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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 
 
A. Tinjauan Pustaka  

 
1. Pengaruh Kondisi Keluarga  

 
Kehidupan berkeluarga adalah unit/satuan masyarakat yang kecil sekaligus 

merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Keluarga terdiri dari suami, 

istri, dan juga anak-anak yang selalu menjaga rasa aman dn ketentraman ketika 

menghadapi segala suka duka hidup dalam eratnya arti ikatan luhur hidup 

bersama. 

a.    Macam-macam fungsi keluarga  

1. Fungsi Biologis: Diharapkan agar keluarga dapat menyelenggarakan   

persiapan-persiapan perkawinan bagi anak-anaknya, karena dengan 

perkawinan akan terjadi proses kelangsungan keturunan. 

2. Fungsi Pemeliharaan: Keluarga di wajibkan untuk berusaha agar setiap 

anggotanya dapat terlindung dari gangguan-gangguan, yang pada intinya 

harus dapat menciptakan rasa aman, tentram, dan nyaman. 
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3. Fungsi Ekonomi: Orang tua diwajibkan untuk berusaha keras supaya       

setiap anggota keluarga dapat cukup makan dan minum,cukup pakaian dan 

tempat tinggal. 

4. Fungsi keagamaan: Diwajibkan untuk menjalani dan mendalami serta 

mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan pelakunya sebagai manusia 

yang taqwa kepada Tuhan YMH. 

5. Fungsi Sosial: Keluarga berusaha untuk mempersiapkan anak-anaknya 

untuk memperkenalkan sikap serta mempelajari peranan- peranan yang  

diharapkan akan menjalankan kelak bila sudah dewasa.  

 
b. Individu Keluarga Masyarakat  

1. Pengertian Individu: Individu berasal dari kata Individuan yang berarti tak 

terbagi, kata individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan 

yang tak dapat terbagi melainkan sebagai kesatuan yang terbatas yaitu 

sebagai manusia perseorangan. 

2. Pengertian Keluarga: Kumpulan beberapa orang yang terikat oleh suatu 

gabungan yang hakiki, esensial, enak, dan berkehendak bersama-sama 

memperteguh gabungan untuk memuliakan masing-masing anggotanya. 

3. Pengertian Masyarakat: Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang 

telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sam-

sama ditaati dalam lingkungannya. Dalam pertumbuhan dan telah 

memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sam-sama 

ditaati dalam lingkungannya. Dalam pertumbuhan dan perkembangan 

suatu sutu masyarakat, dapat digolongkan menjadi: 
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a. Masyarakat sederhana, dan masyarakat maju (Masyarakat moderen). 

b. Masyarakat Industri 

Masyarakat yang sudah semakin kompleks dalam pembagian kerja dan 

mengenal alat-alat yang dibutuhkan untuk mempermudah kerjanya, 

sehingga semakin banyak timbul kepribadian individu. 

(Sumber :http;//fadIi6.ngeblogs.com/2009/0918/pengertiqn keluarga/ ). 

 
c.    Tahap-tahap Kehidupan Keluarga  

1. Tahap pembentukan keluarga, tahap ini di mulai dari pernikahan, yang 

dilanjutkan dalam membentuk rumah tangga. 

2. Tahap menjelang kelahiran anak, tugas utama keluarga untuk 

mendapatkan  keturunan sebagai generasi penerus, melahirkan anak 

merupakan kebanggaan bagi keluarga yang merupakan saat-saat yang 

sangat dinantikan. 

3. Tahap menghadapi bayi, dalam hal ini keluarga mengasuh, mendidik, dan 

memberikan kasih sayang kepada anak karena pada tahap ini bayi  yang  

sangat bergantung kepada orang tuanya. Dan kondisinya masih sangat 

lemah. 

4. Tahap menghadapi anak prasekolah, pada tahap ini anak mulai mengenal 

kehidupan sosialnya, sudah mulai bergaul dengan teman sebaya, tetapi 

sangat rawan dalam masalah kesehatan karena tidak mengetahui dan mana 

yang kotor dan mana yang bersih. Dalam fase ini anak sensitife terhadap 

pengaruh lingkungan dan tugas keluarga adalah mulai menanamkan 
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norma-norma kehidupan, norma-norma agama,norma- norma sosial 

budaya, dan sebagainya. 

5. Tahap anak sekolah, dalam tahap ini tugas keluarga adalah bagaimana 

mendidik anak, mengajari anak untuk mempersiapkan masa depannya, 

membiaskan anak belajar secara teratur, mengontrol tugas-tugas di 

sekolah anak dan meningkatkan pengetahuan umum anak. 

6. Tahap menghadapi anak remaja, tahap ini adalah tahap yang paling rawan, 

karena dalam hal ini anak akan mencari identitas diri dalam membentuk 

kepribadiannya, oleh karen itu suri tauladan dari kedua orang tua sangat 

diperlukan. Komunikasi dan saling pengertian antara kedua orang tua 

denga anak perlu dipelihara dan dikembangkan. 

7. Tahap melepaskan anak ke masyarakat, setelah melalui tahap remaja anak 

telah dapat menyelesaikan pendidikannya, maka tahap selanjutnya, adalah 

melepaskan anak ke masyarakat dalam memulai kehidupannya yang 

sesungguhnya, dalam tahap ini anak akan memulai kehidupan berumah 

tangga. 

8. Tahap berdua kembali, setelah anak besar dan menempuh kehidupan 

keluarga sendiri-sendi, tinggalah suami istri berdua saja. Dalam tahap ini 

keluarga akan merasa sepi, dan bila tidak dapat menerima kenyataan akan 

dapat menimbulkan depresi dan stress. 

9. Tahap masa tua, tahap ini masuk ke tahap lanjut usia, dan kedua orang tua 

mempersiapkan diri untuk meninggalkan dunia yang fana ini. 
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d. Struktur Keluarga  

Struktur terdiri dari bermacam-macam, diantaranya adalah: 

1. Patrilineal adalah keluarga sadarah yang tediri dari sanak saudara sadarah 

dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui jalur garis 

Ayah. 

2. Matrilineal adalah keluarga sadarah yang terdiri dari sanak saudara 

sadarah dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun melalui 

jalur garis Ibu. 

3. Matrilokal adalah sepasang sumi istri yang tinggal bersama keluarga 

sadarah istri. 

4.  Patrilokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga 

sedarah suami.  

5. Keluarga kawinan adalah hubungan suami istri sebagai dasar bagi 

pembinaan warga dan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian 

keluarga karena adanya hubungan dengan suami atau istri. 

 
e. Ciri-ciri Struktur Keluarga  

Menurut Anderson Carter ciri-ciri struktur keluarga: 

1. Terorganisasi : saling berhubungan, saling ketergantungan, antara anggota 

keluarga. 

2. Keluarga besar (Extented Family) adalah keluarga inti ditambah dengan 

sanak saudara, misalnya: Nenek, Kakek, Keponakan, Saudara sepupu, 

Paman, Bibi, dan sebagainya. 
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3. Keluarga berantai (Serial Family) adalah keluarga yang terdiri dari satu 

wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan satu 

keluarga inti. 

4. Keluarga Duda / Janda (Single Family) adalah keluarga yang terjadi 

karena perceraian atau kematian. 

5. Keluarga Kabitas (Cahabitasion) adalah dua orang menjadi satu tanpa 

pernikahan tapi membentuk suatu keluarga. 

 
f. Pemegang Kekuasaan Dalam Keluarga  

1. Patriakal, yang dominan dan memegang kekuasaan dalam keluarga adalah 

Ayah. 

2. Matriakal, yang dominant dan memegang kekuasaan dalam keluarga 

adalah pihak Ibu. 

3. Equlitarian, yang memegang dalam keluarga adalah Ayah dan Ibu. 

 
g. Peranan Keluarga 

Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat 

kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. 

Peranan individu dalam keluarga didasarkan oleh harapan dan pola perilaku 

dari keluarga, kelompok, dan masyarakat. Berbagai peranan yang terdapat di 

dalam keluarga adalah sebagai berikut: 

1. Peranan Ayah : Ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak, berperan 

sebagai pencari nafkah, pendidikan, pelindung dan pemberi rasa aman, 

pencari nafkah, pendidikan, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai 
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kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosial serta sebagai 

anggota masyarakat dari lingkungannya. 

 
2. Peranan Ibu  : Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai 

peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidikan                    

anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peran 

sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungan yang berperan 

sebagai pencari nafkah tambahan dan keluarganya. 

3. Peran Anak  : Anak-anak melaksanakan peranan psikosial sesuai dengan 

tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. 

 
h. Fungsi Keluarga 

Ada beberapa fungsi yang dapat dijalankan keluarga, sebagai berikut : 

1.  Fungsi Biologis 

a. Untuk meneruskan keturunan  
b. Memelihara dan membesarkan anak 
c. Memenuhi kebutuhan gizi keluarga 
d. Memelihara dan merawat anggota keluarga 

 
2. Fungsi Psikologis  

a. Memberikan kasih sayang dan rasa aman. 
b. Memberikan perhatian diantara anggota keluarga 
c. Membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga 
d. Memberikan Indentitas anggota keluarga. 

 
3.   Fungsi Sosialisasi  

a. Membentuk norma-norma pada anak  
b. Meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. 
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4.   Fungsi Ekonomi 

a. Mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga. 

b. Pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi 
kebutuhan 

c. keluarga. 
d. Menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa yang akan 

dating. 
e. misalnya pendidikan anak-anak, jaminan hari tua, dan sebagainya. 

 
5.   Fungsi Pendidikan  

a. Menyekolahkan anak untuk memberi pengetahuan, keterampilan dan 
membentuk perilaku anak sesuai bakat dan minat yang dimilikinya. 

b. Mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang 
dalam memenuhi peranannya sebagai orang dewasa. 

c. Mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya. 
 
Dari berbagai fungsi di atas ada 3 fungsi pokok keluarga terhadap keluarga 

lainnya, yaitu : 

1. Asih adalah memberikan kasih sayang, perhatian, rasa aman, kehangatan, 

pada anggota keluarga sehingga memungkinkan mereka tumbuh dan 

berkembang sesuai usia dan kebutuhannya. 

2. Asuh adalah menuju kebutuhan pemeliharaan dan perawatan anak agar 

kesehatannya selalu terpelihara sehingga memungkinkan menjadi anak-

anak sehat baik fisik, mental, sosial, dan sepiritual. 

3. Asah adalah memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sehingga siap 

menjadi manusia dewasa yang mandiri dalam mempersiapkan masa 

depannya. 
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i. Tugas-tuga Keluarga  

Pada dasarnya tugas keluarga ada delapan tugas pokok sebagai berikut: 

1. Pemeliharaan fisik keluarga dan para anggotanya 
2. Pemeliharaan sumber-sumber daya yang ada dalam keluarga  
3. Pembagian tugas masing-masing anggotanya sesuai dengan kedudukannya 

masins-masing  
4. Sosialisasi antara anggota keluarga  
5. Pengaturan jumlah anggota keluarga  
6. Pemeliharaan ketertiban anggota keluarga 
7. Penempatan anggota-anggotan keluarga dalam masyarakat yang lebih luas 
8. Membangkitkan dorongan dan semangat para anggotanya.  

 
Banyak  kata dalam  mempelajari ilmu bahasa Indonesia yang menggunakan 

gabungan kata lama menjadi kata yang baru dengan arti yang baru, kosa kata 

dalam bahasa Indonesia selalu bertambah,  pertambahan  ini terjadi beberapa 

tahap, diantaranya: 

1. Pembentukan kata yang menggunakan imbuhan-imbuhan baru 

2. Pengambilan apa adanya dari bahasa asing 

3. Penyesuaian ejaan/bunyi dari bahas asing (adaptasi) 

4. Penerjemahan dari bahasa asing 

5. Kata hasil penyingkatan. 

 
Tata tertib merupakan kosakata yang terbentuk dengan menggunakan imbuhan-imbuhan baru, 

pada awalnya tata tertib berasal dari dua kata, yaitu kata “  tata” yang artinya susunan, 

peletakan, pemasangan, atau bisa disebut juga sebagai ilmu, contohnya, tata boga, tata 

graham, dan sebagainya. Dan  kata yang kedua adalah kata “tertib” yang artinya teratur, tidak 

acak-acakan, rapih. Dalam kosakata bahasa Indonesia kata “tata tertib” yang mempunyai 

pengertian yang baru, dengan arti kedua kata tersebut, jadi kosakata tata tertib artinya adalah 

sebuah aturan yang dibuat secara tersusun dan teratur, serta saling berurutan, dengan tujuan 

semua orang yang melakukannya sesuai urutan-urutan yang telah di buat. 
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Entri ini di tuliskan pada Mei 11, 2009 pada 7.05 pm dan disimpan dalam pendidikan sekolah. 

Bertanda: aturan, peraturan, Tata, tata, tertib. Anda bisa 

mengikuti setiap tanggapan atas artikel ini melalui RSS 2.0 pengumpulan. Anda bisa 

tinggalkan tanggapan, atau lacak tautan dari situsmu sendiri.   

(sumber :http://starawaji.word press.com/2009/05/11/pengertian-tata-tertib/) 

 
 
 

 2.  Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah adalah  tempat berkumpulnya sekelompok manusia beragam 

latar belakangnya, yang berusaha mencapai tujuan pendidikan. Warga sekolah ini 

memerlukan lingkungan yang aman dan tertib untuk meningkatkan kinerja 

mereka. 

 
Bisa dibayangkan betapa sulitnya mereka meningkatkan kinerjanya manakala 

lingkungan mereka tidak aman dan tertib. Setiap individu diliputi was-was dan 

ketakutan yang tidak beralasan. Wajar saja jika penyelenggara kegiatan sekolah, 

mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan TU dan siswa memecahkan persoalan 

ini. 

 
Solusinya adalah dengan mengembangkan budaya sekolah. Budaya sekolah 

menurut Deal dan Peterson (2006), yaitu sekumpulan nilai yang melandasi 

perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh 

kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. 

Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah 

tersebut di masyarakat luas. 
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Perilaku warga sekolah yang taat menjalankan kesepakatan peraturan yang telah 

ditetapkan, merupakan sebuah keniscayaan. Mereka menjalankannya dengan 

tertib dan tidak menimbulkan kontroversi. Dimulai dari masuk sekolah, lalu 

dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran hingga berakhirnya kegiatan, 

dilaksanakan dengan tertib sehingga warga sekolah menganggap sebagai suatu 

kebiasaan sehari-hari. 

 
Bisa dibayangkan sekumpulan orang dalam satu sekolah mampu menjalankan 

kegiatan dengan suasana keterbukaan dan saling menghargai satu sama lain, 

ditambah dengan kemampuan mereka untuk bekerja sama dengan landasan saling 

percaya dalam memecahkan problem internal maupun eksternal. 

 
Sementara siswa sebagai peserta didik dengan mudah mengkomunikasikan 

kegiatan dan persoalannya kepada guru pembimbing tanpa ada keraguan. 

Sehingga terjadi komunikasi yang selaras. Sesama siswa dapat saling berbagi 

pengalaman karena mereka merasa nyaman dengan situasi keterbukaan yang 

mereka jalin. 

 
Rasa takut tanpa alasan tidak dialami warga sekolah, karena mereka sudah 

terbiasa menganggap bahwa bekerja itu adalah sebuah karya yang harus dijalani 

sebagai kenyataan, jadi bukan sebuah target yang semu yang tidak jelas 

tujuannya. Sikap mereka terhadap tujuan pendidikan dilaksanakan dengan 

realistis, Sehingga tidak ada kebiasaan memaksakan diri, karena mereka yakin 

selalu ada jalan untuk mencapai keinginan. 
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Pola ini diterapkan pada seluruh warga sekolah, maka ketika salah satunya 

mendapat kendala, kebiasaan mereka adalah dengan musyawarah dalam 

memecahkan persoalan itu. 

(http://www.srihudi.co.cc/2009/04/merindukan-lingkungan-sekolah-yang-
aman.html). 
 

 
 
 

 3.  Peningkatan Kepatuhan akan Tata Tertib Sekolah 

 
Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan apabila 

dilanggar mendapatkan punishment atau sangsi (hukuman). Mematuhi tata tertib 

melatih diri kita bertanggungjawab. Tata tertib di rumah harus dipatuhi dan 

dilaksanakan warga sekolah tata tertib di masyarakat harus di patuhi dan 

dilaksanakan warga masyarakat. 

a. Contoh tata tertib di rumah  

1. Bangun pagi dan merapihkan tempat tidur  
2. Beribadah dan membantu ibu di rumah 
3. Belajar dan mengerjakan PR 

 
b. Contoh tata tertib di sekolah  

1. Tidak terlambat datang di sekolah  
2. Ke sekolah memakai  
3. Membersihkan kelas bagi yang piket 
4. Mengerjakan tugas  
5. Tidak ramai ketika di dalam kelas 

(sumber : http://idaromaita.blogspot.com/2009/02/tata-tertib-di-rumah-dan-di-
sekolah.html). 
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Adapun tata tertib untuk siswa adalah sebagai berikut; 

1. Sudah ada di sekolah sekurang-kurangnya 10 menit   sebelum kegiatan 

dimulai, dengan berpakaian bersih dan rapi. 

2. Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam kelas dan halaman 

bermain kecuali yang disediakan oleh sekolah.  

3. Makanan/minuman yang dibawa sendiri dari rumah atau dibeli dari Kantin 

boleh di makan di luar pintu gerbang sekolah.  

4. Dilarang membawa mainan dan barang-barang lain yang dapat mengganggu 

konsentrasi belajar.  

5. Wajib mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah.  

6. Dilarang memakai perhiasan emas/berharga ke sekolah.  

7. Tidak membuat gaduh dan mengotori lingkungan   sekolah; melainkan ikut 

merawat dan menjaga  kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah.  

8. Di lingkungan sekolah semaksimal mungkin berbicara menggunakan Bahasa 

Inggris dengan sesama teman dan guru-guru atau dengan siapa saja.  

9. Mentaati peraturan-peraturan umum lainnya baik yang tertulis maupun tidak. 

(sumber : http://pompom-school.tripod.com/Tata%20Tertib.htm.). 
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B.  Hasil Penelitian yang Relevan  
 
 

Thn Nama/NPM Judul Hasil 
2008 Mat Kurnia Hubungan antara 

Kondisi Keluarga dan 
Lingkungan  Sekolah 
Terhadap Motivasi 
Belajar SMU Negeri 
14 Bandar Lampung 
Tahun Pelajaran 
2005/2006 

Ada Hubungan antara 
Kondisi Keluarga dan 
Lingkungan Sekolah 
dengan Motivasi 
Belajar, yang 
ditunjukan dengan 
Fh=8,616>Ft=1,989 
dengan R2= 0,280. 

2007 Yuli Tri Astuti Hubungan Antara 
Kondisi Keluarga dan 
Motivasi Belajar 
dengan Disiplin 
terhadap Tata Tertib 
Sekolah pada Siswa 
Kelas II di SMK Tri 
Sakti Tanjung Karang 
Tahun Pelajaran 
2003/2004 

Ada Hubugan Antara 
Kondisi Keluarga dan 
Motivasi Belajar 
dengan Disiplin 
Terhadap Tata Tertib 
Sekolah, yang di 
tunjukan  
Fh=71,023>Ft=1,983 
dengan R2 =0,155. 

2005 Harning Setyo 
Susilowati 

Pengaruh  Disiplin 
Belajar, Lingkungan 
Keluarga Dan 
Lingkungan Sekolah 
Terhadap Prestasi 
Belajar Siswa Kelas X 
Semester I SMA N 1 
Gemolong Kabupaten 
Sragen Tahun Ajaran 
2004/2005  

Ada Pengaruh 
Disiplin Belajar, 
Lingkungan Keluarga 
Dan Lingkungan 
Sekolah  
Terhadap Prestasi 
Belajar, yang 
ditunjukan  
Fh =73,400>Ft=2,280 
dengan  R2 =o,817 
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C.  Kerangka Pikir 

 
Kehidupan berkeluarga adalah unit/satuan masyarakat yang kecil sekaligus 

merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Keluarga terdiri dari suami, istri, 

dan juga anak-anak yang selalu menjaga rasa aman dn ketentraman ketika 

menghadapi segala suka duka hidup dalm eratnya arti ikatan luhur hidup bersama. 

 
Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan ,apabila dilanggar 

mendapatkan punishment atau sangsi (hukuman). Mematuhi tata tertib melatih diri 

kita bertanggung jawab.  Tata tertib di rumah harus dipatuhi seluruh anggota rumah 

Tata tertib di sekolah harus dipatuhi dan dilaksanakan warga sekolah.  Tata tertib di 

masyarakat harus dipatuhi dan dilaksanakan warga masyarakat. 

 
Gambar 1. Kerangka Pikir 
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C. Hipotesis 

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Ada pengaruh antara kondisi keluarga terhadap peningkatan kepatuha akan tata 

tertib sekolah pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Way Tenong Kabupaten 

Lampung Barat Tahun Pelajaran 2009/2010.  

2. Ada pengaruh antara lingkungan sekolah terhadap peningkatan kepatuhan akan 

tata tertib sekolah pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Way Tenong Kabupaten 

Lampung Barat Tahun Pelajaran 2009/2010. 

3. Ada pengaruh antara kondisi keluarga dan lingkungan sekolah terhadap 

peningkatan kepatuhan akan tata tertib sekolah pada siswa kelas VIII SMP  

Negeri 1 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun Pelajaran 2009/2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


