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Pendidikan tidak mungkin lepas dari pengaruh lingkungan, sementara lingkungan terjadi dari 

gejala-gejala yang saling memengaruhi. Hal ini sangat berkaitan, apalagi dalam konteks 

lingkungan pendidikan. Maka, tidak mengherankan jika diantara keduanya memiliki pengaruh 

dan timbal balik.  

Sebelum itu, pada dasarnya Pendidikan adalah upaya yang sengaja untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan murid. Menurut Sindhunata (2000:197), untuk mewujudkan 

upaya itu, proses belajar menjadi hal yang penting. Menurut kaum konstruktivisme, seperti 

yang diungkapkan Suparno (1997:61), belajar dalam pengertian ini merupakan proses aktif 

pelajar mengonstruksikan baik teks, dialog, pengalaman fisis. Faktor pendidikan yang saling 

memengaruhi dan berhubungan satu sama lain, yaitu faktor pendidikan, pendidik, anak didik, 

alat-alat, dan alam sekitar.  

Lickona (2012:558) memberikan contoh-contoh terkait dengan lingkungan pendidikan, 

terutama keteribatan sekolah, orang tua, dan masyarakat yang bekerja sama untuk memperbaiki 

kualitas pendidikan. Di Wisconsin, Departemen Instruksi Publik meluncurkan kampanye di 

seluruh negara bagian tahun 1987, yang disebut Tahun Pendidikan Keluarga. Terdapat tiga 

tujuan, yaitu : 

1. mendidik para guru tentang peranan mereka dalam mempromosikan keterlibatan 

orang tua dalam pendidikan secara lebih besar; 

2. berbagi informasi dengan sekolah mengenai bagaimana mereka dapat meningkatkan 

komuikasi rumah-sekolah; 

3. mendapatkan informasi secara langsung dari orang tua mengenai peranan mereka 

dalam pendidikan anak mereka; 

Lingkungan pendidikan merupakan tempat manusia berinteraksi timbal balik sehingga 

kemampuannya dapat terus dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Terdapat tiga yang 

paling utama, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat (biasa disebut tri pusat pendidikan).  

 

A. KELUARGA 

 

Terdapat beberapa definisi keluarga, tetai secara umum dapat didefinisikan keluarga 

merupakan kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Terdapat 

tiga fungsi yang melekat sebagai ciri keluarga, yaitu.  

1. Keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak oleh orang tuanya (fungsi 

biologis) 

2. Dalam keluarga terjadi hubungan sosial yang penuh kemesraan dan afeksi (fungsi 

afeksi) 

3. Keluarga membentuk kepribadian anak 



 

 

 

Keluarga juga memliki peran dalam pendidikan anak dan berpengaruh terhadap kepribadian 

anak. Hubungan seorang anak dengan orang tunya berlangsunng bertahun-tahun, dari seorang 

bayi, memungkinkan adanya identifikasi, imitasi, dan internalisasi kebiasaan, tindakan dan 

perilaku. Bertahun-tahun terjadi interaksi dalam keluarga, disadari atau tidak, terjadi pola-pola 

khusus yang terjadi dalam satu keluarga yang berbeda dengan keluarga lainnya.   

 Jadi, Rahayu (2011:72) dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa intensitas 

pendidikan oleh orang tua dalam kegiatan belajar anak memiliki pengaruh secara langsung 

terhadap prestasi anak. Faktor keterlibatan orang tua dalam mendidik anak termasuk faktor 

yang sangat penting. Bloom (dalam Hasbullah, 2002) menyatakan bahwa keterlibatan orang 

tua dalam mendidik anak menjadi penyebab kesuksesan belajar anak. Sementara itu, Heynes 

(1999) berpendapat bahwa sekolah sebenarnya suplemen dari rumah, artinya kedudukan 

sekolah pada dasarnya merupakan penopang pendidikan di rumah. 

 

B. SEKOLAH  

 

Vembriarto (1990:80) mengatakan bahwa keberadaan sekolah mempunyai dua aspek 

penting, yaitu aspek individual dan sosial. Di satu pihak, keberadaan sekolah bertugas 

menciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan pribadi anak secara optimal. Di 

pihak lain, sekolah bertugas mendidik agar anak mengabdikan dirinya kepada masyarakat. 

Secara lebih terperinci, Vembriarto menambahkan bahwa ada empat fungsi sekolah, yaitu 

transmisi budaya masyarakat, menolong individu memilih dan melakukan peran sosialnya, 

menjamin integrasi sosial, serta sebagai sumber inovasi sosial. 

Transmisi buadaya masyarakat terjadi salah satunya di sekolah, tentunya budaya yang 

dianggap baik dan mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Transmisi budaya terjadi melalui 

materi-materi di sekolah maupun contoh-contoh dalam proses pembelajaran. Selain itu, 

perjumpaan peserta didik dengan peserta didik lainnya, peserta didik dengan pendidik, atau 

peserta didik dengan lingkungan sekolah juga merupakan media transmisi budaya. 

Adanya transmisi budaya yang baik dan berhasil, masyarakat tidak akan bingung dengan 

peran sosialnya dan adanya integrasi sosial yang kuat merupakan prasyarat sekaligus sumber 

inovasi sosial. 

 

C. MASYRAKAT 

 

Pada umunya manusia dilahirkan seorang diri. Tetapi hidup bermasyarakat menjadi sesuatu 

yang tidak bisa dihindarkan. Dinamika dan proses kehidupan bermasyarakat terus terjadi 

sepanjang masa, dalam masyarakat unsur pendidikan dapat dilihat dari lima komponen yang 

menyertainya yaitu. 1. Pendidikan sebagai pranata sosial; 2. Pendidikan dan kehidupan 



ekonomi; 3. Pendidikan dan statifikasi sosial; 4. Pendidikan dan mobilitas sosial; dan 5. 

Pendidikan dan perubahan sosial. 

 Keterlibatan masyarakat secara luas dalam pendidikan membantu mengidentifikasi dan 

memperoleh dukungan bagi nilai-nilai yang diajarkan. Lickona (2012:581) menyatakan bahwa 

sistem sekolah yang mencoba untuk meletakkan suatu program nilai pada tempatnya tanpa 

menginformasikan dan melibatkan masyarakat sering kali menghadapi reaksi yang tidak baik, 

kesalahpahaman, kecurigaan dan perlawanan. 
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