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  BAB IV 

KESIMPULAN 

 

4.1. Kesimpulan  

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Kecamatan Lubuk Begalung, 

Kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan XX, dapat disimpulkan bahwa, tanggung 

jawab mamak terhadap kamanakan dalam masyarakat minangkabau perkotaan pada 

saat sekarang terdapat tanggung jawab mamak kanduang kepada kamakan dibawah 

dagauk secara sosial dan tanggung jawab secara ekonomi. Tanggung jawab mamak 

secara sosial dapat dilihat dari memberikan arahan-arahan kepada kamanakan, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Mamak kanduang mengajarkan adab atau etika dalam bersekolah, yang 

bertujuan untuk, memberikan motivasi kepada kamanakan dalam 

melaksanakan tugas pendidikan atau sekolah agar dilakukan dengan 

bersungguh-sungguh dan tidak lalai dalam melaksanakannya.  

2. Mengajarkan adab atau etika di lingkungan rumah, dimaksudkan untuk 

kamanakan di dalam lingkungan masyarakat dapat bertutur kata dan 

bersikap yang baik serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang 

baru dan dapat diterima dalam lingkungan baru. 

3. Memberikan arahan dalam bidang pekerjaan, tujuannya adalah setelah 

kamanakan menyelesaikan tugas pendidikan atau sekolah, mereka dapat 
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menggunakan keahliannya dan memberikan masukan atau informasi yang 

berguna bagi kamanakan dalam mencari pekerjaan. 

4. Membantu memecahkan masalah, dalam hal ini mamak memberikan 

kontribusi yang sangat besar bagi kamanakan, karena dalam kehidupan 

bermasyarakat dan dalam rumah tangga tidak terlepas dari masalah-

masalah yang sedang dan akan terjadi, maka mamak sebagai orang 

penengah akan membantu menyelesaikan masalah tersebut. 

Sedangkan tanggung jawab mamak secara ekonomi terhadap kamanakan 

dapat dilihat dalam bentuk memberikan bantuan secara ekonomi kepada kamanakan, 

diantaranya: 

1. Dalam membantu biaya pendidikan, mamak bertujuan meringankan beban 

kamanakan dan orang tuanya, karena orang tua kamanakan juga harus 

memenuhi kebutuhan lainnya sehingga peran mamaklah yang sangat 

penting demi masa depan dibidang pendidikan.   

2. Mamak membantu biaya kesehatan kamanakan adalah tanggung jawab di 

bidang ekonomi. Dengan biaya kesehatan yang sangat mahal maka mamak 

membantu meringankan beban orang tua dalam membiayai kamanakan 

yang sakit. Selain itu peran mamak juga tetap memberikan arahan untuk 

menjaga kesehatannya.   

3. Memberikan uang saku untuk kamanakan, mamak memiliki dua tanggung 

jawab, pertama tanggung jawab kepada anak kandung, kedua tanggung 
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jawab kepada kamanakan, yaitu berupa uang saku. Memberikan uang saku 

kepada kamanakan adalah bentuk rasa kepedulian mamak kepada 

kamanakan, biasanya mamak memberikan sewaktu bertemu dengan 

kamanakan dalam acara-acara tertentu seperti hari lebaran, atau mamak 

mendapatkan rezeki yang berlebih. 

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa saat sekarang seorang mamak masih 

melaksanakan tanggung jawabnya sebagai mamak terhadap kamanakan, baik dari 

segi sosial maupun ekonomi. Namun tidak semua dari tanggung jawab yang ada 

tersebut dapat dilakukan oleh mamak, karena mamak sendiri memiliki keterbatasan 

dalam membantu kamanakan dari segi ekonomi, sedangkan dalam segi sosial mamak 

dapat membantu memecahkan masalah yang dialami oleh kamanakan, karena 

kamanakan lebih banyak bercerita dan mencari solusi dengan orangtuanya, hal ini 

disebabkan karena ikatan emosional yang lebih kuat antara kamanakan dengan 

orangtuanya.  

4.2. Saran  

Dengan adanya hasil penelitian ini, tanggung jawab yang melekat pada 

mamak terhadap kamanakan akan tetap bertahan. Agar kebudayaan matrilineal yang 

menjadi ciri dari kebudayaan Minangkabau tidak menghilang oleh perkembangan 

zaman, terutama mengenai hubungan antara mamak dengan kamanakan. Maka 

diharapkan dengan adanya penelitian lanjutan yang mengkaji mengenai kebudayaan 
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matrilineal Minangkabau mampu disosialisasikan secara lebih efektif kepada seluruh 

masyarakat Minangkabau. 


