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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah Penelitian 

Transformasi nilai terjadi dalam masyarakat dengan beragam cara dan 

sistem pewarisan. Setiap kelompok masyarakat memiliki cara dan variasi dalam 

mewariskan setiap nilai kepada generasi berikutnya. Namun, tidak semua nilai 

dapat diwariskan, banyak di antara nilai-nilai tersebut hilang dan menjadi cerita 

masa lalu, karena generasi berikutnya tidak menjadikan nilai tersebut sebagai 

panduan hidupnya. Di samping itu, orang tua (generasi pendahulu) tidak memiliki 

sistem pewarisan nilai yang ketat. 

Sistem nilai umumnya ditransformasi melalui usaha pendidikan yang 

dilakukan generasi tua. Pendidikan tersebut ada yang bersifat formal 

(persekolahan) maupun pendidikan luar sekolah (nonformal dan informal). 

Transformasi budaya dan adat istiadat yang membangun sistem nilai tersebut, 

dalam keluarga ditransformasi oleh orang tua kepada anak-anaknya melalui 

pendidikan informal. Keluarga melakukan transformasi melalui pola asuh yang 

dilakukan. Pola asuh tersebut menentukan corak dan ragam prilaku anak yang 

pada gilirannya menjadi cermin transformasi nilai keluarga tersebut. Pengasuhan 

keluarga pada anak pada gilirannya menjadi faktor penentu dalam menentukan 

transformasi sistem nilai dalam masyarakat tersebut. 

Transformasi nilai berdampak pada terjadinya perubahan-perubahan 

tatanan sosial dan nilai yang ada di suatu masyarakat. Perubahan-perubahan 

tersebut dapat terjadi dalam bentuk asimilasi dan disimilasi nilai lama menjadi 
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nilai-nilai yang dianggap baru. Perubahan nilai tersebut dapat terjadi dalam bentuk 

yang positif, namun bisa juga perubahan terjadi kenegatif. Sebagian masyarakat 

kita beranggapan bahwa nilai-nilai baru dipandang lebih baik dibandingkan 

dengan nilai-nilai lama, terutama perubahan yang datangnya dari luar daerah 

bahkan luar negara. Sebaliknya, bagi sebagian masyarakat yang lain, nilai-nilai 

lama dianggap lebih baik dan nilai baru dipandang dapat merusak tatatan nilai 

lama. Masalahnya, nilai-nilai baru itu dianggap dapat menghilangkan identitas 

masyarakat, karena tidak berakar dari tradisi dan sistem nilai masyarakat tersebut. 

Sehingga menimbulkan keresahan masyarakat terhadap perubahan-perubahan 

yang terjadi di tengah masyarakat, bukan hanya disebabkan ketidaksiapan 

masyarakat terhadap perubahan tersebut, melainkan karena perubahan tersebut 

tidak membawa perubahan ke arah lebih baik dari sisi nilai dan norma 

masyarakat. 

Menurut Yunus (1990:263) pertentangan antara nilai lama dan nilai baru, 

misalnya di suku Melayu Minangkabau, telah terjadi sejak awal abad ke-19. 

Perang Padri di Minangkabau merupakan bentuk pertentangan  antara nilai lama 

dengan nilai baru yang menjelma menjadi persoalan politik. Ketika itu kaum baru 

melihat persoalan adat sudah bersatu dengan agama sehingga mereka menganggap 

perlu melakukan reformasi, berupa pemurniaan ajaran Islam, dan hal ini 

mendapatkan penentangan dari golongan tua (lama).  

Pertentangan ini menyebabkan terjadinya tatanan sosial masyarakat 

Melayu Minangkabau dan berubahnya sistem pendidikan, yang semula hanya 

mengajarkan pendidikan agama, kini diajarkan pula pengetahuan umum di 
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sekolah-sekolah agama. Reformasi ini pula yang menyebabkan seorang anak 

dapat mewarisi kekayaan yang merupakan hasil usaha ayahnya. 

Sesungguhnya, menurut Yunus (1990:264) persoalan modernisasi bagi 

masyarakat Melayu Minangkabau bukan merupakan hal yang baru, namun sudah 

terjadi sejak lama. Namun demikian, sebagaimana kebanyakan modernisasi di 

banyak etnis di Indonesia, kemajuan pendidikan, sebagai tanda dari modernisasi, 

telah menyebabkan anak muda etnis Melayu merantau dan meninggalkan tanah 

kelahirannya. Pada gilirannya mereka kembali ke daerahnya, mereka berani 

mengkritik adat istiadat yang dianut para leluhurnya. Dengan kata lain, perubahan 

atau pergeseran nilai yang terjadi dalam masyarakat Melayu Minangkau tidak 

dapat dilepaskan dari perubahan dan orientasi modernisasi yang terjadi secara 

global. 

Perubahan global terjadi terutama karena pandangan (ideologi) dunia 

terhadap pembangunan yang menuntut terjadinya perubahan-perubahan yang 

menjadi prasyaratnya. Suwarsono dan Alvin (2000: 4) mencatat berbagai 

perubahan terjadi karena pandangan modernisasi dalam berbagai belahan dunia, 

terutama negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Berdasarkan pandangan 

tersebut paling tidak terdapat tiga jenis perspektif tentang perubahan dunia dalam 

konteks pembangunan, yakni perspektif modernisasi, perspektif dependensi, dan 

perspektif sistem dunia. Umumnya, negara-negara ketiga yang selama ini 

tereksploitasi bangkit untuk berpijak secara mandiri menganut paham 

pembangunan dependensi. Oleh karena itu, paham ini memberikan saran kepada 
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dunia ketiga untuk melepaskan hubungan dengan negara-negara Barat yang telah 

terlebih dahulu menghembuskan pandangan modernisasi. 

Modernisasi telah mengubah tatanan masyarakat dunia ketiga untuk 

bekerja lebih keras agar dapat bersaing dengan negara-negara maju. Modernisasi, 

di Indonesia, disejajarkan dengan pembangunanisme, suatu gerakan membangun 

di berbagai aspek dan atas nama pembangunan masyarakat harus berkorban 

bahkan memberikan kepemilikan kekayaan atau tanah. Atas nama pembangunan, 

pemerintah demikian perkasa untuk memaksa hak-hak rakyat. Di lain pihak secara 

perlahan, namun pasti masyarakat mengalami perubahan pola kehidupan, dari 

masyarakat pertanian ke masyarakat industri. Lahan-lahan pertanian beralih fungsi 

menjadi lahan industri yang dianggap menjanjikan penyerapan tenaga kerja lebih 

banyak. Namun ternyata yang berubah bukan sekadar mata pencaharian, namun 

pola kebudayaan industri telah mengubah kebiasaan hidup masyarakat bertani. 

Pola hidup bertani sudah tidak diminati lagi di Indonesia, karena dianggap 

tidak menjanjikan lagi. Masyarakat kebanyakan lebih memilih menjadi buruh 

pabrik dan menjadi instrumen dari sebuah mata rantai sistem produksi. Sayangnya 

semua perubahan tersebut tidak dihitung oleh pemerintah, yang terjadi pemerintah 

membiarkan setiap perubahan yang terjadi, termasuk secara fisik alih fungsi lahan 

pertanian. Padahal tidak setiap kegiatan industri memberi keuntungan secara 

jangka panjang. Kebergantungan masyarakat terhadap industri menyebabkan pola 

hidup modern menjadi bagian tak terpisahkan dari mereka. Hampir di setiap kota 

di Indonesia, terutama kota-kota besar mengalami ”alih fungsi kebudayaan” dan 

pola hidup masyarakatnya menjadi masyarakat metropolitan. Mereka 
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menghendaki keserbamudahan dalam memperolah banyak hal, terutama dalam 

mendapatkan pendapatan. Budaya instan ini merupakan efek yang ditimbulkan 

dari modernisasi yang berkembang di Indonesia. 

Perubahan sistem nilai tersebut, pada masyarakat Melayu Sambas terjadi 

karena secara geografis masyarakat Melayu Sambas berbatasan dengan wilayah 

negara lain, yaitu Malaysia dan Brunei. Kehidupan sehari-hari mereka lebih 

banyak dipengaruhi dan diilhami oleh budaya Melayu Malaysia, terutama 

kehidupan ekonomi negara tersebut yang sudah lebih maju, dibandingkan dengan 

pola dan kehidupan negara Indonesia. Bagi masyarakat Melayu Sambas yang 

bekerja di negeri Jiran, ringgit Malaysia atau dolar Brunei jauh lebih berharga dan 

berarti bagi kehidupan mereka daripada rupiah Indonesia. Terutama masyarakat 

Melayu yang bertempat tinggal di daerah-daerah perbatasan. Karena produk yang 

dibeli oleh orang Aruk dan orang Sajingan sampai saat ini memang lebih banyak 

produk dari Malaysia, sebab barangnya lebih murah harganya, lebih banyak, lebih 

mudah didapat dan apa saja yang kita cari ada di Malaysia, apalagi orang Aruk 

dan Sajingan belanjanya di Pasar Biawak Kucing. Karena Pasar Biawak lebih 

dekat dengan Aruk hanya berjarak kurang lebih 500 meter saja. Di samping itu 

juga pada umumnya orang Aruk dan Sajingan bekerjanya di Malaysia, sehingga 

uang yang dipakai untuk berbelanja juga menggunakan uang ringgit (Pabali, 

2009:31). Begitu juga bagi masyarakat perbatasan yang lain seperti masyarakat 

Jagoi Babang dan masyarakat Badau Kapuas Hulu.  

Oleh karena itu, bagi sebagian besar masyarakat Melayu Sambas 

meninggalkan tradisi lama, sebab ketergantungan ekonomi mereka bukan ke 
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negeri sendiri (Indonesia). Inilah merupakan salah satu faktor penyebab perubahan 

nilai di masayarakat Melayu Sambas.  

Perubahan nilai pada masyarakat Melayu Sambas juga terjadi karena 

berbagai pergesekan budaya dengan etnis lain yang datang ke wilayah ini, 

terutama dari pulau Jawa. Secara umum, masyarakat Melayu Sambas memiliki 

tingkat ekonomi yang lebih rendah, bahkan miskin dibandingkan ekonomi 

masyarakat pendatang atau masyarakat etnis Cina. Persaingan ini memicu 

kecemburuan sosial dan berujung pada konflik yang tidak bisa diselesaikan secara 

hukum positif. Peristiwa konflik etnis tahun 1999 antara masyarakat etnis Melayu 

Sambas dengan etnis Madura antara lain disebabkan oleh pergesekan budaya, 

disamping disparitas kehidupan ekonomi. Konflik tersebut telah mengubah 

kehidupan mereka dalam mendidik anak-anaknya. Anak-anak mereka dididik 

dalam pola pendidikan keluarga dengan mewariskan rasa dendam antar-sesama 

etnis. Mereka menyimpan barang-barang yang digunakan sewaktu berperang 

dengan etnis Madura tersebut, seperti tengkorak, pedang, baju dan lain-lain. 

 Sebagaiman dikemukakan Yunus (1990: 149) penyebaran masyarakat 

Melayu ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga ke negara lain di Asia 

Tenggara disebabkan oleh dua aspek. Pertama, keinginan mereka untuk 

mendapatkan kekayaan tanpa menggunakan tanah-tanah yang telah ada. Hal ini 

berhubungan dengan kondisi bahwa seorang anak laki-laki tidak memperoleh hak 

tanah warisan untuk kepentingan dirinya. Kedua, adanya perselisihan-perselisihan 

yang menyebabkan bahwa orang yang merasa dikalahkan akan meninggalkan 

kampung dan keluarga serta menetap di tempat lain. 
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Pandangan hidup masyarakat sebuah wilayah akan menentukan bagaimana 

pola pewarisan nilai yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Pada masyarakat 

tradisional pola pewarisan nilai dipandang lebih ketat dibandingkan dengan pola 

pewarisan nilai masyarakat liberal. Pada masyarakat liberal nilai yang dianggap 

tinggi adalah kemampuan beradaptasi dengan informasi baru dan pengetahuan 

baru. Sementara itu, pada masyarakat tradisional kemampuan mempertahankan 

pola-pola lama justru dianggap sebagai sebuah keberhasilan. 

Demikian pula nilai adat, budaya, dan nilai agama akan berpengaruh 

dalam menetapkan pola pengasuhan anak dalam keluarga. Nilai budaya dan 

agama biasanya menjadi faktor dominan bagi seseorang dalam mendidik anak-

anaknya. Orang tua yang berpandangan bahwa nilai agama dan nilai sosial lebih 

penting daripada faktor material akan mewariskan prinsip dan sikap hidup yang 

sesuai dengan ajaran agama dan budaya yang dianutnya dibandingkan  dengan 

sikap-sikap yang sifatnya materialisme. Bahkan dalam beberapa segi, pandangan 

hidup yang didasarkan pada ajaran agama bersifat transenden dan jauh 

memandang ke depan, bukan hanya untuk kehidupan seseorang di dunia, namun 

juga di akhirat kelak. Berbeda dengan keluarga yang mengarahkan anaknya pada 

kesuksesan hidup dunia semata yang ukurannya materi (fisik) belaka, mereka 

akan mengajarkan anaknya untuk mendapatkan harta sebanyak mungkin dengan 

berbagai cara. Keluarga seperti ini biasanya menjadikan harta dan status sosial 

sebagai ukuran keberhasilan keluarga. 

 Sistem kekerabatan menentukan dari pihak mana pola pewarisan terjadi, 

apakah dari pihak keluarga bapak atau dari pihak keluarga ibu. Dalam kebanyakan 



 

8 
 

masyarakat Indonesia pola pewarisan dari pihak bapak dipandang lebih dominan 

daripada pewarisan dari pihak keluarga ibu. Namun, pola demikian tampak dalam 

pewarisan yang sifatnya material, lain halnya dengan pewarisan nilai, pihak ibu, 

mengingat peran dan fungsi domestik ibu, lebih banyak memberikan pendidikan 

kepada anak-anaknya.  

Pengasuhan anak merupakan tugas keluarga, adapun pendidikan formal 

merupakan implikasi lain dari sebuah sistem sosial dan pendidikan yang ada di 

masyarakat. Hadirnya pendidikan formal maupun nonformal bukan berarti tugas 

keluarga dalam mendidik dan pengaruh anak-anak menjadi hilang. Tugas 

mendidik dan mengasuh anak oleh keluarga tetap lestari selama masyarakat kita 

memandang perlunya pewarisan nilai kepada generasi berikutnya. 

Pengasuhan anak merupakan keunikan budaya suatu masyarakat. Oleh 

karena itu pola pengasuhan akan berbeda dari suatu masyarakat ke masyarakat 

lain. Keluarga dalam suatu masyarakat melakukan pengasuhan dengan pola yang 

relatif sama, memberikan dasar yang sama dalam pembentukan keperibadian 

anak, sehingga terbentuklah keperibadian etnik. Ini berarti bahwa orang –orang 

yang berasal dari suatu kelompok etnik akan memiliki sikap mental dan 

keperibadian serta pola perilaku yang tidak berbeda. Selanjutnya, melalui 

pengasuhan itu budaya suatu masyarakat dilestarikan dan diwariskan dari suatu 

generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, pendidikan informal 

(keluarga) melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan sepanjang hayat (life long 

education). ( Adiwikarta, 2009: 4-5). 
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 Sekaitan ini, Soelaiman (1994: 27) menyatakan bahwa orang tua 

berfungsi sebagai mediator atau perantara  antara anak dan masyarakat dalam 

memberikan saringan, menyeleksi dan menafsirkan kehidupan masyarakat dan 

kebudayaan yang ada di sekitarnya. Orang tua tidak hanya dapat menyampaikan 

peristiwa yang ada di masyarakat, tetapi dia harus menyeleksinya dan menafsirkan 

sesuai dengan pemahaman dan kebaikan anak-anaknya. Banyak peristiwa dan 

kebudayaan di sekitar kita yang tidak baik diserap begitu saja, peran orang tua 

dalam menyaring dan menafsirkan kebudayaan tersebut menjadi demikian 

penting. Karena keluarga merupakan lingkungan belajar bermasyarakat bagi anak-

anak dalam mengenal aneka ragam peran dan status sosial yang dimiliki warga 

masyarakat, termasuk persiapannya sebagai ayah dan ibu di kemudian hari. 

Pewarisan nilai merupakan salah satu fungsi keluarga di samping fungsi 

yang lainnya. Untuk dapat terjadi pewarisan nilai, keluarga harus membangun 

sistem komunikasi yang intensif. Sistem nilai ini akan berjalan secara baik apabila 

masing-masing pihak menyadari peran dan fungsinya dalam keluarga. 

Pendidikan dalam keluarga tidak berakhir pada saat anak menyelesaikan 

masa balitanya. Pada saat anak mencapai usia sekolah pun, keterlibatan keluarga 

dalam pendidikan anak berjalan terus. Pada saat itu keluarga, sebagai pendukung 

utama bagi pendidikan formal anak-anaknya, melalui dua peran penting, yaitu (1) 

memfasilitasi pendidikan anak sejak Taman Kanak-Kanak sampai seleksi 

Pendidikan Tinggi, (2) membimbing belajar, terutama pada saat Pendidikan 

Dasar. Banyak studi menunjukkan bahwa mutu keberhasilan anak di sekolah amat 



 

10 
 

ditentukan oleh kualitas keluarga beserta kualitas dukungan yang diberikannya. 

(Adiwikarta, 2009: 5).  

 Dalam konteks ini, Lawang (1985) dalam  Umberan (1996:29) 

menyatakan karakteristik keluarga yang perlu diperhatikan berikut ini. 

1. Keluarga terdiri atas orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan, 

ikatan darah dan adopsi. 

2. Para anggota suatu keluarga  bisanya hidup bersama-sama dalam satu 

rumah  dan mereka membentuk satu rumah tangga (house hold). Kadang-

kadang dalam satu rumah tangga terdiri atas pasangan suami isteri dan dan 

keluarga lainnya. 

3. Keluarga itu merupakan satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan 

saling berkomunikasi, yang memainkan peran suami isteri, bapak dan ibu, 

anak laki-laki dan anak perempuan, peran saudara dan saudari. Peran-

peran ini erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat, dan perasaan-

perasaan yang muncul dari pengalaman keluarga itu. 

4. Keluarga itu mempertahankan  suatu kebudayaan bersama, yang sebagian 

besar berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas. Dalam hal ini 

Kebudayaan Melayu Sambas, misalnya sama dengan kebudayaan Melayu 

lainnya. 

 Dalam hal ini penyampaian benda-benda budaya atau peristiwa budaya 

dari satu angkatan kepada angkata lain merupakan fungsi pelestarian (fungsi 

konservasi) dalam pendidikan. Dengan cara ini pendidikan melakukan proses 

pengawetan  kebudayaan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat sehingga lahir 
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sebuah tradisi dan standar kehidupan yang relatif sama. Oleh karena itu, 

Soelaeman (1994:81) membagi 10 fungsi keluarga, yaitu fungsi edukasi, fungsi 

sosialisasi, fungsi proteksi, fungsi afeksi, fungsi religius, fungsi ekonomis, fungsi 

rekreasi, dan fungsi biologis. 

 Masyarakat Melayu Sambas sebagai salah satu etnis yang ada di Indonesia 

memiliki pola yang khas dalam melestarikan nilai-nilai keluarga. Pandangan 

hidup, kekerabatan, adat-istiadat, sistem sosial, dan pendidikan keluarga 

merupakan faktor-faktor yang menentukan pola pengasuhan dalam keluarga. 

Berdasarkan penelitian Umberan (1995:76) kesibukan bekerja kedua orang tua 

masyarakat Melayu telah memungkinkan kehidupan anak-anak mereka terlantar, 

tidak terdidik secara baik dan hubungan di antara anggota keluarga menjadi 

rengggang dan kurang harmonis. Pola pengasuhan ini dilandasi oleh nilai-nilai 

yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat Melayu Sambas yang mayoritas 

beragama Islam. Nilai-nilai tersebut digambarkan dalam kehidupan keluarga dan 

pola hubungan di antara anggota keluarga dan antara anggota keluarga dengan 

masyarakat. Pola pengasuhan ini bermuara pada tujuan agar pada satu sisi 

lestarinya nilai-nilai lama (baik) yang menjadi karakteristik masyarakat Melayu 

Sambas dan pada sisi lain generasi berikutnya memiliki kemajuan dan dapat 

berkiprah dalam masyarakat yang lebih luas. 

Sistem nilai yang tersirat dan tersurat dalam pola pengasuhan masyarakat 

Sambas menarik untuk dikaji. Selain karena penelitian seperti ini belum pernah 

dilakukan para peneliti terdahulu, kajian akademik terhadap sistem nilai 

pengasuhan akan memungkinkan kuatnya argumentasi pelestarian pola 
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pengasuhan di tengah terpaan globalisasi yang memperok-porandakan budaya 

masyarakat kita. Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan sebagai upaya 

mengkaji keunggulan lokal (local genius)  tentang basis nilai dan norma yang 

terdapat dalam pola pengasuhan anak masyarakat Melayu Sambas. Basis nilai dan 

norma menempati posisi penting dalam struktur masyarakat tradisional dan kini 

eksistensinya dipertaruhkan karena berbagai desakan perubahan budaya di 

sekitarnya. 

 

B.   Rumusan Masalah Penelitian 

Pokok permasalahan  penelitian ini ialah kurangnya perhatian orang tua 

terhadap pengasuhan anak-anaknya. Padahal keluarga sebagai lingkungan pertama 

dan utama bagi anak  memberikan pengaruh yang besar dalam pola pengasuhan 

anak. Kondisi keluarga sekarang ini tidak lagi sepenuhnya berada di bawah 

pengaruh orang tua secara keseluruhan, karena alat kominikasi yang semakin 

cangkih, seperti televisi, telepon genggam (HP) dan internet telah memberikan 

pengaruh kepada anak-anak di dalam keluarga. Masalah tersebut semakin 

diperparah dengan semakin sibuknya ayah dan ibu dalam pekerjaannya masing-

masing sehingga pengasuhan anak-anak diserahkan kepada orang lain, seperti 

nenek, bibi, saudaranya, pembantu dan orang yang dipercaya. Karena itu, dalam 

perilaku anak banyak dipengaruhi oleh perilaku orang lain dan tayangan televisi 

dibandingkan dengan pengaruh ayah dan ibunya.  

Selanjutnya, ditambah lagi ketika anak berada di luar lingkungan rumah, 

mereka bertemu dengan berbagai perilaku, seperti pergaulan bebas dikalangan 

remaja. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya pergeseran nilai 
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khususnya pada anak-anak  dan umumnya pada masyarakat. Untuk itu perlu 

pemecahannya melalui rumusan pengembangan model dalam pengasuhan anak 

dalam keluarga, sehingga perilaku anak, orang tua dan masyarakat memjadi baik.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dikemukakan fokus 

masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah yang menyebabkan terjadinya 

pergeseran sistem nilai pada masyarakat Melayu Sambas kearah yang 

menghawatirkan? Untuk menjawab masalah tersebut diperlukan langkah-langkah 

dan strategi-strategi yang dapat dijadikan solusi dalam memulihkan pergeseran 

sistem nilai di masyarakat. Untuk itu diperlukan pengembangan model 

pengasuhan anak dalam keluarga yang sesuai dengan kondisi anak, keluarga dan 

masyarakat.   

Permasalahan tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa 

pertanyaan di bawah ini.  

Pertama, pergeseran sistem nilai seperti apakah yang terjadi pada 

masyarakat Melayu Sambas dalam kaitan pengasuhan anak dalam keluarga? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti merumuskan pertanyaan 

operasional berikut ini:  

 1) Bagaimana sistem nilai keluarga Melayu Sambas dalam kaitannya 

dengan pola pengasuhan anak?   

2) Bagaimana sistem nilai asli dan pergeseran nilai saat ini pada 

masyarakat Melayu Sambas?  
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3) Faktor-faktor apa yang paling berpengaruh terhadap terjadinya 

pergeseran sistem nilai di  masyarakat Melayu Sambas? 

Kedua, pengasuhan anak dalam keluarga seperti apakah yang seharusnya 

dilakukan orang tua dan calon orang tua di masyarakat Melayu Sambas? Untuk 

menjawab pertanyaan tersebut, peneliti rumuskan dalam bentuk pertanyaan 

operasional berikut ini:  

1) Bagaimana konsepsi pendidikan yang paling tepat untuk  memperbaiki 

sistem nilai di masyarakat Melayu Sambas? 

2) Strategi apa yang paling tepat dapat dilakukan untuk memperbaiki 

sistem nilai di masyarakat Melayu Sambas? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Secara umum  tujuan penelitian ini mendeskripsikan strategi pemulihan 

sistem nilai melalui  pengasuhan anak pada masyarakat Melayu Sambas.  Tujuan 

tersebut disusun dalam bentuk langkah-langkah praktis yang dapat digunakan oleh 

para orang tua dan calon orang tua dalam pengasuhan anak di dalam keluarga. 

Adapun tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui, mendesskripsikan, 

menganalisis dan menemukan:  

Pertama, pergeseran sistem nilai yang terjadi pada masyarakat Melayu 

Sambas dalam kaitannya dengan  pengasuhan anak dalam keluarga yang 

mencakup:  

1)  Sistem nilai keluarga Melayu Sambas dalam kaitannya dengan pola 

pengasuhan anak.  
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2)  Sistem nilai asli dan pergeseran nilai saat ini pada masyarakat Melayu 

Sambas.  

3)  Faktor-faktor  yang  berpengaruh terhadap terjadinya pergeseran sistem 

nilai pada masyarakat Melayu Sambas. 

Kedua, pengasuhan anak dalam keluarga  yang seharusnya dilakukan 

orang tua dan calon orang tua untuk memperbaiki sistem nilai di masyarakat 

Melayu Sambas yang mencakup:  

1)  Konsep pendidikan yang tepat dikembangkan untuk memperbaiki 

sistem nilai dalam pengasuhan anak di keluarga pada masyarakat 

Melayu Sambas.  

2)   Strategi dan langkah  yang dapat diangkat dalam pengembangan model  

pengasuhan anak di keluarga untuk memperbaiki sistem nilai pada 

masyarakat Melayu Sambas. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat bersifat teoretik dan empirik. Secara teoretik 

penelitian ini bermanfaat dalam rangka mengembangkan bidang keilmuan 

pendidikan nilai terutama dalam kaitannya dengan pola pengasuhan anak pada 

sebuah masyarakat Melayu. Manfaat ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai-

nilai yang ditanamkan orang tua dalam pengasuhan anak akan menentukan masa 

depan anak tersebut. Sebagai sebuah sistem nilai pola pengasuhan anak 

berdampak positif bagi perkembangan dan masa depan anak. Sistem ini harus 

dilestarikan demi terjaganya transformasi nilai pada generasi muda pada sebuah 

masyarakat. Penelitian seperti ini masih dirasakan langka sehingga kehadiran 
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peneliti ini sangat bermanfaat bagi upaya kajian akademik terhadap sistem nilai 

masyarakat yang sudah berlangsung lama dan saat ini mulai tergerus karena 

berbagai faktor yang mempengaruhinya. 

Secara empirik penelitian ini berkontribusi pada penguatan sistem lama 

dan strategi pemertahanan serta pemulihan pola pengasuhan yang ada di 

masyarakat Melayu Sambas. Sistem sosial yang tergerus karena berbagai faktor 

harus direservasi dengan berbagai upaya termasuk upaya akademik sehingga 

keyakinan akan pentingnya nilai-nilai pola pengasuhan anak akan semakin 

terkuatkan. Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu strategi dalam 

melestarikan sistem nilai yang ada di masyarakat Melayu Sambas. Melalui 

penelitian ini diharapkan lahir kesadaran secara empirik di masyarakat Melayu 

Sambas atas nilai-nilai lama yang luhur yang selama ini mereka kesampingkan 

karena alasan faktor ekonomi dan pragmatisme hidup. 

 

E. Asumsi Penelitian  

 Penelitian ini dilandasi oleh asumsi-asumsi berikut ini. 

1). Sistem nilai dalam keluarga Melayu Sambas berkaitan dengan pola 

pengasuhan anak. Semakin liberal pola pengasuhan keluarga dilakukan 

terhadap anak akan semakin bebas dan longgar anak terhadap nilai.  

2). Sistem nilai asli (lama) mengalami pergeseran nilai pada masyarakat Melayu 

Sambas  disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor longgarnya 

pola pengasuhan, faktor ekonomi/kemiskinan,  longgarnya pendidikan agama 

dan longgarnya adat-istiadat. Ini diprediksi merupakan penyebab terjadinya 

pergeseran nilai-nilai lama dalam masyarakat Melayu Sambas. 
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3). Konsep pendidikan yang tepat diperlukan untuk memperbaiki sistem nilai di 

masyarakat Melayu Sambas. Pola pendidikan yang berbasis pada nilai lama 

masyarakat Melayu Sambas yang agamis dan tradisi yang sarat dengan 

muatan-muatan nilai.   

4). Diperlukan strategi yang paling tepat untuk memperbaiki sistem nilai pada 

masyarakat Melayu Sambas. Strategi yang disusun berdasarkan penggalian 

strategi lama yang diadaptasi berdasarkan tuntutan dan tantangan saat ini 

sehingga tidak meninggalkan esensi perkembangan zaman. Perpaduan antara 

dua kondisi ini akan memberikan perspektif terhadap realitas masa depan yang 

dikehendaki masyarakat Melayu. Masa lalu yang unggul dan tergerusnya 

budaya lama sehingga saat ini memprihatinkan  harus menjadi pertimbangan 

dalam menentukan strategi rehabilitasi budaya dan sistem nilai. 

  

F. Kerangka Pemikiran Penelitian 

 Pengasuhan merupakan proses pendidikan informal yang dilakukan 

keluarga dalam rangka mewujudkan fungsinya. Fungsi keluarga dimaksud adalah 

mendidik dan mentransformasikan nilai-nilai yang dianut orang tua kepada 

anaknya. Berdasarkan teori sosialisasi keluarga harus menjadi institusi yang 

mengantarkan anak-anak pada pemahaman keberadaan masyarakat sehingga 

mereka dapat hidup sebagai anggota masyarakat. Pengasuhan telah menjadi tradisi  

pada keluarga yang memandang anak sebagai amanah Allah. Anak bukan hanya 

penerus generasi, namun juga kepercayaan yang harus ditunaikan dengan cara 

mendidik dan membesarkan sesuai dengan fungsi manusia di muka bumi ini. 
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Pengasuhan, dengan demikian, berproses secara alamiah, terjadi secara tradisi dan 

dilandasi oleh kepentingan yang panjang dan luas. 

 Di tengah masyarakat kita, dijumpai model pengasuhan anak yang 

beragam, seiring dengan berkembangnya interaksi orang tua dan anak, terutama 

semakin berkurangnya peran ibu dalam keluarga. Dalam model pengasuhan 

tradisional, ibu merupakan sosok yang setiap saat menjadi pelindung bagi anak-

anaknya dibandingkan dengan peran seorang bapak. Pembagian peran antara ibu 

dan bapak, baik di luar rumah maupun secara domestik, menempatkan ibu sebagai 

orang tua yang selalu dekat dengan anak. Namun, seiring perkembangan dan 

peran ibu yang juga berkiprah di luar rumah, pola pengasuhan anak pun mulai 

berubah. Kini anak-anak diasuh oleh orang lain (pengaruh) di luar ibu dan bapak, 

mengingat berbagai kesibukan yang dialami oleh orang tua di luar rumah. Pada 

gilirannya, pola pengasuhan tersebut terjadi secara melembaga melalui lembaga-

lembaga pengasuhan atau pendidikan. Namun, demikian, tetap saja peran orang 

tua dalam mendidik anak tidak dapat dilepaskan, bahkan mendapatkan banyak 

tantangan, mengingat gelombang perubahan yang semakin deras dalam kehidupan 

seorang anak. 

 Pengasuhan tidak dilepaskan dari peran keluarga di dalamnya. 

Bagaimanapun perubahan yang terjadi, keluarga, khususnya di Indonesia, 

memiliki fungsi dalam mendidik anak. Sebagian besar masyarakat Indonesia, 

terutama yang beragama Islam, menempatkan keluarga sebagai lembaga 

pendidikan pertama dan utama dalam mendidik anak-anaknya. Bagaimana anak 

hidup di masyarakat merupakan cermin bagaimana keluarga mendidik mereka. 
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Oleh karena itu, pola pengasuhan rupanya tidak hanya dapat dilakukan 

berdasarkan pada rutinitas dan ritualitas semata, melainkan harus mendapatkan 

sentuhan dari aspek pendidikan, terutama karena tantangan saat ini membutuhkan 

adanya terobosan dalam pendidikan keluarga. 

 Pengaruh keluarga dapat saja hilang apabila orang tua tidak melakukan 

pemantauan terhadap perkembangan anak, terutama dalam hal pergaulan dan 

interaksi dengan masyarakat sekitar.  Kita memahami bahwa dibandingkan 

dengan kondisi keluarga pengaruh dari luar keluarga jauh lebih besar dan 

memungkinkan anak mendapatkan panutan lain di luar keluarga. Hal ini terjadi 

pada masyarakat Melayu, tradisi pengaruhan yang selama ini berlangsung berubah 

karena berbagai tantangan baik secara eksternal, maupun internal dalam keluarga 

itu sendiri. 

 Berubahnya pola pengasuhan dalam keluarga memungkinkan berubahnya 

sistem nilai di masyarakat. Pola pengasuhan akan kalah dibandingkan dengan 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersifat pragmatis, seperti ekonomi dan 

sosial. Pada masyarakat Melayu Sambas perubahan tersebut terjadi karena banyak 

faktor, baik yang internal maupun secara eksternal. Secara internal, kesibukan 

kerja dan reposisi peran ibu mempengaruhi pola kehidupan keluarga. Di samping 

itu, secara eksternal pengaruh ekonomi dan perlombaan memperbaiki hidup dari 

aspek ekonomi telah mengesampingkan nilai-nilai yang sudah tertanam sejak 

lama dalam keluarga. Faktanya, nilai-nilai yang tertanam dalam keluarga berubah 

dan hilang manakala individu dihadapkan pada kebutuhan pragmatik.  
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 Berubahnya tatanan hidup masyarakat Melayu Sambas tidak terlepas dari 

perubahan global pembangunan, di mana kemajuan material menjadi ukuran bagi  

kemajuan seseorang. Nilai-nilai kemajuan yang diletakkan pada aspek materi 

telah menyebabkan masyarakat berlomba-lomba mengumpulkan materi. Nilai-

nilai sosial, adat-istiadat, bahkan agama dianggap tidak lebih penting dari 

tercukupinya kehidupan material. Pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat Melayu 

secara umum disebabkan oleh disparitas ekonomi yang senjang dibandingkan 

dengan etnis-etnis lain. Sementara itu, karena geografis yang berbatasan, mereka 

memperoleh kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan, tanpa mensyaratkan 

keterampilan khusus dan tingkat pendidikan. Berlomba-lombalah mereka menjadi 

tenaga kerja di perusahaan-perusahaan perkebunan Malaysia dan Brunei 

Darussalam. Mereka tidak lagi memandang penting pendidikan, mengingat 

selama ini pendidikan dianggap tidak memberikan jaminan terhadap kelayakan 

hidup mereka. 

 Pola pengasuhan yang intens di masyarakat Melayu, kalau demikian, tidak 

akan dapat berarti mengingat terjadi mutualis antara orang tua dan anak-anak 

untuk menjadi komponen produksi yang menghasilkan ekonomi keluarga. Pola 

pengasuhan mereka akan mengubah posisi anak menjadi instrumen ekonomi 

keluarga. Inilah kondisi yang memprihatinkan masyarakat Melayu sekaligus 

mengubah pola hidup dan sistem nilai masyarakat selama ini. 

 Dengan melihat fakta dan realitas demikian perlu dipikirkan dan dilakukan 

kajian mengenai relevansi konsep pendidikan keluarga terutama dalam konteks 

pengasuhan anak. Konsep pendidikan keluarga yang benar-benar sesuai dengan 
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kebutuhan keluarga bukan hanya mengokohkan peran dan fungsi keluarga namun 

juga akan merevitalisasi nilai-nilai keluarga yang pada gilirannya akan dibawa ke 

tengah masyarakat. Dalam konteks ini revitalisasi harus dilakukan dengan cara 

memulihkan nilai-nilai pendidikan dalam keluarga dan memapankan peran orang 

tua. Proses pemilihan ini harus didasarkan pada kajian terhadap nilai-nilai lama 

yang masih dianggap relevan untuk dilestarikan dan peninjauan aspek pendidikan 

yang berperan penting dalam memapankan sebuah tradisi pendidikan. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa kerangka penelitian 

ini dapat digambarkan melalui bagan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Berdasarkan gambar kerangka pemekiran di atas dapat dijelaskan beberapa 

konsep berikut ini :  

1. Pengasuhan anak menentukan masa depan kehidupan masyarakat. 

GAMBAR 1 KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN 

KERENTANAN 

MASYARAKAT 

MASA DEPAN 

MASYARAKAT 

YANG LEBIH BAIK 

MODIFIKASI 

POLA ASUH 

(MODEL) 

POLA ASUH 

TRADISIONAL 

PERGESERAN 

NILAI 

SITUASI 

KEHIDUPAN 

LINGK. 

GEOGRAFIS 

EKONOMI 

PENDIDIKAN 

 

A G A M A 

NILAI/ADAT 

PENGARUH 

GLOBAL 
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2. Pola asuh pada masyarakat melayu Sambas berlangsung secara tradisional 

yang dipengaruhi oleh sistem nilai/adat, agama, lingkungan giografis, kondisi 

ekonomi, dan tingkat pendidikan orang tua. 

3. Pola asuh tradisional mengalami pergeseran akibat dari pergeseran nilai, 

perkembangan situasi dan pengaruh lingkungan global. 

4. Pergeseran pola asuh melahirkan kerentanan pada masyarakat. 

5. Untuk mewujudkan masyarakat masa depan yang lebih baik perlu modifikasi 

pola asuh (model pola asuh).                                                       

G.  Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut  Kirk dan 

Miller (1986:9)  sebagaimana dinyatakan ulang  Moleong (2002: 3) penelitian 

kualitatif  adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara  

fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri, 

dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristilahannya. 

 Masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini berkaitan dengan rendahnya 

kemampuan para orang tua dalam pengasuhan anak. Mengingat karakteristik 

masalah yang berkaitan dengan berbagai aspek sehingga memerlukan pendalaman 

serta kajian yang mendalam dan terfokus, maka pradigma yang digunakan adalah 

naturalistik dengan pendekatan kualitatif. 

 Penelitian ini disebut kualitatif, sebab menurut Nasution (1988: 18) ”sifat 

data yang dikumpulkan bercorak kualitatif”, tidak menggunakan alat-alat ukur. 

Sedangkan bila disebut naturalistik, karena situasi lapangan penelitian bersifat 



 

23 
 

”natural” atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan 

eksperimen atau test. Sedangkan Bogdan (1982: 3) menjelaskan bahwa, penelitian 

kualitatif acapkali disebut naturalistik, sebab peneliti tertarik menyelidiki 

peristiwa-peristiwa sebagaimana terjadi secara natural. Sementara Moleong 

(1996: 5) menegaskan bahwa metode kualitatif lebih mudah disesuaikan, dapat 

menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan subjek 

penelitian, dan lebih peka untuk menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 

pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

 Tahap-tahap penelitian yang dilakukan peneliti adalah berikut ini. 

 Pertama, orientasi, yaitu peneliti mengadakan persiapan-persiapan antara 

lain;  surat permohonan izin penelitian, alat tulis, alat perekam dan konsep untuk 

panduan di lapangan. Tujuan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti 

untuk memperoleh izin penelitian dari pejabat yang berwenang, dan memperoleh 

gambaran umum tentang situasi dan kondisi lokasi penelitian (Sambas). 

 Kedua, tahap eksplorasi, yaitu peneliti sudah mendapatkan gambaran 

tentang permasalahan yang ada di Sambas, data ini diperoleh melalui wawancara 

dan observasi secara mendalam. 

 Ketiga, peneliti mengadakan pengamatan hasil wawancara untuk dianalisis 

dan ditulis dalam bentuk laporan. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga macam teknik, 

yaitu:  1) wawancara mendalam, 2) observasi, dan 3) studi dokumentasi.  

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan 

sebagai berikut. 
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1)  Tahap persiapan, meliputi kegiatan yang berhubungan dengan administrasi 

dan perizinan penelitian. 

2)    Tahap pengumpulan data, meliputi kegiatan-kegiatan penelitian dalam rangka 

pengumpulan data, baik observasi lapangan, wawancara, kajian dokumentasi dan 

lain-lain. 

3)  Tahap pengolahan data, meliputi kegiatan menganalisis dan memverifikasi data-

data penelitian untuk kemudian dibahas dan disimpulkan berdasarkan rumusan 

dan tujuan penelitian. 

4) Tahap penyusunan data, meliputi kegiatan penyusunan data yang sudah 

diverifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian 

 

H.  Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sambas, Tebas, Jawai, Pemangkat, 

Salatiga, Teluk Keramat, Paloh, Galing dan Sajingan Kabupaten Sambas, Provinsi 

Kalimantan Barat. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah penduduk 

masyarakat Melayu Sambas.  Mereka dipilih karena memiliki karakteristik yang 

berbeda dalam pola pengasuhan anak dibandingkan dengan masyarakat lainnya. 

Secara populasi,  Kabupaten Sambas merupakan wilayah yang banyak dihuni oleh 

etnis Melayu. Dibandingkan dengan kabupaten lainnya, Kabupaten Sambas relatif 

homogen karena sebanyak 84% penduduknya berpenduduk Melayu. Dengan 

karakteristik yang homogen ini dapat diasumsikan bahwa prilaku yang tercermin 

merupakan representasi dari keberadaan dan kondisi sebenarnya masyarakat 

Melayu Sambas. 
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 Cara pemilihan subjek dilakukan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai 

pada penelitian ini (sampling purposive). Nasution (1988: 11), menyatakan bahwa 

metode naturalistik tidak menggunakan sampling random atau acak dan tidak pula 

menggunakan populasi sampel yang banyak. Sampel biasanya sedikit dan dipilih 

menurut tujuan penelitian atau penentuan sampel penelitian secara purposif. 

Dalam penelitian ini subyek penelitian ditentukan peneliti berdasarkan kepentingan 

penelitian dalam mengumpulkan data. Kabupaten Sambas terdiri dari 19 

kecamatan dan 184 desa dengan jumlah penduduk 488.199 jiwa. Sementara data-

data tersebut dipilih berdasarkan keberagaman atau strata sosial dan pendidikan 

masyarakat. Keberagaman ini diharapkan dapat mewakili kondisi data yang 

dikehendaki. 

 


