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� Struktur dan fungsi merupakan hal 

yang berhubungan erat 

� Menganalisa karakteristik dari 

struktur keluarga menampilkan struktur keluarga menampilkan 

fungsi-fungsi 

� Menyatakan cara-cara yang 

digunakan untuk menata unit-unit 

dalam keluarga



� Struktur keluarga bagaimana

keluarga mampu memenuhi fungsi-fungsi

keluarga

� Struktur keluarga berperan

memudahkan pencapaian fungsi-fungsimemudahkan pencapaian fungsi-fungsi

keluarga

� Struktur keluarga dapat diperluas dan

dipersempit tergantung dari kemampuan

dari keluarga tersebut untuk merespon

stressor yang ada dalam keluarga. 



Fungsi keluarga yang 

berhubungan dengan struktur

� Struktur egalisasi: masing-masing keluarga
mempunyai hak yang sama dalam
menyampaikan pendapat (demokrasi)

� Struktur yang hangat, menerima dan� Struktur yang hangat, menerima dan
toleransi

� Struktur yang terbuka, dan anggota yang 
terbuka: mendorong kejujuran dan
kebenaran (honesty dan authenticity)

� Struktur yang kaku: suka melawan dan
tergantung pada peraturan



� Struktur yang bebas: tidak adanya aturan 

yang memaksakan (permisivenes)

� Struktur yang kasar: abuse (menyiksa, 

kejam dan kasar)kejam dan kasar)

� Suasana emosi yang dingin (isolasi, sukar 

berteman)

� Disorganisasi keluarga (disfungi individu, 

stress emosional)



4 Dimensi Struktur Keluarga

1. Struktur Peran

2. Struktur Nilai

3. Proses Komunikasi3. Proses Komunikasi

4. Struktur Kekuatan/ Kekuasaan



Struktur Kekuatan Keluarga

� Kemampuan Keluarga untuk 

mempengaruhi dan 

mengendalikan anggota keluarga mengendalikan anggota keluarga 

untuk mengubah perilaku yang 

berhubungan dengan kesehatan.



� Legitimate power/authority (hak untuk 

mengontrol) seperti orang tua terhadap 

anak

� Referent power (seseorang yang ditiru)� Referent power (seseorang yang ditiru)

� Resource or expert power (pendapat, ahli 

dlll)

� Reward power (pengaruh kekuatan karena 

adanya harapan yang akan diterima)



� coercive power (pengaruh yang 

dipaksakan sesuai keinginannya)

� informational power (pengaruh yang 

diberikan melalui persuasi)diberikan melalui persuasi)

� affective power



Rentang Kekuasaan dalam Keluarga
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Dapat digunakan untuk presentasi visual analisa

dalam pengkajian struktuk kekuatan/ kekuasaan

keluarga



Lingkungan

Masukan ProsesProses KeluaranKeluaran

Umpan BalikUmpan Balik

Komponen Dalam Sistem KeluargaKomponen Dalam Sistem Keluarga



1. Masukan, terdiri dari : anggota keluarga, 
struktur keluarga, fungsi keluarga, aturan
di lingkungan, budaya, agama dan
sebagainya

2. Proses, merupakan proses yang terjadi
dalam melaksanakan fungsi keluargadalam melaksanakan fungsi keluarga

3. Keluaran, hasil dari suatu proses yang 
berbentuk perilaku keluarga

4. Umpan balik, sebagai pengontrol dalam
masukan dan proses yang berasal dari
perilaku keluarga yang berdampak pada
lingkungan/ masyarakat disekitarnya.


