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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

    Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini dapat 

disimpulkan  sebagai berikut. 

1.      Pola pengasuhan yang mampu mengembangkan sistem nilai yang 

menekankan pada ajaran Islam, adat istiadat, dan penciptaan harmonisasi 

hubungan antara anak dan orang tua dalam keluarga, dengan 

memperhatikan perkembangan kehidupan masyarakat. 

2.  Sistem nilai keluarga Melayu Sambas dalam kaitannya dengan pola 

pengasuhan anak lebih menekankan pada aspek pendidikan. Sistem nilai 

yang tertanam dalam masyarakat Melayu Sambas adalah sistem nilai yang 

berbasis pada ajaran agama Islam. Di samping itu, adat memandu sistem 

nilai yang ada  di masyarakat. Antara ajaran agama Islam yang dianut 

dengan hukum adat sama sekali tidak ada pertentangan, bahkan saling 

menguatkan. Dalam konteks ini muncul slogan, adat berlandaskan syara dan 

syara berlandaskan kitabullah. Pola pengasuhan yang terjadi lebih banyak 

dilakukan oleh ibu daripada bapak mengingat tugas bapak dalam masyarakat 

Melayu Sambas dipahami sebagai pencari nafkah. Seorang ibu benar-benar 

berperan bukan sekadar melahirkan dan menyusui namun mendidik anak-

anaknya dengan ajaran agama Islam dan hukum adat, sehingga lahirlah 

anak-anak yang pandai sekaligus taat terhadap orang tua dan guru. Seorang 

ibu memperoleh cara mendidik anak secara turun-temurun dari orang tuanya 
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dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Sistem nilai ini melembaga 

menjadi semacam hukum dalam masyarakat Melayu, terutama dalam 

berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat Melayu. 

3.  Pergeseran nilai pada masyarakat Melayu Sambas sudah terjadi sejak lama, 

termasuk akibat peristiwa konflik Sambas  tahun 1999. Pergeseran ini 

ditandai dengan  terjadinya pendangkalan orientasi hidup masyarakat 

Melayu Sambas yang menjadikan masalah ekonomi sebagai fokus dan 

tujuan hidup. Pergeseran nilai ini telah menyebabkan nilai-nilai lama dalam 

masyarakat Melayu Sambas digeser oleh berbagai pengaruh yang datang 

dari Barat. Korban pergeseran nilai adalah generasi muda yang tidak 

mendapatkan pendidikan yang memadai, dan menjadikan kehidupan 

ekonomi (pekerjaan) sebagai fokus mereka di usia yang sangat dini (usia 

sekolah).  Pergeseran itu secara sosial terlihat dari perubahan prilaku 

terhadap orang tua dan guru atau pola hidup mereka (anak muda) yang 

sudah tidak mengindahkan hukum adat bahkan hukum agama. Pergeseran 

juga terlihat dari banyaknya generasi muda Melayu Sambas tidak 

memahami ajaran agama Islam, dan tidak mengamalkannya, Hal ini 

tergambar dalan cerita Anak Hantu. Anak hantu kerjanya pada waktu 

magrib berkeliaran dijalan sambil menyanyi dan bergendang, selain itu 

apabila ketemu kambing, ayam dan kucing orang ditendang dan dibuang 

keparit. Ketemu kebun orang dirusak dan ketemu tembok/dinding orang 

dicoret-coret. Dan jika dia menimbang delapan ons dikatakan satu kilo dan 

jika dia mengukur delapan puluh senti dikatakannya satu meter dan 
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begitulah seterusnya pekerjaan anak hantu. Padahal dahulu sejak kecil anak-

anak masyarakat Melayu Sambas memiliki karakteristik yang santun, 

penurut, menghormati orang tua dan guru serta pandai membaca al Qur’an. 

Hal ini tergambar di dalam cerita Si Miskin. Si Miskin pada awalnya adalah 

seorang yang dianggap bodoh oleh gurunya, tapi berkat ketaatannya, 

kepatuhannya, dan kejujurannya serta keyakinannya, pada akhirnya dia 

menjadi anak yang pintar dan pandai. Di lain pihak kebergantungan orang 

tua kepada anak-anaknya untuk cepat bekerja menjadi persoalan berikutnya 

yang menyebabkan nilai-nilai yang ada di masyarakat berubah. 

4.  Faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya pergeseran 

sistem nilai pada masyarakat Melayu Sambas bermuara pada persoalan 

ekonomi. Saat ini karena orientasi hidup yang materalis, para orang tua 

sudah tidak memikirkan pendidikan anak-anaknya, karena dengan mudah 

anak-anak Melayu Sambas dapat bekerja sebagai TKI di Malaysia atau di 

Brunei. Di samping itu terdapat faktor pendidikan yang rendah, kesehatan 

yang rendah,  kemiskinan, terutama di pedesaan, faktor kurangnya 

pengetahuan orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan anak di keluarga, 

kurangnya pendidikan agama, lemahnya ketokohan masyarakat Melayu, 

lemahnya keteladanan dari orang tua dan tokoh masyarakat, kurang 

kondusifnya lingkungan bagi menanaman nilai, lemahnya perekat budaya 

lokal sehingga dengan mudah ditinggalkan penganutnya. Di antara banyak 

faktor yang mempengaruhi, faktor ekonomi merupakan faktor dominan. Di 
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samping faktor lemahnya pengetahuan dan pengamalan agama dan adat 

istiadat yang dialami masyarakat Melayu Sambas. 

5.  Konsepsi pendidikan yang paling tepat untuk  memperbaiki sistem nilai di 

masyarakat Melayu Sambas adalah konsepsi pendidikan sepanjang hayat 

(lifelong education). Konsepsi ini dilakukan dengan memadukan 

(mengintegrasikan) pendidikan informal (keluarga) yang bercorak 

keagamaan dan pendidikan umum. Konsepsi pendidikan ini harus 

disosialisasikan kepada masyarakat dengan memahamkan mereka bahwa 

pendidikan merupakan cara memperbaiki masa depan, bukan hanya 

berhubungan langsung dengan pekerjaan. Masa lalu masyarakat Melayu 

Sambas terutama pada masa kesultanan yang gemilang sehingga dijuluki 

Serambi Mekkah harus dihidupkan kembali. Kesadaran atas kebesaran masa 

lalu penting untuk menyadarkan bahwa mereka bukan bangsa yang kecil 

dan bodoh sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi dengan budaya yang 

tidak baik. Konsepsi pendidikan sepanjang hayat tentu saja bersesuaian 

dengan falsafah pendidikan Islam yang mengajarkan mencari ilmu dari 

buaian hingga liang lahat. Dalam konteks penelitian ini pendidikan 

sepanjang hayat tentu saja dilakukan dengan membenahi dan mengokohkan 

fungsi keluarga karena lembaga inilah yang pertama dan utama dalam 

mengajarkan nilai-nilai kepada anak. Penguatan PAUD melalui lembaga 

keluarga dan pendidikan formal, mensyaratkan adanya interaksi yang 

intensif dan penciptaan lingkungan yang kondusif antara anak dengan orang 

tuanya. Selama orang tua tidak berperan secara baik, terutama dalam 
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penyediaan waktu berkomunikasi, cita-cita revitalisasi pendidikan keluarga 

tidak akan terwujud. Peran orang tua, khususnya ibu yang terlalu banyak di 

luar menjadi penyebab internal mengapa terjadi perubahan pola hidup dalam 

keluarga dan masyarakat. 

6.   Strategi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem nilai di masyarakat 

Melayu Sambas dengan cara melakukan persiapan dan pembinaan kepada 

orang tua dan calon orang tua sebagai pendidik.  Pola hidup yang liberal dan 

longgar hanya mengantarkan masyarakat Melayu untuk hidup serampangan 

tidak berakar pada budaya nenek moyangnya. Pola hidup disiplin dan ketat 

ini harus dilakukan oleh keluarga dan masyarakat. Di samping sikap disiplin 

harus juga ditanamkan pola hidup yang menghargai kerja keras, bukan 

budaya instan.  Pola hidup disiplin dan bekerja keras ini berlandaskan pada 

ajaran agama Islam. Secara umum strategi ini adalah mengimplementasikan 

ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu Sambas 

sebagaimana sudah pernah diterapkan pada masa kesultanan. Namun 

demikian, dalam konteks saat ini strategi tersebut tetap memperhatikan 

kemajuan teknologi dan informasi. Oleh karena itu memperbanyak sekolah 

yang berbasis agama dan ilmu pengetahuan umum (dipadukan) merupakan 

strategi untuk mengembalikan etos dan spiritualitas masyarakat Melayu 

Sambas. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan 

rekomendasi berikut ini. 
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1. Perlu dilakukan gerakan penyadaran akan pentingnya pendidikan kepada 

orang tua dan calon orang tua masyarakat Melayu Sambas, terutama di 

pedesaan,  untuk meningkatkan kemampuan orang tua sebagai pelaksana 

pendidikan informal bagi anak-anaknya, bagaimana cara mengasuh dan 

mendidik anak yang baik dan benar, sehingga mereka tidak mendorong 

anak-anaknya untuk cepat bekerja sebagai TKI di Malaysia. Gerakan 

penyadaran ini dapat dilakukan melalui kelembagaan-kelembagaan seperti 

PKK, Posyandu, Karang Taruna, PAUD dan lain-lain serta  kampanye 

kesadaran pendidikan dengan menggali akar budaya luhur yang sudah 

dimiliki masyarakat Melayu Sambas. 

2. Pendidikan informal (keluarga) kepentingannya telah diakui, namun 

program kerja dan pembinaan serta pengembangannya masih sporadis dan 

berdiri sendiri-sendiri. Karena masih berada dalam posisi marjinal. Oleh 

karena itu perlu adanya program-program khusus yang bertujuan 

mengembangkan kemampuan orang tua sebagai pendidik informal bagi 

anak-anaknya.  

3. Pendidikan Keluarga (Pendidikan Informal) sangat penting untuk 

dikembangkan di masyarakat Melayu Sambas, karena ia memainkan peran 

yang amat penting bagi kehidupan individu dan masyarakat. Ia merupaka 

wahana sosialisasi dan pewarisan serta pelestarian budaya kepada generasi 

baru dan merupakan wahana pembentukan karakter dasar  individu-individu 

serta peletak dasar bagi rasa cinta bangsa dan cinta tanah air. Ia juga 

merupakan wahana persiapan generasi muda untuk menjadi warga 



 

338 
 

masyarakat dan menjadi pendidik informal (keluarga) bagi generasi akan 

datang. 

4. Masyarakat dan warganya secara individual diperlukan untuk berpartisipasi 

dan berkontribusi dalam pengembangan kemampuan orang tua sebagai 

pendidik informal bagi anak-anaknya, baik melalui kegiatan budaya atau 

sosial maupun agama. 

5. Pemerintah Kabupaten Sambas perlu melakukan langkah-langkah yang 

konkrit untuk menyelamatkan nilai-nilai budaya masyarakat Melayu 

Sambas dengan program-program yang mengintegrasikan nilai budaya dan 

agama. Program ini dengan memberikan kesempatan pendidikan kepada 

masyarakat pedesaan atau program filot project melalui pendirian sekolah 

unggulan baik ditingkat dasar dan menengah. Selain itu, perlu juga 

dirancang program-program yang memunculkan budaya Melayu Sambas 

dalam setiap kegiatan pemerintahan. 

6. Perlunya penggalian melalui berbagai kajian dan penelitian tentang strategi 

atau penerapan berbagai strategi pemulihan nilai-nilai dan budaya 

masyarakat Melayu Sambas sehingga masyarakat Melayu Sambas dapat 

kembali menjadi etnis yang unggul sebagaimana dahulu.  

7. Perlunya perbaikan motode pengasuhan dapat disampaikan melalui analisis 

bersama terhadap cara-cara pengasuhan tradisional yang biasa mereka 

lakukan. Bisa disampaikan kepada  para orang tua dengan melalui 

pendekatan informal dalam bentuk obrolan atau ajakan, keteladanan, dan 

cara lain yang sejenis, atau dalam bentuk pendidikan formal dan nonformal 
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yang keseluruhannya bisa diselenggarakan pada tiga tahapan waktu 

meliputi: (1) Pendidikan pranikah. Pendidikan pranikah diberikan kepada 

pemuda-pemuda yang belum menikah dan yang akan menikah. 

Penyelenggaraannya bisa dalam bentuk pendidikan formal di sekolah-

sekolah bagi siswa, misalnya melalui matapelajaran PKK atau IPS atau 

matapelajaran lain. Pendidikan pranikah bisa juga diberikan secara informal 

dalam pengajian atau melalui caramah-ceramah biasa. Sementara 

pendidikan pranikah bagi calon pengantin yang diberikan menjelang 

pernikahannya, bisa juga diselenggarakan oleh BP4 berupa kursus singkat. 

Materi yang disampaikan adalah mengenai persiapan hidup berkeluarga dan 

perannya sebagai pendidik informal bagi anak-anaknya di kemudian hari. 

(2) Pendidikan pada pernikahan. Pendidikan  sekitar masa pernikahan, 

misalnya dilakukan melalui khotbah nikah, yang penuh nasehat bagi kedua 

pengantin dalam mengarungi kehidupan berumahtangga. Namun perlu 

disayangkan karena khotbah pernikahan pada umumnya kurang 

mengandung pesan dan nasehat-nasehat tentang pendidikan. Bentuk lain 

yang merupakan masukan bagi pengantin disampaikan melalui upacara adat 

pernikahan. Sesungguhnya banyak di antara upacara adat itu yang bernilai 

luhur dan bisa difungsikan untuk berbagai tujuan, termasuk kesiapan untuk 

menjadi pendidik bagi anak-anaknya di kemudian hari. Namun perlu 

disayangkan karena pada umumnya lebih bersifat seremonial yang baik 

untuk ditonton dan dinikmati. (3) pendidikan pasca pernikahan. Pendidikan 

pasca pernikahan bisa disampaikan kepada ibu-ibu hamil, misalnya melalui 
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penyuluhan tentang bagaimana memelihara kehamilan, cara melahirkan, 

merawat dan mengasuh bayi, ilmu gizi dan kesehatan, informasi mengenai 

pertumbuhan dan perkembangan anak, dan lain-lain yang diperlukan 

seorang ibu dalam menyongsong peristiwa yang penting dalam hidupnya. 

Di samping melalui penyuluhan dalam penyampainya bisa dilakukan 

melalui berbagai cara dan media seperti melalui ceramah-ceramah, 

konsultasi khusus, kursus, atau melalui media cetak atau elektronik.  

8. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai pola pengasuhan anak pada 

kelompok-kelompok etnis lain. 

 

 


