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    ABSTRAK  

 

 

Heni Indriyanti Rosita Dewi. 2014. “Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Masyarakat 

Samin (Studi Kasus Desa Klopoduwur)”. Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Dr. 

Achmad Rifa’i RC., M.Pd. 

 

Kata Kunci : Pola Asuh Orang Tua yang kental dengan budaya bertempat tinggal di 

plosok desa dan dan berpendidikan rendah.Penelitian ini dilatar belakangi merumuskan 

suatu masalah yaitu (1) Bagaimana pola asuh dari keluarga suku samin, (2) bagaimana 

tanggapan anak masyarakat samin terhadap pola asuh yang di terapkan orang tuanya, 

(3) bagaimana tanggapan orang lain yang bukan anggota samin pada pola asuh yang di 

terapkan. Dengan alasan demikian maka peneliti bermaksud (1) Untuk mengetahui pola 

asuh seperti apa yang di terapkan keluarga masyarakat samin pada anak-anaknya. (2) 

Untuk mengetahui pandangan anak terhadap pola asuh yang di terapkan orang tuanya.   

(3) Untuk mengetahui tanggapan orang lain yang bukan dari keluarga samin tetntang 

pola asuh yang di terapkan masyarakat suku samin dan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan antara pola asuh yang di terapkan masyarakat samin dan masyarakat yang 

bukan dari masyarakat samin.  

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, 

teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Informan terdiri dari 1 kepala desa, 2 sesepuh kelompok samin, 2 guru 

yang mengajar anak-anak dari keluarga samin. Teknik keabsahan data menggunakan 

triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan : 

(1)Pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian data, dan (4) Penarikan 

kesimpulan. 

 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini : peneliti menemukan hasil dari 

penelitian ini bahwa pola asuh yang diterapkan orang tua masyarakat suku samin ialah 

pola asuh demokratis yang memberi kebebasan pada anaknya namun orang tua tidak 

melepaskan akan tanggungjawabnya sebagai orang tua. Tanggapan anak untuk pola 

asuh yang di terapkan orang tuanya, anak mengikuti dengan baik pola asuh yang yang 

diterapkan orangtuanya. Untuk tanggapan orang tua dari luar kelompok samin, mereka 

menganggap jika pola asuh keluarga samin seperti biasa yang di terapkan orang tua 

yang luar dari kelompok sikep.  

Saran yang disampaikan: Penerapan pola asuh untuk anak bisa di sesuaikan 

dengan kondisi anaknya juga, sebagai orang tua tidak hanya selalu mengedepankan 

keegoisannya pada anak. Biarkan anak merasa bebas untuk mengapresiasikan 

kemampuanya dan orang tua harus tetap mengawasi dan mendukung anaknya, selama 

yang di lakukan sang anak itu bersikap positif.  
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BAB 1 

 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

 

Samin Surosentiko lahir pada tahun 1859, di Desa Ploso Kedhiren, 

Randublatung Kabupaten Blora. Nama Samin Surosentiko yang asli adalah Raden 

Kohar. Pada tahun 1890 Samin Surosentiko mulai mengembangkan ajarannya di daerah 

Ploso Kedhiren Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. Banyak penduduk di desa 

sekitar yang tertarik dengan ajarannya, sehingga dalam waktu singkat sudah banyak 

masyarakat yang menjadi pengikutnya. Pada saat itu pemerintah Kolonial Belanda 

belum tertarik dengan ajarannya, karena dianggap sebagai ajaran kebatinan biasa atau 

agama baru yang tidak membahayakan keberadaan pemerintah kolonial. 

Setelah menyebar di daerah Ploso Kedhiren  Randublatung lalu meluas ke 

daerah Klopoduwur yang di pelopori oleh Mbah Engkrek yang merupakan saudara 

seperguruan Samin Surosentiko yang juga mempunyai tujuan yang sama yaitu melawan 

penjajah kolonial Belanda saat itu.  

Desa ini terletak kurang lebih 25 kilometer di sebelah utara Randublatung. 

Sebuah perkampungan yang terletak di tengah hutan jati. Selain Desa Klopoduwur, 

terdapat dusun lain yaitu Dusun Wotrangkul, Dusun Sumengko, Dusun Sale, Dusun 

Badong Kidul, dan Dusun Badong Geneng dengan jumlah total 5 RW. Letak Desa 

Klopoduwur yaitu di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Luas Desa Klopoduwur 

yaitu sekitar 687,705 hektar dengan ketinggian 75 meter di atas laut. Di sebelah 

utaranya terletak Desa Sumengko. Sementara di sebelah baratnya adalah Desa 

Sumberagung. Kabupaten Blora terdapat di sebelah timur Desa Klopoduwur.
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Sedangkan pada bagian selatan Desa Klopoduwur yaitu terdapat hutan milik 

negara Indonesia. Meskipun demikian, desa tempat munculnya ajaran Samin ini juga 

sudah terbilang cukup maju, listrik telah menerangi sejak tahun 1987. Bahkan saat ini 

masyarakatnya telah mengenal serta memiliki televisi, handphone serta sepeda motor. 

Sebagian besar masyarakat sedulur sikep bermata pencaharian sebagai petani. Dalam 

bertani masyarakat samin juga telah menggunakan traktor untuk mengolah sawah. 

Meskipun demikian, kesan tradisional masih tetap nampak dan tidak akan pernah luntur 

di wilayah tersebut. 

Namun dengan pekembangan jaman kelompok yang didirikan mbah Engkrek 

ini sekarang berada di Dukuh Karangpace yang letaknya tak jauh dari pusat Desa 

Klopoduwur. Perdukuhan itu terletak di tengah kawasan hutan milik Perhutani, yang 

masuk dalam wilayah BKPH Kalisari, Kecamatan Banjarejo, Blora. Jalan setapak yang 

terbuat dari bebatuan paving yang cukup rapi. Karangpace, demikian nama perdukuhan 

di Desa Klopoduwur itu. Dengan ajaran dari Samin Surosentiko dan mbah Engkrek 

yang ada di Klopoduwur ini mereka bergabung dan memikirkan bagaimana caranya 

melawan Belanda. Lebih tepatnya Samin Surosentiko adalah adik seperguruan Mbah 

Engkrek. Sering kali Mbah Engkrek mengingatkan agar Samin Surosentiko jangan 

gegabah dalam menghadapi Belanda yang notabenya mereka mempunyai senjata yang 

sangat lengkap.  

Dalam ajaran Samin Surosentiko ini lebih dikenal dengan ajaran sikep atau 

nama lain dari pengkiut ajarannya di sebut Sedulu Sikep. Pada perkembangannya, 

penganut ajaran ini lebih menyukainya dengan disebut Sedulur Sikep. Hal ini 

dikarenakan pada abad ke 18-an Wong Samin mempunyai citra jelek di mata 

masyarakat Jawa dan dianggap sebagai sekelompok orang yang kelewat lugu hingga 

terkesan amat bodoh, primitif dan sangat naïf. Padahal sesungguhnya pandangan seperti 
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itu salah besar, dan terkesan sangat konyol. Sebab pada realitanya banyak juga 

masyarakat samin yang sudah mengenal dunia luar, meskipun tidak semuanya, 

khususnya para pemuda-pemuda yang berada di desa tersebut.  

Pada tahun 1890 Samin Surosentiko mulai mengembangkan ajarannya di daerah 

Klopoduwur, Blora. Banyak penduduk di desa sekitar yang tertarik dengan ajarannya, 

sehingga dalam waktu singkat sudah banyak masyarakat yang menjadi pengikutnya. 

Sedangkan sebutan Sedulur Sikep itu sendiri diartikan sebagai orang yang berprilaku 

baik hati dan jujur. Masyarakat mengenalnya dengan penganut ajaran Samin. Yang luar 

biasa Logika Pemaknaan Bahasa dijadikan alat perjuangan tanpa kekerasan. Masih 

banyak keunikan lain apabila kita menyelami pola pikir dan pandangan hidup mereka. 

Sedulur Sikep dari bahasa Jawa berarti “Sahabat Sikep” adalah kelompok masyarakat 

yang berusaha menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Samin.  

Pokok-pokok ajaran Samin (Suyami, 2007 : 29) antara lain: (a) Agama iku 

gaman, Adama pangucape, man gaman lanang (Agama adalah senjata atau pegangan 

hidup) (b) Aja drengki srei, tukar padu, dahpen, kemeren. Aja kutil jumput, bedhog 

nyolong (jangan mengganggu orang, jangan bertengkar, jangan suka iri hati. Jangan 

suka mengambil milik orang lain). (c) Sabar lan trokal ampun ngantos drengki srei, 

ampun ngantos riyo sapada, ampun ngantos pek-pinepek, kutil jupuk bedhog nyolong, 

nopo malih bedhog colong, napa milik barang, nemu barang teng dalan mawon kula 

simpangi (berbuatlah sabar dan jangan sombong, jangan mengganggu orang, jangan 

takabur, jangan mengambil milik orang lain, apa lagi mencuri, mengambil barang 

sedangkan menjumpai barang tercecer di jalan di jauhi). (d) Wong urip kudu ngerti 

uripe, sabab uripe siji di gawa selawase (manusia hidup harus memahami 

kehidupannya, sebab hidup sama dengan roh hanya satu dan di bawa abadi selamanya). 

(e) Wong enom mati uripe titip sing urip. Bayi uda nangis nger niku sukma ketemu 
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raga. Dadi mulane wong niku mboten mati. Nek ninggal niku sandangan nggih. Kedah 

sabar lan trokal sing diarah turune. Dadi wong salawase dadi wong (kalau anak muda 

meninggal dunia, rohnya di titikan ke roh yang hidup. Bayi nangis itu pertanda 

bertemunya roh dengan raga. Karena itu roh orang meninggal tidaklah meninggal, 

hanya meninggalkan pakaiannya. Manusia harus hidup sabar dan tawakal untuk 

keturunannya. Jadi roh itu tidak mati melainkan berkumpul dengan roh yang masih 

hidup. Sekali orang itu berbuat baik, selamanya akan menjadi orang baik). (f) Pengucap 

saka lima bundhelane ana pitu lan pangucap saka sanga lan bundhelane ana pitu 

(ibaratnya orang berbicara dari angka lima berhenti pada angka tujuh, dengan kata lain 

merupakan isyarat atau simbol bahwa manusia dalam berbicara harus menjaga mulut). 

Pada intinya ajaran Samin Surosentiko menyangkut tentang nilai-nilai 

kehidupan manusia. Ajaran tersebut di gunakan sebagai pedoman bersikap dan 

bertingkahlaku, khususnya harus selalu hidup dengan baik dan jujur untuk anak 

keturunannya. Ajaran samin merupakan gerakan meditasi dan pengarahan kekuatan 

batiniah untuk memerangi hawa nafsu.  

Masyarakat samin yang menganut agama Adam, di kenal sebagai orang yang 

jujur, sulit bahkan tidak mau di pengaruhi paham lain. Wong samin mendalami, 

menhayati ajaran-ajaran itu sebagai landasan manusia untuk melakukan kehidupan yang 

baik dan jujur. Saat ini wong samin tidak lagi di panggil wong samin tetapi lebih suka 

di panggil wong sikep.   

Warga masyarakat sikep yang tepatnya di Karangpace ini termasuk masyrakat 

kelas bawah yang menggantungkan hidup sepenuhnya dari hasil bumi yaitu pertanian 

dan ternak. Mereka tergolong masyarakat miskin yang termarjinalkan. Meskipun sudah 

banyak bantuan dari pemerintah daerah setempat tetapi tetap saja hidup mereka masih 

kurang.  
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Yang akan dibahas kali ini yaitu tujuan dari penelitian ini adalah ingin 

mengetahui bagaimana pola asuh anak pada keluarga miskin dan ingin mendeskripsikan 

motivasi cinta kasih keluarga, penanaman moral, penanaman nilai sosial, penanaman 

nilai keagamaan dan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak dikeluarga 

miskin. Seperti contohnya yaitu dalam keluarga suku samin yang berda di plosok desa 

dan tempat terpencil yang termarjinalkan, untuk lebih jelasnya bagaimana pola asuh dan 

ada beberapa pola asuh yang akan di jelaskan di bawah ini agar kita tahu pola asuh yang 

bagaimana yang di terapkan oleh keluarga sikep ini.  

Pola asuh merupakan cara orang tua dalam memperlakukan anak yang dapat 

dikenali melalui tindakan dan ucapan dan berdampak pada kepribadian anak. Terdapat 

3 jenis pola asuh yaitu pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif. Konsep diri 

merupakan keseluruhan aspek pribadi individu yang disadari atas dasar persepsi, 

pendapat, perasaan, dan penilaian individu terhadap diri sendiri yang dapat melahirkan 

penghargaan terhadap dirinya sendiri. Aspek-aspek tersebut terdiri dari diri fisik, diri 

pribadi, diri keluarga, diri sosial, dan diri moral etik.  

Anak usia dini adalah masa-masa yang butuh perhatian dan kasih sayang total 

dari kedua orangtuanya. Apabila anak diasuh dengan pola asuh demokratis maka 

tumbuh kembang anak akan lebih baik. Karena jika pola asuh yang diterapkan orangtua 

kepada anaknya demokratis anak akan cenderung bebas melakukan aktivitas 

pembelajaran dalam dirinya tetapi bertanggungjawab akan akibat yang akan diterima 

kelak, pemberani, mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, tidak tergantung kepada 

orangtuanya karena dia akan mencoba melakukan aktivitasnya sendiri dengan 

pengawasan orangtuanya yang selalu memberikannya kebebasan beraktivitas tetapi 

tetap diarahkan orangtuanya, berani mengungkakpkan pendapat, riang gembira, 

sebaliknya jika pola asuh orangtua kepada anaknya otoriter anak akan cenderung takut 
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untuk melakukan sesuatu untuk perkembangannya yang lebih baik karena apapun 

aktivitas anak selalu dikekang dan orangtua terlalu takut membebaskan anaknya 

beraktivitas. Anak akan cenderung penakut, tidak percaya diri, tergantung kepada 

orangtua, cenderung pendiam, pemurung, tidak mudah tersenyum gembira. Usahakan 

agar anak menikmati kehangatan kasih sayang dan rasa aman yang cukup ketika berada 

dalam rumah. 

Selain itu, jika menghadapi anak yang suka berbohong, orangtua harus 

introspeksi diri dan harus mengubah cara dalam menjatuhkan hukuman. Bila terlalu 

keras dan diktator akan membuat anak semakin suka berbohong supaya terhindar dari 

hukuman. Beberapa akhli psikologi pendidikan menyampaikan bahwa untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, memulainya harus dari pendidikan anak 

usia dini, oleh karena itu penting mempelajari pola perkembangan anak.  

Pendidikan dalam keluarga mempunyai peran yang strategis dan amat 

menentukan pencapaian mutu sumber daya manusia. Dalam penyelenggaraan 

pendidikan keluarga tidak sekedar berperan sebagai pelaksana yang bersifat rutin dan 

alamiah, melainkan berperan sebagai pengelola yang bertanggung jawab dalam 

meletakkan landasan dan memberikan bobot dan arah serta pola-pola kehidupan anak. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pola Pendidikan Anak Pada 

Keluarga Miskin dan masyarakat yang termarjinal seperti masyarakat samin yang 

terletak di suatu plosok desa.  

Dijaman sekarang ini karena akibat orang yang tidak beretika dan melibatkan 

anak dalam maslah keluarga atau masalah apa pun. Dan semakin maraknya kasus yang 

melibatkan anak dan tidak jarang anak menjadi korban kejahatan orang tak 

bertanggungjawab maka pemerintah menetapkan undang-undang yang dibuat khusus 

untuk melindungi anak-anak Indonesia. Yaitu Undang-Undang nomer 23 tahun 2002 
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pasal 2  Yaitu Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang 

terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak. Yang dimaksud dengan asas kepentingan 

yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak 

yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, 

maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Yang 

dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah 

hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, 

masyarakat, keluarga, dan orang tua. Yang dimaksud dengan asas penghargaan 

terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi 

dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut 

hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. 

This paper will clearly point out the positive attributes of effective parents. 

It also points out certain skills that parents must have to effectively shape 

their children’s behaviors. Effective parenting includes developing and 

clarifying clear expectations, staying calm in the midst of turmoil when 

your child gets upset, consistently follow through with positive and 

negative consequences, being a positive role model, role playing 

corrective behaviors and lastly, praising your child for his behavior. All 

these things are just beginning to be researched in depth, and this brief 

overview gives a sound basis for understanding the interesting 

relationship between parents and their children. Effective parenting has 

never been more important to a family’s success than today. Proper 

parenting shapes the coming generations, and the way the next generation 

will behave, affecting the world around them. History has taught us that 

parenting without a proper foundation has always and indefinitely lead to 

confusion for any developing child. That is why the attempt of trying to be 

a successful parent is so important and will be the most important job of 

one’s life. Knowing what healthy methods are best for one’s child during 

parenting is time consuming but a rewarding effort.Before one 

concentrates his efforts on disciplining a child for misconduct, one must 

have a strategy, or game plan, for teaching their child how they are 

expected to behave (Christophersen, 2003, pg. 680). In addition, parents 

must model the appropriate behavior for their children if they want their 

children to be successful in their behavior, but that will be discussed later. 

“Makalah ini jelas akan menunjukkan atribut positif dari orang tua yang 

efektif. Hal ini juga menunjukkan keterampilan tertentu bahwa orang tua 

harus harus secara efektif membentuk perilaku anak-anak mereka. 
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Pengasuhan yang efektif mencakup mengembangkan dan memperjelas 

harapan yang jelas, tetap tenang di tengah-tengah kekacauan ketika anak 

Anda marah, konsisten menindaklanjuti dengan konsekuensi positif dan 

negatif, menjadi model peran positif, bermain peran perilaku korektif dan 

terakhir, memuji anak Anda untuk perilakunya . Semua hal ini baru mulai 

diteliti secara mendalam, dan gambaran singkat ini memberikan dasar 

yang kuat untuk memahami hubungan yang menarik antara orang tua dan 

anak-anak mereka.  Pengasuhan yang efektif tidak pernah lebih penting 

untuk kesuksesan sebuah keluarga dari hari ini. Pengasuhan yang tepat 

membentuk generasi yang akan datang, dan cara generasi berikutnya akan 

berperilaku, yang mempengaruhi dunia di sekitar mereka. Sejarah telah 

mengajarkan kita pengasuhan yang tanpa dasar yang tepat selalu dan 

selamanya menimbulkan kebingungan untuk setiap anak berkembang. 

Itulah sebabnya upaya mencoba untuk menjadi orangtua yang sukses 

adalah sangat penting dan akan menjadi pekerjaan yang paling penting 

dari kehidupan seseorang. Mengetahui apa metode yang sehat yang 

terbaik untuk anak mereka selama orangtua adalah memakan waktu, tetapi 

upaya bermanfaat.  Sebelum seseorang memusatkan usahanya pada 

mendisiplinkan anak untuk kesalahan, seseorang harus memiliki strategi, 

atau rencana permainan, untuk mengajar anak-anak mereka bagaimana 

mereka diharapkan untuk berperilaku (Christophersen 2003, pg. 680). 

Selain itu, orangtua harus model perilaku yang sesuai untuk anak-anak 

mereka jika mereka ingin anak-anak mereka untuk menjadi sukses dalam 

perilaku mereka, tapi itu akan dibahas kemudian. 

 

Selain itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 bagian keenam tentan 

pendidikan nonformal pasal 27 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi: 

(1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan 

berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.  

(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan 

pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan 

standar nasional pendidikan.  

(3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti bermaksud akan melakukan penelitian 

dengan judul “ POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA SAMIN (STUDI 

KASUS DESA KLOPODUWUR). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahkan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola asuh dari keluarga suku samin? 

2.  Bagaimana tanggapan anak masyarakat suku samin terhadap pola asuh 

yang di terapkan orang tuanya? 

3. Bagaimana tanggapan orang tua lain yang bukan dari anggota sikep samin? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui pola asuh seperti apa yang di terapkan keluarga 

masyarakat samin pada anak-anaknya. 

2. Untuk mengetahui pandangan anak terhadap pola asuh yang di terapkan 

orang tuanya.   

3. Untuk mengetahui tanggapan orang lain yang bukan dari keluarga samin 

tetntang pola asuh yang di terapkan masyarakat suku samin dan untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan antara pola asuh yang di terapkan 

masyarakat samin dan masyarakat yang bukan dari masyarakat samin.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:  

A.  Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pendidikan 

dan pengasuhan anak. 
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2. Sebagai salah satu bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, 

khususnya dalam kajian pendidikan luar sekolah yang menyangkut 

pola asuh anak.  

B. Manfaat Praktis  

1. Pemerintah : hasil penelitian ini untuk masukan bagi pemerintah 

atau menambah wacana tentang pola asuh anak. 

2. Keluarga suku samin : Dengan perkembangan jaman suku samin 

mulai terbuka dengan hal-hal baru, tetapi tidak meninggalkan 

budaya nenek moyangnya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

orang tau bagaimana keluarga suku samin dalam mengasuh dan 

membimbing anaknya jika itu baik dan patut untuk di contoh bisa di 

tiru, jika hal tersebut tidak bagus dan tidak layak di tiru maka 

berharap untuk mulai di beri pengertian atau pemahaman bagaimana 

yang seharusnya baik dilakukan.  

1.5 Penegasan Istilah  

1.5.1 Pola Asuh Anak   

Kohn  yang dikutip Tarsis Tarmudji menyatakan “Pola asuhan merupakan 

sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak- anaknya. Sikap orang tua ini 

meliputi cara orang tua memberikan aturan aturan, hadiah maupun hukuman, cara 

orang tua menunjukan otoritasnya, dan cara orang tua memberikan perhatian serta 

tanggapan terhadap anaknya”. 

Menurut Gunarso (2000: 55)   (dalam sekripsi Munte, Suheni Annisya)  

“Pola asuh orang tua merupakan perlakuan orang tua dalam interaksi yang meliputi 

orang tua menunjukkan  kekuasaan dan cara orang tua memperhatikan keinginan 
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anak. Kekuasaan atau cara yang digunakan orang tua cenderung mengarah pada 

pola asuh yang diterapkan” 

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas oleh para ahli dapat 

disimpulkan bahwa pengertian pola asuh orang tua mengandung pengertian Pola 

asuh orang tua adalah suatu hubungan interaksi antara orang tua yaitu ayah dan ibu 

dengan anaknya yang melibatkan aspek sikap, nilai, dan kepercayaan orang tua 

sebagai bentuk dari upaya pengasuhan, pemeliharaan, menunjukan kekuasaannya 

terhadap anak dan salah satu tanggungjawab orang tua dalam mengantarkan 

anaknya menuju kedewasaan  

1.5.2    Pengertian Anak  

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari 

perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak 

menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah 

melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal 

lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa 

dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.Anak adalah asset bangsa. 

Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak 

sekarang.Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula 

kehidupan masa depan bangsa.Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak 

tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.  

Menurut UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti 

makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memproleh hak-

hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau 

http://contohskripsi-makalah.blogspot.com/2012/10/pengertian-pola-asuh-orangtua.html
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anak juga berahak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kehidupan sosial. 

1.5.3 Masyarakat Suku Samin 

Wong Sikep jaman dahulu atau masyarakat samin adalah sebuah fenomena 

kultural, yang memiliki keunikan sekaligus sarat akan pesan. Prilaku orang samin 

yang terkesan “seenaknya sendiri”, seolah olah tak mengakui eksistensi negara 

dalam kehidupan mereka. Wong samin terkenal akan keluguannya, polos dan apa 

adanya hingga terkesan “dungu”. Samin terkesan dengan identik perlawanan. 

Ajaran samin begitu popular sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap penjajah. 

Wong sikep juga mempunyai keyakinan dan mempunyai falsafah hidup yang unik 

dan khas.  

Wong samin atau wong sikep masa kini tumbuh berbarengan dengan 

moderenisasi. Wong sikep punya traktor untuk membantu mengolah sawah, 

memiliki sepeda motor dan televisi, bahkan Hand Phone yang merupakan simbol 

moderenisasi. Walaupun peralatan moderen sudah mereka miliki tetapi ajaran 

samin masih awet mereka pegang. Inti ajaran yang masih dipegang hingga 

sekarang adalah kejujuran. Prinsip kejujuran itulah yang menjadi “agama” bagi 

mereka. Apa yang mereka bicarakan adalah suara hati, tindakan yang di lakukan 

adalah yang mereka yakini. Kejujuran itulah yang menjadi landasan penopang 

kehidupan sosial mereka saat ini. Implementasi kejujuran itu tampak dari tidak 

pernah kehilangan komunitas mereka. Tidak ada yang berani mengambil barang 

yang bukan milik pribadi.   

1.6  Sistematika Skripsi 

Skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal skripsi, bagian isi, 

dan bagian akhir skripsi.  



 
 

 
 

13 

Bagian awal skripsi terdiri dari Judul, Pengesahan, Motto, dan 

Persembahan, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar isi,dan Daftar Lampiran. Bagian isi 

terdiri dari 5 bab yaitu, bab satu, Pendahuluan terdiri atas : Latar belakang masalah, 

Permaslahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Kajian 

Teori, serta Sistematika Skripsi.  

Bab dua, Kajian Pustaka terdiri atas : Pengertian Pola Asuh, faktor-faktor 

yang mempengaruhi pola asuh, ciri-ciri masyarakat, ciri-ciri masyrakat desa,  

interaksi sosial masyarakat desa, dampak positif dan negatif dari masing masing 

pola asuh. Pengaruh Pola Asyh pada Kepribadian anak  

Bab tiga, Metode Penelitian terdiri atas : Pendekatan Penelitian, Lokasi 

Penelitian, Subyek Penelitian, Fokus Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, 

Keabsahan Data, Analisis Data. 

Bab empat, Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri atas : Hasil Penelitian 

yang meliputi tentang Pola Asuhn Anak Dalam Keluarga Samin yang berada di 

darah Karangpace desa Klopoduwur, Kecamatan Banjerejo, Kabupaten Blora.  

Bab lima, Simpulan dan Saran yang terdiri atas : simpulan yang berisi 

rangkuman hasil penelitian yang di tarik dari analisis data, saran berisi perbaikan 

dan masukan dari peneliti untuk perbaikan yang berkaitan dengan penelitian. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Pengertian Pola Asuh  

Orang tua mempunyai peran dan fungsi yang bermacam-macam, salah 

satunya adalah mendidik anak. Menurut (Edwards: 2006), menyatakan bahwa 

“Pola asuh merupakan interaksi anak dan orang tua mendidik, membimbing, dan 

mendisplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan 

norma-norma yang ada dalam masyarakat”.  

  Berdasarkan tata bahasanya, pola asuh terdiri dari kata pola dan asuh. Menurut 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pola berarti model, sistem, cara kerja, 

bentuk (struktur yang tetap), sedangkan kata asuh mengandung arti menjaga, 

merawat, mendidik anak agar dapat berdiri sendiri. orang tua adalah pendidik 

utaman dan pertama sebelum anak memeperoleh pendidikan di sekolah, karena dari 

keluargalah anak pertama kalinya belajar. Jadi keluarga tidak hanya berfungsi 

terbatas sebagai penerus keturunan saja, tetapi lebih dari itu adalah pembentuk 

kepribadian anak. 

Menurut Kohn, pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi 

dengan anak-anaknya. Sikap orang tua ini meliputi cara orang tua  kepribadian  

memberikan aturan-aturan, hadiah maupun hukuman, cara orang tua menunjukkan 

otoritasnya, dan cara orang tua memberikan perhatian serta tanggapan terhadap 

anaknya. Tarsis Tarmudji, menyatakan bahwa, pola asuh merupakan 

interaksi antara orang tua dengan anaknya selama mengadakan pengasuhan. 

Pengasuhan ini berarti orang tua mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta 



15 
 

 
 

melindungi anak untuk mencapai kedewasaan dengan norma-norma yang ada di 

masyarakat.  

Menurut Hetherington & Whiting (1999) menyatakan bahwa pola asuh 

sebagai proses interaksi total antara orang tua dengan anak, seperti proses 

pemeliharaan, pemberian makan, membersihkan, melindungi dan proses sosialisasi 

anak dengan lingkungan sekitar. Orang tua akan menerapkan pola asuh yang 

terbaik bagi anaknya dan orang tua akan menjadi contoh bagi anaknya.  

2.2 Faktor-faktor yang Memperngaruhi Pola Asuh  

Adapun faktor yang mempengaruhi pola asuh anak adalah: pendidikan 

orang tua, lingkungan, budaya menurut (Edwards, 2006)  

a. Pendidikan orang tua  

Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan 

mempengaruhi persiapan mereka menjalankan pengasuhan. Ada beberapa cara 

yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih siap dalam menjalankan peran 

pengasuhan antara lain: terlibat aktif dalam setiap pendidikan anak, mengamati 

segala sesuatu dengan berorientasi pada masalah anak, selalu berupaya 

menyediakan waktu untuk anak-anak dan menilai perkembangan fungsi keluarga 

dan kepercayaan anak.  

Hasil riset dari Sir Godfrey Thomson menunjukkan bahwa pendidikan 

diartikan sebagai pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan 

perubahan-perubahan yang tetap atau permanen di dalam kebiasaan tingkah laku, 

pikiran dan sikap. Orang tua yang sudah mempunyai pengalaman sebelumnya 

dalam mengasuh anak akan lebih siap menjalankan peran asuh, selain itu orang tua 

akan lebih mampu mengamati tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan yang 

normal (Supartini, 2004).  
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b. Lingkungan  

Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak 

mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola-pola pengasuhan yang 

diberikan orang tua terhadap anaknya.  

c. Budaya  

Sering kali orang tua mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat 

dalam mengasuh anak, kebiasaan-kebiasaan masyarakat disekitarnya dalam 

mengasuh anak. Karena pola-pola tersebut dianggap berhasil dalam mendidik anak 

kearah kematangan. Orang tua mengharapkan kelak anaknya dapat diterima 

dimasyarakat dengan baik, oleh karena itu kebudayaan atau kebiasaan masyarakat 

dalam mengasuh anak juga mempengaruhi setiap orang tua dalam memberikan 

pola asuh terhadap anaknya (Anwar,2000).  

Banyak faktor yang mempengaruhi pola asuh. Menurut Mussen (1994) ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orangtua, yaitu sebagai berikut: 

1. Jenis kelamin 

Orang tua pada umumnya cenderung lebih keras terhadap anak wanita 

dibandingkan terhadap anak laki-laki. 

2. Ketegangan orangtua 

Pola asuh seseorang bisa berubah ketika merasakan ketegangan ekstra. 

Orangtua yang demokratis kadang bersikap keras atau lunak setelah melewati hari-

hari yang melelahkan orangtua bisa selalu bersikap konsisten. Peristiwa sehari-hari 

dapat mempengaruhi orangtua dengan berbagai cara. 

3. Pengaruh cara orangtua dibesarkan 

Para orang dewasa cenderung membesarkan anak-anak mereka dengan cara 

yang sama seperti mereka dibesarkan oleh orangtua mereka. Namun, kadang-
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kadang orangtua membesarkan anak dengan cara yang sama sekali berbeda 

dibandingkan dengan waktu mereka dibesarkan. Mempelajari tipe pola asuh 

demokratis mungkin akan sulit jika orangtua dahulu dibesarkan dengan tipe 

permisif atau otoriter, tetapi dengan latihan dan komitmen, para orangtua dapat 

mempelajari tugastugas yang secara canggung. Dengan komitmen dan latihan 

tugastugas berat dapat terselesaikan. 

4. Lingkungan tempat tinggal 

Lingkungan tempat tinggal suatu keluarga akan mempengaruhi cara 

orangtua dalam menerapkan pola asuh. Hal ini bisa dilihat bila suatu keluarga 

tinggal di kota besar, maka orangtua kemungkinan akan banyak mengkontrol 

karena merasa khawatir, misalnya melarang anak untuk pergi kemana-mana 

sendirian. Hal ini sangat jauh berbeda jika suatu keluarga tinggal di suatu pedesaan, 

maka orangtua kemungkinan tidak begitu khawatir jika anak-anaknya pergi 

kemana mana sendirian. 

5. Sub kultur budaya 

Budaya disuatu lingkungan tempat keluarga menetap akan mempengaruhi 

pola asuh orangtua. Hal ini dapat dilihat bahwa banyak orangtua 

di Amerika Serikat yang memperkenankan anak-anak mereka untuk 

mepertanyakan tindakan orangtua dan mengambil bagian dalam argumen tentang 

aturan dan standar moral. 

6. Status sosial ekonomi 

Keluarga dari status sosial yang berbeda mempunyai pandangan yang 

berbeda tentang cara mengasuh anak yang tepat dan dapat diterima, sebagai contoh: 

ibu dari kelas menengah kebawah lebih menentang ketidak sopanan anak dibanding 

ibu dari kelas menengah keatas. Begitupun juga dengan orangtua dari kelas buruh 
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lebih menghargai penyesuaian dengan standar eksternal, sementara orangtua dari 

kelas menengah lebih menekankan pada penyesuaian dengan standar perilaku yang 

sudah terinternalisasi. 

2.3 Ciri – ciri masyarakat 

Sosiolog Abu Ahmad, bahwa ciri-ciri masyarakat yang utama adalah 

sebuah kerumunan atau sekumpulan banyak orang bisa dikatakan sebagai 

masyarakat apabila sekumpulan banyak manusia telah menetap di suatu daerah 

tertentu dalam jangka waktu lama, sehingga dari interaksi banyak orang tersebut 

munculah aturan-aturan baik tertulis maupun tidak, yang fungsinya untuk mengatur 

tata kerja dan tata kelola untuk kepentingan dan tujuan bersama.  

Berdasarkan pendapat tersebut ada ciri-ciri masyarakat. Secara singkat ciri-

ciri masyarakat menurut Ahmadi adalah sebagai berikut: ada sekumpulan orang 

banyak, menetap di daerah tetentu dalam jangka waktu lama, dan ada aturan yang 

berfungsi mengatur kelompok manusia itu. 

Menurut (Syani:2003) ciri-ciri utama sekumpulan manusia dikatakan 

sebagai masyarakat, apabila ada interaksi, ada pola tingkah laku yang sama yang 

bersifat mantab, dan kontinyu dalam masyarakat tersebut, serta adanya rasa 

identitas kepada kelompoknya.  

2.4 Ciri-ciri Masyarakat Tradisional  

Ciri-ciri masyarakat tradisional menurut Talcott Parson dalam (Angga Restu 

Pamabudi) yaitu afektifitas, orientasi kolektif, partikularisme, askripsi, diffuseness. 

1. Afektifitas : yaitu hubungan antar anggota masyarakat didasarkan pada kasih 

sayang. 

 2. Orientasi kolektif yaitu lebih mengutamakan kepentingan kelompok 

/kebebasan. 
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 3. Partikularisme yaitu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan apa yang 

khusus berlaku untuk suatu daerah tertentu saja, ada hubungannya dengan 

perasaan subyektif dan rasa kebersamaanan.  

4. Askripsi yaitu segala sesuatu yang dimiliki diperoleh dari peristiwa generasi 

selanjutnya.  

5. Diffuseness (kekaburan) yaitu dalam mengungkapkan sesuatu dengan tidak 

berterus-terang. 

Tambahan: 1) Masyarakat yang terikat kuat dengan tradisi. 2) 

Masyarakatnya homogen (hampir dalam segala aspek) 3) sifat pelapisan sosial 

tertutup. 4) Mobilitas sulit terjadi. 5) Perubuhan terjadi secara lambat. 6) 

Masyarakatnya cenderung tertutup terhadap perubahan. 

Dalam buku Sosiologi karangan Ruman Sumadilaga seorang ahli Sosiologi 

TalcotParsons dalam (Tantijs) menggambarkan masyarakat desa sebagai 

masyarakat tradisional (Gemeinschaft) yang mengenal ciri-ciri masyarkat desa  

yaitu afektifitas, orientasi kolektif, partikularisme, askripsi, kekerabatan untuk lebih 

jelasnya sebagai berikut sebagai berikut : 

a. Afektifitas, ada hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan dan 

kemesraan. Perwujudannya dalam sikap dan perbuatan tolong menolong, 

menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita orang lain dan menolongnya 

tanpa pamrih. 

b. Orientasi kolektif, sifat ini merupakan konsekuensi dari Afektifitas, yaitu 

mereka mementingkan kebersamaan , tidak suka menonjolkan diri, tidak suka akan 

orang yang berbeda pendapat, intinya semua harus memperlihatkan keseragaman 

persamaan. 
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c. Partikularisme, pada dasarnya adalah semua hal yang ada hubungannya dengan 

keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. Perasaan subyektif, 

perasaan kebersamaan sesungguhnya yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu 

saja.(lawannya Universalisme) d. Askripsi yaitu berhubungan dengan mutu atau 

sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, 

tetapi merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau keturunan 

(lawanya prestasi). 

d. Askripsi yaitu berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh 

berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan 

yang sudah merupakan kebiasaan atau keturunan.(lawanya prestasi). 

e. Kekabaran (diffuseness). Sesuatu yang tidak jelas terutama dalam hubungan 

antara pribadi tanpa ketegasan yang dinyatakan eksplisit. Masyarakat desa 

menggunakan bahasa tidak langsung, untuk menunjukkan sesuatu. Dari uraian 

tersebut (pendapat Talcott Parson) dapat terlihat pada desa-desa yang masih murni 

masyarakatnya tanpa pengaruh dari luar. 

2.5 Interaksi Sosial Masyarakat Desa 

Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat 

dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat 

pedesaan lainnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem 

kekeluargaan (Soekanto, 1994). Selanjutnya Pudjiwati (1985), menjelaskan ciri-ciri 

relasi sosial yang ada di desa itu, adalah pertama-tama, hubungan kekerabatan. 

Sistem kekerabatan dan kelompok kekerabatan masih memegang peranan 

penting. Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian, 

walaupun terlihat adanya tukang kayu, tukang genteng dan bata, tukang membuat 
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gula, akan tetapi inti pekerjaan penduduk adalah pertanian. Pekerjaan-pekerjaan di 

samping pertanian, hanya merupakan pekerjaan sambilan saja. 

Golongan orang-orang tua pada masyarakat pedesaan umumnya memegang 

peranan penting. Orang akan selalu meminta nasihat kepada mereka apabila ada 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nimpoeno (1992) menyatakan bahwa di daerah 

pedesaan kekuasaan-kekuasaan pada umumnya terpusat pada individu seorang 

kiyai, ajengan, lurah dan sebagainya. 

Ada beberapa ciri yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk 

membedakan antara desa dan kota. Dengan melihat perbedaan perbedaan yang ada 

mudah mudahan akan dapat mengurangi kesulitan dalam menentukan apakah suatu 

masyarakat dapat disebut sebagi masyarakat pedeasaan atau masyarakat perkotaan. 

Ciri ciri tersebut antara lain : (1) jumlah dan kepadatan penduduk, (2) 

lingkungan hidup, (3) mata pencaharian, (4) corak kehidupan sosial, (5) stratifiksi 

sosial, (6) mobilitas sosial, (7) pola interaksi sosial, (8) solidaritas sosial, (9) 

kedudukan dalam hierarki sistem administrasi nasional. 

Interaksi Sosial didaerah Pedesaan 

Masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang 

kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang 

amat kuat yang hakekatnya, bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari masyarakat dimanapun ia hidup dicintainya serta mempunyai 

perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-

anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai masyarakat yang 

saling mencintai saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama 

terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat. 
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Masyarakat Desa atau juga bisa disebut sebagai masyarakat tradisonal 

manakala dilihat dari aspek kulturnya. Masyarakat pedesaan itu lebih bisa 

bersosialisasi dengan orang orang di sekitarnya. Masyarakat Desa adalah 

kebersamaan. sedangkan Pola interaksi masyarakat kota adalah individual. 

Sebagai contoh kalau anda pergi ke suatu Desa, dan anda bertanya dengan 

seseorang siapa nama tetangganya, pasti dia hafal. Kalau di kota, kurang dapat 

bersosialisasi karena masing masing sudah sibuk dengan kepentingannya sendiri-

sendiri. Pola interaksi masyarakat pedesaan adalah dengan prinsip kerukunan, 

sedang masyarakat perkotaan lebih ke motif ekonomi, politik, pendidikan, dan 

kadang hierarki. Pola solidaritas sosial masyarakat pedesaan timbul karena adanya 

kesamaan-kesamaan kemasyarakatan, sedangkan masyarakat kota terbentuk karena 

adanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. 

2.6. Dampak Positif dan Negatif Dalam Masing-masing Pola Asuh 

Menurut Baumrind (1967),secara garis besar  terdapat 4 macam pola asuh orang 

tua terhadap anaknya yaitu antara lain pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, 

pola asuh permisif, pola asuh penelantar.  

1. Pola asuh Demokratis 

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan 

anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang tua tipe ini juga 

bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang 

melampaui kemampuan anak dan memberikan kebebasan kepada anak untuk 

memilih dan melakukan suatu tindakan. Pengaruh pola asuh demokratis yaitu akan 

menghasilkan karakteristik anak-anak yang mandiri, dapat mengontrol diri, 

mempunyai hubungan baik dengan teman-temannya. 
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2.  Pola asuh Otoriter 

Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang cenderung menetapkan standar 

yang mutlak harus dituruti. Orang tua tipe ini cenderung memaksa, memerintah, 

menghukum. Orang tua mungkin berpendapat bahwa anak memang harus 

mengikuti aturan yang ditetapkannya. Karena , apa pun peraturan yang ditetapkan 

orang tua semata-mata demi kebaikan anak. Orang tua tak mau repot-repot berpikir 

bahwa peraturan yang kaku seperti itu justru akan menimbulkan serangkaian efek. 

Pola asuh otoriter biasanya berdampak buruk pada anak, biasanya pola asuh seperti 

ini menghasilkan karakteristik anak yang penakut, pendiam, tertutup, gemar 

menentang, suka melanggar norma-norma, berkepribadian lemah. 

3. Pola asuh Permisif 

Pola asuh ini memberikan pengawasan yang sangat longgar. Memberikan 

kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup 

darinya. Mereka cenderung tidak menegur atau memperingatkan anak apabila anak 

sedang dalam bahaya, dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan oleh mereka. 

Namun orang tua tipe ini biasanya bersifat hangat, sehingga seringkali disukai oleh 

anak. Pola asuh permisif akan menghasilkan karakteristik anak-anak yang tidak 

patuh, manja, kurang mandiri, mau menang sendiri (egois), dan kurang percaya 

diri. 

4. Pola asuh Penelantar 

Orang tua tipe ini pada umumnya memberikan waktu dan biaya yang sangat 

minim pada anak-anaknya. Waktu mereka banyak digunakan untuk keperluan 

pribadi mereka, seperti bekerja, dan juga kadangkala biaya pun dihemat-hemat 

untuk anak mereka. Pola asuh penelantar akan menghasilkan karakteristik anak-
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anak yang agresif, kurang bertanggung jawab, tidak mau mengalah, sering bolos, 

dan bermasalah dengan teman. 

2.6.1 Dampak dari Pola Asuh Orang Tua 

a. Pola Asuh Demokratis 

Cenderung berdampak positif, Anak yang mendapat pola asuh seperti ini 

akan memiliki sifat mandiri, dapat mengontrol diri, mempunyai hubungan baik 

dengan teman, mampu menghadapi stress, mempunyai minat terhadap hal-hal baru, 

dan koperatif terhadap orang-orang lain. 

b. Pola Asuh Otoriter 

Cenderung berdampak negatif kepada si anak karena terlalu banyak tekanan 

yang diberikan dari orang tua. Tetapi tidak semua anak dengan pola asu seperti ini 

berdampak sama, tergantung bagaimana anak dan orang tua menyikapi pola asuh 

ini. Anak yang mendapat pola asuh seperti ini biasanya akan memiliki sifat 

penakut, pendiam, tertutup, tidak berinisiatif, gemar menentang, suka melanggar 

norma, berkepribadian lemah, cemas dan menarik diri. 

c. Pola Asuh Permisif 

Selain anak akan merasa kurang mendapat perhatian dari orang tua, anak 

juga akan memiliki sifat rendah diri, merasa tidak dibutuhkan, nakal, kemampuan 

sosialisasi yang buruk, kontrol diri yang buruk, tidak menghargai orang lain. 

2.6.2  Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Pembentukan Kepribadian 

Anak 

Keluarga adalah kelompok sosial pertama dan utama bagi kehidupan anak, 

anak lebih banyak menghabiskan waktunya dengan kelompok keluarga daripada 

dengan kelompok sosial lainnya. Anggota keluarga merupakan orang yang paling 

berarti dalam kehidupan anak selama proses pembentukan kepribadian anak, dan 
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pengaruh keluarga jauh lebih luas dibandingkan pengaruh lainnya, bahkan 

sekolahpun. Berapa besar pengaruh keluarga pada perkembangan kepribadian anak 

yang berdampak sebagai berikut : (1) Bila dia hidup dalam permusuhan, dia belajar 

berkelahi, (2) Bila dia hidup dalam ketakutan, dia belajar menjadi penakut, (3) Bila 

dia hidup dikasihani, dia belajar mengasihi dirinya, (4) Bila dia hidup dalam 

toleransi, dia belajar bersabar, (5) Bila dia hidup diejek, dia belajar menjadi malu 

Pengaruh  pola asuh dan latarbelakang orang tua terhadap pembentukan 

kepribadian anak:  

1. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua yang Bekerja dan yang Tidak Bekerja terhadap 

Pembentukan Kepribadian Anak. 

Kenyataan yang terjadi pada masa sekarang adalah berkurangnya perhatian 

orang tua terhadap anaknya karena keduanya sama-sama bekerja. Hal tersebut 

mengakibatkan terbatasnya interaksi orang tua dengan anaknya. Sehingga anak 

kurang mendapatkan perhatian, kasih saying yang menyebabkan anak bersifat 

manja. Kurangnya perhatiaan dari orang tua akan mengakibatkan anak mencari 

perhatian dari luar, baik dilingkungan sekolah dengan teman sebaya ataupun 

dengan orang tua pada saat mereka dirumah. Sedangkan orang tua yang tidak 

bekerja di luar rumah akan lebih fokus pada pengasuhan anak dan pekerjaan rumah 

lainnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan anak menjadi kurang mandiri, 

karena terbiasa dengan orang tua. Segala yang dilakukan anak selalu dengan 

pangawasan orang tua. Oleh karena itu, orang tua yang tidak bekerja sebaiknya 

juga tidak terlalu over protektif. Sehingga anak mampu untuk bersikap mandiri. 

2. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua yang Berpendidikan Tinggi dan Berpendidikan 

Rendah terhadap Pembentukan Kepribadian Anak 



26 
 

 
 

Latar belakang pendidikan orang tua mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap pembentukan kepribadian anak. Orang tua yang mempunyai latar 

belakang pendidikan yang tingi akan lebih memperhatikan segala perubahan dan 

setiap perkembangan yang terjadi pada anaknya. Mereka umumnya mengetahui 

bagaimana tingkat perkembangan anak dan bagaimana pengasuhan orang tua yang 

baik sesuai dengan perkembangan anak khususnya untuk pembentukan kepribadian 

yang baik bagi anak, seperti mengajarkan sopan santun, baik dalam berbicara 

ataupun dalam hal lain. Berbeda dengan orang tua yang mempunyai latar belakang 

pendidikan yang rendah. Dalam pengasuhan anak umumnya orang tua kurang 

memperhatikan tingkat perkembangan anak. Hal ini dikarenakan orang tua yang 

masih awam dan tidak mengetahui tingkat perkembangan anak. Bagaimana 

anaknya berkembang dan dalam tahap apa anak pada saat itu. Orang tua biasanya 

mengasuh anak dengan gaya dan cara mereka sendiri. Apa yang menurut mereka 

baik untuk anaknya. Anak dengan pola asuh orang tua yang seperti ini akan 

membentuk suatu kepribadian yang kurang baik. 

3. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dengan Tingkat Ekonomi MenengahKeatas dan 

Menengah Kebawah 

Orang tua yang tingkat perekonominnya menengah keatas dalam 

pengasuhannya biasanya orang tua memanjakan anaknya. Apapun yang diinginkan 

oleh anak akan dipenuhi orang tua. Segala kebutuhan anak dapat terpenuhi dengan 

kekayaan yang dimiliki orang tua. Pengasuhan anak sebagian besar hanya sebatas 

dengan materi. Perhatian dan kasih sayang orang tua diwujudkan dalam materi atau 

pemenuhan kebutuhan anak. Anak yang terbiasa dengan pola asuh yang demikian, 

maka akan membentuk suatu kepribadian yang manja, serta menilai sesuatu dengan 
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materi dan tidak menutup kemungkinan anak akan sombong dengan kekayaan yang 

dimiliki orang tua serta kurang menghormati orang yang lebih rendah darinya. 

Sedangkan pada orang tua yang tingkat perekonomiannya menengah 

kebawah dalam cara pengasuhannya memang kurang dapat memenuhi kebutuhan 

anak yang bersifat materi. Orang tua hanya dapat memenuhi kebutuhan anak yang 

benar-benar penting bagi anak. Perhatian dan kasih sayang orang tualah yang dapat 

diberikan. Anak yang hidup dalam perekonomian menengah kebawah terbiasa 

hidup dengan segala kekurangan yang dialami keluarga. Sehingga akan terbentuk 

kepribadian anak yang mandiri, mampu menyelesaikan permasalahan dan tidak 

mudah stres dalam menghadapi suatu permasalahan.dan anak dapat menghargai 

usaha orang lain.  

2.7 Sejarah Pergerakan Samin  

1. Dalam Persebaran dan Pembrontakan 

Dalam (Ba’asyin) dengan model ajaran yang di yakini para pengikut samin 

bahwa samin memiliki kemampuan ngerti sakdurunge winarah atau artinya dapat 

mengerti sesuatu hal yang belum terjadi. Dengan demikian pengikut semakin 

yakin dengan samin hingga mereka menyebarkan ajarannya hingga berbagai 

plosok daerah. Begitupun dengan ajarannya untuk membrontak penjajah dengan 

tidak menggunakan kekerasan seperti pertempuran atau bergrilya. Tetapi mereka 

membangkang dengan cara tidak mau mematuhi aturan pemerintah. Dan 

pemerintah semakin di buat bingung akan sikap samin dan para pengikutnya yang 

makin menjadi jadi.  

Sangat berbeda dengan kasus yang ada di jaman sekarang ini yang begitu 

mudahnya untuk saking menjatuhkan satu sama lain dengan kekerasan. Sesama 

saudara bisa saling membunuh. Berbeda dengan jaman Samin dahulu. Sekarang 
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banyak orang untuk memperoleh masa untuk berdemo beramai ramai dengan cara 

memprofokasi, membuat orang lain hingga naik darah dan akhirnya ikut berdemo 

karena merasa senasib.  

2. Dalam Keluarga  

Samin hanya mengajarkan menolak membayar pajak pada negeri hanya 

pada keluarganya saja, pada muridnya dia mengaku tidak mengajarkan apapun 

karena menurutnya muridnya tidak semurni dirinya. Dalam keluarga Samin 

sangat memboykot keluarganya agar tidak mengikuti aturan pemerintah dengan 

cara halus hingga membuat pemerintah bingung untuk membaca dan menyikapi 

ajaran ini.  

Setelah periode Samin, apalagi setelah tahun 1920-an ajaran Samin hanya 

bertahan pada pengikut awal dan keturunannya. Tidak ada lagi ekspansi ke 

wilayah baru. Korver menyebut perkembangan selanjutnya sangat dipengaruhi 

oleh faktor ikatan keluarga dan hubungan personal. Setelah periode ini, secara 

alamiah faktor senioritas menjadi sangat berperan, orang yang dianggap paling 

senior diantara Wong Sikep disuatu wilayah akan otomatis menjadi sesepuh 

tempat bertanya bagi keluarga-keluarga yang lain. 

Begitu juga dengan orang sikep pada saat ini, sangat berbeda dengan 

ajaran Samin pada dahulu yang melarang anaknya untuk beraktifitas seperti 

sekolah dan untuk mengenal agama selain agama yang diyakini pada saat itu 

(Igma Adam). Wong Sikep saat ini telah mengenal ajaran agama Islam dan orang 

tua sikep menginginkan anaknya mengenal agama Islam lebih dalam lagi, 

sehingga memotivasi anaknya untuk mengikuti TPQ pada sore hari yang ada di 

daerahnya. Tidak hanya aktifitas mengaji saja, namun dalam sekolah formal 

orang sikep juga membiarkan anaknya bersekolah di Mts. Sekarang ini meskipun 
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banyak ajaran Samin yang ditinggalkan karena perubahan jaman dan revolusi, 

tetapi ada juga sebagian masyarakat sikep yang masih mengikuti dan melestarikan 

ajaran terdahulu.  

In his journal, entitled On parenting parents to live a clean and healthy 

behaviors of children aged 3 – 4 years “ parenting is a way to educate children 

and parents raise children who are affected  by many factors appiled parenting 

will affect the behavior and patterns of child development establish healthy 

behaviors at an early age children bagin children get the health message that 

intense  since the age of 0 – 6 years had greater expectations for healthy 

behaviors in the future. 

Dalam jurnal yang berjudul tentang pola asuh orang tua terhadap anak 

perilaku hidup bersih dan sehat anak usia 3 – 4 tahun  “ pola asuh adalah cara 

orang tua mendidik anak dan membesarkan anak yang di pengaruhi oleh banyak 

faktor pola asuh yang di terapkan akan mempengaruhi perilaku dan pola tumbuh 

kembang anak membentuk perilaku sehat anak dimulai sejak usia dini anak 

yang mendapat pesan kesehatan yang intens semenjak usia 0 – 6 tahun memiliki 

harapan lebih besar untuk berperilaku sehat di masa mendatang.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2007: 6), 

metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subyek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan 

dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. Penelitian ini juga disebut deskripfif dengan tujuan menggambarkan 

dengan jelas suatu objek penelitian.  

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian 

dilakukan. Penentuan loksai penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau 

memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu 

bertempat di Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten 

Blora yang tepatnya di daerah suku samin. Alasan memilih desa ini karena desa ini 

merupakan tempat pemukiman masyarakat suku samin, kedua karena lokasi penelitian 

yang mudah di jangkau oleh peneliti, karena suku samin dan perkembangannya patut di 

pelajari dan agar masyarakat tahu siapa suku samin itu dan bagaimana cara mereka 

mengasuh anak-anaknya serta bagaimana ajaran suku samin  yang sebenarnya. 

3.3 Subyek Penelitian  

Dalam penelitian saya ini yang akan menjadi subjek kajian yang akan saya teliti 

yaitu beberapa orang tua atau keluarga samin, dan untuk lebih kongkritnya saya juga
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 akan mengamati dan meneliti dari anak-anak keluarga suku samin agar penelitian saya 

lebih valid.  

Penulis menggunakan subyek penelitian 3 orang tua dari keluarga sikep, 2 orang 

anak dari keluarga sikep, dan 2 informan dari kelompok sikep, dan 3 orang dari luar 

sikep ada juga yang bertempat tinggal di luar wilayah penelitian.  

3.4 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan yang bersumber pada pengalaman 

peneliti akan melalui pengetahuan yang di peroleh melalui kepentingan ilmiah ataupun 

kepustakaan lainnya (Moleong, 2007 : 65).  

Fokus penelitian ini adalah mengenai pola asuh anak usia dini pada masyarakat 

suku samin yanga ada di Desa Klopoduwur, bagaimana perkembangan anak mereka 

dengan pola asuh yang mereka terapkan, bagaimana tanggapan orang tua lain yang 

bukan kelompok sikep dan apakah ada perbedaan antara pola asuh masyarakat samin 

dan masyarakat yang bukan samin.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Data dan Sumber Data  

3.5.1.1 Data primer  

yaitu data yang di dapatkan secara langsung dari subjek dan orang-orang yang 

menjadi informan yang mengetahui pokok permaslahan atau objek penelitian. Subjek 

dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah orang tua (suku samin) dan anak-

anak mereka. 

3.5.1.2 data sekunder  

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama melainkan 

dari sumber lain seperti menelaah dari buku-buku, jurnal, atau artikel. Yang 

berhubungan dengan penelitian ini.  
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3.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.2.1 Observasi  

adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala gejala yang 

diteliti. Observasi bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga di 

peroleh pemahaman atau sebagai alat rechecking tau pembuktian terhadap informasi 

atau keterangan yang di peroleh sebelumnya.  

Observasi : (prof. Heru : 2006) pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus 

dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan dan terlibat 

seluruh pancaindra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui 

media visual/audiovisual, misalnya teleskop, handycam dll.  

Alasan peneliti menggunakan observasi yaitu karena dalam penelitian kulitatif 

ini, peneliti harus mengetahui secara langsung keadaan / kenyataan lapangan sehingga 

data dapat diperoleh lebih baik dan jelas. Untuk teknik observasi ini, penulis lakukan 

pada hari sabtu, 6 Februari 2014 dengan survei awal atau observasi awal di tempat 

penelitian, sekaligus meminta kesediaan para subyek penelitian dan informan dalam 

penelitian. Teknik observasi juga penulis lakukan pada saat wawancara dengan 

informan.  

3.5.2.2 Wawancara  

Menurut (Selvi :2009) Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan 

dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Dan 

wawancara yang saya gunakan adalah wawancara bebas karena saya tidak akan 

menanyakan secara formal dengan membawa beberapa catatan kecil. 
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3.5.2.3 Dokumentasi  

Menurut (Lincoln:2002)memperoleh data dari nara sumber yang dapat memberikan 

keterangan apa yang kita butuhkan dalam penelitian. Seperti rekaman video, foto, dan 

data-data yang dapat membatu menjelaskan kajian saya. 

Dokumentasi secara umum merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditunjukan pada subyek penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi di 

maksudkan untuk melengkapi data dari hasil wawancara observasi. Dokumentasi dapat 

berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus dan pola 

dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.  

Alasan memilih teknik dokumentasi adalah : karena dokumentasi merupakan 

sumber data yang stabil, menunjukan suatu fakta yang telah berlangsung dan mudah di 

dapatkan. Data dari dokumentasi memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi akan 

kebenaran atau keabsahan dan dokumentasi sebagai sumber data yang kaya untuk 

memperjelas keadaan atau identitas subyek peneliti, sehingga dapat mempercepat 

proses penelitian.  

3.6 Keabsahan Data  

Untuk menetapkan keabsahan data di perlukan teknik pemeriksaan pelaksanaan 

teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang 

digunakan, seperti yang diungkapkan oleh (Moleong. 2007) yaitu derajad kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan 

kepastian (confirmability). Teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data menurut 

(Moleong ,2007) antara lain: (1) perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan 

pengamatan, (3) triangulasi, (4) pengecekatan sejawat, (5) kecukupan referensial, (6) 

kajian kasus negative, (7) pengecekan anggota. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 
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keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau perbandingan terhadap data itu (Denzin dan Moleong, 2007) 

membedakan empat triangulasi, yaitu : (a) triangulasi sumber, (b) Triangulasi metode, 

(c) Triangulasi peneliti, (d) triangulasi teori.  

3.6.1. Triangulasi Sumber 

Membandingkan dan mengecek balik derajad kepercayaan suatu informasi yang 

di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, hal ini dapat di 

capai dengan jalan (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawncara, (b) membandingkan apa yang di ketahuinya, (c) membandingkan apa yang 

dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang di katakan sepanjang waktu, 

(d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang 

beradab atau pemerintah, (e) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. 

3.7 Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil wawncara, observasi dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman 

peneliti tentang kasus yang di teliti dan menyajikanya sebagai temuan bagi orang lain 

(Moleong: 2007)  

Data yang di dapat dari latar penelitian merupakan data mentah yang harus 

diolah supaya didapat suatu data yang siap di sajikan. Oleh karena itu, dilakukan 

pemilihan pereduksian, pengkolaborasian untuk selanjutnyadi adakan analisis sesuai 

dengan tujuan penelitian, yaitu semua data yang terkumpul disederhanakan dan 

ditransformasikan menjadi kesimpulan-kesimpulan yang singkat dan bermakna.  
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Proses analisis dimualai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dengan 

berbagai sumber yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil perolehan 

data, maka hasil penelitian dianalisis secara tepat agar simpulan yang diperoleh tepat 

pula. Dalam proses analisis data ada tiga unsur yang dipertimbangkan oleh penganalisis 

yaitu:  

3.7.1.  Reduksi Data 

Dapat diartiak sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

di lapangan (Miles dan Huberman, 1992 : 16) 

Reduksi data berlangsung selama proyek berlangsung, reduksi data bukan 

merupakan suatu hal yang terpisah dari analisis. Dengan demikian reduksi data 

merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, menajamkan, 

membuang hal-hal yang tidak perlu dengan cara yang sedemikian ripa, sehingga 

kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikas.  

3.7.2 Penyajian Data 

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan 

dapat di tarik (Miles dan Huberman, 1992 : 17) dengan melihat suatu sajian data, 

penganalisis akan dapat memahami apa yang terjadi, serta memberikan peluang bagi 

penganalisis untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan 

pemahaman tersebut.  

Guna memberikan gambaran yang jelas dalam sajian data, perlu di 

pertimbangkan efisiensi dan efektifitas dari sajian informasi yang akan di sampaikan 

dalam satu sajian yang baik dan jelas sistematikanya.  
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3.7.3 Penarikan Simpulan atau Verifikasi  

Simpulan akhir dalam proses analisis kuliatatif ini tidak akan di tari kecuali 

setelah proses pengumpulan data berakhir. Simpulan yang di tarik perlu diverifikasi 

dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali. Sambil meninaju secara sepintas 

pada catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.  

Verifikasi dapat dilakukan juga untuk mendiskusikannya secara saksama, untuk 

saling menelaah anatar teman sebaya (peer group) dalam rangka mengembangkan 

consencus anatar subyektif. Pada dasarnya makana dar data harus diuji validitasnya 

agar kesimpulan menjadi kokoh. (Miles dan Huberman, 1992: 19) berikut adalah proses 

analisis data yang di gambarkan melalui bagan : 

 

 

  

 

 

  

Gambar 3.1 Diagram Proses Analisis Data 

 

Langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dengan metode tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Langkah pertama mengumpulkan data sesuai dengan tema, pengumpulan data ini 

yaitu pola asuh yang di terapkan dalam keluarga samin sikep. Data tersebut diambil 

dari warga sikep yaitu orang tua, anak dari keluarga sikep, dan orang lain yang 

bukan anggota sikep. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Redukdi Data Simpulan / Verifikasi 
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2. Langkah kedua adalah reduksi data, pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian 

pada catatan lapangan yang terkumpul yaitu hal-hal yang berkaitan dengan 

penetitian pola asuh dalam keluarga samin sikep, yang selanjutnya data terpilih 

disederhanakan dengan mengklarifikasikan data atas dasar tema-tema, memadukan 

data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan, 

kemudian peneliti melakukan abstraksi kasar menjadi uraian singkat atau 

ringkasan. 

3. Langkah ketiga adalah penyajian data, pada tahap ini peneliti melakukan penyajian 

informasi data yang diperoleh secara keseluruhan telah mengalami reduksi melalui 

bentuk naratif agar diperoleh penyajian data lengkap dari hasil pengumpulan 

datayang dilakukan. Dalam hal ini peneliti membuat teks naratif mengenai 

informasi yang diberikan oleh subjek penelitian. 

4. Langkah keempat adalah tahap simpulan, pada tahap ini peneliti melakukan uji 

kebenaran pada setiap data yang muncul dari data yang diperoleh dari suatu subjek 

yang lain dengan cara melibatkan orangtua dari keluarga sikep,anak, sesepuh sikep, 

kepala desa, dan orang tua lain yang bukan sikep yaitu guru-guru yang mengajar di 

daerah klopoduwur, dan tidak lupa data para subjek penelitian. Kesimpulan ini 

dibuat berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat 

dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan menguji pada pokok 

permasalahan yang diteliti. 

5. Dalam penelitian ini empat tahap tersebut berlangsung secara bersamaa, oleh 

karena itu teknik bongkar pasang hasil penelitian ini terpaksa dilakukan jika 

ditemukan fakta atau pemahaman baru yang lebih akurat. Data yang dipandang 

tidak memiliki relevansi dengan maksud penelitian akan dikesampingkan. 
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3.8 Tahap-tahap Penelitian 

Moleong (2010:127) mengemukakan bahwa pelaksanaan penelitian ada tiga 

tahap yaitu tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data. 

Dalam penelitian ini tahap yang ditempuh sebagai berikut :  

Tahap pra-lapangan, meliputi menyusun rancangan penelitian, memelih 

lapangan penelitian, mentutors perizinan, menjajagi dan menilai lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan persoalan etika 

penelitian. 

Tahap pekerjaan lapangan, meliputi memahami Latar Penelitian dan Persiapan 

Diri yang terdiri atas pembatasan latar dan peneliti, penampilan, pengenalan hubungan 

peneliti di lapangan dan jumlah waktu studi.Memasuki Lapangan yang terdiri dari 

keakraban hubungan, mempelajari bahasa, dan peranan peneliti. 

Berperanserta sambil mengumpulkan data yang terdiri dari pengarahan batas 

studi, mencatat data, petunjuk tentang cara mengingat data, meneliti suatu latar yang di 

dalamnya terdapat pertentangan dan analisis di lapangan. 

 Tahap analisis data, meliputi analisis data baik yang diperolah melaui 

observasi, dokumen maupun wawancara mendalam dengan. Kemudian dilakukan 

penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti selanjutnya 

melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang 

didapat dan metode perolehan data sehingga data benar-benar valid sebagai dasar dan 

bahan untuk memberikan makna data yang merupakan proses penentuan dalam 

memahami konteks penelitian yang sedang diteliti. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Umum Penelitian  

4.1.1 Kondisi Geografis Kelurahan Klopoduwur  

Kelurahan Klopoduwur merupakan salah satu kelurahan yang ada di wilayah 

Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, dengan batas wilayah antara lain: sebelah utara 

Desa Gedong Sari Kecamatan Banjarejo; sebelah timur Desa Jepangrejo Kecamatan 

Kota Blora; sebelah selatan Hutan Negara Kecamatan Randu Blatung; sebelah barat 

Desa Sumberagung Kecamatan Banjarejo. 

Total Luas Wilayah Desa Klopoduwur 687,705 hektar yang terdiri dari luas 

pemukiman 104,450 ha, luas persawahan 101,037 ha, luas kuburan 2,250 ha, luas 

pekarangan 104,450 ha, luas perkantoran 0,225 ha, luas prasarana umum lainnya 

375,293 ha mengenai data di atas dapat di lihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Klopoduwur 

No Wilayah Menurut Penggunaan Luas Wilayah 

1. Pemukiman  104,450 ha  

2. Persawahan 101,037 ha 

3. Tanah Kuburan 2,250 ha 

4. Pekarangan 104,450 ha  

5. Perkantoran  0,225 ha 

6. Prasarana umum yang lain 375,293 ha 

7. Total Keseluruhan Wilayah  687,705 ha  

Sumber : Monografi Desa Klopoduwur 2012 

Berdasarkan data di atas di atas bisa di lihat jika persawahan dan pekarangan 

lebih luas dari pada lahan yang lain kecuali pemukiman. Karena hal itu maka di desa 
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Klopoduwur ini lebih berpotensi untuk lahan pertanian dan memang sebagian besar 

penduduk di desa Klopo duwur ini bermata pencaharian petani, dan juga karena luas 

pekarangannya warga masyarakat sbagian besar mempunyai ternak sapi atau kambing.  

4.1.2 Gambaran Umum Demografi Desa Klopoduwur 

Data demografi warga negara Indonesia asli dan keturunan serta warga negara 

asing. Jumlah total warga negara asli Indonesia di daerah Klopoduwur 5066 jiwa, 

dengan keterangan seluruh jumlah Kepala Keluarga (KK) 1.616, penduduk dewasa laki-

laki 1918 jiwa, perempuan 2047 jiwa, penduduk yang berusia anak-anak laki-laki 

berjumalah 559 jiwa dan perempuan 540  jiwa, jumlah kelahiran 8 jiwa, jumlah 

kematian 4 jiwa, jumlah yang pindah 27 orang dan jumlah yang pindah 25 jiwa. Untuk 

mempermudah melihat data di atas bisa di lihat dengan tabel berikut: 

 Tabel 4.2 Data kependudukan Desa Klopoduwur  

No Keterangan Jumlah 

1. Kepala Keluarga (KK) 1616 KK 

2. penduduk dewasa laki-laki 1918 jiwa 

3. penduduk dewasa perempuan  2047 jiwa 

4. penduduk yang berusia anak – anak laki-laki 559 jiwa 

5. penduduk yang berusia anak–anak perempuan 540 jiwa 

6. jumlah kelahiran 8 jiwa 

7. jumlah kematian 4 jiwa 

8. jumlah yang pindah 27 jiwa 

9. jumlah yang pindah 25 jiwa 

10. Total jumlah penduduk  5064jiwa 

Sumber : Monografi Desa Klopoduwur 2012 

 Dalam penyelenggaraan pemerintah Kelurahan Klopoduwur  terbagi dalam 5 

Rukun Warga (RW) dan 29 Rukun Tetangga (RT) sebagai berikut : 

1. RW I : Di ketuai oleh Parjo yang terletak di wilayah Wotrangkul sebelah selatan 

desa Klopoduwur yang terdiri dari 8 Rukun tetangga. 
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2. RW II :  Di ketuai oleh Kartono yang terletak di wilayah  Klopoduwur yang 

terdiri dari 5 rukun tetangga. 

3. RW III : Di ketuai oleh Djasmin yang terletak di wilayah Semengko yang terdiri 

dari 6 rukun tetangga.  

4. RW IV : Di ketuai oleh Rusman yang terletak di wilayah Sale yang terdiri dari 3 

rukun tetangga. 

5. RW V : Di ketuai oleh Giman yang terletak di wilayah Badong Kidul yang 

terdiri 7 rukun tetangga.  

4.1.3 Komposisi Penduduk 

Komposisi penduduk atau susunan penduduk adalah suatu penggolongan 

penduduk menurut ciri tertentu , misalnya umur atau jenis kelamin. Komposisi menurut 

umur dalam suatu daerah sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat, 

karena dengan komposisi menurut umur dapat di ketahui penduduk usia kerja 

(kelompok usia produktif) dan klompok non produktif (kelompok usia ketergantungan). 

Untuk mengetahui komposisi penduduk Desa Klopoduwur secara terperinci 

berdasarkan umur dan jenis kelamin maka jumlah penduduk kelurahan Klopoduwur 

sebesar 5064 jiwayang terdiri dari penduduk laki-laki berjulah 2477 jiwa dan jumlah 

penduduk perempuan sebesar 2587 jiwa, hal berarti jumlah penduduk laki-laki lebih 

kecil dari julah penduduk perempuan yaitu selisih 110 jiwa.  

Untuk mengetahui kelompok usia kerja dan bukan kelompok usia kerja 

kelurahan Klopoduwur, maka susunan kelompok menjadi 3 yaitu : kelompok 0-14 

tahun di sebut kelompok anak-anak, kelompok 15–54 tahun disebut kelompok umur 

kerja atau usia produktif, dan kelompok usia 55 tahun ke atas di sebut kelompok umur 

atau non produktif.  
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Warga kelurahan Klopoduwur sebagian besar memeluk agama islam di 

bandingkan dengan agama yang non islam. Warga masyarakat kelurahan Klopoduwur 

yang menganut agama islam yaitu sebesar 5062 jiwa, hampir semuanya memeluk 

agama islam, dan yang memeluk agama kristen hanya 2 jiwa. Desa Klopoduwur ini bisa 

juga di namakan kampung yang islamik karena bisa di lihat dari jumlah banyaknya 

tembapt ibadah yaitu masjid dan mushola yang ada di daerah Klopoduwur. Jumlah 

masjid yang ada di daerah Klopoduwur yaitu sebesar 7 masjid dan 26 mushola.  

Jumlah data pendidikan atau sekolah yang ada di daerah Klopoduwur yaitu 

Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Madarasah Iftidaiyah (MI), SLTP 

atau sedrajad. Jumlah TK yang ada di Klopoduwr ada 2 dengan jumlah guru 7 orang 

dan jumlah murid 131 siswa. Jumlah Sekolah Dasar atau sedrajad yang ada di daerah 

Klopoduwur yaitu berjulah 3 dengan jumlah guru 43 orang dan jumlah murid 565 

siswa. Jumlah SLTP atau sedrajad 1 sekolah dengan jumlah guru 16 orang dan jumlah 

murid 98 siswa.  

4.1.5 Visi dan Misi Kelurahan  Klopoduwur  

Visi dari Klurahan Klopoduwur yaitu terwujudnya kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat kelurahan Klopoduwur yang di landasi iman dan taqwa.  

Misi dari Klurahan Klopoduwur yaitu Mewujudkan masyarakat yang mandiri, 

Pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pelayanan publik cepat, 

murah, mudah, dan transparan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, 

pengembangan ekonomi kerakyatan, dan pembinaan kerukunan hidup beragama.  

Program usaha unggulan yang ada di kelurahan Klopoduwur yaitu banyak juga 

yang mempunyai usaha mandiri seperti usaha selep padi, selep jagung, dan mebel kayu 

juga banyak usaha lain yang berhubungan dengan hutan karena kelurahan Klopoduwur 

berada di dekat hutan perbatasan desa seperti jual daun jati atau jula kayu dari ranting 
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pohon untuk kayu bakar. Yang mempunyai usaha selep padi dan jagung antara lain 

yaitu pak Jarwoto, pak Parjo, pak Yanto, dan yang mempunyai usaha mebel yaitu pak 

Yudi, pak Sardi, pak Sumad.  

4.2. Gambaran Umum Dusun Karangpace  

Dusun atau dukuh Karangpace adalah salah satu dukuh di desa Klopoduwur. 

Dusun ini berada di sebelah selatan Kelurahan Klopoduwur. Tepatnya di tangah hutan 

jati yang menjadi batas wilayah desa Klopoduwur, yang merupakan perhutanan yang 

masuk dalam wilayah wilayah BKPH Kalisari. Dukuh ini dihuni oleh 65 kepala 

keluarga. Untuk sampai ke dukuh karangpace ini kita harus melawati jalan setapak yang 

berpaving, dahulunya memang tidak berpaving dan sangat licin tetapi karena mendapat 

bantuan pavingisasi dari pihak pemerintahan setempat akhirnya jalan menuju dusun ini 

di bangun dan diberi paving.  

Jika kita masuk di dukuh karangpace ini yang pertama kali kita lihat pasti 

sebuah bangunan pendopo yang megah berada di tengah-tengah kampung ini. Kenapa 

dusun karangpace sangat terkenal dan di bangun sebuah pendopo megah di tengah-

tengahnya itu bukan masalah yang sepele dan bukan berarti tidak ada maknanya. Pada 

abad ke-19M desa klopoduwur ini mempunyai pahlawan yang sangat terkenal dan 

tepatnya di daerah karangpace ini. Sosok Mbah Engkrek lah yang menjadi pahlawan 

saat penjajahan kolonial belanda di jaman itu. Mbah engkrek merupakan saudara 

seperguruan dari Samin Suro Sentiko yang terkenal dan menyebarkan ajarannya di 

derah Ploso Kediren Kecamatan Randublatung.  

Saat itu Samin Suro Sentiko itu ingin menyerang belanda dan meminta bantuan 

di oleh saudara seperguruannya yaitu mbah Engkrek yang bernama lain adalah Suro 

Samin. Mereka mempunya tujuan yang sama saat itu.  
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Dengan demikian dukuh karangpace menjadi terkenal karena sosok mbah 

engkrek yang mengajarkan ajaran sikep di warga sekitar. Sampai saat ini pun ajaran itu 

di teruskan oleh keturunannya yang bernama mbah Lasio. Karena kemajuan jaman dan 

teknologi masyrakat karangpace bukan lagi masyarakat yang termarjinalkan atau 

terbelakang. Gaya hidupnya pun telah berbeda dan mereka menjelma menjadi 

masyarakat yang sewajarnya dan mempunyai agama yang jelas meskipun sedikit 

banyak tetap ada unsur ajaran sikep di dalam kehidupan mereka.  

4.2.1 Sejarah Ajaran Samin di Karangpace 

Awal mula ajaran sikep ada di karangpace ini tidak luput dari peran mbah 

Engkrek yang menjadi pelopodr ajaran sikep di daerah ini. Awalnya mbah Engkrek 

mempengaruhi dan mengajak para kaula masyarakat miskin untuk berjuang melawan 

penjajah kolonial Belanda yang saat itu menjajah di Indonesia. Setiap malam mbah 

engkrek mengajak para warga sekitar untuk berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan 

dan terlepas dari penjajahan Belanda. Berbagai macam cara dan upaya yang dilakukan 

oleh mbah Engkrek dan pengikutnya.  

Pada saat itu mbah Engkren dan para pengikutnya itu beragama Budha tetapi 

ada unsur kejawennya. Berbagai macam ajaran yang di ajarkan mbah engkrek kepada 

pengikutnya. Untuk mempermudah persiapan melawan penjajah akhirnya mbah 

engkrek memilih satu tempat di tengah-tengah hutan jati yang ada di wilayah selatan 

Kota Blora. Mbah Engkrek membangun sebuah padepokan untuk mempermudah 

mengajarkan ajaran-ajaran sikep tersebut. Kenapa ajaran tersebut di namakan ajaran 

sikep itu mengandung arti sikap, jadi yang di maksudkan di sini bahwa orang hidup di 

dunia ini harus mempunyai sikap jangan mau di jajah terus menerus oleh bangsa lain.  

 Semakin banyak pengikut mbah engkrek dari hari ke hari. Sampai ajaran mbah 

engkrek tersebut gayung bersambut dengan ajaran yang diajarkan oleh saudara 
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seperguruannya mbah Engkrek yaitu Samin Suro Sentiko. Mereka mempunyai tujuan 

yang sama yaitu memberontak Koloni Belanda. Mbah Engkrek dan Samin Suro Sentiko 

bekerjasama meluaskan ajarannya ke berbagai tempat.  

Setelah ajaran sikep itu  meluas di berbagai daerah dan banyak sekali 

pengikutnya maka pembrontakan terjadi di mana-mana. Akhirnya mbah Engkrek 

memusatkan ajarannya di padepokannya yang berada di tengah-tengah hutan tersebut 

agar sulit di temukan penjajah. Dan padepokannya yang sekarang di namakan dusun 

Karangpace yang hingga kini menjadi pusat ajaran sikep berada.  

4.2.2 Gambaran Umum Tentang Ajaran Samin Sikep 

Ajaran samin atau ajaran sikep, yang berarti ajaran-ajaran yang mempunyai 

sikap sejati. Ajaran samin sikep dahulu antara lain: (a) Tidak bersekolah artinya pada 

jaman dahulu kala pemikiran orang sikep itu kalau bersekolah di sekolah Belanda atau 

penjajah maka sama saja kita semakin di perdaya oleh Belanda. Jadi orang sikep pada 

jaman dahulu tidak mau bersekolah. (b) Tidak tidak sepenuhnya beragama tetapi yakin 

adanya Tuhan, dan memakai ikat kepala. Artinya masyarakat sikep itu yakin adanya 

Tuhan tetapi tidak mempunyai satu keyakinan agma yang jelas karena saat itu agama 

budha bercampur keyakinan kejawen, dan mereka memakai ikat kepala melambangkan 

bahwa orang sikep itu pejuang negara ini juga. (c) Tidak berpoligami artinya mereka 

hanya mempunyai satu istri saja. Kalau mempunyai dua istri bagi mereka itu haram 

karena mempunyai sifat yang selalu tidak puas atau dalam bahasa jawa itu kamurkan. 

(d) Tidak memakai celana panjang hanya pakai celana selutut, tidak mau memakai 

celana panjang. (e) Tidak berdagang, artinya mereka tidak mau berdagang karena 

berdagang itu sama saja dengan berbohong karena mengambil keuntungan dari 

penjualannya. (f) Penolakan terhadap kapitalisme artinya, mereka tidak suka di atur-atur 
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atau hidup yang penuh aturan. Dan konsep ajaran sikep dahulu itu keseimbangan, 

keharmonisan, kesetaraan dan keadilan. 

Ajaran samin sikep saat ini tidak jauh berbeda dengan ajaran samin terdahulu. 

Banyak penambahan dari ajaran samin yang terdahulu di dusun karangpace ini. 

Kenapa ajaran sikep ini banyak orang yang menamai ajaran samin memang 

tokoh yang dikenal oleh masyarakat itu adalah Samin Suro Sentiko yang pertama kali 

menyebarkan agamanya di Ploso Kediren Randublatung. Tetapi ajaran mbah Engkrek 

tidak jauh berbeda dengan ajaran Samin Suro Sentiko. Kenapa yang di kenal adalah 

samin konon ceritanya mbah Engkrek ini adalah sosok sesepuh yang yang sakti 

mandraguna. Dahulu kala jika orang ingin bertemu mbah Engkrek ini susah sekali dan 

jika ada orang yang mau menggambil foto mbah Engkrek itu tidak bisa dan yang hanya 

bisa di ambil adalah foto Samin Suro Sentiko yang akhirnya masyrakat hanya mengenal 

sosok Samin Suro Sentiko sebagai pelopor ajaran sikep.  

Ajaran Samin masa kini menurut ajaran mbah Engkrek yang masih di lakukan 

oleh pengikutnya hingga saat ini dan yang menularkan ajaran mbah Engkrek adalah 

keturunan ke -4 nya. Ajarannya antara lain: (a) Ngolah roso artinya, sebagai makhluk 

sosial itu pasti bisa merasakan hal-hal yang terjadi, sebelum terjadi dan sudah terjadi. 

(b) Aja dahpen, kemeren, srei, dengki, colong, njupuk yang artinya adalah sebagai 

makhluk hidup yang berbudi luhur kita tidak boleh iri dengan apa yang dimiliki orang 

lain, berniat buruk dengan orang lain, jangan mencuri barang orang lain yang bukan hak 

kita, jangan suka sirik dengan kemampuan orang lain sesungguhnya orang hidup sudah 

mempunyai garis takdir dan bagian hidup sendiri-sendiri. (c) Ajaran deder artinya, 

ajaran yang di lakukan pada malam jumat dan selasa pada bulan Muharam (Suro). (d) 

Tukar kaweruh artinya suatu malam untuk bediskusi atau tukar kaweruhan atau 

pengetahuan anatar anggota kelompok ajaran sikep. 
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Ajaran dari mbah Engkrek ini lalu di abadikan dalam konsep wewaler dan panca 

sesanti sikep samin atau pesan-pesan yang di tinggalkan mbah Engkrek. Isi dari Panca 

sesanti sikep saminantara lain: Seduluran, ora seneng memungsuhan, ora seneng 

rewangkang dudu sakmestine, ojo ngrenah liyan, eling sing kuwoso. 

Persamaan ajaran sikep yang dulu dengan yang sekarang yaitu, sampai saat ini 

masyarakat kelompok sikep tetap memakai baju tradisi mereka di setiap ada cara besar 

yaitu menggunakan baju hitam dengan ikat kepala dan celana di atas mata kaki, masih 

memegang teguh monogami mempunyai satu istri, kejujuran masih terjaga. 

Dan pebedaannya anatara ajaran yang dulu hingga sekarang yaitu: (a) 

Masyarakat sikep sekarang sudah mengenal pendidikan dengan baik, dan mereka sadar 

akan pentingnya pendidikan. (b) Mereka telah jauh berkembang mengikuti mode dan 

tren yang ada. (c) Sudah mulai berdagang dengan jujur apa adanya. (d) Sudah mau 

mengikuti perintah atau aturan pemerintahan yang ada pada saat ini.  

4.2.3 Gambaran Masyarakat Sikep di Karangpace Saat ini 

Pada saat ini tahun 2014 dusun Karangpace dihuni oleh 65 KK. Keadaan 

masyarakat karangpace saat ini sudah jauh berbeda dengan yang dulu karena pada saat 

ini mereka sudah mulai berfikir kritis tentang kemajuan jaman dan teknologi yang ada. 

Mereka sudah mengikuti perkembangan jaman saat ini.  

Meskipun dahulu mereka di larang sekolah oleh orang tuanya tetapi pada saat 

ini orang tua mulai sadar dan paham akan pentingnya pendidikan dan mereka 

membiarkan sang anak untuk bersekolah setinggi mungkin sesuai kemampuan ekonomi 

keluarga. Rata-rata masyarakat karangpace ini sudah lulus di bangku sekolah menengah 

pertama atau SMP bahkan ada juga yang smp tamat SMK. Bahkan saat usia balita 

mereka sudah mulai menyekolahkan anak-anak mereka di PAUD terdekat. Itu berarti 

perkembangan mereka sudah cukup pesat.  



 
 

 

48 

Dan mereka sekarang juga sudah mempunyai agama yang jelas yaitu mereka 

sudah memeluk agama islam dan mereka sudah mengikuti aturan pemerintahan yang 

ada, sudah mau membayar pajak dan lain sebagainya.  

Mereka sudah mengenal televisi meskipun blom semua memiliki karena mereka 

termasuk masyarakat kalangan bawah. Tetapi mereka banyak juga yang telah 

menggunakan hand phone (HP) masa kini. Tidak hanya HP tetapi mereka para anak-

anak yang duduk di SMP atau sedrjad juga sudah kenal dengan kecanggihan internet 

meskipun yang kalangan orang tua masih belum paham apa itu internet.  

Kehidupan mereka sudah selayakanya seperti warga yang lain yang bukan dari 

kelompok sikep. Mereka juga mengkiuti kegiatan yang ada di desa seperti posyandu 

atau mengikuti pengajian dan juga anak-anak mereka sudah di ajarkan mengaji dan 

kalau sore mengikuti TPQ. 

4.2.4 Pola Pengasuhan Masyarakat Sikep  

Tidak jauh berbeda dengan masyarakat biasa yang bukan orang sikep. Konsep 

pola pengasuhan orang tua sikep juga sama dengan warga biasa tetapi mereka jauh 

lebih demokratis dalam mengasuh anaknya. Dalam mengasuh anak usia dini orang tua 

sikep cenderung menggunakan pola asuh campuran antara demolratis dan otoriter, 

tetapi nanti saat mereka beranjak remaja sudah mulai kira-kira berumur 12 tahun orang 

tua sudah mengganti pola asuh mereka yaitu pola asuh demokratis.  

Pola asuh yang digunakan adalah pola asuh demokratis karena sang orang tua 

merasa anaknya sudah cukup tahu dan mandiri untuk bisa mengetahui mana yang baik 

dan mana yang buruk. Yang harus dia lakukan dan yang tidak harus di lakukan.  
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4.3 Hasil Penelitian  

4.3.1 Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Masyarakat Suku Samin (Studi Kasus 

Desa Klopoduwur) 

4.3.1.1 Pola Asuh yang Diterapkan Orang Tua 

Masyarakat Samin merupakan masyarakat pinggiran yang termasuk dalam 

golongan masyarakat samin ini. Pendidikan yang masih rendah dan pengalaman yang 

masih kurang. Masyarakat yang masih berpikir secara sederhana mereka tidak selalu 

memikirkan duniawi dan harta, mereka hidup dengan apa adanya.  

Begitu pula dengan pola asuh yang mereka terapkan juga sangat sederhana. 

Mungkin hampir sama dengan masyarakat biasa namun pebedaannya mereka 

menerapkan dengan keterbatasan juga keminiman ekonomi keluarga. Tetapi mereka 

tidak menerlantarkan anaknya dan sayang dengan anak-anaknya.  

Penelitian telah di lakukan oleh peneliti pada sepuluh orang terdiri dari lima 

informan yang terdiri dari sesepuh samin, kepala desa, dan dua orang guru, dan lima 

orang dari subyek penelitian yang terdiri dari tiga ibu-ibu dan dua orang anak.  

Dengan berbagai ungkapan dari orang tua keluarga Samin sikep mereka 

mengaku tidak suka mengekang anak-anaknya. Mereka cenderung membebaskan anak-

anaknya dala pegaulan sehari-hari baik dengan lingkungan sekitar, maupun di sekolah 

disekolah. Jika anaknya belum sekolah orang tua juga memebeaskan anaknya bergaul 

dengan lingkungannya karena mnurut mereka melatih keberanian anak. Berikut ini 

adalah data hasil wawancara dengan ke 5 subyek penelitian yaitu orang tua subyek 

pertama. Bagaimana pola asuh yang di terapkan ke anak-anak ibu, menurut ibu “Lp” 

sebagai subyek pertama: 

“Dalam mengasuh anak saya membebaskan anak-anak saya 

tidak     pernah mengekang anak-anak. “ (Lp.W2.12) 
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Begitu pula dengan subyek ke dua  

“Kalau saya membebaskan anak saya, tidak pernah 

memaksa kehendak saya kepada anak. Karena untuk 

melatih anak dalam keberanian mbak” (Kt.W2.3) 

  

Begitu juga dengan ibu subyek ke tiga  

 

“Pendidikan apa ya mbak? Ya sewajarnya saja karena 

masih kecil ya saya hanya mengawasi dan kemana mana 

juga dengan saya atau kerabat yang mengawasi. Dan saya 

juga memberikan pendidikan-pendidikan dasar sesuai 

kemapuan saya dan bagaimana pendidikan yang pas untuk 

anak setahu saya.” (Ls.W2.6) 

 

Para orang tua di keluarga samin ini sudah mulai sadar tentang pentingnya 

pendidikan usia dini pada anaknya, tetapi karena anaknya yang kecil masih berusia 3 

tahun belum sekolah, berikut hasil data wawancara di lapangan menurut ibu Lapi. Tapi 

sebagian besar orang tua di daerah Karangpace yang termasuk dalam keluarga sikep ini 

sadar pentingnya pendidikan anak di usia dini. Beberapa ibu mengaku anaknya 

semuanya sekilah di TK meskipun belum ada Play Grup di daerah sekitar. Yang ada 

hanya TK. Tetapin untuk anak yang masih berusia 3 tahun kebawah masih di asuh oleh 

ibunya sendiri, masih mendapat pendidikan dari ibunya masing-masing. Dan di daerah 

ini juga sudah tidak ada istilah perjodohan seperti di jaman dahulu yang katanya anak-

anak masih berusia 10 tahun sudah di jodohkan setelah lulus SD akan di nikahnkan. 

Tetapi beda dengan jaman sekarang yang tidak ada perjodohan dan tidak ada 

pemaksaan menikah di usia muda atau anak-anak. Begitu juga di ungkapkan dengan 

subyek pertama yaitu 

“Belum, anak saya masih ber umur 3 tahun karena disini 

tidak ada play grup jadi belum sekolah tapi nanti kalau 

sudah saatnya masuk di TK pasti anak saya di sekolahkan 

di TK. Ibu-ibu disini rata-rata sudah menyekolahkan 

anaknya di TK. Kalau di play grup belum karena disini 

belum ada play grup yang di dekat sini.” Tidak, Jaman 

sekarang sudah tidak mengenal perjodohan, sekarang 

semuanya tergantung pada anaknya. Kami orang tua tidak 

pernah memaksa untuk menjodohkan. Karena masih kecil 
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harapan saya adalah anak saya bisa sekolah yang pinter. 

(Lp.W2. 2, 7) 

Begitu pula dengan ibu subyek ke dua 

 

“iya mbak, dua-duanya anak saya dulu saya sekolahkan di 

TK mbak, karena memang rata-rata di sini anaknya di 

sekolahkan di TK sebelum SD, itu sudah aturannya mbak 

katanya. Iya benar disini sudah tidak ada perjodohan, 

semuanya menikah di waktu usia menikah 17 tahun ke 

atas. Kata siapa tidak boleh? Menikah bukan dengan orang 

sikep juga boleh karena adek saya menikah dengan orang 

jogja dan bukan orang sikep atau keturunan sikep. Disini 

semua masyarakatnya sudah seperti masyarakat pada 

umumnya mbak.” 

(Kt.W2.2,10) 

 

Sama halnya dengan ungkapan ibu subyek ketiga  

 

“Sudah tidak ada mbak disini semuanya sudah di bebaskan 

begitu juga dalam hal perjodohan, sudah tidak ada paksaat 

dari orang tua semuanya murni itu atas dasar cinta dari 

masing-masing orang.” (Lsh.W2.5) 

 

Sebagai layaknya orang tua seperti biasa, orang tua dari keluarga sikep 

mempunya cita-cita dan harapan pada anak-anaknya. Harapan mereka sangat umum 

dan sangat sederhana sekali. Berbagai harapan mereka ungkapkan agar anak-anak bisa 

mewujudkan ke inginan mereka yang sangat sederhana. Mereka para orang tua paham 

akan kekurangannya, yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga 

perguruan tinggi dan hanya mampu sampai ke sekolah menengah atas (SMA) itu pun 

dengan berkerja keras mencari uang untuk mampu menyekolahkan anaknya hingga 

SMA. Dengan keadaan yang seperti ini lah harapan yang sederahana pun keluar dari 

ungkapan orang tua yang hanya ingin anaknya hidup lebih baik lagi dari pada orang 

tuanya. Sangat sederhana dan umum. Brgitu pula yang dinyatakan oleh ibu subyek 

pertama. 

“Ya harapan saya kepada anak saya yaitu semoga anak 

saya menjadi anak yang pandai, saya berharap anak saya 

menjadi anak yang membanggakan saya selalu bilang 



 
 

 

52 

sekolah yang rajin dan yang pinter. Saya juga menyuruh 

anak saya belajar mengaji agar kelak bisa mendoakan 

orang tua dan menjadi anak yang sholeha. Ya kalau cita-

cita saya pasti saya ingin anak-anak saya dapat 

mengenyam bangku pendidikan yang tinggi paling tidak 

sampai SMA dan bisa sampai memperoleh pekerjaan. Dan 

yang paling penting agar anak saya bisa lebih baik 

kehidupannya dari pada orang tuanya” (Lp.W2.4,5) 

 

Begitu pula dengan harapan ibu subyek kedua yang tidak jauh berbeda dengan ibu 

subyek pertama  

“Ya saya pengen anak saya jadi pegawai dan hidupnya 

lebih baik lagi tapi jadi pegawai itu susah mbak. Saya 

berharap anak saya pokoknya hidupnya lebih baik dari 

saya. Saya tidak punya biaya yang cukup besar saya hanya 

berharap anak saya jadi orang baik.” (Kt.W2.9) 

 

Sama halnya dengan subyek ketiga 

 

“Seperti orang tua pada umumnya mbak saya ingin anak 

saya menjadi anak yang sukses, membanggakan, patuh dan 

taat dengan orang tua dan dapat berguna bagi nusa , 

bangsa, dan agama.” (Lsh.W2.4) 

 

Pola Asuh yang di terapkan orang tua pada anak-anak keluarga sikep yaitu 

dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya pada anaknya, mereka mengaku 

meberikan kebebasan pada anaknya dalam bergaul baik dengan lingkungan sekitar atau 

dengan lingkungannya di sekolah, namun para orang tua tetap mengawasi anaknya dan 

selalu mengingatkan anaknya jika sang anak sudah melampaui batas kewajaran dalam 

bersosialisasi dengan masyarakat lain. 

 Hal ini menurut mereka karena mereka ingin anaknya menjadi anak yang 

mandiri dan tidak selalu menggantungkan apa-apa pada orang tuanya. Tapi dalam pola 

pengasuhan ini di terapkan pada anak berusia 13 tahun ke atas dan untuk usia 17 tahun 

ke atas orang tua sudah melepaskan anaknya secara penuh untuk dapat bersosialisasi 

dengan bener di lingkungannya di mana pun berada karena orang tua sudah 
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menganggap anaknya sudah dewasa dan matang untuk mengambil ke putusan sendiri 

untuk kehidupannya. 

Berbaning terbalik dengan usia 13 tahun ke atas dan 17 tahun, pada anak usia 

dini hingga berumur 12 tahun orang tua selalu menekan kan pada anaknya meskipun 

dalam penekanan juga tidak secara keras. Hanya di usia ini anak masih banyak di atur 

dan di beri pengarahan oleh orang tuanya, karena dalam usia ini di anggap anak masih 

belum mampu untuk berfikir secara mandiri dan masih butuh pengasuhan dari orang 

tuanya. 

Menurut ibu subyek pertama  

“Saya tidak pernah memaksakan tentang pendidikan 

kepada anak saya. Yang penting anak saya senang. Saya 

tidak memaksakan kemampuan anak saya. Iya, benar saya 

mengasuh anak-anak saya seperi selalu membri kebebasan 

pada anak.Dan tidak ada ajaran khusus pada anak di 

keluarga kami seperti ajaran nenek moyang. Nenek 

moyang itu hanya sejarah dan cerita. Saya memberi 

kebebasan pada anak saya yang sudah beranjak remaja jika 

anak masih kecil kira-kira masih SD atau belum sekolah 

seperti anak saya yang kecil itu masih sepenuhnya saya 

arahkan.” (Lp.W2.6,11) 

 

Ungkapan dari ibu subyek kedua. 

“Kalau saya membebaskan anak saya, tidak pernah 

memaksa kehendak saya kepada anak. Karena untuk 

melatih anak dalam keberanian mbak. Iya saya 

membebaskan anak dalam bermain tetapi saya juga sering 

menasehatinya kalau main jangan jauh-jauh kalau mau 

main agak jauh harus ijin dulu. Dan karena anak-anak saya 

masih kecil-kecil mbak jadi nasehat itu menurut saya 

penting biar anak itu bisa baik dan sopan pada orang 

istilah jawanya ben ora kurang ajar karo wong tuo” 

(Kt.W2.3,6) 

 

Behitu pula ungkapan dari ibu subyek ke tiga. 

“Ya sewajarnya saja karena masih kecil ya saya hanya 

mengawasi dan kemana mana juga dengan saya, kemana 

pun saya pergi pasti saya sering bawa anak atau misalnya 

saya kebetulan tidak mengajak anak biasanya tetap ada 
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kerabat yang mengawasi. Dan paling saya juga 

memberikan pendidikan-pendidikan dasar sesuai 

kemapuan saya dan bagaimana pendidikan yang pas untuk 

anak setahu saya. Seperti sopan santun dan bagaimana bisa 

saling menghargai dengan sesama” (Lsh.W2.6) 

 

Dengan berbagai cara orang tua mendidik anaknya dan pola asuh yang mereka terapkan 

ke pada ank anaknya yang membebaskan anaknya serta tidak terlalu mengekang anak-

anknya. Dengan begini lah para ibu-ibu mengaku sudah tidak mendidik anak dengan 

menggunakan kekerasan fisik. Tidak seperti saat dahulu, para orantua di jaman 

sekarang sudah sadar akan adanya peraturan tentang kekerasan pada anak dan itu 

dilarang. Mereka sadar bahwa anak itu seharusnya di sayangi, di berikan perhatian dan 

pengertian agar kelak dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Ibu-ibu juga mengerti dan 

paham betul jika anak adalah anugrah dari Yang Maha Kuasa dan orang tua tugasnya 

menjaga dan merawat anugrah yang di berikan Tuhan. Begitu juga yang di ucapkan 

oleh ibu subyek pertama 

“Paling kalau anak tidak patuh ya sebagai orang tua 

mengingatkan kalau masih bandel ya kadang marah-marah 

atau mencubit tapi ya tidak kencang hanya menakut nakuti 

biar tidak di ulangi lagi.” (Lp.W2.8) 

 

Begitu juga yang di ungkapkan oleh subyek ke dua 

“Sudah tidak ada kekerasan mbak di jaman sekarang, anak 

itu anugrah tetapi kalau anak bandel saya hanya memarahi 

saja, tetapi kalau memukul tidak, mencubit juga kalau 

tidak keterlaluan saya tidak mencubit anak.”(Kt.W2.4) 

 

Cara pengasuhan atau pola asuh yang di terapkan orang tua juga tidak luput dengan 

sosialisasi baik dengan lingkungan sekitar rumah, di sekolah ataupun dengan orang 

luar. Dengan cara yang sangat sederhan ibu subyek kedua mengajarkan cara 

besosialisasi dengan lingkungan dan orang lain yang baru di kenal. Cara yang 
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mengajarkan sosialisasi pada anak menurut subyek ke dua saat wawancara dengan 

peneliti; 

“Cara mengajarkannya ya tidak ada yang khusus, kalau di 

sekitar ya biarkan anak-anak bermain tidak membatasi 

bermainnya. Biarkan akrab dengan saudara atau tetangga. 

Kalau untuk orang luar ya saya tetap menasehatinya harus 

hormat dengan orang yang lebih tua. Berbuat baik dengan 

sesama. Kalau tidak bisa bahasa yang bagus atau halus 

dengan orang tua tetapi harus tetap berprilaku baik dan 

sopan. Omongan kasar atau ngoko tidak apa-apa yang 

penting tindak tanduk harus tetap sopan. “(Kt.W6.14) 

 

Mengenai anak-anak sikep yang kurang pandai bergaul dan bersosialisi dengan orang 

yang baru di kenal. Suatu saat ada orang luar yang ingin melihat daerah orang samin 

seperti apa dan mereka singgah di pendopo meski banyak anak juga bermain di 

pendopo tetapi si anak tidak menyapa orang tersebut, bahkan si anak hanya diam. Itu 

berarti mereka kurang peka dengan orang lain. Mereka seperti menganggap orang luar 

itu asing bagi mereka. Menurut ibu subyek kedua tentang hal ini yaitu karena orang-

orang daerah ini tidak mau ikut campur urusan orang lain. Karena biasanya orang-orang 

banyak mencari mbah Lasio sebagai sesepuhnya. Mungkin untuk anak-anak masih 

malu untuk sekedar menyapa tapi kalau ibu-ibu disini juga biasa hanya sekedar 

menyapa dan bertanya ingin bertemu siapa atau mencari siapa 

“Bukannya tidak menghiraukan mbak itu karena kita takut 

kalau salah ngomong jadi takut untuk mulai berbicara. 

Biasanya orang datang kesini kan perlunya macam-macam 

ada yang Cuma melihat lihat di pendopo, ada juga yang 

berteduh atau inging bertemu mbah Lasio karena yang di 

tuakan disini dan tau sejarahnya mbah Lasio jadi kami 

berpikiran mungkin ingin bertemu mbah Lasio saja. Kami 

tidak mempunyai maksud apapun." 

“ ... Saya hanya berpesan berbuat baiklah pada orang lain. 

Jangan menyakiti hati orang lain.” (Kt.W6.2) 

 

Mengenai sejak kapan orang tua mengajarkan sosialisasi dan sampai kapan orang tua 

tidak mengajak anaknya dalam setiap acara. Dengan apa yang sudah di kemukakan di 
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atas, sejak akapan anak mulai di rubah cara mendidiknya. Karena telah di ungkapkan 

oleh ibu-ibu yang menjadi subyek penelitian. Ada berbagai pendapat mengemukakan 

tentang kebebasan mendidik anak dan sampai kapan anak masih dalam pengawasan dan 

pengaruh perintah orang tuannya. Menurut para ibu-ibu sikap perubahan itu akan terjadi 

jika anak-anknya dianggap sudah dewasa dan mampu menjaga dirinya baik baik. Jika 

masih berusia anak-anak ibu biasanya sering berpergian mengajak serta anaknya. Dan 

pada usia kanak-kanak biasanya ibu masih suka memberikan pengaruh atau perintah 

pada anaknya. Biasanya masih juga dalam pengasuhan penuh orang tuanya.  Menurut 

data yang di peroleh peneliti umur 0-12 tahun itu masih sepenuhnya di bawah asuhan 

orang tua atau sepenuhnya masih bergantung orang tua dan di anggap belum bisa 

mandiri. Untuk usia 13-17 tahun biasanya sudah ada sedikit kebebasan dari orang tua 

dan sudah mulai mandiri. Lalau usia 18 tahun hingga dewasa sepenuhnya orang tua 

percaya pada anaknya dan disini jika si anak mulai ada masalah mulai terbuka dan 

berusaha menyelesaikan sendiri dan disini sudah dianggap dewasa. Menurut Subyek 

pertama. 

“Biasanya sejak anak-anak sampai lulus SD itu masih saya 

arahkan tapi nanti jika sudah masuk SMP saya mulai 

beneaskan biasanya sampai lulus SMA setelah lulus SMA 

baru saya bebeskan sepenuh itu hak sepenuhnya ada pada 

anak. Dan saat masih anak-anak masih sering ikut saya 

pergi. Mulai tidak ikut ya saat SD klas 6 atau SMP biasaya 

lebih suka main bersama teman dari pada ikut saya sudah 

malu.” (Lp.W2.10) 

 

Seperti halnya yang di ungkapakan menuut  ibu subyek kedua. 

“Sejak anak saya masih kecil dan biasanya saya tidak 

mengajak saat anak-anak sudah SD kelas 5 atau 6 karena 

mungkin sudah besar. Terkadang anak sudah tidak mau di 

ajak karena malu itu dengan sendirinya. ” (Kt.W6.5) 

 

Dengan  adanya perubahan saat mengasuh anaknya anatara umur balita sampai lulus 

sekolah dasar hingga SMP samapai lulus SMA juga setelah lulus sekolah sampai umur 
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dewasa. Yang paling susah dan penuh penyesuaian saat sekolah dasar masuk ke usia 

remaja pasti di sini banyak kendala yang di alami baik ibu-ibu saat pengasuhan atau 

bagi anak-anaknya. Berselisih pendapat atau perbedaan pola pikir akan terjadi di usia 

anak remaja ini dan menurut ibu-ibu biasanya bisa di selesaikan dengan cara 

musyawarah baik-baik. Bagaimana mengatasi perbedaan pendapat anatar anak dan 

orang tua menurut subyek kedua 

“Saya akan menjelaskan baik buruknya hal yang akan di 

lakukan pada anak saya. Saya jelaskan kalau melakukan 

itu akan bagaimana dan kalau menurut orang tua itu 

baiknyabagaimana gitu saja akan 

measehatinya.”(Kt.W6.7) 

 

Peran orang tua dalam mengasuh anak tidak semata mata menjadi hanya tanggung 

jawab ibu saja. Dalam hal ini bapak juga ikut dalam mendidik anak meskipun dalam 

intensitasnya lebih banyak peran ibu di dalamnya. Seorang bapak sibuk bekerja dan 

mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya yaitu anak-anak dan istrinya. 

Tanggungjawab yang utama yang di pegang sebagai seorang laki-laki adalah bekerja 

dan memimpin keluarganya. Begitu pula dengan bapak dari keluarga samin sikep ini 

mereka bekerja hingga larut di ladang dan disawah. Jika sawah telah di tanami dan 

hanya menunggu waktu untuk padi menguning dan siap di panen, masa waktu 

menunggu padi itulah bapak dari keluarga sikep ini bekerja bangunan dan borongan 

dalam hal apapun pekerjaannya yang penting itu tidak mencuri dan merugikan orang 

lain.  

“ saya menyerahkan maslah anak-anak pada ibunya tetapi 

kadang saya juga ikut menasehatinya jika dinasehati ibu 

sudah tidak bisa biasanya saya sendiri yang menasehati 

langsung. Sehari-sehari saya bekerja dan yang sering 

bertemu anak adalah ibu jadi saya percaya pada ibunya. 

Saya seperti ini sore baru pulang jika masih ada 

tanggungan di  sawah kalau sawah tinggal menunggu 

panen saya biasanya mencari hasil tambahan dengan pergi 

keluar kota ikut kerja borongan kadang kuli bangunan. “ 

(Sr. W8.1) 
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Begitu pula dengan seorang ibu, seorang bapak pun mempunyai harapan untuk anaknya. 

Seperti bapak pada umumnya harapan yang di gantungkan setinggi langit untuk 

mengaharpakan agar anknya mampu mewujudkan impian orang tua.  

 “ harapan saya tidak muluk-muluk semoga anak saya 

menjadi anak yang membanggakan dan semoga menjadi 

anak yang baik. Tidak lupa dengan siapa dirinya dan 

rendah hati.” 

 

 

4.3.1.2 Pendapat Anak  

Dengan pola asuh yang di terapkan oleh orang tuanya maka tanggapan anak 

dalam pola asuh orang tuanya  anak anak sikep dari subyek keempat dan kelima 

mengaku memang tidak terlalu di tekan oleh orang tuananya, mereka di beri kebeasan 

untuk bergaul dengan orang lain. Apa lagi untuk subyek ke empat yang berusia remaja 

yang mulai di beri kebeasan.  

Seperti anak-anak biasa anak-anak disini juga mempunyai keinginan lebih maju 

lagi dari orang tuanya. Mereka ingin bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi agar 

mampu mendapat pekerjaan yang layak di saat lulus sekolah nanti. Seperti yang di 

ungkapkan oleh subyek ke empat yang ingin terus bersekolah agar dapat meningkatkan 

taraf hidup dan ekonomi keluarganya semakin baik.  

Yang telah di ungkapakan orang tuanya setelah di croscek sama dengan pa yang 

di ungkapakan anak-anaknya. Para anak-anak mengaku bahwa orang tua mereka 

terkesan santai dan tidak galau kalau mereka tidak nakal atau tidak bandel. Maka orang 

tua juga tidak akan marah pada anak-anak, jika anak-anak salah atau lalai mereka 

mengaku orang tuanya terutama ibu akan mengingatkan mereka dengan cara 

menasehati. Begitulah yang di ungkapakan oleh subyek ke empat dan kelima.  

Sebagai keluarga sikep yang terkenal akan kejujurannya tidak lupa sebagai 

orang tua wajib mengajarkan anaknya tentang arti kejujuran bagi mereka dan 
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bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-sehari bagi anak-anak. Dan menurut 

anak-anak mereka di ajarkan kejujuran mulai sejak kecil dengan cara yang sederhana. 

Mereka di ajarkan dengan nasehat dari orang tuanya serta petuah atau bahkan cerita 

terdahulu oleh orang tuanya.  

Selain ajarn tentang kejujuran orang tua sikep juga seperti orang tua lain yang 

memberikan tanggungjawab pekerjaan rumah pada anaknya. Hal ini di rasa perlu 

karena menurut orang tua secara tidak langsung akan menidik anaknya untuk mandiri, 

dan mendidik ananknya untuk menjadi seorang yang pekerja keras. Namun dalam 

penerapan sehari hari terkadang anak lupa akan tanggungjawabnya itu. Biasanya harus 

selalu di ingatkan oleh orangtuanya, tetapi terkadang juga mereka mempunyai 

kesadaran sendiri untuk mengerjakannya. Dan yang terkadang membuat orang tua yang 

terutama ibu marah pada anak-anak akibat tidak bertanggungjawab dengan tugas yang 

telah di berikan atau membantah perintah orang tua. Sebab kemarahan orang tua pada 

anak, di ungkapkan oleh subyek keempat 

“Kadang kalau saya tidak mau nyuci piring, kalau saya di 

suruh berangkatnya agak males atau lama.” (Ln.W2.4) 

 

Menurut subyek keempat tentang nasehat orang tuanya  

 

“Jangan main terus, jangan mampir kerumah teman jika 

pulang sekolah boleh main asal ijin terlebih dahulu. 

Kadang juga menasehati tentang sekolah” (Ln.W2.11) 

 

Tentang cara yang di terapkan orang tua saat mulai memberi pengertian pada 

anaknya untuk tidak ikut orang tuanya saat orang tuanya berpergian karena ada sesuatu 

hal. Anka subyek ke lima mengaku dia sudah jarang ikut bepergian orang tuanya karena 

dia terkadangg merasa sudah malu dan lebih baik di rumah bermain bersama teman-

teman. Orang tuanya pun sering menasehatinya agar tidak usah ikut jika perginya hanya 

di sekitar tempat tinggal saja, lain halnya jika orang tuanya pergi jauh dan harus 

menginap beberapa hari terkadang anak subyek kelima ini masih ikut orang tuany  
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4.3.1.3. Pandangan Orang Tua di Luar Keluarga Samin Sikep 

Sebagai seorang Kepala Desa di Klopoduwur ini ibu Diana paham betul akan 

rakyatnya yang berada di dusun Karang pace yang masih masuk dalam wilayah 

pemerintahan ibu Diana. Wilayah Karang pace yang di kenal banyak orang dengan 

sebutan kampung Samin. Tidak ada yang berbeda di sana menurut ibu Diana. Baik 

dengan cara bicara atau kebiasaan keseharian mereka sama juga seperti masyrakatnya 

yang lain yang bukan dari golongan sikep. Justru terkadang orang sikep jauh lebih baik 

akhlaknya dari pada orang biasa ini. Semuanya sama namun di dusun Karangpace ini 

biasanya hanya mengandalkan kehidupannya dari hasil pertanian dan peternakan. Dan 

bahasa keseharian mereka juga sama seperti orang biasa pada umumnya; 

 

“semuanya sama dan tidak ada perbedaan yang mencolok 

antara orang sikep dan masyarakat biasa. Bahasa sehari-

harinya adalah bahasa ngoko biasa jika seumuran jika 

lebih tua menggunakan bahasa krama” (E.W3.4) 

 

Berbagai ungkapan lain di kemukakan juga oleh informan keempat yang 

merupakanseorang ibu guru yang mengajar anak-anak dari keluraga Sikep ini. Menurut 

beliau sama juga dengan anak biasa pada umumnya. Tidak ada suatu hal yang berbeda 

pada anak dari keluarga sikep ini. Semuanya sama baik cara bicaranya atau hal apapun. 

Menurut beliau mengajar di TK ini sudah 34 tahun dari jaman dahulu hingga sekarang 

sama saja. Sama seperti anak-anak biasa. Bahkan orang tua dari anak didiknya sekarang 

juga bekas murid beliau dahulu. Mungkin bedanya dahulu masih sedikit yang sadar 

akan pentingnya pendidikan anak usia dini, dahulu kebnyakan tidak punya ijazah TK 

dan langsung melanjutkan di Sekolah Dasar. Kalau sekarang sudah sangat sadar anak 

pentingnya pendidikan di waktu usia dini.   

“Sama saja, sudah tidak ada perbedaan di anatara mereka, 

karena kemajuan jaman ini sudah banyak perubahan di 

samin sudah seperti masyarakat biasa. Sementara ini yang 
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saya tahu anak-anak samin itu biasa seperti anak-anak 

yang bukan samin ...” (E.W3.2) 

 

Kebiasaan saat di rumah seperti halnya cara bicara yang kurang sopan akibat pergaulan 

di lingkungan sebagian besar sudah tidak ada. Menurut beliau karena masyrakat sikep 

yang sekarang banyak yang paham tata krama meskipun untuk berbahasa dengan sopan 

tidak bisa mereka paham cara menghargai orang dengan perilaku.  

“Sama saja, meskipun orang tua sikep pendidikannya 

rendah tetapi sudah banyak yang tau tentang tata krama 

atau sopan santun, karena ibu-ibunya masih generasi 

muda, ibu dari murid-murid saya yang sekarang dahulunya 

juga murid saya. Kalau dahulu mungkin ada perbedaan 

karena orang tuanya berpendidikan rendah atau bahkan 

tidak berpendidikan, jadi perbedaannya sangat 

mencolok/terlihat.Disini banyak sekali anak-anak yang 

dari daerah samin Karangpace.” (E.W3.3) 

 

Tentang kebiasaan yang di bawa anak dari rumah hingga kesekolah menurut informan 

kelima yang juga merupakan seorang guru sekolah dasar yang mengajar anak-anak dari 

keluarga sikep juga. Tentang yang di kemukakan oleh bapak guru informan kelima 

tentang kebiasan yang bagus dari anak anak sikep yaitu tentang kejujuran mereka yang 

sangat di pegang teguh oleh mereka. Jika ada barang jatuh atau menemukan di 

sekitarnya mereka tidak mau mengambilnya. Mugkin ini suatu tradisi atau kebiasaan 

yang masih dijaga hingga saat ini menurut bapak guru informan kelima. Dan bahasa 

keseharian mereka meskipun sudah SD tetap saja masih bahasa campuran yang nyaman 

bagi mereka terkadan bahas jawa di campur bahasa indonesia.  

“... mereka punya pedoman atau prinsip mengakui kalau 

tidak meninggalkan pegangannya sejak jaman dahulu. Jadi 

dia berpegang teguh “ Nek dudu duwekku aku emoh 

ngakoni “ jadi kalau bukan miliknya mereka tidak mau 

mengakui. Mereka adalah orang-orang yang memegang 

teguh kejujuran, dia tidak mau mengambil yang bukan 

haknya atau bukan miliknya. Itu kebiasaan yang masih 

berjalan hingga sekarang.” 

“Yang digunakan kalau sama teman itu ngoko tapi kalau 

sama guru terkadang ngoko terkadang bahasa krama 
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kadang kala juga bahasa indonesia. (masih clebang 

clebung)” (Mj.W4. 2 dan 8) 

 

 

Perbedaan dalam bergaul menurut inforaman kelima ini di ungkapakn saat wawacara 

penelitian tidak ada yang perbedaan yang mencolok ya biasa saja. Seperti yang di 

utarakan pada sebelumnya informan kelima mengatakan jika kebenaran dan kejujuran 

akan selalu mereka pegang teguh jika memang menurut mereka hal tersebut benar. 

Contohnya sat ada kejadian dan mereka di tuduh kalo bukan mereka yang melakukan 

mereka akan benar-beanr mempertahankan apa yang menurutnya benar. Itu jika 

menurut kebiasaan mereka sehari-hari. Dalam pola pikir pun sepertinya juga masih ada 

sedikit sangkut pautnya dengan kebenaran yang di ungkapkan di atas. Jika mereka tidak 

masuk karena suatu hal mereka masih tidak mau membuat surat ijin. Mungkin karena 

mereka masih takut atau bagaimana, informan kelima ini juga tidak paham kenapa anak 

dari sikep ini tidak mau membuat surat ijin, tapi informan mengaku tidak semuanya 

seperti itu sebagian juga sudah biasa seperti anak lain yang membuat surat izin jika 

tidak dapat masuk sekolah. Begitu yang di ungkapakan oleh informan kelima.  

“Kalau bergaul dengan teman itu biasa hanya saja ya 

mereka memegang teguh apa yang dia percayai dan 

mereka anggap benar. Mereka berani ngotot untuntuk 

mempertahankan pendapat yang di anggapnya benar. “ 

 “Kalau masalah kecerdasan itu biasa saja. Ada juga 

kadang kala saat mereka tidak masuk itu tidak mau izin 

dengan membuat surat izin, dan berbagai macam 

alasannya. Aturan yang berlaku jika ada siswa yang tidak 

masuk itu harus izin dengan membuat surat izin mereka itu 

merasa tertekan dengan aturan seperti itu jadi kita harus 

pandai-pandai membuat kata-kata agar mereka tidak 

merasa tertekan dan mau menjalankan aturan jika tidak 

masuk harus izin.” (Mj.W4. 3 dan 4) 

 

Mengenai tentang pergaulan anak-anak sikep dengan orang asing yang kurang maka 

akan berpengaruh pada anak saat bertemu dengan orang asing yang tidak mereka kenal. 

Berbeda dengan jika mereka sudah mengenal atau setidaknya pernah bertemu terlebih 



 
 

 

63 

dahulu dengan orng tersebut pasti akan berani melihat atau menyapa. Jika anak sering 

di ajak pergi atau sering bertemu dengan orang asing maka keberanian mereka akan 

bertambah, dalam hal berkomunikasi atau dalam hal bersosialisasi. Mungkin berbeda 

dengan anak yang sering di ajak keluar atau sering di ajak bertemu dengan orang luar 

maka anak tersebut akan menjadi anak yang pemberani. Begitu menurut informan 

keempat sebagai seorang guru TK. 

“Iya kan pasti ada perbedaan antara anak yang sering di 

ajak berkomunikasi dengan yang tidak pernah di ajak 

keluar. Kalau pun mereka suku samin mau keluar juga 

keluar kemana? Mereka kan keperluannya tidak sebannyak 

kita, mungkin mereka hanya keluar ke sawah, ladang atau 

hutan paling saat nymbang ke tetangga yang punya hajat 

seperti itu saja, jadi kurang bergaul dengan orang. Tapi 

nanti kalau sudah kenal juga mereka akan baik tidak malas 

menyapa.” (E.W3.14) 

 

Tentang kebiasaan anak Tk yang bermalas malasan saat selesai liburan panjang dan 

kembali lagi beraktivitas masuk sekolah seperti biasa. Menurut informan keempat 

biasanya di awal masuk sekolah setelah liburang panjang biasanya sedikit anak yang 

masuk sekolah biasanya mereka ingin libur lagi dan susah di bujuk untuk masuk 

sekolah. Tetapi lama kelamaan anak akan masuk seperti biasa dan hal ini harus di 

dukung oleh orang tuannya yang sangat berperan penting bagaimana membujuk 

anaknya supaya mau masuk sekolah kembali.  

Jika untuk masuk sekolah saja anak-anak masih malas terkadang ada juga yang di paksa 

orang tuanya hingga di sekolah menangis. Dan menurut informan keempat sebagai ibu 

guru TK akan berpengaruh pula dalam proses belajar mengajarnya. Biasanya untuk 

awal-awal masuk kuliah ibu guru menyiapkan permainan yang menarik agar anak 

merasa senang dan merasa nyaman saat di sekolah. Dan ahkirnya mereka mau untuk 

masuk sekolah dan mengikuti pelajaran seperti biasa. Begitu ungkapan dari informan 

keempat.  
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“Perbedaannya mungkin anak mulai males untuk masuk 

sekolah lagi karena sudah terbiasa dengan liburan.” 

 “Iya biasanya seperti itu mereka mulai mlas menerima 

pelajaran mereka lebih suka bermain dan bercanda dengan 

teman-temannya karena mungkin lebing menyenangkan 

dari pada menerima pelajaran . tapi ya wajar kalau 

menurut saya mbak nama juga anak-anak masih sebagaian 

besar hari-harinya di habiskan bermain. Seperti itu tidak 

perlu di paksa biarkan saja semaunya nanti beberapa hari 

juga kembali lagi. “ (E.W7.1 & 2) 

 

Dari data-data di atas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa masyarakat samin 

sekarang tidak jauh berbeda dengan orang yang bukan dari kelompok samin. Begitu 

pula dengan pola pengasuhan dan cara hidup mereka juga sama dengan orang yang 

bukan sikep. Dan pola asuh yang mereka terapkan adalah pola asuh demokratis tetapi 

tetap ada aturan-aturan dari orang tua yang harus di taati.  

Menurut Hurlock (1990: 204)   Pola Asuh Demokratis yaitu Orangtua 

memberikan aturan-aturan yang jelas. Serta menjelaskan akibat yang terjadi apabila 

peraturan dilanggar dengan aturan yang selalu diulang agar anak dapat memahaminya, 

member kesempatan pada anak untuk berpendapat, anak diberi hadiah atau pujian 

apabila telah berbuat sesuatu sesuai dengan harapan orangtua, sehinnga anak memiliki 

kemampuan sosialisasi yang baik, memiliki rasa percaya diri dan bertanggung jawab. 

Dengan teori yang di kemukakan oleh Hurlock di atas peneliti memadukan 

dengan penelitian yang di lakukan selama ini bahwa pola asuh keluarga sikep itu 

cenderung kearah pola asuh yang demokratis. Maka dari itu peneliti menyimpulkan 

bahwa pola asuh keluarga sikep itu pola asuh demokratis. 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian  

4.4.1 Pola Asuh Orang Tua 

Setiap orang tua memiliki metode pengasuhan yang berbeda bagi anak-anaknya. 

Ada yang mendidik dengan disiplin keras, ada juga yang sangat memanjakan. 
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Penelitian yang menunjukkan bahwa kasih sayang yang di berikan sejak dini kepada 

bayi penting dalam perkembangan kepribadiandan kecerdasan anak. Begitu pula dengan 

pola asuh yang di terapkan orang tua keluarga samin kepada anaknya karena meskipun 

keterbatasan ekonomi dalam keluarga tetapi mereka tetap mengusahakan yang terbaik 

untuk anaknya semampu mereka.  

Pola asuh sesungguhnya mengandung arti berupa sosialisai antara orang tua dan 

anaknya. Dalam bersosialisasi terdapat berbagai komponen yang di sering di lakukan 

untuk menunjang kelancaran dalam bersosialisasi, diantaranya yaitu saling 

menghormati atau menghormati apa pun yang di lakukan orang lain, menhargai dalam 

segala hal misalnya menghargai kepemilikan orang lain, dan semuanya itu jika 

terlaksana dengan baik maka akan mempermudah kita untuk beradaptasi dan dengan 

mudah bersosialisasi dengan orang lain.  

Menurut Hurlock (1990: 204)   Pola Asuh Demokratis yaitu Orang tua 

memberikan aturan-aturan yang jelas, serta menjelaskan akibat yang terjadi apabila 

peraturan dilanggar dengan aturan yang selalu diulang agar anak dapat memahaminya, 

memberi kesempatan pada anak untuk berpendapat, anak diberi hadiah atau pujian 

apabila telah berbuat sesuatu sesuai dengan harapan orangtua, sehinnga anak memiliki 

kemampuan sosialisasi yang baik, memiliki rasa percaya diri dan bertanggung jawab. 

Dari penjelasan beberapa orang tua di keluarga samin ini pola asuh yang mereka 

terapkan keanak-anaknya sudah umum seperti keluarga biasa. Mereka juga menaruh 

harapan kepada anak-anknya agar menjadi anak yang pandai, menjadi anak yang 

membanggakan, tidak lupa pula orang tua mengingatkan anaknya sekolah yang rajin 

agar dapat mengejar cita-citanya. Tidak ada pemaksaan atau menekan apapun kepada 

anak. Pola asuh yang di  terapkan jauh dari kekerasan yang berlebihan, jika misalnya 

sang anak nakal hanya menyubit untuk membuat jera agar tidak mengulangi kesalahan 
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lagi. Dan ini mereka rasa tidak akan membuat traumatik sang anak. Cara mendidik yang 

seperti itu mereka berharap agar dewasa nanti sang anak akan tumbuh menjadi orang 

yang mandiri dan bisa bersosiali sasi dengan baik.  

Untuk lebih jelasnya bisa di lihat dalam pola berikut. 

POLA ASUH  SOSIALISASI 

 

MENGHORMATI 

ORANG LAIN 

 

MENGHARGAI 

ORANG LAIN 

 

ADAPTASI 

   

   Gambar 4.1 Tentang Pola Asuh Keluarga Sikep  

Pada keluarga samin ini dalam usia balita sampai berumur 12 tahun sekitar si 

anak duduk di bangku sekolah dasar maka pola asuh yang di terapkan cenderung 

otoriter karena orang tua merasa anaknya belum mampu mandiri untuk melakukan 

berbagai kegiatan, misalnya untuk blajar saja masih ada peringatan orang tua, intinya si 

anak belum mandiri. Mereka masih dalam pengasuhan yang otoriter sekitar umur 0–12 

tahun. Dalam pola asuh yang seperti ini biasanya orang tua masih selalu memberikan 

perintah-perintah kepada anaknya. 

Menurut data lapangan setelah saya melakukan penelitian di dusun karangpace 

ini orang tua mulai menerapkan pola asuh yang demolratis saat anaknya berusia 13 

tahun samapi 16 tahun karena para orang tua merasa pada usia 13 tahun anak mulai bisa 

mandiri dan mengetahui mana yang harus mereka kerjakan, mana yang baik dan buruk 

meskipun tidak lagi harus di ingatkan orang tuanya. Orang tua merasa pada usia ini 

KEPEMILIKAN 

ORANG LAIN 



 
 

 

67 

anak mulai berfikir lebih dewasadan lebih luas serta sudah mulai paham dan peka 

dengan masalah-masalah yang ada di keadaan sekitar. Dan masa ini lah yang membuat  

orang tua akan merubah pola asuh yang tadinya bersikap otoriter dan akhirnya pada 

usia in lebih mengurang otoriter tetapi mengasuh dengan cara lain misalnya anak sudah 

mulai di ajak berbicara atau dialog. Disini orang tua lebih membebaskan sang anak dan 

mulai memberikan kepercayaan kepada anaknya. Namum orang tua tetap memberikan 

batas-batas yang harus di tepati sang anak. Tidak lupa orang tua juga mengingatkan 

konsekuensi yang akan di terima jika sang anak melakukan kesalahan atau melanggar. 

Sebelum bertindak apa pun, orang tua akan terlebih dahulu untuk membicarakan kepada 

anak. 

 Misalnya dalam keluarga terdapat suatu masalah dan disini anak sudah mulai di 

ajak berperan dan mulai di beri kesempatan untuk berpendapat dalam masalah yang di 

hadapi oleh keluarganya, karena orang tua menganggap anak sudah dewasa untuk tahu 

dan punya hak untuk ber suara dalam keluarga. Dan pada usia 17 tahun keatas ini anak 

mulai sudah di biarkan utuk melakukan apa pun tanpa pengawasan orang tua karena 

dirasa sang anak sudah dewasa. 

4.4.2 Tanggapan Anak  

Dari beberapa pola asuh yang di terapkan orang tua biasanya anak bisa 

merasakan cara mendidik yang di lakukan orang tuanya. Begitu pula dengan anak-anak 

dari keluarga samin sikep yang berada di karangpace. Meskipun mereka tidak secara 

gamblang menjelaskannya tetapi menurut data lapangan saya menyimpulkan bahwa 

mereka sebanarnya bisa merasakan namun sulit untuk mengungkapkannya. Misalnya 

ada permasalahan dalam pelajaran di sekolah sehingga orang tuanya mengetahui si anak 

mendapat nilai yang buruk dan orang tuanya berusaha selalu menekankan agar selalu 

belajar yang rajin dan anak pun menuruti apa kata orang tuanya. Dalam hal ini anak 
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bisa merasakan yang pertama anak merasa ditekan oleh orang tuanya, dia selalu saja 

mencari alasan untuk melepaskan diri dari perintah orang tuanya. Hal ini anak juga 

merasakan tekanan dari orang tuanya sehingga menyimpulkan bahwa orang tuanya itu 

adalah galak. Karena seusia 0–12 tahun belum terlalu paham dengan apa yang di 

lakukannya, karena dia hanya merasa bahwa orang tuanya selalu menekan si anak. 

Anak belum mengerti jika yang di lakukan orang tuanya itu demi kebaikan anak.  

Begitu pula dengan anak-anak dari keluarga samin terkadang dia merasa risih 

karena sesalu di paksa dengan kehendak orang tuanya. Anak merasa malas-malasan 

untuk melakukannya tetapi biarpu malas mereka tetap menuruti apa yang menjadi 

kemauan orang tuanya. Meskipun mereka bukan dari kalangan yang berada tetapi 

mereka mengaku terus menjunjung nilai kejujuran seperti apa yang selalu di tekan kan 

olae orang tua mereka.  

Dariyo dalam Anisa (2005) dalam (Rajawawo), menyebutkan bahwa anak yang 

dididik dalam pola asuh otoriter, cenderung memiliki kedisiplinan dan kepatuhan yang 

semu. Pada usia anak-anak 0-12 tahun ini anak akan selalu mendapat perintah, atau 

mendapatkan petunjuk untuk melakukan sesuatu misalnya dalam mengajarkan agar 

anak mau membantu pekerjaan rumah misalnya menyapu setiap sore hari. Pasti dalam 

usia ini anak selalu di biasakan orang tuanya untuk menyapu tetapi dengan cara selalu 

menuntunnya untuk melakukan pekerjaan itu.  

 Hurlock (2006) mengemukakan bahwa orang tua yang menerapkan pola asuh 

demokratis memperlihatkan ciri-ciri adanya kesempatan anak untuk berpendapat 

mengapa ia melanggar peraturan sebelum hukuman dijatuhkan, hukuman diberikan 

kepada perilaku salah, dan memberi pujian ataupun hadiah kepada perilaku yang 

benar. Berbeda lagi dengan usia yang lebih dewasa anak umur 13–16 tahun. Dalam 

periode ini anak sudah tidak terlalu mendapat tekanan atau perintah yang seperti 
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dirasakan anak usia 0–12 tahun. Dalam ini anak haya diingatkan sesekali dan anak 

mulai dianggap keberadaannya dalam keluarga dengan arti anak sudah dia ajak 

berdialog untuk berpendapat dalam menyelesaikan suatu masalah keluarga, dan 

kebeasan lebih luas dari pada sebelumnya.  

Pada anak usia ini dalam keluarga samin mengaku mereka sudah jarang di 

perintah orang tua karena dalam kesehariannya sudah terjadwal dan orang tua hanya 

mengingatkan saja jika anak lupa. Anak usia ini mengaku sudah tidak terlalu di perintah 

dan orang tua hanya memberi pengarahan saja untuk selalu mengingatkan dan 

membatasi anaknya misalnya dalam pergaulan. Sangsi fisik jika dia melakukan 

kesalahan sudah tidak mereka terima karena dalam usia ini orang tua menganggap 

anaknya sudah mampu berfikir kebaikan dan keburukannya.  

Dengan pola asuh yang orang tua mereka terapkan anak-anak keluarga samin 

merasa senang dan nyaman dengan pola asuh orang tua mereka. Sangsi apa pun yang di 

berikan orang tua mereka terima karena mereka sadar merekalah yang membuat 

kesalahan. 

Hurlock (2006) mengemukakan bahwa orang tua yang menerapkan pola asuh 

permissif memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut: orang tua cenderung memberikan 

kebebasan penuh pada anak tanpa ada batasan dan aturan dari orang tua, tidak adanya 

hadiah ataupun pujian meski anak berperilaku sosial baik, tidak adanya hukuman meski 

anak melanggar peraturan. Pada usia 17 tahun keatas perintah dari orang tua sangat 

jarang di terapkan ke anak dan pada usia ini anak sudah sepenuhnya di beri kebebasan 

dalam berpendapat di keluarga atau pun kebebasan dalam mengambil langkah untuk 

melakukan suatu kepentingan pribadi. Sepenuhnya orang tua memberikan kepercayaan 

kepada anaknya.  

\ 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

3. Pola Asuh Orang Tua 

Kesimpulan dari penelitian ini untuk pola asuh yang di terapkan orang tua dari 

keluarga sikep ini sangat sederhana dan terkesan umum seperti layakanya orang biasa. 

Dari hasil penelitian pola asuh yang di terapkan pada anak-anaknya cenderung 

mengunakan pola asuh demokratis. Pola asuh ini cenderung membebaskan anak-

anaknya tetapi tetap ada pengawasan dari pihak orang tua. Selain itu anak berhak 

mengemukakan pendapatnya untuk membahas suatu masalah dalam keluarga, dan 

orang tua membebaskan anaknya untuk mengemukakan pendapatnya.  

4. Tanggapan Anak  

Kesimpulan dari penelitian tentang tanggapan anak pada pola asuh yang di 

terapkan orangtuanya yaitu meskipun anak di beri kebebasan orang tuanya, dan mereka 

tidak di bebani atau merasa terkekang dengan pola asuhyang di terapkan. Anak di beri 

kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan hal apa pun namum dalam hal 

penyampaian pendapat anak masih kurang berani dan selalu terima tentang keputusan 

orang tuanya. Misalnya dalam hal membahas masalah keluarga anak cenderung diam 

dan belum berani mengungkapkan pendapatnya.  

5. Pandangan Orang Luar Samin 

Pandangan orang lain dari hasil penelitian yaitu orang lain sudah tidak 

membedakan apa pun dari kelompok sikep. Terlebih untuk para orang tua dari sikep. 
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Pandangan orang lain terhadap kehidupan dan pola asuh yang di terapkan untuk 

anaknya dinilai orang luar sikep ini sama seperti mereka juga mendidik anaknya.  

1.5 Saran  

1. Pola Asuh Orang Tua 

Untuk pola asuh yang di terapkan orang tuanya meskipun sudah baik dan 

memberi kebebasan pada anak tetapi sebagai orang tua harus mengupayakan 

peningkatan pendidikan pada anak. Dikarenakan jika anak bisa di bimbing dengan baik 

akan tercipta anak-anak yang cerdas, dan hal ini akan berdampak positif bagi keluarga 

dan lingkungan sekitarnya. Selama ini belum ada anak dari sikep yang benar-benar rajin 

dan tekun. Karena kebeasan yang di berikan orang tua dan orang tua tidak terlalu 

memperdulikan akan pendidikan anaknya. Seharusnya orang tua mendukung dengan 

baik dan mengupayakan bagaimana menjadikan anaknya anak yang cerdas biar bisa di 

terima di sekolah favorit. Mungkin karena orangtuanya pun bukan dari kalangan yang 

tahu betul tentang pendidikan sekarang.  

Meskipun kebebasan itu perlu tapi sebagai orang tua harus tetap waspada pada 

orang-orang yang di anggap baik misalnya kerabat atau tetangga. Apa lagi dalam hal 

menitipkan anak usia balita ke tetangga. Karena maraknya penculikan anak dan 

pemerkosaan pada anak dibawah umur yang tidak jarang di lakukan oleh tetangga atau 

bahkan kerabat sendiri. 

2. Anak Dari Keluarga Sikep  

Sebagai anak yang di beri kebebasan pada orang tua seharusnya di pergunakan 

dengan sebaik-baiknya dan jangan menggunakan kebebasan itu untuk hal yang tidak 

penting seperti bermain-main seenaknya. Jika di beri kebebasan seperti itu harusnya 

anak tau bagaimana menggunakan kebebasan sabaiknya dengan mengikuti les privat 

atau mengerjakan tugas dengan baik bersama teman-temannya.  
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3. Pandangan Orang Luar Sikep 

Pandangan orang untuk keluarga sikep atau orang sikep ini dengan pandangan 

yang positif. Selain itu kita sebagai masyarakat biasa yang bukan dari kalangan sikep 

ini harus ikut menjaga budaya-budaya yang ada di indonesia agar budaya indonesia 

tidak punah. Kita harus ikut menjaga bahkan ikut berapresiasi dalam mempertahankan 

aset bangsa culture is country asset. Tidak ada salahnya orang yang bukan sikep juga 

mengenal budaya yang ada di negara ini.  
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CATATAN LAPANGAN I 

Hari / tgl  : Minggu, 9 Februari 2014 

Jam   : 13.00 – 15.00 

Tempat  : Dsn. Karangpace, Ds. Klopoduwur Kec. Banjarejo 

Peristiwa  :  

 Pertama saya datang ke pendopo orang samin dan disitu kebetulan terdapat 

beberapa anak yang rupanya bukan dari kelompok sikep. Saya tannya anak-anak 

tersebut dari mana dan ada tujuan apa berada di pendopo ternyata anak-anak tersebut 

dari SMP faforit di Blora yang sedang latihan drama jawa di pendopo tersebut.  

 Ada seorang ibu-ibu paruh baya yang mendatangi saya, ibu itu bertanya 

darimana dan ada perlu apa datang kesini? Lalu saya menjawabnya saya mahsiswa dari 

UNNES untuk meminta ijin akan mengadakan penelitian di dusun Karangpace ini dan 

sekaligus saya ingin bertemu sesepuh yang ada di kampung ini. Ternyata ibu-ibu yang 

menghampiri saya adalah istri dari (mbah Ls) yaitu mbah (mbah Wn) yang merupakan 

sesepuh dan juga merupakan turunan dari Samin Klopoduwur. Setelah berbincang-

bincang dengan istri Mbah Ls dan sembari menunggu kedatangan Mbah Ls dari warung 

kopi, Mbah Wn menceritakan kalau Mbah (Ls) merupakan turunan ke-4 dari Mbah 

Engkrek yang merupakan orang pertama kali menyebarkan ajaran Samin di desa 

Klopoduwur ini.  

Mbah Wn juga sedikit menceritakan tentang sejarah Samin hingga ada di daerah 

Karangpace ini. Mbah Wn menceritakan jika Samin yang ada di Klopoduwur ini 
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berbeda dengan Samin yang ada di tempat lain, tetapi Samin yang ada di Klopoduwur 

ini merupakan saudara dari samin yang ada di Sukolilla Pati. Samin yang ada di 

Sukolilo itu merupakan satu saudara tapi bukan saudara kandung atau bs di sebut 

saudara satu tujuan yang mempunyai tujuan yang sama (sedulur tunggal banyu). 

Setelah saya berbincang-bincang dengan Mbah Ls di pendopo, mbah Wn 

mempersilahkan saya untuk masuk kerumahnya sembari menunggu Mbah Ls datang. 

Setelah saya masuk kedalam rumah, mbah Ls datang dan menanyakan maksud dan 

tujuan saya datang ke dusun Karangpace ini. Setelah Mbah Ls mengetahui dan 

mengijinkan saya untuk mengadakan penelitian disini mbah Ls lalu menceritakan 

sejarah ajaran samin yang saat ini di anut oleh orang sikep sekarang.  
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TRANSKRIP WAWANCARA I 

Hari / tgl   : Minggu, 9 Februari 2014 

Jam    : 13.00 – 15.00 

Tempat   : Dsn. Karangpace, Ds. Klopoduwur Kec. Banjarejo 

Topik Wawancara  : Percakapan awal 

A. Wawancara Bersama Informan ke 1 Mbah (Wn) 

1. Pertanyaan : Bagaimana sejarahnya desa Klopoduwur ini menjadi kampung 

Samin Sikep? 

 Jawab : Dahulu sesepuh kami yang bernama mbah Engkrek mengajarkan ajaran 

sikep di    daerah ini. Dan mempunyai banyak pengikut. 

2. : Yang saya tahu pendiri ajaran samin itu adalah Samin Suro Sentiko? Tetapi 

samin disi merupakan ajaran Mbah Engkrek, apa hubungannya Samin Suro 

Sentiko dan Mbah Engkrek? 

 Jawab : Hubungan Mbah Engkirek dengan Samin Suro Sentiko yaitu adalah 

Saudara, tetapi bukan saudara kandung melainkan saudara tunggal banyu atau 

saudara seprjuangan yang mempunya tujuan yang sama.  

 Dahulu konon ceritanya Mbah Engkrek itu sangat sakti sehingga saat orang mau 

mengambil gambar mbah Engkrek itu tidak bisa. Yang bisa di ambil hanya lah 

gambar Samin Suro Sentiko maka yang terkenal adalah Samin Suro Sentiko. 

Tetapi yang sebenarnya mengajarkan ajaran sikep di desa Klopoduwur ini 

adalah Mbah Engkrek  
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 Dahulu mbah Engkrek mengajarkan samin di daerah Blora sedangkan Samin 

Suro Sentiko menyebarkan ajaran samin di desa Sukolilo Pati. Pada saat itu 

pernah Juga Samin suro sentiko Singgah di padepokan Mbah Engkrek di 

Klopoduwur sebelum Samin Suro Sentiko di tanmgkap oleh belanda dan di 

buang di perasingan di Sumatra tepatnya di Padang, hingga di kabarkan tewas di 

sana.  

3. Pertanyaan : Aapakan Samin disini beda dengan ajaran samin di tempat lain?  

Jawab : Jelas beda karena dari leluhur kami sudah berbeda tetapi memang sama-

sama orang Sikep. Disin biasanya orang menyebutnya Samin Engkrek karena 

ajaran dari mbah Engkrek. Samin disin termasuk Samin sepuh dan samin di 

tempat lain Samin Anom yang merupakan Samin Sangkak yang masih kasar 

bicaranya dan agamanya  kejawen.  

4. Pertanyaan : Mbah Lasio disini mempunya hubungan apa dengan Mbah 

Engkrek sehingga mbah Lasio menjadi sesepuh di kampung ini? 

Jawab : Mbah Lasio ini merupakan cucu dari Mbah Engkrek yang merupakan 

generasi ke – 4 dari mbah Engkrek.  

5.  Ajaran dari nenek moyang apa saja yang masih diuri-uri msayarakat disini 

hingga sekarang?  

Jawab : Ajaran yang masih di uri-uri hingga saat ini yaitu ajaran ojo dahpen, 

kemeren, srei, dengki, seneng nyolong duweke liyan, wong cilik wong gede iki 

podo ora keno gemede. Artinya ( jadi orang itu tidak boleh iri, dengki, ingin 

memliki barang orang, mencuri, sombong karena orang kaya dan miskin itu 

sama). 
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B. Wawancara bersama informan ke 2 Mbah (Ls) 

1. Pertanyaan : Ajaran Samin itu ajaran yang seperti apa?  

Jawab : Sebetulnya ajaran apa pun itu baik dan agama apa pun itu baik 

tergantung orang yang menjalankannya. Jika ada yang mengatakan suatu ajaran 

itu bagus tetepi prilakunya jelek maka ajaran agama tersebut juga jelek. Di 

ajaran sikep itu yang penting hati dan perasaan (roso). Karena orang banyak 

orang menilai orang sikep itu jelek orang sikep itu seperti orang gila itu adalah 

penilaian orang-orang yang belum mengerti ajaran kami yang sebenarnya.  

 Sikep itu berasal dari kata “Sikap” yang artinya orang hidup (gesang) harus 

mempunyai sikap, harus mempunyai tujuan, dan yang paling penting harus 

mempunyai pendirian. Jadi ajaran samin itu orang hidup harus mempunyai 

sikap. Sikap yang di turunkan oleh nenek moyang kami. Tujuan hidup yang di 

maksudkan adalah berbuat baik dengan sesama orang, jangan sampai membuat 

sakit fisik maupun hati orang lain. Membuat sakit hati orang lain itu bagi kami 

adalah hutang ibaratnya kita hutang keburukan dengan orang lain. Jika kita 

sudah menanamkan keburukan maka suatu saat nanti kita akan menuai 

keburukan juga. Hutang keburukan pasti suatu saat di balas keburukan. Jadi kita 

jangan sampai hutang keburukan dengan sesama manusia.  

 Ada yang bilang orang samin itu jelek tetapi belum tentu jelek juga dalamnya. 

Mungkin kalau masalah rupa memang orang samin itu jelek tetapi belom tentu 

jelek secara keseluruhan seperti jelek tingkah lakunya. Kita semua itu saudara 

Sebagai seorang saudara itu hendaknya tidak membeda-bedakan. Jangan 

mempunya sifat Dahpen, kemeren, srei, dengki, nyolong nggone wong liyo.  
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 Jika kita tidak mempunyai rasa seperti itu hidup kita akan tentram dan damai 

untuk menjalani hidup ini. Harus bisa menerima hidup ini dengan lapang dada 

semua itu sudah menjadi garis takdir masing – masing, semua harta benda di 

dunia adalah titipan (wong iku kudu narimo ing pandum kudu gelem semeleh 

roso rasane, ngalah, sabar lan narimo selalu bersyukur kepadaNya). Ya seperti 

itulah ajaran kami. 

 Jika semua itu di jlankan maka hidup ini akan nyaman tanpa beban. Namun 

sebagai orang jawa kita juga jangan lupa dengan adat jawa yaitu harus selalu 

ingat saudara kembar sehari ( sedulur tunggal dino) atau orang jawa 

menyebutnya kakang kawah adi ari-ari (ibarat kakak adalah air ketuban dan adik 

adalah plasenta) yang lahir dari rahim yang sama dalam satu hari, yang di 

laksanakan pada malam jumat atau malam selasa yang di sebut dengan eneng 

(semedi) guna meminta petunjuk kepada saudara yang lahir satu hari tadi yang 

selalu menjaga kita siang maupun malam hari.  

 Ada lagi suatu ajaran samin yang dilaksanakan pada malam jumat dan malam 

selasa selama bulan suro satu malam tidak duduk yang dinamakan deder atau 

berdiri. Kegiatan ini di lakukan karena untuk menebus perilaku orang tua kita, 

dan mendekati hari kelahiran (weton) orang tua kita maka kita di anjurkan puasa 

tujuh hari lamanya.  

2. : Siapa yang harus melaksanakan itu?  

 Jawab : Ya anak-anaknya yang telah menginjak akil balik. Karena di namakan 

deder tidak duduk dalam satu malam itu karena nailoko wong tuwo sangkan 

paraning dumadi atine gemegrak mantep atine ngajak ngumpulaken banyu 

gerdi brotosari karo wong tuwo wedok sesasi nganti telung sasi iku di arani 
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moyo-moyo nganti wiji sejatine geneng  guo garbone wong wedok, sahinggo 

wong tuwo wedok wau nyidam niki mpun wonten wiji sejati sampun wujud awak 

utowo manungso, sahinggo kedah nebus lakune wong tuwo. Naliko wiji sejati 

isih ning njero sing jenenge guwo garbo iku wong tuo wedok topo ndangak 

selapandino kanggo ndungakake wiji sejati mugo- mugo lahir selamet ning 

ndunyo dadi bocah sing sholeh biso mikul duwur mendem jero wong tuwo. 

Artinya dalam bahasa indonesia yaitu saat orang tua laki-laki menikahi orang 

tua perempuan dan terjalin suatu hubungan suami istri yang akan menimbulkan 

benih atau janin yang ada di dalam rahim orang tua wanita dalam satu sampai 

tiga itu di namakan maya-maya atau belum jelas dan belum pasti apakah anak 

sehingga orang tua perempuan itu nyidam dan akan tumbuh menjadi anak atau 

tidak hingga janin menjadi seorang anak atau bayi. Selama dalam kandungan 

orang tua perempuan bertapa selama 36 hari dan melihat ke atas sambil 

memohon semoga anak yang di kandungnya lahir dengan selamat dan menjadi 

anak yang sholeh dapat membanggakan orang tua.  

3. Pertanyaan : Aapakah anak-anak disini juga melakukan ritual seperti deder dan 

sebagainya itu? 

 Jawab : Kalau anak-anak itu belum saya hanya menasehati kalau semua itu 

saudara janganlah bertengkar dengan sesama saudara kita, saudara bukan hanya 

orang sikep tetapi semua adalah saudara. Jika sudah balek dan bisa merasakan 

atau mengerti tentang hidup ini sayah mengingatkan belajarlah tentang hidup ini 

jangan berani dengan orang tua apa lagi ibu.  

4. Pertanyaan : Ajaran atau kegiatan apa lagi yang sering di lakukan orang sikep? 
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 Jawab : Stiap jumat malam berkumpul di pendopo hanya untuk orang laki-laki 

saja, tetapi kegiatan ini tidak di haruskan hanya untuk yang bisa saja dan 

kebetulan tidak ada kegiatan atau urusan lain. Kegiatan ini di lakukan untuk 

membicarakan dan menularkan ajaran – ajaran untuk warga sekitar seperti 

menceritakan sejarah atau urun rembug dalam hal apa pun. Yang paling penting 

yang diharapkan semua warga harus guyup rukun.  

5. Pertanyaan : Kalau anak-anak laki-laki di daerah sini itu apa juga ikut dalam 

kegiatan ini? 

 Jawab : Kalau anak kecil-kecil ya belum, karena disini banyak pemuda yang 

merantau pergi keluar kota, dan rata – rata yang mengikuti kegiatan ini adalah 

yang sudah berkluarga. Tetpi pemuda yang masih tinggal di desa juga biasanya 

ikut perkumpulan. Dalam pekerjaan saya juga tidak pernah melarang anak saya 

akan bekerja apa yang penying pekerjaan itu baik dan sayan tidak pernah 

membatasi pegaulan anak. 

6. Pertanyaan : Apakah sebagai orang tua di ajaran sikep ini pernah memaksakan 

kehendak kepada anak?  

Jawab : Saya tidak pernh memaksakan kehendak kepada anak biyarkan anak 

sesuka hatinya. Mungkin jika jaman dahulu orang sikep jika menasehati 

anaknya itu mengatakan tidak usah sekolah karena sekolah itu membayar kalau 

kamu mau menggembala sapi maka kamu akan memperoleh anakan sapi yang 

baru dan sapimu akan berkembang menjadi banyak dn kamu akan untung.  

7. Pertanyaan : Kalau ajaran oatau harapan orang sikep sekarang itu seperti apa?  
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Jawab : Kalau harapan orang tua sekarang ya jelas sekolah sing pinter biyar 

kamu bisa kumpul dengan saudara-saudara lain di luar sana karena semuanya 

adalah saudara. 

8. Pertanyaan : Apakah keinginan orang tua sikep saat anaknya masih berusia dini?  

 Jawab : Ya tentunya bisa sekolah dan menjadi anak yang pandai harapannya 

semoga mempunyai uang atau dana yang cukup agar dapat menyekolahkan 

anaknya hingga ke jenjang yang lebih tinggi.  

9. Pertanyaan : Aapakah orang tua sikep disini masih punya pemikiran jika anak 

perempuan itu di larang sekolah dan hanya boleh sekolah rendahan dan jangan 

menyalahi kodrat jika perempuan itu hanya memasak dan nengurus anak? 

 Jawab : Orang sikep disini sudah tidak ada yang berpikiran seperti itu. Karena 

jaman ini sudah maju. Kalau bahasa sikepnya anut ombake segoro artinya 

mengikuti kemajuan jaman dan mengikuti tata kelakuan atau anjuran 

pemerintah yang ada. Jangan sampai menantang aruse segoro kui iso bakal 

ngrusak awake dewe. Orang hidup itu harus bisa ngolah roso artinya harus bisa 

merasakan bagaimana keadaan di sekitar agar kita bisa menambah persaudaraan 

dan tidak mempunya musuh di dunia ini.  

 Saya sebagai orang tua disini selalu mengingatkan kepada anak saya dan juga 

anak-anak di sini juga saya katakan jadilah orang yang mengalah dan jangan 

berbicara sombong ojo atau semeleh lan tembungmu ojo nduwuri tembunge 

wong liyo pasti akan di sukai bnyak orang dan banyak saudara.  
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Kalau ajaran orang sikep itu ngalah, ngalah dalam hal apa pun perbuatan 

maupun bicara. Karena ngalah itu blelum tentu kalah, harus sabar dan menerima 

apapun yang sudah kita miliki kudu sabar lan narimo ing pandum.  

10. Pertanyaan : Berarti orang samin di sini sudah menjalani kehidupan seperti 

masyarakat biasa?  

Jawab : Iya benar orang sini sudah hidup (gesang) seperti layaknya masyarakat 

dewasa bericara juga menggunakan bahasa jawa kalau yang sudah sekolah juga 

bisa menggunakan bahasa indonesia. Tetapi saya selalu mengingatkan jangan 

sampai lupa dengan jawanya karena kita adalah orang jawa. Orang disini juga 

sudah mempunyai agama, agama yang di anut adalah agama islam. Karena 

islam adalah agama yang di kukuhkan oleh pemerintah kita, tetapi juga tidak 

meng hilangkan kejawen.  

11. Pertanyaan : Bagaimana orang sikep mengajarkan atau menanmkan tentang 

keagamaan pada anak-anaknya? 

Jawab : Sudah saya katakan disini masyrakatnya sudah biasa dan tidak lagi 

menjadi masyrakat yang tidak mau berbaur dengan orang lain atau mempunyai 

keyakinan sendiri. Anak- anak disini kalau sore hari juga ikut di madarasah 

sekitar dan berbaur dengan masyrakat lain yang bukan sikep.  

12. Pertanyaan : Kalau tentang pendidikan usia dini misalnya seperti TK atau Play 

Grup apakah masyarakat sini sudah mempunyai pikiran tentang pendidikan dini 

untuk anaknya? 

Jawab : Orang disini rata-rata sudah menyekolahkan anaknya di TK namun TK 

disini agak jauh tetpi anak-anak disini tetpa sekolah TK. Tetpi menurut orang 
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sikep sebenarnya pendidikan dasar itu bukan hanya di sekolah yang paling 

medasar itu adalah dari orang tua khususnya ibu karena ibu yang mengajarkan 

kita berjalan, berbicara, makan dan lain sebagainya, bisa di banyangkan kalau 

tidak ada ibu yang mengasuh kita mungki batu saja bisa kita makan karena tidak 

tahu bedanya batu denga tahu atau makanan lain.  
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CATATAN LAPANGAN 2 

Hari / tgl  : Rabu, 12 Februari 2014 

Jam   : Pkl.14.50 – 17.30  

Tempat  : Dsn. Karangpace, Ds. Klopoduwur Kec. Banjarejo 

Peristiwa  :   

 Ini adalah kunjungan saya yang selanjutnya setelah kemarin saya mendapatkan 

berbagai data dan wawancara dengan nara sumber sesepuh Samin Suro Sentiko. Saya 

langsung menemui mbah Ls di rumahnya, kebetulan mbah Lasio sedang pergi ke 

makam untuk membenahi makam mbah Engkrek yang merupakan pendahulu Samin 

yang ada di Klopoduwur. Saya coba menanyakan lagi apakah mbah Wn yang 

merupakan istri dari mbah Ls, dan kebetulan mbah Wn pun juga tidak ada. Akhirnya 

saya memutuskan untuk duduk di pendopo melihat situasi terlebih dahulu.  

Tiba–tiba ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya setelah saya 

tanya si ibu itu merupakan menantu mbah Ls. Akhirnya saya meminta si ibu ini untuk 

duduk sebentar dan wawancara dengan saya. Ibu ini benrama bu Lp Setelah saya 

berbincang dengan bu Lp saya juga berbincang dengan bu Kt yaitu tetangga dari bu Lp 

setelah bu Lp dan bu Kt ada ibu-ibu muda yang lewat di depan pendopo dan saya pun 

memanggilnya dan meminta waktu sebentar untuk menanyakan dan berbincang-

bincang dengan bu Lsh yang kebetulan masih saudara dengan bu Lp.  

Setelah berbincang dengan ibu–ibu saya memanggil anak perempuan sekitar 

umur 14 tahun yang sedang membeli jajan di samping pendopo. Saya ingin mengetahui 

pihak pengasuhan dari pihak sang anak. Saya menanyai nama anak tersebut, dan 

namanya adalah Ln. Ln anak dari ibu Lp yang kebetulan cucu dari Mbah Ls. Ln sudah 
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duduk di bangku MTs kelas delapan. Saya menamnyakan berbagai pengasuhan yang 

diterpakan orang tuanya kepada Ln. 

Setelah saya berbincang-bincang dengan ke tiga ibu dan seorang anak itu saya 

hendak pulang, ketika saya mau menaiki motor untuk pulang ternyata mbah Ls pun 

datang dari makam bersama mbah Ps yang juga pengrus baguyupan Samin di desa 

Klopoduwur ini. Mbah Ls meminta saya untuk mampir sebentar ke rumahnya. Dan saya 

pun mampir ke rumah Mbah Ls untuk berbincang-bincang dengan mbah Ls dan Mbah 

Ps. Mbah Ls dan Mbah Ps memperjelas tentang pernyataan yang di berikan oleh ibu–

ibu yang telah saya wawancarai. Setelah berbincang cukup lama saya memohon pamit 

kepada mbah Ls dan mbah Ps.  
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TRANSKRIP WAWANCARA II 

Hari / tgl   : Rabu, 12 Februari 2014 

Jam    : pkl. 14.50 – 17.30 

Tempat   : Dsn. Karangpace, Ds. Klopoduwur Kec. Banjarejo 

Topik Wawancara  : wawancara dengan para orang tua dan anak. 

A. Wawancara Bersama Subjek ke 1 (Ibu Lp) 

1. Pertanyaan : Bagaimana pola asuh yang ibu terapkan ke anak-anak ibuk?  

Jawab : Dalam mengasuh anak saya membebaskan anak-anak saya tidak pernah 

mengekang anak-anak.  

2. Pertanyaan : Apakah anak ibu yang kecil sudah sekolah? 

Jawab : Belum, anak saya masih ber umur 3 tahun karena disini tidak ada play 

grup jadi belum sekolah tapi nanti kalau sudah saatnya masuk di TK pasti anak 

saya di sekolahkan di TK 

3. Pertanyaan : Apakah ibu-ibu disini sudah mulai sadar akan pentingnya 

pendidikan usia dini, seperti TK dan Play Grup? 

Jawab  : Ibu-ibu disini rata-rata sudah menyekolahkan anaknya di TK. Kalau di 

play grup belum karena disini belum ada play grup yang di dekat sini. 

4. Pertanyaan : Harapan ibu sebagai orang tua kepada anaknya itu apa? 

Jawab : Ya harapan saya kepada anak saya yaitu semoga anak saya menjadi 

anak yang pandai, saya berharap anak saya menjadi anak yang membanggakan 

saya selalu bilang sekolah yang rajin dan yang pinter. Saya juga menyuruh anak 
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saya belajar mengaji agar kelak bisa mendoakan orang tua dan menjadi anak 

yang sholeha.  

5. Pertanyaan : Setinggi apakah cita-cita ibu untuk menyekolahkan anaknya? 

Jawab : Ya kalau cita-cita saya pasti saya ingin anak-anak saya dapat 

mengenyam bangku pendidikan yang tinggi paling tidak sampai SMA dan bisa 

sampai memperoleh pekerjaan. Dan yang paling penting agar anak saya bisa 

lebih baik kehidupannya dari pada orang tuanya. 

6. Pertanyaan : Apakah ibu pernah memaksakan kehendak ibu kepada anak, 

misalnya ibu memaksakan anak ibu harus sekolah di sekolah faforit? 

Jawab : Saya tidak pernah memaksakan tentang pendidikan kepada anak saya. 

Yang penting anak saya saya senang. Saya tidak memaksakan kemampuan anak 

saya.  

7. Pertanyaan : Saya pernah mendengar jika dalam kelompok sikep itu anak dari 

kecil sudah di jodohkan, apakah pada jaman sekarang juga masih demikian? 

Jawab  : Tidak, Jaman sekarang sudah tidak mengenal perjodohan, sekarang 

semuanya tergantung pada anaknya. Kami orang tua tidak pernah memaksa 

untuk menjodohkan. Karena masih kecil harapan saya adalah anak saya bisa 

sekolah yang pinter.  

8. Pertanyaan : Apakah disini masih sering terjadi kekerasan pada anak bu? 

Misalnya orang tua sering memukul anaknya jika anaknya tidak patuh? 

jawab: sudah tidak ada mbak disini semuanya mengerti kalau memukul anak itu 

tidak boleh. Paling kalau anak tidak patuh ya sebagai orang tua mengingatkan 
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kalau masih bandel ya kadang marah-marah atau mencubit tapi ya tidak kencang 

hanya menakut nakuti biar tidak di ulangi lagi.  

9. Pertanyaan: Kalau untuk budaya-budaya yang di bilang mbah Ls itu juga 

banyak diikuti oleh orang sini buk? Bagaimana dengan anak-anak yang sebagai 

generasi penerus Sikep? 

Jawab : Sebenarnya budaya itu baru-baru saja ada kok mbak dulu mungkin ada 

tapi sewaktu saya kecil itu tidak ada hal-hal seperti itu. Pendopo ini pun juga 

baru ada beberapa tahun ini kalau tidak salah baru 4 tahunan atau 3 tahunan. 

Kalau anak-anak tidak mengikuti paling hanya melihat saja. Anak-anak 

sekarang sudah tidak terlalu rertarik dengan itu mbak semuanya sudah biasa. 

10. Pertanyaan : sejak kapan ibu merubah pola asuh pada anak? Jika anak-anak 

masih banyak di berikan pengertian dan mendapat perlindungan dari orang tua. 

Nah itu mulai kapan anak mulai di bebaskan? 

Jawab : biasanya sejak anak-anak sampai lulus SD itu masih saya arahkan tapi 

nanti jika sudah masuk SMP saya mulai beneaskan biasanya sampai lulus SMA 

setelah lulus SMA baru saya bebeskan sepenuh itu hak sepenuhnya ada pada 

anak. Dan saat masih anak-anak masih sering ikut saya pergi. Mulai tidak ikut 

ya saat SD klas 6 atau SMP biasaya lebih suka main bersama teman dari pada 

ikut saya sudah malu. 

11. Pertanyaan : Berarti pada dasarnya cara pengasuhan ibu bersifat membebaskan 

anaknya asal masih di jalur yang benar dan selalu memberi pengarahan pada 

anak jika anaknya melakukan kesalahan? 

Jawab : Iya, benar saya mengasuh anak-anak saya seperti selalu memberi 

kebebasan pada anak. Dan tidak ada ajaran khusus pada anak di keluarga kami 
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seperti ajaran nenek moyang. Nenek moyang itu hanya sejarah dan cerita. Saya 

memberi kebebasan pada anak saya yang sudah beranjak remaja jika anak masih 

kecil kira-kira masih SD atau belum sekolah seperti anak saya yang kecil itu 

masih sepenuhnya saya arahkan. 

12. Pertanyaan : Intinya ibu membebaskan anak dalam mengasuh putrinya bu? 

Jawab : Dalam mengasuh anak saya membebaskan anak-anak saya tidak     

pernah mengekang anak-anak. 

13. Pertanyaan : Jadi harapan ibu untuk anaknya bagaimana? 

Jawab : Anak saya dapat sekolah yang pinter menjadi anak yang sholeha dan 

maju kedepan lebih baik dari orang tuanya. 

14. Pertanyaan : Bagaimana cara ibu mengajarkan anak untuk bersosialisasi? 

Jawab : Cara mengajarkannya ya tidak ada yang khusus, kalau di sekitar ya 

biarkan anak-anak bermain tidak membatasi bermainnya. Biarkan akrab dengan 

saudara atau tetangga. Kalau untuk orang luar ya saya tetap menasehatinya 

harus hormat dengan orang yang lebih tua. Berbuat baik dengan sesama. Kalau 

tidak bisa bahasa yang bagus atau halus dengan orang tua tetapi harus tetap 

berprilaku baik dan sopan. Omongan kasar atau ngoko tidak apa-apa yang 

penting tindak tanduk harus tetap sopan. 

B. Wawancara Bersama Subjek ke 2 (Ibu Kt) 

1. Pertanyaan : Ibu karti mempunyai anak berapa? 

Jawab : Saya mempunyai 2 anak laki-laki semua yang 1 kelas 6 dan yang kecil 

kelas 3 SD  

2. Pertanyaan : kalau dulu putra ibu di sekolahkan di TK apa tidak? 
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Jawab : iya mbak, dua-duanya anak saya dulu saya sekolahkan di TK mbak, 

karena memang rata-rata di sini anaknya di sekolahkan di TK sebelum SD, itu 

sudah aturannya mbak katanya.  

3. Pertanyaan : Kalau ibu bagaimana dalam mengasuh putra ibu? Apakah selalu 

menekan atau membebaskan anaknya tetapi tetap di arahkan? 

Jawab : Kalau saya membebaskan anak saya, tidak pernah memaksa kehendak 

saya kepada anak. Karena untuk melatih anak dalam keberanian mbak  

4. Pertanyaan : Apakah orang tua disini juga sering melakukan kekerasan dalam 

mendidik anaknya bu? 

Jawab : Sudah tidak ada kekerasan mbak di jaman sekarang, anak itu anugrah 

tetapi kalau anak bandel saya hanya memarahi saja, tetapi kalau memukul tidak, 

mencubit juga kalau tidak keterlaluan saya tidak mencubit anak. 

5. Pertanyaan : apakah masih ada perjodohan pada saat ini? 

Jawab : sudah tidak ada mbak disini semuanya sudah di bebaskan begitu juga 

dalam hal perjodohan, sudah tidak ada paksaat dari orang tua semuanya murni 

itu atas dasar cinta dari masing-masing orang. 

6. Pertanyaan : Kalau dalam hal pergaulan apa ibu juga membebaskan anaknya 

untuk bermain di kampung sebelah misalnya? 

Jawab : Iya saya membebaskan anak dalam bermain tetapi saya juga sering 

menasehatinya kalau main jangan jauh-jauh kalau mau main agak jauh harus ijin 

dulu. Dan karena anak-anak saya masih kecil-kecil mbak jadi nasehat itu 

menurut saya penting biar anak itu bisa baik dan sopan pada orang istilah 

jawanya ben ora kurang ajar karo wong tuo 
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7. Pertanyaan : ini kan sebentar lahi anak ibu yang besar akan mesuk ke SMP, 

bagaimanakah cara ibu agar anaknya bisa masuk ke sekolah faforit? 

Jawab  : Setiap hari saya mengingatkan dan menasehati anak saya agar belajar 

yang rajin supaya bisa masuk di SMP negeri supaya mbayarnya juga ringan.  

8. Pertanyaan : Kebetulan anak ibu dua-duanya adalah laki-laki biasanya kalau 

kedua anak ibu bertengkar sikap ibu bagaimana? 

Jawab  : Ya saya melerainya, dan menasehati dua-duanya, saya bilang sesama 

saudara itu jangan bertengkar. Tapi yang namanya anak pasti seperti itu mbak.  

9. Pertanyaan : Aapa harapan dan cita-cita ibu pada anaknya? 

Jawab : Ya saya pengen anak saya jadi pegawai dan hidupnya lebih baik lagi 

tapi jadi pegawai itu susah mbak. Saya berharap anak saya pokoknya hidupnya 

lebih baik dari saya. Saya tidak punya biaya yang cukup besar saya hanya 

berharap anak saya jadi orang baik. 

10. Pertanyaan : Tadi saya sudah bertanya kepada bu Lp disini sudah tidak ada 

perjodohan anak di masa kecil, benar tidak? kalau menikah dengan bukan orang 

sikep apa juga boleh? 

Jawab  : Iya benar disini sudah tidak ada perjodohan, semuanya menikah di 

waktu usia menikah 17 tahun ke atas. Kata siapa tidak boleh? Menikah bukan 

dengan orang sikep juga boleh karena adek saya menikah dengan orang jogja 

dan bukan orang sikep atau keturunan sikep. Disini semua masyarakatnya sudah 

seperti masyarakat pada umumnya mbak.  
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11. Pertanyaan : Apakah ibu juga membebankan pekerjaan rumah kepada anak-

anak? 

Jawab : Ya biasanya saya hanya menyuruh anak mengarjakan yang ringan-

ringan saja seperti menyapu, ngasih makan ternak dan memasukkan ternak 

mengambil air. Kalau kesawah mencari rumput saya belum tega karena anak 

saya masih kecil. 

12. Pertanyaan : Apakah ibu juga menasehati tentang budaya-budaya orang sikep 

seperti yang sudah ada di pendopo itu? 

Jawab : Tidak mbak paling saya hanya mengingatkan bahwa kita kuncinya 

hidup ini adalah kejujuran dan tidak boleh berbuat yang menjadi larangan 

sebagai orang islam.  

13. Pertanyaan : Pada dasarnya berarti disini sudah bebas dan tidak ada budaya 

budaya yang seperti dulu yang dikenal dengan budaya sikep? 

Jawab : Iya semuanya disini sudah umum mbak tidak ada budaya-budaya yang 

di ketahui banyak orang 

C. Wawancara Bersama Subjek ke 3 (Ibu Lsh) 

1. Pertanyaan : Bu Lsh anaknya umur berapa? 

Jawab  : Anak saya umur 3 tahun  

2. Pertanyaan : Belum di sekolahkan ya bu? Kira–kira mau di sekolahkan TK atau 

tidak bu? 

Jawab : Ya kira-kira tahun depan saya sekolahkan di TK sini di dekat dekat SD 

Tknya satu lokasi dengan Sdnya mbak. 
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3. Pertanyaan : Kalau play grup disini belum ada ya bu? 

Jawab  : Kalau play grup disini jauh mbak jadi ya hanya sekolah TK di TK saja 

gurunya Cuma 4 

4. Pertanyaan : untuk kedepannya harapan ibu sebagai orang tua pada anaknya itu 

apa buk? 

Jawab : Seperti orang tua pada umumnya mbak saya ingin anak saya menjadi 

anak yang sukses, membanggakan, patuh dan taat dengan orang tua dan dapat 

berguna bagi nusa , bangsa, dan agama.  

5. Pertanyaan : Apakah di sini masih ada adat perjodohan bu? 

Jawab : Sudah tidak ada mbak disini semuanya sudah di bebaskan begitu juga 

dalam hal perjodohan, sudah tidak ada paksaat dari orang tua semuanya murni 

itu atas dasar cinta dari masing-masing orang.” 

6. Pertanyaan : Kalau masih kecil begini pola asuh yang bagaimana yang ibu 

terapkan kepada anak? 

Jawab : Pendidikan apa ya mbak? Ya sewajarnya saja karena masih kecil ya 

saya hanya mengawasi dan kemana mana juga dengan saya, kemana pun saya 

pergi pasti saya sering bawa anak atau misalnya saya kebetulan tidak mengajak 

anak biasanya tetap ada kerabat yang mengawasi. Dan paling saya juga 

memberikan pendidikan-pendidikan dasar sesuai kemapuan saya dan bagaimana 

pendidikan yang pas untuk anak setahu saya. Seperti sopan santun dan 

bagaimana bisa saling menghargai dengan sesama. 
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D. Wawancara Bersama Subjek ke 4 (Ld) 

1. Pernyataan : Adek Ld anak dari bu Lp ya? 

Jawab  : Iya  

2. Pertanyaan : Menurut Ld ibu galak atau tidak? 

Jawab  : Tidak  

3. Pertanyaan : pernah tidak ibu atau bapak melarangn-larang Ld kalau main? 

Jawab : Tidak pernah 

4. Pertanyaan : Tapi Ld suka membantu orang tua tidak? membantu apa 

contohnya? 

Jawab  : Iya contohnya nyuci piring, nyuci baju, nyapu merebus air untuk mandi 

adik 

5. Pertanyaan : Seperti itu Ld mengerjakan dengan kesadaran sendiri apa harus di 

ingatkan oleh orang tua? 

Jawab : Kadang kesadaran sendiri kadang diingatkan orang tua. 

6. Pertanyaan : Ld kalo sudah lulus SMP pengen melanjutkan ke SMA apa tidak?  

Ld pengen karena kemauan Ld atau karena orang tua yang menyuruh? 

Jawab : Iya pengen, karena sendiri dan juga keinginan orang tua. 

7. Pertanyaan : Alasan Ld ingin melanjutkan ke SMA karena apa?  

Jawab : Karena ingin lebih maju dan mendapat pekerjaan layak nantinya. 
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8. Pertanyaan : Biasanya kan bapak-bapak itu keras, kalau bapaknya Ld galak 

tidak? 

Jawab  : Tidak, menurut saya ibu yang lebih galak dari pada bapak  

9. Pertanyaan : Kalau ibu marah dengan Ld biasanya saat Ld melakukan kesalahan 

apa? 

Jawab : Kadang kalau saya tidak mau nyuci piring, kalau saya di suruh 

berangkatnya agak males atau lama. 

10. Pertanyaan : Apakah Ld sering di nasehati tentang budaya-budaya leluhur 

misalnya tentang adat malah suro? 

Jawab : Tidak pernah  

11. Pertanyaan : Biasanya ibu menasehati Ld tentang apa? 

Jawab : Jangan main terus, jangan mampir kerumah teman jika pulang sekolah 

boleh main asal ijin terlebih dahulu. Kadang juga menasehati tentang sekolah  

12. Pertanyaan : Kebetulan kan Ld cucu mbah Ls yang merupakan sesepuh Samin, 

nasehat atau petuah apa yang di berikan mbah pada Ld dan cucunya yang lain? 

Jawab  : di suruh merawat pendopo, nyapu pendopo  

13. Pertanyaan : Kalau nasehat tentang sikep pernah tidak? 

Jawab : Tidak pernah, kadang di nasehati jangan bertengkar dengan teman dan 

saudara  

14. Pertanyaan : Ld ngaji tidak? jan berapa ngajinya?  

Jawab : mulainya habis magrib  
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15. Pertanyaan : disini kebanyakan lulusannya apa?  

Jawab : kebanyakan SMP tapi banyak juga yang SD  

16. Pertanyaan : Kalau ada acara di TV yang tanyangannya tentang pergaulan bebas 

dan kenakalan remaja misalnya merokok dan pacaran, bagaimana tanggapan 

orang tua Ld?  

Jawab : Ya ibu ngasih tau jangan meniru seperti itu karena tidak baik. 

17. Pertanyaan : Kalau tentang agama apakah orang tua juga sering menasehati atau 

mengingatkan? 

Jawab : Iya sering menasehati rajin mengaji 

18. Pertanyaan : Selama ini Linda menjadi anak bapak ibu, Ld merasa terkekang 

tidak?  

Jawab : Tidak, tidak merasa terkekang  

19. Pertanyaan : Kalau Ld tidak suka dengan cara ibu mendidik atau mengajari linda 

apakah Ld juga bilang ke ibu?  

Jawab  : Iya kadang saya menjelaskan ke ibu kalau ibu salah menilai. 

20. Pertanyaan : Ld pernah di cubit atau di pukul orang tua? Kalau iya kenapa? 

Jawab  : Pernah, karena bandel  

21. Pertanyaan : nasehat apa lagi yang sering di samapaikan ibu? Misalnya tentang 

naik motor pernah melarang tidak?  

Jawab : Tidak pernah melarang hanya menasehati jangan kencang-kencang dan 

hati-hati naik motornya.  
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22. Pertanyaan : Ld Pernah dicritain mbah Ls tentang sejarah samin atau mnah 

Engkrek itu siapa pernah tidak? 

Jawab : Cuma di critain kalau mbah Engkrek itu yang melawan Belanda 

E. Wawancara Bersama Subjek ke 5 (Mbah Ls) 

1. Pertanyaan : Mbah saya tadi sudah bertanya dengan ibu-ibu disini dan juga anak 

disini tentang cara mengasuh orang tua disini, disini sudah tidak ada kekerasan 

ya mbah?  

Jawab : Memang disini itu sudah tidak ada kekerasan mbak, jangan samapai 

mengasari atau memukul anak karena menurut kami anak juga bisa jadi titisan 

dari nenek moyang kami, karena menurut kami nenek moyang kita itu tidak 

mati hanya berganti pakaian. Dulu nenek moyang perna ber pesan ojo lali aku, 

nek aku mati mung aku ganti pakaian, entuk pangkling rupaku tapi ojo lali 

suaraku karena suara tidak bisa berubah. 

2. Pertanyaan : Pada umumnya disini sudah mengumumi seperti masyarakat biasa 

ya mbah? 

Jawab : Iya memang disini sudah biasa tidak ada budaya khusus semuanya 

menurut dengan tata kelakuan yang di buat pemerintah. Disini juga sudah 

beragama islam semua. 

3. Pertanyaan : Setelah saya tanya dengan anak disini ternyata tidak mengerti 

sejarah samin dan ajaran samin mbah? Apa tidak diturunkan atau bagaimana? 

Jawab : Kalau masih kecil itu belum waktunya mbak, kalau masih kecil hanya 

ajaran toto lair. Jadi hanya mengolah rasa yang ada di dalam hati. Bagaimana 
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orang hidup ini mempunya hati nurani yang dapat menyelaraskan hidup ini, 

tidak hanya dengan sesama manusia tetapi dengan lingkungan sekitar atau alam. 
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CATATAN LAPANGAN 3 

Hari / tgl  : Jumat, 28 Februari 2014 

Jam   : Pkl.09.30 – 10.30  

Tempat  : TK Pertiwi 1 Klopoduwur, Kec. Banjarejo 

Peristiwa  :  

 Sampai di TK Pertiwi ternyata di sana masih di adakan kegiatan, anak-

anak masih ada yang bermain di  APE luar ada juga yang masuk ke dalam kelas 

sepertinya masih jam istirahat. Saya masih menunggu di luar karena takut mengganggu. 

Saya menunggu sampai pembelajaran berakhir dan siswadi pulangkan agar saya bisa 

tenang untuk bertemu dengan guru TK yang bersangkutan. Saya menunggu samapai 30 

menit, sembari menunggu saya berbincang-bincang dengan ibu-ibu yang menjemput 

anaknya. Setelah saya tanya apakah ibu menjemput anaknya yang sekolah di TK 

pertiwi? Ternyata tidak si ibu menjemput anakanya yang sudah duduk di SD kelas 1. 

Kebetulan lokasi SD dan TK itu adalah satu lingkungan.  

Banyak sekali ibu-ibu dan bapak-bapak yang menjemput anaknya baik di SD 

maupun di TK. Seteh tiba saatnya anak-anak TK Pertiwi di pulangkan saya menemui 

salah satu ibu guru yang berada di luar kelas menunggu anak-anak ber baris untuk 

menyalami ibu guru. Ibu guru itu bertanya saya dari mana ingin bertemu siapa. Setelah 

saya memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan saya datang ke TK 

Pertiwi itu ibu guru mempersilahkan saya masuk ke ruang guru untuk menunggu 

sebentar karena ibu guru mau menyeberangkan anak-anak TK yang rumahnya di 

seberang jalan. 



102 
 

 
 

 Setelah saya menunggu beberapa saat ibu guru menemui saya di kantor. Dan 

saya berbincang serta meceritakan maksud saya mengadakan wawancara dengan ibu 

guru. Ibu guru yang saya temui bernama bu En. Bu En huja menjabat Kepala Sekolah 

TK dan bu E adalah satu-satunya guru yang sudah PNS di TK Pertiwi Klopoduwur. 

Kebetulan di sana ada 4 guru. Setelah saya mendapat informasi yang cukup saya 

butuhkan saya meminta izin pulang dan berterima kasih kepada bu En yang telah 

memberikan informasi kepada saya.  
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TRANSKRIP WAWANCARA III 

Hari / tgl   : Jumat, 28 Februari 2014      

Jam    : pkl. 10.00 – 10.30      

Tempat   : TK Pertiwi 1  Klopoduwur Kec. Banjarejo  

Tempat   : TK Pertiwi 1  Klopoduwur Kec. Banjarejo Klopoduwur  

Topik Wawancara  : wawancara dengan Guru TK  

A. Wawancara dengan informan ke 4 (ibu En) 

1. Pertanyaan : Apakah anak-anak suku samin ada yang sekolah disini?  

Jawab : Sudah, baik di TK maupun di SD sekolahnya rata–rata di sini  

2. Pertanyaan : Apakah ada perbedaan dalam keseharian anatara anak suku samin 

dan anak yang bukan dari suku samin? 

Jawab : Sama saja, sudah tidak ada perbedaan di anatara mereka, karena 

kemajuan jaman ini sudah banyak perubahan di samin sudah seperti masyarakat 

biasa. 

3. Pertanyaan : Mungkin ada perbedaan misalnya tata bahasa anak karena 

pengaruh pendidikan orang tua sikep yang rata–rata hanya lulusan SD atau SMP 

dan bahasa kesehariannya ngoko kasar itu akan terbawa juga di keseharian anak 

di sekolah atau tidak?  

Jawab : Sama saja, meskipun orang tua sikep pendidikannya rendah tetapi sudah 

banyak yang tau tentang tata krama atau sopan santun, karena ibu-ibunya masih 

generasi muda, ibu dari murid-murid saya yang sekarang dahulunya juga murid 
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saya. Kalau dahulu mungkin ada perbedaan karena orang tuanya berpendidikan 

rendah atau bahkan tidak berpendidikan, jadi perbedaannya sangat mencolok / 

terlihat. Disini banyak sekali anak-anak yang dari daerah samin Karangpace. 

4. Intinya sudah tidak ada perbedaan ya bu dengan masyarakat biasa yg bukan dari 

keluarga sikep? 

Jawab : semuanya sama dan tidak ada perbedaan yang mencolok antara orang 

sikep dan masyarakat biasa. Bahasa sehari-harinya adalah bahasa ngoko biasa 

jika seumuran jika lebih tua menggunakan bahasa krama 

5. Pertanyaan : Kemarin saya sudah menanyakan kepada orang tua samin dan 

mereka mengemukakan jika mereka telah sadar akan pentingnya pendidikan 

dasar di TK, SD, dan pendidikan selanjutnya. Mereka mengatakan bahwa 

anaknya telah bersekolah di TK Pertiwi 1 Klopoduwur. 

Jawab : Iya benar, tetapi sama saja tidak ada perbedaan antara anak sikep 

dengan anak-anak dari luar sikep. Pendidikannya sekarang tidak hanya sampai 

di SMP, ada juga yang sudah duduk di bangku STM.  

6. Pertanyaan : Tetapi saya pernah bertanya jika kebanyakan lulusanya masih 

lulusan SMP? 

Jawab : Iya memang benar kebanyakan masih lulusan SMP tetapi ada juga yang 

lulusan STM dahulu murid saya juga. Karena sekarang pola pikir mereka sudah 

baik dan menginginkan anaknya mengenyam pendidikan yang layak jadi ada 

juga yang sampai STM.  

7. Pertanyaan : Apakah ada kebudayaan-kebudayaan mereka yang dibawa dalam 

kesehariannya di sekolah? 
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Jawab : Kebudayaan yang mencolok di mereka itu tidak ada, 

mungkinkebudayaan yang mencolok itu hanya di orang–orang tuanya yang 

mempunyai pendapat berbeda melaksanakan kegiatan ritual adat, tetapi kalau 

anak-anak itu tidak ada dan semuanya sama saja.  

8. Pertanyaan : Kalau ibu mengajar disini sudah berapa tahun?  

Jawab : Saya di Klopoduwur ini dari kecil, saya mengajar disini dari tahun 1980 

hingga sekarang, jadi saya sudah 34 tahun mengajar disini. Bahkan ibunya anak-

anak itu kebanyakan dulu juga murid saya, jadi saya rasanya seperti mengajar 

cucu. 

9. Pertanyaan : Kalau bedanya mengajar anak-anak sikep jaman dahulu dengan 

jaman sekarang itu apa? 

Jawab : Dahulu yang kapan ya mbak? Soalnya saya masuk di tahun 80 itu juga 

sudah baik sudah biasa seperti biasa dan tidak ada masalah. Mungkin kalau 

sikep itu kan nenek moyang mereka, kalau tahun sekian sudah biasa. Mungkin 

dulu sekali ya yang berbeda, kalau dahulu mereka belum mengerti fungsi dan 

tujuan sekolah. Mungkin kalau dahulu sekolah itu di larang di anggap kurang 

berguna untuk mereka. 

10. Pertanyaan : Sepertinya kalau anak-anak atau orang-orang sikep itu seperti 

malas untuk menyapa orang yang datang di daerahnya ya bu? 

Jawab : Mungkin karena mereka tidak mau ikut campur urusan orang begitu 

sebetulnya tidak malas untuk menyapa, sebenarnya ramah-ramah orangnya 

karena mungkin belum kenal saja. Terkadang malah pada bilang “wong aku ora 

di takoni sek” jadi menganggap buat apa kita menyapa wong mereka tidak mau 
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menyapa kita dahulu. Ya sebnarnya mereka tidak angkuh. Kalau sudah kenal ya 

seperti biasa begini orangnya. 

11. Pertanyaan : Saya pernah kesana dan saya menyapa salah satu anak-anak disana 

tetapi anaknya malah lari?  

Jawab : Mungkin itu karena pergaulannya mereka itu kurang berani. Jadi tingkat 

keberanian mereka bergaul dengan orang asing itu masih rendah.  

12. Pertanyaan : Mengapa bisa seperti itu? Apakah lingkungan tempat tinggal 

mereka juga mempengaruhi? Karena mereka tinggal dan bergaul hanya di 

sekitar daerah situ saja? 

Jawab : Ya itu tadi mereka kurang pandai bergaul dengan orang asing, dan 

pengalamannya kan berbeda dengan orang-orang seperti kita yang bukan samin.  

13. Pertanyaan : Pengalaman yang seperti apa itu bu yang di maksudkan ibu? 

Jawab : Ya misalnya kan kalau anak-anak biasa, yang bukan samin ini sering 

berkomunikasi dengan orang lain misalnya sering di ajak pergi orang tuanya ke 

tempat-tempat lain, sering bertamu atau menerima tamu itu kan menjadi 

keberaniannya bertambah kalau seperti mereka kan jarang bertemu orang lain 

atau orang asing jadi mungkin masih sulit untuk menerima kedatangan orang 

lain.  

14. Pertanyaan : Seperti itu juga berpengaruh ya bu untuk keberanian anak? 

Jawab : Iya kan pasti ada perbedaan antara anak yang sering di ajak 

berkomunikasi dengan yang tidak pernah di ajak keluar. Kalau pun mereka suku 

samin mau keluar juga keluar kemana? Mereka kan keperluannya tidak 
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sebannyak kita, mungkin mereka hanya keluar ke sawah, ladang atau hutan 

paling saat nymbang ke tetangga yang punya hajat seperti itu saja, jadi kurang 

bergaul dengan orang. Tapi nanti kalau sudah kenal juga mereka akan baik tidak 

malas menyapa.  

15. Pertanyaan : Apakah kalau seperti itu akan mempengaruhi belajarnya di sekolah 

tidak bu? 

Jawab : Sementara ini juga tidak terlalu memepengaruhi, kadang juga anaknya 

ada yang pinter. Itu kan hanya pergaulan saja yang kurang berani. Nanti kalau 

sejalan dengan usianya pasti akan berkembang dengan baik. 
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CATATAN LAPANGAN 4 

Hari / tgl  : Sabtu, 29 Februari 2014 

Jam   : Pkl.09.50 – 10.30  

Tempat  : SD Negeri 1 Klopoduwur, Kec. Banjarejo 

Peristiwa  :  

 Saat pertama saya datang ke SD Negeri 1 Klopoduwur anak-anak berolahraga di 

lapangan lalau saya bertemu dengan ibu guru yang kebetulan lewat di dekat saya. Saya 

bertanya pada ibu guru tersebut ini yang berolahraga kelas berapa agar saya dapat 

menemui guru yang muridnya sedang berolahraga. Agar saya dapat mengobrol dengan 

tenang jika gurunya tidak ada jam pelajaran. Dan ibu guru menjawab kalau yang sedang 

berolahraga itu murid-murid kelas 3 yang di ampu oleh Bapak Mj.  

 Setelah di beri tahu ibu guru itu saya menmui bapak Mj di kantor guru. Saya 

masuk ke kantor dan bertanya mau bertemu pak Mj lalu pak Mj mempersilahkan saya 

untuk masuk dan duduk di ruang tamu kantor. Saya lalu memperkenalkan diri dan 

memohon izin menggangu dan meminta waktunya sebentar pada pak Mj, pak Mj 

memberi waktu saya untuk berbincang bincang. Lalu saya menyampaikan maksud dan 

tujuan saya kenapa saya menemui pak Majid. Dan pak Mj menceritakan apa yang ingin 

saya ketahui dari kebiasaan anak-anak samin di sekolah. Setelah lama kita berbincang-

bincang saya meminta izin pulang  dan mengucapkan banyak terimakasih pada pak Mj. 
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TRANSKRIP WAWANCARA IV 

Hari / tgl   : Jumat, 28 Februari 2014      

Jam    : pkl. 09.50 – 10.30      

Tempat   : SD Negeri 1 Klopoduwur, Kec. Banjarejo     

Topik Wawancara  : wawancara dengan Guru SD kelas 3  

Keterangan   : NS = Bapak Mj (guru kelas 3) 

       PN = Penanya 

A. Wawancara dengan informan ke lima (Bapak Mj) 

1. Pertanyaan : Apakah anak samin dari dusun Karangpace banyak yang sekolah 

disini? 

Jawab : Iya memamng benar disini ada anak-anak dari suku samin, bahkan 

sebagian besar memang mereka sekolahnya di SD sini.  

2. Pertanyaan : Apakah ada berbedaan kebiasaan anak-anak yang dari suku samin 

dengan anak-anak yang biasa atau luar suku samin? 

Jawab : Sementara ini yang saya tahu anak-anak samin itu biasa seperti anak-

anak yang bukan samin tetapi mereka punya pedoman atau prinsip mengakui 

kalau tidak meninggalkan pegangannya sejak jaman dahulu. Jadi dia berpegang 

teguh “ Nek dudu duwekku aku emoh ngakoni “ jadi kalau bukan miliknya 

mereka tidak mau mengakui. Mereka adalah orang-orang yang memegang teguh 

kejujuran, dia tidak mau mengambil yang bukan haknya atau bukan miliknya. 

Itu kebiasaan yang masih berjalan hingga sekarang. Tapi jika di perintah ini 

agak sulit, sulitnya bukan dalam hal dia mau atau tidaknya tetapi dalam hal 
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kejelasan memerintahnya. Harus pandai-pandainya yang memerintah. Harus di 

dengan kata-kata dorongan bagaimana caranya anak itu mau. Jangan menyuruh 

dengan tekanan apa lagi menekan mereka sudah bisa di pastikan mereka tidak 

akan berangkat jika mendapat tugas atau perintah bahkan akan membrontak 

tidak mau menjalankan tugas.  

3. Pertanyaan : Apakah ada perbedaan jika sedang bergaul dengan temannya? 

Jawab : Kalau bergaul dengan teman itu biasa hanya saja ya mereka memegang 

teguh apa yang dia percayai dan mereka anggap benar. Mereka berani ngotot 

untuntuk mempertahankan pendapat yang di anggapnya benar.  

4. Pertanyaan : Apakah ada perbedaan dalam hal pola pikir atau kecerdasan antara 

anak sikep dan non sikep? 

Jawab : Kalau masalah kecerdasan itu biasa saja. Ada juga kadang kala saat 

mereka tidak masuk itu tidak mau izin dengan membuat surat izin, dan berbagai 

macam alasannya. Aturan yang berlaku jika ada siswa yang tidak masuk itu 

harus izin dengan membuat surat izin mereka itu merasa tertekan dengan aturan 

seperti itu jadi kita harus pandai-pandai membuat kata-kata agar mereka tidak 

merasa tertekan dan mau menjalankan aturan jika tidak masuk harus izin.  

5. Pertanyaan : Contoh kejujuran dan memepertahankan pendapatnya saat berada 

di sekolah? 

Jawab : Contohnya jika ada sampah jatuh di kelas dan tidak di buang di 

tempatnya lalu saya menyuruh tolong di buang ditempat sampah. Nah itu anak 

samin yang saya suruh itu tidak mau membuang ke tempat sampah karena dia 

merasa bukan dia yang membuang sampah sembarangan jadi dia tetap 
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mempertahankan pendapatnya karena di benar-benar bukan yang membuang 

sampah di tempat itu. Nah tergantung kita sebagai guru harus pandai-pandai 

mengolah kata-kata agar mereka paham dan mengerti serta mau menjalakan 

perintah dengan baik. Intinya harus pandai-pandai mengambil hati anak-anak. 

Seperti harusnya mengatakan ayo sama-sama kita menjaga kebersihan agar 

semuanya sehat. Seperti itu baru mereka mau.  

6. Pertanyaan : Bapak berapa tahun mengajar disini? 

Jawab : Saya baru 7 tahun pindah kesini, dulunya saya di SD Pengkol Rejo 

kecamatannya juga ikut Banjarejo sini. Ya disini itu anak-anak samin itu 

terkenal ngeyel mbak. Jadi kita dalam menjelaskan itu harus benar-benar jelas.  

7. Pertanyaan : Bagaimana dengan tingkat keberanian anak dalam berkomunikasi 

dengan teman sebaya atau orang yang lebih dewasa? 

Jawab : Sudah biasa seperti orang biasa tetapi ya itu tadi dia akan 

mempertahankan pendapatnya yang di anggap dia benar. Jika pendapat mereka 

salah kita harus pandai-pandai menjelaskan dan meluruskan kebenarannya itu 

seperti apa. Mereka saat memegang teguh pendiriannya. Jadi filosofi idupnya itu 

di pegang teguh. Misalnya kita meminta buah kelapa yang ada di depan 

rumahnya. Pasti tidak di bolehkan harusnya kata-kata nya jangan meminta tapi 

bilang saja kalau butuh kelapa itu untuk obat pasti di kasih, tetapi kalau 

bilangnya minta pasti jawabnya minta saja pada yang punya, kelapa itu bukan 

punya saya, saya memang yang menanam tapi saya bukan yang mempunyai. 

Yang mempunyai adalah Gusti (Allah) saya hanya perantara untuk menanam 

seperti itu.  
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8. Pertanyaan : Bahasa yang di gunakan kepada teman atau guru itu menggunakan 

bahasa apa? 

Jawab : Yang digunakan kalau sama teman itu ngoko tapi kalau sama guru 

terkadang ngoko terkadang bahasa krama kadang kala juga bahasa indonesia. 

(masih clebang clebung) 

9. Pertanyaan : Apakah teman-teman yang bukan samin itu membedakan anak 

yang bukan samin? 

Jawab : Tidak, tidak ada yang membedakan semua sama. 

10. Pertanyaan : Apakah sifat yang ngotot seperti itu karena pengaruh dari orang 

tuanya atau tidak? 

Jawab : Tidak, itu sudah menjadi naluri mereka sabagai orang sikep. Kalau 

orang tua itu kurang perhatian pada anaknya, sepertinya begitu kalau menurut 

saya. Kalau ada kesulitan belajar mereka membuat suatu kelompok belajar dan 

mereka belajar bersama-sama. 
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CATATAN LAPANGAN 5 

Hari / tgl  : Sabtu, 1 Maret 2014 

Jam   : 11.00 – 12.30 

Tempat  : Dsn. Karangpace, Ds. Klopoduwur Kec. Banjarejo 

Peristiwa  :  

 Pada saat pertama kali saya tiba di pendopo dusun karangpace desa Klopo 

duwur ternyata banyak tas-tas punggung tergletak di lantai pendopo.  Saya duduk-

duduk sebentar di pendopo memang sengaja saya tidak langsung ke rumah mbah Lasio 

saya duduk melihat suasana di sana di pendopo.  

 Saat saya duduk di pendopo mbah Ls keluar dari rumah karena mau mandi. Dan 

saya menunggunmbah keluar barulah beberapa saat saya masuk ke rumah mbah Ls. 

Dan saya ditemui oleh mbah Wn dan mbah Wn mempersilahkan saya masuk dan duduk 

di dalam rumah. Mbah Wn bilang jika mbah Ls sedang makan siang dan saya akhirnya 

saya menunggu mbah Ls selesai makan.  

 Lalu mbah Ls menanyakan apa maksud kedatangan saya dan saya memberi tahu 

ada kekaurangan dan ada yang belum jelas dengan pernyataan mbah Ls di waktu 

kemren saat wawancara ke 1 dan 2 dahulu.  Mbah Ls menceritakan tentang berbagai hal 

yang ada di ajaran sikep.  Setelah mbah Ls dan mbah Wn menceritakan saya pamit 

pulang dan mengucapkan terimakasih pada mbah Ls dan mbah Wn. 
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TRANSKRIP WAWANCARA V 

Hari / tgl   : Sabtu,  1 Maret 2014  

Jam    : pkl. 11.00 – 12.30   

Tempat   : Dsn. Karangpace, Ds. Klopoduwur Kec. Banjarejo 

Keterangan : NS = Mbah Ls (sesepuh sikep) 

 PN = Penanya  

Topik Wawancara  : wawancara tentang tujuan hiduup (gesang) orang sikep 

A. Wawancara dengan informan ke 1 (Mbah Ls) 

1. Pertanyaan : Tujuan hidup orang sikep itu seperti apa? 

Jawab  : Tujuan hidup yang di maksudkan adalah berbuat baik dengan sesama 

orang, jangan sampai membuat sakit fisik maupun hati orang lain. Membuat 

sakit hati orang lain itu bagi kami adalah hutang ibaratnya kita hutang 

keburukan dengan orang lain. Jika kita sudah menanamkan keburukan maka 

suatu saat nanti kita akan menuai keburukan juga. Hutang keburukan pasti suatu 

saat di balas keburukan. Jadi kita jangan sampai hutang keburukan dengan 

sesama manusia.  

2. Pertanyaan : Apakah tidak ada tujuan khusus? Seperti tujuan untuk kluarganya 

seperti meneykolahkan anak hingga anak menjadi orang yang sukses? Atau 

selainnya? 

Jawab : Ya jelas ada pasti menginginkan anaknya pinter menjadi orang yang 

bijaksana mbak tapi kalau masalah menyekolahkan anak itu butuh dana, kalau 

ada dananya dan kita mampu pasti di sekolahkan sampai tinggi, tetapi kalau 
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tidak ada dananya ya semampu kita saja. Sekarang memintarkan anak itu ada 

anggarannya. Tapi kalau anak mengerti itu beda dengan anak pinter. Kalau 

pinter itu pinter tulisan pinter sekolah tapi kalau mengerti itu pinter kaweruhan 

(peniten) yang sudah pernah di lakukan dan yang belum di lakukan.   

Tahu arah ombaknya alam ini itu di katakan orang mengerti atau niteni. 

Misalnya “ iki kiro-kiro mbesuk iki negoro bakal ono gegeran, mbesuk wong 

mlaku iku ono pajekke, mbesuk jakarta karo kene iku dadi ereg (cedak)” artinya 

orang jaman dahulu itu bisa menggambarkan atau meramalkan keadaan 

sekarang adanya bencana, mbesuk wong mlaku iku ono pajekke itu artinya kalau 

di jaman sekarang kita perjalanan itu naik motor atau naik mobil itu butuh 

bensin dan pajak yang di maksud itu adalah bensin itu. mbesuk jakarta karo 

kene iku dadi ereg (cedak) artinya jakarta dan di sini bisa dekat karena jaman 

sekarang ada telepon atau HP jadi jauh pun terasa dekat karena bisa mengobrol 

seperti berdekatan. Ada lagi kata orang jaman dahulu berpesan suatu saat nanti 

ada pajek gello artinya kalau di jaman sekarang itu yang di maksud adalah KTP.  

3. Pertanyaan : Dahulu sebelum adanya pendopo kalau mengajarkan laku sikep itu 

dimana? 

Jawab : Sebelum adanya pendopo untuk mengajarkan atau melakukan laku 

sikep itu di lakukan di tengah hutan sambil kita berjalan dan begadang 

(melekan). Dahulu sebelum adanya pendopo kalau ada penelitian atau tamu dari 

mana saja itu saya persilahkan duduk di gubug saya (dirumah) jika di gubuk 

tidak muat ya sampai kehalaman rumah saya (plataran). Dahulu juga pernah 

saat ada penelitian dari Papua itu 45 orang samapi di gubug tidak muat hingga 

sampai kehalaman saya pasangkan tikar lalu saya duduk di tengah menjelaskan 
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jika ada yang ingin di tanyakan peneliti, ini sekitar tahun 2007. Dahulu masih 

jarang orang meneliti disini tidak seperti sekarang hampir setiap hari ada saja 

yang menliti disini dulu yang banyak dari luar kota Semarang, Jogja, Jakarta.  

4. Pertanyaan : Itu karena dulu banyak orang yang belum kenal dan tahu siapa 

samin itu ya mbah? 

Jawab : Iya itu karena dulu belum banyak orang yang tahu, paling hanya 

membaca buku yang ingin meyakinkan dan memastikan kalau samin itu ada lalu 

mereka datang kesini. Kalau sekarang kan banyak yang tahu, ada juga yang 

bilang di Internet itu kelihatan orang-orang samin begitu katanya. Kalau dahulu 

orang kesini itu ingin tahu lakune sikep tukar kaweruh lakune karena orang sini 

itu di bilang dungo (doa), ilmu (keilmuan) itu juga tidak mau karena disini 

hanya laku sejatine wong gesang ning alam ndunyo kudu nandur kabecikan 

artinya orang hidup setiap akan melakukan apapun harus selalu menanamkan 

kebaikan jangan sampai menanam keburukan. Karena kata orang jaman dahulu 

itu kalau orang yang sudah meninggal itu jika orang saat hidup di dunia berbuat 

baik ruhnya akan sealalu baru (bakal ganti sandangan sing anyar). 

5. Pertanyaan : Bagaimana cara memberi tahu atau mengajari anak-anak dalam hal 

kebaikan (kebecikan)? Apakah mbah Lasio mungkin setiap hari apa 

mengumpulkan anak-anak dan memberi pengarahan? Atau mungkin dari pihak 

orang tuanya sendiri-sendiri?  

Jawab : Kalau dalam hal itu orang tuanya sendiri-sendiri tapi kalau saat bermain 

disini ya saya juga ikut menasehati. “ le nduk ojo do tukaran kabeh iki dulur, 

nek do tukaran iku sing mbuk buru opo? Wong nek dulur iku nduwe panganan 

akeh sitik iku iso wewehan” artinya anak-anak jangan suka bertengkar kita 



117 
 

 
 

sesama saudara, apa yang diinginkan jika bertengkar? Kalau saudara itu 

ibaratnya ada makanan sedikit itu bisa saling memberi dan saling merasakan.  

6. Pertanyaan : Itu saat dimana mbah menasehati seperti itu? 

Jawab : Ya saat sedang bermain di depan pendopo. Terkadang saya marah 

dengan bercanda seperti itu mbak. Saya bilang nanti tidak saya beli kan es kalau 

bertengkar. Intinya laku sikep itu sesama orang tua atau anak itu tidak boleh 

membeda-bedakan karena sama-sama makhluk hidup (sami-sami gesang). 

7. Pertanyaan : Bagaimana cara menanamkan rasa cinta dengan budaya nenek 

moyang seperti laku sikep? Agar anak dapat mempunyai rasa menguri-uri 

budaya nenek moyang? 

Jawab : Kalau anak itu belum kuat kalau di ajari laku sikep. Bisa mengajarkan 

laku sikep itu kalau sudah berumur 40 tahun kalau belum usia itu saya rasa 

belum siap atau belum matang untuk melaksanakan laku sikep. Karena kalau 

tidak kuat bisa setres. Kalau umur 30 tahun kebawah itu hanya nasehat atau 

petuah saja. Kalau 30 keatas akan mualai di ajarkan sedikit demi sedikit. Seperti 

anak saya itu juga sudah selalu saya ingatkan kalau saya tidak suka kalau jika 

anak saya bertengkar dengan siapa pun karena semuanya saudara kita. 

ibaratinya jika sealalu berbuat baik dengan siapa pun atau saudara saat kita tidak 

punya uang atau belum makan saat berpergian kita mampir ke tempat saudara 

pasti ada saja berkah kebaikan dari saudara kita.  

8. Pertanyaan : Kalau ada orang-orang sikep yang keluar dari kampung dan 

mungkin tinggal di luar kota beberapa saat, apakah akan juga lupa dengan 

budaya sikep seperti laku sikep?  
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Jawab : Ya tidak, tidak akan lupa dengan budayanya sendiri. 

9. Pertanyaan : Kalau misalnya sebelum umur 40 tahun yang memberi nasehat atau 

petuah itu sudah meninggal, lha itu bagaimana? 

Jawab : Tetap saja bisa jika di dalam hatinya sudah ada niatan ingin melakukan 

laku sikep pasti itu akan mendapat tuntunan sendiri meskipun tidak ada orang 

tua yang menuntun. Bagi kami tiap orang itu mempunyai guru sendiri-sendiri. 

Saya itu sebenarnya tidak punya hak memberikan wejangan dan menggurui 

orang lain juga tidak. 

10. Pertanyaan : Guru yang di maksud itu guru yang bagaimana yang ada di diri kita 

sendiri? Pengalaman atau seperti apa? 

Jawab : Gurunya itu ya yang selalu mengakui dan mengingat saudara yang lahir 

sama dalam satu hari “kakang kawah adi ari-ari ” yang ada di bumi dan yang di 

atas itu adalah Wiji sejati (Gusti / Allah). Kalau Gusti itu guru sejati sejatining 

guru artinya guru dari segala guru / guru tertinggi di jagat raya ini. Nah nanti 

jika mau mengukuhi guru-guru yang ada pasti itu tertuntun sendiri untuk 

melakukan laku sikep. Saoalnya saya sendiri. Juga tidak ada yang memberi tahu. 

Saya juga awalnya tidak bisa, saya juga tidak pernah berguru dengan orang lain. 

Guru saya ya saya sendiri ini. Saya saat melakukan pertama saat malam jumat 

atau malam selasa itu saya begadang tidak duduk, berjalan jalan keliling 

kampung saya merasa memperoleh wejangan dar yang ada di dalam diri saya 

sendiri. Dan guru yang terlihat itu adalah orang tua kita sendiri.  

11. Pertanyaan : Apakah ada perbedaan anatara pengajaran untuk laki-laki dan 

perempuan? 
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Jawab : Kalau perempuan itu hanya melakukan poso ngrowot (puasa yang tidak 

memakan nasi hanya memakan umbi-umbian dan buah-buahan) yang penting 

tidak nasi dan tidak ada rasa asin tau gurih tetapi manis boleh. Itu di lakukan 

satu hari sampai tujuh hari. Setelah tujuh hari itu bungkar atau selesai. Kalau 

laki-laki ya kalau bisa semuanya harus dilakukan. 

12. Pertanyaan : Kapan ritual itu di laksanakan? 

Jawab : Saat tanggal 1 suro Itu di laksanakan. Memang saat akan melaksanakan 

itu pertama kali itu rasanya sangat berat. Tapi kalau sudah di niati akan terasa 

ringan. 

13. Pertanyaan : Apakah sampai saat ini masih ada orang yang melakukan ritual itu? 

Jawab : Saya setiap tahun selalu melaksanakan ritual itu bersama istri saya.  

14. Pertanyaan : Dahulu mbah Lasio yang mengajari semua itu siapa? 

Jawab : Ya yang mengajari saya itu guru sejati (Allah). Banyak juga yang tidak 

percaya dengan saya karena saya yang tidak sekolah. Saya dari kecil juga cuma 

menggembala. Kalau seandainya saya tidak mendapat petunjuk dari guru sejati 

ya pasti ritual laku sikep ini hilang. Saya jug pasti bingung, saya pertama kali 

melakukan itu tahum 1996. Karena dahulu saya tidak sekolah karena dahulu 

yang menjajah Indonesia itu belanda saya tidak mau sekolah di sekolah Belanda. 

Karena menurut orang sikep itu orang belanda adalah orang yang kamurkan atau 

rakus. Sudah punya tempat dan negara sendiri masih juga merebut negara kita. 

tapi di jalan sekarang ini banyak juga orang kamurkan contohnya sudah npunya 

motor 1 masih beli motor lagi. Sudah punya mobil 1 kurang beli mobil lagi 

serasa orang itu tidak pernah puas. Kalau untuk orang sikep itu buat apa? Harta 
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banyak dari membohongi orang atau bertengkar akibat warisan atau apa 

sedangkan hartanya tidak di bawa mati. Kalau orang menanamkan kebaikan jika 

mati kebaikan kitalah yang di bawa mati.  

15. Pertanyaan : Disini gunanya pendopo adalah tempat berkumpul, kalau dulu 

sebelum adanya pendopo berkumpulnya dimana? 

Jawab : Ya di hutan itu tadi, nanti kalau sudah selesai turun lagi kekampung .  

16. Pertanyaan : Apakah ada keuntungan dengan di bangunnya pendopo disini? 

Jawab : Ya di pendopo ini hanya tempat ngobrol berkumpul tukar kaweruh saja 

tetap ritualnya di hutan. Karena jika mengadakan di tempat khusus ritual di 

hutan menurut saya itu wahyunya dari Gusti mudah sampai tidak terhalang oleh 

apa pun yang di buat oleh tangan manusia.  

17. Pertanyaan : Apa yang diminta saat ritual seperti itu? 

Jawab : Hanya meminta di terangkan hatinya jangan sampai silau dengan harta 

dan kemewahan hidup. Kalau orang-orang jaman sekarang ya kalau banyak 

orang itu pasti terang hatinya. 

18. Pertanyaan : Kalau dahulu orang tidak di bolehkan sekolah kalau sekarang itu 

bisa di bolehkan dan bahkan mengaji, siapa itu yang memperbolehkan? 

Jawab : Sebenarnya sejak saya kecil itu sudah di bolehkan sekolah. Karena ibu 

saya juga dulu sekolah. Saya tidak sekolah karena saya tinggal di tengah hutan 

dan berladang, keseharian saya menggembala. Dulu saya ingi sekolah tidak di 

bolehkan orang tua yang saya ikuti. Tetapi saat Bung Karno memimpin 
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Indonesia saat itu juga orang sikep mau mentaati apa pun yang menjadi aturan 

negara.  

19. Pertanyaan : Jika orang tua sedang tukar kaweruh di pendopo apa juga mengajak 

serta anak-anaknya? 

Jawab : Ya tidak karena biasanya tukar kaweruh itu di mulai jam 9 malam jadi 

anak-anak tidak ikut. Ibaratnya anak itu belum waktunya. Yang saya sampaikan 

ke mbak dan orang yang masih berumur 30 tahun kebawah itu nhanya dasar-

dasarnya ibarat itu singkong hanya kulitnya yang saya sampaikan karena belum 

waktunya.  

20. Pertanyaan : Misalnya ini kan kalau melaksanakan ritual itu mengajak anak 

meskipun anak itu belum paham setidaknya anak itu pernah melihat jika orang 

tuanya pernah melakukan ritual itu dan mungkin jika besar nanti bisa menjadi 

bekal, kenapa tidak seperti itu saja? 

Jawab : Ya ada juga yang seperti itu hanya mendengarkan saja. Saya dulu juga 

seperti itu juga.  

21. Pertanyaan : Apakah dalam ritual ritual itu bisa di lakukan bersama anatara laki-

laki dan perempuan?  

Jawab : Tentu saja itu malah lebih baik jika dilakukan bersama ibarat ilmu itu 

akan menjadi ampuh.  

22. Pertanyaan  : Apakah ada dampak yang di timbulkan jika ada orang sikep yang 

keluar lalu kembali lagi, apakah ada dampak budaya lain yang mempengaruhi 

perubahan budaya sikep? 
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Jawab  : Tidak ada. Setiap orang kan punya kepercayaan sendiri-sendiri. Seperti 

saya kan juga pendirian sendiri tidak mudah di pengaruhi.  

23. Pertanyaan : Apakah anak mbah Lasio juga sudah melaksanakan laku sikep? 

Jawab  : Belum karena anak saya baru berumur 28 tahun. Nanti kalu sudah 

berumur 30 nanti saya suruh latihan laku sikep. 

24. Pertanyaan : Yang melakukan ritual ini hanya keturunan mbah Engkrek atau 

seua orang sikep? 

Jawab  : Ya tidak, ya mana saja yang mau bukan hanya keturunan mbah 

Engkrek.  

25. Pertanyaan : Kalau ada orang sikep yang tidak mau melakukan ritual itu 

bagaimana? 

Jawab  : Ya terserah mereka saya tidak memaksa, mudah atau tidak jalan hidup 

mereka itu kan tergantung cara mereka menjalani hidup ini. Jika saya di tanya 

orang yang ingin tahu laku sikep yang ingin melaksanakan tapi tidak tahu 

caranya ya saya akan menjawab setahu dan semampu saya. Sebenarnya laku itu 

tidak perlu di perintah tergantung greget hatinya sendiri. 

26. Pertanyaan : Apakah orang sike sendiri di sini masih ada yang belum melakukan 

laku seperti itu? 

Jawab  :Ya ada itu tergantung mereka sendiri, kemauan mereka sendiri. Saya 

tidak pernah memaksa mau ikut kumpul ya silahkan tidak juga tidak apa-apa.  

27. Pertanyaan : Apakah ada undangan khusus jika mau mengadakan perkumpulan 

di pendopo bagi orang sekitar atau sikep di tempat lain? 
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Jawab  : Undangan itu kalau ada acara khusus saja. Seperti saya punya hajat 

syukuran begitu. 

28. Pertanyaan : Kalau sekarang nama anak-anak sikep juga seperti nama moderen, 

itu menurut mbah bagaimana? 

Jawab  : Sekarang kan juga sudah banyak orang sikep yang sekolah dan tahu 

nama-nama yang bagus untuk anaknya.  

29. Pertanyaan : Kalau ajaran laku sikep itu tidak di paksakan jika anak-anak atau 

generasi penerus banyak yang tidak mau melakukan apakah itu tidak berbahaya? 

Bagaiamana kalau nanti tidak ada penerusnya? 

Jawab : Ya tetap ada, sekarang juga sudah banyak, dari yang tua, setengah tua, 

nanti seperti itu kan pasti akan di kasih tahu yang sudah paham. Kan bisa saja 

mungkin saya nanti sudah meninggal, kan bisa saja ruh saya turun ke anak cucu 

saya. Pasti dengan sendirinya akan menjalankan perintah sikep. 
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CATATAN LAPANGAN 6 

Hari / tgl  : Selasa, 11 Maret 2014 

Jam   : 10.00 – 12.30 

Tempat  : Dsn. Karangpace, Ds. Klopoduwur Kec. Banjarejo  

 Saat saya datang kembali ke kampung Karangpace saya duduk dulu di pendopo 

Samin. Saya memang sengaja tidak langsung ke rumah mbah Ls karena kali ini saya 

ingin menanyai ibu-ibu atau orang tua yang ada di sekitar pendopo. Kebetulan ada 

seorang ibu yang pulang dari sawah atau ladang membawa sekarung rumput yang di 

gendong.  

 Setelah ibu itu masuk kerumah untuk berbenah atau beristirahat sejenak saya 

masih menunggu dahulu. Beberapa saat setelah ibu itu masuk kerumah kebetulan keluar 

lagi untuk mengambil sabit yang tergletak di dekat rumput yang di bawanya tadi. 

 Saya bertanya kepada ibu itu, dulu pernah juga saya wawancarai di wawancara 

ke dua saya. Ibu ini bernama bu Kt yang mempunya dua anak yaitu Bg dan Im. Saya 

lalu meminta waktu sebentar dan menanyakan si ibu sedang sibuk atau tidak, kebetulan 

ibu Kt menjawab tidak. dan saya mulai berbincang dengan bu Karti di emperan 

rumahnya.  

 Setelah saya beberapa saat berbicara dengan bu Kt saya meminta tolong bu Kt 

memanggil Im anaknya yang duduk di kelas 3 SD. Kemudian saya beratanya dengan Im 

meskipun imam agak malu-malu untuk menjawabnya.  

 Setelah saya berbincang dengan ibu dan anak yaitu bu Kt dan Im anaknya saya 

masih ingin mampir kerumah mbah Ls. Kebetulan mbah Ls sedang duduk di depan 
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rumahnya dan akhirnya saya bercerita pada mbah Ls tentang pembicaraan saya dengan 

bu Kt dan Im. Lalu mbah Ls menerangkan dan menjelaskan serta membenarkan tentang 

apa yang sudah saya bicarakan kepada bu Kt dan Im.  
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TRANSKRIP WAWANCARA VI 

Hari / tgl   : Selasa,  11 Maret 2014     

Jam    : pkl. 10.00 – 12.30  

Tempat   : Dsn. Karangpace, Ds. Klopoduwur Kec. Banjarejo  

Topik Wawancara  : wawancara tentang bahasa keseharian dan tingkah laku   anak 

  

Keterangan   : NS1 = Ibu Kt, NS2 = Im, NS3 = Mbah Ls,   

 PN = Penanya  

A. Wawancara dengan subyek ke 2 (ibu Kt) 

1. Pertanyaan : Bagaimana cara mengajarkan sosialisasi (srawung) dengan orang 

lain yang ada di sekitar maupun orang luar? 

Jawab : Cara mengajarkannya ya tidak ada yang khusus, kalau di sekitar ya 

biarkan anak-anak bermain tidak membatasi bermainnya. Biarkan akrab dengan 

saudara atau tetangga. Kalau untuk orang luar ya saya tetap menasehatinya 

harus hormat dengan orang yang lebih tua. Berbuat baik dengan sesama. Kalau 

tidak bisa bahasa yang bagus atau halus dengan orang tua tetapi harus tetap 

berprilaku baik dan sopan. Omongan kasar atau ngoko tidak apa-apa yang 

penting tindak tanduk harus tetap sopan.  

2. Pertanyaan : Kenapa kalau ada orang yang baru datang ke sini itu sepertinya 

cuek atau tidak menghiraukan orang yang datang itu kenapa bu? 

Jawab : Bukannya tidak menghiraukan mbak itu karena kita takut kalau salah 

ngomong jadi takut untuk mulai berbicara. Biasanya orang datang kesini kan 
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perlunya macam-macam ada yang Cuma melihat lihat di pendopo, ada juga 

yang berteduh atau inging bertemu mbah Lasio karena yang di tuakan disini dan 

tau sejarahnya mbah Lasio jadi kami berpikiran mungkin ingin bertemu mbah 

Lasio saja. Kami tidak mempunyai maksud apapun. 

3. Pertanyaan : Apakah hal seperti itu juga ibu ajarkan ke anak-anak yang takut 

untuk memulai pembicaraan dengan orang lain? 

Jawab : Tidak mbak, saya tidak mengajarkan seperti itu. Saya hanya berpesan 

berbuat baiklah pada orang lain. Jangan menyakiti hati orang lain. 

4. Pertanyaan : Kalau tentang kejujuran itu bagaimana ibu mengajarinya? 

Jawab : Saya nasehati jangan suka mengaku yang bukan hak miliknya karena itu 

berdosa. Ya seperti itu mbak. Saya menekankan pada anak saya tentang 

nkejujuran. 

5. Pertanyaan : Kapan ibu mulai mengajak anak dalam acara-acara seperti di luar 

atau acara di mana pun dan samapai kapan ibu tidak mengajak dalam acara-

acara di luar? 

Jawab : Sejak anak saya masih kecil dan biasanya saya tidak mengajak saat 

anak-anak sudah SD kelas 5 karena mungkin sudah besar. Terkadang anak 

sudah tidak mau di ajak karena malu itu dengan sendirinya.  

6. Pertanyaan : Keteladanan apa atau contoh seperti apa yang ibu berikan dalam 

ibu bersosialisasi dengan orang lain?  

Jawab : Bicara yang sopan pada orang, berusaha jangan menyakiti orang lain. 

Pokoknya bersikap baik dengan orang.  
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7. Pertanyaan : Bagaimana cara mengatasi dengan pandangan anak yang berbeda 

dengan pendapat orang tuanya?  

Jawab : Saya akan menjelaskan baik buruknya hal yang akan di lakukan pada 

anak saya. Saya jelaskan kalau melakukan itu akan bagaimana dan kalau 

menurut orang tua itu baiknyabagaimana gitu saja akan measehatinya.  

8. Pertanyaan : Apa itu karena sudah menjadi ciri khas orang sikep di kenal dengan 

orang yangjujur? Ada tidak hubungannya dengan itu? 

Jawab : Tidak ada mbk sebenarnya dengan ciri khas itu. Ya jujur itu an baik 

mbak. Di percaya orang itu susah makannya untuk bisa di percaya orang itu 

harus jujur dan tidak mengecewakan orang lain.  

9. Pertanyaan : Menurut ibu atau harapan ibu nanti kalau anak-anaknya sudah 

besar ibu pengen anaknya jadi apa? Guru, tentara atau tani seperti ibu. 

Jawab : Ya saya pengen anak saya jadi pegawai dan hidupnya lebih baik lagi 

tapi jadi pegawai itu susah mbak. Saya berharap anak saya pokoknya hidupnya 

lebih baik dari saya. Saya tidak punya biaya yang cukup besar saya hanya 

berharap anak saya jadi orang baik. 

10. Pertanyaan : Kalau ibu punya harapan seperti itu apa ibu tidak ingin 

mengusahakan demi mewujudkan keiinginginan ibu? 

Jawab : Ya ingin mbak tapi saya tidak punya apa-apa saya sudah berusaha juga 

tetap saja susah mbak. Disini sekolah sampai STM sudah bagus dan masih 

jarang mbak disini. 
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B. Wawancara dengan subyek ke lima (Im) 

1. Pertanyaan : Dik Imam masih sering ikut pergi kalau ibu pergi atau tidak? 

misalnya pergi nyumbang (buwoh)? 

Jawab  : Kadang-kadang ikut kadang kadang tidak 

2. Pertanyaan : Kalau misalnya tidak di ajak imam nangis apa tidak? 

Jawab : Kadang nangis kalau di tinggal kadang tidak.  

3. Pertanyaan : Ibunya imam galak apa tidak? 

Jawab  : Kadang galak kalau saya bandel 

4. Pertanyaan : Imam suka bohong tidak kalau sama ibu bapak? Atau sama teman-

teman di sekolah? 

Jawab  : Tidak  

5. Pertanyaan : Bagaimana ibu kalau ngajari imam tetntang kejujuran? 

Jawab  : Di nasehati ibu 

6. Pertanyaan : Misale imam nemu uang di jalan imam ambil atau imam biarkan? 

Jawab  : Biarkan  

7. Pertanyaan : Kenapa di biarkan? Kan bisa buat jajan imam? 

Jawab  : Tidak mau takut salah.  

8. Pertanyaan : Kalau misalnya teman imam membuang sampah sembarangan trus 

imam di perintah pak guru suruh membuang imam mau apa tidak? padahal kan 

bukan imam yang membuang sampah sembarangan. 
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Jawab  : Mau kalau di suruh pak guru. 

9. Pertanyaan : Kalau setahu kakak orang sikep tidak mau mengakui kalau bukan 

dia yang melakukan kok imam mau padahal kan bukan imam yang membuang? 

Jawab  : Mau kalau di suruh pak guru 

10. Pertanyaan : Berarti sebenarnya kalau tidak di suruh tidak mau? Kenapa begitu? 

Jawab  : Tidak, tidak apa-apa. 

11. Pertanyaan : Im pernah tidak kalau tidak setuju dengan pendapat orang tua? 

Kalau misalnya imam tidak suka atau tidak setuju begitu imam gimana cara 

ngomongnya? Misalnya ya imam pengen les matematika tapi tidak di ijinkan 

ibu. Lha imam itu gimana cara menjelaskan ke ibu biar di bolehkan? Atau imam 

manut ke ibu kalau tidak boleh ya sudah.  

Jawab  : Nurut  kalau tidak boleh ya tidak apa-apa  

C. Wawancara dengan inforamn ke 2 mbah Ls 

1. Pertanyaan : Saya tadi sudah tanya tentang kejujuran orang sikep mbah tapi rata-

rata bukan karena kejujuran itu ciri khas orang sikep tetapi memang orang itu 

dalam hidup harus jujur?  

Jawab  : Orang hidup itu yang di cari apa mbak? Ruginy apa tinggal jujur. Jujur 

tidak karena ciri khas jujur karena sudah menjadi kewajiban manusia. Di agama 

kan juga sudah di ajarkan to mbak. Agama apa pun bukan hanay di islam.  

2. Pertanyaan : Kalau tentang kata-kata gesang dan lain-lain yang bagi saya itu 

awam itu dari mana mbah? Apakah ada primbon buku atau apa untuk 

mengajarkan kata-kata seperti itu mbah? 
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Jawab  : Primbon tidak ada mbak itu bahasa turunan saya belajar dan mendengar 

dari orang yang terdahulu dari orang tua saya.  

3. Pertanyaan : Kata-kata seperti itu apa mbah juga ajarkan ke anak cucu? 

Jawab  : Tidak, saya tidak mengajarkan, saya hanya berbicara seperti ini di tiru 

silahkan tidak juga tidak apa-apa saya tidak mengajarkan secara khusus.  

4. Pertanyaan : Sebetulnya sejak kapan anak itu di ajak kumpul-kumpul di 

pendopo? Apakah ada ketentuan umur? 

Jawab  : Umur berapa saja boleh ikut kalau hanya sekedar kumpul-kumpul. Tapi 

rata-rata yang ikut kumpul itu bapak dan saya tidak pernah memaksakan hanya 

yang mau dan yang bisa saja boleh hadir. Kalau seumpama anak ada yang ingin 

ikut ya tidak apa-apa karena ini hanya ngobrol biasa tukar kaweruh. Tapi ya 

biasanya anak-anak tidak ada yang ikut karena belum mengerti apa yang kita 

bicarakan mungkin nanti kalau sudah besar sudah paham boleh ikut dan 

bertanya apa yang ingin di ketahuinya.  

5. Pertanyaan : Saya pernah mendengar cerita kalau orang ingin meminta kelapa 

yang ada di depan rumah orang sikep saat orang yang butuh itu minta kepada 

orang sikep itu malah menjawab njaluko dewe karo sing nduwe maksudnya di 

suruh minta pada Gusti itu gimana mbah maksudnya seperti itu? 

Jawab  : Semua yang ada di dunia ini kan tidak ada dengan sendirinya mbak. 

Semua ada yang menciptakan yaitu Gusti. Lha orang-orang seperti kita ini 

hanya lantarannya untuk menanan dan merawat juga menjaga dengan baik yang 

sudah di ciptakan. Akal pikiran menanam itu juga datangnya dari Gusti jadi kita 

hanya lantaran saja.  
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6. Pertanyaan : Lha harusnya itu seperti apa mbah jika ingin meminta sesuatu hal 

seperti itu? Cara memintanya bagaimana?  

Jawab  : Misalnya butuh kelapa cara ngomongnya “ Lur aku butuh kelopo sing 

ning ngarep omahmu gawe obat panas anakku aku wis ngomong karo Gusti 

mesti ngerti nek aku butuh kanggo obat anakku “ seperti itu mbak. Tapi kata-

kata itu hanya orang-orang dulu yang sering berbicara, kalau sekarang misalnya 

butuh apa ya tinggal saja meminta pada yang punya sebagai lantaran yang 

menanam dan merawatnya. Kalau sekarang sudah seperti biasa tetapi tidak 

mengurangi rasa percaya kalau itu adalah ciptaan Gusti yang di titipkan pada 

kita.  
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CATATAN LAPANGAN 7 

Hari / tgl  : Rabu, 12 Maret 2014 

Jam   : 10.00 – 10.30 

Tempat  : TK Pertiwi Ds. Klopoduwur Kec. Banjarejo  

 Saya datang lagi ke TK pertiwi desa Klopoduwur yang tempatnya satu lokasi 

dengan SD  N 1 Klopoduwur. Saya datang kesana tidak menunggu lama seperti 

kedatangan saya yang terdahulu karena saya sudah tau jika pulangnya di TK ini jam 10 

agar saya tidak menunggu lama.  

Saya langsung menemui bu Enik untuk menanyakann hal-hal yang kurang guna 

memenuhi data observasi saya. Setelah saya memaohon izin dan bu En mempersilahkan 

masuk, dan saya memulai wawancara.  
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TRANSKRIP WAWANCARA VII 

Hari / tgl   : Rabu,  12 Maret 2014 

Jam    : pkl. 10.00 – 10.15  

Tempat   : TK Pertiwi 1 Klopoduwur Kec. Banjarejo 

Topik Wawancara  : wawancara tentang prilaku anak 

Keterangan   :NS = Ibu En (guru / kepala sekolah), 

  PN = Penanya 

A. Wawancara dengan informan ke 4 Ibu En 

1. Pertanyaan :  ada perbedaan prilaku anak setelah liburan panjang? 

Jawab : Perbedaannya mungkin anak mulai males untuk masuk sekolah lagi 

karena sudah terbiasa dengan liburan  

2. Pertanyaan : Kalau sampai di sekolah ada perbedaan bermalas-malas jika di 

perintah atau tidak? 

Jawab  : Iya biasanya seperti itu mereka mulai mlas menerima pelajaran mereka 

lebih suka bermain dan bercanda dengan teman-temannya karena mungkin 

lebing menyenangkan dari pada menerima pelajaran . tapi ya wajar kalau 

menurut saya mbak nama juga anak-anak masih sebagaian besar hari-harinya di 

habiskan bermain. Seperti itu tidak perlu di paksa biarkan saja semaunya nanti 

beberapa hari juga kembali lagi.  

3. Pertanyaan : Bagaimana cara mengatasinya bu jika seperti itu setelah liburan 

panjang untuk mengembalikan kondisi semangat belajar anak? 
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Jawab  : Biasanya selama tiga hari pertama masuk kita tidak memberikan 

pelajaran yang berat pada anak-anak biasayan kita hanya banyak bermain untuk 

mencairkan suasana dan mengembalikan semangat anak untuk kembali lagi 

bersekolah. Tidak banyak memberikan tugas karena posisi mereka masih mulai 

lagi seperti awal. Selain tidak memberikan banyak tugas dan kebanyakan 

permainan serta jalan, kita juga mempulangkan anak-anak lebih awal agar anak-

anak tidak merasa bosan.  

4. Pertanyaan : Kalau perilaku anak samin bagaiman bu? Apakah juga ada 

perbedaan atau tidak? 

Jawab  : Sama juga seperti anak-anak yang lain mbak seperti itu sudah biasa 

dilakukan oleh anak-anak  

5. Pertanyaan : Apakah kalau selesai liburan panjang anak-anak yang tadinya 

sudah berani di tinggal karena liburan jadi tidak berani masuk lagi dan masih di 

tunggui seperti awal lagi? 

Jawab  : Tidak ada paling orang tuanya menunggu di luar itu karena rumahnya 

jauh biar tidak bolak balik menjemput jadi di tunggu di luar tapi kebanyakan 

sudah di tinggal dan berani meskipun masih agak malas untuk masuk dan 

menrima pelajaran. alami anak-anak baik anak yang non sikep atau anak sikep. 

Mereka sudah seperti layaknya anak biasa tidak perbedaan.  

 

 

 



136 
 

 
 

DOKUMENTASI GAMBAR 
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 Setelah Wawancara Dengan Salah Satu Informan sesepuh Sikep 

 

 Wewaler atau pesan-pesan orang sikep  

 

 

 


