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I. P E N D A H U L U AN 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi telah berada di pelupuk mata yang diawali dengan 

penerapan pasar bebas AFTA pada Tahun 2003, di mana percaturan ekonomi tidak 

lagi terbatas pada wilayah dalam negeri saja, melainkan terbukanya peluang secara 

bebas semua produk baik barang maupun jasa untuk masuk ke wilayah suatu 

negara termasuk di Indonesia. 

Untuk mengantisipasi globalisasi yang sarat dengan keunggulan kompetitif 

tersebut, peningkatan kualitas SDM makin diperlukan, bukan hanya kualitas 

kecerdasan intelektual, melainkan juga harus didukung oleh kecerdasan emosional 

dan spiritual. Golemen (2000) berpendapat bahwa : “kecerdasan akademis praktis 

tidak menawarkan persiapan untuk menghadapi gejolak atau kesempatan yang 

ditimbulkan oleh kesulitan-kesulitan hidup. Namun bahkan IQ yang tinggi pun tidak 

menjamin kesejahteraan, gengsi atau ketidakbahagiaan hidup, sekolah dan budaya 

kita lebih menitik beratkan pada kemampuan akademis, mengabaikan kecerdasan 

emosional…yang juga sangat besar pengaruhnya terhadap nasib kita”. Bahkan 

kecerdasan emosional dapat sama ampuhnya dan terkadang lebih ampuh dari pada 

IQ. (Goleman, 2000).  

Kecerdasan emosional yang dimaksud seperti kemampuan mengatasi 

masalah atau kesulitan hidup, memiliki empati, etos kerja yang tinggi, kemampuan 

mengatasi stress, memiliki motivasi berprestasi, disiplin dan sebagainya (Goleman, 

2000). Kesemuanya itu sangat diperlukan dalam menghadapi era yang penuh 

dengan tantangan dan persaingan SDM. Sementara itu, lembaga pendidikan formal 

seperti sekolah-sekolah mulai dari jenjang pendidikan SD hingga perguruan tinggi 

sampai kini belum banyak menyentuh aspek kecerdasan emosional tersebut apatah 

lagi kecerdasan spritual.  Oleh karenanya, keluarga sebagai lembaga pendidikan 

informal diharapkan mampu melakukan persiapan secara dini untuk membentuk 

kemampuan-kemampuan tersebut melalui proses pengasuhan anak.     

Selain pasar bebas tersebut, yang paling mendesak dan perlu diambil 

langkah antisipasi adalah laju perkembangan teknologi informasi yang demikian 

pesat, yang mana selain membawa dampak positif juga banyak menimbulkan 

dampak negatif, terutama dalam hal rusaknya tatanan kebudayaan dan kepribadian 

bangsa yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Dengan 

perkembangan teknologi pertelevisian yang ditandai dengan begitu mudahnya 

masyarakat mengakses siaran bukan hanya dari dalam negeri, melainkan banyak 
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pula dari luar negeri yang dapat dinikmati setiap saat, tidak kurang menimbulkan 

dampak yang dapat merusak generasi sekarang dan masa akan datang.  

 Salah satu dampak negatif yang mulai terasa sekarang ini, adalah mulai 

merosotnya moral dan  tata krama, sopan santun dan saling asah, asih dan asuh 

dalam hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta dalam kehidupan 

keluarga sebagai nilai-nilai kepribadian yang selama ini dijunjung tinggi oleh bangsa 

Indonesia. Untuk itu, lembaga keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan 

utama perlu mendapat perhatian. Sebab, lingkungan keluargalah sebagai jembatan 

antara individu dan kebudayaannya (Hildred Geeetz, 1983 : 153), agar nilai-nilai, 

norma-norma,  adat istiadat tetap terjaga dan tetap langgeng dan dianut oleh 

generasi ke generasi. Melalui  keluarga anak belajar mengenal nilai, peran sosial, 

norma serta adat istiadat yang ditanamkan orang tuanya melalui pengasuhan .  

  Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama serta lembaga 

yang bertugas melakukan sosialisasi nilai-nilai, norma-norma dan adat istiadat 

perlahan-lahan mulai bergeser, yang kemudian diperparah oleh bergsernya fungsi 

orang tua (ibu) sebagai pendidik pertama dan utama membawa konsekwensi 

terhadap munculnya berbagai masalah baik sosial, psikologis maupun biologis. 

Maraknya berita-berita yang mengenaskan seperti keterlibatan remaja dalam 

mengkomsumsi dan pengedaran narkoba, yang pada gilirannya merusak 

perkembangan jaringan otak dalam jangka panjang dan bahkan dapat 

menyebabkan kematian. Lebih ironis, banyaknya kasus pemuda tega menganiaya 

dan bahkan membunuh orang tua kandungnya sendiri, ataupun sebaliknya. 

Kesemuanya itu merupakan bukti-bukti mulai rapuhnya keluarga sebagai lembaga 

sosialisasi dan pendidikan anak.   

 Sebagai lembaga pendidikan dan sosialisasi, orang tua dalam berinteraksi 

dan menerapkan disiplin serta merawat anak, menggunakan cara atau pola-pola 

pengasuhan tertentu serta kebiasaan-kebiasaan, yang cenderung berbeda-beda 

dari setiap orang tua. Pemilihan pola pengasuhan tersebut terkait dengan berbagai 

pertimbangan situasi dan kondisi, antara lain jumlah anggota keluarga dalam 

rumah, tingkat pendidikan, pendapatan dan jenis pekerjaan orang tua dan lain 

sebagainya. Selain faktor-faktor terkait tersebut, faktor siapa yang ikut terlibat baik 

langsung maupun tidak langsung dalam proses pengasuhan, yang meliputi orang-

orang dekat dari anak (significans others) dan orang-orang di luar lingkungan 

keluarga (generalis others) juga turut menentukan. Di samping faktor tersebut, yang 

terpenting  adalah faktor nilai-nilai, norma-norma dan adat istiadat yang dianut oleh 

masyarakat setempat serta tujuan yang ingin dicapai oleh orang tua (karakter atau 

perilaku apa yang diinginkan terbentuk bagi diri anak). 
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 Kabupaten Wajo sebagai salah satu  daerah yang mayoritas 

penduduknya adalah orang Bugis, memiliki ciri dan karakter khas  yang 

membedakannya dengan etnis Bugis lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. 

Manusia-manusia Wajo termasuk pengelana dan pedagang ulung. Hampir tak ada  

negeri yang tidak didatangi orang Wajo, asalkan ada peluang bisnis dan iklim yang 

menjamin kebebasan berusaha. 

 Orang wajo senantiasa mendambakan terciptanya iklim kebebasan 

berdasarkan prinsip  Maradeka To Wajo’E, najajiang alena maradeka, napoada 

adanna, napabbicara bicarana, napugau gauna, ade assemmaturusennami 

napupuang (Orang Wajo dilahirkan merdeka, bebas berekspresi, bebas berbicara 

dan menyatakan pendapat, bebas berbuat. Hanya hukum berlandaskan 

permusyawaratan yang dipertuan) ( Mustafa, Tangke, 2003).  

 Nilai-nilai khas itulah yang dipegang teguh dan terbentuk bagi diri orang 

Wajo, sehingga dapat membawa kesuksesan di manapun mereka berada. 

Kenyataan itu lahir berkat kepribadian leluhur mereka yang kemudian diwariskan 

kepada generasi demi generasi melalui proses sosialisasi baik melalui proses 

pengasuhan dalam lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga 

(pendidikan dan masyarakat). 

  Nilai kewirausahaan yang telah melekat bagi pribadi orang Wajo tersebut, 

telah membuat orang Wajo dikenal dengan perhitungannya yang cermat. Akibatnya, 

banyak orang yang menganggap bahwa dengan sifat yang penuh perhitungan 

tersebut menyebabkan orang Wajo sulit mengeluarkan dana untuk keperluan selain 

dagang, termasuk untuk keperluan menyekolahkan anaknya.  Namun belakangan 

ini nilai-nilaii tersebut mulai bergeser. Hal tersebut tampak bahwa dewasa ini telah 

banyak orang Wajo yang berhasil bukan sebagai pengusaha atau pedagang, tetapi 

sebagai akademisi dan birokrasi. Fenomena tersebut menunjukkan terjadinya 

perubahan paradigma bagi sebahagian orang Wajo dari wirausaha menjadi 

akademisi atau birokrasi.  

Perubahan dari nilai enterpreneurship menjadi akademisi dan birokrasi 

tersebut terkait dengan proses pengasuhan  sehingga dalam proses sosialisasi dan 

pengasuhan tidak lagi mengarahkan anak menjadi pengusaha atau pedagang 

melainkan orang tua lebih menekankan pada kedua orientasi masa depan tersebut.  

 Berdasar pada pertimbangan pemikiran tersebut, maka dalam penelitian ini 

peneliti tertarik mengkaji perilaku pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua yang 

sukses mengasuh anak di kabupaten Wajo, terutama menyangkut perilaku 

pengasuhan anak mulai dari fase pembuahan hingga masa remaja, kebiasaan, adat 
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istiadat serta cara-cara yang digunakan oleh orang tua dalam membentuk 

perilaku, dan karakter serta kemampuan individu anak.  

B. Masalah Penelitian 

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka 

secara khusus penelitian ini ingin menjawab beberapa permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana perilaku pengasuhan anak pada keluarga Bugis Wajo yang sukses 

mengasuh anak mulai dari fase pembuahan hingga masa remaja?. 

2. Bagaimana cara, kebiasaan dan aturan-aturan serta pola hubungan yang 

dilakukan orang tua dalam melakukan internalisasi dan sosialisasi norma dan 

nilai  agama, moral, sosial dan kebudayaan yang berlaku bagi keluarga Bugis 

Wajo yang sukses mengasuh anak?. 

3. Apakah perilaku pengasuhan yang diterapkan oleh Keluarga Bugis Wajo telah 

berhasil membentuk anak menjadi manusia yang berkualitas baik intelektual, 

emosional maupun spiritual seperti yang diharapkan orang tua ?. 

4. Bagaimana keberlanjutan perilaku pengasuhan tersebut pada generasi Bugis 

Wajo di masa datang, apakah masih dapat dipertahankan atau akan 

mengalami perubahan?.  

C. Tujuan dan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan antara 

berbagai aspek yang bersangkut paut dengan perilaku pengasuhan dan sosialisasi 

anak bagi etnis Bugis Wajo. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk  : 

1. Untuk mendapatkan gambaran secara utuh tentang perilaku pengasuhan anak  

mulai dari fase pembuahan hingga masa remaja. yang berlaku bagi  keluarga  

Bugis Wajo yang sukses mengasuh anak. 

2. Untuk mendapatkan gambaran tentang cara, kebiasaan dan aturan-aturan 

serta pola hubungan yang dilakukan orang tua dalam melakukan internalisasi 

dan sosialisasi norma dan nilai  agama, moral, sosial dan kebudayaan yang 

berlaku bagi masyarakat Bugis Wajo. 

3. Menemukan kaitan antara perilaku pengasuhan yang diterapkan oleh Keluarga 

Bugis Wajo dengan keberhasilannya  membentuk anak menjadi manusia yang 

berkualitas baik intelektual, emosional maupun spiritual seperti yang 

diharapkan orang tua ?. 
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4. Menganalisis prospektif dan keberlanjutan perilaku pengasuhan tersebut pada 

generasi Bugis Wajo di masa datang.  

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan terutama dalam 

memperkaya khasanah  perkembangan ilmu pengetahuan (pure science) 

khususnya tentang kajian Sosiologi Keluarga dan Sosiologi Pendidikan.  

 

II. KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN 

Pengasuhan anak secara sosiologik adalah suatu tindakan sosial yang 

membutuhkan penjelasan sosiologik pula. Berdasar pada hal tersebut  di atas maka 

pemilihan paradigma diletakkan fakta sosial dan defenisi sosial. Ke dalamnya akan 

masuk pandangan Parsons, Mead, Weber, Cooley dan yang lainnya pada tataran 

yang serupa. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan struktur funsionalisme untuk 

menganalisis kedudukan lembaga keluarga sebagai salah satu sistem sosial yang 

ada dalam masyarakat. Beberapa tokoh utama pengembang dan pendukung teori 

structural fungsionalis pada zaman modern ini bisa disebut antara lain Talcott 

Parson, Robert K. Merton, dan Neil Smelser. Menurut teori struktur fungsional, 

masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri dari banyak 

lembaga, di mana masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur 

dan fungsi, dengan kompleksitas yang berbeda-beda, ada pada setiap masyarakat 

baik masyarakat modern maupun masyarakat primitif. Misalnya : lembaga keluarga 

mempunyai fungsi mewariskan nilai-nilai yang ada kepada generasi baru, lembaga 

keagamaan berfungsi membimbing pemeluknya menjadi anggota masyarakat yang 

baik dan penuh pengabdian  untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan 

sebagainya ( Zamroni, 1992 : 26). 

Dalam setiap masyarakat terdapat lima institusi utama yaitu politik, ekonomi, 

pendidikan, agama dan keluarga yang mempunyai tugas dan fungsi yang satu 

sama lain berhubungan, mempengaruhi dan saling mendukung guna memenuhi 

dan melayani kebutuhan masyarakat agar tetap bertahan hidup dan berkembang 

(Leslie, 1982 : 6). Keluarga merupakan institusi yang paling dasar dan penting 

dalam kehidupan manusia, sebab ia merupakan intstitusi pertama yang dihadapinya 

sejak lahir sebelum ia terlibat dalam lembaga-lembaga lain pada tahapan hidup 

selanjutnya. 
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Keluarga sebagai institusi lain bersifat dinamis, selalu berubah sesuai 

dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di mana ia berada. Ini 

merupakan proses yang wajar sebagai suatu reaksi adaptasi oleh institusi keluarga 

terhadap kondisi sosial lingkungannya. Salah satu contoh perubahan penting yang 

terjadi dalam keluarga adalah perubahan dalam bentuk dan fungsi keluarga sebagai 

akibat dari perubahan kehidupan ekonomi yang ditandai dengan adanya proses 

industrialisasi. 

Dari sekian banyak fungsi keluarga yang ada, diakui bahwa fungsi sosialisasi 

merupakan yang terpenting dan tak terpisahkan dengan keluarga. Dalam 

masyarakat industri yang modern, fungsi keluarga tidak dapat dilihat secara 

langsung bagi masyarakat, tetapi fungsinya dalam membentuk kepribadian 

manusia, karena kepribadian manusia tidak dibawa sejak lahir, melainkan harus 

dibentuk melalui proses sosialisasi dalam keluarganya (Anderson, 1973 : 57). 

Manusia lahir sebagai individu yang secara sosial masih hampa namun 

mempunyai kecenderungan ke arah sosial. Melalui sosialisasi mereka memperoleh 

karakteristik sosial dari orang lain. Mereka belajar perihal apa yang layak dan apa 

yang tidak layak, mereka harus memperoleh konsepsi mengenai dunia di 

sekitarnya, dan semua itu dilakukan melalui proses belajar sosial yang disebut 

dengan sosialisasi (Fredrico & Schwart, 1983 : 150). 

1) Sosialisasi Primer, yaitu sosialisasi pertama yang dialami individu pada 

kanak-kanak dalam keluarga sampai ia menjadi anggota masyarakat. 

2) Sosialisasi Sekunder, yaitu proses sosialisasi lanjutan yang memasukkan 

individu ke dalam sektor-sektor baru dalam dunia obyektif dari 

masyarakatnya. 

Sosialisasi primer merupakan proses mendasar dalam diri manusia karena ia 

menanamkan dan mengarahkan banyak hal yang penting bagi perkembangan 

kehidupannya. Pada tahap ini sosialisasi mencakup dua aspek, pertama 

penanaman pengetahuan yang menyangkut aspek keterampilan dan kemampuan 

manusia yang fisik, seperti pengenalan bahasa, simbol, toilet training dan lainnya. 

Ini dimaksudkan agar individu dapat berinteraksi secara kompeten, agar tingkah 

lakunya dapat dimengerti dan ia mengerti tingkah laku orang lain. Kedua, 

penanaman pengetahuan yang menyangkut aspek moral, seperti penanaman nilai 

dan norma yang berlaku, pembentukan sikap tertentu yang tidak terlihat secara 

langsung, namun penting karena memberikan standar-standar mengenai apa yang 

benar dan yang salah, yang baik dan yang tidak baik (Douglas, 1973 : 175-185). 

Dalam proses pananaman pengetahuan kedua aspek tersebut diperlukan 

ikatan emosional yang kuat antara anak yang diasuk dengan pengasuhnya yang 

dianggap berarti (significant others) (Berger & Luckmann, 1987 : 151). Mereka ini 
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adalah orang yang paling dianggap dekat dengan si anak, Pada tahun-tahun 

pertama kehidupannya adalah orang tua khususnya ibunya. Sebab pada tahun-

tahun tersebut ibu monopoli kehidupannya. Oleh karena itu peran ibu dalam 

pengasuhan anak pada usia dini atau usia pra sekolah sangat diperlukan. 

Peran ibu dalam pengasuhan anak pada usia balita ini berubah semakin 

besar dalam masyarakat modern atau masyarakat industri di mana keluarga sangat 

berorientasi pada anak, anak dipandang sebagai “sesuatu yang berharga” dan 

mempunyai nilai tertentu. Pada masa sebelum industrialisasi anak mempunyai nilai 

ekonomis. Ia diharapkan memberi sumbangan ekonomi bagi keluarga sejak usia 

muda, dan ia juga diharapkan dapat menjamin kehidupan serta keamanan ekonomi 

orang tuanya pada usia lanjut. Sedang kini, Berdasarkan hasil beberapa penelitian 

ditunjukkan bahwa mempunyai anak sebagai “kesenangan dan kenyamanan” dan 

sebagai suatu cara untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan persahabatan. 

Adanya perubahan-perubahan nilai anak tersebut menurut Oakley (1974 : 

69) mempunyai implikasi-implikasi terhadap peran ibu sebagai pengasuh anak, 

yaitu sebagai berikut :  

1. Pengetahuan tentang masa anak sebagai periode penting dalam 

pembentukan karakter dewasa menjadikan peran ibu penting. 

2. Kebutuhan akan ibu sebagai pengasuh anak mengharapkan ibu mempunyai 

standar yang lebih baik dan ahli dalam hal pengasuhan anak. 

Keluarga selain berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai yang ada, juga 

sebagai wadah untuk memberikan berbagai bekal kepada anak untuk kelangsungan 

hidupnya hingga mereka dewasa. Berbekal nilai-nilai serta kemampuan dalam 

mengaruhi kehidupan kelak tersebut, maka anak diharapkan menjadi sumberdaya 

manusia yang berkualitas dan prima, sehingga dapat menjadi kebanggan setiap 

orang tua. 

Dalam proses sosialisasi dan pengasuhan anak tersebut, orang tua 

melakukan berbagai macam cara yang dikatagorikan sebagai perilaku sosial. Untuk 

menganalisis perilaku sosial tersebut, digunakan perpaduan berbagai teori tindakan 

seperti teori tindakan (Social Action) karya Parsons, Teori tindakan Max Weber dan 

Pendekatan Interaksionisme Simbolik. 

Parsons menyusun konseptualisasi voluntarisme sebagai proses 

pengambilan keputusan secara subyektif dari aktor-aktor secara individual. 

Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh pelbagai kendala baik yang bersifat 

normatif maupun situasional. Pemikiran dasar dari pendekatan teori diterminisme 

tersebut adalah kegiatan manusia terhambat sedemikian jauhnya, hingga tidak ada 
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ruang bagi pilihan yang dilakukan dengan sadar. Pendekatan seperti ini 

menganggap tingkah laku sosial dan perkembangan kemasyarakatan dibentuk dan 

diatur oleh struktur raksasa yang pada umumnya tak memperdulikan pilihan yang 

dinyatakan secara eksplisit. Pada umumnya pendekatan ini kekurangan istilah atau 

konsep untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis bagaimana 

manusia memecahkan persoalannya, kegiatan-kegiatan kreatifnya dan 

pertentangan-pertentangannya (Burns dkk, 1987).  

Selanjutnya, teori Aksi Sosial Max Weber yang lebih mementingkan pilihan-

pilihan rasional dalam bertindak (rational choice approach), Tindakan diarahkan 

secara rasional ke suatu sistem dari tujuan-tujuan individu yang memiliki sifat-sifat 

sendiri (zweckrational) apabila tujuan itu, alat dan akibat-akibat sekundernya 

diperhitungkan dan dipertimbangkan semuanya secara rasional. Hal ini mencakup 

pertimbangan rasional atas alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, pertimbangan 

mengenai hubungan-hubungan tujuan itu dengan hasil-hasil yang mungkin dari 

penggunaan alat tertentu apa saja, dan akhirnya pertimbangan mengenai 

pentingnya tujuan-tujuan yang mungkin berbeda secara relatif (Weber, 1947). 

Pemahaman tingkah laku dalam memilih seperti itu mengandung suatu 

paradoks karena sedikit sekali memberi tempat kepada kebebasan tingkah laku 

bagi individu-individu dan para pelaku sosial (social agent). “Kebebasan” yang ada 

pada mereka lebih banyak terletak pada penentuan tujuan mereka, yakni apa dan 

bagaimana mereka menilainya.  

Penelitian ini juga menggunakan pula paradigma “interaksi simbolik” 

(Blumer: 1969) yang didasari kumpulan simbol dan pemahaman apa yang muncul 

dan memberikan makna pada interaksi antar individu (Oetomo,  1995:146). Individu 

menciptakan makna bersama melalui interaksinya dan bagi individu makna itulah 

yang menjadi realitasnya.  

Dalam pendekatan interaksi simbolik tekanannya pada pentingnya simbol 

dan proses penafsiran yang terjadi dalam interaksi sebagai sesuatu yang mendasar 

untuk memahami perilaku manusia (Poloma,1984:261: Ritzer, 1992: 61; Camberll, 

1994: 253). 

Menurut Charles Horton Cooley bahwa tiap individu merupakan kaca bagi 

yang lainnya dimana si yang lain melihat dirinya. Hal ini diistilahkan dengan the 

looking glass process. Cooley berpandangan bahwa orang lain itu merupakan 

cermin tempat kita melihat reaksi perilaku kita. (Thio, 1991:  107;  Horton,  1999 a:   

106 ). 

Penemu lain dari paradigma interaksi simbolik adalah George Herbert Mead 

yang menyimpulkan bahwa pada awalnya peran diambil dari orang tua (Children 
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take the roles of their parents) yang disebut significant others atau significant as 

the parents (Sunarto, 1993: 28).  Anak cenderung bermain peran sebagai ibu dan 

ayah mereka serta menginternalisasi sikap orang tua dan membangun ke dalam 

kepribadian dirinya (self). Ketika anak menjadi lebih besar, anak kontak lagi dengan 

orang lain yang oleh Mead disebut generalized others atau representative of society 

as a whole (orang umum yang lain dan bukan orang tua anak). 

Dalam generalized others si anak menginternalisasi nilai dari masyarakat 

secara keseluruhan. Bila dalam permainan kehidupan anak belajar aturan 

kehidupan . Internalisaisi nilai sosial ke dalam bahagian personaliti orang itu oleh 

Mead disebut  “ Me” dan bila anak menempatkan diri di luar dari aturan sosial dia 

mempersonalisasi diri sebagai  “ I “.  Bila dia harus berada dalam tatanam hukum 

atau kelompok kerumunan dia mengatakan diri sebagai  “me” (Charon, 1979: 80;  

Thio, 991: 107 – 108;  Giddens,  1995: 71 – 72 ).  

 Menurut pendekatan interaksionisme simbolik faktor yang menentukan 

dalam memahami perilaku keluarga,  adalah kajian terhadap interaksi antara para 

angota keluarga dan interpretasi apa yang para individu bersangkutan berikan pada 

intraksi tersebut. Karena para anggota keluarga secara terus menerus saling 

mempengaruhi maka keluarga adalah suatu unit sosial yang senantiasa bertumbuh, 

berubah dan bersifat dinamis (Ihromi, 1999: 276-277). 

 Dalam pendekatan ini ada asumsi bahwa seorang bayi tidaklah bersifat 

sosial tertapi bersifat asosial dalam arti anak memperoleh sifat-sifat sosial melalui 

interaksi dengan orang lain. Melalui proses sosialsiasi,  individu terbiasa belajar 

untuk memainkan peranan orang lain dan membayangkan bagaimana pengaruh 

dari interaksi yang dilakukannya terhadap orang lain,  dan membayangkan 

bagaimana penerimaan orang lain berkenaan dengan tindakannya. Dalam diri anak 

berkembang self counsciousness  “kesadaran diri”, yaitu bagaimana dia dilihat 

melalui mata orang lain.  

 Dalam kerangka pemikiran ini fokus utama adalah pada interaksi manusia.  

Melalui proses interaksi inilah terjadi komunikasi antara dua orang atau lebih yang 

memungkinkan terjadinya modifikasi pada perilaku dari semua pihak yang terlibat. 

Manusia belajar untuk berinteraksi secara efektif melalui pengambilan peranan (role 

taking) dan memainkan peranan (role playing). Seorang individu mengambil 

peranan-peranan lain kalau dia mengantisipasi bagaimana orang lain itu akan 

menerimanya, dan dia mengadakan modifikasi dalam perilakunya sesuai dengan 

persepsi-persepsi tersebut. Anak-anak menjadi manusia yang mampu berinteraksi 

melalui sosialisasi dalam keluarga. Kelompok primer ini ditandai oleh kadar 

keakraban – kedekatan -keintiman yang tinggi dan komunikasi tatap muka yang 
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intensif. Karena anggota keluarga secara terus menerus saling mengadakan 

modifikasi dari perilaku melalui interaksinya, maka keluarga adalah unit sosial yang 

berkembang dan bertumbuh dan terus berubah serta bersifat dinamis. Pribadi yang 

disosialisasikan belajar bagimana menginterpretasikan lingkungannya yang penuh 

makna, yang bersifat simbolik itu (terdiri dari norma, nilai makna-makna yang 

dimiliki bersama) dari kelompok acuan dengan siapa individu bersangkutan memiliki 

bersama identitas tertentu. 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang 

penelaahannya kepada suatu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, 

mendetail dan komprehensif. Studi kasus dapat dilakukan pada individu, seperti 

yang lazimnya dilakukan oleh para ahli psikologi. Analisis juga bisa dilakukan 

terhadap kelompok, seperti yang dlakukan oleh beberapa ahli antropologi, sosiologi 

dan psikologi sosial. 

Oleh karena penelitian ini merupakan studi kasus, maka suatu kelompok 

yang dalam hal ini keluarga yang diteliti, permasalahannya ditelaah secara 

komprehensif, mendetail, dan mendalam khususnya dalam hal prilaku pengasuhan 

anak; berbagai variabel ditelaah dan ditelusuri, termasuk juga kemungkinan 

hubungan antarvariabel yang ada. Karenanya studi kasus, bisa jadi melahirkan 

pernyataan-pernyataan yang bersifat eksplanasi. Akan tetapi eksplanasi yang 

demikian itu tidak dapat diangkat sebagai suatu genelaralisasi. 

2. Desain Penelitian 

 Dilhat dari fokus penelitian ini yaitu tentang prilaku manusia yang disebut 

dengan tindakan (action), maka penelitian ini menggunakan pendekatan subyektif. 

Pendekatan subyektif   berusaha menjelaskan makna perilaku dengan menafsirkan 

apa yang orang lakukan. Interpretasi atas prilaku tidak bersifat kausal dan juga tidak 

bisa dijelaskan lewat penemuan hukum atau generalisasi emprisi seperti yang 

dilakukan ilmuwan obyektif (Mulyana, 2001). Pengunaan pendekatan ini 

dimaksudkan untuk menganalisi prilaku orang tua dalam mengasuh anak, dengan 

jalan memberikan interpretasi tentang apa yang mereka lakukan dan berusaha 

memberikan pemaknaan (meaning) terhadap prilaku tersebut, 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

wawancara mendalam dan life history (riwayat hidup yang ada hubungannya 

dengan pengasuhan anak). Metode wawancara mencakup penelitian mengenai 

cara yang digunakan manusia, pendirian-pendirian mereka dengan bercakap-cakap 

berhadapan muka. Metode life history berupaya mengenali data mengenai 
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pengalaman individu terutama yang berhubungan dengan pengasuhan anak 

tertentu dari suatu masyarakat yang menjadi obyek penelitian.  

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

1. Waktu penelitian 

Penelitian ini dlakukan selama kurang lebih satu tahun, sejak Agustus 2003 

hingga Mei 2004.  Meskipun jangka waktu penelitian tersebut telah ditentukan 

selama kurang lebih satu tahun, namun dalam pelaksanaannya peneliti sering 

bolak-balik ke lokasi penelitian, khususnya pada keluarga-keluarga yang masih 

dibutuhkan informasinya dalam berbagai hal, sehingga penelitian ini baru dianggap 

selesai setelah disertasi ini rampung secara keseluruhan.  

2. Lokasi penelitian 

Mengingat sasaran penelitian ini adalah keluarga Bugis Wajo, maka dalam 

penelitian ini penulis menentukan tiga lokasi yaitu Kota Sengkan sebagai ibukota 

Kabupaten Wajo, Kecamatan Belawa mewakili salah satu desa di Kabupaten Wajo, 

dan Kota Makassar sebagai pembanding. Pemilihan kedua lokasi tersebut 

dimaksudkan untuk meneliti prilaku pengasuhan anak bagi keluarga Bugis Wajo 

yang memiliki anak berhasil di bidang pendidikan mandiri dan produktif yang 

sekarang bermukim di Wajo, dan orang tua Bugis Wajo yang sementara ini 

bermukim di Kota Makassar. 

Penentuan lokasi Kabupaten Wajo secara umum oleh karena daerah ini  

sebagai daerah asal orang Bugis Wajo yang telah berkembang sehingga 

membentuk suatu masyarakat yang memiliki budaya dan ciri khas tersendiri. 

Dengan budaya dan karakterisitik yang dimiliki tersebut, maka orang bugis Wajo 

pantas disebut sebagai salah satu etnis yang memperkaya khasanah keragaman 

etnis di Sulawesi Selatan.   

Di samping di Kabupaten Wajo sebagai daerah asal etnis Bugis Wajo, 

Pengambilan Kota Makassar sebagai lokasi penelitian sebagai perwakilan salah 

satu kota besar terdekat dari Wajo. Sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, 

maka Kota Makassar merupakan kota utama tujuan migrasi orang Bugis Wajo, baik 

karena tujuan ekonomi maupun karena alasan pendidikan. Pada awalnya keluarga 

Bugis Wajo berangkat ke Makassar dengan dua tujuan utama tersebut, namun lama 

kelamaan berkembang sehingga beranak bercucu yang kini anak-anak mereka 

banyak yang telah berhasil termasuk di bidang pendidikan (yang mana merupakan 

kajian utama dalam penelitian) ini. 
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C. Sasaran Penelitian 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah keluarga yang memiliki anak yang 

sukses ( berpendidikan sarjana, mandiri dan produktif, taat beragama, hormat dan 

patuh kepada orang tua, menghargai nilai-nilai budaya Wajo ) baik yang bermukim 

di Wajo maupun yang ada di Kota Makassar.  

1. Kriteria  Keluarga yang diteliti 

Dalam penetapan sasaran penelitian ditempuh 2 tahap. Pertama, Untuk 

mendapatkan 12 keluarga, maka masing-masing lokasi penelitian dipilih 4 keluarga 

dengan cara bergulir (snow ball sampling)  yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Memiliki sekurang-kurangnya lima orang anak yang telah sarjana dan telah 

bekerja baik di sektor publik mapun di luar  sektor publik (mandiri dan 

produktif). 

b. Sebagai orang yang berbudaya Bugis Wajo, (terutama ibu) 

c.  Memeiliki riwayat kehidupan keluarga yang utuh baik ayah dengan ibu serta 

diantara anak-anak (sipammase-mase) 

d. Memiliki anak yang taat kepada ajaran agama dan  kepada orang tua.  

2. Strategi Pemilihan Keluarga 

Untuk memperoleh keluarga yang sukses membentuk anak yang berkualitas 

baik kualitas intelektual, emosional maupun  spiritual, dilakukan langkah-

lamgkah sebagai berikut : 

a. Melakukan penciuman lapangan (survai pendahuluan) pada masing-masing 

lokasi penelitian (Belawa, Sengkang dan Makassar) terhadap keluarga-

keluarga yang memilki kriteria seperti disebutkan di atas.  

b. Hasil penciuman lapangan tesebut  selanjutnya dilemparkan kepada 

masyarakat tentang siapa-siapa yang layak atau memenuhi kriteria seperti 

yang diinginkan peneliti. Semakin banyak masyarakat yang memberikan 

informasi tentang keluarga tersebut semakin kuat dan layak untuk dijadikan 

sasaran penelitian.  

c. Mencocokkan hasil penciuman lapangan (survai pendahuluan) peneliti dengan 

informasi dari masyarakat Hasil pencocokan tersebut kemudian ditentukan 12 

keluarga yang layak untuk dijadikan sasaran penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 
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Penelitian kualitatif ini dilaksanakan dengan menggunakan life history 

sebagai teknik utama, dengan interview mendalam ( In dept interviewer)  dengan 

bantuan alat audio, visual dan catatan harian. Fakta yang direkam dengan ketiga 

piranti tersebut di atas dipindahkan ke dalam bentuk narrasi kemudian dilakukan 

analisis (dalam visual misalnya menggambarkan kondisi rumah yang sesuai dengan 

jenis pengasuhan anak).  

E. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh di lapangan selanjutnya 

dilakukan analisis secara kualitatif yaitu dengan cara melakukan deskripsi secara 

naratif terhadap fenomena pengasuhan yang telah ditemukan pada keluarga 

sampel yang diteliti. 

Analisis bertujuan mengurai prilaku yang ada untuk mencari kandungan 

prilaku tersebut yang pada dasarnya merupakan esensi prilaku tadi. Setiap prilaku 

yang diteliti diperlukan dengan standar serupa. Esensi tersebut dihadapkan pada 

pola pikir induktif untuk membentuk konsep. Antara konsep satu dengan lainnya 

dihubungkan dengan alur pikir induktif pula untuk membangun preposisi.   

Konsep dan proposisi dikembangkan atas dasar data lapangan yang 

ditemukan sepanjang penelitian dilakukan dengan menggunakan tahapan analisis 

sebagai berikut :  

a. Fenomena yang ditemukan pada koleksi data dengan menjaring fakta 

prilaku pengasuhan yang bersifat normative pada keluarga Bugis . 

b. Analisis makna dari data yang dihimpun dengan spesifikasi serupa (a) ada 

fakta serupa dikelompokkan, (b) membangun konsep kemudian dilanjutkan 

dengan membangun preposisi (kaitan antara konsep) dengan 

menghimpun keseluruhan keserupaan makna prilaku pengasuhan anak 

pada orang tua Bugis Wajo yang ada di Wajo dan orang tua Bugis Wajo 

yang ada di Kota Makassar. (c) perumusan konsep makna, berdasar point 

a yaitu menjaring prilaku normative yang berarrti prilaku pengasuhan anak 

menurut sosietasnya artinya prilaku pengasuhan anak itu berasal dari atau 

berakar dari budaya. 

F. Pengertian Beberapa Konsep 

Untuk mempermudah analisis dalam disertasi ini, diajukan sejumlah 

terminology yang beberapa di antaranya akan diajukan lebih awal sebagai bahan 
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dasar untuk mengiukuti bahasan disertasi ini lebih lanjut. Terminology tersebut 

akan diajukan satu persatu : 

Budaya ; menurut Taylor budaya adalah pengertian yang mencakup 

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, norma, acuan dan pola pikir 

sebagai anggota masyarakat  

Prilaku Pengasuhan : adalah bentuk umum atau bentuk khusus cara 

mengasuh anak yang meliputi : prilaku interaksi (interaksi ayah-Ibu dengan 

anak,interaksi antara saudara sekandung, pola interaksi antara kerabat ayah-ibu, 

pola interaksi anak dengan luar kerabat), Perawatan dan pengasuhan Anak meliputi 

: Peristiwa kelahiran, Upacara kelahiran dan kehamilan, perawatan anak, menyusui 

dan penyapihan, perlindungan terhadap anak, latihan dan pendidikan, aktivitas 

anak, dan nilai anak, Disiplin dalam Keluarga meliputi : Disiplin makan dan minum, 

disiplin tidur dan istirahat, disiplin buang air dan keberisihan diri, disiplin belajar-

mengajar, disiplin dalam pembiasaan bekerja,  disiplin dalam bermain, disiplin 

dalam beribadah. 

Kelompok Etnik adalah kelompok yang (1) secara biologis mampu 

berkembang biak dan bertahan (2) mempunyai nilai budaya yang sama dan sadar 

akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya (3) membentuk jaringan 

komunikasi dan interaksi sendiri, (4) menentukan ciri kelompoknya sendiri yang 

diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. 

Secara essensial dinyatakan sebagai sejumlah orang yang memiliki persamaan ras 

dan warisan budaya yang membedakan mereka dengan kelompok lainnya. 

Lingkungan fisik, yakni lingkungan di mana setiap keluarga kasus 

membesarkan anak-anaknya meliputi lingkungan pedesaan dan lingkungan 

perkotaan. 

Lingkungan Sosial, adalah ;lingkungan dimana keluarga kasus 

mendapatkan pengaruh dari orang-orang di sekitarnya sebagai lawan interaksinya, 

meliputi orang-orang dekatnya (significant oithers) seperti orang tua/ ,mertua, 

paman dan bibi, kakak dan adik, ipar yang hidup bersama-sama dalam sebuah 

keluarga luas (extended family), dan orang-orang di luar lingkungan keluarga 

(generalized others). 

 

Kualitas Intelektual, yakni anak yang telah melanjutkan atau telah 

menyelesaikan pendidikan tinggi,  Kualitas Emosional, yakni anak yang memiliki 

kemandirian dan etos kerja yang tinggi. Kualitas Spiritual adalah anak yang taat 

menjalankan ajaran agama, taat dan menghormati orang tua, menerapkan nilai-nilai 

Sipammase-mase, sipakatau, sipakalebbi dan sipakainge. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. PROFIL 12 KELUARGA KASUS 

1. Keluarga Almarhum H. Nessa,  

2. Keluarga Drs. H. A. Parewangi, 

3. Keluarga Almarhum K.H.M. Yunus Martan  

4. Keluarga Almarhum H. Andi Pababbari Pangerah,  

5. Keluarga Almarhum A. Muhammad Aris Tjatjo  

6. Keluarga Almarhum H. Abd. Kadir 

7. Keluarga H. Abu 

8. Keluarga H. Pajung 

9. Keluarga Almarhum H.Abd. Halim. M 

10. Keluarga H. Mansur 

11. Keluarga  Drs. H. Kitta Sarabe 

12. Keluarga Almarhum H. Patong 

 

TABEL 1.  REKAPITULASI PROFIL 12 KELUARGA KASUS 

 

NAMA KELUARGA HAL PENTING DITEMUKAN DALAM 

PENGASUHAN 

1. H. Nessa (almarhum), isteri bernama 

Hj. Suherah, umur + 90 tahun, 

pekerjaan semasa hidup penjual pecah 

belah disamping bertani, isteri kepala 

Rumah Tangga, pendidikan tidak tamat 

SD, tidak memiliki peranan sosial, jumlah 

anak 7 orang, masing-masing : 

1. H. Syamsuduha (ibu rumah tangga) 

2. H. Muhamad Rapi Nessa, Bk.Tek 

(Mantan Direksi  Industri Sandang 

Surabaya) 

3. Ir. H. M. Jumaeri Nessa (Mantan 

Direksi BRI Pusat, sekarang salah 

seorang Komisaris Dana Tabungan 

Pensiunan BRI). 

4. Ir. H. M.Jufri Nessa (Almarhum, 

jabatan terakhir Direktur Utama PT. 

Semen Tonasa). 

5. Prof.Dr.Ir.H.M.Nasir Nessa, M.Sc 

(Direktur Pascasarjana Unhas, 

1. Ibu (Hj. Suherah) Melanggengkan 

shalat Tahajjud untuk tiap-tiap 

anak (mattungke). 

2. Membangun jaringan sosial bagi 

anak-anaknya, dengan cara 

membuat anak pertama ”jadi” 

(menyelesaikan studi dan 

mendapatkan pekerjaan), 

selanjutnya anak pertama yang 

membiayai anak kedua hingga 

selesai dan seterusnya hingga 

anak terakhir. 

3. Pengasuhan banyak pula dibantu 

dan ditentukan oleh orang tua Hj. 

Suherah sebagai significant 

others. 
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Makassar) 

6. Drs. H. Rum Nessa, SH, MH 

(Direktur Keperdataan Agama  

Mahkamah Agung Jakarta). 

7. Dra. Hj. Rosma Nessa (Guru SMU 

UMI   Makassar). 

 

2. Drs. H. A. Parewangi (usia 61 thn) 

dan Hj. St. Rafiah Hanafi Rafi, (usia 57 

tahun). Pekerjaan pensiunan Dinas 

Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi 

Selatan, pekerjaan isteri guru SMK, 

pendidikan Sarjana, peran sosial Ketua 

Yayasan Pendidikan GAMA Collage, 

jumlah anak 10 orang, masing-masing : 

1. A.M. Iqbal Parewangi, S.Si. (Dirut 

LBB Gama College Indonesia, 

Calon Anggota DPR Pusat dari 

PAN) 

2. A.M.Saifullah Parewangi, S.S. 

(Pimp. Percetakan Mandiri 

Makassar) 

3. Dr. A.M. Lutfi Parewangi 

(Pendidikan Spesialis Kedoketeran 

UNHAS) 

4. A.M.Alfian Parewangi, ME (Dosen 

UI, mahasiswa S3 UI) 

5. H.A.Muflihah, S.Sos (Dir. Keuangan 

Gama College) 

6. A. Indriani Rahmi Parewangi, ST 

(Karyawan PT. Inco Suroako) 

7. A. Uzwatun Hasanah,  (Mahasiswi 

Fakultas Kedokteran Unhas) 

8. A. Nur Izzatul Mukminah, 

(Mahasiswi ITB Bandung) 

9. A. Ahmad Fadil (Siswa SMU) 

10. A. Ahmad Fauzan (siswa Pesantren 

Al Zaitun Indramayu) 

 

1. Memadukan teori pendidikan 

(paedagogik) dengan pendidikan 

agama serta tradisi yang tidak 

bertentangan aqidah. 

2. Membuat perencanaan yang 

mantap mulai dari pra konsepsi 

hingga pengasuhan masa remaja 

dan dewasa. 

 

 

3. H.  Pababbari (Almarhum) dan Hj. 1. Mengandalkan doa sebagai satu-
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Wettoeng berusia + 70 tahun. Pekerjaan 

semasa hidup sebagai pengusaha hasil 

bumi dan isteri sebagai ibu rumah 

tangga. Peran sosial Hj. Wettoeng 

pernah menjadi pengurus Aisyiah Kota 

Makakssar dan sekarang sebagai 

Direktur Utama Pesantren Ummul 

Mukminin Makassar. Jumlah anak 

sebanyak 9 orang. 

1. Hj. Faridah  (ibu rumah tangga) 

2. Faizah (ibu Rumah Tangga) 

3. Ir. Musli ( PLN Jogyakarta) 

4. dr. H. Najib (Askes Jakarta) 

5. DR. H. Musafir, M.Si (Pembantu 

Dekan II Fak. Ushuluddin Alauddin 

Makassar) 

6. Dra. Mahirah  (guru pada Pesantren 

Ummul Mukminin) 

7. Dra. Apt. Adilah (Apoteker Balai 

POM Makassar) 

8. Ir. Naim (Telkom Bandung) 

9. Ir. Syahid (Konsultan Konstruksi 

Makassar) 

10. Muh. Nur, SH (LBH Makassar 

satunya cara yang paling tepat 

untuk sandaran vertikal dan 

memohon kepada Allah SWT apa 

yang diharapkan bagi anak-

anaknya. Doa dipanjatkan dengan 

penuh keikhlasan dan sungguh-

sungguh berharap hanya kepada 

Allah semata. 

2. Setiap anak wajib melaporkan 

segala kegiatannya kepada orang 

tua terutama ibu, agar orang tua 

senantiasa memberikan doa restu 

untuk kesuksesan anak-anaknya. 

4. Muhammad Aris Tjatjo (almarhum) 

dan Hj. Faridah, usia 65 tahun, 

pekerjaan semasa hidup sebagai pekerja 

keluarga, pendidikan tidak tamat SMEA, 

dan isteri tamat SLTP (Muallimat), 

jumlah anak sebanyak 9 orang, masing-

masing : 

1. dr. Asirah Aris, SpRo (Dokter 

Spesialis Radiologi pada RSUD 

Kendari. 

2. Abdul Aziz  Aris (Pengusaha Bahan 

Bangunan) 

3. Ir. Abdul Jalil Aris (Konsultan) 

4. Najeha Aris, SH ( Staf pada Kantor 

Asisten Deputi Ur Wil Sulawesi, 

Maluku dan Papua Kementerian 

1. Merawat, mengasuh dan mendidik 

anak dengan penuh ketulusan 

terutama ibu. 

2. Mendidik anak dengan cara 

demokratis  
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Lingkungan Hidup) 

5. Dra. Naimah Aris (Dosen FMIPA 

UNHAS dan mahasiswa S3 di 

Jepang) 

6. Musliha Aris, S.T (ikut suami ke  

Kuwait) 

7. Suryani Aris, ST (Karyawan 

Perusahaan Asing Bandung, 

sekarang melanjutkan  S2 di 

Jerman) 

8. Luke Hidayati Aris 

(Mahasiswa STMIK Dipanegara 

Makassar) 

Odani Buatin Aris (Siswa SMU 17 

Makassar). 

5. K.H.M. Yunus Martan 

(Almarhum),isteri pertama bernama Hj. 

Kartini (Almarhumah) dan isteri kedua 

Hj. Husna umur + 50 tahun, pekerjaan 

semasa hidup sebagai Pimpinan Pusat 

Perguruan As’adiyah Sengkang, peran 

sosial sebagai tokoh agama, jumlah 

anak sebanyak 12 orang, masing-

masing : 

1. Hj. Fatimah (almarhumah) 

2. Hj, Faridah 

3. DR. H. M. Rafii Yunus Martan 

(dosen IAIN Alauddin Makassar, 

Pimpinan Pusat Perguruan 

As’adiyah Sengkang priode tahun 

2003 – 2008) 

4. Hj. Ruqayyah  

5.  Zainab Yunus ( almarhumah) 

6. Dra. Umi Kalsum  (Dosen IAIN 

Alauddin Makassar) 

7. Hj. Husniyah. 

8. Kafrawi Yunus, SE  (Staf Bosowa 

Makassar) 

9. Wardah Yunus 

10. Syamsudduha Yunus 

1. Anak dibesarkan dalam keluarga 

yang diperluas (extended family),  

2. Pengasuhan lebih banyak 

berdasrkan norma-norma agama,  

3. Setiap fase mulai dari fase pra 

konsepsi hingga masa remaja 

memiliki doa khusus untuk 

pertumbuhan dan perkembangan 

anak-anak. 
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11. Fadilah Yunus 

12. Iqbal  (Teknisi di Deltacom 

Makassar 

6.  H. Abd. Kadir (Almarhum) dan Hj. 

Banati (+ 75 thn), pekerjaan pedagang, 

pendidikan tidak tamat SD,  jumlah anak 

sebanyak  8 orang, masing-masing : 

1. St. Saleha Kadir, BA (Guru di 

Kampiri Pammana) 

2. Dra. Hariyati Kadir (Pegawai Kantor 

Gubernur Sulsel) 

3. Hasan Kadir (Karyawan 

Perusahaan Minyak Perancis di 

Jakarta) 

4. Ir. Natsir Kadir (Pegawai Dinas 

Perikanan Prov. Sulawesi Selatan) 

5. Ansari Kadir, M.Si (Dosen Kopertis 

Wilayah IX Sulawesi) 

6. Dra. Pancawati Kadir (Guru BK 

SMK IV Makassar) 

7. DR. Rahman Kadir. M.S (Dosen 

Fakultas Ekonomi Unhas Makassar) 

8. Drs. Basir Kadir (Dosen STKOM 

Fajar, Wartawan)  

1. Menanamkan pentingnya menuntut 

ilmu pengetahuan dan agama sejak 

anak-anaknya kecil.. 

2. Menanamkan pentingnya 

kebersamaan dan keterbukaan 

melalui makan bersama. 

3. Mementingkan keseimbangan 

antara pendidikan agama dan 

pendidikan umum bagi anak-anak. 

4. Tidak pernah kasar kepada anak-

anaknya apalagi memukul. 

 

7. H. Abu (+ 70 thn) dan Hj. Kamariah 

(+ 65 thn), pekerjaan pedagang, 

pendidikan tamat SD, jumlah anak  9 

orang, masing-masing: 

1. Dr. Aminuddin. S. PK (Dokter 

Spesialis Kulit,  RSUD Kuningan 

Bandung). 

2. H. Amin, BA  (Pengusaha 

Angkutan, Sengkang) 

3. Dra. Asiani, M.Pd (Dosen Fakultas 

Teknik UNM, Makassar) 

4. Ir. Hamri, MT  (Dosen Kopertis, PD I 

Fakultas Teknik UMI, Makassar) 

5. Dra. Syamsiar (PNS di Barru) 

6. Andariah, SE  (Wiraswasta, 

Sengkang) 

1. Mementingkan persiapan dan 

perencanaan fase pra konsepsi 

(lemba darana) seperti memilih 

waktu yang tepat, membaca doa 

sebelum dan pada saat sedang 

berlangsung. 

2. Menanamkan kejujuran lewat 

teladan yang ditunjukkan pada 

kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan pekerjaannya 

sebagai pedagang. 

3. Memberkan anak-anak makanan 

yang berkualitas terutama ikan 

yang paling baik dan paling lezat. 

4. Tidak pernah menolak permintaan 

uang anak-anaknya berapapun 
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7. Hajerah (Wiraswasta, Tonasa) 

8. Sapri, SH (Pengusaha, Distributor 

Coca Cola, Sengkang) 

9. Dra. Nursidah, MSi  (Alumni S2 

UI, Wiraswasta, Sengkang). 

jumlahnya. 

5. Memberikan keleluasaan bermain 

bagi anak-anak. 

8. H. Pajung ( + 70 Thn) dan Hj. Indo 

Ridi (+ 60 thn), pekerjaan dulu tukang 

jahit dan sekarang penjual obat-obatan 

pertanian, pendidikan tamat SD, peran 

sosial pengurus Masjid, jumlah anak 5 

orang, masing-masing: 

1. DR. Ir. Rusnadi Pajung, M.Sc   

(Dosen Fakultas Pertanian Unhas, 

Kepala Bagian Divisi Tata Ruang 

Badan Penelitian Unhas, Dosen 

Pascasarjana Unhas, Ketua 

Penanggulangan Kemiskinan 

Sulawesi  Selatan. 

2.  Wahyuni ( Wiraswasta Sengkang) 

3. Dra. Anidah (Guru  SMA Surabaya) 

4. Muh. Supriyadi (Wraswasta) 

5. Misbahuddin, ST (Karyawan 

Perusahaan Swasta, Jakarta) 

1. Mengajarkan pada anak-anak 

untuk selalu berbuat yang terbaik 

(jangan pernah berkata 

“pakkobawanniro”)  

2. Disiplin dalam mendidik 

3. Menekankan kejujuran dalam hal 

sekecil apapun. 

9. H. Abd. Halim (Almarhum) dan Hj. 

Raodah (+70 thn), pekerjaan tukang las 

ranjang, kursi, pagar dan lain-lain, 

pendidikan aliyah, posisi sosial golongan 

menengah (tau deceng). Jumlah anak 6 

orang, masing-masing: 

1. Hj. Nadirah (Ibu Rumah Tangga) 

2.  Drs. Rasyidi Amran, M.Si (Dosen 

Kopertis Wilayah IX). 

3.  Dra. Raehana Halim (Guru SDA 

Sengkang)  

4. Dra. Rahmah Halim (Sekretaris 

Bapedalda kab. Wajo) 

5. Dra. Rudiyanah Halim, SH (Hakim 

pada Pengadilan Agama 

Sengkang). 

6. Dra. Sahrah Halim (Wiraswasta) 

1. Menekankan kebersamaan melalui 

makan bersama (menganalogikan 

cara makan induk ayam dengan 

anak-anaknya). 

2. Selalu berusaha memberikan 

makanan yang terbaik. 

3. Menekankan sikap kemurahan 

kepada siapa saja yang 

membutuhkan. 
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10. H. Mansyur ( +65 thn) dan Hj. Mara’ 

(Almarhum), pekerjaan pensiunan penilik 

pendidikan agama, pendidikan Aliyah, 

peran sosial tokoh agama di Belawa, 

jumlah anak sebanyak  8 orang, masing-

masing : 

1. Drs. H. Halil (Pengawas SD, Belawa 

Kabupaten Wajo) 

2. Hj. Nasariah (pengusaha di Tolitoli 

dan Jakarta 

3. H. Mabrur (pengusaha di Tolitoli 

Sulteng) 

4. Drs. H. Maqbul (pengawas SD di 

Tolitoli Sulteng) 

5. Drs. Masykur  (Pengusaha di Toli-toli 

Sulteng) 

6. Drs. Marzuk (Dosen, Samarinda 

Kaltim) 

7. Halwiah  (Almarhumah) 

 

1. Menekankan doa pada tiap-tiap 

fase (fase pembuahan, baru lahir, 

umur 6-7 tahun dan masa remaja). 

2. Selalu berusaha tidak menyalahkan 

atau membicarakan kelemahan 

anak-anaknya di depan orang lain. 

11. Drs. H. Kitta Sarabe (+65 thn) dan 

Hj. Sumiati (+ 60 thn), pekerjaan 

pensiunan guru SMU, pendidikan 

Sarjana Pendidikan, isteri ibu rumah 

tangga, pendidikan tamat SD, peran 

sosial Ketua Komite Sekolah SMP 30 

BTP Makassar, jumlah anak 5 orang, 

masing-masing : 

1. Ir. Syafruddin Kitta (S1 Arsitek, 

Pegawai Insfektorat Provinsi Sulsel) 

2. Khaerati Kitta, S. Apt (S1 Apoteker, 

Apoteker pada Rumah Sakit Islam 

Samarinda 
3. Ikhlas Kitta, ST, MT (S2 Elektro, 

Kontraktor Listrik) 
4. Ikhsan Kitta (Mahasiswa Kedokteran 

UNHAS) 
5. Pasrah Kitta (Mahasiswa 

Kedokteran UMI) 
  

1. Menekankan kedisiplinan dalam 

belajar. 

2. Berusaha tidak memperlihatkan 

kesulitan biaya kepada anak-anak, 

dan selalu memenuhi permintaan 

dana bagi mereka. 
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12. H. Patong (Almarhum) dan Hj. 

Mammu (Almarhumah), pekerjaan 

semasa hidup penjual kain dan pakaian 

jadi, pendidikan tidak tamat SD,  jumlah 

anak 5 orang, masing-masing : 

1. Drs. Dahlan Patong, M.Si 

(Almarhum,  Jabatan terakhir Dosen 

pada Fakultas Pertanian UNHAS). 

2. Drs. Saenong Patong, M.Si (Dosen 

Kopertis Wil. IX Sulawesi) 

3. DR. H. Abd. Rauf Patong (Mantan 

Koordinator Kopertis Wil. IX 

Sulawesi, Dosen Fakultas MIPA 

UNHAS)  

4. Hj. Fauziah (Wiraswasta) 

5. Mulyadi (Wiraswasta) 

 

1. Menekankankan pentingnya 

pendidikan bagi anak-anaknya. 

2. Memberikan uang kepada anak-

anaknya sesuai tingkat 

pendidikannya.  

 

B. PROFIL PERILAKU PENGASUHAN, PENERAPAN DISIPLIN, AJARAN 

DAN POLA HUBUNGAN PADA  12 KELUARGA KASUS 

 

Tabel 2. Rekapitulasi kesamaan prilaku pengasuhan, penerapan disiplin, ajaran dan 

pola hubungan antara orang tua dan anak 

 

PRILAKU 

PENGASUHAN 

PENERAPAN 

DISIPLIN 

AJARAN POLA 

HUBUNGAN 

- Melakukan 

persiapan dan 

perencanaan yang 

cukup matang 

pada saat pra 

konsepsi, misalnya 

berwudhu, shalat 

sunat, berdoa dan 

memilih waktu 

yang dianggap 

baik terutama 

- anak harus 

disiplin pergi 

sekolah dan 

mengaji serta 

melaksanakan 

shalat lima 

waktu. 

- Anak tidak 

terlalu 

ditekankan 

waktu 

- Anak harus 

patuh dan taat 

pada orang 

tua.  

- Untuk menjalin 

kebersamaan  

maka makan 

bersama 

merupakan 

suatu 

kebutuhan 

- Demokratis; 

namun 

cendrung 

otoriter dan 

permissive 

dalam hal-

hal tertentu. 

- Orang tua 

selalu 

berusaha 

memenuhi 
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setelah shalat 

Subhu. 

- Pantangan 

melakukan hal-hal 

yang kurang baik 

seperti berbohong,  

mencela atau 

menertawakan 

orang cacat pada 

saat hamil. 

- Mememenuhi 

kebutuhan nutrisi 

sesuai dengan 

kebutuhan jabang 

bayi. 

- Melahirkan dengan 

bantuan bidan 

atau dukun 

beranak. 

- Mengazani anak 

laki-laki dan 

mengqamati anak 

perempuan yang 

baru lahir. 

- Mengemasi ari-ari 

dengan cara 

mencuci sebersih 

mungkin dan 

menanamnya 

dengan campuran 

berbagai bahan 

seperti gula 

merah, asam, 

pala, kelapa 

sedikit, dibungkus 

dengan kain kafan, 

ditanam yang 

diatasnya diberi 

kelapa yang sudah 

bertunas 

belajarnya, 

namun sesuai 

dengan 

keinginan dan 

kebutuhan 

anak. 

- Anak tetap 

diberi izin 

untuk keluar 

sesuai dengan 

keperluannya, 

tetapi tetap 

diawasi dari 

belakang. 

- Anak tidak 

dibebani 

secara ketat 

pekerjaan 

rumah tangga. 

- Anak dibiarkan 

bermain 

sesuai dengan 

keinginannya 

asalkan tidak 

melupakan 

pelajaran dan 

mengajinya. 

- Anak harus 

saling 

mengasihi dan 

saling 

mendukung 

sesama 

bersaudara 

(sipammase-

mase, sipatuo 

sipatokkong). 

- Orang tua 

selalu 

menunjukkan 

keteladanan 

prilaku yang 

baik pada 

anak-anaknya 

maupun pada 

orang lain.  

- Orang tua 

maupun anak 

saling 

menghormati 

baik dalam hal 

prilaku maupun 

dalam 

berbicara 

(Sipakatau, 

sipakalebbi) .  

- Hanya dua hal 

yang paling 

penting 

dilakukan oleh 

anak yaitu 

bersekolah dan 

mengaji. 

Pesan orang 

tua : 

”Ajamuagaga 

mupugau 

permintaan 

uang anak-

anaknya, 

berapapun 

jumlahnya 

asalkan itu 

memang 

keperluanny

a terutama 

untuk 

keperluan 

sekolahnya. 
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(tergantung dari 

keyakinan dan 

kebiasaan 

keluarga). 

- Mengadakan 

acara aqiqah pada 

saat bayi berumur 

7 hari dengan 

memotong 

kambing 2 ekor 

untuk anak laki-laki 

dan 1 ekor untuk 

anak perempuan. 

-  Nenek atau ibu 

menidurkan anak 

dengan alunan 

lagu-lagu khas 

bugis terutama 

lagu yang 

mengandung 

harapan seperti 

“Yabelale”, dan 

kadang-kadang 

menidurkan 

dengan lantunan 

selawat  

- Menyusui sendiri 

anak-anaknya 

hingga berumur 

kurang lebih 2 

tahun. 

- Memperkenalkan 

makan ikan 

pertama kali 

dengan ikan Anre 

Karaja atau ikan 

Gabus 

- Menyuapi anak 

hingga benar-

benar dapat 

laingnge 

sangadinna 

massikola na 

mangaji”  

- Tidak boleh 

membiasakan 

anak 

berbohong 

betapapun 

kecilnya. 
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makan sendiri. 

- Memberikan 

permainan sesuai 

dengan jenis 

kelaminnya. 

- Membiarkan anak 

bermain sendiri 

sesuai dengan 

kreativitas anak 

terutama pada 

umur balita tetapi 

tetap diawasai dari 

hal-hal yang dapat 

membahayakan 

anak.  

- Membaca doa 

khusus untuk tiap-

tiap fase 

perkembangan 

yakni (1) fase 

pembuahan, (2) 

baru lahir, (3) umur 

6-7 tahun, (4) 

Masa remaja 

hingga dewasa. 

- Memberikan 

makanan yang 

mengandung gizi 

tinggi terutama 

ikan yang memiliki 

rasa yang sangat 

lezat seperti ikan 

Anre Karaja, ikan 

Mas, ikan Gabus, 

Bete, Belanak dan 

sebagainya. 
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C. PEMBAHASAN 

1. Sistem Pengasuhan Anak; Antara Harapan dan Kenyataan  

Berdasarkan pada temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa individu 

melakukan suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi, pemahaman, 

dan penafsirannya atas suatu obyek stimulus atau situasi tertentu (Weber, 1947). 

Tindakan individu merupakan tindakan sosial yang rasional dalam mencapai tujuan 

dengan sarana paling tepat. Parson mengetitik teori Weber dengan menyodorkan 

bahwa Weber tidak memasukkan norma pada faktor yang mempengaruhi perilaku 

individu (Ritzer, 1995). 

Penelitian ini juga menemukan faktor lain yang mempengaruhi perilaku individu 

selain dari ajuan Weber dan norma yang ada pada masyarakat berupa ”kreativitas 

dan kemauan sendiri” untuk melakukan atas aksi tertentu. Perilaku berdasarkan 

kreativiats dan kemauan sendiri tersebut diciptakan sendiri oleh pelaku baik rasional 

maupun non rasional untuk mencapai tujuan tertentu. 

Perilaku pengasuhan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa perilaku yang dilepaskan oleh ibu atau ayah memiliki makna simbolik 

tentang adanya tujuan yang ingin dicapai melalui pengasuhan tersebut. Tujuan 

yang dimaksud bukan hanya tujuan jangka pendek (output) misalnya memberikan 

ikan Anre Karaja sebagai sumber protein yang dapat mengenyangkan anak, tetapi 

Anre Karaja dimaknai sebagai simbol untuk mencapai tujuan jangka panjang 

(outcome) yakni mengharapkan anak nantinya menjadi orang yang selalu tinggi 

derajatnya, disenangi oleh semua orang, dengan mengambil analogi raja.  

Keberhasilan anak-anak mencapai kesuksesan seperti  pendidikan yang 

tinggi (tamat S1 ke atas), memiliki kemandirian  yang tinggi (tidak menganggur) 

serta produktif dalam bekerja diyakini keluarga yang diteliti sebagai hasil dari suatu 

proses pengasuhan yang panjang, mulai dari fase pembuahan, kehamilan, 

kelahiran, masa menyusui dan balita, masa kanak-kanak, masa sekolah dan masa 

remaja hingga dewasa.  

Dalam proses pengasuhan tersebut berbagai cara yang ditempuh oleh orang 

tua baik rasional maupun non rasional, dengan berbagai tujuan tertentu yang intinya 

adalah menghasilkan anak yang dapat diandalkan dengan kualitas SDM yang 

prima. Cara-cara yang ditempuh bukan hanya yang sesuai dengan norma atau nilai-

nilai budaya yang dikenal dan dianut masyarakat secara umum seperti yang 

ditekankan oleh Parsons (teori social actions) , melainkan juga terdapat cara-cara 

lain yang tidak populer dilakukan oleh masyarakat Wajo pada umumnya.  
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Selain itu, keluarga dalam melakukan pengasuhan banyak pula 

dipengaruhi oleh orang-orang dekatnya sebagai significant others, seperti orang 

tua, mertua, nenek atau kakek, dan pengaruh dari apa yang dinginkan oleh 

masyarakat luas sebagai generalized others.  

Secara faktual Keluarga Bugis Wajo  yang berhasil mengasuh anaknya 

sehingga dapat menjadi anak yang sukses, dalam proses pengasuhan anak lebih 

banyak diwarnai oleh perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai agama Islam yang 

dianut mayoritas orang Wajo, sehingga jika ada ritual yang merupakan budaya 

orang Bugis Wajo tetapi bertentangan dengan ajaran agama ditinggalkannya.   

Meskipun demikian, jika ritual yang bertentangan tersebut terpaksa harus 

dilaksanakan oleh karena desakan (impuls) dari significant others, maka ritual 

tersebut boleh dilakukan dengan syarat memodivikasi maknanya atau niat 

pelaksanaan ritual tersebut. Misalnya mappangolo ana’ lolo sebagai ritual yang 

salah satu tujuannya adalah sebagai persembahan kepada leluhurnya (Toriolona), 

dimodivikasi maknanya sebagai upacara penyambutan kelahiran anak dengan 

makanan yang lezat dan berkualitas (malunra na mawasa), sebagai simbol 

kegembiraan atas kelahiran tersebut.  

Beberapa perilaku pengasuhan yang dilakukan oleh 12 kealuarga kasus 

seiring antara nilai budaya dan nilai agama, misalnya melakukan aqiqah pada hari 

ke 7 kelahiran anak, mengemasi ari-ari dengan sebaik-baiknya, dan sebagainya. 

Meskipun demikian, orang tua Bugis Wajo selalu berusaha menghindari (manini) 

pemaknaan perilaku tersebut pada hal-hal yang dapat merusak aqidah bagi 

mereka.   

Perilaku pengasuhan anak yang dilandasi dengan nilai-nilai agama tersebut 

dapat dilihat pada kuatnya keyakinan orang tua terhadap doa yang dipanjatkannya 

pada tiap-tiap even, mulai dari fase pembuahan, kehamilan, masa kanak-kanak, 

dan masa remaja. Bahkan setiap  fase memiliki doa khusus untuk masa 

prerkembanganya, sehingga doa setiap fase berbeda-beda tergantung pada apa 

yang diharapkan pada fase tersebut. Pada fase pembuahan, doa yang dipanjatkan 

bermakna secara umum agar kelak anak yang akan lahir mendapat kebahagiaan 

dunia dan akhirat, setelah lahir anak dibisikkan dengan doa agar kelak di kehidupan 

dunia anak terhindar godaan setan yang menyesatkan, pada saat berumur 6-7 

tahun doa yang paling baik adalah doa yang bertujuan agar anak patuh dan taat 

merlaksanakan ajaran agama terutama shalat lima waktu dengan kesadaran 

sendiri, sedangkan pada masa remaja dimana masa yang yang paling 

menghawatirkan bagi orang tua, maka doa yang paling dianjurkan adalah memohon 
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agar diberi keluarga (isteri/suami dan anak-anak)  yang menyenangkan hati 

(mappasau kininnawa). 

Kesemua doa tersebut dilakukan secara rutin dengan penuh keikhlasan dan 

menyandarkan harapan hanya kepada Allah SWT semata. Disamping doa yang 

bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist Nabi, juga orang tua memiliki doa dengan 

bahasanya sendiri sesuai dengan apa yang diharapkan pada anak-anaknya. 

Misalnya dengan berkata : ”ee puang pasiduppangekka akkatta madecena wija-

wijakku”.(ya Allah pertemukan niat baiknya anak-anakku), ”ee puang werengngi 

pallomo-lomo wija-wijakku lolongengngi decena” (Ya Allah, mudahkan segala 

urusan putra-putriku untuk mencapai kebahagiannya), dan sebagainya. 

Dalam berinterkasi orang tua dengan anak dilandasi dengan cinta kasih yang 

penuh keikhlasan. Sebab hanya dengan cinta dan keikhlasan orang tua, anak dapat 

mencapai apa yang diharapkannya. Orang tua terutama ibu dalam merawat dan 

mengasuh anak selalu dilandasi dengan keikhlasan tanpa pamrih, sehingga tak 

pernah terbetik di dalam hatinya agar apa yang telah dikorbankannya pada anak-

anaknya kelak dapat dibalas dengan balasan yang setimpal dari anak-anaknya, 

melainkan dengan penuh keikhlasan melakukan semuanya tanpa ada tuntutan 

untuk dibalas. Misalnya orang tua berkata dalam hati, ” uhallakeng manengngi wae 

susukku sibawa karesoku lao riko nak, mamuare muancaji anak madeceng” (wahai 

anakku saya halalkan segala air susuku dan jerih payahku kepadamu, semoga 

engkau kelak menjadi anak yang baik).  Bahkan setiap saat orang tua memaafkan 

segala kesalahan anak-anaknya, sehingga tak satupun dosa terhadap orang tuanya 

yang dapat mengganjalnya untuk mencapai kebahagiaanya. 

Harapan 12 orang tua keluarga kasuistik pada saat merawat dan mengasuh 

anaknya, kini telah dicapainya, sebab rata-rata anaknya telah mencapai 

kesuksesan seperti yang diharapkan.  Apa yang telah diharapkannya ketika fase 

pembuahan, ketika mengemasi ari-arinya dengan menyertakan kelapa bertunas 

sebagai simbol yang memiliki banyak manfaat, dapat tumbuh dimana saja, dan jika 

dibiarkan tumbuh akan menjadi tinggi menjulang seperti analogi kelapa, atau 

menghanyutkannya tali pusat ke laut lepas agar kelak anak memiliki wawasan yang 

luas dan dapat mengarungi dunia, ketika melakukan acara mappangolo ana’ lolo 

agar anaknya kelak selalu memakan makanan yang enak  karena kemurahan 

rezkinya atau jabatannya dan agar anak tidak selalu meminta-minta atau 

menginginkan kepunyaan orang lain,  ketika menidurkan anak dengan 

meninabobokkanya dengan lantunan lagu khas seperti Yabelale, yang mengandung 

pesan, harapan dan nasehat, ketika membuang air mandi bayinya pada halaman 

depan rumah, agar anak selalu pada posisi  terdepan (maddiolo), ketika 
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memberinya ikan Anre Karaja atau ikan gabus sebagai awal mula 

memperkenalkan ikan kepada anak sebagai simbol agar anak dapat menjadi seperti 

raja, tinggi kedudukannya, disenangi oleh banyak orang, atau energik seperti ikan 

gabus, kuat bertahan hidup walau di luar habitatnya, ketika selalu makan bersama 

agar kelak semua anggota keluarga selalu saling asah, asih dan asuh (sipammase-

mase), ketika tidak membiarkan anak mengambil sendiri makanannya agar kelak 

anak tidak terbiasa mengambilkan sendiri dirinya walau itu bukan haknya (seperti 

mencuri, menipu, korupsi dan sebagainya), atau tidak melakukan perkawinan yang 

tercela seperti kawin lari atau hamil di luar nikah,  ketika memberi makan kepada 

keluarganya terlebih kepada anak-anaknya hanya makanan yang halal dan 

berkualitas tinggi.   

Temuan penelitian ini telah menunjukkan bahwa secara faktual berdasarkan 

data emperik,  12 keluarga bugis Wajo yang telah menerapkan sistem pengasuhan 

yang telah diuraikan di atas telah menghasilkan SDM yang prima. Hal tersebut 

dapat dilihat dari profil masing-masing keluarga yang diteliti menunjukkan rata-rata 

anaknya telah berhasil mencapai tingkat pendidikan tinggi (Sarjana) dan bahkan 

ada diantaranya mencapai Sarjana Plus (misalnya dokter specialis) serta jenjang 

pendidikan S2 dan S3.   

Bukan itu saja, mereka pun pada umumnya telah mandiri dan produktif, 

sebab walau mereka tidak terserap pada sektor formal (PNS, konsultan dan 

Pegawai BUMN serta Perusahaan Swasta lainnya) namun mereka tetap mau 

bekerja di sektor non formal  seperti menjadi pedagang, kontraktor, pengusaha 

angkutan dan sebagainya.  

Selain tingkat pendidikan dan pekerjaan yang ditekuni tersebut, berdasarkan 

hasil pengamatan dan informasi dari berbagai pihak bahwa dilihat dari sikap dan 

perilaku anak, pada umumnya mereka termasuk anak yang patuh menjalankan 

ajaran agama, taat beribadah, taat kepada orang tua, menghargai nilai-nilai budaya 

norma sosial yang ada pada masyarakat Wajo.  

Hasil  kajian dan temuan dalam penelitian ini,  sekaligus menjawab tentang 

kedudukan hasil penelitian ini diantara penelitian-penelitian lainnya yang terdahulu. 

Beberapa penelitian sebelumnya seperti ; Asiah Hamzah (2000) tentang Pola 

Pengasuhan Anak Etnik Mandar dan Etnik Jawa Migran di Polmas, Hildred Geertz, 

1983 tentang pola pengasuhan anak Suku Jawa di Pare Jawa Timur, Sutomo, dkk 

(1989) tentang Pola pengasuhan anak di Jawa Tengah, Winoto, dkk (1992), Pola 

pengasuhan anak Suku Moro Sumatera Utara, Melvin Kohn, (1977), Pola 

pengasuhan kelas-kelas sosial di Amerika. Beberapa penelitian tersebut hanya 

mengkaji secara diskriptif tentang pola pengasuhan yang ditemukan pada masing-
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masing suku yang diteliti tanpa mengaitkannya dengan hasil dari produk 

pengasuhan.  

Meskipun demikian, penelitian Asiah Hamzah (2000) tentang Pola 

pengasuhan anak Etnik Mandar dan Etnik Jawa Migran telah berusaha mengkaji 

kaitan antara pola pengasuhan anak dengan pengaruh langsungnya terhadap 

kematian bayi sebagai salah satu Kajian Sosiologi Kesehatan. Hasil penelitian 

tersebut telah menemukan bahwa pola pengasuhan ”lepas” yang dilakukan oleh 

etnik Mandar menyebabkan tingginya angka kematian bayi pada etnik Mandar, 

sebaliknya pola pengasuhan ”melekat” yang diterapkan etnik Jawa Migran yang ada 

di Polmas menyebabkan angka kematian bayi pada etnik Jawa Migran. Dengan 

demikian, maka hasil penelitian tersebut secara emperik membuktikan tentang out 

put atau hasil jangka pendek yang langsung dapat dilihat pengaruh suatu proses 

pengasuhan. 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian tersebut, digunakan 

pendekatan paradigma etnometodology, interaksionisme simbolik dan analogi 

Kasper. Obyek kajiannya adalah pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua 

pada masa pra dan pasca kelahiran yang terkait langsung dengan masalah 

kesehatan ibu dan bayi. Misalnya, pemberian nutrisi ibu hamil, pantangan dan 

pemali, pertolongan persalinan, perilaku  kesehatan, pemberian makan pada masa 

balita dan sebagainya. Penelitian tersebut juga berusaha menemukan pola-pola 

umum pengasuhan yang dilakukan kedua etnis tersebut lalu disintesakan dengan  

fenomena kematian bayi pada kedua etnis yang diteliti. 

Sedangkan penelitian ini berusaha mengkaji tentang hasil jangka panjang 

(outcome) dari suatu produk pengasuhan, tentang kualitas SDM secara paripurna, 

baik kualitas intelektual, emosional maupun spiritualnya.  Oleh sebab itu, untuk 

mencapai tujuan penelitian ini, maka obyek yang menjadi kajian dari penelitian ini 

adalah seluruh aspek kehidupan perkembangan manusia secara komprehensip 

mulai dari fase pembuahan, kehamilan, kelahiran, masa balita, masa kanak-kanak, 

masa sekolah hingga masa remaja. Aspek yang diteliti meliputi perilaku 

pembuahan, perawatan anak balita hingga remaja, interaksi dalam keluarga, 

penerapan disiplin, sosialisasi nilai-nilai moral dan sosial , pesan-pesan kebudayaan 

serta pola hubungan antara orang tua dengan anak.  Kajian studi ini adalah 

merupakan kajian Sosiologi Keluarga. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma struktur 

fungsionalisme yang menempatkan keluarga sebagai lembaga  sosialisasi primer di 

dalam sistem kehidupan masyarakat. Sebagai lembaga sosialisasi primer, keluarga 

berfungsi sebagai laten maintenence (pemeliharaan pola) dalam kerangka AGIL 
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(Parsons, 1937) yang berfungsi melakukan transmisi nilai-nilai dan norma-norma 

di dalam masyarakat sehingga masyarakat tetap terjaga kestabilannya. 

Selain itu, digunakan pula paradigma perilaku sosial sebagai pendekatan 

untuk melihat perilaku masyarakat yang bertujuan (goal oriented) dengan 

mengaplikasikan teori social action (Parsons, 1937) dan perilaku sosial milik Max 

Weber (1947).  Teori aksi sosial Parsons memandang bahwa perilaku manusia 

ditentukan oleh nilai dan norma budaya masyarakat  dengan menggunakan alat 

(means) untuk mencapai suatu tujuan (ends). Sedangkan Max Weber menekankan 

rasionalitas alat dan tujuan tindakan, bahwa manusia berperilaku berdasarkan nilai 

dan orientasi yang rasional dan alat yang digunakan juga rasional.  

Kedua teori perilaku sosial tersebut di atas masing-masing memiliki 

kelemahan dan kekuatan. Parsons menafikan manusia sebagai makhluk yang 

memiliki kemampuan berfikir, kreatif dan dinamis sehingga ia mampu melakukan 

dan memodifikasi tindakannya tanpa harus terikat dengan budaya yang berlaku 

secara turun temurun.  Dengan kata lain, Parsons kurang menghargai kedinamisan 

manusia (Ritzer dan Goodman, 2004) . 

Temuan ini merupakan penjelasan tentang menduanya situasi manusia 

sebagai aktor yang mendasar, yakni kebebasan dan determinisme. Manusia 

sebagai individu dan kelompok terpengaruh dalam tindakannya oleh hambatan-

hambatan material, struktur sosial dan kultural, tetapi pada saat yang sama, 

manusia adalah kekuatan yang kreatif dan aktif, yang berperan dalam menentukan 

sejarah mereka (Burns, dkk, 1988).  Hal tersebut berarti bahwa manusia 

mempunyai kekuatan dan kemampuan menghadapi kekuatan alam dan lingkungan 

yang bagaimanapun.  

Berdasarkan pada pandangan tersebut, maka menurut pandangan teori 

Actor, Social Dinamics (ASD) bahwa manusia sebagai pelaku, individu, kelompok, 

organisasi dan bangsa-bangsa dalam tindakannya mengalami hambatan yang 

sifatnya material, struktural kemasyarakatan dan kultural. Pada saat yang sama 

mereka adalah kekuatan yang kreatif dan aktif. Mereka membentuk dan mengubah 

satruktur sosial serta lembaga begitu pula lingkungan materialnya. Dengan itu, 

mereka juga mengubah dengan sengaja dan tidak sengaja kondisi bagi aksi dan 

transaksinya sendiri (Burns, dkk, 1988).  

Selain itu,  teori tindakan sosial Max Weber yang membagi tindakan manusia 

menjadi tindakan rasional dan non rasional. Tindakan yang tergolong rasional 

manakala tindakan tersebut disertai pertimbangan yang logis tentang tujuan dan 

alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut (Johnsons, 1986). 

Sebaliknya tindakan non rasional adalah termasuk tindakan tradisional yang tanpa 
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refleksi dan perencanaan yang sadar tentang mengapa perilaku tersebut 

dilakukan. Hal tersebut dilakukan hanya sekedar kebiasaan dan tradisi yang sudah 

turun temurun yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. 

Kasus 12 keluarga Bugis Wajo yang diteliti, tampak bahwa di dalam 

mengasuh anak agar menjadi anak yang berkualitas, ditempuh cara-cara baik 

rasional maupun non rasional. Perilaku rasional ditunjukkan dengan melakukan 

tindakan yang sesuai dengan pertimbangan logis bahwa alat tersebut dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. Di sisi lain terdapat pula tindakan yang 

menggunakan cara non rasional yang dilakukan secara turun temurun oleh nenek 

moyang mereka,  namun diyakini bahwa alat tersebut  dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

Perilaku pengasuhan yang dilakukan disamping dipengaruhi oleh nilai-nilai 

budaya dan agama, juga mereka menciptakan sendiri perilakunya sesuai dengan 

harapan, persepsi dan imajinasinya dan diyakininya dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan, meskipun perilaku tersebut tidak atau bukan merupakan kebiasaan 

masyarakatnya. 

Berdasarkan pada rujukan teoritis tersebut, dengan penuh kerendahan hati 

penulis tidak mengkritisi  temuan penelitian sebelumnya,  melainkan hasil penelitian 

ini semakin memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosiologi. 

Selain itu, temuan penelitian ini tidak bermaksud mengkritisasi teori tindakan sosial 

Parsons maupun Weber, melainkan mencari titik temu diantara keduanya, sehingga 

dikotomi antara kedua teori tersebut semakin berkurang. 

2. Citra Keluarga : Pembentukan Kualitas SDM yang prima 

Telah diuraikan sebelumnya bahwa sistem pengasuhan yang diterapkan 

orang tua Bugis  Wajo telah menghasilkan anak yang memiliki kualitas SDM yang 

prima, yang bukan hanya memiliki kecerdasan intelektual yang diukur dengan 

tingkat pendidikan rata-rata anak pada masing-masing keluarga, melainkan memiliki 

kecerdasan emosional seperti kemandirian dan etos kerja yang tinggi, memiliki rasa 

saling asah asih dan asuh diantara sesama bersaudara (sipammase-mase) serta 

kecerdasan  spiritual yakni taat dan patuh terhadap ajaran agama serta taat dan 

menghormati orang tuanya. 

Dengan demikian, maka temuan  penelitian ini semakin memperkuat posisi 

atau kedudukan lingkungan keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan 

utama melebihi segala jenis atau lembaga pendidikan lainnya terutama sekolah 

sebagai lembaga pendidikan formal.  Oleh sebab itu, untuk menghasilkan kualitas 
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SDM yang prima tidak cukup bila hanya mengandalkan lembaga pendidikan 

formal,  sebagai lembaga yang diserahi tugas untuk merncerdaskan bangsa melalui 

sekolah-sekolah dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi,  

melainkan melalui suatu proses yang panjang dan melibatkan baik lembaga formal 

di sekolah, non formal di masyarakat dan informal yang diselenggarakan di 

lingkungan keluarga. Pendidikan dan pengasuhan pada lingkungan keluarga 

dimulai dari proses pembuahan, kehamilan, kelahiran, menyusui, pemberian 

makan, masa bermain (balita), masa anak sekolah dan masa remaja. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat  Ki Hajar Dewantoro (dikutip oleh La 

Sulo, 1996 : 195), suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-

baiknya untuk melakukan pendidikan orang seorang (pendidikan individual maupun 

pendidikan sosial). Keluarga itu tempat pendidikan yang sempurna sifat dan 

wujudnya untuk melangsungkan pendidikan ke arah pembentukan pribadi yang 

utuh, tidak saja bagi kanak-kanak tapi juga remaja dan pemuda. Peran orang tua 

dalam keluarga sebagai penuntun, sebagai pengajar dan sebagai pemberi contoh. 

Pada umumnya kewajiban ibu bapak itu sudah berjalan dengan sendirinya sebagai 

suatu tradisi.  

Keutamaan lingkungan keluarga sebagai lembaga pendidikan oleh karena 

terdapat beberapa hal yang tidak dapat dijangkau oleh pendidikan formal, misalnya 

perilaku (gaukeng) pada masa pembuahan, pemberian nutrisi cukup pada saat 

kehamilan, pemberian makanan yang berkualitas ketika balita serta sosialisasi nilai-

nilai baik langsung maupun tidak langsung. Kesemuanya itu berlangsung paling 

banyak terjadi pada usia 0-6 tahun, dimana 80 % perkembangan otak terjadi 

sehingga masa ini disebut sebagai masa atau umur emas (golden age).   

Keterlibatan orang tua secara utuh pada masa tersebut akan memberikan 

efek yang sangat besar pada perkembangan selanjutnya. Perhatian, perawatan, 

dan pembiasaan yang diberikan orang tua kepada anak telah terbukti mampu 

mengantar anak menjadi manusia yang berkualitas di kemudian hari sesuai dengan 

apa yang diharapkan. 

Meskipun temuan penelitian ini telah melegitimasi kembali kedudukan 

lembaga keluarga dimana orang tua sebagai pendidik pertama dan utama, namun 

tidaklah berarti bahwa penyerahan anak pada usia emas (golden age) tersebut ke 

lembaga-lembaga pengasuhan sekunder seperti play group, tempat penitipan anak, 

pree school dan sebagainya belum diperlukan, melainkan peranan lingkungan 

kelaurga perlu dioptimalkan sebelum memasukkan anak ke lembaga-lembaga 

tersebut, atau bahkan keduanya dapat dipadukan secara harmonis sebagai bentuk 

pendidikan usia dini (PUDI). 
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Temuan lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari  12 keluarga 

Bugis Wajo yang diteliti mengakui bahwa dari sekian  banyak hal yang berkaitan 

dengan pembentukan SDM yang prima dan kesuksesan putra-putrianya mencapai 

cita-citanya, faktor yang paling dianggap penting dan paling berpengaruh adalah 

faktor doa yang selalu dipanjatkan oleh orang tua.  Sebab dengan sandaran vertikal 

hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa apa yang diharapkan atau yang diniatkan 

senantiasa akan dikabulkan oleh Tuhan.  Oleh karena kuatnya sandaran vertikal 

tersebut menyebabkan setiap ikhtiar yang dilakukan oleh orang tua selalu disertai 

niat yang suci agar apa yang diharapkan dari segala usaha (gaukeng) tersebut akan 

dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. 

3. Analisis keberlanjutan (Sustainable) dan prospektif perilaku pengasuhan  

keluarga Bugis Wajo 

Temuan penelitian ini telah membuktikan secara emperik bahwa perilaku 

pengasuhan yang diterapkan orang tua Bugis Wajo dahulu telah menghasilkan 

produk pengasuhan,  yakni SDM yang prima yaitu anak-anak yang bukan hanya  

memiliki kecerdasan intelektual melainkan juga kecerdasan emosional dan spiritual.  

Meskipun demikian,  akibat perkembangan jaman dan perubahan sosial 

yang terjadi di mana-mana termasuk yang dialami oleh masyarakat Wajo, maka  

ada beberapa hal yang dapat dianalisis sejauhmana kemungkinan keberlanjutan 

perilaku pengasuhan yang dulu diterapkan oleh orang tua Bugis Wajo, apakah 

masih dapat dipertahankan atau mengalami perubahan pada pengasuhan generasi 

mendatang. yaitu : 

a. Perilaku pengasuhan pada fase pembuahan. Pada generasi 

sekarang dan akan datang  tidak lagi banyak melakukan persiapan dan 

mempertimbangan berbagai aspek yang berkaitan dengan fase pembuahan, seperti 

memilih waktu yang tepat tentang kapan sebaiknya melakukan hubungan suami 

isteri, melainkan mereka bebas melakukan kapan saja mereka inginkan, Hal 

tersebut terkait dengan perubahan sosial yang terjadi dimana rumah-rumah tidak 

lagi berbentuk rumah panggung, tetapi rumah  batu yang memiliki kamar untuk 

masing-masing suami isteri dan dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi di dalam 

kamar, sehingga suami isteri tidak perlu merasa malu mandi keramas. Di samping 

itu, perubahan bentuk keluarga dari keluarga yang diperluas menjadi keluarga inti, 

menyebabkan suami isteri merasa leluasa tanpa merasa malu dilketahui orang lain. 

Kurangnya persiapan dan pertimbangan berbagai aspek tersebut antara lain 

disebabkan karena hingga saat ini sosialisasi dari orang tua tentang pantangan dan 
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anjuran yang berkaitan dengan hubungan seksual antara suami isteri masih 

tetap tabu untuk dilakukan. Akibatnya, sosialisasi tentang hal tersebut tak pernah 

diterima langsung dari orang tuanya, melainkan hal diperoleh dari orang lain 

terutama dari teman sejawatnya yang keadaanya tidak jauh berbeda dengan diri 

anak, sehingga pengetahun anak tentang hubungan seksual mengenai pantangan 

dan anjuran tak pernah tuntas, melainkan diperolehnya secara tidak transparant.  

b. Perubahan sosial yang terjadi seiring dengan perkembangan 

zaman sehingga terjadi perubahan secara perlahan-lahan atau perubahan cepat 

dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Salah satu ciri masyarakat 

modern adalah masyarakat yang semakin rasional dalam berpikir dan berperilaku, 

sehingga perilaku-perilaku tradisional yang non rasional berangsur-angsur 

berkurang dan bahkan hilang sama sekali. Oleh karena makin rasionalnya 

masyarakat, maka perilaku pengasuhan yang termasuk non rasional semakin 

ditinggalkannya, oleh karena hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan logika atau 

akal sehat apalagi menjadikannya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Padahal 

prilaku non rasional yang sering disebut sebagai prilaku tradisional adalah salah 

satu bagian dari pengetahuan lokal (local knowledge), yang saat ini mulai digali 

kembali sebagai salah satu hal yang dapat memperkaya khasanah budaya 

nasional.  

c.  Perubahan nilai anak, bahwa anak pada jaman dulu dianggap 

sebagai kebanggaan keluarga, sehingga bukan hanya diharapkan mereka cerdas,  

mandiri dan produktif, melainkan juga karena perilakunya yang menyenangkan hati 

terutama dalam hal penerapan sipakatau, sipakalebbi dan sipakainge sebagai 

filosofi 3 tatanan yang menjadi nilai-nilai utama bagi masyarakat Wajo. Sebagai 

kebanggaan, maka anak dijaga, diasuh dan dididik dengan penuh keikhlasan dan 

kesabaran, tanpa adanya tuntutan balikan (return)  terhadap apa yang telah 

dikorbankan oleh orang tua terhadap anak-anaknya.  Sedangkan pada generasi 

yang akan datang, disamping anak sebagai kebanggaan orang tuanya juga nilai 

anak berubah menjadi bernilai material, dengan kata lain anak dijadikan sebagai 

asset untuk memenuhi kebutuhan material di masa datang, sehingga orang tua rela 

mengorbankan apa saja demi mencapai hasil yang lebih baik, dengan 

konsekuensinya bahwa anak harus berusaha memenuhi obsesi orang tua tersebut. 

Untuk memenuhi keinginan dan obsesi orang tua, seringkali akan menimbulkan 

pertentangan dua kepentingan yakni kepentingan orang tua dan anak itu sendiri, 

sehingga konflik dua kepentingan tersebut sering menyebabkan anak tidak bahagia.  
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d. Modernisasi / Industrialisasi dan Perubahan Peran Ibu. 

Industrialisasi sebagai akibat kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu 

pengetahuan telah membawa banyak perubahan pada semua aspek kehidupan, 

terutama dalam institusi-institusi primernya, ekonomi, keluarga, politik, pendidikan, 

agama. 

Makin luasnya sektor industri yang ditandai dengan munculnya banyak 

lapangan pekerjaan baru pada awalnya berdampak pada peningkatan kebutuhan 

akan tenaga kerja yang sangat besar sehingga terbuka kesempatan yang luas bagi 

pria dan wanita untuk turut berpartisipasi dalam lapangan kerja sektor industri. 

Menurut Nye dan Hoffman (1963 ) kondisi yang diciptakan industrialisasi telah 

memberikan beberapa kemudahan kepada wanita untuk dapat aktif antara lain : 

1) Diferensiasi dan Spesialisasi. Industrialisasi telah 

mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi terdeferensiasi dan terspesialisasi. 

Segala kegiatan produksi yang sebelumnya terpusat pada keluarga sedikit demi 

sedikit dibagi dengan agen/institusi di luar keluarga seperti, pabrik, sekolah dan 

sebagainya. Hal ini mentransformasikan peran wanita yang tadinya sangat besar 

dalam ekonomi rumah tangga menjadi berkurang, sehingga lebih banyak yang 

dapat dicurahkan untuk mencari pekerjaan di luar rumah. 

2) Perkembangan Teknologi. Berkembangnya pekerjaan-

pekerjaan yang tidak menggunakan kekuatan fisik dalam sektor industri 

memudahkan bagi wanita untuk dapat berpartisipasi dalam lapangan kerja bersama 

kaum pria tanpa menyingkirkannya. Demikian pula mekanisasi alat-alat rumah 

tangga yang menggunakan teknologi baru ikut memperingan beban wanita dalam 

pekerjaan rumah tangga, seperti mesin cuci, setrika listrik dan lainnya, sehingga 

tenaga yang dikeluarkan jika ibu bekerja di luar rumah tidak terasa memberatkan. 

3) Kemajuan Pendidikan. Kemajuan pendidikan wanita 

meningkatkan perannya dalam lapangan pekerjaan. Karena dengan pendidikan 

tinggi wanita mampu mengembangkan kemampuannya dalam pekerjaan. Keadaan 

ini telah membuka cakrawala baru yang kemudian menjadi gejala sosial yang 

sangat penting dalam abad ini. 

Demikian pula yang terjadi di Indonesia, wanita Indonesia yang masuk 

lapangan pekerjaan makin banyak jumlahnya, terutama setelah tahun 70-an. Ini 

berarti tingkat partisipasi angkatan kerja wanita menunjukkan peningkatan dari 
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tahun ke tahun. Namun demikian partisipasi mereka ini berbeda-beda pada 

setiap golongan sosial. 

Bagi wanita yang berasal dari golongan bawah, bekerja merupakan hal 

yang tak dapat dielakkan. Sesungguhnya gambaran ini tidak asing lagi di Indonesia, 

di Jawa khususnya, sejak jaman pra kolonial. (Koentjaraningrat, 1982 ). Setelah 

kemerdekaan, peran wanita sebagai penunjang ekonomi rumah tangga bagi 

golongan miskin bertambah penting, karena posisinya dalam ekonomi publik tetap 

kuat. Semakin miskin keluarga itu semakin banyak yang bekerja di sektor publik. 

(Budiman, 1985) 

Pada wanita golongan menengah keadaanya agak berbeda, mereka tidak 

terlibat secara langsung dalam kegiatan ekonomi keluarga. Partisipasinya dalam 

ekonomi keluarga tidak menentukan, karena hanya membantu suami. Pada wanita 

golongan menengah di pedesaan, bantuannya misalnya berbentuk mengawasi 

pekerjaan yang berhubungan dengan panen, dan kebanyakan kegiatan tersebut 

dilakukan dalam lingkungan rumah. 

Sedangkan bagi wanita golongan “mampu” atau kalangan “atas” kesempatan 

yang diberikan kepadanya untuk aktif dalam kegiatan ekonomi sangat terbatas, 

karena menurut nilai yang berkembang dalam masyarakat lebih banyak 

mengharapkan dan mempersiapkan mereka menjadi istri dan ibu rumah tangga 

yang baik. (Sjahrir, 1985). 

Setelah kemerdekaan, melalui kebijaksanaan pemerintah mengenai 

kesempatan berpendidikan yang sama bagi wanita dan pria maka ini menjadi salah 

satu pendorong yang memberi kesempatan kepada wanita untuk berpartisipasi 

dalam lapangan pekerjaan, karena pendidikan bagi wanita secara teoritis akan 

memperbaiki status, kemampuan dan keahlian seseorang di samping dapat 

meningkatkan aspirasinya.  

Perkembangan teknologi yang menyertai proses industrialisasi dan 

modernisasi yang telah berlangsung di Indonesia terutama sejak akhir tahun 60-an 

juga ikut menjadi penunjang perubahan tersebut. Kemajuan teknologi telah 

memberikan kemudahan dan keringanan dalam pekerjaan rumah tangga, terutama 

dirasakan oleh keluarga wanita golongan menengah ke atas yang cukup mampu 

membeli produk alat rumah tangga yang telah mengalami proses mekanisasi, atau 

untuk membayar jasa yang dapat meringankan pekerjaannya dalam rumah tangga. 

Konsekuensi dari keadaan yang digambarkan di atas tadi ditunjukkan dengan makin 

banyak dan luasnya wanita yang aktif dalam angkatan kerja, artinya pula semakin 

banyak wanita yang terdorong untuk melakukan kegiatan di luar rumah (sektor 

publik). 
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Walaupun demikian,  gambaran yang tampaknya menguntungkan bagi 

kemajuan wanita Indonesia, pada sisi lain menimbulkan masalah tersendiri 

terutama bagi wanita bekerja yang telah berkeluarga. Keluarnya ibu dari rumah 

untuk bekerja sedikit banyak akan mempengaruhi kehidupan keluarganya, suami 

dan anak-anaknya, sebagai konsekuensi dari nilai yang berkembang dalam 

masyarakat yang masih tetap kuat dianut, yaitu bahwa peran ibu dalam rumah 

tangga (sektor domestik) tetap dianggap sebagai peran utama seorang wanita. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka kehadiran orang tua secara utuh di 

rumah dengan tugas utama mengasuh dan mendidik anak-anaknya adalah suatu 

hal yang semakin jarang ditemukan pada keluarga-keluarga modern saat sekarang 

apalagi di masa yang akan datang. Ketidak hadiran orang tua secara penuh di 

rumah mengharuskan mereka secara dini menyerahkan anak-anaknya terutama 

anak yang masih berada pada usia 0 - 6 tahun (golden age) kepada lembaga-

lembaga sosialisasi sekunder seperti play group, tempat penitipan anak dan pre-

school. Penyerahan anak Balita secara dini tersebut dianggap sebahagian besar 

orang tua sebagai cara yang terbaik dan paling aman bagi anak-anak, dibandingkan 

jika anak diasuh oleh pembantu di rumah yang tidak memiliki program dan 

kemampuan mengasuh yang lebih baik.   

e) Ibu enggan menyusui demi menjaga kecantikan payudara. Salah satu 

dampak modernisasi yang berakibat pada pengasuhan anak adalah mulai 

banyaknya orang tua yang enggan menyusukan anaknya dengan alasan agar 

payudaranya tetap terjaga kecantikan dan kekencangannya. Hal tersebut 

disebabkan karena dengan menyusukan anak dapat menyebabkan payudara 

menjadi kendor dan kurang menarik, sehingga memungkinkan kaum wanita merasa 

minder dan tidak percaya diri terutama terhadap suaminya sendiri. Dengan alasan 

kecantikan tersebut, tidak ada jalan lain kecuali memberikan anak susu formula 

yang banyak tersedia di pasar-pasar dan toko-toko swalayan dengan berbagai 

merek serta janji-janji dengan kandungan gizi yang tidak kalah dengan kandungan 

gizi dari ASI itu sendiri. 

D. GENERALISASI EMPERIK 

Bertolak dari pembahasan terhadap analisis data lapangan dan atas dasar 

pengalaman penelitian, beberapa variabel yang diubungkan satu dengan lainnya 

untuk membentuk proposisi. Proposisi tersebut dikaitkan dengan proposisi lain yang 

sama atau berbeda, secara sederhana merupakan temuan-temuan yang relatif 

dikatakan bersifat idiografik (keberlakuan khusus), menurut pendekatan induktif 
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dalam penelitian. Dalam kesempatan ini, proposisi yang terbentuk disebut dalil-

dalil, sebagai berikut : 

1. Perilaku pengesahan anak, dilakukan menurut tradisi budaya yang berlanjut 

dari warisan sosial dan mengalami transformasi sesuai tingkat perkembangan 

“pengetahuan” keluarga dan masyarakat.  

2. Lingkungan keluarga tempat pengasuhan dan pendidikan, memegang peranan 

penting dalam pembentukan watak dan kepribadian anak yang tidak dapat 

digantikan oleh lembaga lain. Ikatan keluarga menjadi reference seseorang 

bagi identitas, pengembangan emosi, status dan profesinya dalam lingkungan 

sosialnya, disamping sebagai wadah sosialisasi nilai budaya dan norma-norma 

sosialnya.  

3. Semakin besar keterlibatan orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan 

dengan pengetahauan yang tinggi tentang makanan bergizi, maka semakin 

besar pula kemungkinan anak asuhannya memiliki kecerdasan yang memadai.  

4. Setiap tindakan orang tua dan keluarga dalam sistem pengasuhan, senantiasa 

dibarengi harapan-harapan dan cita-cita yang diinginkan bagi anaknya, supaya 

menjadi manusia yang prima (utama) dan berguna.  
5. Kecerdasan anak adalah teruhan kualitas SDM di masa datang, dimulai dari 

sistem pengasuhan yang mengajarkan pesan-pesan moral dan keteladanan 

orang tua secara dini pada masa pertumbuhan, dapat dijamin anak remaja jadi 

titipan harapan bangsa. 

  

 

V. KESIMPULAN PENELITIAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada analisis data dengan menggunakan teknik analisis 

kualitatif, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perilaku pengasuhan anak pada 12 keluarga Bugis Wajo yang sukses 

mengasuh anak dirinci sebagai berikut : 

a. Perilaku pengasuhan anak keluarga Bugis Wajo yang sukses mengasuh 

anak menggunakan baik cara rasional maupun non rasional sepanjang 

tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.  

b. Perilaku pengasuhan keluarga Bugis Wajo disamping dipengaruhi oleh 

kultur dan nilai-nilai agama yang berlaku di dalam masyarakatnya, juga 
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orang tua sebagai aktor memiliki kreativitas berpikir  untuk menentukan 

arah hidup anak-anaknya. (determinisme dan kebebasan) 

c. Orang tua dalam berperilaku memperhitungkan kehadiran orang lain baik 

sebagai orang-orang dekatnya (significant others) maupun masyarakat 

secara luas (generalized others).  

2. Keluarga Bugis Wajo dalam melakukan Internalisasi dan Sosialisasi nilai-nilai, 

agama,  moral, sosial dan budaya serta pola hubungan antara orang tua 

dengan anak dilakukan dengan cara seperti berikut : 

a. Menggunakan cara verbal dan non-verbal. Cara verbal dengan 

memberikan petunjuk, pesan, teguran dan nasehat, sedangkan non-verbal 

dilakukan dengan cara memberi contoh dan teladan terhadap anak. 

b. 12 Keluarga Bugis Wajo yang diteliti dalam berinteraksi, antara suami 

dengan isteri, antara orang tua dan anak, antara anak dengan 

nenek/kakek, antara anak dengan paman dan bibi, antara anak dengan 

sepupu, antara anak dengan kerabat jauh dan antara anak dengan 

lingkungan sekitar,  menerapkan 3 tatanan yakni; sipakatau, sipakalebbi 

dan sipakainge.  

c. Pola hubungan yang dominan dilakukan antara orang tua dengan anak 

dalam menerapkan disiplin, sopan santun, dan sosialisasi nilai-nilai bagi 

12 keluarga Bugis Wajo adalah pola hubungan yang demokratis yang 

disertai ketulusan dan keikhlasan orang tua.  

3. Apa yang menjadi harapan orang tua pada saat pengasuhan mulai dari fase 

pembuahan hingga masa remaja telah terwujud, yakni menjadi anak yang 

berkualitas baik intelektual, emosional maupun spiritual. Anak yang dianggap  

memiliki kualitas intelektual oleh karena telah berhasil menyelesaikan 

pendidikan tinggi (sarjana, dokter spesialis, Magister, atau Doktor). telah 

memiliki kualitas  emosional yakni  kemandirian dalam arti tidak menjadi beban 

bagi orang tua, memiliki kemampuan menentukan hidupnya sendiri, serta 

memiliki etos kerja yang tinggi. Sedangkan disebut telah memiliki kualitas 

spiritual, oleh karena mereka taat menjalankan ajaran agama, taat dan 

menghormati orang tua, serta menerapkan nilai-nilai yang berlaku di dalam 

masyarakat Wajo  seperti sipakatau, sipakalebbi dan sipakainge  dalam 

berinteraksi terhadap sesama manusia. 

Kesuksesan 12 Keluarga Bugis Wajo dalam mengasuh anak menjadi 

manusia sukses dan berkualitas tersebut ditempuh dengan cara-cara sebagai 

berikut : 
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a. Melakukan perencanaan dan persiapan yang matang mulai dari fase 

pembuahan hingga masa remaja.  

b. Disamping karena adanya ikhtiar melalui perilaku khusus (gaukeng), juga 

disebabkan karena orang tua lebih menyandarkan pengasuhannya kepada 

Tuhan melalui berbagai doa yang secara rutin dan khusyu’ yang 

dilakukannya pada setiap fase mulai dari fase pembuahan, kehamilan, 

kelahiran Balita, kanak-kanak, remaja hingga fase dewasa. 

c. Orang tua secara tulus dan ikhlas menerima kehadiran anak sebagai 

amanah dari Tuhan, sehingga mereka rela mengorbankan apa saja, baik 

berupa tenaga, pikiran, biaya maupun air susunya agar anak tumbuh dan 

berkembang menjadi anak yang berkualitas tanpa mengharapkan balikan 

(return) dari anak.  

d. Membangun jaringan sosial bagi anak-anaknya, sehingga mereka saling 

asah, asih dan asuh (sipammase-mase) sesama bersaudara. 

4. Perilaku pengasuhan yang pernah diterapkan dan atau sedang diterapkan 

sekarang tidak seluruhnya dapat bertahan untuk diterapkan oleh generasi 

Bugis Wajo mendatang.  Hal tersebut disebabkan karena perubahan sosial 

yang terjadi dan perkembangan jaman terutama karena dampak modernisasi 

dan industrialisasi. 

B.  Implikasi-implikasi. 

Berdasarkan hasil temuan yang dikemukakan dalam simpulan penelitian di 

atas, maka diusulkan beberapa implikasi  baik yang bersifat teoretik maupun praktis 

berikut  ini : 

1. Implikasi teoretik. 

a. Penelitian ini meskipun dalam bentuk studi kasus yang simpulannya hanya 

berlaku pada agrigat sosial yang diteliti secara khusus, namun secara 

substantif mempunyai relevansi ilmiah dengan agrigat sosial yang lebih luas, 

sehingga hasil penelitian ini dapat dipakai oleh peneliti berikutnya sebagai 

landasan teoretik dalam meneliti kasus-kasus entitas sosial yang lebih luas. 

b. Kajian sosiologis tentang prilaku manusia khususnya dalam mengasuh anak 

termasuk kajian yang tergolong langka, sebab pada umumnya kajian yang 

ada paling banyak  merupakan kajian antropologik dan psikologik. Padahal ia 

mempunyai peran yang cukup besar dalam proses pembentukan anak yang 

berkualitas sebagai cikal bakal pembentukan kualitas sumber daya manusia 
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(SDM) yang prima. Oleh sebab itu diperlukan kajian-kajian serupa dalam 

ruang lingkup yang lebih luas dalam rangka mengisi kekosongan tersebut 

untuk dapat dikembangkan labih lanjut. 

c. Penelitian ini setidaknya menunjukkan adanya perbedaan hasil dengan 

beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa perilaku 

pengasuhan anak bukan hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya semata, 

melainkan kompleksitas pengaruh  dari berbagai faktor terutama faktor nilai 

agama dan juga faktor-faktor lain seperti kreatifitas berpikir serta orientasi 

atau harapan yang diinginkan oleh orang tua itu sendiri. 

  2. Implikasi  praktis. 

a. Pembentukan kualitas tiga jenis kecerdasan yakni kecerdasan intelektual, 

emosional dan spiritual terutama kecerdasan intelektual dimulai pada umur 

0-6 tahun (golden age), sehingga membawa konsekuensi logis bahwa orang 

tua harus mengoptimalkan peran pengasuhannya pada priode tersebut, 

mulai dari fase pembuahan, kehamilan, kelahiran, balita dan kanak-kanak. 

Pengasuhan yang dimaksud adalah perawatan, pemberian nutrisi yang 

cukup memadai terutama nutrisi otak, pemberian ASI yang cukup penerapan 

disiplin dan pembiasaan, internalisasi dan sosialisasi ajaran agama dan nilai-

nilai moral, sosial dan kebudayaan. 

b. Ketidakmampuan orang tua hadir secara full time mengasuh anak akibat 

keterlibatannya di dunia kerja dan karena peran-peran sosialnya di 

masyarakat, maka jalan yang paling aman ditempuh adalah menyerahkan 

anak secara dini kepada lembaga-lembaga pengasuhan sekunder seperti 

pre-school, play group dan penitipan anak. Meskipun demikian, waktu yang 

tersisa hendaknya dioptimalkan pemanfaatannya dengan memberikan 

pengasuhan yang lebih berkualitas.  

c. Mengingat ASI merupakan sumber nutrisi yang paling baik untuk 

pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi baik kecerdasan 

intelektual, emosional dan spiritual, maka pemberian ASI mutak diperlukan 

atau dianjurkan baik secara langsung dengan jalan kontak langsung antara 

bayi dengan payudara ibu, maupun dengan cara tidak langsung dengan 

jalan memeras ASI tersebut lalu diberikan kepada sang bayi dengan tetap 

disertasi sentuhan kasih sayang dari pengasuhnya.  

d. Temuan penelitian ini telah menunjukkan bahwa perilaku pengasuhan yang 

dilaksanakan oleh orang tua adalah bahagian dari kearifan lokal (local 
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knowledge) masyarakat Bugis Wajo.  Kearifan lokal tersebut diharapkan 

dapat diadopsi oleh generasi akan datang agar dapat menjadi nilai dan 

pengetahuan bersama antara generasi masa lalu, sekarang dan masa yang 

akan datang. Salah satu langkah yang perlu dilakukan sedini mungkin 

adalah melakukan sosialisasi terhadap nilai-nilai tersebut.  Mengingat proses 

pengasuhan bermula dari fase pembuahan, maka sosialisasi nilai-nilai 

kearifan lokal masyarakat Bugis Wajo sebaiknya dilakukan secara dini 

terutama kepada calon pengantin atau pasangan yang akan memasuki 

gerbang rumah tangga, oleh orang tua atau keluarga yang dituakan yang 

memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal pengasuhan anak (misalnya 2 

hari sebelum akad nikah).    
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