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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah  

Pada era globalisasi ini terdapat 

berbagai dampak pada masyarakat, 

baik yang positif maupun yang 

negatif. Keluarga adalah dua atau 

lebih individu yang hidup dalam satu 

rumah tangga karena adanya 

hubungan darah, perkawinan, atau 

adopsi. Mereka saling berinteraksi 

satu dengan yang lain, mempunyai 

peran masing-masing dan 

menciptakan serta mempertahankan 

suatu budaya (Bailon dan Maglaya, 

1978:35 )  

Anak merupakan masa depan 

keluarga bahkan bangsa oleh sebab 

itu perlu dipersiapkan agar kelak 

menjadi manusia yang berkualitas, 

sehat, bermoral dan berguna bagi 

dirinya, keluarga dan bangsanya. 

Seharusnya perlu dipersiapkan sejak 

dini agar mereka mendapatkan pola 

asuh yang benar saat mengalami 

proses pertumbuhan dan 

perkembangan. Pola asuh orangtua 

adalah bagaimana cara mendidik 

orangtua terhadap anak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung 

(suyanto, 2005:45) 

Perbedaan Suku, Agama dapat 

pula menyebabkan berbedanya cara 

pengasuhan di dalam sebuah 

keluarga. Dimana terdapat banyak 

suku dan agama yang ada di 

indonesia ini, seperti Suku Sasak, 

Jawa, Bali, Samawa.  

  Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus: penelitian ini mengkaji 

Pengasuhan pada Keluarga Kawin 

Campuran (Studi Faenomenologis 

pada Keluarga Kawin Campuran 

Suku Sasak Islam dengan Suku Bali 

Hindu). Pengasuhan  yang 

dimaksudkan adalah bagaimana 

pengasuhan dilakukan oleh orang tua 

yang memiliki latar Budaya, Suku 

dan Agama yang berbeda.  Kajian 

tentang pengasuhan seperti yang 

diuraikan di atas memiliki sub fokus 

seperti:  

1. Pengasuhan yang dilakukan oleh 

Orang tua yang memiliki latar 

belakang muslim Suku Sasak dan 

Hindu Suku Bali 

2. Bagaimana pengasuhan yang 

diberikan pada lata belakang Agama 

dan Suku yang berbeda di dalam 

keluarga anak banyak (lebih dari 

dua) dan anak sedikit (dua).  

KAJIAN TEORETIK 

Deskpripsi Konseptual Fokus dan 

Subfokus Penelitian  

1.  Pengertian pengasuhan  

   Dalam mendidik anak 

terdapat berbagai macam 

bentuk pola asuh yang bisa 

dipilih dan digunakan oleh 

orang tua.  

 Menurut Kohn, seperti 

dikutip Chabib Thoha, 

(2005:76) pola asuh orangtua 

adalah bagaimana cara 

mendidik orangtua terhadap 

anak, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Pola 

asuh orangtua dalam mendidik 

anak terdiri dari tiga macam 

yaitu pola asuh 

otokratik/otoriter, pola asuh 
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demokratik dan pola asuh 

permisif. 

2. Keluarga  

a. Pengertian keluarga 

Keluarga adalah rumah 

tangga yang memiliki 

hubungan darah atau 

perkawinan atau menyediakan 

terselenggaranya fungsi-fungsi 

instrumental mendasar dan 

fungsi-fungsi ekspresif 

keluarga bagi para anggotanya 

yang berada dalam suatu 

jaringan. 

b. Fungsi  Keluarga 

Fungsi Biologis, Fungsi 

Pendidikan, Fungsi Religius. 

Fungsi Perlindungan. Fungsi 

perlindungan, Fungsi Sosialisasi, 

Fungsi Kasih, Fungsi Ekonomis, 

Fungsi Rekreatif, Fungsi Status.  

Perkawinan  Campuran 

a. Pengertian Perkawinan 

Campuran     

Menurut Rusli dan R. 

Tama, perkawinan antar agama 

adalah ikatan lahir batin antara 

pria dan wanita yang karena 

berbeda agama, menyebabkan 

tersangkutnya dua peraturan 

yang bebeda tentang syarat-

syarat dan tata cara 

pelaksanaan perkawinan sesuai 

dengan hukum agamanya 

masing-masing, untuk 

membentuk keluarga bahagia 

dan kekal berdasarkan 

ketuhanan Yang Maha Esa. 

Perkembangan Sosial dan 

Budaya Kawin Campuran 

a. Nilai Agama, Nilai 

Solidaritas, Nilai Sosial, 

Nilai Sains, Nilai 

Ekonomi,     Nilai Kuasa,  

A. Hasil Penelitian yang 

Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan 

oleh M. Murtadho (2015) 

yang berjudul “Pendidikan 

Agama Pada Pasangan 

Orangtua Beda Agama”. 

Dapat ditarik kesimpulan 

bahwa, Pasangan suami istri 

beda agama. Pernikahan di 

lakukan di KUA secara Islam. 

Suami pada awalnya, atau 

sejak kecil, dibesarkan dalam 

lingkungan Islam, sehingga 

dia juga Islam. Namun karena 

dia mendapatkan pekerjaan 

dalam lingkungan non 

Muslim (baca: Katholik) 

maka dia merelakan dianggap 

sebagai Katholik. Suami ini 

nampaknya tidak terlalu jelas 

agamanya apa. Dalam KTP 

dia tertera beragama 

Katholik, namun dia tidak 

pernah ke gereja. Dia juga 

tidak keberatan menghadiri 

pengajian. Dalam pendidikan 

anak cenderung memberi 

kebebasan, namun karena 

lingkungan beragama Islam, 

si anak otomatis mengikuti 

agama masyarakat sekitar 

yaitu menganut agama islam.  
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2. Penelitian yang 

dilakukan oleh Taufiqur 

Rohman (2016) dengan 

judul‟‟Perkawinan Campuran 

dan Perkawinan Antar 

Agama‟‟ dengan hasil kajian 

maka dapat ditarik sebuah 

analisis terhadap suatu 

permasalahan perkawinan 

campuran dan perkawinan 

antar-agama, yang sesuai 

dengan zaman sekarang 

sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan, bahwa 

perkawinan campuran dan 

perkawinan antar-agama pada 

zaman sekarang berbeda 

dengan tujuan perkawinan 

antar-agama zaman dahulu 

yakni zaman Nabi 

Muhammad saw.  

3. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sasmiar 

(2015) dengan judul„‟ 

Perkawinan Campuran dan 

Akibat Hukumnya’’. Dapat 

ditarik kesimpulan bahwa 

pilihan anak dalam beragama 

dalam pasangan beda agama 

bervariasi, kebanyakan 

mengikuti pola interaksi 

agama yang dikembangkan 

orang tua. 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini 

adalah  untuk memperoleh 

gambaran penelitian secara luas, 

menyeluruh, dan mendalam  

terkait dengan judul penelitian 

yang akan di teliti adalah untuk  

1. Bagaimana pengasuhan 

anak usia dini pada 

keluarga kawin campuran 

(Studi Faenomenologis 

Pada Keluarga Muslim 

Kawin Campuran Islam 

Suku Sasak Dengan Suku 

Bali Hindu) ? 

2. Bagaimana pengasuhan 

anak usia dini pada 

keluarga kawin campuran 

(Studi Faenomenologis 

Pada Keluarga Muslim 

Kawin Campuran Islam 

Suku Sasak Dengan Suku 

Bali Hindu) anak sedikit ? 

3. Bagaimana pengasuhan 

anak usia dini pada 

keluarga kawin campuran 

(Studi Faenomenologis 

Pada Keluarga Muslim 

Kawin Campuran Islam 

Suku Sasak Dengan Suku 

Bali Hindu) anak banyak ? 

Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat penelitian ini 

dilaksanakan di Desa Karang 

Mas-mas dan di desa kamasan 

Monjok Mataram.. penelitian ini 

dilakukan secara langsung untuk 

melakukan pengamatan langsung 

terhadap kegiatan sehari-hari 

pada satu keluarga. 

Latar Penelitian 

Koentjaranigrat 

menyatakan bahwa setiap suku 

bangsa memiliki pola asuh 

masing-masing dalam mendidik 
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anak. Adat istiadat suatu suku 

bangsa memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap pola 

asuh yang diterapkan oleh orang 

tua dalam suatu suku bangsa. 

Pengetahuan, gagasan dan 

konsep yang dianut sebagian 

besar suatu suku bangsa yang 

disebut adat istiadat itu 

mempengaruhi pola asuh orang 

tua dalam mendidik anak. 

Sejumlah nilai yang terkandung 

dalam adat istiadat itulah yang 

terwariskan, tumbuh dan 

berkembang dalam diri anak dan 

kemudian menjadi kepribadian 

anak. Oleh karena itu, pola asuh 

yang diterapkan oleh suatu suku 

bangsa akan melahirkan anak 

dengan kepribadian yang khas 

(dalam Syiful Bahri, 2014:53). 

Kehidupan sosial 

Masyarakat Lombok terkenal 

dengan keramah tamahan di 

mana jiwa kekeluargaan dan 

solidaritas masih dijunjung 

tinggi, komunikasi merupakan 

salah satu alat penunjang 

kehidupan sosial dalam 

bermasyarakat dimana tata 

krama, cara berbicara masih ada 

yang menggunakan Bahasa 

Kasar, Bahasa Biasa, Bahasa 

Halus, Dan Bahasa Tinggi. 

Terjadinya kawin campur 

pada keluarga anak sedikit 

berawal dari bapak Awaludin dan 

ibu Ayu yang bekerja di satu 

tempat dan mengalami cinta 

lokasi sehingga mereka 

memutuskan untuk menikah. 

Ketika ibu Ayu memutuskan 

masuk agama islam maka ibu 

Ayu, bapak Awaludin dan 

perwakilan dari beberapa anggota 

keluarga dari bapak Awaludin 

beserta tetua adat setempat pergi 

berkunjung ke bali untuk 

melakukan ritual bepamitan.  

Sedangkan pada keluarga 

anak banyak terjadinya kawin 

campur. Pada saat diketahui akan 

masuk islam keluarga dari ibu Sri 

tidak setuju dan mencari ibu Sri 

ke rumah bapak Suhaili untuk 

mengambilnya, ibu Sri tidak mau 

dan pergi bersembunyi bersama 

bapak Suhaili ke daerah gebang. 

Ibu Sri sudah bertekad menjadi 

seorang muslimah, mereka 

menikah di kantor urusan agama 

(KUA). Ibu Sri langsung ke 

sanggah (pure) melakukan ritual 

matur bakti dan diberikan air 

koloh dan tirta, setelah selesai 

berpamitan ke pure ibu Sri 

berpamitan kepada ayah, dan 

saudara-saudaranya kemudian 

mereka pulang. Dalam 

pernikahan tentu ada saja 

kesulitan yang dihadapi, sama 

halnya dengan kesulitan yang 

dihadapi selama penyesuaian 

antar agama yaitu islam dan 

hindu dimana ibu Ayu dan ibu 

Sri yang harus mulai terbiasa 

dengan kegiatan sholat 5 waktu, 

berpuasa, belajar huruf hijaiyah 

sebelum belajar membaca Al 

Qur'an. Jika dalam suatu keluarga 
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ditemukan perbedaan suku dan 

agama yang dianut, maka diduga 

penerapan pengasuhan yang 

diberikan terdapat perbedaan 

dengan bagaimana pengasuhan 

yang diberikan pada keluarga 

yang memiliki dua anak dan 

lebih dari dua anak. Dengan 

demikian peneliti akan meneliti 

keluarga muslim kawin 

campuran suku sasak dengan 

suku bali hindu. 

Metode dan Prosedur 

Penelitian 

Metode penelitian dalam 

penelitian ini menggunakan 

Pendekatan kualitatif, yang 

berdasarkan pada filsafat 

fenomenoligis yang 

mengutamakan penghayatan 

(Vershtehan). Sumaryati & Sri 

Astutik, (2013)  

Data dan Sumber Data 

 Sumber Data dalam 

penelitian ini dipilih secara 

purposive sampling, yaitu 

memilih orang yang dianggap 

mempunyai pengetahuan 

terhadap objek yang diteliti, 

sehingga mampu membuka jalan 

untuk meneliti lebih dalam dan 

lebih jauh tentang kepribadian 

anak pada keluarga kawin 

campuran yang berada di desa 

Karang mas-mas dan di desa 

kamasan. Sumber data primer 

yaitu data yang langsung di dapat 

dari hasil observasi dan 

wawancara. Informan dalam 

Penelitian terdiri dari; responden, 

kepala lingkungan, masyarakat 

sekitar. 

Teknik dan Prosedur 

Pengumpulan Data 

F.1 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik Pengumpulan Data 

Yaitu : Obeservasi, Wawancara, 

Dokumentasi  dan Focus Group 

Discussion.  

Prosedur Analisis Data 

Reduksi data (Data Reduction), 

Penyajian data (data display), 

dan Verification (conclusion 

drawing) 

Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data 

dilakukan dengan cara 

Perpanjangan Pengamatan, 

Meningkatkan Ketekunan, 

Trianggulasi , Menggunakan 

Bahan Referensi, Mengadakan 

member check. 

HASIL PENELITIAN 

Gambaran Umum Tentang Latar 

Penelitian 

1. Keluarga Anak Sedikit  

 Dalam penelitian ini 

peneliti memilih keluarga 

Bapak Awaludin dan Ibu Ni 

Ketut Ayu Suastini dimana 

mereka memiliki anak 

sejumlah 2 orang yaitu Fadhil 

dan Fhatin. Bapak Awaludin 

berasal dari Desa Karang 

mas-mas Kelurahan Monjok 

Barat Kecamatan Selaparang 

merupakan Suku Sasak asli 

dari keturunan keluarga yang 

biasa, sedangkan Ibu Ni 

Ketut Ayu Suastini berasal 
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dari Suku Bali yang berasal 

dari Tabanan, Bantas gelogor 

Selemadeg timur dan berasal 

dari keluarga yang biasa. 

sebelum ibu Ayu 

mengucapkan 2 kalimat 

syahadat di depan penghulu 

kampung dan para saksi 

terlebih dahulu ibu Ayu, 

bapak Awaludin, kepala 

kampung beserta beberapa 

perwakilan keluarga dari 

bapak Awaludin berkunjung 

ke bali untuk melakukan 

ritual bepamitan (pamit) 

kepada kedua orangtua ibu yu 

dan Merajan (Pure) tempat 

ibu Ayu melakukan 

sembahyangan. Ibu Ayu dan 

bapak Awaludin di mandikan 

menggunakan air tirta.  Latar 

ekonomi dari keluarga ini 

bisa dikatakan berkecukupan 

dimana Bapak Awaludin 

merupakan lulusan SMK dan 

bekerja sebagai seorang 

karyawan swasta dan Ibu Ayu 

juga lulusan SMA  bekerja 

sebagai karyawati di sebuah 

toko. Kebudayaan di keluarga 

ini bisa dikatakan biasa saja 

namun masih mempercayai 

mengenai hal mistis 

Lingkungan tempat tinggal 

mereka berada di daerah 

cemare dimana disana 

didominasi oleh penduduk 

yang beragama Islam dan 

Hindu.  

 

2. Keluarga Anak Banyak  

Bapak Suhaili berasal 

dari Desa Kamasan 

Kelurahan Monjok 

Kecamatan Selaparang 

merupakan Suku Sasak asli 

dari keturunan keluarga yang 

biasa, sedangkan Ibu Nengah 

Suantika berasal dari Suku 

Bali yang berasal dari 

Karangasem namun 

bertransmigrasi ke Tanjung 

Lombok, pada saat remaja 

ibu Sri bekerja sebagai 

asisten rumah tangga di 

daerah cemare disanalah dia 

bertemu dengan bapak 

Suhaili yang pada saat itu 

masih sekolah SMA, 

kemudian mereka berpacaran 

selama satu tahun. Pada saat 

berpacaran itu mereka pergi 

berlibur ke pantai malimbu 

dan terjadinya tragedi dimana 

ibu Sri terjatuh sehingga 

tangannya patah, dia tidak 

berani pulang ke rumah 

karena keadaan tersebut 

hingga larut malam sehingga 

bapak Suhaili mengajak ibu 

Sri untuk menikah, ibu Sri 

setuju karena apabila wanita 

tidak pulang selama semalam 

maka dianggap menikah. Ibu 

Sri sudah bertekad menjadi 

seorang muslimah, mereka 

menikah di kantor urusan 

agama (KUA. Ibu Sri 

langsung ke sanggah (pure) 

melakukan ritual matur bakti 
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dan diberikan air koloh dan 

tirta, setelah selesai 

berpamitan ke pure ibu Sri 

berpamitan kepada ayah, dan 

saudara-saudaranya 

kemudian mereka pulang.  

Latar ekonomi dari 

keluarga ini bisa dikatakan 

belum berkecukupan dimana 

Bapak Suhaili  merupakan 

lulusan SMP dan bekerja 

sebagai seorang satpam dan 

Ibu Sri hanya lulusan SD dan 

berprofesi sebagai Ibu rumah 

tangga. Kebudayaan di 

keluarga ini bisa dikatakan 

biasa saja dan lebih 

bernuansa islami. 

Lingkungan tempat tinggal 

mereka berada di daerah 

kamasan dimana disana 

didominasi oleh penduduk 

yang beragama Islam dan 

Hindu.  

Temuan Penelitian 

1. Pengasuhan  

Pengasuhan pada 

keluarga anak sedikit yaitu di 

keluarga Bapak Awaludin 

dan Ibu Ayu. Kehidupan 

rumah tangga di keluarga 

anak sedikit masih terlihat 

penanaman moral dan nilai 

agama, dimana ibu Ayu yang 

seorang mualaf masih terus 

belajar mengaji sholat 5 

waktu, dan puasa, ibu Ayu 

juga membiasakan diri untuk 

melakukan puasa sunah, dia 

ingin mengajarkan anak-

anaknya dengan cara 

memberi contoh bukan hanya 

teori. Ibu Ayu juga tidak 

pernah memaksakan 

kehendaknya sendiri untuk 

dipatuhi oleh anak-anaknya, 

Ibu lah yang lebih dominan 

mengasuh anak-anaknya.  

Media pembelajaran 

yang digunakan di keluarga 

anak sedikit ini berupa media 

gambar dan media elektronik. 

Ibu Ayu sering 

berkomunikasi menggunakan 

bahasa bali pada saat 

berbicara dengan keluarganya 

yang berada di bali, begitu 

juga dengan bapak Awaludin 

yang sering menggunakan 

bahasa Sasak pada saat 

berkomunikasi dengan 

tetangga sekitar rumahnya, 

sehingga untuk memudahkan 

dalam berkomunikasi maka 

di keluarga anak sedikit ini 

berkomunikasi menggunakan 

bahasa indonesia. Bisa 

dikatakan pengasuhan yang 

diterapkan di keluarga anak 

sedikit ini adalah pengasuhan 

demokratis.  

Sedangkan pengasuhan 

pada Keluarga Anak Banyak 

yaitu keluarga Bapak Suhaili 

dan Ibu Sri Andhika 

memberikan kebebasan juga 

kepada anak-anaknya dalam 

berteman.  

Pengasuh di keluarga ini 

adalah ibu dan bapak, bapak 
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memberikan pengasuhan di 

pagi hari sebelum bekerja 

seperti mengantarkan 

anaknya sekolah, 

mengajarkan anaknya 

membaca, menulis dan 

mengaji. sang ibu yang 

seorang mualaf masih belajar 

juga untuk rutin mengerjakan 

sholat, puasa dan mengaji. 

Media pembelajaran yang 

digunakan adalah media 

gambar, dimana sang bapak 

menuliskan sendiri anak-anak 

abjad dan kosa kata untuk 

memberikan latihan kepada 

anaknya. Dalam berbahasa di 

keluarga ini masih terlihat 

kebiasaan berbahasa 

campuran yaitu bahasa sasak, 

bali dan indonesia. Bahasa 

sasak biasa digunakan pada 

saat berinteraksi dengan 

teman sebayanya di 

lingkungan rumahnya, bahasa 

bali dia gunakan pada saat 

berkunjung ke rumah 

keluarga dari ibunya. Bahasa 

indonesia digunakan dalam 

interaksi sehari-hari antara 

orangtua dan anak untuk 

memudahkan anak 

berinteraksi dengan 

lingkungan dan teman-

temannya di sekolah.  

2. Keluarga  

Dalam keluarga terdapat 

beberapa fungsi yang 

diterapkan dalam kehidupan 

berkeluarga diantaranya.  

a. Fungsi Biologis  

Fungsi Biologis 

keluarga yang dilakukan 

pada anak sedikit terlihat 

dimana mereka memiliki 

2 anak, bapak Awaludin 

bekerja sebagai karyawan 

swasta sedangkan ibu 

Ayu bekerja sebagai 

karyawati di sebuah toko, 

mereka memiliki sebuah 

rumah yang sederhana, 

\Sedangkan fungsi 

biologis di keluarga 

Bapak Suhaili dan Ibu Sri 

Andika diketahui 

memiliki 3 orang anak, 

untuk memenuhi 

kebutuhan keluarganya 

bapak Suhaili bekerja 

sebagai seorang  satpam 

untuk memenuhi 

kebutuhan sandang dan 

pangan keluarganya. 

Mereka memiliki sebuah 

rumah yang sederhana 

namun terawat dan bersih. 

Untuk kebutuhan pangan 

anak-anaknya ibu sri 

selalu memasak masakan 

sehat dan bergizi 

walaupun sederhana.  

b. Fungsi Pendidikan  

Fungsi Pendidikan 

didalam keluarga bapak 

Awaludin dapat dilihat 

dimana ibu Ayu selalu 

mendampingi anaknya 

setiap saat. Berbeda 

dengan keseharian dalam 
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keluarga Bapak Suhaili 

fungsi pendidikan di 

dalam keluarga terlihat 

dimana pada saat Gita 

membantu ibunya 

mencuci piring, menyapu 

halaman rumah. 

Dikatakan juga peran 

pembelajaran melalui 

pemerhatian bagi anak 

atau pengaruh mereka 

terhadap lingkungan 

adalah sangat besar.  

c. Fungsi Religius  

Fungsi Religius 

didalam keluarga bapak 

Awaludin terlihat ketika 

Fhadil ikut sholat tarawih 

bersama bapaknya ke 

Masjid, di rumah Fhadil 

diajarkan mengaji oleh 

neneknya Fhadil dan 

Fhatin sering juga diajak 

menonton film kartun 

islami untuk menambah 

wawasan keagamaan 

mereka.  

Sedangkan fungsi 

religius di keluarga bapak 

Suhaili terlihat ketika 

bapak Suhaili 

menerapkan pola disiplin 

dalam hal ibadah, selalu 

mengingatkan anak-

anaknya untuk sholat dan 

mengaji. Keluarga bapak 

Suhaili menyekolahkan 

anak-anaknya di sekolah 

islam, dan mereka 

mengaji di masjid setiap 

setelah magrib. 

Menurut Fauzil 

Adhim (42) mengatakan 

bahwa jika anak hanya 

memproleh nilai tinggi di 

sekolah mereka mungkin 

menjadi bintang kelas tapi 

bukan bintang dalam 

kehidupan. Artinya nilai 

agama sangat juga di 

perlukan untuk menjadi 

bintang kehidupan. 

d. Fungsi Perlindungan  

Fungsi Perlindungan 

yang diterapkan di 

keluarga bapak Awaludin 

terlihat sabar dan telaten 

dalam mendidik anak-

anaknya, mereka tidak 

pernah memaksakan 

kehendak pada sang anak, 

selain itu anak-anaknya 

diberikan kebebasan yang 

sewajarnya dalam 

keseharian namun tetap 

dalam pengawasan dari 

orangtua.  

Sedangkan fungsi 

perlindungan di keluarga 

bapak Suhaili cukup 

terlihat disiplin sabar dan 

telaten  dalam mendidik 

anak, tidak ada kekerasan 

yang diterapkan ketika 

anak salah, hal yang 

dilakukan menegur dan 

memberitahu apa yang 

benar. 
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Menurut Fauzil Adhim 

(200) mengatakan bahwa 

jika anak melakukan 

kesalahan maka tegurlah 

saat itu juga, jangan 

kalian tegur mereka 

setelah beberapa saat 

karena itu akan 

menyebabkan anak 

bingung.  

e. Fungsi Sosialisasi  

Fungsi Sosialisasi 

didalam keluarga bapak 

Awaludin terlihat kurang 

dikarenakan anak-anaknya 

jarang berada dirumah, 

sehingga mereka jarang 

bergaul bersama tetangga. 

Sedangkan fungsi 

sosialisasi di kelurga 

bapak Suhaili terlihat 

bagus, anak-anaknya 

memiliki teman yang 

banyak, ramah terhadap 

orang yang baru 

dikenalnya. Jika orangtua 

menginginkan anak-anak 

mereka tenang dan tetap 

gembira, maka mereka 

perlu berinteraksi dengan 

cara yang baik, dan 

orangtua terlebih dahulu 

harus bersikap tenang dan 

selalu bahagia ketika 

berinteraksi. Abla Bassat 

Gomma (36:2007).  

f. Fungsi Kasih Sayang 

Fungsi Kasih Sayang  

di dalam keluarga bapak 

Awaludin terlihat ketika 

Fhadil memberikan 

makanan yang dibawanya 

kepada adiknya, 

walaupun mereka sering 

berkelahi namun ketika 

mereka tidak bersama 

maka mereka akan saling 

menanyakan.   

Sedangkan fungsi 

kasih sayang dikeluarga 

bapak Suhaili terlihat 

ketika Gita membantu 

ibunya menjaga adiknya, 

membelikan adiknya 

mainan ketika pulang 

sekolah.  

Menurut Fauzil 

Adhim (90) mengatakan 

bahwa jika anak akan 

memiliki adik baru di 

dalam keluarga maka 

perkenalkanlah sejak di 

dalam kandungan, 

yakinkan anak bahwa 

adiknya sangat 

menyayanginya dan ingin 

bermain dengannya, hal 

ini dapat mengurangi 

perasaan anak akan 

berkurangnya perhatian di 

dalam keluarga. 

g. Fungsi Ekonomis  

Fungsi Ekonomis di 

keluarga bapak Awaludin 

terlihat bekerja sebagai 

karyawan swata 

sedangkan ibu Ayu 

bekerja sebagai karyawati 

di sebuah toko mereka 

menabung untuk 
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pendidikan anak-anaknya, 

sedangkan. 

Sedangkan fungsi 

ekonomis di keluarga 

bapak Suhaili bekerja 

sebagai satpam, untuk 

anggaran biaya pendidikan 

ibu Sri selalu menyisihkan 

uang belanjanya untuk 

ditabung. 

             Perkawinan Campuran 

Perkawinan campuran 

yang terjadi di kedua kelurga 

ini adalah perkawinan 

campuran dua suku dan dua 

agama, dimana dua suku itu 

adalah suku sasak dan suku 

bali, sedangkan untuk agama 

ibu Sri dan ibu Ayu awalnya 

menganut agama hindu dan 

beralih agama menjadi 

penganut agama islam. 

Dalam pernikahan tentu ada 

saja kesulitan yang dihadapi, 

sama halnya dengan kesulitan 

yang dihadapi selama 

penyesuaian antar agama 

yaitu islam dan hindu dimana 

ibu Ayu dan ibu Sri yang 

harus mulai terbiasa dengan 

kegiatan sholat 5 waktu, 

berpuasa, belajar huruf 

hijaiyah sebelum belajar 

membaca Al Qur'an. 

Perkembangan Sosial dan 

Budaya Kawin Campuran 

Perkembangan sosial dan 

budaya kawin campuran pada 

keluarga anak sedikit 

menghasilkan pengenalan 

nilai agama yang sinkron 

antara ajaran agama islam 

dan hindu, solidaritas dan 

sosial yang kurang, nilai sains 

dimana melihat dunia sebagai 

tempat pemenuhan sandang 

pangan yang menghasilkan 

nilai ekonomi yang stabil dan 

nilai kuasa yang tidak ada 

karena menjadi anggota 

masyarakat biasa. Sedangkan 

di keluarga anak banyak 

menghasilkan penanaman 

nilai agama lebih ke agama 

islam, nilai sosial dan 

solidaritas yang tinggi, nilai 

sains dimana melihat dunia 

sebagai tempat mencari bekal 

di akhirat, nilai ekonomi yang 

belum berkecukupan, dan 

nilai kuasa karena berperan 

aktif dalam masyarakat. 

PEMBAHASAN TEMUAN 

PENELITIAN 

Pengasuhan   

Pengasuhan anak pada 

keluarga kawin campuran 

islam suku sasak dengan suku 

bali hindu yang dapat 

dikatakan bahwa, peran 

keluarga dalam mendidik 

anak sangat berkaitan erat 

dengan pertumbuhan dan 

perkembangannya baik yang 

berupa fisik maupun psikis, 

sebab keluarga menduduki 

peran utama dalam 

pembentukan karakter anak. 
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Keluarga  

Suatu keluarga akan 

harmonis apabila saling 

berinteraksi satu sama lain antara 

anggota yang satu dengan yang 

lain, saling berbagi perasaan 

seperti susah senang maupun 

ilmu yang dapat 

mempertahankan kebudayaan 

asli, adat istiadat, agama maupun 

berbagai aspek lainnya dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Perkawinan Campuran  

Perkawinan campuran yang 

terjadi di keluarga anak sedikit dan 

banyak merupakan perkawinan 

campuran antara lelaki suku sasak 

islam dengan wanita suku bali hindu 

yang memutuskan menjadi keluarga 

muslim. 

SIMPULAN DAN 

REKOMENDASI 

Simpulan  

1. Pengasuhan Anak Pada 

Keluarga Kawin Campuran 

muslim Islam Suku Sasak 

dengan Suku Bali Hindu dapat 

dikatakan bahwa, peran keluarga 

dalam mendidik anak sangat 

berkaitan erat dengan 

pertumbuhan dan 

perkembangannya baik yang 

berupa fisik maupun psikis, 

sebab keluarga menduduki peran 

utama dalam pembentukan 

karakter anak. Dalam keluarga 

anak sedikit pembentukan 

karakter ini dilakukan secara 

demokratis dan penuh dukungan 

dengan fasilitas yang cukup 

memadai.   

Keluargalah tempat dimana 

anak belajar pertama mengenai 

dunia luar, baik pada keluarga 

anak sedikit maupun anak 

banyak. Ibulah yang menjadi 

pengasuh pertama anak-anak 

dalam belajar, serta dengan 

bantuan sang ayah lah yang 

mengajarkan mereka bagaimana 

cara anak dalam  bermasyarakat, 

bersosialisasi, dan belajar bertata 

krama melalui didikan yang 

diberikan oleh masyarakat 

sekitar. Melalui pendidikan 

informal dalam keluarga, 

pertumbuhan dan perkembangan 

anak dibentuk sesuai dengan 

budaya masing-masing keluarga 

dan perkembangan anak akan 

berkembang sesuai dengan 

stimulasi yang diberikan oleh 

orangtuanya. Sebab buah tidak 

jatuh jauh dari pohonnya, sama 

halnya dengan anak yang pasti 

akan meniru perilaku dari orang 

yang terdekat dengan dirinya 

yaitu. Children see, childreen 

doo.  

2. Pengasuhan Anak Pada 

Keluarga Kawin Campuran 

muslim Islam Suku Sasak 

dengan Suku Bali Hindu pada 

keluarga Anak Sedikit  

merupakan tatanan pola asuh 

jenis pengasuhan demokratis. 

Dimana pengasuhan dikeluarga 

ini memberikan kebebasan 

kepada anak-anaknya untuk 
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memilih kegiatan yang diminati  

dan adanya fasilitas yang 

memadai bagi setiap kegiatan 

anak. Terjadinya pengasuhan 

anak usia dini di keluarga anak 

sedikit ini menghasilkan anak 

yang mandiri, kurang 

bersosialisasi dengan masyarakat 

dan kurangnya berkomunikasi 

dengan masyarakat lingkungan 

sekitar karena tidak pahamnya 

mereka akan bahasa yang 

digunakan.  

3. Pengasuhan Anak Pada 

Keluarga Kawin Campuran 

muslim Islam Suku Sasak 

dengan Suku Bali Hindu Pada 

Keluarga Anak Banyak tatanan 

pola asuh yang diterapkan pun 

pengasuhan lebih banyak 

dilakukan oleh sang ibu. 

Dikarenakan sang ayah bekerja 

sebagai kepala keluarga.  

Terjadinya pengasuhan anak 

usia dini pada keluarga anak 

banyak ini menghasilan anak 

yang mandiri, bersosialisasi, dan 

komunikasi yang di bangun juga 

bagus karena mereka memahami 

bahasa yang di gunakan oleh 

masyarakat sekitar. Dengan 

demikian hal ini termasuk pula 

ke dalam keluarga demokratis. 

Rekomendasi  

Dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan, peneliti 

mengemukakan beberapa 

rekomendasi antara lain: 

1. Pengasuhan yang dilakukan 

di keluarga anak sedikit 

sebaiknya lebih memberi 

andil figur ayah dalam 

memberikan pengasuhan, 

karena anak juga 

membutuhkan figur ini untuk 

lebih maksimalnya hasil yang 

di dapatkan.  

2. Pengasuhan di keluarga anak 

banyak sudah baik dengan 

pengasuhan yang dilakukan 

oleh ayah dan ibu, tapi 

libatkanlah juga anggota 

keluarga yang lain seperti 

nenek, bibik, dan tetangga 

yang lain 

3. Peneliti dalam penelitian ini 

harus lebih mengerti tentang 

strata sosial masyarakat sasak 

terlebih lagi dalam hal bahasa 

sasak agar mempermudah 

peneliti dalam kegiatan 

wawancara dengan subyek 

yang diteliti. 

4. Peneliti dalam melakukan 

penelitian ini ternyata 

menemukan beberapa 

permasalahan berupa 

kesulitan untuk bertemu 

dengan subyek penelitian 

karena sibuknya bekerja, 

jarang berada di rumah dan 

tidak mau ditemui di tempat 

kerjanya. 
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