahanan 

Sosial Keluarga 

Ketahanan 
Psikologis 

Gambar 2. Model Ketahanan Fisik, Sosial, dan Psikologis 

masalah fisik (PMF), kesejahteraan fisik (KF), 
kesejahteraan sosial fisik (KSF), dan 
sumberdaya fisik (SDF) 

2. Ketahanan psikologis yang terdiri dari 
kesejahteraan psikologis (KP) dan masalah 
keluarga non-fisik (MGN) 

3 .  Ketahanan Sosial yang terdiri dari 
sumberdaya non-fisik (SDN), penanggulangan 
masalah keluarga non-fisik (PMN) dan 
kesejahteraan sosial non-fisik (KSN). 

Pendekatan Analisis Lisrel. Lisrel (/,inear 
Strrrcrrr~~ul Helutio~~.ship) merupakan analisis 
struktur covariatice, dan dapat dipandang sebagai 
kombinasi antara analisis faktor dan analisis 
regresi berganda. Analisis Lisrel mengkonfimasi 
hasil analisis faktor dengan memandang 
ketahanan fisik, ketahanan psikologis, dan 
ketahanan sosial sebagai peubah teramati untuk 
mernbangkitkan satu peubah laten endogen 
(ketahanan keluarga). Hasilnya menunjukkan 
bahwa nilai minimumfitfirnctioti chi-square 0.00 

psikologis ditunjukkan bah\va semakin rendah 
masalah keluarga non fisik, sernakin baik 
kesejahteraan psikologis. Dan pada ketahanan 
sosial ditunjukkan bahwa semakin baik 
sumberdaya non fisik, semakin rendah 
penanggulangan masalah non fisik. 

Hasil uji reliabilitas melalui nletode 
konsistensi internal alpha Cronbach menunjukkan 
bahwa ukuran ketahanan keluarga vang 
dirumuskan rnemiliki reliabilitas yang mernadai. 
Gambar 6 menyajikan tahapan uji validitas 
ukuran ketahanan keluarga Validasi isi dari 
pustaka yang berkaitan dengan komponen 
ketahanan keluarga yang cenderung tidak 
sitematis, menghasilkan pendekatan sistem dalam 
~engembangan struktur peubah ketahanan 
keluarga. Kemudian dari tahap validasi konstrak 
dihasilkan ukuran ketahanan keluarga yang valid 
(persentase kumulatif 80%). dengan tiga peubah 
laten yaitu ketahanan fisik, ketahanan psikologis, 
dan ketahanan sosial. 
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Ketahanan Fisik ' - -.- - - - - - - - 
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r = 0 4 2 6 2 ~  + 4 1008 (Output ; '  
Kesephteraan Flak) ! /  
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) =31037x* 11887 
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0 L 
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Ketahanan Psikologis 
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Sumberdaya Non Fisik i 
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KAJIAN PUSTAKA VALIDASI IS1 

I 

Konsep Ketahanan 
Keluarga : 
1. Abstrak (UU No 

1 011 992) 
2. Tidak sistematis 

(Krysan et a/. 1999; 
Hamilton, 1983; 
McCubbin eta/ .  1997) 

Pendekatan Sistem : 
1. Input : Sumberdaya fisik 

dan non fisik 
2. Proses: Masalah keluarga 

dan penanggulangannya 
3 .  Output : Pemenuhan 

kebutuhan fisik, sosial, 
psikologis 

Peubah laten Ketahanan 
Keluarga: 
1. Ketahanan Fisik 
2. Ketahanan Psikologis 
3 .  Ketahanan Sosial 

Clambar 6 l'aliapan Validasi Ukuran Ketahanan Keluarga 

Kebiiakan Peningkatan Ketahanan Keluaraa rata penduduk Indonesia, masih rendahnya 

Sebagai pilihan paling penting yang dibuat 
dalam kehidupan. atau arahan umum untuk 
beraksi. vang merupakan bagian dari keseluruhan 
keputusan yang sesuai dengan tujuan yang 
hendak dicapai, kebijakan keluarga adalah setiap 
ha1 yang pemerintah lakukan bagi dan untuk 
keluarga. Kebijakan keluarga bersifat eksplisit 
jika berdampak terhadap struktur keluarga secara 
langsung, dan bersifat iniplisit jika tidak secara 
langsung menempatkan keluarga sebagai 
objeknva (Zimnierman. Dumon R: Aldous; 
Pershing; d~llutn hlcDonald & Nye, 1979). 

Mengacu kepada GBHN sebagai landasan 
kebijakan pembangunan di Indonesia, 
menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan 
Indonesia secara implisit mengarahkan pada 
peningkatan ketahanan keluarga Pada tataran 
program pembangunan contohnya adalah 
program pendidikan, dan program pengentasan 
kemiskinan (IDT, KLJBE. UPPKS, TAKESRA, 
KUKESRA) Contoh lainnva adalah dibuatnya 
Lndang-undang Perkajvinan yang mensyaratkan 
usia nikah minimal. untuk mendukung 
keberlangsungan pernikahan. Demikian juga 
program-program lainnya seperti Program 
"Siaga" bagi kepedulian suami terhadap istri yang 
sedang hamil. 

Namun demikian fakta menunjukkan masih 
rendahnya lama tempuh pendidikan formal rata- 

tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), masih 
tingginya angka pengangguran, serta masih 
tingginya persentase penduduk miskin 
Nampaknya program-program yang ada belum 
secara efektif dan efisien rnencapai sasarannva. 
Sebagian pakar menilai program-program yang 
ada belum dilaksanakan secara dstematis, 
integral, dan komprehensif, atau bahkan belum 
berfihak kepada masyarakat miskin, terutama 
dalam menghadapi dampak krisis ekonomi 
dewasa ini (Irawan, B.P , 8: Haning Romdiati. 
2000). 

Efektivitas dan efisiensi kebijakan keluarga 
berkaitan dengan dasar konseptual bagi 
penentuan jenis program yang boleh dan tidak 
boleh diimplementasikan Hal lainnya adalah 
landasan kerangka kerja untuk identifikasi kunci 
indikator sosial- yang dibutuhkan untuk menilai 
keragaan keluarga, serta menghindari sililplifikasi 
berupa penggunaan peubah tunggal dalam 
menjelaskan kesejahteraan keluarga. Sampai 
Pelita VlI tahun 1998, dasar konseptual kebijakan 
keluarga masih mengkomunikasikan teori 
keluarga struktural fungsional sebagai tipe ideal 
acuan kebijakan. Bahkan BKKBN (1 996) telah 
merumuskan konsep pemantapan fungsi keluarga 
dan implementasinya. Sayangnya, dalam GBHN 
1999 dan Propenas Tahun 2000, kebijakan 
keluarga eksplisit lebih diarahkan kepada 
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kesetaraan gender dengan dasar konseptual teori 
keluarga konflik sosial. Kajian peningkatan 
ketahanan keluarga ini menempatkan pentingnya 
optimalisasi hngsi keluarga, sebagai inti 
peningkatan ketahanan keluarga. Oleh karena itu 
perlu dilakukan revitalisasi konsep pemantapan 
fungsi keluarga dan program implementasinya, 
misalnya pengembangan pendidikan masyarakat 
berkaitan dengan fungsi ekonomi, fungsi cinta 
kasih, fungsi sosialisasi, dan fungsi reproduksi. 
Kebijakan dan program peningkatan ketahanan 
fisik, ketahanan psikologis, dan ketahanan sosid 
mengacu kepada indikator dari masing-masing 
ketahanan laten tersebut. Ringkasan indikator, 
syarat dan upaya peningkatan masing-masing 
ketahanan keluarga disajikan pada Tabel 4 yang 
menunjukkan bahwa inti dari peningkatan 
ketahanan keluarga adalah pembangunan 
pendidikan dalam arti luas, pembangunan 
ekonomi, dan optimalisasi fungsi keluarga. 

KESIMPULAN 

1 .  Ukuran ketahanan keluarga vane 
dikembangkan melalui pendekatan sistem 
(input-proses-output) dengan 10 indikator 
fisik dan non fisik ( sumberdaya fisik, 
sumberda!a non fisik, masalah keluarga fisik. 
masalah keluarga non fi sik, kesejahteraan 
fisik, kese-iahteraan sosial fisik, kesejahteraan 
sosial non fisik. serta kesejahteraan 
psikologis) cukup reliabel dan valid dengan 
dihasilkan tiga ketahanan laten : ketahanan 
fisik, ketahanan psikologis. dan ketahanan 
fisik. 

2. Kajian terhadap indikator dari ketahanan fisik, 
ketahanan sosial. dan ketahanan psikologis. 
serta s\arat tercapainya indikator ketahanan 
keluarga rersebut. nienunjukkan bah\va inti 
dari peningkatan ketahanan keluarga adalah 
pembangunan pendidikan, pembangunan 
ekonomi. dan penibanpunan keluarga 
sejahtera melalui optirnalisasi hngsi keluarga, 
terutama fungi ekonomi, fungsi sosialisasi 
dan pendidikan. funssi cinta kasih. dan fungsi 
reproduksi 
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Lampiran 1. Definisi Operasional Penelitian 

1. Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapi, 
berdasarkan sumberdaya yang dimiliki, untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Diukur dengan 
rnenggunakan pendekatan sistem yang meliputi : komponen input, kornponen proses, dan kornponen 
ouput. 

2. Komponen input meliputi sumber daya yang dimiliki keluarga baik yang fisik material , maupun non 
fisik mental spiritual. Sumber daya fisik material diukur dari kernarnpuan ekonomi berupa 
pendapatan per kapita dan aset keluarga. Sedangkan sumber daya non fisik-mental-spiritual diukur 
dari pendidikan formal, penetapan tujuan, pembagian peran yang jelas, dukungan untuk maju, 
kornunikasi. kebersarnaan keluarga, dukungan keluarga, dan orientasi agarna. 

3 .  Komponen proses diukur dari masalah yang dimiliki dan upaya penanggulangan masalah. Masalah 
keluarga meliputi masalah perkawinan, keluarga, ekonorni, pengasuhan, kesehatan, dan kehilangan. 
Sedangkan upaya penanggulangan meliputi upaya umum dalanl nienghadapi masalah, serta upaya 
penanggulangan khusus. 

4. Komponen output diukur dari tingkat terpenuhinya kebutuhan anggota keluarga yang rneliputi 
kese)ahteraan fisik, sosial. dan psikologis. Kesejahteraan fisik diukur dari tingkat pemenuhan 
kebutuhan konsurnsi pangan, pakaian, pelayanan kesehatan, dan pendidikan anggota keluarga. 
Kesejahteraan sosial diukur dari tingkat partisipasi anggota keluarga di masyarakat, penghargaan dan 
pengakuan dari masyarakat lingkungan sekitar, serta jiwa rnenolong anggota masyarakat sekitarnya. 
Keselahteraan psikologis diukur dari keberadaan perasaan kesal, perasaan bersalah. cemas atau takut, 
rnarah, kepuasan dalarn berhubungan dan kesejahteraan keluarga, harapan rnasa depan, serta konsep 
diri 

Lampiran 2. Gambar Tahapan Perurnusan Ukuran Ketahanan Keluarga 

1 Kajian Pustaka 

I 
I 1 

Keluarga sehat, keluarga 
sukses. fungsi keluarga 

Konsep Pengukuran, 
validitas dan reliabilitas 

1 I 

3. Fonnulasj konsep operasional ketahanan keluarga 

3 Perumusan \.ariabe1 Ketahanan keluarva 

Liii Coba kuesioner Sistem skorinr! I 
I I 

I test reliabilitas dan \~aliditas 1 
4. Ukuran ketahanan keluarga 
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