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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Umum disepakati bahwa kualitas sumber daya manusia 

sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Semakin baik 

kualitas pendidikan, semakin baik pula kualitas manusianya. 

Demikian pula, semakin baik kualitas manusia, semakin baik 

pula kualitas pendidikan yang dihasilkan. Salah satu indicator 

pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang membebaskan 

peserta didik dari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan atau 

diskriminasi; suku, agama, etnik, budaya, jenis kelamin dan 

lainnya. Dalam konteks ini, setiap manusia dipandang sebagai 

sumber daya potensial yang bisa menyumbangkan ide-

pemikiran dalam pembangunan. 

Tindakan diskriminatif yang seringkali terjadi dalam 

lintas budaya dunia adalah diskriminasi berbasis jenis kelamin, 

tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Diskriminasi yang 

bisaanya dialami oleh perempuan inilah yang kemudian 

melahirkan para feminis dengan berbagai teori gender, yaitu 

perspektif baru dalam melihat relasi laki-perempuan dalam 
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masyarakat.
1
 di dunia empiric, tentu saja diskriminasi dan 

relasi gender ini tidak sama persis pada komunitas budaya yang 

berbeda.
2
 Perbedaan ini bisa jadi disebabkan oleh system sosial 

yang dibangun, nilai dan norma yang diajarkan, serta agama 

dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tertentu.
33

 

                                                             
1
 Rachel T. Hare-Mustin and Jeanne Marecek, ―The Meaning of 

Difference: Gender Theory, Postmodernism, and Psychology.,‖ American 

Psychologist 43, no. 6 (1988): 455–64, https://doi.org/10.1037/0003-

066X.43.6.455; Nancy J. Hirschmann, Gender, Class, and Freedom in 

Modern Political Theory (New Jersey: Princeton University Press, 2008); 

Dorothy E Smith, Patricia Hill Collins, and Nancy Chodorow, ―Feminist 

and Gender Theories,‖ Sagepub.Com/Sites/Default/Files/Upm-

Binaries/38628_7.Pdf, n.d., 312–80. 
2
 Sharyn Graham Davies, Challenging Gender Norms: Five Genders 

among Bugis in Indonesia, Case Studies in Cultural Anthropology 

(Belmont, CA: Thomson Wadsworth, 2007); Tanti Hermawati, ―Budaya 

Jawa dan Kesetaraan Gender,‖ Jurnal Komunikasi Masa 1, no. 1 (2007): 

18–24; Siti Fatimah, ―Gender Dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau; 

Teori, Praktek dan Ruang Lingkup Kajian,‖ Kafa`ah: Journal of Gender 

Studies 2, no. 1 (January 12, 2012): 11, https://doi.org/10.15548/jk.v2i1.53; 

Asghar Ali Engineer, Islam and Liberation Theology : Essays on Liberative 

Elements in Islam (New Delhi: Sterling Publishers Limited, 1990); Siti 

Nurul Khaerani, ―Kesetaraan dan Ketidakadilan Gender dalam Bidang 

Ekonomi Pada Masyarakat Tradisional Sasak Di Desa Bayan Kabupaten 

Lombok Utara,‖ Qowwam 11 (2017): 18; I Wayan Wirata and Stahn Gde 

Pudja Mataram, ―Perempuan Dalam Naskah Sasak,‖ Jumantara 6, no. 1 

(2015): 261–73. 
3
 Kamila Klingorová and Tomáš Havlíček, ―Religion and Gender 

Inequality: The Status of Women in the Societies of World Religions,‖ 

Moravian Geographical Reports 23, no. 2 (June 1, 2015): 2–11, 

https://doi.org/10.1515/mgr-2015-0006; Nurhilaliati, ―Kepemimpinan 

Perempuan Dan Edupreneurship Di Pondok Pesantren Al-Kautsar Ranggo 

Pajo Dompu,‖ Jurnal Qawwam 11, no. 1 (June 2017): 35–48; Engineer, 

Islam and Liberation Theology : Essays on Liberative Elements in Islam; 

Annemarie Schimmel, My Soul Is a Woman: The Feminine in Islam (New 
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Dalam budaya/system kekerabatan di Indonesia, pun 

didapatkan ragam relasi laki-perempuan yang secara umum 

terbagi dalam system patrineal, matrineal, dan bilateral. System 

kekerabatan di atas membentuk pola, bentuk, system dan 

struktur sosial yang unik dalam system perkawinan, kewarisan, 

relasi sosial, dan perilaku. Semua yang disebut di atas 

diajarkan dalam pendidikan keluarga secara turun-temurun, 

dan secara alamiah anggota masyarakat terikat oleh nilai yang 

diajar-wariskan oleh keluarga/komunitas dalam masyarakat. 

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) terdapat tiga suku besar, 

yaitu Sasak, Samawa, dan Mbojo. Secara umum, system 

kekerabatan ketiga suku ini menganut system kekerabatan 

patrineal. Namun dalam beberapa hal yang bersifat particular 

(perkawinan, kewarisan, dan sosial) ada perbedaan yang 

signikan antara perempuan Sasak, Samawa, dan Mbojo 

(SASAMBO). Tanpa mengabaikan perbedaan dimaksud, yang 

pasti bahwa ada proses transfer nilai, norma, doktrin, dan 

pengetahuan yang dilakukan oleh komunitas/keluarga untuk 

‗membentuk‘ citra perempuan ideal. Yang harus digarisbawahi 

bahwa pendidikan perempuan dalam keluarga Indonesia adalah 

                                                             
York-London: Continuum, 2003); Atun Wardatun, ―Kompromi Dan 

Interseksionalitas Gender Dalam Pemberian Mahar: Tradisi Ampa Co‘i 

Ndai Pada Suku Mbojo,‖ ULUMUNA Jurnal Studi Keislaman XIII, no. 1 

(June 2009): 217–36. 
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pendidikan seumur hidup; dari masa kelahiran, masa kanak-

kanak, remaja, dewasa, pra nikah, pasca nikah, dan seterusnya. 

Keluarga, bagi mayoritas masyarakat Indonesia adalah yang 

utama, dan menjadi referensi dalam banyak aspek kehidupan. 

Dengan demikian, focus penelitian ini yaitu menelisik lebih 

jauh tentang proses pendidikan yang berlangsung dalam 

kehidupan perempuan yang ada di tiga suku di NTB. Di sini 

yang dimaksud dengan pendidikan bukanlah proses yang 

terjadi pada lembaga formal, namun proses dan ouput dari 

sebuah aktivitas transfer nilai, norma, doktrin dan pengetahuan 

yang berlangsung dalam keluarga.  

Perempuan dalam tradisi dan budaya Sasak banyak 

dijelaskan dalam naskah Kotaragama, Dewi Rengganis, 

Megantaka ataupun dalam kearifan local yang mengharapkan 

perempuan memperoleh tempat terhormat dan porsi yang 

sejajar dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban, kedudukan 

dan peran yang dilandasi sikap saling menghormati, 

menghargai, saling menolong dan saling mengisi dalam 

pembangunan
4
. 

Perempuan Bima digambarkan sebagai perempuan yang 

sederhana, pekerja keras, ulet dan tangguh. Di balik 

                                                             
4
 I Wayan Wirata, ―Perempuan dalam Naskah Sasak‖, dalam Jurnal 

Jumantara, vol. 6, No. 1 (2015). ejournal.perpusnas.go.id.   
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kesederhanaannya perempuan Bima memiliki kekuatan dan 

ketahanan mental yang bersaing dengan laki-laki. Dalam 

lintasan sejarah kerajaan sampai kesultanan Bima tercatat 

beberapa nama perempuan yang menduduki jabatan struktural 

dalam pemerintahan seperti Putri Seri Ratna Lila yang bergelar 

Bhumi Sanciwe. Selanjutnya, ada Kamalatsyah yang 

menggantikan adik laki-lakinya yang masih muda sebagai 

sultan pasca ayahandanya Sultan Alaudin Muhammad Syah 

wafat. Demikian juga pasca kemerdekaan didapatkan sosok 

perempuan Bima yang sangat inspiratif, yaitu Putri Maryam 

atau Ina Ka‘u Mari putri Sultan Muhammad Salahuddin sultan 

terakhir Kesultanan Bima yang memberikan sumbangsih dalam 

pembangunan bangsa melalui ide, karya-karya maupun 

aktivitas nyata ketika berada dalam instansi pemerintah.
5
 

Perempuan Sumbawa sebagaimana perempuan Bima 

memiliki peran menentukan dalam kesultanan Sumbawa. 

Tercatat bahwa pada masa lalu, kesultanan Sumbawa pernah 

dipimpin oleh perempuan, yaitu Sultanah I Masugi Ratu 

Karaeng Bonto Parang dan Sultanah Siti Aisyah. Dikatakan 

bahwa pada masa kesultanan, perempuan Sumbawa memang 

lebih banyak tinggal di rumah untuk mengurus rumah tangga. 

                                                             
5
 Dewi Ratna Muchlisa Mandyara, ―Perempuan di Balik Tembok 

Istana‖, https://parewanews.id  

https://parewanews.id/
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Perempuan tidak dilibatkan dalam pertemuan musyawarah, 

namun dalam pengambilan keputusan, suara dan pendapat 

perempuan selalu dipertimbangkan. Di masa lalu (bahkan 

sampai sekarang, pen.) perempuan tinggal di rumah dengan 

tujuan untuk menjaga keturunan. Perempuan sangat dilindungi 

sehingga banyak yang tidak dapat mengenyam pendidikan.
6
  

Kehidupan perempuan temporer pada ketiga suku 

tersebut saat ini tentu saja melanjutkan hal-hal yang merupakan 

tradisi dan budaya yang diwariskan oleh keluarga dan 

komunitas tempatnya hidup. Seperti cerita Nurwahidah (50) 

bahwa meskipun secara akademik dia berada di atas rata-rata 

temannya, tetapi oleh orang tuanya tidak diijinkan melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena dia harus 

mengurus adik-adiknya dan rumah tangga. Dia mengatakan 

bahwa ibunya sangat keras mendidiknya dalam bidang agama 

dan bagaimana menjadi perempuan yang bisa mengurus diri 

dan keluarga.
7
 Hj. Siti Hadijah (75) menceritakan bahwa 

meskipun orang tuanya berpikiran maju dan kalangan 

terpelajar, dirinya tidak boleh bersekolah tinggi-tinggi, karena 

dilarang oleh masyarakat pada waktu itu. Apa yang dialaminya 

ini kemudian membuat Hj. Siti Hadijah mendidik anak-

                                                             
6
 https://Samawarea.com.   

7
 Nurwahidah (Suku Mbojo), wawancara, Februari 2022 

https://samawarea.com/
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anaknya dengan baik dan memberikan kesempatan yang sama 

kepada setiap anaknya dalam melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi.
8
  

Gambaran tentang pendidikan yang diperoleh perempuan 

dalam Suku Sasak dan Suku Samawa pun tidak jauh berbeda 

dengan gambaran tentang pendidikan yang diperoleh 

perempuan suku Mbojo. Sebagaimana dikisahkan oleh Hj. 

Sakinah (54) bahwa dirinya tidak dibedakan dengan saudara 

laki-lakinya dalam kesempatan mengenyam pendidikan sampai 

perguruan tinggi. Dia dan saudaranya harus berpendidikan 

tetapi tidak boleh sekolah ke tempat yang jauh dari rumah. Di 

keluarganya, ibu yang memiliki peran dalam pendidikan adab.
9
 

Demikian juga disampaikan oleh Hj. Hartinah (58) terkait 

bagaimana orang tuanya yang bersuku Samawa mendidik 

dirinya dan semua saudaranya memilki adab dalam bergaul, 

serta harus belajar dan berpendidikan. 
10

 Berdasarkan 

wawancara tersebut, sedikit banyak ada terlihat perbedaan yang 

ditampakkan dalam pendidikan yang diperoleh perempuan 

pada masing-masing suku yang dipengaruhi oleh kultur 

setempat. 

                                                             
8
 Hj. Siti Hadijah (Suku Mbojo), wawancara, Februari 2022 

9
 Hj. Sakinah (Suku Sasak), wawancara, Januari 2022 

10
 Hj. Hartinah (Suku Samawa), wawancara, Januari 2022 
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Ini misalnya ditulis oleh Sang yang membandingkan 

pendekatan dalam pendidikan keluarga pada masyarakat China 

dan Amerika.
11

 Chandra yang mengatakan bahwa kaum 

perempuan dalam suatu masyarakat yang pernah mengalami 

penjajahan mengalami penderitaan ganda yang bersumber dari 

struktur patriarkhi dan praktik kolonial.
12

 Asyari juga menulis 

tentang pentingnya institusi keluarga dalam mendidik anak-

anak dengan beragam nilai kearifan suku Sasak yang kaya 

dengan nilai filosofis dan social kultural.
13

 Sumardi dan 

Hanum melihat bahwa meskipun dalam Suku Sasak terdapat 

stratifikasi sosial seperti di India, namun mobilitas social pada 

Suku Sasak tidak serigid di India, di mana mobilitas dapat 

muncul dari upper Class ke lower class, tetapi tidak 

sebaliknya.
14

 Makhruf dkk meneliti tentang hak-hak dan hak 

waris perempuan dalam Suku Sasak yang ditinjau dari 

                                                             
11

 Kangru Sang, ― A Comparative Study of Differences between 

Chinese and American Family Educational Approaches‖, dalam Jurnal 

J.Educ. Theory Manage 1 (70), 10.26549, 2017 
12

 Priskardus Hermanto Candra, ―Kritik Feminisme Postkolonial untuk 

Membongkar Kultur Patriarki dalam Budaya Manggarai‖, dalam Jurnal 

Pendidikan dan Kebudayaan Missio, Volume 11, Nomor 1, Januari 2019 
13

 Hasyim Asyari, ―The Role of ―Bale Langgak‖ in the Implementation 

of Socio-Cultural Values in Sasak Community‖, dalam 2
nd

 Annual 

Conference on Education and Social Science (ACCESS 2022), 598-601, 

2021 
14

 Lalu Sumardi & Farida Hanum, ―Social Mobility and New Form of 

Social Stratification: Study in Sasak Tribe, Indonesia, dalam International 

Journal of Scientific & Technology Research 8 (10), 708-712, 2019 
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perkembangan hak perempuan saat ini.
15

 Wirata 

mendeskripsikan sosok Perempuan dalam tradisi dan budaya 

Sasak  melalui naskah Kotaragama, Dewi Rengganis, 

Megantaka dan kearifan local, di mana perempuan memperoleh 

tempat terhormat dan porsi yang sejajar dengan laki-laki dalam 

hak dan kewajiban, kedudukan dan peran yang dilandasi sikap 

saling menghormati, menghargai, saling menolong dan saling 

mengisi
16

 Umanailo menjelaskan bahwa sebelum menganut 

agama resmi yang ditetapkan pemerintah, masyarakat Donggo 

mempraktekkan kepercayaan yang dinamakan Makakamba-

Makakimbi yang diekspresikan dalam bentuk sesajen yang 

disebut soji ra sangga untuk memperbaiki hasil pertanian dan 

menumpas hama. Kepercayaan ini kemudian bergeser setelah 

Islam, Katolik dan Protestan masuk di wilayah ini.
 17

  Tulisan 

Soro menunjukkan bahwa masyarakat Bima Dompu 

menggunakan bentuk respects untuk mengaktualisasikan nilai-

nilai pendidikan dalam interaksi sosialnya. Menerapkan 

                                                             
15

 Abdul Gani Makhruf dkk., ―the Inheritance Right of Girls in Sasak 

Customary Low Reviewed from the Development of Women‘s Right‖, 

dalam Journal of Xi‟an Shiyou University, Natural Science Edition, Vol. 17 

Issue 06 17-23 
16

 I Wayan Wirata, ―Perempuan dalam Naskah Sasak‖….. 
17

 Usman Jafar, ― Makakamba-Makakimbi the Original Religion of the 

Donggo Community before Entering the Official Religion in Bima ‖, 

Proceedengs of 11
th
 Annual International Conference in Industrial 

Engineering and Operations Management, Singapore, March 7-11, 2021 
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pentingnya bentuk respects ini telah menjadi tradisi dan ciri 

khas masyarakat tersebut. Hal ini merupakan bentuk konkrit 

dari pengajaran nilai-nilai pendidikan kesantunan yang 

diturunkan dari generasi ke generasi untuk menciptakan nuansa 

kerukunan dalam masyarakat.
18

 

Berdasarkan wacana dan situasi empirik yang terkait 

perempuan yang terjadi pada ketiga suku di NTB yang sudah 

dideskripsikan di atas, peneliti berkepentingan untuk 

mengelaborasi proses pendidikan bagi perempuan yang 

berlangsung pada ketiga suku tersebut, dengan mengangkat 

judul penelitian: ―Pendidikan Perempuan dalam Keluarga 

Suku Sasak, Samawa, dan Mbojo (Sasambo)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Fokus penelitian ini adalah proses internalisasi materi 

pendidikan dalam tahap-tahap kehidupan perempuan di tiga 

suku besar masyarakat NTB, yaitu Sasak, Samawa, dan Mbojo  

dengan pertanyaan penelitian  sebagai berikut : 

1. Apakah tujuan pendidikan bagi perempuan dalam 

keluarga suku Sasambo? 

                                                             
18

 Suharyanto Soro, ―Value Education in the Form of Bima Dompu 

Community Respectness‖, dalam Jurnal Pendidikan Islam Edukasi Islami, 

Vol 10, No 02 (2021) 

http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/issue/view/80
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2. Materi apa saja yang diinternalisasi melalui proses 

pendidikan bagi perempuan dalam keluarga suku 

Sasambo? 

3. Bagaimanakah internalisasi materi melalui proses 

pendidikan bagi perempuan dalam keluarga suku 

Sasambo? 

4. Bagaimanakah materi yang diinternalisasi melalui 

proses pendidikan bagi perempuan dalam keluarga 

suku Sasambo diimplementasikan dalam relasi sosial? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi tujuan pendidikan bagi perempuan 

dalam keluarga suku Sasambo 

2. Menganalisis materi yang diinternalisasi dalam proses 

pendidikan bagi perempuan dalam keluarga suku 

Sasambo. 

3. Menelaah proses internalisasi materi dalam proses 

pendidikan bagi perempuan dalam keluarga suku 

Sasambo. 

4. Menelaah  implementasi materi yang diinternalisasi 
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melalui proses pendidikan bagi perempuan dalam 

keluarga suku Sasambo dalam  relasi social. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi 

pemikiran dalam bidang pendidikan, relasi gender, dan kajian 

budaya nusantara yang dapat membantu konstruksi teoritis 

terkait penguatan sumber daya manusia (perempuan) berbasis 

budaya untuk pembangunan. Sedangkan secara aplikatif, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

pemerintah dan stakeholders lainnya dalam merancang 

pengembangan sumber daya manusia berbasis gender dan 

budaya. Manfaat aplikatif lainnya adalah dapat menjadi acuan 

bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama. 

 

E. Kajian Pustaka 

1. Literatur Review 

Ada dua tema yang terkait dengan penelitian ini, yaitu 

pendidikan keluarga dan gender relation dalam budaya 

Sasambo. Subyek penelitian adalah masyarakat (keluarga) 

Sasak, Samawa, dan Mbojo (SASAMBO). Terkait dengan itu, 

ada banyak tulisan tentang pendidikan keluarga dan juga relasi 
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gender dalam kebudayaan tertentu. Berikut adalah beberapa 

tulisan yang dapat peneliti temukan terkait kajian ini: 

a. Misran Rahman menawarkan konsep tentang pendidikan 

keluarga berbasis gender. Orang tua sebagai poros 

keluarga, idealnya harus memiliki dan menyampaikan tugas 

dan peran masing-masing anggota keluarga dalam 

menigkatkan kesejahteraan keluarga. Uraian konseptual ini 

dilakukan dengan merangkai konsep-teori yang ada dalam 

literature kepustakaan.
19 

 

b. Priskardus Hermanto Chandra yang mengatakan bahwa 

kaum perempuan dalam suatu masyarakat yang pernah 

mengalami penjajahan mengalami penderitaan ganda yang 

bersumber dari struktur patriarkhi dan praktik colonial.
20

 

c. Hasyim Asyari juga menulis tentang pentingnya institusi 

keluarga dalam mendidik anak-anak dengan beragam nilai 

kearifan suku Sasak yang kaya dengan nilai filosofis dan 

social kultural.
21

 

                                                             
19

Misran Rahman, ―Pendidikan Keluarga Berbasis Gender,‖ Jurnal 

Musawa, no. No. 2 (Desember 2015): 234–55. 
20

 Priskardus Hermanto Candra, ―Kritik Feminisme Postkolonial untuk 

Membongkar Kultur Patriarki dalam Budaya Manggarai‖, dalam Jurnal 

Pendidikan dan Kebudayaan Missio, Volume 11, Nomor 1, Januari 2019 
21

 Hasyim Asyari, ―The Role of ―Bale Langgak‖ in the Implementation 

of Socio-Cultural Values in Sasak Community‖, dalam 2
nd

 Annual 
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d. I Wayan Wirata mendeskripsikan sosok Perempuan dalam 

tradisi dan budaya Sasak  melalui naskah Kotaragama, 

Dewi Rengganis, Megantaka dan kearifan local, di mana 

perempuan memperoleh tempat terhormat dan porsi yang 

sejajar dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban, 

kedudukan dan peran yang dilandasi sikap saling 

menghormati, menghargai, saling menolong dan saling 

mengisi
22

 

e. Kangru Sang yang membandingkan pendekatan dalam 

pendidikan keluarga pada masyarakat China dan 

Amerika.
23

 

f. Usman Jafar menjelaskan bahwa sebelum menganut agama 

resmi yang ditetapkan pemerintah, masyarakat Donggo 

mempraktekkan kepercayaan yang dinamakan 

Makakamba-Makakimbi yang diekspresikan dalam bentuk 

sesajen yang disebut soji ra sangga untuk memperbaiki 

hasil pertanian dan menumpas hama. Kepercayaan ini 

kemudian bergeser setelah Islam, Katolik dan Protestan 

                                                             
Conference on Education and Social Science (ACCESS 2022), 598-601, 

2021 
22

 I Wayan Wirata, ―Perempuan dalam Naskah Sasak‖….. 
23

 Kangru Sang, ― A Comparative Study of Differences between 

Chinese and American Family Educational Approaches‖, dalam Jurnal 

J.Educ. Theory Manage 1 (70), 10.26549, 2017 



15 

masuk di wilayah ini.
 24

   

g. Suharyanto Soro menunjukkan bahwa masyarakat Bima 

Dompu menggunakan bentuk respects untuk 

mengaktualisasikan nilai-nilai pendidikan dalam interaksi 

sosialnya. Menerapkan pentingnya bentuk respects ini telah 

menjadi tradisi dan ciri khas masyarakat tersebut. Hal ini 

merupakan bentuk konkrit dari pengajaran nilai-nilai 

pendidikan kesantunan yang diturunkan dari generasi ke 

generasi untuk menciptakan nuansa kerukunan dalam 

masyarakat.
25

 

h. Ika Kurnia Sofiani dkk meneliti tentang gender bisa 

pendidikan anak usia dini dalam keluarga. Dengan 

mengacu pada model pola asuh yang permissive, 

demokratis, dan otoriter, Sofiani menyimpulkan bahwa 

gender bisa lebih banyak terjadi pada keluarga dengan 

model pola asuh yang otoriter.
26

 

                                                             
24

 Usman Jafar, ― Makakamba-Makakimbi the Original Religion of the 

Donggo Community before Entering the Official Religion in Bima ‖, 

Proceedengs of 11
th
 Annual International Conference in Industrial 

Engineering and Operations Management, Singapore, March 7-11, 2021 
25

 Suharyanto Soro, ―Value Education in the Form of Bima Dompu 

Community Respectness‖, dalam Jurnal Pendidikan Islam Edukasi Islami, 

Vol 10, No 02 (2021) 
26

Ika Kurnia Sofiani, Titin Mufika, and Mufaro‘ah Mufaro‘ah, ―Bisa 

Gender dalam Pola Asuh Orangtua pada Anak Usia Dini,‖ Jurnal Obsesi : 

http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/issue/view/80
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 Tulisan-tulisan di atas belum menampakkan gambaran 

holistic terkait pendidikan bagi perempuan yang dilakukan 

dalam ketiga suku yang ada di NTB, entah terkait tujuan, 

materi, metode, dan pelaku pendidikan. Selain itu kajian yang 

dilakukan masih terbatas pada hal-hal yang terkait masing-

masing kebudayaan seperti seni, keyakinan, pengetahuan, 

kepemimpinan, dan kajian lain terkait perempuan. Penulis juga 

merasa kesulitan untuk menemukan kajian terkait perempuan 

Samawa.  

 

2. Kajian Teoritik 

a. Keluarga dan Pendidikan 

Secara konseptual, dalam QS. Al-Nisa; 9 tertulis “dan 

hendaklah engkau khawatir jikalau engkau meninggalkan 

generasi yang lemah di belakangmu”. Agar generasi kuat, 

Rasulullah Muhammad berpesan “uthlub al-ilma min al-mahdi 

ila al- lahdi” (tuntutlah olehmu ilmu dari kecil hingga msuk 

liang lahat). Pesan Rasulullah yang lain, „ajarilah anak-

anakmu karena sesungguhnya mereka hidup di masa yang 

sama sekali berbeda dari masa-mu („allimu auladakum fa 

innahum ya‟isyun fi zaman ghair zamanikum)‟. Dari ayat dan 

                                                             
Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 4, no. 2 (February 8, 2020): 766, 

https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.300. 
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hadis di atas, ada beberapa point kesimpulan yang dapat 

diambil sebagai rujukan : 

1. Penguatan sumber daya adalah mutlak dibutuhkan 

utuk pengembangan masyarakat, dan peningkatan 

kualitas hidup. 

2. Pengembangan sumber daya sebagaimana dimaksud 

melalui proses ilmu pengetahuan. 

3. Pengetahuan yang diajarkan adalah pengetahuan yang 

sifatnya kontekstual dan meberikan jawaban atas 

masalah dan realitas. 

4. Pengembangan sumber daya dan proses ilmu 

pengetahuan yang diuraikan di atas tanpa ada 

diskriminasi/pembedaan antara jenis kelamin laki-

perempuan. Ada banyak ayat al-Quran dan teks hadis 

lain yang menguatkan. 

 Uraian di atas adalah konsep global dalam kajian 

pendidikan Islam yang jika dialog-kan dengan locus-

tempus tertentu akan menghasilkan ragam varian yang 

unik. Di Lombok Barat misalnya dikenal dengan slogan 

patut patuh pacu, yang intinya adalah bermaksud untuk 

mengajak pada harmonisasi nilai local dengan realitas 

sosial dalam bingkai perdamaian. Tatas tuhu tresna, 
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sabalong samalewa,
27

 nggahi rawi pahu
28

, dan beberapa 

slogan lainnya yang digunakan sebagai spirit dalam 

membangun sumber daya manusia adalah kristalisasi nilai 

budaya local dengan nilai global dalam ajaran Islam. 

Sumber daya manusia, dalam Quran-Hadis harus dikuatkan 

tanpa ada diskriminasi; suku, budaya, jenis kelamin dan 

lainnya. Di sisi Tuhan, manusia adalah sama. Perempuan, 

dalam budaya masyarakat Sasak, Samawa, dan Mbojo 

adalah sumber daya dan juga sekaligus asset, yang 

diperlakukan khusus untuk menopang dan menguatkan 

sendi mayarakat. 

Keluarga merupakan sumber modal social yang paling 

fundamental, baik keluarga dalam arti kelurga inti (nuclear) 

maupun keluarga besar. Karenanya, ia sekaligus pilar utama 

penguatan di masyarakat. Dikatakan demikian karena performa 

keseluruhan keluarga sebagai unit terkecil dalam msyarakat 

memberi pengaruh besar bagi masyarakat luas. Untuk itu, 

                                                             
27

 Yaspis Edgar N. Funay, ―Sabalong samalewa sebagai Etika Moral 

Orang Sumbawa,‖ Jurnal Pemikiran Sosiologi 7, no. 2 (December 24, 

2020): 103, https://doi.org/10.22146/jps.v7i2.62526. 
28

 Lili Suryaningsih, Rusdiawan Rusdiawan, and Nuriadi Nuriadi, 

―Kajian Makna Nggahi Dana dan Makka Pada Budaya Penyambutan Tamu-

Tamu Besar Di Dompu,‖ LINGUA: Journal of Language, Literature and 

Teaching 15, no. 2 (August 29, 2018): 83, 

https://doi.org/10.30957/lingua.v15i2.479. 
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seluruh upaya pemberdayaan masyarakat harus dimulai dan 

diarahkan kepada unit-unit keluarga dari masyarakat itu 

sendiri.
29

 Keluarga mempunyai peran yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia, baik dilihat dari perspektif individu 

maupun perspektif masyarakat. Dari perspektif individu, 

keluarga merupakan simbol bagi kemuliaan, pengorbanan, 

cinta pada kebaikan, kesetiaan dan lain-lain yang dengannya 

keluarga dapat menolong individu untuk menanamkannya 

kepada dirinya. Dari perspektif masyarakat, keluarga 

merupakan institusi sosial yang terpenting dan merupakan unit 

sosial yang utama. Melalui individu-individu dalam 

masyarakat dipersiapkan nilai-nilai kebudayaan, kebisaaan dan 

tradisinya, dipelihara kelanjutannya, dan melalui keluarga juga 

kebudayaan dipindahkan dari satu generasi ke generasi 

selanjutnya. 

 

b. Perempuan dalam Konstruksi Budaya Sasak, Samawa, dan 

Mbojo 

Kebudayaan menurut E. B. Taylor, dalam British 

Anthropologist yang dikutip Avruch, adalah the ―complex 

                                                             
29

 Fawaizul Umam dkk, Membangun Resistensi, Merawat Tradisi: 

Modal Sosial Komunitas Wetu Telu, (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 

2006), h. 31 
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whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, 

custom and any other capabilities and habis acquired by man as 

member of society.‖ Dengan demikian, kebudayaan bersifat  

kompleks, banyak seluk-beluknya dan merupakan totalitas, 

karena meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, 

hokum, adat, dan lain-lain kapabilitas dan kebijaksanaan yang 

dihasilkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

Berdasarkan batasan ini, kajian terkait perempuan dapat dilihat 

dalam posisinya sebagai produk dari sebuah kebudayaan di 

lokus mana perempuan itu berada. Dalam makna bahwa semua 

pengetahuan, norma hokum, dan norma adat yang mengatur 

perempuan terkait lekat dengan kebudayaannya, yang 

dipengaruhi antara lain oleh falsafah hidup, perkembangan 

ilmu pengetahuan, kualitas sumber daya manusia, keinginan 

untuk berubah dan sebagainya dari komunitas dalam lingkup 

kebudayaan itu. Dengan demikian, kebudayaan bersifat relative 

dan hanya berlaku pada anggota komunitas. Perempuan dalam 

perspektif kebudayaan Suku Sasak, bisa jadi berbeda dengan 

perempuan dalam perspektif Suku Samawa, Suku Mbojo, dan 

sebagainya. Perempuan dalam kebudayaan besar Indonesia 

tentu saja berbeda dengan perempuan dalam kebudayaan India, 

Jepang dan sebagainya. 
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Dalam konteks di atas, masyarakat Indonesia mengenal 

tiga sistem budaya dalam hubungannya dengan relasi laki-

perempuan, yaitu: patriarki, matriarki, dan bilateral. Ketiga 

model budaya di atas adalah nurture, sesuatu yang terbentuk 

oleh karena adanya interaksi manusia dalam realitas sosial 

tertentu dan hasilnya adalah kreativitas/budaya. Pengetahuan 

dan pengalaman masing-masing masyarakat membentuk pola, 

bentuk, dan model interaksi yang unik pada masing-masing 

masyarakat. Realitas inilah yang mengkonstruksi teori gender; 

yang membedakan peran laki-perempuan dalam relasi sosial. 

Secara natural, laki perempuan berbeda dalam banyak hal, 

utamanya dalam struktur dan fungsi biologis. Dalam agama, 

hal di atas dinyatakan sebagai jaminan Tuhan untuk 

keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam Islam, istilah ini 

dikenal dengan sunnatullah, yang di dalamnya tidak akan 

ditemui perubahan (nature constructed)
30

.
 
Namun secara sosial, 

laki-perempuan seringkali dibedakan yang dampaknya adalah 

ketimpangan relasi laki-perempuan dalam masyarakat. Bentuk 

ketimpangan dimaksud adalah subordinasi, pelabelan yang 

negatif (streotype), tindak kekerasan (violence), dan perempuan 

                                                             
30

 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru 

Tentang Relasi Gender (Bandung: Mizan, 1999); Sachiko Murata, The Tao 

of Islam: A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought (New 

York: State University of New York Press, 1992). 
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mananggung kerja yang lebih berat (duoble burden)
31

. 

Kesemua yang disebut di atas adalah konstruksi budaya, yang 

bisa jadi setiap masyarakat/komunitas mengkonstruksi 

stigma/citra yang berbeda dan beragam terkait peran sosial 

perempuan. 

Menjelaskan perilaku perempuan dan bagaimana 

perempuan diperlakukan dalam budaya yang berbeda di 

Indonesia harus dilakukan secara cermat mengingat Indonesia 

merupakan salah satu bengsa yang pernah dijajah. Dampak 

jangka panjang dari kolonialisme tentunya meninggalkan 

pengaruh yang signifikan terhadap budaya dan tradisi 

masyarakat. Demikian juga dengan perlakuan terhadap 

perempuan. Untuk itulah maka pembahasan terkait perempuan 

di Indonesia dapat dilakukan dengan memotretnya dari 

perspektif teori feminism pasca-kolonial. Feminisme pasca-

kolonial merupakan bentuk feminisme yang berkembang 

sebagai tanggapan terhadap feminisme yang lebih difokuskan 

pada pengalaman perempuan dengan latar budaya Barat. 

Tujuan Feminisme pasca-kolonial adalah mempelajari 

rasisme dan dampak politik, ekonomi dan budaya jangka 

panjang dari kolonialisme yang berpengaruh terhadap 

                                                             
31

 Mansour Faqih, Analisis Gender Dan Transformasi Sosial 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 45–49. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Barat
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perempuan kulit berwarna dan non-Barat di dunia pasca-

kolonial.
32

  

Feminisme pascakolonial lahir sebagai respons terhadap 

kolonialisme, imperialisme, dan penekanan feminis Euro-

Amerika yang menghegemoni seluruh wacana gender, yang 

merupakan salah satu cara nilai-nilai Euro-Amerika secara 

imperialistik dikenakan pada budaya lain. Feminisme 

pascakolonial melakukan intervensi ke dalam kerangka 

pemikiran feminisme. Teori ini menolak kecenderungan 

feminis Euro-Amerika untuk universalisasi bentuk penindasan 

yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka sendiri, dengan 

mengabaikan perbedaan penting dalam cara perempuan dari 

berbagai latar belakang nasional, etnis dan agama mengalami 

ketimpangan gender. Feminis Euro-Amerika menganggap, 

bahwa perempuan di "Timur" merupakan korban struktur 

agama dan patriarki "terbelakang", tidak berdaya dan tidak 

tercerahkan. Para perempuan di luar Euro-Amerika ini 

dibayangkan sangat membutuhkan apa yang disebut kekuatan 

peradaban "kesetaraan," "hak," dan "sekularisme" yang 

dirangkul dalam budaya Euro-Amerika liberal. 

Kaitannya dengan feminism pasca kolonial, kutipan 

                                                             
32

 https://id.wikipedia.org/wiki/feminisme_pasca-kolonial 

https://id.wikipedia.org/wiki/feminisme_pasca-kolonial
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panjang dari Umme Al‐wazedi dalam Postcolonial Feminism 

and the Politics of Intersectionality memaparkan pandangan 

beberapa penulis, seperti Haida Safia Mirza yang berpendapat 

bahwa perempuan kulit berwarna di seluruh dunia harus 

terlibat dalam ―perjuangan anti-rasis dan anti-seksis, di era 

postkolonial untuk menghasilkan dunia yang adil dan adil 

secara sosial". Untuk itu menurutnya perempuan kulit berwarna 

harus melakukan tindakan identifikasi diri dalam politik secara 

sadar dan bermakna, dengan melepaskan diri dari ikatan 

pendapat feminis Barat, karena adanya perbedaan tempat dan 

perjuangan yang terfragmentasi secara global di abad ke-21 ini. 

Sementara itu, Bandana Purkayastha dan Susan Standford 

Friedman berpendapat bahwa "Interseksionalitas adalah konsep 

kunci dalam teori feminis lokal yang menekankan perbedaan di 

antara perempuan yang dihasilkan dari interaksi berbagai 

sistem penindasan". Interseksionalitas feminis dan agama, 

menurut Friedman dipengaruhi oleh teori feminis AS pada 

1980-an yang telah mengembangkan konsep penindasan ganda, 

locationalitas, dan posisionalitas untuk menjelaskan perbedaan 

di antara perempuan yang dihasilkan oleh persimpangan 

struktur penindasan yang berbeda. Sedangkan Purkayastha 

berpendapat bahwa "konseptualisasi interseksionalitas 
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merupakan versi yang diperluas berdasarkan 

ras/kelas/gender/usia/kemampuan/ seksualitas/etnis/bangsa"- 

perubahan dalam ruang transnasional. Dia  juga mengatakan 

bahwa agama digunakan untuk membuat profil rasial dalam 

sebuah bangsa dan lintas Negara. Secara khusus, dimensi 

spiritual, psikologis, dan fisik dari keyakinan agama, praktik, 

dan kepemilikan komunal secara signifikan berbeda dengan 

konstituen identitas lainnya seperti ras, kelas, seksualitas, atau 

asal negara. Chandra Talpade Mohanty berpendapat bahwa 

aspek identitas dan hubungan sosial dibentuk oleh operasi 

simultan dari berbagai sistem kekuasaan".  

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa 

Feminisme postkolonial nampaknya membedakan konsep  

"kesetaraan" untuk perempuan di tempat yang berbeda. Ada 

yang fokus pada kesenjangan upah gender, tenaga kerja 

domestik yang tidak dibayar, dan aspek pornografi yang tidak 

manusiawi, yang dalam kajian gender disebut kesenjangan 

dalam akses, partisipasi, manfaat dan control. Tergantung pada 

konteks sosial, politik, dan historis negara tempat perempuan 

tersebut berada. Feminis postkolonial percaya feminisme harus 

muncul secara lokal dari pengetahuan regional daripada 
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memaksakan konsep dan wacana yang ahistoris dari tempat 

yang berbeda. 

Secara umum, relasi gender dalam budaya dunia 

didominasi oleh budaya patriarki; yang mengutamakan laki-

laki atas perempuan. Termasuk di Indonesia, mayoritas budaya 

nusantara menganut system patriarki, yang oleh para feminis 

dituding sebagai pemicu hadirnya ketimpangan relasi gender 

dalam masyarakat.
33

 Hanya sedikit budaya masyarakat yang 

menganut system matrineal dan bilateral. Walau masyarakat 

menganut budaya matriarki dan bilateral, bukan berarti tidak 

ada masalah relasi gender, hanya saja kadar, kualitas, dan 

kuantitasnya yang berbeda. Salah satu sumber nilai yang 

diduga menyumbang ketimpangan relasi gender dalam budaya 

adalah ajaran/doktrin agama.
34 

Pada sisi lain, agama dan 

budaya di Indonesia sudah menyatu. hanya berbeda tapi tidak 

dapat dipisahkan. Adat bersendikan syara‟, syara berbendikan 

                                                             
33

 Angelius Chrisantho Sile, I Wayan Suwena, and Ni Luh Arjani, 

―Relasi Gender dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal,‖ Humanis 24, no. 2 

(May 28, 2020): 177, https://doi.org/10.24843/JH.2020.v24.i02.p09; Esli 

Zuraidah Siregar and Ali Amran, ―Gender Dan Sistem Kekerabatan 

Matrilinial,‖ Jurnal Kajian Gender dan Anak 2, no. 2 (January 14, 2020): 

133–46, https://doi.org/10.24952/gender.v2i2.2173. 
34

 Amina Wadud, Inside the Gender Jihas Women‟s Reform in Islam 

(Braintree USA: Maple-Vail Book Manufacturing Group, 2006); Fatima 

Mernissi, Islam Dan Demokrasi Antologi Ketakutan (Yogyakarta: 

LKiS/Pustaka Pelajar, 1992); Klingorová and Havlíček, ―Religion and 
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agama,agama bersendi kitabullah. itulah slogan yang dikenal 

di Indonesia. Dengan demikian, agama dan budaya 

memberikan ‗warna‘ dalam relasi gender di Indonesia.  

Perempuan dalam tradisi dan budaya Sasak banyak 

dijelaskan dalam naskah Kotaragama, Dewi Rengganis, 

Megantaka ataupun dalam kearifan local yang mengharapkan 

perempuan memperoleh tempat terhormat dan porsi yang 

sejajar dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban, kedudukan 

dan peran yang dilandasi sikap saling menghormati, 

menghargai, saling menolong dan saling mengisi dalam 

pembangunan.
35

 Naskah Kotaragama menggambarkan bahwa 

perempuan merupakan sosok yang mendapatkan kedudukan 

yang tinggi dalam pergalan sehari-hari: Hana wong ngistri 

hangucap-ucap lan wong lanang ngika halunus, Tanana 

halane rarasane. Ya ta wong wadong hika, hala sisya 

pangucape. Maka lanang ngika hora suka, rawuh hing pala 

karta. Punang ngistri kawratana, katiban sabda 3000. 

Sinakolan istri tan sajana haran. Bait ini mengindikasikan 

bahwa perempuan harus menjaga tutur katanya dalam 

pergaulan sehari-hari, terutama kepada laki-laki. Karena jika 

                                                             
35

 I Wayan Wirata, ―Perempuan dalam Naskah Sasak‖, dalam Jurnal 

Jumantara, vol. 6, No. 1 (2015). ejournal.perpusnas.go.id.   
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tidak, akan menimbulkan rasa tidak senang dari laki-laki, yang 

kemudian bisa melaporkannya ke pengadilan.
36

 

 Dalam kompas.com terdapat uraian terkait kelebihan 

yang dimiliki perempuan Sasak yang digambarkan sebagai 

perempuan yang bersifat multitalenta, karena mereka 

menyangga ekonomi keluarga, menjadi penjaga tradisi, dan 

pelaku seni. Fakta-fakta terkait perempuan Sasak dapat 

dipahami dari beberapa anggapan yang menempatkan 

perempuan pada posisi terhormat, seperti: Bumi/Gumi Nina 

atau ibu pertiwi. Semua perempuan Suku Sasak sangat dijaga 

nama baiknya sehingga reputasi dan pencitraan terhadap 

perempuan tetap dipertahankan. Masyarakat Sasak 

menganggap bahwa perempuan sangat dihormati kemudian 

harus memiliki perilaku sopan santun dan selalu berbuat baik 

sehingga menjadi panutan bagi keluarga dan masyarakat. Posisi 

vital perempuan dalam keluarga dapat juga dilihat dari istilah 

Inen Bale dalam hukum warisan Suku Sasak, di mana bagian 

inti rumah itu miliknya perempuan. Inen bale merupakan ruang 

induk yang meliputi bale luar (kamar tidur) dan bale dalem 

yang difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan harta 

                                                             
36

 I Wayan Wirata, ―Perempuan dalam Cerita Naskah Islam Lokal 

(Suku Sasak) di Lombok (Pendekatan Sosiologi)‖, dalam Jurnal Mudra, 

Vol. 31, No. 2, Mei 2016, 264-269 
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benda. Arsitektur rumah Suku Sasak juga diukur menggunakan 

telapak kaki perempuan sebagai patokan perhitungan ukuran 

bagian-bagian rumah. 
37

 

Sementara itu, di kalangan masyarakat Sumbawa dikenal 

adanya ungkapan tau salaki balemar, tau sawai basowan yang 

bermakna lelaki memikul  dan perempuan menjunjung, yang 

menggambarkan tentang beban kerja dan jumlah barang yang 

harus dibawa oleh lelaki dan perempuan. Ungkapan tersebut 

menunjukkan bahwa barang bawaan laki-laki lebih berat dari 

barang yang di bawa oleh perempuan. Tau sawai enti 

pamongka, tau salaki enti rangala menunjuk pada pembagian 

tugas antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat 

Samawa. Ungkapan tersebut menyiratkan perempuan bekerja 

di dapur memasak dan laki-laki bekerja membajak sawah. 

Dalam kajian gender, ungkapan tersebut menggambarkan 

bahwa kaum perempuan tempatnya ada di ranah privat 

sedangkan laki-laki berada di ranah public. Padahal, dunia 

empirik masyarakat suku Samawa adalah, perempuan tidak 

hanya bertugas memasak di dapur akan tetapi banyak juga 

perempuan yang bekerja di sawah. Jadi, ungkapan tersebut 

sebenarnya telah sejak lama dipatahkan oleh masyarakatnya 

                                                             
37

https://www.kompas.com/edu/read/2021/04/23/130000471/4-hal-

menarik-dari-perempuan-suku-Sasak-?page=all, dikutip Agustus 2022 
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sendiri, terbukti bahwa perempuan juga sibuk bekerja di sawah 

dan ladang mereka bahkan mengambil upah untuk bekerja di 

sawah dan ladang orang lain. Belakangan konsep ini sudah 

mulai memudar karena banyak perempuan yang mengikuti 

perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sehingga 

banyak perempuan yang bekarja di ranah publik.
38

  

Selain dari ungkapan-ungkapan terkait relasi perempuan 

dan laki-laki, gambaran terkait penghormatan masyarakat 

Sumbawa terhadap kaum perempuan dapat dilihat dari tradisi 

yang berlaku, seperti tradisi tama lamung. Tama lamung 

merupakan salah satu upacara siklus daur kehidupan pada 

masyarakat Sumbawa bagi seorang gadis yang akan memasuki 

usia remaja dengan dipakaikan pakaian adat Samawa yang 

dinamakan Lamung Pene. Lamung Pene yang dikenakan terdiri 

dari tujuh warna yang melambangkan  makna kehidupan. Tama 

lamung bermaksud memberitahukan kepada seorang anak 

bahwa ia akan memasuki usia remaja, sehingga ia menyadari 

perubahan-perubahan, baik secara fisik maupun mental dalam 

kehidupan yang akan dialaminya. Tradisi tama lamung ini 

dirangkaikan dengan kegiatan mengkhitan anak perempuan 

                                                             
38

 Jumianti Diana, Mahsun & Burhanuddin, ―Gender dalam Bahasa 

Samawa; Tinjauan Antropolinguistik‖, dalam Jurnal Basastra, 8 (1):16 

April 2019, https://www.researchgate.net/publication/334452843  
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yang masih kecil. Menurut Hermansyah, tradisi tama lamung 

adalah bentuk penghormatan terhadap perempuan sekaligus 

upaya menjaga nilai moral dan etika agar perempuan Samawa 

memegang teguh pendirian dan martabatnya sehingga memiliki 

rasa malu yang memiliki relevansi dengan budaya ilaq (malu) 

yang menjadi salah satu pilar budaya Samawa.
39

  

Sumber lain yang bisa ditelusuri terkait perempuan 

Sumbawa adalah Ama Samawa yang berupa pepatah atau 

ungkapan dan perumpamaan yang bisaa digunakan 

masyarakat Sumbawa untuk menyampaikan perasaan dan isi 

hatinya dengan menggunakan bahasa-bahasa kias atau 

simbolik seperti rasa senang, sedih, jengkel, marah atau 

berkaitan dengan nilai-nilai dan sikap serta sifat manusia 

lainnya. Kajian Febriani dan Hendrokumoro menunjukkan 

bahwa dalam Ama Samawa ditemukan metafora lawas terkait 

perempuan yang dikonseptualisasikan ke dalam 13 bentuk 

yaitu 1) perasaan, 2) sifat perempuan, 3) bagian tubuh 

perempuan, 4) bagian wajah perempuan, 5) kecantikan 

perempuan, 6) peran perempuan, 7) waktu perempuan 

menikah, 8) relasi antara laki-laki dan perempuan, 9) tingkah 

                                                             
39

 Wawan Hermansyah,  ‖Terminologi Rumah Adat Sumbawa: Sebuah 

Tinjauan Antropolinguistik‖, (Tesis Program Magister Pendidikan Bahasa 

Indonesia, Universitas Mataram, 2017) 
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laku dan pembawaan diri perempuan, 10) status perempuan, 

11) aturan hidup perempuan, 12) perempuan sebagai mahluk 

berharga, dan 13) kekuatan perempuan.
40

 Metafora dalam Ama 

Samawa tersebut memberikan gambaran holistic tentang 

bagaimana perempuan dalam pandangan masyarakat yang 

meliputi aspek yang bersifat fisik dan non-fisik. 

 Alan Malingi, budayawan Bima, dengan mengutip 

Buku Petuah Tanah Bima, dalam acara yang diselenggarakan 

Kohati, menyampaikan bahwa masyarakat Bima mengenal 

beberapa nasihat terkait standar kebaikan (ma taho) yang 

merupakan bagian dari falsafah maja labo dahu (malu dengan 

takut) yang diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan. 

Nasihat bagi laki-laki yaitu: wei ma taho (isteri yang baik); 

uma ma taho (rumah yang baik); daha ma taho (senjata yang 

baik untuk keperluan pekerjaan); dan jara ma taho (kendaraan 

yang baik)Terdapat empat wasiat leluhur untuk para 

perempuan Mbojo: pahu ra nara ma ntika nira (wajah bersih 

berseri-seri); nggahi ra eli ma gaga alu (tutur kata yang baik 

dan lemah lembut); ruku ra rawi ma da ntau rawu (tingkah 

laku perbuatan dan track record yang baik/ tidak ternoda); dan 
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 Elya Febriani & Hendrokumoro, ―Metafora tentang Perempuan 

dalam Ungkapan Tradisonal Sumbawa‖, (Tesis Program Magister 
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loa ro badena di ma sandaka weki (ilmu pengetahuan, 

kecerdasan, dan wawasan sebagai tameng pada dirinya). 

 Perempuan Mbojo yang ideal yang digambarkan dalam 

uraian di atas merupakan sosok paripurna yang dalam dirinya 

tercakup fisik yang indah yang dibarengi dengan kepemilikan 

akhlak al-karimah, asal-usul yang jelas, serta kepemilikan 

pengetahuan yang luas. Gambaran terkait sosok perempuan 

ideal menurut masyarakat Bima, dapat juga diketahui dari 

tradisi lisan yang ada dalam masyarakat Bima, yaitu tradisi 

Kapatu (Pantun), di mana karakter perempuan Bima yang 

direpresentasikan dalam budaya kapatu terkait lekat dengan 

sikap berani, berpendirian teguh, kerja keras, bijak, setia, taat, 

peduli, toleransi, menghormati, sabar, ikhlas, rendah hati, 

demokratis, jujur dan sederhana. Karakter-karakter yang 

direpresentasikan tersebut menampilkan perempuan Bima 

sebagai sosok yang memiliki peribadi yang arif sebagaimana 

dalam salah satu bait berikut: Ala ka teka-ka teka mpende sero 

ma nar. Ala ka londo-ka londo mpanggi. Londo ka nderu batu 

nggahi sendiri ka cahaka caha. Londo ka nderu mada ma batu 

nggahi sendiri ni. Batu caru ma ne‟e nami ma ka dumba doro 

na‟ena. Bait ini menggambarkan perjuangan berat petani 

perempuan dalam menghadapi keadaan alam. Meskipun 
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demikian, petani perempuan Bima tidak mengeluh dengan 

keadaannya, melainkan tetap teguh, tekun, kerja keras, 

waspada, kuat dan berani demi keberlangsungan hidupnya. 
41

 

 

F. Alur Pikir 

Pada dasarnya, laki-perempuan tercipta dari unsur yang 

sama, dan oleh karenya harus diperlakukan sama dalam realitas 

kehidupan bermasyarakat dalam semua bidang kehidupan. 

Perbedaan biologis adalah „takdir‟, namun pembedaan 

perlakuan adalah „pilihan‟. Dalam kajian pembangunan 

(development) dan pemberdayaan (empowerment), laki-

perempuan adalah sumber daya yang seharusnya memberikan 

sumbangan/partisipasi untuk menguatkan Human Development 

Index (HDI). Akibat adanya ketimpangan relasi gender, 

perempuan masih belum maksimal pertisipasinya dalam 

pembangunan. Oleh karena itu keluarga sebagai lembaga 

pendidikan pertama dan utama harus dimaksimalkan untuk 

menguatkan sumber daya sebagaimana diuraikan di atas. 

Untuk keperluan penelitian, alur pikir yang dikembangkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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G. Metode Penelitian 

1. Paradigma Penelitian 

Paradigma yang dibangun dalam penelitian ini adalah 

fenomenologi, yaitu; upaya ilmiah untuk menggali, memahami, 

dan menafsirkan perilaku seseorang/kelompok untuk 

mengetahui makna yang melatari perilaku seseorang/kelompok 

tersebut.
42

 Dalam logika fenomenologi, subjek pokok kajian 

adalah fenomena yang tampak, namun bebas dari subjektivitas 

peneliti, dalam hal ini peneliti mendeskripsikan temuan 

penelitian seperti apa adanya tanpa praduga konseptual. 

Demikian pula dalam penelitian ini, akan digunakan paradigma 

fenomenologi untuk melihat realitas budaya dalam pendidikan 

dan relasi gender. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif jenis 

fenomenologi yang memiliki focus utama pada makna berbagai 

peristiwa, pengalaman, dan status yang dimiliki oleh 

perempuan subjek penelitian. Data dikumpulkan melalui 

indepth interview dan observasi terhadap tokoh adat/budaya, 

pemerintah desa, tokoh masyarakat, sejumlah anggota 

masyarakat perempuan berusia minimal 18 tahun. Penelitian ini 
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adalah penelitian lapangan (field research). Peneliti berusaha 

mencari makna, pemahaman, pengertian, verstehen terkait 

suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan sosial budaya 

masyarakat Sasak, Samawa dan Mbojo dalam pendidikan dan 

relasi gender. 

3. Lokasi dan Situs Penelitian 

Ditinjau dari lokusnya, penelitian ini bersifat multi-kasus 

karena dilaksanakan di tiga suku besar di NTB yang memiliki 

karakteristik berbeda; Sasak, Sawama, dan Mbojo. Penelitian 

pada suku Sasak dilakukan di wilayah Lombok Selatan desa 

Rambitan. Penelitian pada suku Samawa dilakukan di wilayah 

Sumbawa Barat Taliwang desa Rarak Ronges, dan penelitian 

pada suku Mbojo dilakukan di wilayah Donggo desa Donggo 

Kala. Pemilihan lokasi didasarkan pada anggapan bahwa 

lokasi-lokasi tersebut masih cukup kuat menjaga budaya dan 

tradisi. Penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposive 

sampling, yaitu berdasarkan kejenuhan dan ketercukupan data 

serta terjawabnya pertanyaan penelitian.  

4. Data dan Sumber Data 

Data utama (primer) dalam penelitian ini adalah fenomena 

budaya masyarakat suku Sasak di Rembitan, suku Samawa di 

Rarak Ronges, dan suku Mbojo di Donggo Kala dalam proses 
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pendidikan perempuan. Sumber data untuk informasi di atas 

adalah tokoh kunci dalam masyarakat seperti tokoh adat dan 

tokoh agama, beberapa orang tua dan perempuan berusia di 

atas 18 tahun baik yang sudah maupun yang belum 

berkeluarga,  

5. Metode Penentuan Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah masyarakat suku Sasak di 

Rembitan, suku Samawa di Rarak Ronges, dan suku Mbojo  

Donggo Kala dalam kaitannya dengan proses pendidikan 

perempuan dan relasi gender. Penentuan komunitas yang 

dipilih pada masing-masing suku ditetapkan berdasarkan 

kenyataan bahwa ketiga suku tersebut dianggap masih eksis 

berpegang pada tradisi. Komunitas-komunitas di atas 

dipandang masih mempraktekkan budaya orisinil masing-

masing suku. Namun penentuan subyek di atas berkembang 

sesuai dengan realitas lapangan yang lebih obyektif. Ketika 

masuk dalam komunitas yang telah ditetapkan, data penelitian 

dikumpulkan dari anggota kelompok dalam komunitas. 

Terdapat  beberapa subyek kunci yang menjadi sumber data 

dalam penelitian ini, yaitu: Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat, 

Tokoh Agama, dan beberapa orang tua serta perempuan 

berusia di atas 18 tahun baik yang sudah maupun yang belum 
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berkeluarga. Penentuan subyek dari keluarga ini dilakukan 

dengan model purposive sampling yaitu data dikumpulkan 

sampai pertanyaan penelitian terjawab. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan  dengan 

tiga cara yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Wawancara digunakan untuk menanyakan hal-hal yang terkait 

tujuan pendidikan, materi yang diinternalisasi dalam proses 

pendidikan, cara menginternalisasi materi, serta bagaimana 

implementasi materi dalam relasi social. Jenis wawancara yang 

digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu peneliti 

menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pemandu yang bisa saja 

berkembang sesuai dengan alur wawancara. Observasi 

digunakan untuk mengamati aktivitas keluarga, relasi anggota 

keluarga, dan relasi komunitas dalam masyarakat. Jenis 

observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan. 

Dokumentasi digunakan untuk menelusuri referensi dan data 

kepustakaan terkait dengan objek penelitian. Selain itu 

dokumentasi digunakan juga untuk merekam seluruh aktivitas 

subjek penelitian terkait objek yang diteliti, seperti proses 

wawancara dan observasi. 

7. Metode Analisis Data 
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Analisis Data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

metode induktif, yaitu menyimpulkan kasus-kasus khusus 

yang didapat dari temuan lapangan dan mengkonstruksi data 

temuan lapangan dalam teori-konsep yang general. Dengan 

pola analisis ini diharapkan dapat ditemukan konsep-pola baru 

dalam kaitannya dengan pendidikan perempuan dalam budaya 

yang diteliti. 

Temuan penelitian dianalisis menggunakan Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA) yang berupaya untuk 

memaknai sesuatu dari sisi subjek penelitian dan dari 

sisi peneliti. IPA ini bertujuan untuk mengungkap secara detail 

bagaimana subjek penelitian memaknai dunia pribadi dan 

sosialnya. Mengikuti Smith, analisis penelitian dilakukan 

dalam beberapa tahapan, yaitu: (1) reading and re-reading, (2) 

initial noting, (3) developing emergent themes, (4) searching 

for connections acros emergent themes, (5) moving the next 

cases, dan (6) looking for patterns acros cases. 

8. Uji Keabsahan Data 

Keabsahan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

perpanjangan pengamatan, triangulasi data, dan diskusi teman 

sejawat. Perpanjangan pengamatan dilakukan ketika data yang 

terkumpul dirasa belum menjawab seluruh pertanyaan 
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penelitian dengan tuntas. Triangulasi dalam penelitian ini 

adalah triangulasi sumber, yaitu mencocokkan data dari sumber 

yang satu dengan sumber lain. Sedangkan diskusi teman 

sejawat adalah membahas temuan penelitian dengan sejawat 

yang memiliki pengetahuan tentang tema penelitian ini. 
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BAB II 

SUKU SASAK, SAMAWA, DAN MBOJO:  

DESKRIPSI RINGKAS 

 

 

Suku Sasak adalah suku bangsa yang mendiami Pulau 

Lombok dan menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa ibu. 

Mengutip Kendra Clegg, Jamaluddin menulis bahwa suku 

Sasak merupakan penduduk asli dan sebagai kelompok etnis 

mayoritas masyarakat yang mendiami pulau Lombok.
1
 

Menurut Kraan, pulau Lombok terbagi menjadi tiga wilayah, 

yaitu pegunungan sebelah utara, pegunungan sebelah selatan, 

dan dataran tengah. Pegunungan sebelah utara merupakan 

kompleks gunung berapi yang berpuncak di Gunung Rinjani 

(12221 kaki). Pegunungan sebelah selatan merupakan 

pegunungan tak berapi yang berpuncak di Gunung Mareje 

(2350 kaki). Sedangkan dataran tengah membentang dari timur 

ke barat sepanjang 56 kilometer. Wilayah tengah inilah yang 

didiami oleh sebagian besar penduduk pulau Lombok.
2
  

                                                             
1
 Jamaluddin, Sejarah Islam Lombok Abad XVI-Abad XX, (Yogyakarta: 

Ruas Media, 2019), h. 1 
2
 Alfons van der Kraan, Lombok; Penaklukan, Penjajahan, dan 

Keterbelakangan 1870-1940, terj. M. Donny Saputra, (Mataram: Lengge, 

2009), h. 1-2 
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Proses interaksi yang cukup lama dengan orang luar 

telah melahirkan budaya yang khas pada suku Sasak. 

Dikatakan bahwa suku Sasak mendapat pengaruh budaya Jawa 

(sejak 14 M) ketika Majapahit menanamkan pengaruhnya 

terhadap kerajaan-kerajaan di Lombok. Bahkan ketika secara 

politik kekuasaan Majapahit berakhir di Lombok, masih 

terlihat dominasi dari budaya Jawa. Ini disebabkan juga oleh 

penyebaran Islam di wilayah ini dilakukan oleh ulama dari 

Jawa yaitu Sunan Prapen (16 M). Pada pertengahan abad 18 

Masehi, setelah keruntuhan kerajaan Islam di Lombok, 

kemudian para tuan guru tampil menyempurnakan Islam 

dengan membawa ide perubahan dari Haramain. Periode ini 

merupakan periode paling sukses dalam sejarah Sasak yang 

selanjutnya membentuk karakter masyarakat Sasak hingga saat 

ini.
3
 Dengan demikian, Islam merupakan sebuah factor utama 

dalam masyarakat Lombok. Bahkan seperti dikutip 

Bartholomew, seorang Etnografis mengatakan bahwa ―menjadi 

Sasak berarti menjadi muslim‖.
4
 

Wahyudin yang mengutip Sabirin mengatakan, bahwa 

secara historis masyarakat Sasak mengenal tiga stratifikasi 

                                                             
3
 Jamaluddin, Sejarah Islam Lombok….., h.2 

4
 John Ryan Bartholomew, Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak, 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 86 
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social berbasis kedekatan dengan raja dan keluarga raja. 

kelompok ningrat atau perwangse menempati strata tertinggi 

(bangsawan kelas satu), kemudian diikuti kelompok triwangse 

(bangsawan kelas dua) sebagai strata menengah, dan teraakhir 

kelompok jajar karang (bangsawan kelas tiga) sebagai strata 

terendah. Dua strata pertama disebut permenak atau menak.
5
  

Pembedaan strata social ini merupakan warisan zaman kerajaan 

Hindu dengan system kastanya yang pernah menduduki 

wilayah Lombok. Pada saat sekarang, pengaruh pemilahan 

masyarakat seperti ini masih terlihat pada gelar bangsawan dan 

prosesi adat pernikahan yang harus dijalani. Selebihnya, 

perbedaan strata social sudah tidak terlalu ketat, karena 

masyarakat sudah mengenal wacana kesetaraan yang 

menempatkan manusia secara sama dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

Masih menurut Wahyudin, system nilai dalam budaya 

suku Sasak terdiri dari tiga lapis, yaitu lapis terdalam 

merupakan nila-nilai dasar/filosofis, lapis kedua merupakan 

lapisan penyangga moral, dan lapisan ketiga merupakan 

symbol aplikatif dari lapis pertama dan kedua. Pada lapis 

                                                             
5
 Dedi Wahyudin, ―Identitas Orang Sasak: Studi Epistemologis 

terhadap Mekanisme Produksi Pengetahuan Masyarakat Sasak‖ , dalam 

Jurnal Penelitian Keislaman UIN Mataram, Vol. 14 No. 1 (2018) , h. 56 
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pertama terdapat nilai tindih yang memotivasi suku Sasak 

untuk menjadi manusia yang patut (benar), patuh (taat), pacu 

(rajin), solah (baik), dan soleh (shaleh, damai). Pada lapis 

kedua, terdapat nilai maliq (larangan, tidak boleh) dan merang 

(semangat berbuat baik dan positif). Sementara pada lapis 

ketiga terdapat nilai praktik kolektif untuk membangun 

kebaikan bersama seperti sangkep (musyawarah) dan lain-lain. 

Di lapis ketiga inilah terdapat krame (norma) dan awig-awig 

(aturan), yang terdiri dari titi krame, base krame, dan aji 

krame. Di mana titi krame mengatur tata cara midang 

(mengunjungi pacar) dan betemue (bertamu), base krame 

mengatur gestur dan cara berbicara secara tertib-tapsila 

(sopan). Sedangkan aji krame merupakan harga kehormatan 

yang dilakukan dalam prosesi pernikahan (sorong sera haji 

krame).
6
 

Suku Samawa atau Tau Samawa adalah suku bangsa 

yang mendiami wilayah barat Pulau Sumbawa, dengan batas 

wilayah sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Flores 

dan Teluk Saleh, sebelah timur berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Dompu, sebelah selatan berbatasan langsung 

dengan Samudera Hindia, dan sebelah Barat berbatasan 

                                                             
6
 Ibid 55-56 
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langsung dengan Kabupaten Sumbawa Barat. Suku Samawa 

menggunakan Basa Samawa dengan beragam dialeg (Samawa, 

Baturotok, Batulante, Lunyuk, Taliwang, Jereweh, dan Tongo) 

sebagai bahasa ibu.
7
 Agus Talino dan Manggaukang Raba,  

menulis bahwa nenek moyang Tau Samawa berasal dari 

berbagai suku yang berdatangan ke Sumbawa dari berbagai 

bagian Nusantara. Sumbawa merupakan representasi asimilasi 

etnik-etnik yang ada di Nusantara lengkap dengan akulturasi 

budayanya. Hasan Muarif Ambary berpendapat bahwa etnik 

local yang ada di NTB adalah Sasak dan Mbojo. Sedangkan 

Sumbawa, Dompu dan yang lainnya adalah subetniknya.
8
 

Mengutip berbagai sumber, Kalimati menjelaskan arti 

kata Samawa yang bisa dilihat dari perspektif sosiologis dan 

filosofis. Secara sosiologis Samawa berasal dari kata sammava 

yang berarti pertemuan antara barat dan timur, utara dan 

selatan yang merujuk pada konsepsi bahwa suku Samawa 

berasal dari berbagai penjuru tanah air. Yang lain berpendapat 

bahwa kata Samawa bermakna memberikan sesuatu, yaitu 

bahwa jika seseorang berkunjung atau bertamu di rumah orang 

Sumbawa dengan membawa buah tangan, maka orang 

                                                             
7
 https://ntb.idntimes.com  diakses 1 Agustus 2022 

8
 Wahyu Sunan Kalimati, Pilar-pilar Budaya Sumbawa, (Sumbawa: 

Dinas Kebudayaan dan Parwisata Sumbawa, 2005), h. 40 

https://ntb.idntimes.com/
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Sumbawa akan memberikan sesuatu dalam bentuk lain senilai 

atau jumlahnya lebih banyak ketika tamu pulang. Secara 

filosofis Samawa bermakna sesuatu yang tinggi, artinya orang 

Sumbawa sangat menjaga harga dirinya setinggi langit. 

Pendapat lain menyebutkan Samawa merupakan singkatan dari 

Samawati wal ard yang berarti langit dan bumi, karena tau 

Samawa adalah pemeluk agama samawi. Bagi masyarakat 

setempat dimaknai ―sama-sama bawa‖ dan ―sama-sama 

bawah‖. ―sama-sama bawa‖ bermakna pengaruh etnik 

pendatang yang tetap mempertahankan kebudyaaan asli 

leluhurnya meskipun mereka telah menjadi bagian integral dari 

suku Sumbawa. ―sama-sama bawah‖ bermakna keengganan 

memberikan apresiasi terhadap orang lain yang memiliki 

prestasi lebih.
9
 

Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat didasari oleh 

kenyataan bahwa jarak kendali antara pusat pemerintahan 

kabupaten Sumbawa Besar dengan masyarakat Sumbawa Barat 

sangat jauh, sehingga mengakibatkan lambannya pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat, lambannya pemerataan 

pembangunan, lambannya upaya peningkatan SDM, dan lain 

sebagainya. Untuk itu, para tokoh masyarakat di Sumbawa 

                                                             
9
 Ibid, h. 41-42 
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Barat segera mencetuskan ide Pembentukan Kabupaten 

Sumbawa Barat. Ide itu kemudian disosialisasikan kepada 

seluruh komponen masyarakat di kecamatan-kecamatan 

Sekongkang, Jereweh, Taliwang, Brang Rea, Seteluk, Alas 

Barat, Alas, dan Utan Rhee dalam suatu rapat yang dihadiri 

oleh perwakilan masyarakat dari 8 (delapan) kecamatan 

tersebut pada tanggal 10 Maret 2000. pada pertemuan itulah 

dideklarasikan Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat, dan 

sekaligus dibentuk Komite Pembentukan Kabupaten Sumbawa 

Barat (KPKSB) yang kepengurusannya mengakomodir 

perwakilan delapan kecamatan.
10

 

Kutipan panjang berikut memaparkan tentang 

pandangan dan falsafah hidup Tau Samawa: 

Masyarakat Sumbawa memiliki pandangan hidup Krik 

salamat bahwa tujuan hidup yang seutuhnya adalah 

memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini 

berarti bahwa kebahagiaan sejati bersumber dari 

limpahan anugerah keselamatan dari Allah pencipta 

alam semesta. Falsafah hidup tau sama adalah to/no to 

ke boat yang berarti tahu, trampil, cerdik,, sadar akan 

kewajiban-kewajiban dalam hidupnya. Jika yang terjadi 

sebaliknya, maka dianggap gagal dalam menjalankan 

kewajiban hidup. Dengan demikian gagal pula 

menggapai krik selamat…..Tau Samawa pada 

umumnya sangat pintar menjaga harga dirinya. Orang 

                                                             
10

 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sumbawa_Barat  

https://id.wikipedia.org/wiki/10_Maret
https://id.wikipedia.org/wiki/2000
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sumbawa_Barat
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yang tidak bisa menjaga harga dirinya disebut no 

kangila (tidak merasa malu). kata ila sangat dijunjung 

tinggi oleh masyarakat Sumbawa. Rasa malu 

merupakan manifestasi dari penilaian terhadap pribadi 

yang bermartabat yang memunculkan keengganan 

masyarakat Sumbawa untuk melakukan pekerjaan yang 

dianggapnya tidak pantas dan tidak bermartabat, seperti 

buruh kasar, mengemis, mengurus pekerjaan yang 

bisaanya dilakukan oleh perempuan bagi yang laki-laki. 

Selain itu, gagal menikah, gagal haji, memakai pakaian 

kumal saat keluar rumah dan rasa tidak enak bila 

dikatakan miskin merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari pemahaman terhadap no kangila. 

Terkait hal ini, ada ungkapan kangila rara kagampang 

bola, kangila rara kagampang sugih, merasa malu 

dikatakan miskin, lebih baik berlaku menutupi dengan 

pura-pura kaya.
11

 

 

 

Rarak Ronges adalah salah satu desa yang berlokasi di 

kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. Kondisi 

geografis Desa Rarak Ronges yang berada di pegunungan, 

membuat desa tersebut menjadi desa terpencil dan akses jalan 

yang sulit dilalui menjadi kendala utama pengembangan 

potensi yang dimiliki desa. Desa Rarak Ronges terkenal 

sebagai desa penghasil kopi di Sumbawa Barat. Kopi robusta 

Rarak Ronges, bahkan diakui sebagai salah satu kopi dengan 

kualitas terbaik di dunia oleh Rainforest Alliance, sebuah 

                                                             
11

 Wahyu Sunan Kalimati, Pilar-pilar….., h. 42-44 
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lembaga penilai dan penerbit sertifikat produk layak eksport 

independent dari Amerika.
12

 

Sriani yang menjadi kepala wilayah menjelaskan bahwa 

Di Rarak Ronges, mayoritas masyarakatnya adalah petani kopi 

walaupun hasilnya masih minim karena terkendala di 

pemeliharaannya yang kurang. Karena kopi dipanen hanya 

sekali setahun dan  karena ada gangguan seperti monyet dan 

sejenisnya, sebagaian warga berinisiatif selain bertani kopi juga 

mencoba menananm jagung, karna saat ini penanaman jagung 

meningkat hampir 80%  dari 10%.  Masyarakat terpacu unutk 

giat menanam jagung  karena adanya peningkatan di bidang 

pendidikan, yaitu biaya  pendidikan yang sangat mahal. Jika 

hanya mengandalkan hasil pertanian yang di bawah standar, 

bagaiman bisa membayar biaya pendidikan anaknya nanti. 

Makanya disini masyarakat mulai sadar untuk menanam 

jagung 2 kali jika ada yang bisa menananm jagung 2 kali 

setahun, dengan sistem selang seling padi dan jagung. Disini 

terdapat lahan sawah yang luas tapi kekurangan air dan 

sebagainya. Terkait dengan informasi ini, kepala Dinas 

Pertanian KSB mengatakan bahwa Rarak Ronges dijadikan 

sebagai pusat pilot project agrowisata 2022. Jadi selain menjadi 

                                                             
12

 https://kabarntb.com/2017/12/pemerintah-desa-rarak-ronges  

https://kabarntb.com/2017/12/pemerintah-desa-rarak-ronges
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tempat menikmati kopi, tempat ini dijadikan pula sebgai 

tempat wisata kebun buah-buahan.
13

 

 Suku Mbojo atau Dou Mbojo adalah suku bangsa yang 

mendiami bagian tengah dan Timur Pulau Sumbawa, yaitu 

Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima, dengan 

nggahi Mbojo sebagai bahasa ibu. Secara geografis wilayah 

yang didiami oleh suku Mbojo berbatasan langsung dengan 

kabupaten Sumbawa Besar di sebelah Barat, berbatasan dengan 

selat Sape di sebelah Timur, Laut Flores di sebelah Utara, dan 

Samudera Indonesia di sebelah selatan.  

Secara historis, dou Mbojo dibagi atas dua kelompok, 

yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang. Kelompok 

penduduk asli disebut Dou Donggo.
14

 Hilir Ismail 

membedakan masyarakat Bima menjadi Dou Donggo, Dou 

Mbojo, dan pendatang. Dou Donggo merupakan penduduk 

yang lama menempati daerah Bima dibandingkan dengan suku 

lainnya. Mereka dianggap sebagai penduduk asli Bima. 

Masyarakat Donggo bermukim di wilayah pegunungan di 

dataran tinggi yang berjarak dari wilayah pesisir. Dou Donggo 

memiliki adat istiadat, budaya, dan bahasa yang berbeda 

                                                             
13

 https://penapewarta.com/distan-ksb  
14

 Abdullah Tajib, Sejarah Bima Dana Mbojo, (Jakarta: Harapan Masa 

PGRI, 1995), h. 32 

https://penapewarta.com/distan-ksb
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dengan orang Bima lainnya. Dou Donggo sendiri secara 

kewilayahan terbagi menjadi dua, yaitu dou Donggo Ele 

(Timur) yang sekarang mendiami kecamatan Wawo Tengah 

(Kuta, Teta, Sambori, arlawi, Kalodu, Kadi, dan Kaboro) dan 

Dou Donggo Ipa yang sekarang mendiami Kecamatan Donggo. 

Sementara dou Mbojo, adalah percampuran antara Dou Mbojo 

dengan orang Makassar dan Bugis karena adanya hubungan 

yang telah terjalin dengan baik sejak masa kerajaan dulu. 

Sedangkan kaum pendatang adalah Dou Malaju (Melayu) dan 

Dou Ara (Arab) yang dulunya mereka mendatangi Dana Mbojo 

untuk berdagang dan menyiarkan Islam. Selain Melayu dan 

Arab, pendatang lain yang menjadi masyarakat Bima adalah 

Cina, Jawa, Madura, Flores, Maluku, Timor, dan lain-lain.
15

 

Aksa menjelaskan bahwa Donggo merupakan nama sub 

etnis yang menempati wilayah Bima, jauh sebelum 

terbentuknya zaman kesultanan. Dou Donggo adalah prototipe 

masyarakat plural, menjunjung tinggi nilai toleransi yang 

didasari sikap moderasi beragama yang mengakar. Dou Labo 

dan Donggo merupakan satu gambaran keragaman dalam 

beragama dan menjadi tempat berkembangnya agama Islam, 

                                                             
15

 M. Hilir Ismail, Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah 

Nusantara, (Mataram: Lengge kerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI 

dan the  Ford Foundation, 2004), h. 14-19 
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Katolik, dan Protestan. Dari segi adat istiadat, Dou Donggo 

sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan orang Bima yang 

lain. Tetapi, dari sisi bahasa, sebagian Dou Donggo masih 

memakai bahasa asli Dou Donggo sebagai alat komunikasi 

sehari-hari. Sepanjang sejarahnya, eksistensi orang Donggo 

dipandang sebagai orang lain (atau dilainkan) oleh orang Bima 

(Dou Mbojo). Ini menjelaskan, bahwa eksistensi Dou Donggo 

masih dipandang sebagai orang lain yang tidak sama (Dou 

makalai, hampa ma kalai hela) dengan Dou Mbojo.16 

Suku Mbojo mengenal beberapa stratifikasi social, 

karena sebelum masa kesultanan,  Bima merupakan wilayah 

bekas kerajaan. Stratifikasi social ini masih memiliki eksistensi 

sampai masa sekarang, meskipun sudah tidak kental lagi 

seperti dulu. Terdapat empat stratifikasi yang dikenal dalam 

suku Mbojo, yaitu Ruma untuk kalangan keturunan sultan yang 

bergelar Ruma Sangaji (laki-laki) dan Ruma Paduka 

(permaisuri sultan), Ama Ka‟u (keturunan laki-laki) dan Ina 

Ka‟u (keturunan perempuan); Rato untuk kalangan keturunan 

Ruma Bicara (Perdana Menteri), keturunannya baik laki 

maupun perempuan bergelar Ko‟o; Uba untuk kalangan 

                                                             
16

 Aksa, ―Mengapa Mereka Dikambinghitamkan? Melacak Pandangan 

Streotip dan Diskriminatif terhadap Dou Donggo‖, dalam Jurnal 

MImikri,Vol. 7, Nomor 2, November 2021,260-272 
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keturunan Gelarang, gelar Uba diberikan kepada laki-laki dan 

Ina untuk perempuan; dan Ama untuk kalangan keturunan 

masyarakat awam.
17

 Semakin pudarnya perbedaan antar 

stratifikasi social masyarakat Mbojo, menurut Maryam dkk 

karena beberapa factor: pencabutan hak milik atas tanah yang 

dahulu banyak dimiliki para bangsawan, kemajuan pendidikan 

yang berpengaruh pada perubahan kedudukan masyarakat, 

perkawinan antara kalangan bangsawan dengan kalangan 

rakyat bisaa, dan proses demokrasi yang semakin meluas.
18

 

Secara religious, suku Mbojo umumnya adalah 

masyarakat yang hidup dalam lingkungan social keagamaan 

yang mayoritas menganut Islam. Dou Mbojo merupakan 

penganut Islam yang taat. Dominasi Islam di Bima mulai 

terjadi semenjak kesultanan Bima berdiri (5 Juli 1640 M) dan 

menjalankan pemerintahan berdasarkan syari‘at Islam. Dalam 

masyarakat Bima, Islam berkembang dari wilayah structural 

menuju wilayah kultural, dari agama para priyayi menjadi 

agama rakyat. Islam yang berkembang di Bima masuk melalui 

jaringan perdagangan antara kerajaan-kerajaan di wilayah 

                                                             
17

 Fachrir Rachman, Islam di Bima, (Yogyakarta: Genta Press, 2009), 

h. 48-49 
18

 Siti Maryam R. Salahuddin, Munawar, & Syukri, Aksara Bima 

Peradaban Lokal yang Sempat Hilang, (Mataram: Alam Tara Institute 

kerjasama dengan Sampa Raja Kota Bima, 2013), h. 39-40 
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timur seperti Tallo, Gowa, Bone dan Luwu. Itulah kenapa di 

masa awal, Islam hanya berada di pesisir, kemudian baru 

menyebar ke berbagai pelosok dan pedalaman.
19

 

Sebelum masuk dan berkembangnya Islam, masyarakat 

Bima menganut keyakinan  Makakamba (cahaya yang 

memancar) dan Makakimbi (cahaya kemilau dan denyut 

jantung). Makakamba identic dengan keyakinan dinamisme, 

karena diyakini bahwa benda-benda memiliki kekuatan ghaib 

(baik dan jahat). Benda-benda yang memiliki kekuatan ghaib 

yang baik harus tetap dirawat dan dipelihara seperti keris, 

tombak, batu permata, mata air, tanah yang subur, dan pohon 

rimbun. Makakimbi identic dengan animism, karena diyakini 

bahwa setiap benda memiliki roh atau jiwa. Ajaran Makakimbi 

melakukan pemujaan terhadap roh yang bersemayam di hutan 

lebat, sunagi, batu besar, gunung, bahkan laut. Untuk menjalin 

hubungan yang harmonis dengan roh, maka dilakukanlah Toho 

ra Dore dengan menyiapkan Soji atau sesajen.
20

 

 

 

                                                             
19

 Syarifuddin Jurdi, Historiografi Muhammadiyah Bima; Akar 

Sejarah, Aktor Grakan, dan Praxis Social, (Yogyakarta: CNBS, 2010), h. 1-

2 
20

 Alan Malingi, Bima Heritage; Jejak Islam di Tanah Bima, (Bima: 

El-Sufi Publishing, 2022), 41-43 
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BAB III 

PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM TRADISI 

KELUARGA SUKU SASAK, SAMAWA, DAN MBOJO 

 

A. Tujuan Pendidikan 

Setiap kegiatan pendidikan, baik formal maupun non 

formal tentunya memiliki tujuan yang menjadi arah 

pelaksanaan kegiatan pendidikan tersebut. Demikian juga 

dengan pendidikan yang dilaksanakan dalam setiap keluarga. 

Meskipun tidak terencana secara sistematis, sebagaimana 

pendidikan formal, setiap keluarga pasti memiliki harapan dan 

cita-cita jangka panjang terhadap anaknya yang kemudian 

menjadi pedoman proses pendidikan dalam keluarga. 

Pendidikan bagi perempuan dalam setiap keluarga pun 

tentunya memiliki tujuan, yang bisa saja berbeda dengan 

pendidikan yang diperuntukkan bagi laki-laki. Kekhususan 

pendidikan bagi perempuan ini terlihat juga dalam pendidikan 

keluarga  suku Sasak, Samawa, dan Mbojo. 

Pendidikan bagi perempuan dalam keluarga suku Sasak, 

Samawa, dan Mbojo memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk 

melahirkan sosok perempuan ideal yang menjadi kebanggaan 

keluarga dan idaman laki-laki. Definisi ideal ini mengacu pada 
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kriteria-kriteria tertentu yang dianggap baik oleh masing-

masing komunitas. Kriteria-kriteria ini ada yang sama dan ada 

juga yang berbeda. Dengan demikian ideal menurut ketiga 

komunitas ini ada perbedaannya. Pendefinisian perempuan 

ideal ini menjadi penting, karena menurut peneliti, akan sangat 

mempengaruhi tujuan pendidikan yang dilaksanakan. 

Selanjutnya, untuk melihat lebih jauh terkait harapan 

pendidikan bagi perempuan dalam keluarga pada ketiga 

komunitas suku, dapat diikuti melalui paparan data berikut. 

Mamiq Raba dan amaq Yusril menyampaikan bahwa, 

sosok perempuan ideal menurut masyarakat Sasak di Rembitan 

pada umumnya adalah yang memiliki status sosial yang setara 

dengan laki-laki yang ingin mempersuntingnya; rupanya 

cantik; bisa menenun; bisa mencari kayu bakar; bisa memasak; 

bisa mengantar makanan ke sawah/ladang tempat suaminya 

bekerja; bisa mengurus rumah; bisa berbaur dengan lingkungan 

sosialnya; bisa menimba air; bisa mencari rumput untuk sapi. 

Kriteria paling diutamakan dalam memilih perempuan adalah 

yang memiliki status sosial yang sama. jika memilih 

perempuan yang status sosialnya di bawah laki-laki yang 

bersangkutan, maka akan berpengaruh terhadap harga yang 

harus dibayarkan kepada perempuan tersebut. Tingkatan status 
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harga masyarakat Sasak di Rembitan dibagi menjadi harga 33, 

66, 99, atau 100. Selain itu, akan berpengaruh juga terhadap 

gelar kebangsawanan yang diberikan kepada keturunannya. 

tuntutan tentang kesetaraan status sosial ini lebih ditekankan 

kepada bangsawan perempuan. Kalau aturan ini dilanggar yaitu 

menikah dengan laki-laki bukan yang setara status sosialnya, 

maka mereka tidak boleh pulang ke rumah keluarganya.
1
 

Kriteria status social dan kecantikan tentu saja tidak bisa 

dimiliki oleh semua perempuan. Karena itu yang diupayakan 

melalui proses pendidikan perempuan dalam sebuah keluarga 

adalah pada pembentukan karakter dan pengajaran ketrampilan 

yang sesuai dengan norma adat yang disepakati. Mengacu pada 

sosok ideal perempuan yang diharapkan oleh sebuah keluarga 

dan diidamkan oleh setiap laki-laki, maka proses pendidikan 

diarahkan terutama pada bagaimana anak dan remaja 

perempuan bisa menenun, bisa mengurus rumah tangga, bisa 

memasak, bisa mencari kayu bakar, bisa menimba air, dan bisa 

mengantar makanan ke sawah/ladang/kebun, serta bisa 

menopang ekonomi keluarga.
2
 

Berangkat dari tujuan pendidikan yang jangkauannya hanya 

terkait urusan domestic tersebutlah, maka perempuan dan 

                                                             
1
 Mamiq Raba dan Amaq Yusril, Rembitan, wawancara, 31 Juli 2022 

2
 Amaq Yusril, Rembitan, wawancara, 31 Juli 2022 
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mayoritas masyarakat Sasak diRembitan tidak terlalu perduli 

dengan pendidikan formal. karena menurut mereka untuk apa 

sekolah karena presiden, gubernur, bupati, camat dan 

sebagainya sudah ada. Begitu juga dengan perempuan, karena 

tempatnya perempuan adalah di rumah dan mengerjakan tugas 

utama yang menjadi kewajibannya. Menurut Yusril, sarjana di 

Rembitan saat ini tidak sampai sepuluh orang. Keluarga mamiq 

Raba dan mamiq….(pak camat saat ini) adalah keluarga yang 

pertama-tama membawa perubahan dan memiliki kesadaran 

akan pentingnya pendidikan. Menurut amaq dan inaq Yusril, 

masyarakat Sasak Rembitan menganggap tidak ada kepastian 

yang akan diperoleh terkait dengan pendidikan (sekolah). Yang 

penting adalah bagaimana seseorang bisa menghasilkan secara 

ekonomi. jika sudah dapat menghasilkan tidak perlu lagi 

sekolah tinggi-tinggi, cukup bisa membaca dan berhitung. 

(tidak heran misalnya, banyak ditemukan anak-anak dari 

wilayah Sade yang berjualan di pantai Kuta). Adanya anggapan 

yang seperti ini, bisa saja menjadi salah satu penyebab angka 

pernikahan dini di wilayah ini sangat tinggi.
3
 

Masyarakat Sasak di Rembitan terutama kaum perempuan 

tidak terlalu peduli dengan pendidikan dan terkesan sebagai 

                                                             
3
 Yusril, Rembitan, wawancara, 1 Agustus 2022 
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masyarakat terbelakang dalam peradaban, menurut mamiq 

Raba, ini terjadi karena dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda 

yang membatasi atau bahkan melarang masyarakat pribumi 

untuk bersekolah/mengenyam pendidikan. jangankan 

masyarakat kebanyakan, kaum bangsawanpun tidak peduli 

dengan pendidikan formal. menurut amaq Yusril, saat sekarang 

dirinya dan keluarganya mulai sedikit demi sedikit merubah 

pandangan masyarakat terkait pentingnya pendidikan formal 

dan untuk tidak terlalu fanatik dengan status social, misalnya 

dia menikah dengan orang dari luar Rembitan yang tidak 

memiliki status sosial yang setara yang jika dihargakan adalah 

33. Selain itu, keluarganya tidak menggunakan sebutan mamiq 

tetapi menggunakan sebutan amaq.
4
 

Menurut salah seorang pemuda Rembitan bernama L. 

Muhammad Aprian, tujuan utama pendidikan yang diberikan 

kepada masyarakat Rembitan umumnya adalah lahirnya 

anggota masyarakat yang mematuhi norma adat. Bisa 

dikatakan, bahwa adat adalah hal yang paling utama bahkan 

mengalahkan aturan agama. Di Rembitan seseorang dinilai 

berdasarkan kepatuhannya kepada adat. Inilah kenapa 

kemudian setiap laki-laki, kebanyakan memilih perempuan 
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yang dijadikan pasangan hidupnya adalah perempuan yang 

berasal dari Rembitan, karena mereka sudah saling memahami 

aturan adat. Menurutnya, adat di Rembitan menghendaki 

perempuan yang bisa bekerja di sawah, mengurus peternakan, 

bisa mengurus rumah tangga, memiliki adat yang baik, dan 

memiliki ketrampilan seperti memasak dan menenun.
5
 

Berdasarkan pendapat dari sumber data di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan bagi masyarakat suku 

Sasak di Rembitan adalah melahirkan/menghasilkan 

perempuan yang dapat bertanggungjawab dalam menjalankan 

tugas dan kewajibannya sebagai isteri, ibu rumah tangga, dan 

anggota masyarakat yang sesuai dengan norma adat yang 

berlaku. 

Suku Samawa di Rarak Ronges juga memiliki kriteria 

terkait perempuan yang ideal. Menurut Rohana (24), 

berdasarkan ajaran orang tuanya bahwa:  

―Perempuan yang ideal adalah perempuan yang 

berpendidikan. Semakin tinggi pendidikan seorang perempuan 

maka akan semakin dihormati dan semakin mahal mahar yang 

akan diterimanya. Meskipun kemudian perempuan tidak 

bekerja di luar rumah, yang penting dia berpendidikan. Pantang 
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bagi perempuan Sumbawa atau orang Sumbawa umumnya 

untuk menikah sebelum menyelesaikan pendidikannya pada 

satu jenjang. Selain itu, perempuan yang ideal adalah yang 

menjaga pergaulannya; memiliki adab yang baik terutama 

terhadap orang tua dan orang yang lebih tua; memiliki 

keturunan dan asal-usul yang jelas dan terhormat, sehingga 

diutamakan menikah dengan yang sekampung dan sama-sama 

Sumbawa; memiliki status social yang baik seperti sudah 

bekerja/PNS, di sini seringkali pendidikan dikalahkan oleh 

karir, tidak perlu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi yang penting sudah dapat pekerjaan/PNS; terampil 

mengurus rumah tangga. Meskipun perempuan tersebut 

berkarir di luar rumah, dia akan diomongin jika tidak bisa 

mengurus rumah tangga; bisa menjaga penampilan tetapi tetap 

berbobot, jangan sampai dikatakan Karing Gaya atau tidak ada 

isinya.
6
  

Terkait perempuan yang ideal dikatakan juga oleh Nisa 

bahwa: ―orang tua lebih mencari yang mapan. Kalau bapak 

lebih kepada perilaku dan akhlaknya yang dicari. Anak  laki-

laki diminta untuk mencari perempuan yang bisa mengurus 

orang tua terutama ibu di masa tua.  Yang bisa akrab dengan 
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orang tua dan keluarga. Selain itu, diutamakan mencari 

perempuan yang tidak berasal dari luar daerah soalnya tidak 

mau jauh. untuk masalah perjodohan di kampung ini masih 

kuat karna oreantasinya masih di lingkup keluarga......‖
7
 

Menurut Rina tujuan pendidikan bagi perempuan Rarak 

bisa dibedakan berdasarkan tempatnya. Pendidikan yang 

diperoleh melalui lembaga pendidkan formal tujuannya adalah 

untuk memperoleh pekerjaan terutama sebagai PNS. 

Sedangkan pendidikan yang diberikan dalam lingkungan 

keluarga bertujuan agar kelak perempuan dapat mengurus 

rumah tangga, menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai 

isteri, ibu, dan warga masyarakat yang baik. Sebagai isteri, 

perempuan harus menghormati dan memperlakukan suaminya 

dengan baik  dan bisa melayani semua keperluan suami. 

Sebagai ibu, perempuan harus bisa membesarkan, mengajar 

dan mendidik serta menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. 

Memberikan contoh pendidikan yang baik. Perempuan juga 

harus bisa menjaga adab, menjaga sopan santun, memiliki tutur 

kata yang bagus, menjaga diri. Perempuan yang ideal menurut 

kebanyakan masyarakat Rarak adalah yang sudah bekerja. 

Namun bagi dirinya, dia ingin menjadi ibu rumah tangga yang 
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baik, menjadi teladan untuk anak-anaknya dan memiliki 

ketrampilan dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
8
 

Hasil wawancara dengan beberapa subjek penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa tujuan pendidikan bagi 

perempuan dalam keluarga suku Samawa di Rarak Ronges 

adalah memperoleh dan menyelesaikan pendidikan formal 

setinggi-tingginya sesuai kemampuan orang tua, sehingga 

bermodal pendidikan tersebut perempuan menjadi mandiri 

secara ekonomi dengan memperoleh pekerjaan terutama 

sebagai PNS. Selain memperoleh pendidikan dan pekerjaan 

tujuan pendidikan bagi perempuan adalah memiliki adab yang 

tinggi baik dalam keluarga maupun dalam pergaulan, dan 

mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai isteri, ibu 

rumah tangga, ibu bagi anak-anaknya, dan warga masyarakat 

yang baik. 

Selanjutnya bagi masyarakat suku Mbojo di Donggo 

Kala tujuan pendidikan bagi perempuan dapat dinilai dari 

tingginya atensi orang tua di Donggo terhadap pendidikan 

anak-anaknya baik perempuan maupun laki-laki. Menurut 

Mahatir (41), seorang yang berprofesi sebagai guru dan tokoh 

muda di Kala: ―Anak-anak kami harus kuliah, harus sarjana. 
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Cukup kami yang tidak menyelesaikan sekolah tinggi. kami 

orang tua boleh saja tidak tamat SD, SMP, SMA, tapi anak-

anak kami harus sarjana. Di Donggo ini, pendidikan anak 

sangat diperhatikan. Orang tua berlomba-lomba 

menyekolahkan atau menguliahkan anak-anaknya. Hampir 

dalam tiap rumah terdapat anak yang sudah sarjana. Bahkan 

wajib ada satu orang anak yang sarjana dalam satu rumah. Di 

sini, tidak ada anak yang tamat SMA itu tidak disuruh 

melanjutkan kuliah, kecuali yang tidak mau atau yang memilih 

bekerja seperti manjadi tentara dan polisi. terutama yang laki-

laki‖.
9
 

Menurut tokoh masyarakat Kala, Adhar (56) yang juga 

memiliki empat anak perempuan, ―tujuan pendidikan anak laki-

laki dan anak perempuan ada perbedaannya, dimana 

pendidikan yang diberikan kepada perempuan agar mereka 

memiliki ilmu yang berguna untuk kehidupan terutama untuk 

dirinya pribadi terutama ke depannya. Lebih khusus agar anak-

anak putri memiliki ilmu dalam menjalankan hidup sehari-hari 

yaitu ilmu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarga, 

bahkan mungkin untuk rumah tangga sebagaimana yang 

dipesankan oleh nabi, ada tiga hal yang akan dibawa mati oleh 
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orang tuanya, poin pertama salah satunya anak yang 

bermanfaat anak yang shaleh, dan anak yang shaleh itu 

bermakna memiliki anak yang luas terutama ilmu agama ilmu 

kehidupan. Tidak selamanya anak putri itu hidup menyendiri. 

Tentu pada saatnya nanti akan melakukan pernikahan jadi 

ilmu-ilmu itulah yang diterapkan dalam kehidupannya 

berumahtangga, bermasyarakat, berkeluarga. Itulah tujuan kita 

mendidik anak putri ini, yaitu meiliki ilmu yang banyak dan 

ilmu yang luas‖.
10

 

Ketika ditanyakan, apakah mendidik anak perempuan 

lebih ditekankan dari mendidik anak laki-laki, Adhar 

mengatakan tidak ada perbedaan. ―…..Karena jika merujuk 

pada pernyataan al-Quran dan Sunnah tidak ada perbedaan 

sesungghnya dalam hal mendidik anak. Perbedaan menghadapi 

anak perempuan dan laki-laki tentu banyak. Terutama dalam 

hal….namanya laki-laki, kalau perempuan agak ringan, karena 

memang anak perempuan kebanyakan berada di rumah. Dalam  

hal lain seperti keuangan misalnya tentu lebih banyak 

dimanfaatkan oleh anak laki-laki, dan yakin kita selaku orang 

tua juga porsi-porsi itu sedikit lebih banyak dimanfaatkan oleh 

anak laki-laki ketimbang anak perempuan, karena perempuan 
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sedikit hemat. Tapi kembali lagi pada pribadinya masing-

masing. Secara pribadi, saya membekali semua anak dengan 

ilmu yang sama. Karena kita tetap menginginkan anak-anak 

kita baik. Tidak lantaran anak kita perempuan, lantas dididik 

berbeda. tetapi yang jelas dalam kasus saya agak ringan 

mendidik, mengajar, dan memberi saran kepada anak 

perempuan daripada anak laki-laki. Kalau anak-anak saya, jujur 

mereka anak-anak yang membanggakan sayalah. Tidak 

lantaran laki-laki, ihwan (menyebut nama anak) itu 

mengalahkan kebisaaan adik-adiknya. Dia laki-laki yang supel 

bagi saya‖.
11

 

Masih pendapat Adhar, ―tetapi akan lebih bagus lagi 

kalau anak laki-laki itu dibekali dengan ilmu yang banyak 

karena anak laki memiliki waktu yang sangat luas, yang sangat 

banyak untuk bermain-main di luar dan sebagainya. Tapi kalau 

anak perempuan, lebih-lebih di Indonesia timur, anak 

perempuan lebih banyak waktunya di rumah. Walaupun 

kenyataannya banyak juga perempuan yang berada di luar. 

Tapi kebanyakan kebisaaan kita di Indonesia timur kan 

namanya perempuan itu lebih banyak di rumah. Kalau 

sekarang sudah agak bergeser. Yang zaman 50-an, 60-an, 80-
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an itu hamper 80% berada di rumah. Tapi sekarang dengan 

perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan 

sebagainya, perempuan juga sedikit mengambil waktu untuk 

berkiprah baik dalam meningkatkan ilmunya, karirnya dan 

sebagainya‖.
12

 

Di Donggo Kala Tidak ada perbedaan hak antara anak 

laki-laki dengan anak perempuan dalam memperoleh 

pendidikan. Menurut Abidin (53): ―Laki perempuan itu sama 

saja, mereka anak-anak kami, tidak ada perbedaan perlakuan 

untuk mereka, semuanya sama, punya hak yang sama untuk 

belajar, punya hak yang sama untuk sekolah, sekolah tinggi. 

Kami, orang tua, mendukung anak-anak, kami biayai sekolah 

mereka, semampu mereka mau sekolah hingga sarjana. 

Sekarang ini sudah bukan jamannya anak-anak tidak sekolah. 

Kami mendorong dan mengupayakan penuh agar anak-anak 

bisa sekolah tinggi-tinggi, bisa kuliah sampai dapat gelar 

sarjana‖.
13

 

Tujuan pendidikan bagi perempuan dalam kelurga suku 

Mbojo di Donggo Kala, dengan demikian, adalah menempuh 

dan memperoleh pendidikan formal yang setinggi-tingginya, 

sehingga dengan bekal ilmu tersebut perempuan memiliki 
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akhlak yang baik dan ilmu yang berguna untuk kehidupan 

dirinya pribadi ke depan, baik dalam hubungannya dengan 

Tuhan, diri sendiri, pasangan hidupnya, keluarga, dan 

masyarakat. Syukur-syukur dengan modal ilmu dari pendidikan 

formal tersebut perempuan bisa memperoleh pekerjaan. Selain 

itu tujuan pendidikan diarahkan pula pada penguasaan 

ketrampilan yang dianggap sebagai milik perempuan, seperti 

mengurus diri, mengurus suami, mengurus anak, dan rumah 

tangga. 

 

B. Materi Pendidikan 

Materi pembelajaran atau instructional materials 

merupakan pengetahuan (kognitif), keterampilan 

(psychomotor), dan sikap (afektif) yang harus dikuasai peserta 

didik dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan yang 

ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat 

penting dari keseluruhan komponen kurikulum, yang harus 

dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai 

sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang harus dicapai oleh peserta didik. Ini berarti, 

materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran adalah 

materi yang benar-benar menunjang tercapainya tujuan. Materi 
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pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu 

peserta didik dalam mencapai tujuan.  

Materi pendidikan, dengan demikian, adalah salah satu 

komponen penting dalam proses pendidikan, karena 

materi/konten adalah hal-hal yang dianggap penting yang dapat 

mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan 

oleh sebuah keluarga. Meskipun tidak terencana dan tersusun 

secara sistematis seperti sebuah kurikulum yang diberikan 

dalam proses pendidikan formal, kegiatan pendidikan dalam 

keluarga tetap memiliki bahan atau materi yang entah 

disepakati atau tidak oleh orang tua untuk 

diberikan/ditanamkan dalam mendidik anak-anaknya. Secara 

umum materi pendidikan yang ditanamkan tidak bisa 

dilepaskan dari keyakinan, norma, dan etika yang berlaku 

dalam masyarakat. Secara khusus materi pendidikan yang 

ditanamkan adalah disesuaikan dengan tradisi yang dibangun 

oleh sebuah keluarga, yang kemudian menjadi karakteristik 

masing-masing keluarga. 

Terkait materi pendidikan dalam keluarga, peneliti dating 

di desa Rembitan mengajak salah seorang mahasiswa bernama 

yusril Jaira al-Mawa yang berasal dari desa Rembitan. peneliti 

diajak bertemu dengan niniknya (mamiq Raba) yang 
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merupakan salah satu tokoh adat di desa tersebut. karena 

mamiq Raba masih banyak menggunakan bahasa Sasak dalam 

berkomunikasi, sementara peneliti tidak terlalu paham, maka 

perbincangan didampingi juga oleh amaq Yusril (Yusuf 44) 

dan inaq Yusril (bu Minah 42).  

Yusuf mengatakan bahwa hal-hal yang diajarkan dalam 

mendidik anak perempuan adalah menjaga diri (perempuan 

tidak boleh sembarangan keluar rumah/pergi dengan/dibonceng 

laki-laki yang bukan mahram. jika seorang laki-laki kedapatan 

menyentuh perempuan, maka dia harus membayar denda. atau 

jika perempuan dan laki-laki pulang dari bepergian keluar 

rumah saat magrib atau lewat maka mereka harus dinikahkan. 

berangkat dari ketentuan ini maka jarang ditemukan 

perempuan Rambitan yang menjadi tkw. selain menjaga diri 

perempuan juga diajarkan menenun dari kecil (keharusan), 

mengurus rumah tangga, memasak, dan hal-hal lain 

sebagaimana tuntutan kepada perempuan di atas. baik kepada 

anak perempuan maupun laki-laki diajarkan prinsip ―lebih baik 

kamu dianggap tidah bisa (bongoh) daripada kamu berbuat 

salah‖.
14

 Perempuan Rembitan diajarkan pula untuk memakai 

kain sebagai busana keseharian (bebendang) sebagai penutup 
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aurat meskipun mereka tidak memakai penutup kepala. ketika 

ada perempuan yang memakai rok atau celana panjang, maka 

akan dianggap aneh atau dicibiri oleh masyarakat. menurut 

inaq Yusril, ini sebagai bentuk menjaga perempuan dari 

……perempuan Rembitan tidak diajarkan tentang perawatan 

kecantikan seperti penggunaan jamu dan sebagainya.
15

 

Selanjutnya, menurut Inaq Yusril, salah satu alat ukur 

untuk menilai penghargaan masyarakat kepada sebuah keluarga 

adalah seberapa ramai keterlibatan masyarakat ketika keluarga 

tersebut begawek (hajatan). semakin ramai masyarakat terlibat, 

itu menunjukkan bahwa keluarga tersebut adalah orang yang 

selalu terlibat ketika keluarga lain begawek atau acara lain yang 

ada di masyarakat. untuk itu, maka kepada anak perempuan 

dan laki-laki, jika mereka sudah memasuki usia remaja, maka 

mereka sudah diajarkan dan diajak/dilibatkan  dalam setiap 

begawek. 
16

 

Terkait materi-materi yang diajarkan kepada perempuan 

ini, Inaq Minah istri dari Yusuf amaq Yusril, yang berasal dari 

desa lain mengatakan bahwa hal tersebut terlalu berat bagi 

dirinya. Karena dari tempat asalnya, sebenarnya inaq Minah 

memiliki status sosial yang terpandang karena berasal dari 
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keluarga ulama dan terpelajar dan secara ekonomi termasuk 

orang yang berada. Namun ketika menikah dengan Yusuf maka 

harganya menjadi turun, karena inaq Minah bukan berasal dari 

kalangan bangsawan. Inaq Minah adalah sarjana pendidikan 

dan berprofesi sebagai guru, sementara Yusuf hanya lulusan 

SMA/MA. menurut penuturan inaq Minah, dari tempat asalnya 

dia tidak mengenal dan mengalami pekerjaan-pekerjaan yang 

harus dilakukan oleh perempuan di tempat suaminya. Karena 

dalam tradisi keluarganya hal yang diutamakan adalah 

mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. dia mengakui 

mengalami shock culture dan menderita menghadapi pekerjaan 

domestik yang menurutnya sangat berat. Namun dia tetap 

melakukan tugasnya dengan baik. Hal mengejutkan di sini 

adalah dia pelan-pelan mempengaruhi dan membawa 

perubahan bagi masyarakat (perempuan) setempat. contohnya 

dia adalah perempuan pertama yang memiliki rambut pendek 

dan disemir. dia tetap menggunakan celana panjang meskipun 

tradisi setempat harus menggunakan kain dalam keseharian. dia 

mengharuskan semua anaknya untuk memperoleh pendidikan 

setinggi-tingginya, di mana hal itu merupakan keanehan bagi 

masyarakat setempat yang tidak terlalu peduli dengan 

pendidikan. dia berani speak-up memprotes hal-hal yang 
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menurutnya tidak tepat. masih banyak lagi hal lain yang 

dilakukannya. ini diiyakan oleh mamiq Raba selaku 

mertuanya.
17

 menurut Yusuf, di bawah 1990-an dirinya juga 

masih berpandangan dan berperilaku seperti masyarakat di 

tempatnya. namun semakin ke sini, terlebih setelah dia belajar 

agama di pondok pesantren, pandangan dan sikapnya menjadi 

berubah.
18

 

Sebagaimana disaksikan oleh peneliti, sosok Inaq Minah 

adalah sosok lincah dan cenderung mendominasi ketika 

menjawab pertanyaan dari peneliti. Sebagai pendatang di desa 

Rembitan, dia bisa dikatakan sangat mengenal dan menguasai 

tradisi yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Di depan suami 

dan mertuanya yang tokoh masyarakat, dia berani bicara blak-

blakan dan mengkritisi hal-hal yang menurutnya tidak relevan 

lagi dan tidak adil terutama bagi perempuan. Pada beberapa 

hal, apa yang dikritisi olehnya ada yang diikuti oleh perempuan 

setempat, namun menurutnya dia lebih banyak ―kesal‖ karena 

tidak berkutik merubah kebisaaan masyarakat.
19

 

Aprian berpendapat bahwa masyarakat Sasak di Rembitan 

bisa dikatakan lebih khawatir anak-anaknya tidak mengikuti 
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dan mematuhi adat daripada tidak mengikuti aturan agama. 

Menurutnya, fanatisme masyarakat terhadap ketentuan adat 

bisa jadi karena masyarakat di Rembitan tidak banyak yang 

berpendidikan dan tidak banyak belajar agama atau menunut 

ilmu di pondok-pondok pesantren. Generasi muda atau para 

remaja hanya antusias dengan kegiatan-kegiatan terkait adat 

seperti ketika ada acara merariq/pernikahan. Di kampong ini 

generasi muda bahkan orang tua tidak terlalu tertarik untuk 

memakmurkan masjid, sehingga masjidnya terlihat kosong. 

Untuk itulah, Aprian bersama saudara-saudaranya berinisiatif 

mengajak beberapa remaja untuk mengadakan lomba-lomba 

ketika ada hari-hari besar agama. Yang diwariskan oleh para 

orang tua dan masyarakat kepada generasi muda adalah aturan-

aturan dan norma adat yang telah ada sejak dahulu. Yang harus 

dipatuhi oleh laki-laki dan perempuan adalah adab dalam 

bergaul, cara berbicara dan membawa diri. Khusus bagi 

perempuan adalah belajar mengurus rumah tangga dan semua 

urusan perempuan. Sedangkan bagi laki-laki adalah belajar 

bekerja di sawah, belajar memasak untuk hajatan, karena di 

Rembitan yang mengurus masakan untuk hajatan hanya laki-
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laki, belajar membuat taring/atap dari daun kelapa dan 

sebagainya. 
20

  

Berangkat dari pendapat nara sumber yang diwawancarai di 

atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa hal-hal utama yang 

diajarkan kepada perempuan dalam keluarga Sasak di 

Rembitan adalah adab atau akhlak dan kepatuhan pada norma 

yang ada di masyarakat, ketrampilan menenun, ketrampilan 

mengurus rumah tangga, ketrampilan mengenakan kain tenun 

(bebendang), dan belajar hidup bermasyarakat dengan 

melibatkan diri dalam acara-acara yang dihelat oleh tetangga 

yaitu membantu menyiapkan kue/jaje. 

Sementara itu, Rohana menceritakan bahwa ada hal-hal 

khusus yang diajarkan oleh tua suku Samawa kepada anak 

perempuannya. Orang tuanya mengajarkan tentang pentingnya 

pendidikan, laminmu kuliah, kuliah, lamin satemu nikah, 

nikah; menjaga diri sebagai perempuan, menjaga adab dalam 

bergaul, menjaga akhlak jangan sampai membuat malu atau 

Nak Besengila; cara-cara shalat atau beribadah yang lainnya; 

mengurus rumah tangga terutama memasak dan membersihkan 

rumah. Yang memiliki peran yang lebih dominan dalam 

pendidikan keluarga adalah ibu terutama terkait adab dan 
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mengurus rumah. Meskipun ayah tidak dominan, tetapi ayah 

lebih ditakuti oleh anak, karena ayah tegas. Ayah mengarahkan 

terkait keseriusan bersekolah.
21

 

Salma (56) menuturkan bahwa: ―cara kami mendidik 

anak yaitu bagaimana cara bergaul dengan sesama, jangan 

sampai berkelahi pada saat bermain, ketika masuk rumah harus 

mengucap salam, adab ketika bertemu dengan orang tua, ketika 

orang tua duduk harus ikut duduk, jangan sampai orang tua 

duduk kita yang berdiri itu yang sering diajarkan sama anak-

anak. Terus lame loo tau luau, kalo ada  orang yang bicara 

jangan ribut apalagi orang tua‖.
22

 

Maryam (72) dan Salma (56) dari Dusun Gong Datu, 

dalam bahasa Sumbawa yang diterjemahkan oleh Abu Bakar 

(44) menceritakan bahwa dulu, ada perbedaan hal-hal yang 

diajarkan kepada anak laki-laki dan perempuan. Contohnya 

pekerjaan yang terkait dengan pertanian. ―Masa-masa kecil 

orang laki diajarkan membajak sawah. Anak perempuan 

diajarkan cara menanam padi. Dulukan belum ada padi 

gabah…….. padi itukan  diikat oleh perempuan, selesai itu 
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laki-laki yang bawa dan dipotong ujunganya. Kalau sudah 

dipotong ujungnya baru perempuan yang jemur…..‖
23

 

Pengajaran agama di Rarak Ronges tidak banyak 

dilakukan oleh orang tua. Meskipun ada keterbatasan terkait 

TPQ dan semacamnya orang tua menyerahkan pendidikan 

agama anak-anaknya ke guru ngaji TPQ. Hubungannya dengan 

ini, Peneliti melihat, bahwa kehidupan beragama di Rarak 

Ronges tidak terlalu semarak. Contoh sederhana, ketika masuk 

waktu shalat, masjid bisa dikatakan kosong, karena hanya ada 

peneliti dengan dua warga.
24

 Abu Bakar mengatakan bahwa: 

―…… ada guru ngaji. Untuk pembelajaran ngaji, di sini 

setelah anak masuk SD baru diajarkan ngaji………..kalo 

masalah itu dari gurunya khususnya ada juga dari sekolah. 

Magrib baru ke rumah guru ngaji. Di situ diajarkan cara sholat, 

cara memandikan jenazah, cara mandi wajib, dan cara istinja. 

Waktu  ngajinya itu malam Jum‘at dari magrib sampai Isya. 

Anak-anak belum diajarkan ngaji Al-Quran dulu, tapi khusus 

belajar tentang sholat. ……………Kalau orang tua seperti kita 

belajarnya sore, rata-rata setiap magrib malam Jum‘at semua 

berkumpul di sini. Kalau di dusun ini ada 3 sampai 4 orang, 

begitu juga dari dusun Gong Datu sana 3 sampai 4 orang 

masing-masing. Kalau seperti saya banyak kemanakan di 

rumah saya yang ngaji. Pokoknya di situ orang dewasa seperti 

saya diajarkan lebih khusus malam Jum‘at. Cara sholat, sunnah 

sebelum sholat, dan sebagai orang tua menegur anak-anak 

sholat. Kita mengajarkan mana ruku‘ sampai mana sujud 
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pokoknya semua cara melakukan sholat itu diajarkan oleh guru 

ngaji‖.
25

 

Siti (24) juga menceritakan bahwa orang tuanya 

mengajarkan banyak hal, bukan hanya yang terkait dengan 

pelajaran di sekolah: ―Saya diajarkan menulis. Kitakan disini 

belum ada TK, dan tidak masuk TK. Belajar menulis sebelum 

masuk SD. Pokoknya orang tua memfasilitasi untuk kegiatan 

belajar dan yang terutama sangat memperhatikan kesehatan 

bagi anak-anaknya. Setelah masuk SD dituntut untuk 

berprestasi ada sedikit penekanan terhadap prestasi.  Untuk 

menulis dan membaca lebih ke bapak yang mengajari. Kita 

juga dibuatkan obat oleh orang tua kita berupa akar kecil yang 

diramu, untuk memperkuat gigi, seperti gigi yang goyah. Akar 

yang dijadikan obat dalam Bahasa Sumbawanya akar 

samalongke. Daun loma untuk dibuat sayur dan jarang di 

makan sama orang. bisaanya saya sakit ndak langsung pergi ke 

dokter tapu dikasih obat tradisional………..saya ndak pernah 

dimanja oleh orang tua. Saya dibisaakan bukan hanya pergi 

sekolah, makan dan tidur saja. Walaupun kita sekolah tapi 

harus tahu tentang hal-hal sepele yang ada di lingkungan 

rumah juga…….‖
26
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Dikatakannya pula bahwa terkait pengajaran dalam 

keluarga:   

―Lebih sering untuk memberikan pengajaran kepada 

anak setelah magrib/malam........ Dalam pemberian nasehat 

setelah pulang ngaji kalau disini disebut nenguru. kalo pulang 

ngaji baru diajarin oleh orang tua. Adapun materi yang 

diajarkan adalah kesopanan, kesuksesan, dan kejujuran. Kalau 

saya lebih ke akhlak. Masyarakat Rarak Ronges dikenal 

dengan ramah tamahnya. Ketika ada orang/tetangga lewat 

depan rumah, bisaanya selalu dibilang mampir pak makan 

bareng disini. Itulah salah satu bahasa ramah tamahnya sampai 

sekarang. Materi lain yang diajarkan adalah hal-hal terkait 

kebersihan, yang diajarkan sama orang tua tapi lebih lengkap 

diajarkan disekolah. Dari kecil saya dapat dari nenek saya tapi 

cuman sedikit lebih banyak didapatkan dari sekolah. Orang tua 

juga mengajarkan tentang kebersamaan dan berbagi dengan 

adil. Contohnya  orang tua saya 3 bersaudara dan rumah itu 

menjadi milik saudara peremmpuan yang pertama, karena anak 

Laki-laki dianggap bisa mencari sendiri. Dalam keluarga saya 

harus dibagi rata semuanya, bahkan perabotan rumah dari 

gelas, piring dan semacamnya sudah berikan nama oleh orang 

tua, supaya adil dalam pembagianya. Demikian pula dengan 

harta berupa tanah dengan sertifikat. Langsung ditunjuk kamu 

di sebelah sana dan kamu sebelah sana. Mungkin maksud 

orang tua agar anaknya rajin mengelola tanah. Jadi pas orang 

tua sudah meninggal beres urusan tidak jadi masalah ke 

depanya. Ajaran yang selalu diberikan oleh orang tua ketika 

pergi merantau/keluar rumah adalahmenjaga diri sendiri dan 

harus pandai dalam bergaul karna kita anak perempuan, na 

gamann/jangan keluyuran‖.
27
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Meskipun masyarakat Rarak Ronges, berpendidikan 

dan belajar agama, menurut Siti masyarakat Gong Datu masih 

ada yang mempercayai hal-hal yang bersifat mitos. Dia 

menyampaikan apa yang diceritakan oleh salah seorang warga: 

―Keturunan saya ada yang dari keturunan Gong datu, kita harus 

mandi dari air Gong datu, itu sudah dari nenek moyang sampai 

sekarang dilestarikan, karena omongan orang tua yang tidak 

diikuti akan mendapatkan sial.........ketika punya anak yang 

punya penyakit yang ndak pernah sembuh diucapkanlah oleh 

nenek sembuhlah kamu nak kita mandi rame-rame besok jadi 

sembuh.........kemarin anak saya sakit selepas sunat kita mandi 

di tempat yang dipercaya dan setelah itu berhenti dah 

sakitnya‖.
28

   

Mazra‘atul (23) menuturkan bahwa yang lebih banyak 

berperan dalam pendidikan di keluarganya adalah ibu, karena 

bapaknya terkesan cuek (hanya sekali-sekali saja). Hal-hal 

yang selalu diajarkan oleh orang tuanya adalah kejujuran, 

menghormati orang lain, tidak berantem, dan mengerjakan 

shalat. Sedangkan untuk hal-hal yang terkait perempuan seperti 

haid dan kecantikan diajarkan secara khusus oleh ibu, yang 

terpenting adalah diajarkan cara mengurus rumah tangga 
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terutama memasak dan pejatu yaitu pelayanan isteri terhadap 

suami terutama bagi yang akan memasuki gerbang pernikahan. 

Ini penekanan terhadap anak perempuan, sedangkan anak laki-

laki penekannya pada bagaimana mencari kerja.
29

 

Terkait pendidikan perempuan, menurut Tokoh agama atau 

bahasa setempat Lebeh yang bernama M. Yasin (65), materi 

yang diajarkan kepada anak perempuan adalah bagaimana adab 

bertemu dengan teman-teman, bagaimana cara berbicara 

dengan orang tua, bagaimana cara membalas ketika ada orang 

yang memberikan makan. Terus bagaimana melayani jika ada 

orang yang datang berkunjung ke rumah, serta bagaimana 

keluar masuk rumah harus ada adab-adabnya. 

M. Yasin   mengatakan bahwa hal-hal yang bisaanya 

diajarkan adalah adab dan akhlak: ―Lamen anak kami kam ko 

lawo ade mula-mula ajarkan anak kami cara beradaptasi 

sesama odekna trus cara bergaul sesama odekna cara ucapkan 

terimakasih name nunu apa-apa, terus kami didik anak kami 

dencara mikluk bauu, istilahna sampe bliu dengaan, miluq na 

sumpa dengaan, terus kami didik anak kami miluq cara 

tunawung misalah minuq tau lokak, tau lokok tumonto”.
30
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Berdasarkan wawancara dengan beberapa subjek 

penelitian tersebut, diketahui bahwa materi yang diajarkan 

kepada perempuan dalam keluarga suku Samawa di Rarak 

Ronges adalah pentingnya pendidikan, menjaga adab dalam 

bergaul, menjaga akhlak jangan sampai membuat malu atau 

Nak Besengila; mengingatkan untuk shalat atau beribadah, 

belajar mengaji dengan mengantar anak ke TPQ; mengurus 

rumah tangga terutama memasak dan membersihkan rumah. 

Didapatkan pula, bahwa memasuki usia dewasa/pernikahan 

perempuan diberikan pengajaran khusus terkait pelayanan 

terhadap suami dan mengurus diri. 

Seperti halnya masyarakat suku Sasak di Rembitan dan 

masyarakat suku Samawa di Rarak Ronges, masyarakat suku 

Mbojo di Donggo Kala pun mengajarkan beberapa hal kepada 

anak perempuannya. Terkait dengan apa saja yang diajarkan 

oleh orang tua kepada anak—anaknya, warga komunitas 

Donggo H. Abu Bakar (69) berpendapat: ―Kami tidak sekolah 

tinggi-tinggi, tidak punya pengetahuan yang luas untuk 

mendidik anak-anak kami, dengan keterbatasan kami, kami 

mendidik anak-anak kami dengan nilai-nilai sederhana yang 

diwariskan secara turun temurun oleh orang tua-orang tua 

kami, seperti taat, patuh kepada yang lebih tua terutama kepada 
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kedua orang tua, mendengar seruan mereka; kalau diperintah 

nurut, ikuti, kerjakan; kalau dipanggil, segera jawab, cepat,  

dengarkan; kalau dilarang, jangan sekali-kali dilakukan, 

pantangan (wati pehe), itu dosa, jika dilakukan‖.
31

 Senada 

dengan H. Abu Bakar, Ramlah (61) mengatakan bahwa: 

―Bisaanya, dalam rumah tangga kami, selalu tekankan kepada 

anak cucu kami, entah laki atau perempuan tidak ada bedanya, 

mereka harus taat, nurut kepada orang tua, jujur, sopan santun 

dalam kata dan perbuatan baik itu di dalam rumah atau di luar 

rumah. Kalau keluar rumah harus pamitan, minta ijin supaya 

diketahui kemana dan apa tujuannya keluar, kalau keluar 

rumah—ke sekolah, misalnya—jangan mengambil yang bukan 

haknya (aina turu rumpa-turu weha).
32

  

Apa yang dikatakan oleh H. Abu Bakar dan Ramlah 

tersebut adalah hal-hal umum yang diajarkan oleh orang tua, 

baik kepada anak perempuan maupun anak laki-laki. Menurut 

Sartika (52) materi khusus yang diajarkan kepada anak 

perempuan adalah: ―Materi yang kami ajarkan kepada anak-

anak perempuan kami sejak dini, yang paling utama, yaitu 

pelajaran karaso weki (menjaga kebersihan diri), karaso uma 

ra salaja (menjaga kebersihan rumah, tempat tinggal), karaso 
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sarei (menjaga kebersihan lingkungan). Karena perempuan itu 

di rumah (kehidupannya labih banyak berurusan dengan 

rumah) maka disamping ia cantik rupa bersih raganya, ia juga 

harus bisa mengurus rumah tempat tinggalnya dengan baik. 

Kalau sudah masuk sekolah, guru-guru mereka di sekolah lebih 

paham urusan pendidikan mereka, tetapi sebagai orang tua, 

kami selalu sisipkan pesan agar rajin belajar, giat belajar, 

sungguh-sungguh belajar; berangkat ke sekolah jangan noleh 

kiri kanan, masuk ke kebun orang, rumah-rumah orang, 

sampailah ke sekolah dengan baik, kalau sudah waktunya 

pulang harus segera balik, gak usah mampir-mampir, langsung 

pulang ke rumah‖.
33

 

Sedangkan menurut Hairunnas (53): ― Setiap anak harus 

punya keinginan yang kuat untuk bisa setara dengan yang lain 

dalam hal meraih kebaikan (ntaupu lelu ntaupu ne‟e lokura 

sama labo lenga ra iwa ma raka ru‟u mataho), karena kalau 

keinginan (niat) saja tidak punya, bagaimana kebaikan dapat 

berwujud. Kedua, giat dan sungguh-sungguh dalam belajar 

(sakola kapoda ade), fokus selesaikan pendidikan, setelah 

tamat baru nikah (lao sakola ntiri ra rombo, wau si sakola 

ampo nika), sebab kalau sudah menikah, sudah pikiran pecah, 
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belum urus suami/istri, anak dan keluarga kecilnya lalu 

bagaimana mungkin fokus belajar. Ketiga, belajar yang tekun, 

jika tidak, sawah ladang-lah tempatmu kembali (tanao kapoda 

ade, watisi waumu tanao de luu mbali di oma ra tolo, ndadi 

patani). tani mena diru‟una, jadi pekerja kasar, jadi kuli.
34

 

Begitu pentingnya menyekolahkan anak bagi masyarakat 

Bima, sampai-sampai bisa mengalahkan kebutuhan orang tua 

dalam hal sandang, papan, dan bisa jadi pangan. Bukan hal 

mengejutkan lagi, jika orang tua di Bima sekilas secara 

ekonomi tidak akan mampu membiayai anaknya untuk 

berpendidikan tinggi. Namun dalam kenyataannya, meskipun 

mereka sendiri makan dengan air asam dan ikan teri, yang 

penting anak-anaknya bisa disekolahkan. Keadaan inilah yang 

peneliti saksikan ketika dalam suatu kesempatan mendatangi 

satu rumah sederhana yang terbuat dari papan kayu (rumah 

panggung, rumah tradisional, umumnya rumah tinggal orang 

Bima tempo dulu) yang dihuni oleh sepasang suami istri. 

Rumah milik pasangan yang memiliki 4 orang anak, 3 

perempuan 1 laki-laki,  yang keempat anaknya telah 

menyandang gelar sarjana. Jika melihat kondisi rumahnya yang 

―hamper roboh‖, tidak mungkin rasanya mereka mampu 
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membiayai pendidikan anak-anaknya.
35

 Tetapi seperti itulah 

semangat mereka. Dan ini bukan satu-satunya keluarga yang 

memiliki cerita yang serupa. 

Kesan yang hendak peneliti kemukakan di sini adalah 

betapa perhatian mereka terhadap pendidikan anak-anaknya 

tinggi, rumah boleh seadanya, tidak terurus, tetapi anak-anak 

mereka harus terurus, terdidik, harus sarjana. Ini kesan yang 

ditampakkan. Anak pertama dan kedua kuliah di kampus 

swasta di Jakarta. Anak ke 3 kuliah di kampus swasta di 

Surabaya. Dan anak keempat kuliah di Universitas 

Muhammadiyah Mataram.
36

 

Apa yang disampaikan oleh subjek penelitian di atas, 

mengantarkan kepada kesimpulan bahwa banyak hal yang 

diajarkan oleh orang tua kepada anak perempuannya, yang 

terutama adalah memiliki akhlak dan adab yang baik dan 

pentingnya berpendidikan setinggi-tingginya agar memiliki 

bekal pengetahuan untuk kehidupannya di masa depan. 

Kemudian diajarkan berbagai ketrampilan, mulai dari 

mengurus kebersihan dan kecantikan diri sebagai perempuan 

sampai dengan mengurus rumah tangga dan menjaga 
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lingkungan, serta menjalin hubungan baik dan terlibat dalam 

kegiatan kemasyarakatan. 

 

C. Metode Internalisasi Materi Pendidikan 

Setelah berbicara tentang tujuan dan materi yang diajarkan 

kepada anak perempuan dalam pendidikan kelurga pada ketiga 

suku yang diteliti, factor penting berikutnya adalah cara orang 

tua/keluarga menanamkan materi ajar tersebut kepada anak-

anak perempuannya. Metode/cara memegang peran signifikan 

dalam ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan. 

Meskipun tidak ada metode yang salah, namun jika memilih 

metode yang tidak tepat untuk materi, waktu,  dan orang yang 

tepat maka bisa saja kegiatan pendidikan yang dilaksanakan 

akan gagal mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, 

pendidik yang baik adalah yang mampu memilih metode yang 

tepat untuk menyampaikan materi yang diajarkannya. Sama 

halnya dengan tujuan dan materi, metode penanaman nilai-nilai 

atau kebisaaan dalam sebuah keluarga, meskipun tidak seperti 

dilembaga formal, setiap orang tua tentunya memiliki cara 

tersendiri yang menurut mereka efektif untuk mendidik 

anaknya. Demikian juga dengan keluarga pada komunitas yang 
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diteliti dari ketiga suku. Mereka memiliki cara dalam mendidik 

anak-anaknya. 

Menurut Rina, orang tuanya mendidik dengan cara 

pembisaaan dan nasihat. Membisaakan anak-anak untuk 

melakukan hal-hal yang baik, seperti mengerjakan shalat, 

membantu orang tua untuk membersihkan rumah, memasak, 

mencuci dan sebagainya. Ketika anak-anak melakukan 

perbuatan yang tidak sesuai dengan adab dan sopan santun, 

maka orang tua akan menasihati bahwa perbuatan tersebut 

tidak baik  karenanya jangan diulangi lagi. Tetapi dalam hal 

keteladanan, menurutnya orang tua di Rarak kurang konsisten. 

Orang tua hanya menyuruh anaknya namun orang tua sendiri 

tidak melakukan hal tersebut, seperti shalat, mengaji, dan 

melakukan pekerjaan lainnya. Anak hanya diperintahkan, 

dinasihati, atau bahkan dihukum jika tidak sesuai dengan 

keinginan orang tua. Ini karena orang tua memiliki ilmu 

pengetahuan yang minim.
37

 Pernyataan Rina menggambarkan 

bahwa orang tua di Rarak Ronges kebanyakan hanya 

memerintahkan anaknya untuk melakukan sesuatu, sementara 

mereka sendiri tidak melakukan hal tersebut. Mereka hanya 
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memerintahkan dan ―memarahi‖ anaknya jika melakukannya 

tidak sesuai yang diminta.  

Menurut Abu Bakar (55), keluarganya lebih 

membisaakan anaknya untuk memiliki kedisiplinan terutama 

dalam menjalankan perintah agama dan urusan kehidupan 

lainnya sedari kecil:  

‖Intinya kami disini tegas terhadap anak-anak kami 

supaya tidak melakukan hal-hal yang meyimpang dari 

agama. misalanya dalam sehari jadwal kamu jam 5 

subuh harus bangun sholat subuh, setelah sholat 

olahraga, mandi, sarapan dan pergi sekolah. Pulang dari 

sekolah pakaian digantung di hanger jangan dibuang, 

setelah kamu pulang harus kamu rapikan pakaian sama 

buku, lihat kembali buku yang sudah dipelajari di 

sekolah tadi supaya diingat kembali, baru setelah itu 

makan, sholat dan baru bisa bermain, (mangan, minum; 

pakaian harus digantung). Pokoknya ketegasan saya itu 

pada anak tergantung kesepakatanya, dia bilang iya 

ma/iya bapak, dari hasil kesepakatan itu kita harus 

konsisten dalam kesepakatan itu. Ada aturan  tidur 

siang juga agar pas malamnya bisa belajar dan tidak 

ngantuk. Setelah belajar jam sekian kamu harus tidur, 

agar dia terbisaa disiplin itulah yang kami terapkan 

selama ini sampai sekarang‖. 
38

 

 

Seperti halnya Abu Bakar, Sriani juga mengatakan 

bahwa anaknya diajarkan untuk selalu menjaga adab: ―Kita kan 

paginya menitipkan pesan untuk anak, nak pas di sekolah 
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jangan suka ganggu teman, kalaupun kita diganggu sama 

teman, jangan ikut pukul kembali. Kasih tau teman kita jangan 

pukul kita, kita bukan musuh, yang lebih baiknya kita suruh 

anak kita ni pada saat anak itu yang mukul kasih tau orang tua 

dia yang mukul itu, aya/ina, misalanya bibi atau ina, kaka, ni 

anak kiran matoq ita missal kiranan suka mukul kita ini‖.
39

 

M. Yasin juga mengatakan bahwa:  

―Sekarang ini saya sering didik anak, dari anak sampai 

cucu saya, terus selesai makan kita duduk bersama dan 

sering saya ajarkan tentang sholat kalo disekolah 

hormati guru dan rajin kita belajar kalo ndak belajar 

saya suruh belajar, kemudian dari itu saya lihat dari 

anak saya sampai cucu saya sama pejaran yang saya 

kasih itu sama, karna perbuatan yang maksiat-maksiat 

itu tetap saya bilang ndak usah kita berniat mana yang 

dosa-dosa bukan sih saya sombong anak saya sampai 

cucu, saya dari kecil ndak pernah merokok, ndak 

pernah judi dan perbuatan yang sia-sia. Alhamdulillah 

saya punya anak dari anak sampai ke cucu itu ditaati 

perintah saya itu, dari saya ndak merokok sampai anak, 

sampai cucu saya ndak merokok, kalo semua yang 

dilarang walaupun mungkin ndak pernah saya lihat, 

yang pernah saya lihat ndak pernah saya lihat, yang 

dilarang sama Allah ndak pernah dikerjakan oleh anak 

dan cucu sekarang………..prihal yang ndak boleh 

dilakukan oleh anak..?.makanya apa yang saya bilang 

semua diturutin oleh anak saya sama cucu, karna apa 

kalo saya lihat itu yaa karna kita kerjakan hal yang 
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tidak-tidak agama itu nantikan dosa pokonya, makanya 

setiap yang saya ajarkan selalu ditaati gitu oleh anak 

dan cucu, kalo ada yang kepingin cucu kita dan ndak 

sanggup turutin kemauan dari dia, dia tu ndak sih 

marah, pokonya diam ndak marah, selain dari itu yang 

pernah saya lihat……………kapan menyediakan waktu 

untuk mendidik anak?.....kalo sya ndak tau orang lain, 

waktu yang tepat untuk menasehati waktu makan-

makan, waktu main-main, seperti saat ini selesai sholat 

isyah kita duduk bersama kita ajarin, karn ketika kita 

nasehati pas waktu main pastisi ada rasa marahnya, tapi 

kalo kita yang kasih tau yang ringan-ringan bisa, selesai 

kasih tau pergi, mau kita ajak kesana kesini, kadang-

kadang marah dan kesal sedikit‖.
40

 

 

Rina NurAnjanisa (23) mengatakan bahwa di Rarak 

Ronges khususnya ada  nasihat-nasihat kunci yang selalu 

diberikan oleh setiap orang tua terhadap anaknya, seperti Jaga‟ 

di‟mu yang berarti jaga dirimu baik-baik.  Najina  ngelamang 

yang berarti jangan keluyurua. ; Najina kapal yang berarti 

jangan terlalu banyak main yang tidak bermanfaat.  Sadu di'mu 

artinya percaya pada dirimu sendiri maknanya jika kamu 

melakukan sesuatu yang benar, jangan terlalu khawatir ketika 

orang menuduh yang nggak-nggak, karena Tuhan tahu apa 

yang sebenarnya. Pina ila do bilen desa yang merupakan 

sejenis petuah, yang bermakna harus punya rasa malu jika 
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meninggalkan desa, jika tidak berhati-hati dan giat ketika 

berada di rantauan.
41

 

Mazra‘atul mengatakan bahwa orang tuanya bisaanya 

mengenalkan dan menjelaskan sesuatu yang baik atau tidak 

baik. Setelah itu dengan cara melatih dan membisaakan, seperti 

membisaakan menjaga adab dan sopan santun, membisaakan 

mengerjakan pekerjaan rumah, membisaakan untuk beribadah, 

membisaakan untuk berbuat jujur, dan lain-lain. Orang tua 

selalu menasihati ketika mengajarkan sesuatu kepada kepada 

anak-anaknya. Jika setelah dibisaakan kemudian ada anak yang 

melanggar, orang tua bisaanya akan menasihati, mengomeli 

atau memarahi, bahkan menghukum.
42

 Utari Ulfa juga 

mengatakan, dia sekolah di pondok pesantren dan hanya 

memiliki ibu. Ketika pulang berlibur, ibunya bisaanya selalu 

menasihati terutama untuk menjaga akhlak dan menjaga 

martabat sebagai perempuan. Mungkin karena jarang ada di 

rumah, jadinya dia merasa tidak memiliki ketrampilan yang 

baik terkait mengurus rumah. Meskipun demikian, ibunya tidak 

pernah memarahinya.
43
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Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

beberapa subjek penelitian tersebut menunjukkan bahwa cara 

orang tua suku Samawa di Rarak Ronges dalam mengajar, 

mendidik, dan mengarahkan anak perempuannya dilakukan 

melalui nasihat dan pembiasaan. Nasihat diberikan jika anak 

perempuan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma 

yang sudah disepakati, dan pembiasaan diterapkan dalam hal-

hal yang membutuhkan pengulangan, seperti kedisiplinan, 

mengerjakan hal-hal yang baik, mengerjakan pekerjaan-

pekerjaan terutama pekerjaan rumah tangga. Namun ketika 

anak melakukan perbuatan yang tidak sesuai, tidak jarang juga 

orang tua memarahi bahkan menghukum. 

Suku Mbojo di Donggo Kala memiliki cara mendidik anak 

perempuan yang dilakukan melalui pembelajaran langsung, 

yaitu jika berhadapan dengan masalah, seketika itu juga orang 

tua akan menjelaskan atau menasihati dan meluruskan anaknya 

untuk melakukan hal yang benar. Namun jika 

masalah/pelanggaran yang terjadi terkait dengan urusan yang 

bersifat pribadi/privat yang kira-kira terkait dengan kehormatan 

keluarga, maka orang tua akan memanggil anak perempuannya 

untuk masuk dalam kamar dan kelambu (tempat tertutup), 

untuk diberikan pemahaman dan dinasihati secara pelan-pelan. 
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Masyarakat Donggo memiliki kepercayaan, jika di wilayah 

mereka terjadi angin puting beliung atau musim paceklik yang 

panjang, mereka meyakini, telah terjadi sebuah aib terkait 

perempuan yang tengah disembunyikan. Masyarakat Donggo 

sangat menjunjung tinggi dan menghormati anak perempuan, 

bahkan sampai anaknya menikahpun orang tua masih  

melakukan upaya agar anak perempuannya tidak akan disia-

siakan oleh suaminya. Ini terlihat dari kebisaaan orang tua di 

Donggo Kala untuk mengupayakan/menyiapkan tempat tinggal 

untuk anak perempuan di sekitar tempat tinggal mereka. Jadi 

yang berhak mewarisi rumah orang tua adalah anak 

perempuan. Di sini anak laki-laki tidak disiapkan tempat 

tinggal oleh orang tuanya, karena akan bertempat tinggal di 

rumah istrinya. Selain itu anak laki-laki juga dianggap telah 

menghabiskan uang orang tuanya untuk uang mahar. 
44

  

Menurut Munawar (26) dua tahun terakhir ini ada 

kecenderungan masyarakat Donggo untuk menentukan jodoh 

bagi anak-anaknya. Selain itu, masyarakat Donggo sangat 

keberatan untuk menikah dengan orang dari luar Donggo.
45

 

Selain dengan pembelajaran langsung dan nasihat, anak 

diajarkan juga dengan cara pembisaaan. Membisaakan mereka 
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untuk membantu pekerjaan orang tua, seperti mengurus rumah 

tangga, membisaakan untuk memelihara adab dan akhlak, 

membisaakan untuk shalat, dan melakukan perintah agama 

yang lainnya seperti puasa dan mengaji. Keadaan yang teramati 

oleh peneliti saat berada di lapangan adalah adab menerima 

tamu. Masyarakat Kala Donggo memiliki karakter yang kuat 

dalam menerima-menyambut tamu. Ketika peneliti hadir 

sebagai orang asing disambut dengan penuh ramah, hormat, 

dan jamuan ala kadarnya; jajanan, air mineral, susu sereal, dan 

kopi. Penyambutan seperti ini, menjadi ciri khas atau kebisaaan 

masyarakat Kala dalam penyambutan tamu. Namun, dalam 

menerima tamu, masyarakat Donggo memiliki tradisi yang 

cukup ketat terhadap kaum perempuan, entah yang sudah 

menikah maupun yang belum. Jika ada tamu yang berkunjung, 

mereka tidak boleh sembarangan untuk keluar menemui 

tamunya. Namun tradisi ini tidak berlaku, jika terkait dengan 

rawi rasa yaitu acara/kegiatan/hajatan yang diadakan oleh 

masyarakat, atau untuk kepentingan pendidikan.
46

 

Saat kunjungan ini dilakukan, peneliti bertemu dengan 

Munawar (26) yang merupakan anak terakhir dari keluarga 

tersebut, ilham (28) yang menjadi menantu dan istrinya yang 

                                                             
46

 Observasi di Donggo Kala selama proses penelitian berlangsung 



97 

tidak diperkenalkan secara detail, yang menyediakan hidangan 

penyambutan untuk peneliti yang hadir saat itu. Nampaknya 

sesuai tradisi setempat, perempuan usia produktif apalagi 

masih gadis, dipandang tidak layak menerima tamu laki-laki 

yang hadir di rumah-rumah mereka.
47

 Melalui tradisi 

penyambutan tamu yang tidak memperbolehkan perempuan 

untuk keluar sembarangan, tradisi menasihati anak perempuan 

di tempat privat, menganggap perempuan sebagai biang jika 

terjadi paceklik, ini semua bisa dilihat sebagai bentuk 

pembelajaran tidak langsung yang ingin mendidik perempuan 

untuk taat pada norma yang sepakati oleh masyarakat.  

Adhar mengatakan bahwa caranya mendidik anak 

perempuan, selama mereka saya anggap remaja dan dewasa 

saya selalu berkomunikasi dengan mereka, paling tidak untuk 

memberikan kultum. Saya memanfaatkan waktu subuh  satu 

kali atau dua kali seminggu. Tetapi kalau Ramadhan mereka 

yang bergilir untuk memberikan kultum. Saya didik anak-anak 

dengan terbuka. kalian dewasa pada saatnya nanti 

kan…..intinya pesan moral yang lebih banyak, kataho ruku ra 

rawi(memperbaiki perilaku), kataho tabe a (memperbaiki 

tabiat), lebih-lebih perempuan. Perempuan ini benar-benar 
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disaring untuk kehidupan selanjutnya apalagi zaman yang 

kompetitif ini kan. Seperti ngupa wea rahina (mencarikan 

suaminya), tentu dibutuhkan tabiat wanita yang baik, wanita 

yang sopan, makanya saya selalu pesan kepada mereka untuk 

bersikap baik, karena sejahat-jahatnya laki-laki, seburuk-

buruknya lak-laki tidak mengharapkan perempuan yang jahat 

dan buruk, mereka tetap mengharapkan wanita yang baik. 

Untuk yang wanita benar-benar harus bersikap baik, sopan 

santun, terutama ruku ro rawi (perilaku), nggahi ro eli (tutur 

kata).
48

 

Ketika ditanyakan apakah anak perempuannya diajarkan 

mengurus rumah tangga seperti memasak dan sebagainya, 

menurut Adhar…. Paling kan untuk urusan begini, bisaanya 

mamanya, terkadang saya juga. Menurut saya masa muda 

adalah masa keemasan bagi mereka. Jangankan mengajak ke 

hal-hal yang buruk, mengajak masuk surga saja mereka masih 

mikir-mikir. Namanya muda, sedikit-dikit ketika diberitahu 

untuk bekerja, sebagi orang tua kita harus bersabar 

menghadapinya. Namanya masa muda masa remajanya apalagi 

zaman sekarang. Saya pribadi selalu berpesan, orang tua itu 

dibantu, orang tua itu jangan di anggap apa, bunesi nggahi 
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Mbojo re (seumpama bahasa Bimanya), harapan namike cou 

ma paresana namike di ma ngupa piti ro masa di sakola kai 

nggomi doho (harapan kami, kami tidak peduli/tidak masalah 

kami mencari uang/emas untuk membiayai sekolah kalian). 

Tapi kalau soal bekerja ketika kalian pulang, bantulah terutama 

mamanya. Yah namanya perempuan, mamanya bisaanya 

ngomel-ngomel kalau tidak dibantu. Karena itu ketika mereka 

libur, saya akan membuatkan jadwal mereka mengerjakan 

pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah dan mencuci.
49

 

Dapat disimpulkan bahwa cara orang tua mendidik 

perempuaan dalam suku Mbojo di Donggo Kala, adalah 

melalui pembelajaran langsung dengan menegur atau 

membetulkan langsung saat terjadi kesalahan, pembelajaran 

tidak langsung melalui berbagai norma adat yang diterapkan 

secara ketat,  melalui pembisaaan dengan mengerjakan 

pekerjaan rumah tangga atau mengerjakan hal-hal yang baik, 

melalui nasihat jika anak melakukan pelanggaran, dan ada juga 

melalui komunikasi dan diskusi. Orang tua di Donggo Kala, 

meskipun menurut pengakuan mereka bukanlah orang yang 

berpendidikan tinggi, namun mereka sangat tegas dan 

konsisten dalam meminta dan memberikan perintah kepada 
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anaknya, dalam artian apa yang diminta kepada anak, adalah 

hal-hal yang memang mereka bisaa kerjakan sendiri. 

 

D. Implementasi Materi dalam Relasi Sosial 

Bagian ini ingin melihat bagaimana implementasi dari hal-

hal yang telah dididikkan kepada perempuan dalam konteks 

relasi sosialnya. Untuk menilai apakah sebuah kegiatan 

pendidikan itu berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan, salah satunya bisa dilihat dari seberapa 

bermanfaatnya hal-hal yang telah dipelajari tersebut, baik bagi 

diri pribadi orang yang belajar maupun bagi masyarakat. Bisa 

dikatakan bahwa orang yang berhasil dalam pendidikannya 

adalah mereka yang memiliki hubungan baik dengan 

Tuhannya, memiliki adab dan akhlak atau kepribadian yang 

baik, pribadi yang bertanggung jawab, dewasa, mandiri,  

bermanfaat bagi orang lain, menguasai pengetahuan tertentu, 

serta memiliki ketrampilan hidup.  Berangkat dari uraian di 

atas, di bawah ini akan deskripsikan bagaimana perempuan 

dalam keluarga pada masing-masing komunitas dalam suku 

yang diteliti mengimplementasikan apa-apa yang mereka 

dapatkan dalam keluarganya ketika mereka terhubung dengan 

anggota masyarakat yang lain. 
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Inaq Yusril menjelaskan bahwa salah satu aspek yang 

dinilai dari perempuan Sasak di Rembitan adalah kemauannya 

untuk terlibat dalam kegiatan tetangganya yang begawek, entah 

itu acara terkait kematian seperti dating belangar, dilanjutkan 

dengan nelu, mitu, nyiwa, ataupun yang terkait dengan hajat 

kehidupan seperti merariq, ngitanang, serta kegiatan-kegiatan 

lainnya. Seberapa kuat silaturrahim dan sikap 

kegotongroyongan  sebuah keluarga dapat diukur dari seberapa 

ramai tetangga yang dating membantu atau terlibat dalam 

hajatannya. Semakin banyak yang dating itu menandakan 

bahwa yang berhajat adalah orang yang memiliki sikap social 

yang baik, demikian pula sebaliknya. Dalam kegiatan-kegiatan 

begawek itulah tempat untuk saling berbagi cerita atau sekedar 

saling mengenal satu dengan lainnya. Itulah kenapa di 

Rembitan ini orang yang berhajat harus memiliki persiapan 

bahan makanan yang banyak, karena sebenarnya yang banyak 

menghabiskan anggaran adalah pada saat persiapan begawek 

yang berhari-hari, di mana semua orang yang dating membantu 

harus disiapkan makannya.
50

  

Berbeda dengan di Rarak Rongis dan Donggo Kala, ketika 

ada hajatan maka yang akan mengurus seluruh kue-kue, 
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bumbu-bumbu, bahan-bahan memasak adalah kaum 

perempuan. Dalam tradisi masyarakat Sasak di Rembitan, jika 

ada keluarga yang berhajat, maka yang mengurus 

membagi/mengantar dulang kue/nasi kepada tamu, bumbu-

bumbu, bahan masakan, sampai proses memasak adalah kaum 

laki-laki, sementara para perempuan hanya membuat kue, 

menyiapkan, dan mencuci piring dan peralatan memasak.  

Rina menjelaskan bahwa apa yang diajarkan oleh tuanya 

sangat bermanfaat baginya dalam bergaul dengan teman dan 

warga masyarakat lainnya, yaitu jika kita berbuat baik, maka 

orang lain juga akan membalasnya dengan kebaikan. Seperti 

ikut membantu ketika ada kegiatan gotong royong di 

lingkungan. Kita jangan hanya berpangku tangan. Karena jika 

ada orang/masyarakat sedang bekerja bergotong royong lalu 

tidak ikut terlibat, maka akan menjadi perbincangan atau 

dikucilkan oleh masyarakat. Jadi harus menegakkan prinsip 

saling tulung. Masyarakat Rarak memberikan kesempatan yang 

sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berkiprah dalam 

kehidupan bermasyarakat dan pembangunan, seperti ibu Sriani 

yang menjadi salah satu kadus di desa Rarak.
51
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Rohana mengatakan bahwa perempuan Sumbawa, baik 

yang berkarir maupun ibu rumah tangga sama-sama memiliki 

sifat gotong royong yang tinggi, yang terlihat ketika ada acara-

acara yang diadakan oleh tetangga yang berhajat atau acara 

yang diadakan di desa untuk memperingati hati-hari besar, baik 

hari besar nasional maupun hari besar keagamaan,  seperti 

persiapan menyambut 17-an dan nuzulul Qur‘an.  Desa Rarak 

Ronges ini berlokasi jauh dari kota dan terletak di atas gunung, 

maka jika ada satu saja anggota masyarakat yang berbuat tidak 

sesuai dengan norma, seperti tidak ikut gotong royong, maka 

dalam sekejap akan tersebar dan dipergunjingkan oleh 

masyarakat. Mungkin ini juga yang membuat masyarakat 

terutama kaum perempuan selalu terlibat dalam semua acara 

yang berlangsung di kampong. Pendukung lain adalah karena 

mereka berpegang pada prinsip pemendi‟ (kasian pada orang 

lain) dan penulung.
52

 

Sebenarnya semua warga masyarakat diberikan kesempatan 

yang sama untuk turut terlibat dalam berbagai urusan, 

demikian menurut ibu Sriani sang kadus. Namun, pada 

umumnya perempuan masih selalu mengurus hal-hal yang 

terkait dengan dapur dan konsumsi di setiap acara. Mereka 
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belum ada yang terlibat ketika ada pencalonan kadus misalnya. 

Ini bisa jadi karena merasa minder sebab mereka tidak 

berpendidikan tinggi dan tidak berani menjadi pemimpin, 

karena masih ada laki-laki. Tetapi jika ada kegiatan yang 

diadakan oleh desa, tanpa diminta dua kali mereka akan dating 

beramai-ramai. Jadi perempuan di sini belum terlalu berani 

bersaing dengan laki-laki.
53

 

M. Yasin menilai bahwa perempuan-perempuan di Rarak 

Ronges adalah orang-orang yang sangat kooperatif dan 

memiliki solidaritas social yang tinggi, yang bisa dilihat dari 

keikutsertaan mereka dalam setiap hajatan pribadi atau 

kampong. Namun hanya terbatas dalam hal-hal seperti itu saja. 

Mereka menganggap bahwa tempatnya perempuan cukup di 

rumah dan tugasnya memang terkait dengan urusan makanan 

dan konsumsi. Belum ada yang bermental seperti bu Sriani 

yang berani bersaing dengan laki-laki dalam mencalonkan 

dirinya sebagai kadus. Dan ternyata beliau bisa melaksanakan 

tugasnya.
54

 

Mencermati pendapat dan kesaksian dari beberapa subjek 

penelitian di atas, bisa dikatakan bahwa perempuan di Rarak 

Ronges masih memiliki relasi social yang tidak seimbang 
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dengan laki-laki, yang didasarkan pada keterlibatan mereka 

dalam urusan kemasyarakatan yang masih berkutat dengan 

urusan domestic seperti mengurus kue dan makanan. Mereka 

juga baru terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan seperti gotong 

royong pembersihan. Perempuan di sini belum ―berani‖ 

mensejajarkan posisinya dengan laki-laki dalam menjalankan 

peran dan tanggung jawab sosialnya dalam bidang-bidang yang 

selama ini dianggap hanya bidangnya laki-laki.  

Selanjutnya akan diuraikan bagaimana perempuan Donggo 

menerapkan hal-hal yang telah dipelajarainya dalam keluarga 

ketika membangun relasi sosialnya. Menurut Adhar 

masyarakat Donggo adalah masyarakat desa yang masih kental 

dan kuat berpegang pada budaya gotong royong dan 

kebersamaan. Gotong royong bisa dikatakan sebagai pengikat 

hubungan antar warga masyarakat yang satu dengan yang 

lainnya. Perempuan Donggo memiliki keterbatasan untuk 

keluar rumah jika tidak alasan yang pasti. Nah, saat-saat ada 

gotong royong atau acara lainnya yang diadakan oleh desa 

itulah mereka bisa saling bertemu. Contohnya ketika ada acara 

nikahan, maka semua ibu-ibu, umpamanya besok ada acara 

pinangan atau akad nikah, doa, syukuran, semua acara, maka 

sore hari ini, si empunya acara atau yang berhajat sudah dor to 
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dor, dari rumah ke rumah untuk memberitahukan kalau besok 

ada acara di rumahnya, sekaligus mengundang dan meminta 

tolong untuk membantu di dapur, seperti ngupas bawang dan 

sebagainya, masih tetap berpegang pada kebersmaan. Tidak 

ada istilah bayar tenaga, bayar nasi, catering dan sebagainya.
55

 

Terkait urusan social kemasyarakatan, masyarakat Donggo 

masih membedakan mana bidang yang menjadi bagian 

perempuan dan mana yang menjadi bagian laki-laki. Kalau 

masalah gotong royong jalan tentu yang banyak terlibat adalah 

laki-laki. Tetapi kalau masalah hajatan keluarga dan 

masyarakat, dibagi lagi per seksi, bagian pemotong daging 

adalah laki-laki maka perempuan yang terlibat lebih banyak 

dalam menyiapkan bumbu-bumbu yang diperlukan. Demikian 

seterusnya. Dalam hal kepemimpinan, sampai saat sekarang 

belum ada perempuan yang menjadi kepala desa, kepala dusun, 

dan sebagainya, meskipun perempuan Donggo juga memiliki 

kredibiltas dan kemampuan untuk berkompetisi dengan laki-

laki, tapi mungkin belum saatnya.
56

 

Ilham (28) menceritakan bahwa, ―siwe Donggo Wati wara 

ma turu losa ro londo di uma kecuali wara acara nae nika ra 

nako ro karawi ta Sigi ra langga”. Ini dilakukan dalam rangka 

                                                             
55

 Adhar, Donggo Kala, wawancara via telpon, 27 Agustus 2022 
56

 Ibid. 
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menjaga harkat dan martabat perempuan.
57

 Apa yang dikatakan 

oleh Ilham tersebut bermakna bahwa semua perempuan 

Donggo tidak ada yang boleh sembarangan keluar rumah, 

terkecuali untuk acara-acara besar seperti pernikahan atau 

gotong-royong di masjid dan acara lainnya yang bersifat 

penting. Selain keluar untuk menuntut ilmu, bekerja di kantor, 

berjualan di pasar, membantu suaminya di sawah dan lading, 

perempuan di Donggo Kala kebanyakan berada di rumah untuk 

mengerjakan pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh 

perempuan di desa tersebut, seperti menenun kain, mengurus 

rumah tangga, dan menjemur padi,.
58

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian, 

dapat dikatakan bahwa implementasi hasil belajar dari keluarga 

dalam relasi social perempuan suku Mbojo di Donggo Kala 

yaitu  mereka bekerja sesuai pekerjaan masing-masing, seperti 

pegawai pemerintah/swasta, pedagang, dan petani. Selebihnya 

perempuan tidak boleh keluar rumah sembarangan, kecuali 

untuk alasan yang penting, seperti gotong royong 

membersihkan lingkungan dan membantu tetangga yang 

berhajat. Meskipun diberikan kesempatan pendidikan yang 

sama, namun belum ada perempuan Donggo Kala yang terlibat 

                                                             
57

 Ilham, Donggo Kala, wawancara, 6 Mei 2022 
58

 Observasi selama proses penelitian 
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dalam kepemimpinan, karena masih adanya anggapan bahwa 

itu dunia laki-laki. 
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BAB IV 

TEMUAN DAN DISKUSI 

 

Pada bagian ini akan dideskripsikan temuan lapangan 

yang diklasifikasikan menjadi:  untuk apa diajarkan (tujuan), 

apa yang diajarkan (konten/materi ajar), bagaimana 

mengajarkannya (metode), serta bagaimana implementasi 

materi yang diajarkan tersebut dalam kehidupan social. 

Keempat hal tersebut akan dilihat dalam perspektif ketiga suku 

yang diteliti, yaitu suku Sasak, suku Samawa dan Mbojo. 
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N

o 

Suku Aspek Pendidikan dan Implementasi 

Tujuan Materi Metode Pengajar Implementasi 

1 Sasak Menjadi manusia yang 

baik, dengan 

berpegang pada 

prinsip ―lebih baik 

kamu dianggap 

bodoh/bongoh 

daripada kamu berbuat 

salah‖. Melahirkan/ 

menghasilkan 

perempuan yang dapat 

bertanggungjawab 

dalam menjalankan 

tugas dan 

kewajibannya sebagai 

isteri, ibu rumah 

tangga, dan anggota 

masyarakat yang 

sesuai dengan norma 

adat yang berlaku. 

Menjaga diri/kehormatan 

sebagai perempuan; 

ketrampilan yang 

meliputi menenun 

kain/sesek, mengurus 

rumah tangga, 

mengangkut/menimba 

air/nimbak, mencari 

kayu bakar, 

merumput/ngawis, 

memakai 

kain/bebendang dan 

mengantar 

makanan/ngater untuk 

suami di tempat 

kerja/sawah dsb. 

Pembelajaran 

langsung, 

Pembisaaan dan 

nasihat 

Pendidik 

utama adalah 

ibu. 

Perempuan dapat bekerja 

mencari nafkah, terlibat 

dalam acara-

acara/hajatan/begawek 

kampong. 

2 Samawa Memperoleh dan 

menyelesaikan 

pendidikan formal 

setinggi-tingginya 

sesuai kemampuan 

orang tua, sehingga 

bermodal pendidikan 

tersebut perempuan 

menjadi mandiri 

secara ekonomi 

dengan memperoleh 

pekerjaan terutama 

sebagai PNS. Selain 

memperoleh 

pendidikan dan 

pekerjaan tujuan 

pendidikan bagi 

perempuan adalah 

memiliki adab yang 

tinggi baik dalam 

keluarga maupun 

dalam pergaulan, dan 

mampu menjalankan 

tugas dan 

kewajibannya sebagai 

isteri, ibu rumah 

tangga, ibu bagi anak-

anaknya, dan warga 

masyarakat yang baik. 

Pentingnya pendidikan, 

menjaga adab dalam 

bergaul, menjaga akhlak 

jangan sampai membuat 

malu atau Nak 

Besengila; mengingatkan 

untuk shalat atau 

beribadah, belajar 

mengaji dengan 

mengantar anak ke TPQ; 

mengurus rumah tangga 

terutama memasak dan 

membersihkan rumah. 

Didapatkan pula, bahwa 

memasuki usia 

dewasa/pernikahan 

perempuan diberikan 

pengajaran khusus 

terkait pelayanan 

terhadap suami dan 

mengurus diri pejatu. 

Nasihat dan 

pembisaaan. Nasihat 

diberikan jika anak 

perempuan 

melakukan hal-hal 

yang tidak sesuai 

dengan norma yang 

sudah disepakati, 

dan pembisaaan 

diterapkan dalam 

hal-hal yang 

membutuhkan 

pengulangan, seperti 

kedisiplinan, 

mengerjakan hal-hal 

yang baik, 

mengerjakan 

pekerjaan-pekerjaan 

terutama pekerjaan 

rumah tangga. 

Namun ketika anak 

melakukan 

perbuatan yang tidak 

sesuai, tidak jarang 

juga orang tua 

memarahi bahkan 

menghukum. 

Didominasi 

oleh ibu. 

Bapak pada 

umumnya 

melakukan 

tugas 

mencari 

nafkah. 

Pendidikan dan dunia laki-

laki lebih banyak diarahkan 

pada bagaimana mencari dan 

mendapatkan pekerjaan. 

Sedangkan pendidikan dan 

dunia perempuan lebih 

banyak diarahkan pada 

bagaimana mengurus diri, 

keluarga, dan rumah tangga. 

Perempuan di Rarak Ronges 

masih memiliki relasi social 

yang tidak seimbang dengan 

laki-laki, yang didasarkan 

pada keterlibatan mereka 

dalam urusan 

kemasyarakatan yang masih 

berkutat dengan urusan 

domestic seperti mengurus 

kue dan makanan. Mereka 

juga baru terlibat dalam 

pekerjaan-pekerjaan seperti 

gotong royong pembersihan. 

Perempuan di sini belum 

―berani‖ mensejajarkan 

posisinya dengan laki-laki 

dalam menjalankan peran 

dan tanggung jawab 

sosialnya dalam bidang-

bidang yang selama ini 
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 dianggap hanya bidangnya 

laki-laki. 

3 Mbojo menempuh dan 

memperoleh 

pendidikan formal 

yang setinggi-

tingginya, sehingga 

dengan bekal ilmu 

tersebut perempuan 

memiliki akhlak yang 

baik dan ilmu yang 

berguna untuk 

kehidupan dirinya 

pribadi ke depan, baik 

dalam hubungannya 

dengan Tuhan, diri 

sendiri, pasangan 

hidupnya, keluarga, 

dan masyarakat. 

Syukur-syukur dengan 

modal ilmu dari 

pendidikan formal 

tersebut perempuan 

bisa memperoleh 

pekerjaan. Selain itu 

tujuan pendidikan 

diarahkan pula pada 

penguasaan 

ketrampilan yang 

dianggap sebagai milik 

perempuan, seperti 

mengurus diri, 

mengurus suami, 

mengurus anak, dan 

rumah tangga. 

 

Materi dasar yang 

diajarkan oleh keluarga 

pada setiap jenjang usia 

perempuan adalah 

tentang ketaatan kepada 

Allah dan rasul, taat dan 

patuh pada orang tua, 

adab bergaul aina turu 

rumpa-turu weha dan 

memperoleh pendidikan 

formal setinggi-

tingginya/sekolah, 

sakola kapoda ade, 

ntaupu lelu ntaupu ne‟e 

lokura sama labo lenga 

ra iwa ma raka ru‟u 

mataho. Materi 

bertambah seiring 

bertambahnya usia, 

seperti ketrampilan 

mengurus 

diri/kecantikan karaso ro 

kantika weki, karaso 

uma ro salaja, karaso 

sarei, serta menjadi 

anggota masyarakat 

yang baik lu‟u di rawi 

rasa serta 

menjaga lingkungan. 

Pembelajaran 

langsung dengan 

menegur atau 

membetulkan 

langsung saat 

terjadi kesalahan, 

pembelajaran tidak 

langsung melalui 

berbagai norma 

adat yang 

diterapkan secara 

ketat,  melalui 

pembisaaan dengan 

mengerjakan 

pekerjaan rumah 

tangga atau 

mengerjakan hal-

hal yang baik, 

melalui nasihat jika 

anak melakukan 

pelanggaran, dan 

ada juga melalui 

komunikasi dan 

diskusi. Orang tua 

di Donggo Kala, 

meskipun menurut 

pengakuan mereka 

bukanlah orang 

yang 

berpendidikan 

tinggi, namun 

mereka sangat 

tegas dan konsisten 

dalam meminta 

dan memberikan 

perintah kepada 

anaknya, dalam 

artian apa yang 

diminta kepada 

anak, adalah hal-

hal yang memang 

mereka bisa 

kerjakan sendiri. 

Menjadi 

kewajiban 

bersama 

antara ibu 

dan ayah, 

dengan 

pembagian 

tugas secara 

fleksibel. 

Ada bagian 

yang hanya 

diajarkan 

oleh ibu, dan 

bagian yang 

hanya 

diajrkan oleh 

ayah. Ada 

juga yang 

diajarkan 

secara 

bersama. 

Bekerja sesuai pekerjaan 

masing-masing, seperti 

pegawai pemerintah/swasta, 

pedagang, dan petani. 

Selebihnya perempuan tidak 

boleh keluar rumah 

sembarangan, kecuali untuk 

alasan yang penting, seperti 

gotong royong 

membersihkan lingkungan 

dan membantu tetangga yang 

berhajat. Meskipun diberikan 

kesempatan pendidikan yang 

sama, namun belum ada 

perempuan Donggo Kala 

yang terlibat dalam 

kepemimpinan, karena masih 

adanya anggapan bahwa itu 

dunia laki-laki. 
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A. Tujuan Pendidikan Perempuan 

Berdasarkan informasi dari table di atas, diketahui bahwa 

tujuan pendidikan yang diberikan kepada perempuan dalam 

keluarga ketiga suku yang ada di NTB terdapat kesamaannya 

yaitu menjadi manusia dan perempuan yang baik dalam 

konteks kearifan local masing-masing. Penulis menilai bahwa 

manusia dan perempuan yang baik menurut masyarakat Sasak 

di Rembitan adalah yang dapat menjalankan ketentuan yang 

disepakati oleh adat setempat. Sedangkan manusia dan 

perempuan baik menurut masyarakat Samawa di Rarak Ronges 

memiliki keserupaan dengan manusia dan perempuan baik 

menurut masyarakat Mbojo di Donggo Kala, yaitu kepatuhan 

terhadap adab yang bersumberkan dari ajaran agama Islam. 

Masyarakat suku Sasak di Rembitan, mengajukan 

persyaratan utama yang harus dipunyai seorang perempuan 

yaitu bisa menjaga adab di tengah pergaulan, hal ini sejalan 

dengan isi Naskah Kotaragama yang mengilustrasikan bahwa 

perempuan merupakan sosok yang dianugerahi kedudukan 

yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari: Hana wong ngistri 

hangucap-ucap lan wong lanang ngika halunus, Tanana 

halane rarasane. Ya ta wong wadong hika, hala sisya 

pangucape. Maka lanang ngika hora suka, rawuh hing pala 
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karta. Punang ngistri kawratana, katiban sabda 3000. 

Sinakolan istri tan sajana haran. Bait ini menggambarkan 

bahwa perempuan harus menjaga tutur katanya dalam 

pergaulan sehari-hari, terutama ketika berhadapan dengan laki-

laki. Karena kalau aturan ini dilanggar, perilaku dan tutur kata 

perempuan tersebut akan menimbulkan rasa tidak suka dari 

laki-laki, yang kemudian bisa melaporkannya ke pengadilan.
1
 

Selanjutnya perempuan yang baik dalam persepsi dan 

perspektif masyarakat Sasak di Rembitan adalah yang mampu 

mewujudkan dirinya sesuai dengan kepatutan adat, yaitu 

perempuan yang memiliki kemandirian dan kemampuan yang 

mewujud dalam sosok perempuan yang dapat menenun, dapat 

mengerjakan pekerjaan rumah-tangga, dapat bekerja mengurus 

harta benda, serta melayani kebutuhan keluarga.  

Ketrampilan menenun yang disyaratkan bagi perempuan 

di wilayah ini dapat dinilai sebagai tuntutan yang cukup 

memberatkan kaum perempuan di satu sisi, dan di sisi yang 

berbeda sekaligus dapat menjadi modal social yang dapat 

mendatangkan keuntungan yang bersifat ekonomis bagi 

perempuan itu sendiri. Belajar menenun sampai menjadi 

terampil bukanlah pekerjaan yang mudah, karena harus melalui 

                                                             
1
 I Wayan Wirata, ―Perempuan dalam…..‖, 264-269 
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tahap yang cukup melelahkan, mulai dari memintal kapas 

sampai memintal benang yang mengharuskan perempuan untuk 

duduk berjam-jam dalam peralatan menenunnya.  

Menenun bagi masyarakat Sasak asli adalah warisan 

leluhur sejak ribuan tahun yang lewat, yang dijadikan sebagai 

kegiatan wajib bagi perempuan, karena keahlian dalam 

menenun merupakan penanda apakah perempuan tersebut telah 

dewasa dan siap berumah tangga. Akan tetapi menilai 

kedewasaan perempuan masa kini dengan indicator 

keterampilan menenun, bisa dikatakan tidak adil bagi mereka, 

mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

informasi yang menghendaki kehidupan yang serba praktis, 

efisien dan efektif. Sementara pada sisi lain, menenun juga 

dapat menjadi sumber pendapat bagi perempuan, karena kain 

yang dihasilkan dari aktivitas ini dapat dijual sebagai sumber 

pendapatan bagi kaum perempuan.   

Menenun dan beberapa tuntutan terhadap perempuan 

dalam konteks masyarakat Rembitan memposisikan perempuan 

dalam situasi yang dalam kajian gender disebut dengan double 

burden. Perempuan memiliki beban yang sangat berat dan 

harus menjalaninya hanya untuk mendapatkan predikat 

perempuan ideal, baik, dan sempurna menurut penilaian 
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masyarakat. Di sinilah kemudian kajian feminism post-kolonial 

dapat dilihat kebenarannya, bahwa kaum perempuan terutama 

yang ada di negara berkembang menanggung beban 

penindasan yang lebih berat dibandingkan dengan perempuan 

di negara maju, karena selain mengalami penindasan berbasis 

gender, perempuan juga mengalami penindasan berbasis etnik 

dan agama. Mentalitas masyarakat yang menghasilan 

penindasan dalam aspek fisik, pengetahuan, nilai-nilai dan cara 

pandang yang keliru terhadap perempuan perlu diperbaiki.
2
 

Selain kepatuhan terhadap nilai-nilai adat dan adanya 

tuntutan penguasaan ketrampilan lain terhadap perempuan, 

terdapat permasalahan urgen yang perlu diperhatikan, yaitu 

bagaimana menyadarkan masyarakat Rembitan khususnya 

kaum perempuan untuk memperhatikan pentingnya 

pendidikan. Mandiri secara ekonomi yang dibarengi dengan 

basis keilmuan yang kuat jauh lebih baik, dibandingkan dengan 

hanya memiliki salah satunya saja. Hendaknya suku Sasak di 

Rembitan, mulai merubah mindset yang menganggap 

perempuan tidak perlu sekolah apalagi tinggi-tinggi yang 

penting bisa membaca, berhitung dan menjadi isteri/perempuan 

yang dapat mengurus rumah tangga. Perempuan berpendidikan 

                                                             
2
 Mufidah Ch., Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2010), h.48 



116 

sesungguhnya diperlukan untuk melahirkan, mendidik, dan 

mempersiapkan anak-anaknya menjadi generasi berkualitas. 

Gambaran tentang perempuan Sasak yang ditemukan 

Wirata bahwa sosok Perempuan pada tradisi dan budaya Sasak  

dalam naskah Kotaragama, Dewi Rengganis, Megantaka dan 

kearifan local, di mana perempuan memperoleh tempat 

terhormat dan porsi yang sejajar dengan laki-laki dalam hak 

dan kewajiban, kedudukan dan peran yang dilandasi sikap 

saling menghormati, menghargai, saling menolong dan saling 

mengisi,
3
 tidak sepenuhnya terbukti di masyarakat Rembitan. 

Peneliti menilai bahwa menghormati dan menjaga perempuan 

bagi masyarakat Rembitan adalah tidak ―membebaskan‖ 

perempuan berekskpresi seperti menempuh pendidikan 

setinggi-tingginya, dan menilai bahwa perempuan yang 

terhormat adalah yang ―tinggal‖ di rumah untuk mengerjakan 

semua urusan rumah tangga dan sebagainya yang terkait. Ini 

menjadi kontra-produktif dengan pernyataan kompas.com 

terkait kelebihan yang dimiliki perempuan Sasak yang 

digambarkan sebagai perempuan yang bersifat multitalenta, 

karena mereka menyangga ekonomi keluarga, menjadi penjaga 

tradisi, dan pelaku seni. Seharusnya semua kelebihan yang ada 

                                                             
3
 I Wayan Wirata, ―Perempuan dalam Naskah Sasak‖….. 
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pada diri perempuan ini tidak berhenti hanya di lingkup 

wilayah Rembitan saja dan tidak pula untuk dieksploitasi untuk 

kepentingan tertentu. Mereka harus dibantu untuk 

mengepakkan sayap dan berkembang tanpa disekat oleh alasan 

primordial. Perempuan harus diberdayakan jangan diperdaya 

atas nama kemandirian ekonomi, padahal di saat yang sama 

mereka sedang dimanfaatkan. 

Bagi suku Samawa di Rarak Ronges, tujuan pendidikan 

bagi perempuan adalah menghasilkan perempuan yang 

memiliki adab yang tinggi dalam pergaulan. Adab menjadi hal 

penting yang perlu dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, 

termasuk di dalamnya perempuan. Bagi masyarakat Samawa, 

adab menjadi alat ukur dan indicator untuk menilai apakah 

seseorang memiliki kepribadian yang baik atau tidak, dan 

tentunya akan menentukan keberterimaannya dalam 

masyarakat. Begitu pentingnya adab ini, sehingga ditemukan 

semua subjek penelitian mengatakan bahwa perempuan yang 

baik adalah yang memiliki adab dan perilaku yang baik 

terhadap orang lain. Temuan ini bisa dicocokkan dengan 

pernyataan terkait materi yang paling ketat diajarkan kepada 

anak perempuan adalah adab kepada orang yang lebih tua. 
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Selain masalah adab, perempuan juga diharuskan 

bersekolah setinggi-tingginya seperti laki-laki. Menurut 

beberapa subjek yang diteliti, keharusan bersekolah ini dalam 

rangka mempersiapkan perempuan yang memiliki kemandirian 

ekonomi. Sasaran utamanya adalah bekerja di sector 

pemerintahan, yaitu sebagai ASN yang PNS di bidang 

pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang pemerintahan dan 

sebagainya. Jika sudah mendapatkan pekerjaan/PNS, 

keharusan bersekolah setingginya tadi tidak diutamakan lagi. 

Maksudnya, jika yang bersangkutan diterima sebagai ASN 

setelah lulus SMA, cukup sampai di situ, karena itu saja sudah 

cukup membuat perempuan memiliki posisi tawar yang tinggi 

dalam masyarakat. Temuan ini ada relevansinya dengan 

karakter masyarakat Samawa yang harus memiliki budaya 

malu jika tidak memiliki status social yang terpandang. PNS 

dipandang sebagai sebuah prestise dan menjadi tujuan dari 

kebanyakan orang. 

Agus Talino dan Manggaukang Raba dikutip Wahyu 

Sunan Kalimati menjelaskan bahwa, tujuan yang ingin dicapai 

oleh masyarakat Samawa pada umumnya adalah Krik salamat. 

Tujuan hidup yang seutuhnya adalah memperoleh kebahagiaan 

di dunia dan akhirat. Falsafah hidup orang Sumbawa adalah 
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to/no to ke boat yang berarti tahu, trampil, cerdik, sadar akan 

kewajiban-kewajiban dalam hidupnya. Jika yang terjadi 

sebaliknya, maka dianggap gagal dalam menjalankan 

kewajiban hidup. Dengan demikian gagal pula menggapai krik 

selamat. Tau Samawa pada umumnya sangat pintar menjaga 

harga dirinya. Orang yang tidak bias menjaga harga dirinya 

disebut no kangila (tidak merasa malu).
 4
  

Kata ila sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat 

Sumbawa. Rasa malu merupakan manifestasi dari penilaian 

terhadap pribadi yang bermartabat yang memunculkan 

keengganan masyarakat Sumbawa untuk melakukan pekerjaan 

yang dianggapnya tidak pantas dan tidak bermartabat, seperti 

buruh kasar, mengemis, mengurus pekerjaan yang biasanya 

dilakukan oleh perempuan bagi yang laki-laki. Selain itu, gagal 

menikah, gagal haji, memakai pakaian kumal saat keluar rumah 

dan rasa tidak enak bila dikatakan miskin merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari pemahaman terhadap no kangila. 

Terkait hal ini, ada ungkapan kangila rara kagampang bola, 

kangila rara kagampang sugih, merasa malu dikatakan miskin, 

lebih baik berlaku menutupi dengan pura-pura kaya.
5
 Di sini 

                                                             
4
 Wahyu Sunan Kalimati, Pilar-pilar Budaya Sumbawa, (Sumbawa: 

Dinas Kebudayaan dan Parwisata Sumbawa, 2005), h. 42-43 
5
 Ibid, 
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pula terlihat petuah Pina Ila Do Bilen Desa diterapkan, yang 

memberikan batasan-batasan kepada masyarakatnya, termasuk 

kaum perempuan, untuk dapat menjaga tata krama dan etika di 

rantauan yang sekiranya tidak akan mempermalukan keluarga 

dan masyarakat.  

Setelah masalah adab, berpendidikan tinggi, dan 

memiliki pekerjaan, para perempuan harus pula memiliki 

ketrampilan, terutama yang terkait urusan menjaga penampilan 

dan kecantikan, serta mengurus pekerjaan rumah tangga. 

Sebagaimana halnya dalam masyarakat Rembitan, di Rarak 

berlaku pula pandangan yang menilai bahwa perempuan yang 

baik dan ideal adalah yang tergabung dalam dirinya semua 

aspek yang disebut di atas. Bahkan ketika sudah memenuhi 

masalah adab, pendidikan, dan pekerjaan pun, mereka masih 

dibicarakan oleh tetangga apabila tidak becus mengurus 

rumah-tangga dan keluarga. Ironisnya, cibiran tersebut justru 

dating dari sesame perempuan, yang juga mengalami beban 

yang sama. Jadi, permasalahan beban yang ditanggung oleh 

perempuan bukan sekedar beban social melainkan beban 

psikologis juga. Faqih menilai bahwa secara sosial, laki-

perempuan seringkali dibedakan yang dampaknya adalah 

ketimpangan relasi laki-perempuan dalam masyarakat. Salah 
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satu bentuk ketimpangan dimaksud adalah perempuan 

mananggung kerja yang lebih berat (duoble burden.
 6

 

Sementara itu, di kalangan masyarakat Sumbawa dikenal 

adanya ungkapan tau salaki balemar, tau sawai basowan yang 

bermakna lelaki memikul  dan perempuan menjunjung, yang 

menggambarkan tentang beban kerja dan jumlah barang yang 

harus dibawa oleh lelaki dan perempuan. Ungkapan tersebut 

menunjukkan bahwa barang bawaan dan beban kerja laki-laki 

lebih berat dari barang yang di bawa dan beban yang 

ditanggung oleh perempuan. Tau sawai enti pamongka, tau 

salaki enti rangala menunjuk pada pembagian tugas antara 

laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Samawa. Ungkapan 

tersebut menyiratkan perempuan bekerja di dapur memasak 

dan laki-laki bekerja membajak sawah. Ini juga menjadi 

kontraproduktif dengan realitas yang dihadapi oleh perempuan 

yang terkadang perempuan juga memasuki dunia kerja yang 

secara tradisi merupakan pekerjaan laki-laki, seperti bekerja di 

sawah atau di sector public lainnya. 

Suku Mbojo di Donggo Kala, sebagamana halnya suku 

Sasak dan Suku Samawa, pun memiliki tujuan dalam mendidik 

anak perempuannya. Tujuan utama pendidikan adalah 

                                                             
6
 Mansour Faqih, Analisis Gender….., h. 45–49. 
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menempuh dan memperoleh pendidikan formal yang setinggi-

tingginya, sehingga dengan bekal ilmu tersebut perempuan 

memiliki akhlak yang baik dan ilmu yang berguna untuk 

kehidupan dirinya pribadi ke depan, baik dalam hubungannya 

dengan Tuhan, diri sendiri, pasangan hidupnya, keluarga, dan 

masyarakat. Syukur-syukur dengan modal ilmu dari pendidikan 

formal tersebut perempuan bisa memperoleh pekerjaan. Selain 

itu tujuan pendidikan diarahkan pula pada penguasaan 

ketrampilan yang dianggap sebagai milik perempuan, seperti 

mengurus diri, mengurus suami, mengurus anak, dan rumah 

tangga. 

Menyandingkan tujuan pendidikan tersebut dengan 

tujuan pendidikan yang tertera dalam Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, terlihat adanya 

keserupaan yaitu dalam aspek berilmu pengetahuan, 

spiritualitas, berakhlak mulia, mandiri, dan memiliki 

kecakapan. Tujuan pendidikan yang ditetapkan dalam undang-

undang adalah berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis 

serta bertanggungjawab. Meskipun tujuan utama pendidikan 
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bagi perempuan adalah memiliki ilmu pengetahuan dan 

berakhlak mulia, namun perempuan suku Mbojo juga dituntut 

memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk menjalankan 

pekerjaan yang dianggap sudah menjadi tugas dan tanggung 

jawab perempuan, yaitu menjadi istri yang baik dengan 

melayani segala kebutuhan suaminya, menjadi ibu yang baik 

dengan mengurus dan mendidik anak-anaknya, menjadi ibu 

rumah tangga yang baik dengan mengurus pekerjaan rumah, 

dan menjadi keluarga dan anggota masyarakat yang baik. 

Dengan segala tuntutan tersebut, perempuan masih dituntut 

untuk tetap menjaga dan merawat kecantikan serta 

menampilkan diri agar dapat menyenangkan suami dan orang 

lain. 

Tuntutan terhadap perempuan dalam ketiga suku tersebut 

semakin diperkuat dengan petuah-petuah seperti Maja labo 

Dahu bagi suku Mbojo, pina ila do bilan desa bagi suku 

Samawa, dan harus taok dirik atau jagak dirik bagi suku Sasak. 

Petuah-petuah ini selain menjadi modal social yang selalu 

diberikan oleh orang tua tatkala anak-anaknya akan melangkah 

keluar dari rumah, juga bisa menempatkan perempuan dalam 

pagar yang tidak boleh dilewati. Pina Ila Do Bilan Desa, 

Harus Taok Dirik, dan Maja Labo Dahu, bisa jadi tidak 
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memiliki makna apa-apa bagi masyarakat di luar ketiga suku 

tersebut, namun bagi masyarakat suku Sasak, Samawa, dan 

Mbojo, kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat ―bertuah‖ 

yang memiliki makna yang sangat mendalam dan menjadi 

norma acuan dalam berperilaku.  

Membandingkan posisi laki-laki dan perempuan terkait 

berbagai tuntutan tradisi tersebut, nampaknya tuntutan terhadap 

perempuan jauh lebih berat dibandingkan dengan laki-laki, 

seperti, perempuan harus memiliki rasa malu melebihi laki-

laki: Malu jika tidak bisa mengurus diri dengan benar; malu 

jika tidak bisa mengurus anak dan suami dengan baik; malu 

jika tidak bisa mengelola urusan rumah tangga dengan benar. 

Kenapa seperti itu? Sebab telah dipatok bahwa perempuan 

adalah kehormatan keluarga. Apabila perempuan baik dan 

mampu menjaga kehormatannya, maka kehormatan keluarga 

akan terjunjung tinggi. Hal ini sesuai juga dengan hadis  yang 

mengatakan bahwa ―perempuan adalah tiang Negara. Jika 

perempuan baik maka Negara akan baik, jika perempuan tidak 

baik maka Negara tidak akan baik.‖  Dalam konteks 

pendidikan islami, dikatakan pula bahwa ibu/perempuan adalah 

madrasah pertama yang akan memberikan fondasi akidah, 

akhlak, ibadah dan sebagainya dalam pendidikan anak.  
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Pada tataran social kemasyarakatan, diyakini bahwa nilai 

berkembang dan dibina di sekitar keluarga.
7
 Hubungan antara 

orang tua dan anak merupakan hubungan yang bersifat 

alamiah. Menurut dosen Psikologi, bagi anak, keluarga bukan 

hanya sekedar saudara atau orang yang memiliki satu darah 

sama dan memiliki DNA yang sama. Namun keluarga 

merupakan satu-satunya tempat untuk anak-anak berlindung 

dan mempertahankan diri dari hal yang membahayakan. 

Mereka mungkin hanya bisa menilai mana hal yang 

menakutkan atau tidak, bukan hal yang baik dan buruk. Anak 

akan bisa berpikir baik dan buruk tergantung dari didikan atau 

binaan keluarga, yang notabene merupakan lingkungan 

terkecil, terdekat dan juga orang-orang yang paling didengar 

oleh anak-anak.
8
 

 

B. Materi yang diajarkan pada Proses Pendidikan 

Perempuan 

Melihat table di atas diketahui bahwa bagi masyarakat 

suku Sasak di Rembitan, selain mensyaratkan perempuan yang 

                                                             
7
 Bronfen Brenner. Ecology of the Family as A Context for Human 

Development Research Perspectives, (USA: Development Psychology, 

1986), 22. 
8
 https://dosenpsikologi.com/peran-keluarga-dalam-pendidikan-anak  

https://dosenpsikologi.com/peran-keluarga-dalam-pendidikan-anak
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memiliki asal-usul keluarga yang baik, berparas cantik, dan 

mematuhi norma adat, kepada perempuan sejak kecil sudah 

diajarkan berbagai ketrampilan yang dibutuhkan dalam 

kehidupan berkeluarga, yaitu menenun kain/sesek, 

memasak/meriap, menimba air/nimbak, mencari kayu bakar, 

mencari rumput/ngawis untuk ternak, mengantarkan 

makanan/ngater untuk suami di tempat kerja, dan memakai 

kain/bebendang. Materi yang diajarkan kepada perempuan 

Sasak di Rembitan mencerminkan masih kentalnya budaya 

patriarkhi, yang mengharuskan perempuan mempercantik 

diri/berparas cantik dan memiliki ketrampilan mengurus rumah 

tangga. Demikian pula halnya dengan masyarakat suku 

Samawa di Rarak Ronges. Selain mengajarkan ketrampilan 

mengurus rumah tangga, hal-hal yang diajarkan kepada anak 

perempuan adalah aqidah, kewajiban menyembah Allah, 

akhlak dan adab terutama terkait bagaimana berperilaku dalam 

hubungan sosial, dan ibadah yang terkait dengan kewajiban 

puasa, tata cara bersuci (terutama mandi wajib), serta 

ketrampilan mengurus dan mempercantik diri. Sementara itu, 

masyarakat suku Mbojo di Donggo mengajarkan tentang 

aqidah, adab/akhlak, ibadah, dan berbagai ketrampilan 
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mengurus rumah tangga dan mengurus serta mempercantik 

diri.  

Tuntutan terhadap perempuan suku Mbojo ini bisa 

dikaitkan dengan falsafah Nggusu Waru yang menghendaki 

seorang (pemimpin) untuk memili sifat-sifat ma dei ro paja 

ilmu (berilmu pengetahuan), ma dahu di ruma ( orang yang 

takut kepada tuhan), ma taho ruku ro rawi (orang yang baik 

tingkah laku), londo ro mai (keturunan), ma dodo tando 

tambari kontu (orang yang melihat ke depan dan tengok ke 

belakang), ma mbeca wombo (basah kolong rumah atau kaya), 

ma sabua nggahi labo rawi (orang yang satu kata dengan 

perbuatan), dan ma disa kai ma poda ( berani karena benar). 

Menelisik materi-materi yang diajarkan dalam 

pendidikan keluarga ketiga suku yang diteliti dari perspektif 

tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Benjamin  S. 

Bloom, maka bisa diklasifikasikan ke dalam tiga bidang, yaitu 

bidang  sikap, bidang ketrampilan, dan bidang pengetahuan. 

Pengembangan bidang sikap terlihat dalam materi keharusan 

perempuan untuk memiliki adab yang tinggi dan terhormat. 

Pengembangan bidang ketrampilan Nampak dalam materi 

keharusan perempuan untuk memiliki ketrampilan-ketrampilan 

dalam mengurus diri, keluarga, dan masyarakat. 
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Pengembangan bidang pengetahuan terlihat pada keharusan 

perempuan untuk belajar dan menempuh pendidikan setinggi-

tingginya.  Tentu saja materi-matri tersebut tidak terkait 

langsung dengan pembagian materi ajar berdasarkan fakta, 

prinsip, konsep, dan prosedural. 

Mengingat peran orang tua/keluarga adalah menjadi 

guru, menjadi teman, menjadi seorang hakim, menjadi 

pengawas, mengontrol dan mengatur waktu anak, merangkul 

anak, membmbing anak, membantu rencana pendidikan anak, 

membangun sikap social anak, dan menciptakan lingkungan 

social yang kondusif bagi anak, maka materi pendidikan yang 

diberikan kepada anak dalam pendidikan keluarga hendaknya 

mempertimbangkan materi pengontrolan diri, materi terkait 

nilai, dan materi terkait penanaman nilai dan sikap social. 

 

C. Metode Internalisasi Materi Pendidikan  

Komponen vital lain dalam pendidikan adalah metode. 

Metode pendidikan memegang peranan penting dalam 

menentukan keberhasilan proses pendidikan, sebab tanpa 

adanya metode, maka materi yang diajarkan tidak akan pernah 

sampai dengan baik kepada peserta didik.  Tidak ada metode 

pendidikan yang salah, yang salah adalah ketidakmampuan 
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memilih metode yang tepat. Metode pendidikan yang dipilih 

untuk mengajar dan menginternalisasi nilai-nilai kepada anak-

anak dalam sebuah lingkungan keluarga ditentukan oleh 

pengetahuan dan kemampuan serta kematangan orang tua. 

Orang tua harus terus belajar dan membuka diri terhadap 

setiap perubahan yang terjadi, karena anak-anak yang dihadapi 

lahir dari zaman yang berbeda. Terkait hal ini, tepat sekali 

perkataan sayyidina Ali 15 abad silam, bahwa orang tua harus 

visioner dalam mendidik anaknya, disebabkan anak akan 

menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda. Peradaban 

dunia saat sekarang mengalami akselerasi perubahan dalam 

hitungan menit, dan bersifat borderless, tanpa batas.  

Metode dalam kedudukannya sebagai salah satu komponen 

penting yang menjembatani peserta didik dengan materi yang 

diajarkan, seyogyanya bersifat dinamis dan lentur mengikuti 

irama perubahan dan pergeseran peradaban yang tengah 

dihadapi. Perbedaan zaman yang melahirkan manusia berbeda 

menghendaki pendekatan dan metode yang berbeda pula. 

Menghadapi peserta didik dari generasi Alpha (2010-

sekarang) sangat berbeda dengan menghadapi generasi Z 

(1997-2012). Menghadapi generasi Z tentu berbeda dengan 

menghadapi generasi Y/Millennials (1981-1996), berbeda pula 
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dengan menghadapi generasi X (1965-1980) apalagi 

menghadapi Baby Boomers (1946-1964). Menurut Alexis 

Abramson yang dikutip kompas.com, di mana sikap, persepsi, 

dan nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang dipengaruhi oleh 

kapan lahirnya.
9
 Jadi, terdapat perbedaan cara untuk 

menghadapi generasi yang berbeda meskipun substansi materi 

yang disampaikan tidak berbeda. Demikian pula halnya, 

terdapat perbedaan antara metode mengajar dan metode 

mendidik. 

Dalam wacana pendidikan ada perbedaan mengajar dan 

mendidik. Mengajar adalah kegiatan yang bersifat teknis, dan 

hasilnya dapat diukur dengan alat untuk menilai perubahan 

tingkah laku yang bersifat verbal. Mengajar adalah membuat 

seseorang yang tidak bisa menjadi bisa, atau dari tidak tahu 

menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil. Sedangkan 

mendidik adalah kegiatan yang menggabungkan antara 

pembentukan pikiran, perasaan, dan karsa yang mengikuti 

perkembangan daya nalar peserta didik. Hasil pengajaran 

dapat dilihat secara langsung dalam jangka pendek, sementara 

                                                             
9
 https://www.kompas.com , diakses 17 September 2022 

https://www.kompas.com/
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hasil pendidikan baru dapat dilihat dalam jangka panjang 

minimal jangka menengah.
10

  

Berdasarkan uraian tersebut terdapat pula perbedaan antara 

metode mengajar dan metode mendidik. Menurut kajian 

pendidikan islami, metode yang biasa digunakan oleh guru di 

dalam kelas seperti ceramah, Tanya-jawab, penugasan  dan 

sebagainya baru dapat dikatakan sebagai metode mengajar, 

karena melalui metode-metode tersebut baru mengantarkan 

peserta didik untuk mengetahui dan terampil, tetapi belum 

sampai pada penghayatan. Metode mendidik adalah metode 

yang dapat membentuk pikiran, perasaan, dan karsa peserta 

didik secara simultan, sehingga apa yang disampaikan dapat 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya. Dengan 

metode mendidik yang tepat pendidik dapat membantu peserta 

didiknya untuk memiliki penghayatan terhadap apapun yang 

disampaikan. 

Mencermati metode pendidikan yang dipilih oleh keluarga 

dalam ketiga suku untuk menginternalisasi materi pendidikan 

kepada anak perempuannya, bisa dilihat kesesuaiannya dengan 

yang dipraktekkan oleh  Rasulullah dalam membimbing dan 

membina sahabat-sahabatnya dan masyarakat Madinah serta 

                                                             
10

 https://www.kompasiana.com , diakses 15 Sepetember 2022 

https://www.kompasiana.com/
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Makkah 15 abad silam.  Al-Qur‘an telah memberikan 

gambaran beberapa metode yang dapat dijadikan alternative 

dalam menyampaikan nilai-nilai pendidikan dalam ranah 

pengembangan akal, perasaan, ketrampilan, dan aspek 

kemanusiaan lainnya. Syahidin merangkum bahwa metode 

pendidikan qur‘ani yang dapat digunakan adalah metode 

amtsal, metode kisah qur‟ani, metode ibrah mauidzah, metode 

targib-tarhib, metode tajribi, metode uswatun hasanah, dan 

metode hiwar qur‟ani.
11

 

Data lapangan menunjukkan bahwa metode yang sama 

digunakan oleh orang tua ketiga suku dalam menginternalisasi 

nilai-nilai pendidikan kepada anak perempuannya adalah 

pembelajaran langsung, pembiasaan, hukuman dan nasihat 

yang sejalan dengan metode ibrah mauidzah, metode targib 

tarhib, dan metode tajribi. Metode keteladanan Nampak 

dipraktekkan oleh semua orang tua yang diwawancarai di 

Donggo Kala dalam semua hal yang diajarkan. Orang tua di 

Rarak Ronges ada yang menerapkan metode keteladanan 

terutama terkait adab, dan ada juga yang tidak sama sekali. Di 

Rembitan orang tua juga menerapkan metode keteladan untuk 

                                                             
11

 Syahidin, Meneluusuri Metode Pendidikan dalam al-Qur‟an, 

(Bandung: Alfabeta, 2009), h.77-176 
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memberi contoh terkait adab, sementara untuk urusan agama 

seperti shalat dan mengaji tidak disebutkan.  

Bertolak dari kenyataan lapangan tersebut, yang terpenting 

bagi orang tua dalam menginternalisasi nilai-nilai pendidikan 

kepada anak perempuannya adalah tetap memelihara cara yang 

sudah digunakan selama ini yaitu pembelajaran langsung, 

pembiasaan, dan nasihat serta meningkatkan keteladanan. 

Orang tua hendaknya menghindari hanya memerintahkan anak 

tetapi orang tua sendiri tidak melakukannya. selain itu, orang 

tua sedapat mungkin menghindari punishment atau 

memberikan hukuman yang dapat menimbulkan pengaruh 

negative terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. 

 

D. Implementasi Hasil Pendidikan Perempuan dalam 

Relasi Social 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang dipelajari 

oleh perempuan di lingkungan keluarga bermanfaat bagi 

mereka tatkala memasuki kehidupan bermasyarakat. 

Perempuan dari ketiga suku telah keluar dari rumah-rumah 

mereka untuk mengambil bagian dari aktivitas masyarakat. 

Namun, peran mereka di lingkungan masyarakat tidaklah jauh 

berbeda dengan perannya dalam rumah tangga, yang tidak 
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jauh-jauh dari pekerjaan  domestic seperti memasak, 

menyiapkan hidangan, dan melayani. Nussbaum dikutip 

Wardatun menulis bahwa ―perempuan akan selalu menjadi 

media dan bukan sebagai tujuan‖. Perempuan diharuskan 

mematuhi keluarga dan masyarakat. Perempuan tidak menjadi 

tujuan, melainkan hanya perantara pemenuhan kebutuhan 

orang lain: hanya melahirkan, memasak, mencuci, melayani 

kebutuhan seksual, dan penjaga, daripada sebagai agen utama 

yang berguna bagi hak-haknya sendiri.
12

 

Perempuan yang digambarkan oleh Nussbaum di atas 

adalah perempuan superwomen, yang hanya bermanfaat bagi 

orang lain, tetapi jarang memikirkan pemenuhan hak-haknya 

sendiri. Henrico Fajar dari SPEK-HAM menyatakankan 

meskipun telah banyak perempuan yang beraktivitas di ruang 

publik, namun kenyataannya pembagian peran dalam ruang 

privat di rumah tangga kerapkali tidak seimbang. Perempuan 

meskipun telah bekerja di luar untuk pemenuhan kebuthan 

ekonomi keluarga (misalnya), kerapkali masih dibebani dengan 

seluruh pekerjaan rumah dan tak kunjung berakhir. Pembagian 

peran yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki, 

ditambah dengan relasi kuasa yang memposisikan perempuan 
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 Atun Wardatun, Negosiasi Ruang antara Ruang Publik dan Ruang 

Privat, (Mataram: PSW IAIN Mataram,2007), h. 119 
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sebagai pihak yang inferior di bawah laki-laki inilah yang 

kemudian dapat mendorong terjadinya KDRT.
13

  

 Ditinjau dari tradisi gotong-royong atau sifat tolong-

menolong, ini bukanlah pekerjaan yang tidak bermakna, karena 

ini merupakan ciri khas dari budaya Indonesia dan sekaligus 

ajaran agama Islam, agama yang diyakini oleh suku yang 

diteliti. Islam mengajarkan bahwa setiap muslim harus bekerja 

sama dan tolong menolong dengan sesamanya untuk 

melakukan hal-hal yang baik. Sebagai anggota masyarakat, 

tentu saja kerja sama dan tolong-menolong tidak dibatasi oleh 

jenis kelamin, ras, bangsa, maupun agama tertentu. Tolong-

menolong dan kerjasama merupakan nilai universal tanpa 

sekat. Namun sebagaimana Abdullah mengusulkan bahwa 

diperlukan perspektif alternative dalam membincang 

perempuan. Bagaimana menjelaskan kehidupan para TKW. 

Bagaimana keadaan IRT yang tidak aktif di ruang public, 

apakah mereka menikmati atau mengeluh. Bagaimana pula 

dengan perempuan yang berkarir di luar rumah, merasa 

beruntung atau rugikah mereka. 
14

 Dengan demikian, terdapat 

tarik-menarik antara peran perempuan di ruang privat maupun 

                                                             
13

 https://www.spekham.org/peran-perempuan-di-sektor-privat-dan-

publik/  
14

 Irwan Abdullah, Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan, 

(Yogyakarta: Tarawang Press, 2001), hal. 25 

https://www.spekham.org/peran-perempuan-di-sektor-privat-dan-publik/
https://www.spekham.org/peran-perempuan-di-sektor-privat-dan-publik/
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ruang public. Ada di ruang manapun selalu saja menyisakan 

buah simalaka.  

Bagaimana perempuan sangat ditentukan oleh pendapat 

orang lain terhadap dirinya, dapat dibaca pada tulisan Lestari 

berikut:  

―Peran dan satus perempuan dalam hal ini dapat terlhat 

melalui keterlibatan perempuan itu sendiri dalam ikatan 

kesatuan pada kelompok kelompok social yang diikutinya 

dalam kehidupan masyarakat, antara lain dalam kehidupan 

rumah tangga, keluarga, pembangunan dan sebagainya. 

Selanjutnya, dalam kelompok-kelompok social tersebut 

pada dasarnya memperlihatkan tentang bagaimana peran 

dan status perempuan itu, bagaimana ketergantungannya 

dengan individu-individu lain beserta unsurunsur social 

yang tergabung didalam kelompok tersebut, yang 

terintegrasi, bersifat lebih kekal dan stabil. Kondisi 

masyarakat seperti inilah yang pada dasarnya dapat 

dikatakan sebagai sistem social. Peranan dan status itu 

sebenarnya merupakan unsur atau komponen yang 

tergabung dalm sistem social disamping unsur-unsur yang 

lainnya, begitu pula peranan dan status perempuan itu 

sendiri dalam suatu kelompok social pada kehidupan ini, 

karena dengan status dan peranan perempuan tersebut 

dapat menentukan sifat dan tingkatan kewajiban serta 

tanggung jawab didalam kelompok dimana si perempuan 

itu terlibat. Selain itu, juga dapat menentukan hubungan 

antara atasan dan bawahan secara terstruktur terhadap 

anggota lainnya yang tergabung didalm kelompok social 

tersebut. Status yang dimiliki oleh perempuan dalam hal 

ini merupakan serangkaian tanggung jawab, kewajiban, 

serta hak-haknya yang telah ditentukan dalam suatu 
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kelompok atau masyarakatnya. Sedangkan pola tingkah 

laku yang diharapkan dari perempuan itu sendiri sebagai 

pemangku status dinamakan peranan. Peranan-peranan itu 

didalam kelompok social atau masyarakat saling berpadu 

sedemikian rupa dengan p;eranan anggota lainnya 

sehingga saling tunjangmenunjang secara timbale balik 

didalam sesjatu hal yang menyangkut tugas, hak dan 

kewajiban. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

penampilan peranan (status-role performance) dari 

perempuan sebenarnya adalah sebagai proses penunjukkan 

atau penampilan dari satus dan peranan dari kelompok 

sosialnya sebagai unsur status social dalam sistem 

social.‖
15

 

 

 

 

                                                             
15

 Puji Lestari, ―Peranan dan Status Perempuan dalam Sistem Sosial‖, 

dalam Jurnal Dimensia, Vol. 5 No. 1 Maret 2011, 45-60 
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BAB V 

P E N U T U P 

 

A. Simpulan 

1. Tujuan pendidikan bagi perempuan dalam keluarga 

suku Sasambo memiliki kesamaan, yaitu untuk 

melahirkan perempuan yang baik dan ideal berdasarkan 

perspektif kearifan local masing-masing. Bagi suku 

Sasak di Rembitan, perempuan yang baik adalah yang 

mampu mewujudkan dirinya sesuai dengan kepatutan 

adat, yaitu perempuan yang memiliki kemandirian dan 

kemampuan yang mewujud dalam sosok perempuan 

yang dapat menenun, dapat mengerjakan pekerjaan 

rumah-tangga, dapat bekerja mengurus harta benda, 

serta melayani kebutuhan keluarga. Bagi suku Samawa 

di Rarak Ronges adab menjadi alat ukur dan indicator 

untuk menilai apakah seseorang perempuan memiliki 

kepribadian yang baik atau tidak. Selain itu adalah yang 

bersekolah setinggi-tingginya dalam rangka 

mempersiapkan perempuan yang memiliki kemandirian 

ekonomi. Bagi suku Mbojo di Donggo Kala perempuan 

yang baik dan ideal adalah yang menempuh dan 
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memperoleh pendidikan formal yang setinggi-

tingginya, sehingga dengan bekal ilmu tersebut 

perempuan memiliki akhlak yang baik dan ilmu yang 

berguna untuk kehidupan dirinya pribadi ke depan, baik 

dalam hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, 

pasangan hidupnya, keluarga, dan masyarakat. Syukur-

syukur dengan modal ilmu dari pendidikan formal 

tersebut perempuan bisa memperoleh pekerjaan. Selain 

itu adalah mempunyai ketrampilan yang dianggap 

sebagai milik perempuan, seperti mengurus diri, 

mengurus suami, mengurus anak, dan rumah tangga. 

2. Materi pendidikan bagi perempuan dalam keluarga 

suku Sasak di Rembitan dengan suku Samama dan suku 

Mbojo terdapat sedikit perbedaan. Bagi suku Sasak di 

Rembitan, materi pendidikan yang diberikan kepada 

perempuan adalah kepatuhan pada norma adat, dan 

berbagai ketrampilan yang dibutuhkan dalam 

kehidupan berkeluarga, yaitu menenun kain/sesek, 

memasak/meriap, menimba air/nimbak, mencari kayu 

bakar, mencari rumput/ngawis untuk ternak, 

mengantarkan makanan/ngater untuk suami di tempat 

kerja, dan memakai kain/bebendang. Sedangkan materi 
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pendidikan bagi perempuan di suku Samawa dan suku 

Mbojo ada kemiripannya. Bagi masyarakat Samawa di 

Rarak Ronges yaitu pentingnya pendidikan, menjaga 

adab dalam bergaul, menjaga akhlak jangan sampai 

membuat malu atau Nak Besengila; beribadah, 

mengurus rumah tangga terutama memasak dan 

membersihkan rumah. Didapatkan pula, bahwa 

memasuki usia dewasa/pernikahan perempuan 

diberikan pengajaran khusus terkait pelayanan terhadap 

suami dan mengurus diri. Sedangkan bagi suku Mbojo 

di Donggo Kala adalah memiliki akhlak dan adab yang 

baik dan pentingnya berpendidikan setinggi-tingginya 

agar memiliki bekal pengetahuan untuk kehidupannya 

di masa depan. Kemudian diajarkan berbagai 

ketrampilan, mulai dari mengurus kebersihan dan 

kecantikan diri sebagai perempuan sampai dengan 

mengurus rumah tangga dan menjaga lingkungan, serta 

menjalin hubungan baik dan terlibat dalam kegiatan 

kemasyarakatan. 

3. Metode internalisasi materi pendidikan bagi perempuan 

dalam keluarga suku Sasambo tidak ditemukan adanya 

perbedaan. Suku Sasak di Rembitan menerapkan 
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metode pembiasaan dan nasihat dalam 

menginternalisasi materi pendidikan. Suku Samawa 

Membisaakan anak-anak untuk melakukan hal-hal yang 

baik, seperti mengerjakan shalat, membantu orang tua 

untuk membersihkan rumah, memasak, mencuci dan 

sebagainya. Ketika anak-anak melakukan perbuatan 

yang tidak sesuai dengan adab dan sopan santun, maka 

orang tua akan menasihati bahwa perbuatan tersebut 

tidak baik  karenanya jangan diulangi lagi. Terkadang 

diterapkan juga metode hukuman jika anak melakukan 

pelanggaran. Suku Mbojo di Donggo Kala memiliki 

cara mendidik anak perempuan yang dilakukan melalui 

pembelajaran langsung, yaitu jika berhadapan dengan 

masalah, seketika itu juga orang tua akan menjelaskan 

atau menasihati dan meluruskan anaknya untuk 

melakukan hal yang benar. Namun jika 

masalah/pelanggaran yang terjadi terkait dengan urusan 

yang bersifat pribadi/privat yang kira-kira terkait 

dengan kehormatan keluarga, maka orang tua akan 

memanggil anak perempuannya untuk masuk dalam 

kamar dan kelambu (tempat tertutup), untuk diberikan 

pemahaman dan dinasihati secara pelan-pelan. 
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4. Implementasi materi pendidikan dalam relasi social di 

masyarakat bagi perempuan pada suku Sasambo terlihat 

pada kebermanfaatan apa yang dipelajari ketika 

perempuan memasuki kehidupan bermasyarakat. 

Perempuan dari ketiga suku telah keluar dari rumah-

rumah mereka untuk mengambil bagian dari aktivitas 

masyarakat. Namun, peran mereka di lingkungan 

masyarakat tidaklah jauh berbeda dengan perannya 

dalam rumah tangga, yang tidak jauh-jauh dari 

pekerjaan  domestic seperti memasak, menyiapkan 

hidangan, dan melayani. Apapun yang dikerjakan oleh 

perempuan baik di dalam ranah privat maupun ranah 

public, kebanyakan ditujukan untuk kesenangan orang 

lain, dan jarang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

dirinya sendiri. 

 

B. Rekomendasi 

1. Pemerintah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Sasak di 

Desa Rembitan, agar memberikan pemahaman dan 

motivasi yang lebih intensif kepada seluruh lapisan 

masyarakat terutama kaum perempuan terkait 

pentingnya pendidikan. Apabila diperlukan dapat 



143 

membuat awig-awig yang mengatur kewajiban 

berpendidikan. 

2. Pemerintah di desa Rembitan, Rarak Ronges, dan 

Donggo Kala hendaknya memberikan pemahaman dan 

motivasi kepada seluruh perempuan agar bersama-sama 

kaum lelaki turut terlibat dalam pembangunan bangsa 

dan Negara dengan meningkatkan partisipasi mereka 

pada segala bidang, bukan semata-mata pada bidang 

domestic. 

3. Seluruh orang tua dan keluarga serta masyarakat 

hendaknya mulai merubah mindset terkait peran, fungsi, 

tugas, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki 

secara setara, dengan tidak memberikan beban yang 

berlebihan kepada salah satu pihak. 

4. Peneliti yang memiliki minat yang sama, agar 

melakukan action research untuk menyadarkan 

perempuan terkait hak pendidikan, tugas, fungsi, peran, 

dan tanggung jawabnya. 
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Surabaya 

Pendidikan 
Islam 

“Dampak Poligami terhadap 
Pendidikan Anak di 
Kecamatan Sakra Lombok 
Timur” 
 

 

PELATIHAN PROFESIONAL 

Tahun  
Jenis Pelatihan (Dalam/Luar 
Negeri) 

Penyelenggara 
Jangka 
Waktu 

2007  “Short  Course” ( Luar Negeri) 
CIDA-McGill 
Montreal 

45 Hari 

2007 
TOT MBM Berkesetaraan 
(Nasional) 

ELOIS-LAPIS  dan 
PSW UIN SUKA 

40 Jam 

2008 
Capacity Building on Gender 
Inclusive Teaching and 
Learning (Nasional) 

ELOIS-LAPIS-PSW 
UIN SUKA-MIN 
Malang 1 

40 Jam 

2008 Capacity Building “Peningkatan 
Kualitas KKG/KKKS” 
(Nasional) 

ELOIS_LAPIS-PSW 
UIN SUKA-MIN 
Malang 1 

40 Jam 

2008 Workshop Pengembangan 
Peran PSG dan Dosen PGMI 
dalam Pelaksanaan 
Perkuliahan Inklusif bagi 
Konsortium (Nasional) 

LAPIS PGMI 20 Jam 

PENGALAMAN MENGAJAR 

Mata Kuliah  
Program 
Pendidikan 

Institusi/Jurusan/Pr
ogram Studi 

Smt/tahun 
Akademik 

IPI S1 FITK/Matematika 2001-sekarang 



166 

SPI S1 FITK/Matematika 2009-sekarang 

MSI S1 STAIN Mataram 2001-2002 

Evaluasi Pendidikan S1 STAIN Mataram 2003 

Pembljran SKI DMS FITK IAIN Mataram 2013 

MSI 
Kualifikasi 
PGMI 

FITK IAIN Mataram 
2014 

DDK S1 Idem 2015 

Prof. Keguruan S1 Idem 2015-sekarang 

Fils. PI S1 Idem 2016 

SBM PAI S1 Idem 2016 

Micro Teach. S1 Idem 2016-sekarang 

Islam Sains dan 
Peradaban 

S1 
Idem 

2017 

Antropologi PI S1 Idem 2018 

Isu2 Kontemporer PI S2 
Pascasarjana UIN 
Mataram 

2018 

MATA KULIAH BERBOBOT PRAKTIK 

Nama 
Praktikum  

Isi Praktikum 
Tempat/Lokasi 

Praktikum 
Judul /Modul Jam 

Pelaksanaan 

Praktik 
Pengalaman 
Lapangan (PPL) 

Buku Pedoman 
PPL - 

Madrasah/Sekolah di 
LOBAR/Kota Mataram  

Kuliah Kerja 
Partisipatif (KKP) 

Buku Pedoman 
Pelaksanaan 
KKP 

- 
Desa di Pulau Lombok 

PENGALAMAN PENELITIAN 

Tahun Judul Penelitian 
Ketua/ 
AnggotaTim 

Sumber Dana 

2022 
“Pendidikan bagi Perempuan dalam 
Keluarga Suku Sasambo” 

Ketua 
Kelompok 

DIPA UIN 
Mataram (40 jt) 

2018 
“Kualitas Kepemimpinan Kepala 
Madrasah Perempuan di Pondok 
Pesantren di LOBAR” 

Individu 
DIPA UIN 
Mataram 
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2017 
“Kohesi Sosial Warga Ponpes Al-
Aziziyah dengan Masyarakat Kapek 
Gunung Sari” 

Individu 
DIPA IAIN 
Mataram 

2016 

“ Pendidikan Nilai pada Lembaga 
Pendidikan Dasar berbasis Agama 
di Kota Mataram (Studi pada SDK 
Aletheia dan SD LIBS Ampenan) 

Individu 
DIPA IAIN 
Mataram 

2013 
“Keterlaksanaan PERMENDIKNAS 
No. 13 Tahun 2007 (studi pada 
Madrasah Negeri di Kota Mataram) 

Individu 
DIPA IAIN 
Mataram 

2015 

“Problematika Pelaksanaan Sistem 
Full Day School di SD Integral 
Lukman al-Hakim Dasan Sari 
Ampenan” 

Individu 
DIPA IAIN 
Mataram 

2014 
“Mengelola Ponpes dengan Visi 
entrepreneurship (studi di Ponoes 
Nurul Haramain Narmada) 

Individu 
DIPA IAIN 
Mataram 

2012 

Relasi laki-perempuan dalam 
rumah tangga (analisis teks dan 
wacana khutbah nikah penghulu Di 
kota mataram dengan perspektif 
gender) 

Ketua 
DIPA IAIN 
Mataram (12 jt) 

2011 
“Implementasi Konsep Madrasah 
Unggulan di MAN 2Mataram” 

Ketua 
DIPA IAIN 
Mataram (12 jt) 

2010 
“Kekerasan terhadap Anak dalam 
Dunia Pendidikan (Studi di Pondok 
Pesantren Nurul Hakim Kediri) 

Ketua 
DIPA IAIN 
Mataram (15 jt) 

2006 
“Implikasi Konsep EQ dalam 
Kurikulum SD kelas 1-3 di Kota 
Mataram” 

Ketua 
DIPA IAIN 
Mataram (15 jt 

2004 
“Pelaksanaan PAI pada  SD di Kota 
Mataram”. 

Individu 
DIPA IAIN 
Mataram (15 jt) 

2003 
“Pendidikan al-Qur‟an di Kota 
Dompu” 

Anggota 
DIPA IAIN 
Mataram (15 jt) 

KARYA ILMIAH* 

A.  Buku/Bab Buku/Jurnal 
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Tahun  Judul  Penerbit/Jurnal 

2013 
Pendidikan Islam dan 
Psikologi Humanistik 
Relasi atau Negasi 

Penerbit Alam Tara Institute Mataram 

2010 

Bab Buku “Perempuan 
dan Mahar” dalam 
Menolak Sobordinasi 
Menyeimbangkan Relasi 

Penerbit PSW IAIN Mataram 

2012 
“Membangun Budaya 
Sensitif Gender di 
Madrasah” 

Jurnal FITRAH STIT Bima 

2011 Antologi Penelitian  LKIM IAIN Mataram 

2019 
Entrepreneurship and 
Economics of Pesantren 
in Lombok Island 

Jurnal Shirkah Surakarta 
http://repository.uinmataram.ac.id/35/ 
 

2018 

Kualitas Kepemimpinan 
Kepala Madrasah 
Perempuan di Lombok 
Barat 

Jurnal Edukasi Kemenag RI 
http://repository.uinmataram.ac.id/32/ 
 

2020 

Pengaruh Model 
Pembelajaran Inquiry 
Terbimbing berbasis 
Implementasi Nilai-nilai 
Islam terhadap hasil 
belajar IPA 

Jurnal JIKAP UN Makassar 
http://repository.uinmataram.ac.id/33/ 
 

 

Kepemimpinan 
Perempuan dan 
Edupreneurship di 
Pondok Pesantren Al-
Kautsar Ranggo Pajo 
Dompu 

Jurnal Qowwam PSGA UIN Mataram 
http://repository.uinmataram.ac.id/21/ 
 

 

Mengembangkan Bahan 
Ajar MK Trigonometri 
yang Integrasi-
Interkoneksi Berbasis 
Software Maple pada 
Jurusan Pendidikan 
Matematika UIN Mataram 

Jurnal Pascasarjana 
http://repository.uinmataram.ac.id/25/ 
 

 
Identifikasi Miskonsep 
siswa pada Pembelajaran 

  
http://repository.uinmataram.ac.id/31/  

http://repository.uinmataram.ac.id/31/
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Matematika di sKN Praya 
Tengah 
 

 

 

Membangun budaya 
sensitif gender di 
madrasah 
 

http://repository.uinmataram.ac.id/18/ 
 

B.  Makalah/Poster 

Tahun  Judul  Penyelenggara 

2010 
“Pengaruh „Pemahaman Keagamaan‟ dan 
Dunia Pendidikan pada Kekerasan 
terhadap Perempuan dalam RT” 

PSW IAIN Mataram 

C.  Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi 

Tahun  Judul  Penerbit/Jurnal 

2012 
Nikah Mbojo antara Islam dan 
Tradisi 

Penerbit Alam Tara Mataram 

2011 Pendidikan Agama Islam Penerbit Alam Tara Mataram 

2013 
Etnografi Pendidikan pada 
Masyarakat Dompu 

Idem  

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM 

Tahun  Judul Kegiatan Penyelenggara 
Panitia/ 
Peserta/ 
Pembicara 

     2013 
Seminar Internasional” Toward 
Paradigm of Islamic Agenda for 
Human Development 

IAIN Mataram Peserta 

2013 
Internatinal interactive dialogue 
on Muslim in Australia 

Jurusan PAI FITK 
IAIN mataram 

Peserta 

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Tahun  Jenis/Nama Kegiatan  Tempat 

2008-2013 Asesor PLPG FITK IAIN Mataram 
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2007-2009 
Trainer Lokakarya MBM 
Berkesetaraan ELOIS-LAPIS 

PSW IAIN Mataram 

2007-2009 
Pendamping kegiatan 
LAPIS-ELOIS 

Madrasah Swasta di Kota 
Mataram dan LOBAR 

2018-2019 Pengurus Komite Sekolah 
SD LIBS 

Mataram 

2018-2022 Pengurus FORHATI NTB Mataram 

2018-2022 Pengurus DWP UINMA Mataram 

 

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI 

Peran/Jabatan  
Institusi (Univ, Fak, Jurusan, Lab, 
Studio, Manajemen Sistem 
Informasi Akademik dll) 

Tahun 
…………sd……. 

Sekretaris PSW  STAIN Mataram 2002-2006 

Pembina 
Pramuka 

STAIN Mataram  

Penyunting 
Jurnal Ulumuna 

STAIN Mataram  

PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN 

Tahun  Nama/Jenis Kegiatan Peran Tempat 

2002-skrg Bimbingan PPL Pembimbing 
Madrasah/Sekolah 
di Kota Mataram 

2001-skrg Bimbingan/Ujian Skripsi 
Pembimbing/ 
Penguji 

FITK IAIN Mataram 

2004-skrg Bimbingan KKP Pembimbing 
Desa di Pulau 
Lombok 

2016 
Pembinaan Bakat dan Minat 
Mahasiswa Tadris Matematika 

Pembinaan 
Tadris Matematika 
IAIN Mataram 

2016 Tashih Bacaan Al Quran Mhs Petugas Idem  

PENGHARGAAN/PIAGAM 

Tahun  Bentuk Penghargaan  Pemberi 

2020 Satya Lencana Karya Satya Presiden RI 
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Biografi Peneliti Pendamping 

 

Nama : M U H A M M A D   

Tanggal Lahir : 5 Maret 1983 

Pekerjaan : Dosen  

NIDN : 2005038303 

Pangkat/Gol : Asisten Ahli / IIIb 

Instansi : Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram 

Pendidikan Terakhir : S-2 Prodi Pendidikan Agama Islam, 

Program Pascasarjana IAIN Mataram 

Alamat : BTN Pengsong Indah, Jl. Gn. Pengsong III 

No. 22 Desa Perampuan Labuapi, Lombok 

Barat 

Telp./HP : 085337341540 (WA) 

E-Mail : muhammad83@uinmataram.ac.id; 

amalahanif0513@gmail.com 

 

Riwayat Pekerjaan 

1. Dosen Luar Biasa IAIN-sekarang UIN Mataram tahun 2016-2019; 

2. Tim Editorial Jurnal Nasional terakreditasi Ulumuna UIN Mataram tahun 

2017 – Sekarang; 

3. Tim Editorial Jurnal Nasional terakreditasi Ulumuna Journal of Islamic 

Studies IAIN Mataram tahun 2015 – 2017; 

4. Tim Editorial Jurnal Nasional terakreditasi Ulumuna Jurnal Studi 

Keislaman IAIN Mataram tahun 2014 – 2015; 

5. Tim Redaktur Jurnal El-Hikmah Jurusan PAI FITK IAIN Mataram Tahun 

2010 – 2019; 

mailto:muhammad83@uinmataram.ac.id
mailto:amalahanif0513@gmail.com
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6. Tim Editor Jurnal Schemata Program Pascasarjana IAIN Mataram tahun 

2013 – 2017; 

7. Tim Editor Jurnal Fitrah STIT Sunan Giri Bima tahun 2016 – 2017; 

8. Pengelola Website STIT Sunan Giri Bima tahun 2017 – 2018; 

9. Tim Pengelola Jurnal Qawwam: Jurnal Kajian Gender dan Anak LPM UIN 

Mataram tahun 2018;  

10. Tim Pengelola Cordova Jurnal Bahasa, Pusat Bahasa UIN Mataram tahun 

2016- 2018; 

11. Tenaga Administrasi Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana Strata Satu 

(S-1) Guru PAI Wilayah Kerja IAIN Mataram kerjasama dengan 

Kementerian Agama RI tahun 2010 – 2014; 

12. Staf Administrasi Jurusan PAI IAIN Mataram tahun 2010 – 2014; 

13. Guru Mata Pelajaran Aqidah Akhlak di Pondok Pesantren Al-Intishor 

Tanjung Karang Mataram tahun 2012-2013. 

Karya Ilmiah/Artikel/Buku 

1. Implementasi Pendidikan Akhlak di Masa Pandemi Covid-19. Fitrah: 

Jurnal Studi Pendidikan 13, 1 (2022, May 30): 17-28. [Penulis]  

2. Pendidikan Islam dan Budaya Lokal: Menapaki Jejak Kearifan Islam 

Nusantara dalam Tradisi Sakeco Sumbawa, FiTUA: Jurnal Studi Islam 3, 

no. 1 (June 1, 2022): 45-55, [Penulis].  

3. Pendidikan Gratis: Analisis Konsep dan Implementasinya di Indonesia, Al-

Asfar Jurnal Studi Islam 3, 1 (2022): 101-113, [Penulis] 

4. Character Building Implementation Model: A Review on Adab Akhlak 

Learning, Jurnal Tatsqif 18, 2 (2020): 151-168, [Penulis]; 

5. Pendidikan Multikultural dalam Bingkai Horizon Keilmuan UIN Mataram 

(Mataram: Sanabil, 2020) [Tim Penulis]; 

6. Pembelajaran SKI di Madrasah: Kiat Praktis Desain Instruksional 

(Mataram: Sanabil, 2020) [Penulis]; 
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7. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Praja pada Perayaan Maulid 

Nabi Muhammad di Kota Mataram, el-Hikmah: Jurnal Kajian dan 

Penelitian Pendidikan Islam 11, no. 1 (Juni 2017): 55 – 78, [Penulis 

Kedua]; 

8. Makkiyah dan Madaniyyah: Pendekatan Pembelajaran Kontekstual (CTL) 

Tradisi Al-Qur‟an, Schemata: Jurnal Pascasarjana IAIN Mataram 3, no. 1 

(Juni 2014): 76 – 85 [Penulis]; 

9. Peranan Pembelajaran Adab Akhlak dalam Membentuk Akhlakul Karimah 

Siswa di Madrasah Aliyah Plus (MAP) Abu Hurairah Mataram, el-Hikmah: 

Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam 2, no. 1 (Juni 2013): 49 – 

80 [Penulis]; 

10. Pendidikan Islam Multidisipliner (Mataram: Sanabil Press, 2016) [Editor]; 

11. Naskah Hukum Adat Tanah Bima dalam Perspektif Hukum Islam 

(Mataram: Insan Madani Publishing, dan Alamtara Institut, 2015) [Editor]; 

12. Risalah Al-Muhibbin, Edisi: Hidup Mulia ala Rasulullah Saw. (Yayasan 

Ponpes Darul Muhibbin, Praya kerjasama dengan Insan Madani 

Publishing Mataram, 2015) [Editor]; 

13. Perjalanan Rohani: Menangkap Makna dan Nilai dari Napak Tilas 

Perjalanan Haji (Mataram, Insan Madani Press, 2016) [Editor]; 

14. Risalah Al-Muhibbin, Edisi: Kisah dan Mutiara Hikmah Ulama Salaf 

(Yayasan Ponpes Darul Muhibbin, Praya kerjasama dengan Insan Madani 

Publishing Mataram, 2015) [Editor]; 

15. Catatan Ringan Seputar Khilafatul Muslimin di Bima (Penerbit STIT Sunan 

Giri Bima, 2013) [Editor]; 

16. Ampenan Kota Tua (Mataram; Komunitas Jejak Pena Mataram 

bekerjasama dengan Pemerintah Kota Mataram, 2014) [Editor]; 

17. Manajemen Rohani: Merengkuh Kemuliaan Melalui Spiritualitas 

Ramadhan (Mataram: Insan Madani Institut, 2016) [Editor] 

18. Statistika Pendidikan (Mataram: Insan Madani Publishing, 2016) [Editor]; 

19. Rahasia Menjadi Guru Sukses (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 

2010) [Editor]. 
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Mata Kuliah Yang Pernah Diajar 

1. Sejarah Islam Klasik dan Pertengahan pada Prodi PAI FTK UIN Mataram; 

2. Sejarah Islam Modern pada Prodi PAI FTK UIN Mataram; 

3. Pendalaman Fiqih MTs pada Prodi PAI FTK UIN Mataram; 

4. Pendalaman Fiqih MA pada Prodi PAI FTK UIN Mataram; 

5. Pendalaman Aqidah Akhlak MTs pada Prodi PAI FTK UIN Mataram; 

6. Pendalaman Fiqih MTs pada Prodi PAI FTK UIN Mataram; 

7. Pembelajaran SKI di Madrasah pada Prodi PAI FTK UIN Mataram;  

8. Al-Qur‟an pada Prodi Pendidikan Anak Usia Dini FTK UIN Mataram; 

9. Al-Qur‟an pada Prodi Perbankan Syariah FEBI UIN Mataram; 

10. Islam Sains dan Peradaban pada Prodi Matematika FTK UIN Mataram; 

11. Islam Sains dan Peradaban pada Prodi KPI FDK UIN Mataram. 

Pelatihan & Pengabdian 

1. Panitia pada The 4th Ulumuna Annual International Conference & the 1st 

Indonesia-US Transnational Collaborations and Networks, Mataram, June 

29, 2019; 

2. NARASUMBER pada Pelatihan Manajemen Website dan Open Journal 

System (OJS) oleh STIT Sunan Giri Bima;  Kota Bima, 23 Februari 2019; 

3. Panitia pada The 3rd Ulumuna Annual International Conference, Mataram, 

7-8 April 2018; 

4. Peserta Workshop Penguatan KPT Mengacu pada KKNI-SNPT 

Berparadigma Horizon Ilmu, Penyusunan SKPI & RPS Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan (FTK) UIN Mataram, Lombok, 12 Februari 2018; 

5. NARASUMBER pada Pelatihan Open Journal System (OJS) Perguruan 

Tinggi Swasta se-Pulau Sumbawa oleh STIS Al-Ittihad Bima;  Kota Bima, 

Oktober 2017; 
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6. Peserta Workshop Jejaring Jurnal Terakreditasi Nasional 2017 

diselenggarakan oleh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel 

Surabaya, Surabaya, 21 April 2017; 

7. Panitia pada The 2nd Ulumuna Annual International Conference, Mataram, 

11 Maret 2017; 

8. Panitia pada The First Ulumuna Annual International Conference, 

Mataram, 23-25 April 2016; 

9. Panitia pada Workshop  Pengelolaan dan Penulisan Artikel Ilmiah Jurnal 

Internasional; Mataram 5 Desember 2015; 

10. Panitia pada Workshop Penguatan Kapasitas Penulisan dan Pengelolaan 

Jurnal Ilmiah; Mataram 19-20 Oktober 2015; 

11. NARASUMBER pada Pelatihan Manajemen Open Journal System (OJS) 

oleh Ulumuna;  Mataram, 16-17 Oktober 2015; 

12. Peserta pada Workshop Pengelolaan E-Journal IAIN Mataram; 

Mataram,12 Oktober 2015; 

13. Peserta pada ESQ Leadership Training; Mataram, 3 – 4 Oktober 2015; 

14. Ketua Panitia pada Workshop Public Speaking FITK IAIN Mataram; 

Mataram, 2 Juli 2015; 

15. Panitia pada Diskusi Publik Round Table, tema “Perempuan dan Konflik” 

oleh LEPPIM IAIN Mataram; Mataram 14 Februari 2015; 

16. Peserta Workshop  Penguatan Kapasitas Penulisan dan Pengelolaan 

Jurnal Ilmiah; Mataram 19-20 Oktober 2015; 

17. Panitia Pelatihan Entrepreneurship 2015 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan IAIN Mataram , 14 – 15 Oktober 2015; 

18. Tim Penyusunan Buku “Berani Sukses” Program Kemitraan Pendidikan 

Australia-Indonesia NTB tahun 2013-2014. 

19. Peserta Workshop  Penguatan Kapasitas Penulisan dan Pengelolaan 

Jurnal Ilmiah IAIN Mataram, Mataram 19-20 Desember 2014; 
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20. Peserta Workshop  Penguatan Kapasitas Penulisan Artikel Ilmiah 

Internasional, “Go to Scopus”; Mataram 19-20 Oktober 2014; 

21. Peserta pada Pelatihan OJS oleh BCREC Undip Semarang; Semarang 

tahun 2014; 

22. Peserta pada Seminar Internasional “Toward a New Paradigm of Islamic 

Agenda for Human Development” Mataram, 19 Januari 2013; 

23. Peserta pada Pelatihan Agama dan HAM yang diselenggarakan oleh 

Center for the Study of Religion dan Culture (CSRC) UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta dengan dukungan dari Konrad Adenauer Stifftung 

(KAS) Jakarta, Mataram 15 Mei 2010; 

24. Peserta pada Seminar Kependuddukan dan Keluarga Berencana yang 

diselenggarakan oleh BKKBN Propinsi NTB, Mataram 10 Agustus 2009. 
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