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Abstrak 

Perubahan sistem matrilineal kekerabatan Minangkabau sudah berlangsung beberapa dekade 
ditandai dengan menguatnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dan menguatnya 
hubungan antara ayah dengan anak. Banyak pertanyaan atau keingintahuan juga dari orang 
Minangkabau sendiri bagaimana bentuk atau pola perubahan yang terjadi dari sistem matrilineal 
di tengah-tengah arus modernisasi dan globalisasi sekarang ini. Penelitian ini mencoba melihat 
kondisi kekinian dari sistem kekerabatan Minangkabau utamanya pada perubahan dan 
pergeseran-pergeseran yang terjadi. Hasil penelitian memperlihatkan kecendrungan keluarga 
luas menjadi keluarga inti semakin jelas. Kenyataan yang ditemukan kebanyakan bentuk 
keluarga adalah keluarga inti. Peran mamak telah menjadi formalitas tidak betul-betul menjadi 
penentu lagi dalam pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam 
keluarga saudara perempuannya atau kemenakannya. Rumah gadang atau rumah adat komunal 
yang mencerminkan banyak aspek dari sistem matrilineal Minangkabau sekarang sudah banyak 
ditinggalkan, kebanyakan orang membangun rumah baru dengan bentuk rumah biasa. Keluarga 
inti menjadi penting sebagai sebuah unit ekonomi dan hunian. Kecendrungan ke bentuk 
keluarga inti tidak  menerapkan aspek lain dari sistem kekerabatan. Hubungan ayah dan anak 
sekarang menentukan dalam pemilikan harta pencaharian walaupun prinsip matrilineal dalam 
pewarisan pusaka tinggi masih berlaku. Saat ini ayah dan ibu secara prinsip penjaga anak-anak 
dalam ruang domestik, sementara mamak masih tetap berwenang dalam kaitan dengan 
kelompok kekerabatan kaum atau paruik. Perubahan sosial dan budaya dalam suatu masyarakat 
tidak bisa dielakkan. Sistem matrilineal Minangkabau juga mengalami pergeseran dan 
perubahan pada unsur-unsur yang mendukungnya. Tetapi walaupun terjadi perubahan sistem 
kekerabatan matrilineal Minangkabau seperti yang terlihat dari hasil penelitian ini perubahan 
tersebut tidak radikal. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri utama sistem kekerabatan matrilineal 
Minangkabau yaitu pola menetap uxorilokal, harta pusaka masih menjadi milik bersama, dan 
perkawinan eksogami suku masih berjalan.  

Kata kunci: matrilineal kekerabatan, minangkabau, uxorilokal, perkawinan eksogami 
 
 
 
 
A.  Pendahuluan 

Setiap masyarakat atau kebudayaan pasti akan mengalami perubahan baik itu 
perubahan sebagian atau keseluruhan. Sebuah kebudayaan adalah campuran antara yang 
tua dan yang baru, sering sisa-sisa ciri-ciri tradisional tampak tertinggal dalam sebuah 
kebudayaan. Begitu juga dengan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau yang 
diasumsikan terjadi perubahan dari beberapa ciri-cirinya seperti melemahnya keluarga 
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luas dengan kecenderungan menguatnya keluarga inti, berkurangnya peran mamak 
dengan kecendrungan dominannya peran ayah, berubahnya sistem istilah kekerabatan 
dan lain-lain. Namun  penghitungan garis keturunan dan pola menetap masih terlihat 
bercirikan matrilineal seperti sebelumnya. 

Sistem kekerabatan mempunyai arti penting dalam banyak masyarakat baik 
masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sudah maju, hubungan dengan nenek 
moyang dan kerabat adalah kunci hubungan dalam struktur sosial. Hubungan dengan 
kerabat tersebut menjadi poros dari berbagai interaksi, kewajiban-kewajiban, loyalitas, 
dan sentimen-sentimen. Dalam masyarakat di mana kekerabatan sangat penting loyalitas 
pada kerabat menggantikan loyalitas pada yang lain. Artinya sistem kekerabatan sangat 
erat kaitannya dengan struktur sosial yang dibangunnya lebih lanjut. Sistem kekerabatan 
menentukan posisi seseorang dalam masyarakat, yaitu  posisi laki-laki dan posisi 
perempuan. 

Kajian tentang sistem matrilineal Minangkabau secara komprehensif dan 
mendalam belum ada lagi semenjak Muhammad Rajab menulis buku “Sistem 
Kekerabatan di Minangkabau” yang diterbitkan tahun 1969. Sampai sekarang buku 
Muhammad Rajab masih merupakan bahan ajar dan  rujukan satu-satunya yang agak 
lengkap tentang sistem kekerabatan Minangkabau di jurusan Antropologi di Universitas 
Andalas. Padahal penelitiannya sudah lama sekali dan kondisinya sekarang tentu sudah 
banyak mengalami perubahan. Kajian peneliti-peneliti selain Muhammad Rajab tentang 
Minangkabau setelah itu tidak ada yang secara khusus mengkaji tentang sistem 
kekerabatan matrilineal. Kajian-kajian tentang Minangkabau tersebut memang terkait 
dengan sistem matrilineal tetapi adalah kajian yang umumnya melihat kaitan sistem 
matrilineal dengan aspek-aspek lain. Seperti Mochtar Naim (1979) tentang merantau, 
Tsuyosi Kato (1982) tentang merantau dari perspektif sejarah, Amir Syarifuddin (1984) 
tentang pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam lingkungan adat Minangkabau, 
Frans von Benda-Beckman (2000) tentang properti dan kesinambungan sosial. 
Seterusnya juga Joke van Reenen (1996) tentang peran perempuan Minangkabau, Peggy 
Reeves Sanday (1998) tentang posisi perempuan dalam struktur sosial Minangkabau.  

Kajian Rajab telah menjadi rujukan banyak mahasiswa dan pihak-pihak yang 
ingin mengetahui atau mengenal sistem kekerabatan Minangkabau lebih jauh. Jarak 
waktu sejak Radjab (1969) menulis sampai sekarang telah hampir 40 tahun, tentu 
banyak yang telah berubah dan ada yang tetap bertahan dari prisip-prinsip keturunan 
matrilineal Minangkabau tersebut. Oleh sebab itu perlu kajian atau penelitian yang 
mendalam tentang bentuk kekinian dari sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. 
Penelitian dan kajian yang mendalam dan komprehensif untuk memahami lebih jauh 
bentuk kontemporer dari sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Perubahan 
adalah sesuatu yang  mutlak terjadi dan itu dipahami oleh orang Minangkabau sendiri 
yang terlihat dari ungkapan mereka “sakali aie gadang sakali tapian barubah” artinya 
sekali air besar sekali tepian berubah.   

Tujuan penelitian yang  dilaksanakan selama dua tahun ini adalah  ini untuk 
tahun pertama mendeskripsikan aspek-aspek yang bertahan dan berubah serta 
implikasinya terhadap hubungan kekerabatan itu sendiri berkaitan dengan kelompok 
kekerabatan, posisi dan peran perempuan, sistem istilah kekerabatan. Kemudian juga 
mendeskripsikan aspek-aspek yang bertahan dan berubah serta implikasinya terhadap 
hubungan kekerabatan berkaitan dengan pola pemilihan jodoh pola pewarisan harta 
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pusaka dalam masyarakat Minangkabau. Sedangkan untuk tahun kedua melanjutkan 
penelitian lapangan untuk data-data yang dianggap masih kurang sesuai dengan tujuan 
penelitian tahun pertama. Kemudian tujuan berikutnya untuk tahun kedua adalah 
analisis eksplanasi dari deskripsi hasil penelitian berdasarkan hasil deskripsi dan 
dihubungkan dengan teori-teori yang ada mengenai sistem kekerabatan. Berdasarkan 
analisis eksplanasi ini bisa menjawab pertanyaan mengapa pola-pola hubungan 
kekerabatan tertentu tetap bertahan dan mengapa muncul pola-pola baru dalam 
hubungan kekerabatan. 

B.  Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu antropologi dengan titik tekan 
pada kajian yang konsern pada pemahaman perilaku manusia. Tipe dasar penelitian ini 
adalah etnografis, dan dengan memperhatikan aspek yang menyeluruh dari fenomena 
yang terjadi (holistik). Konsekuensi dari hal tersebut, maka pendekatan yang dipakai 
adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah melalui observasi partisipasi, 
wawancara terstruktur dan wawancara mendalam.  

Pengambilan data menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian 
memperlakukan informan sebagai subjek bukan objek. Informan adalah masyarakat 
berbudaya Minangkabau di pedesaan sebagai pengguna sistem kekerabatan matrilineal 
yang dipengaruhi dan mempengaruhi sistem matrilineal itu sendiri. Makanya orientasi 
dari pengambilan data melalui wawancara dan observasi  adalah kepada proses dan 
tidak mengandalkan pengukuran dan pengendalian terhadap subjek penelitian. Lokasi 
penelitian adalah di nagari Sumpur kabupaten Tanah Datar dan nagari Sungai Asam 
kabupaten Padang Pariaman. 

C.  Analisis 

1.  Perubahan Kelompok Kekerabatan  dan Peran Mamak  

Kelompok kekerabatan di Minangkabau dulu yang dianggap paling penting 
adalah paruik atau kelompok kekerabatan yang dihitung tiga atau empat generasi diatas 
ego dan satu generasi di bawahnya mereka biasanya tinggal di sebuah rumah gadang. 
Dengan demikian anggota rumah gadang bisa mencapai 20 sampai 30 jiwa. Rumah 
gadang tempat tinggal komunal yang lazim di Minangkabau sampai dekade 70-an 
semenjak itu perlahan-lahan tinggal di rumah gadang secara komunal tersebut mulai 
ditinggalkan. Mereka membangun rumah baru di mana mereka tidak lagi tinggal dalam 
bentuk kelompok paruik tetapi dalam bentuk keluarga luas atau keluarga inti. Rumah 
gadang kemudian menjadi rumah yang ditinggal atau tidak dihuni lagi. Sebagian rumah 
gadang yang tinggal dihuni oleh satu dua keluarga yang  masih bertahan karena mereka 
tidak mampu membangun rumah yang baru. 

Hal yang sama terjadi pada  rumah gadang  bukan lagi rumah yang ditinggali 
oleh banyak anggota keluarga tetapi oleh satu atau dua keluarga. Pada waktu 
Muhammad Rajab melakukan penelitian di tahun 60-an masih banyak rumah gadang 
dan ditinggali oleh banyak anggota keluarga. Sekarang rumah gadang yang tinggal bisa 
dihitung dengan jari dan keluarga yang tinggal di sana satu atau dua keluarga. Mereka 
merupakan sisa-sisa keluarga yang sebagian besar pindah ke rumah baru.  

Mereka yang masih tinggal di rumah gadang tersebut berasal dari mande yang 
berbeda yang juga sering timbul konflik misalnya dalam hal perawatan rumah, misalnya 
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keluarga yang berasal dari mande satu memperbaiki rumah gadang keluarga yang 
berasal dari mande yang lain tidak. Seperti yang terjadi dalam salah satu rumah gadang 
di Sumpur keluarga yang tinggal sekarang di rumah gadang itu hanya dua keluarga inti 
tetapi berasal dari keturunan samande yang berbebeda. Satu keluarga inti ingin 
memperbaiki rumah gadang tersebut tetapi bagian yang mereka tempati saja, hal ini 
membuat keluarga  yang tidak setuju kalau ingin memperbaiki perbaiki secara 
keseluruhan. 

Rumah gadang yang ada di nagari Sumpur sekarang adalah sisa-sisa dari rumah 
gadang yang sebelumnya banyak di Sumpur, karena banyak yang dirobohkan. Alasan 
untuk merobohkan itu adalah karena bangunan sudah tua dan lapuk dan untuk 
memperbaikinya membutuhkan biaya yang mahal. Begitu juga dengan membangun 
rumah gadang yang baru, masyarakat juga enggan mereka juga beralasan biaya untuk 
membangun rumah gadang sangat mahal, dibandingkan dengan membangun rumah 
tembok permanen menurut mereka biaya untuk satu rumah gadang bisa untuk 
membangun tiga  rumah tembok permanen.  

Perubahan ini mengakibatkan kelompok kekerabatan paruik di Minangkabau 
bukan lagi suatu kelompok kekerabatan yang tinggal dalam satu atap, tetapi sudah 
tinggal di rumah-rumah yang berbeda-beda. Satu ciri yang masih menjelaskan 
kedekatan mereka adalah mereka tinggal dalam kelompok rumah yang saling 
berdekatan yang dalam istilah antropologi disebut compound. Perubahan ini secara 
langsung berpengaruh dalam hubungan-hubungan personal diantara individu-individu 
dalam paruik. Hubungan antar angota paruik menjadi lebih renggang selanjutnya 
menguatkan hubungan dalam keluarga inti dan keluarga luas uxorilokal.  

Berbeda dengan nagari Sumpur nagari Sungai Asam tidak memiliki rumah 
gadang. Dalam ingatan orang dewasa yang ada di nagari Sungai Asam mereka tidak 
mengenal adanya rumah gadang dalam keluarga mereka. Mereka juga tidak mengenal 
rumah adat seperti pada masyarakat darek. Mereka mengatakan mereka dulu juga 
tinggal dalam keluarga-keluarga luas tetapi tidak tinggal dalam satu paruik seperti di 
nagari Sumpur. Hal ini kelihatannya merupakan hal yang umum di daerah rantau karena 
daerah rantau tidak memiliki rumah gadang. Adalah suatu hal yang menarik untuk 
dipahami lebih jauh mengapa mereka tidak membawa budaya tinggal di rumah gadang 
tersebut ke daerah rantau.  

Pertanyaannya adalah mengapa keluarga luas melemah dan keluarga inti 
menguat, beberapa ahli tentang Minangkabau berpendapat bahwa proses kapitalisme 
dan ekonomi global  menyebabkan menguatnya keluarga inti dan melemahnya keluarga 
luas (Kato 1982, Naim 1985 dalam Blackwood 2007). Berkaitan dengan ekonomi dapat 
dipahami dengan tidak bisa diandalkannya lagi harta pusaka untuk kehidupan bersama 
dalam bentuk keluarga luas. Selain itu berdasarkan kajian lapangan menguatnya rumah 
tangga dalam bentuk keluarga inti  disebabkan banyak faktor. Pendidikan dan media 
mungkin menyebabkan banyak generasi yang lebih muda ingin hidup lebih mandiri 
dapat membangun keluarga sendiri seperti yang mereka ketahui dan mereka dengar 
melalui pendidikan dan media tentang masyarakat kota atau masyarakat yang lebih 
maju. Selain itu juga disebabkan oleh konflik-konflik kecil dalam keluarga luas antara 
ibu dan anak perempuan yang sudah menikah, kecemburuan antara sesama anak 
perempuan akan perbedaan kasih sayang ibu mereka, biasanya anak perempuan yang 
lebih muda lebih disayangi oleh seorang ibu.  
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Sejalan dengan perubahan pola tempat tinggal dari rumah gadang ke rumah 
bukan rumah gadang itu berarti juga berkurangnya peran atau fungsi paruik sebagai  
kelompok kekerabatan terpenting sebelumnya. Saling bertemu anggota paruik dalam 
kehidupan sehari-hari sudah berubah. Mereka hanya mengetahui bahwa mereka satu 
paruik dengan  tinggal dalam sebuah compound. Kesibukan kehidupan keseharian 
membuat anggota paruik sekarang hanya memperhatikan keluarga luas atau keluarga 
inti masing-masing. 

Kelompok kekerabatan terpenting sekarang dalam masyarakat Minangkabau 
mengarah kepada keluarga inti. Keluarga inti menjadi titik sentral yang paling 
menentukan dalam kehidupan seorang anak. Anak-anak paling dekat dengan ibu, ayah, 
dan saudara-saudaranya. Perubahan yang terjadi dari yang sebelumnya anak-anak dekat 
dengan banyak anggota kerabat-kerabat ibunya.  

Perubahan juga terjadi juga terjadi dalam hal peran laki-laki sebagai mamak dan 
sebagai ayah. Laki-laki di Minangkabau mempunyai posisi dan peran yang menarik. 
Dia berdiri di dua kaki satu di rumah ibunya atau saudara perempuannya dan satu di 
rumah istri atau anak-anaknya. Laki-laki Minangkabau idealnya di rumah ibunya 
berperan sebagai penjaga keluarga luas matrilinealnya, bertanggung jawab atas ibu, 
saudara perempuan, dan anak-anak dari saudara perempuan atau kemenakannya. 
Tanggung jawab tersebut tidak hanya tanggung jawab moral tetapi tanggung jawab 
ekonomi. Dia menggarap harta pusaka kaumnya untuk kebutuhan ekonomi ibu dan  
saudara-saudara perempuannya. 

Sementara posisinya dan perannya di rumah istrinya tidak terlalu besar dia 
seolah hanya menjadi tamu di rumah keluarga istrinya. Untuk itu istilah seorang laki-
laki di rumah istrinya disebut sebagai “abu di atas tunggul” artinya dia ringan seperti 
abu di atas tunggul mudah saja diterbangkan oleh angin. Peran dan tanggung jawabnya 
terhadap anak-anaknya tidak terlalu besar. Secara ekonomi maupun secara moral. Anak-
anak dibesarkan dari hasil harta pusaka keluarga matrilinealnya. 

Pergeseran peran laki-laki sebagai mamak dan sebagai ayah sebenarnya sudah 
kelihatan sejak beberapa dekade yang lalu. Tetapi kecendrungan yang semakin tampak 
sekarang adalah semakin kuatnya peran dan fungsi laki-laki sebagai ayah kalau 
dibandingkan dengan peran laki-laki sebagai mamak. Sekarang laki-laki di 
Minangkabau lebih banyak tinggal di rumah istrinya bahkan boleh dikatakan hampir 90 
% waktunya untuk istri dan anak-anaknya kalau dibandingkan dengan waktu untuk 
keluarga matrilinealnya ibu dan, saudara perempuan dan kemenakan-kemenakannya.  

2.  Perubahan Posisi dan Peran Perempuan 

Satu hal yang menjadi pertanyaan dalam kekerabatan matrilineal Minangkabau 
adalah pertanyaan apakah sistem matrilineal otomatis membuat perempuan berkuasa. 
Ada pendapat yang berbeda, sebagian  penulis seperti Rajab (1969), Koentjaraningrat 
(1983), Kato (1982), dan Heider (1997) mengatakan bahwa dalam sistem matrilineal 
Minangkabau walaupun garis keturunan berdasarkan perempuan tetapi yang berkuasa 
adalah laki-laki, laki-laki bertindak sebagai pemimpin kaumnya dan menjadi wakil 
kaum dalam masyarakat nagari atau masyarakat yang lebih luas. Sedangkan Peggy 
Reeves Sanday (1998) mempunyai pendapat lain dia menjelaskan bahwa sebenarnya 
masyarakat Minangkabau matriarkhat karena perempuan mempunyai kekuasaan. 
Menurut Sanday dalam hubungan sosial di desa perempuan sama dengan “titik pusat 
dari satu jaring”. Perempuan senior diasosiasikan dengan tiang utama dari rumah 
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gadang, dikatakan tiang paling utama karena pertama didirikan. Sanday menjelaskan 
bahwa matriarkhi dalam masyarakat Minangkabau adalah tentang perempuan sebagai 
pusat asal usul, dan dasar dari tidak hanya kehidupan tetapi juga tatanan sosial. 

Posisi dan peran perempuan terlihat tidak mengalami pergeseran atau perubahan 
yang berarti. Posisi perempuan dalam kelompok kekerabatan masih menentukan seperti 
pada nilai-nilai tradisional masyarakat Minangkabau seperti yang diungkapkan dalam 
pandangan-pandangan ahli di atas. Perempuan tetap memiliki kekuasaan terhadap harta 
pusaka milik bersama seperti sawah dan ladang. Para penghulu atau ninik mamak tetap 
menganggap ibunya sebagai orang yang penting diminta pendapatnya sebelum dia 
mengambil keputusan.  

Untuk harta pusaka kebanyakan di Sumpur atau di Sungai Asam sekarang yang 
mendapat hak untuk menggarap adalah perempuan. Laki-laki merelakan mereka tidak 
mendapatkan bagian karena sawah atau ladang tidak bertambah sedang jumlah anggota 
kerabat bertambah. Dengan demikian sawah yang dapat digarap oleh masing-masing 
keluarga menjadi sedikit. Perempuan dan keluarganya memperoleh hak penggarapan 
sawah yang hasilnya dapat digunakan untuk keperluan keluarga. Laki-laki yang menjadi 
seorang ninik mamak atau penghulu andiko dulu mendapat tanah yang bisa dia garap 
untuk diri dan anak istrinya sekarang tidak ada lagi karena tanah yang semakin sedikit 
ini.  

Dalam hal urusan kekerabatan keluar misalnya berhubungan dengan masalah-
masalah nagari, kelompok kerabat kaum diwakili oleh penghulu yang notabene laki-
laki. Penghulu yang ke depan kalau ada permasalahan-permasalahan dalam hubungan 
dengan kelompok lain. Penghulu menjadi anggota dari organisasi yang namanya 
Kerapatan Adat Nagari yang disingkat dengan KAN. Walaupun pemimpin formal laki-
laki seperti yang dikatakan Peggy R. Sanday di atas tetapi mereka sebenarnya mewakili 
kepentingan perempuan, ibu dan saudara-saudara perempuannya.  

Jadinya dalam urusan publik perempuan berada di belakang. Keanggotaaan 
dalam organisasi nagari perempuan diletakkan dalam organisasi yang namanya Bundo 
Kanduang yang tujuannya meningkatkan peran perempuan dan menyuarakan 
kepentingan perempuan dalam nagari. Dalam nagari ada namanya lembaga Badan 
Perwakilan Anak Nagari atau BPRN yaitu lembaga seperti DPR nya nagari anggotanya 
hanya sebagian kecil perempuan misalnya dari 30 anggota BPRN di nagari Sungai 
Asam hanya ada 3 orang perempuan. 

Perempuan terutama masih sangat berperan di sektor domestik. Kalau di rumah 
mereka berperan dalam aktifitas rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan 
membersihkan rumah. Suami biasanya membantu untuk pekerjaan rumah tangga yang 
dianggap berat seperti membersihkan pekarangan, mengambil kayu, memperbaiki 
bagian rumah atau perabot yang rusak.  

Walaupun demikian, sebenarnya kebanyakan perempuan tidak hanya semata-
mata bekerja sebagai ibu rumah tangga. Juga banyak perempuan yang betul-betul 
bekerja formal yang menghasilkan secara ekonomi misalnya seperti pegawai negri atau 
swasta, atau bekerja secara informal sebagai penunjang ekonomi rumah tangga 
misalnya sebagai pedagang, penjahit pakaian, atau berjualan. Perempuan tidak dikekang 
oleh nilai-nilai tertentu yang mengharuskan dia hanya ada di rumah mengurus rumah 
tangga, mereka bebas bekerja sebagai tanggung jawab pada kebutuhan keluarga. 
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Dalam pekerjaan pertanian perempuan sangat berperan biasanya dalam keluarga 
yang pekerjaan utamanya di bidang pertanian perempuan telibat dalam hampir semua 
tahap pekerjaan partanian tersebut. Kalau di spesialisasikan dalam tahap ke sawah 
misalnya perempuan bertugas menanam, menyiangi, dan proses pemisahan padi yang 
bernas dan hampa. 

Dari uraian tentang gambaran pekerjaan perempuan dalam kehidupan sehari-hari 
di atas terlihat bahwa perempuan bukan orang yang pasif menunggu apa yang diberikan 
oleh suami saja. Tetapi mereka terlibat langsung bekerja atau berusaha untuk memenuhi 
kebutuhan ekonomi keluarga.  

Dalam bidang pendidikan umumnya masyarakat tidak membedakan anak laki-
laki dan anak perempuan. Peluang untuk sekolah sama antara anak laki-laki dan 
perempuan, orang tua tidak membeda-bedakan siapa yang harus sekolah anak laki-laki 
atau perempuan. Kalau orang tua mampu dan anak laki-laki atau anak perempuannya 
sama-sama mampu dari segi kepintaran untuk melanjutkan sekolah orang tua tidak akan 
membeda-bedakannya.. 

3.  Perubahan Sistem Istilah Kekerabatan 

Perubahan sistem istilah kekerabatan menarik untuk dianalisa karena seperti 
yang disebut oleh LH Morgan (dalam Koentjaraningrat 1986) bahwa istilah kekerabatan 
berkaitan dengan sistem kekerabatan itu sendiri. L.H Morgan mencontohkan sistem 
istilah kekerabatan berkaitan dengan peran, serta hak dan tanggung jawab seseorang 
dalam hubungan dengan istilah itu. Dia mencontohkan sebutan atau panggilan untuk 
saudara laki-laki ayah, pada masyarakat Inggris saudara laki-laki ayah disebut uncle, 
sedangkan pada masyarakat Indian Iroquis saudara laki-laki ayah dipanggil sama 
dengan pangilan atau sebutan untuk ayah kandung yaitu hanih. Morgan menjelaskan 
dalam masyarakat Inggris hak dan kewajiban saudara laki-laki ayah berbeda dengan 
ayah kandung terhadap seorang anak, sedangkan dalam masyarakat Indian Iroquis hak 
dan kewajiban ayah dan saudara laki-lakinya terhadap seorang anak sama.  

Dalam kasus sistem istilah kekerabatan di Minangkabau sama seperti kasus 
dalam masyarakat Inggris yang disebutkan L.H.Morgan ada perbedaan untuk sebutan 
dan sapaan terhadap ayah dengan saudara laki-lakinya demikian juga dengan ibu 
dengan saudara perempuan ibu. Kemudian juga menarik untuk dilihat adalah sebutan 
untuk kerabat yang  perangkainya ibu dan kerabat yang perangkainya ayah. Dalam 
masyarakat dengan sistem kekerabatan bilateral seperti masyarakat Jawa istilah untuk 
saudara laki-laki dan saudara perempuan ayah sama dengan istilah yang digunakan 
untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan ibu, contohnya saudara laki-laki ayah 
yang lebih tua dipanggil pak de demikian juga dengan saudara laki-laki ibu yang lebih 
tua dipanggil pak de demikian juga untuk kerabat lain. 

Dalam masyarakat Minangkabau berbeda dengan Jawa, untuk beberapa 
hubungan kerabat sistem istilah kekerabatan untuk kerabat ayah berbeda dengan sistem 
istilah kekerabatan untuk kerabat ibu . Sebutan atau sapaan yang sangat berbeda adalah 
antara saudara laki-laki ayah dengan saudara laki-laki ibu saudara laki-laki ayah 
dipanggil dengan sebutan bapak ditambah dengan apakah dia lebih tua atau lebih muda 
dari ayah, misalnya yang lebih tua disebut pak tuo, dan yang lebih muda disebut pak 
etek. Sedangkan untuk sebutan dan sapaan untuk saudara ibu adalah mamak, kemudian 
juga tergantung lebih tua atau lebih muda dari ibu yang lebih tua disebut mak adang 
yang lebih muda disebut mak etek.  
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Perbedaan istilah kekerabatan antara masyarakat bilateral seperti Jawa dengan 
masyarakat matrilineal seperti Minangkabau kalau dianalogikan dengan teori 
L.H.Morgan berarti dalam masyarakat Jawa hak dan kewajiban seorang saudara laki-
laki ibu dengan saudara laki-laki ayah sama terhadap seorang anak. Sedangkan dalam 
masyarakat Minangkabau hak dan kewajiban saudara laki-laki ibu dengan saudara laki-
laki ayah berbeda terhadap seorang anak. Mamak atau saudara laki-laki hubungannya 
lebih dekat seorang mamak lebih bertanggung jawab terhadap kemenakannya, 
sedangkan saudara laki-laki ayah hubungannya lebih jauh dia tidak mempunyai 
kewajiban seperti seorang  mamak. 

Telah banyak terjadi perubahan dalam sistem istilah kekerabatan Minangkabau 
yang juga terjadi di lokasi penelitian. Perubahan terjadi untuk sebagian istilah 
kekerabatan misalnya sebutan atau sapaan untuk ayah dan ibu sudah mengalami 
beberapa kali perubahan dari abak, amai, menjadi apak, amak menjadi ayah, ibu, dan 
kemudian berubah menjadi papa mama dan terakhir papi dan mami. Perubahan tersebut 
memang tidak terjadi untuk semua keluarga masih ada dalam masyarakat yang memakai 
istilah kekerabatan apak, amak, sedangkan abak dan amai sudah hampir hilang, 
kemudian dalam masyarakat ada yang memakai istilah ayah, ibu, atau papa mama. 
Pemakaian istilah kekerabatan yang lebih baru papa dan mama tidak hanya digunakan 
oleh kelas terntentu atau yang lebih berada tetapi juga masyarakat biasa. Hal ini 
menandakan bahwa masyarakat Minangkabau adalah masyarakat egaliter yang bisa 
cepat menerima sesuatu yang datang dari luar. 

Walaupun kadang-kadang ada halangan psikologis terhadap penggunaan istilah 
tersebut yang datang dari dalam masyarakat itu sendiri. Bagi sebagian masyarakat 
penggunaan istilah mama dan papa kurang cocok untuk diterapkan di desa, istilah 
tersebut cocok untuk orang-orang berada atau kaya. Menurut mereka kurang pantas 
orang yang pekerjaan di sawah atau di ladang anak-anak mereka memanggil mereka 
dengan papa dan mama. Hal ini kemudian melahirkan anekdot-anekdot yang lucu yang 
menjadi bahan percakapan di warung,  nanti kalau ada yang bertanya pada anaknya, 
kemana mamanya atau papanya, anaknya misalnya menjawab mama dan papa ke 
sawah, hal itu bagi dianggap kurang cocok atau kurang pantas. Anekdot lain 
mengatakan kalau anaknya memanggil papa uang jajan untuk anak itu lebih besar, 
contoh kalau anak-anak menyebut ayahnya dengan istilah bapak uang jajannya cukup 
Rp 1000,- tetapi kalau anak-anak memanggil ayahnya dengan papa tidak bisa uang 
jajannya Rp 1000,- tetapi harus Rp 5000,-.  

Selain dinamika dalam istilah kekerabatan untuk ayah dan ibu perubahan juga 
terjadi untuk sebutan atau panggilan untuk saudara laki-laki ibu yaitu dari mamak 
menjadi om. Perubahan tersebut sama dengan sebutan untuk panggilan mama dan papa 
tidak semua keluarga terjadi perubahan istilah ini. Berkaitan dengan perubahan 
panggilan dari mamak menjadi om yang terjadi kelihatannya adalah seiring dengan 
perubahan peran mamak itu sendiri. Mamak lebih terikat kepada peran tradisional 
sebagai pembimbing kemenakan dan juga pembimbing keberlangsungan adat kemudian 
sekarang perannya semakin berkurang. Istilah Om berasal dari bahasa Belanda 
kemudian diadopsi ke bahasa Indonesia yang kemudian juga mempengaruhi istilah 
kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau. Om dalam bahasa Indonesia lebih 
ditujukan pada saudara laki-laki ibu atau saudara laki-laki ayah ayah, tetapi dalam 
masyarakat Minangkabau istilah om cendrung untuk mengganti istilah mamak saudara 
laki-laki ibu, om tidak lazim digunakan untuk saudara laki-laki ayah.  
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Perubahan peran saudara laki-laki ibu berhubungan dengan perubahan dari 
istilah mamak ke istilah om. Perubahan penggunaan istilah ini bisa diartikan indikasi 
perubahan yang terjadi dalam sistem kekerabatan itu sendiri. Semakin melemahnya 
keluarga luas dan menguatnya keluarga inti. Perubahan dari istilah mamak menjadi om 
mungkin menandakan perubahan dari peran mamak tradisional ke peran saudara laki-
laki ibu yang tidak terlalu terikat dengan nilai-nilai tradisional lagi. 

Perubahan juga bisa dikaitkan analisa Levi Strauss (dalam Koentjaraningrat, 
1986) mengenai sistem kekerabatan. Levis Strauss menjelaskan adanya hubungan 
positif dan negatif dalam hubungan kekerabatan. Hubungan positif adalah hubungan 
yang akrab, mesra dan terbuka sedang hubungan yang negatif adalah hubungan saling 
menghormati, segan menyegani dan bersifat kaku. Levi Straus selalu menempatkan 
hubungan ini dalam bentuk oposisi misalnya kalau seorang perempuan mempunyai 
hubungan positif dengan suaminya hubungan dengan saudara laki-lakinya negatif, 
demikian juga sebalik. Kembali pada hubungan mamak dan kemenakan dalam 
masyarakat Minangkabau hubungan tersebut lebih bersifat negatif karena mamak dalam 
masyarakat Minangkabau sangat disegani atau kadang-kadang ditakuti karena tugasnya 
adalah mengotrol perilaku kemenakannya. Perubahan istilah kekerabatan dari mamak ke 
om juga bisa dilihat dalam konteks ini hubungan yang dulu negatif antara mamak 
dengan kemenakan menjadi hubungan yang positif. Hubungan mamak kemenakan tidak 
lagi kaku hubungan tersebut telah berubah menjadi hubungan yang akrab dan terbuka. 

Menurut  salah seorang mamak di Sumpur kelihatannya seperti itu, Azwar 
seorang laki-laki yang bekerja sebagai PNS di kota Padang dan sekali-sekali pulang 
kampung menceritakan hal seperti itu. Dia memiliki anak-anak dari saudara 
perempuannya yang masih tinggal di kampung dia dipanggil om oleh kemenakannya. 
Bagi dia tidak masalah dan panggilan om tersebut membuat dia merasa lebih dekat 
dengan kemenakannnya. Hubungan dengan kemenakannya lebih bersifat bersahabat 
mesra dan bersenda gurau. Berbeda dengan hubungan mamak kemenakan masa lampau 
yang lebih bersifat formal dan kaku. Dia sering bercanda kalau bertemu dengan 
kemenakannya saat pulang kampung.  

Ada perbedaan sedikit dalam istilah kekerabatan antara darek dan rantau di 
nagari Sungai Asam yang mewakili daerah rantau panggilan untuk kakak laki-laki 
adalah ajo. Sedangkan dalam masyarakat Minangkabau lainnya panggilan untuk kakak 
laki-laki adalah uda. Demikian juga dengan panggilan untuk kakak perempuan di 
Sungai Asam panggilannya uniang dan di Sumpur panggilannya uni. Perubahan dalam 
istilah kekerabatan ini karena pengaruh kota istilah untuk ajo atau uda sebagian anak-
anak memakai istilah abang untuk kakak laki-lakinya. Sedangkan untuk istilah uniang 
dan uni sebagian anak menggantikannya dengan kakak. Perubahan ini kelihatannya 
dipengaruhi oleh televisi dan banyaknya orang yang pulang pergi dari rantau.  

4.  Perubahan Pola Pemilihan Jodoh 

Pola pemilihan jodoh dalam masyarakat Minangkabau sebagian boleh dikatakan 
telah mengalami perubahan. Masyarakat yang memiliki sistem garis keturunan unilineal 
secara otomatis melakukan aturan keras dalam penentuan jodoh yaitu harus di luar klen, 
begitu juga dengan masyarakat Minangkabau mereka memiliki aturan yang ketat 
mengenai hal ini. Orang dari klen – masyakat Minangkabau menyebutnya dengan istilah 
suku – yang sama tidak boleh saling menikah. Misalnya laki-laki dari suku Sikumbang 
tidak boleh menikah dengan perempuan dari suku Sikumbang. Mereka menerapkan 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 
922 

sanksi yang keras kalau hal itu terjadi salah satu sanksi misalnya harus membayar denda 
ke nagari dan diasingkan tidak boleh tinggal di nagari.  

Aturan perkawinan seperti ini masih dijalankan sampai sekarang masih diikuti 
oleh masyarakat Minangkabau kecuali ada perubahan atau modifikasi berdasarkan 
nagari yang berbeda-beda. Aslinya masyarakat Minangkabau tidak mengenal kata 
kompromi berkaitan dengan masalah ini tetapi sekarang beberapa nagari mempunyai 
aturan yang berbeda-beda mengenai masalah ini. Ada masyarakat nagari yang 
membolehkan menikah sesama suku asalkan bukan berasal dari kaum yang sama, atau 
nagari yang sama. Alasan untuk membolehkan ini adalah karena sudah jauh hubungan 
kekerabatannya. Tetapi masih ada masyarakat nagari yang mempertahankan tidak boleh 
menikah sesuku walaupun dari kaum yang berbeda atau nagari yang berbeda. 

Dalam kaitan nagari sebagai kesatuan wilayah dengan komunitas adat khas, di 
mana dalam masyarakat Minangkabau dikenal istilah adat salingka nagari. Ini artinya 
adat istiadat sebuah nagari berbeda dengan nagari lainnya. Masyarakat nagari dalam 
kaitan dengan pemilihan jodoh pada masa-masa sampai kira-kira tahun 70-an 
mengidealkan warganya menikah sesama orang se nagari. Sangat diinginkan seseorang 
dari nagari Sumpur misalnya menikah dengan orang dari nagari Sumpur juga. Masih 
ada beberapa nagari yang sampai sekarang masih terdengar menginginkan menikah 
sesama warga nagari mereka walaupun mereka telah hidup di rantau. Hal seperti yang 
masih berlaku di nagari Koto Gadang, Sulit Air, dan Nagari Silungkang.  

Jadi artinya orang Minangkabau menganut perkawinan exogami suku dan 
endogami nagari. Perkawinan endogami nagari didasari oleh banyak sisi atau 
pandangan mengapa itu harus dilakukan. Pada awalnya orang dari nagari yang sama 
merasa orang nagari lain adalah orang asing atau orang luar, perkawinan satu nagari 
bisa dianggap menjaga kemurnian anggota masyarakat nagari. Kedua berkaitan dengan 
ekonomi terutama untuk laki-laki kalau ada seorang anak muda laki-laki yang sukses 
kalau dia menikah dengan perempuan dari nagari lain hal itu akan merugikan nagari, 
jadi sebaiknya dia menikah dengan gadis dari nagarinya sendiri dengan demikian dia 
artinya membawa kesuksesannya untuk memakmurkan warga nagarinya sendiri. 

Perkawinan yang terjadi sekarang kebanyakan tidak lagi terikat dengan aturan-
aturan tradisional kecuali menikah dengan gadis dari suku yang berbeda. Memang 
masih banyak pemuda yang menikah sesama warga nagari tetapi hal itu adalah karena 
suka sama suka bukan karena paksaan adat istiadat masyarakat nagari.  

Menurut sebagian orang tua anak-anak muda sekarang memang masih ada yang 
dijodohkan tetapi berbeda dengan perjodohan zaman dahulu. Dahulu jodoh sangat 
ditentukan oleh mamak dan orang tua. Namun  sekarang kalau anak tersebut sudah ingin 
menikah tetapi belum punya calon atau pacar, orang tuanya akan mencarikan kalau anak 
itu setuju. Kemudian kalau orang tuanya menemukan kira-kira pasangan yang cocok 
untuk anaknya mereka disuruh berkenalan terlebih dahulu,  kalau mereka merasa ada 
kecocokan meraka akan  dinikahkan.  

Pengaruh merantau juga terasa kuat berkaitan dengan pola pemilihan jodoh di 
lokasi penelitian. Kalau dulu sewaktu masih lajang hanya laki-laki yang pergi merantau,  
setelah dia cukup bisa mandiri dan dirasakan mampu untuk berkeluarga dari 
pekerjaannya di rantau dia akan dijodohkan dengan anak gadis dari kampungnya dan 
kemudian istrinya ini di bawa ke rantau, pada saat inilah perempuan ikut ke rantau. 
Sekarang anak-anak muda yang merantau tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan. 
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Anak laki-laki dan perempuan di Sumpur kebanyakan setelah menamatkan sekolah 
menengah atas sudah pergi ke luar dari nagari meninggalkan kampung merantau. 
Daerah rantau yang mereka tuju biasanya berhubungan dengan daerah rantau kerabat 
mereka karena di daerah rantau karena harus ada tempat untuk mereka pertama tinggal 
di rantau.  

Kecendrungan yang terjadi sekarang anak muda laki-laki dan perempuan yang 
merantau memilih jodohnya sendiri. Beberapa kasus yang terjadi di Sumpur 
memperlihatkan kecendrungan tersebut kalau mereka di rantau sudah mempunyai pacar 
mereka akan meminta persetujuan orang tua mereka kalau orang tua setuju mereka akan 
menikah. Pilihan mereka untuk meikah bisa saja berasal dari etnis yang berbeda sesuai 
dengan latar belakang pacar mereka tersebut. Para orang tua tidak terlalu 
mempersoalkan asal usul etnis atau latar belakang calon menantu mereka tetapi kalau 
ditanya idealnya menurut mereka sebaiknya anak-anak menikah dengan orang satu 
nagari, kalau tidak sesama orang Minangkabau. Kalau sesama orang Minangkabau 
hubungan antar kerabat lebih mudah karena memiliki latar belakang budaya yang sama. 
Kalau juga tidak dapat sesama orang Minangkabau orang tua membolehkan anaknya 
menikah dengan orang dari etnis syarat yang utama adalah sama-sama Islam. 

5.  Perubahan Pengusaan dan Pengelolaan Harta Pusaka 

Sistem matrilineal Minangkabau menetapkan penguasaan harta produktif seperti 
sawah dan ladang secara bersama-sama. Adat Minangkabau tidak mengenal pemilikan 
individual dalam penguasaan harta seperti sawah dan ladang ini. Pemilik dari harta 
seperti itu adalah kaum atau paruik. Selanjutnya hak pemakaian diserahkan kepada 
masing-masing kelompok yang disebut samande, yaitu kelompok kekerabatan yang 
terdiri dari tiga generasi. Hak pemakaian tersebut disebut dengan istilah ganggam 
bauntuak. 

Ganggam bauntuak menjadi hak pengelolaan seumur hidup sampai seorang ibu 
atau perempuan itu meninggal, kemudian tersebut  hak tersebut jatuh kepada anak-anak 
perempuannya, mereka membagi lagi sawah atau ladang tersebut sesuai dengan jumlah 
anak perempuan itu. Dengan demikian anak-anak perempuan kembali mendapat 
ganggam bauntuak dengan luas yang lebih kecil dari yang didapat oleh ibunya. Kalau 
dia tidak mempunyai anak perempuan anak laki-lakinya boleh mengerjakan sawah atau 
ladang tersebut sampai dia meninggal, tetapi setelah dia meninggal tanah tersebut 
dikembalikan kepada kaumnya atau kerabat perempuannya yang paling dekat hubungan 
kekerabatannya, sementara anaknya tidak berhak atas tanah tersebut. 

Dengan semakin meningkatnya jumlah anggota kaum tanah ganggam bauntuak 
menjadi semakin sedikit. Anak-anak perempuan yang baru menikah tidak mendapatkan 
tanah yang boleh dia garap untuk dirinya sendiri. Hak ganggam bauntuak biasanya baru 
untuk ibunya, sementara kalau dia ingin menggarap lahan seperti sawah dia hanya 
mendapat hak untuk menggarap dengan sistem bagi hasil dengan ibunya. Artinya kalau 
dia diberi kesempatan oleh ibunya untuk menggarap dia akan menggarapnya dan 
hasilnya nanti dibagi dua dengan ibunya. 

Pola penguasaan dan hak menggarap lahan pertanian secara umum masih 
memakai pola lama yaitu dengan sistem ganggam bauntuak. Tetapi dengan semakin 
banyaknya anggota kaum sementara luas lahan tetap, sehingga banyak pola penguasaan 
dan hak menggarap sebagian mengalami perubahan. Bagi yang mengalami pertambahan 
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jumlah anggota kaum sementara lahan berupa sawah atau ladang sedikit maka hak garap 
menjadi bergilir. 

Namun untuk beberapa kasus ada juga mamak yang memberikan harta pusaka 
kaumnya untuk anak-anaknya. Hal ini bisa terjadi karena dua kemungkinan pertama 
karena dia memiliki harta pusaka yang sangat luas dan kedua karena dia tidak memilki 
saudara perempuan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Dt.Basa di Sungai Asam dia 
memberikan satu lahan perumahan seluas kira-kira 400 meter serta sawah beberapa 
piring untuk anak dan istrinya. Hal ini dia lakukan menurut dia karena kaumnya 
memiliki lahan yang cukup luas. Pemberian untuk anaknya tersebut sudah disahkan oleh 
Kerapatan Adat Nagari atau KAN, sebelumnya dia sudah meminta persetujuan secara 
tertulis dari saudara-saudara dan kemenakannya.  

Orang Minangkabau sendiri sering mendiskusikan bahwa cara pembagian harta 
warisan mereka tidak sesuai dengan agama Islam. Padahal agama Islam adalah agama 
yang dianut oleh hampir 100 % orang Minangkabau. Mereka juga mempunyai 
semboyan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, artinya adat haruslah 
berlandaskan aturan agama. Dulu kalau laki-laki bekerja dia bekerja untuk 
kemenakannya. Hal ini terasa aneh bagi orang Minangkabau sendiri yang mereka 
sendiri tidak tahu jawabannya. Mereka berpikir bagaimana bisa harta diwariskan pada 
kemenakan sedangkan anak tidak mendapat apa-apa. 

Pemecahan masalah kemudian adalah harta pusaka kaum disebut sebagai harta 
pusaka tinggi dan diwariskan kepada kemenakan. Kemudian harta pencaharian disebut 
sebagai pusaka rendah diwariskan pada anak. Pemecahan masalah ini kemudian tidak 
sepenuhnya harta pencaharian menjadi diwariskan secara agama. Hal yang terjadi 
adalah sebagian pusaka rendah kembali menjadi pusaka tinggi. Misalnya orang tua 
membeli sebidang tanah dan membangun sebuah rumah. Kebanyakan kemudian tanah 
dan rumah tersebut kembali diwariskan kepada anak perempuan. Anak laki-laki 
biasanya merelakan tanah yang dibeli oleh orang tua mereka untuk saudara-saudara 
perempuannya demikian juga rumah, rumah biasanya  menjadi hak pakai dari anak 
perempuan paling bungsu dan menjadi milik bersama dari perempuan-perempuan 
bersaudara. 

D.  Kesimpulan 

Sebenarnya perubahan sistem matrilineal kekerabatan Minangkabau sudah 
berlangsung beberapa dekade ditandai dengan menguatnya ikatan perkawinan antara 
suami dan istri dan menguatnya hubungan antara ayah dengan anak. Artinya mulai 
kelihatan melemahnya peran keluarga luas dalam sistem kekerabatan Minangkabau, 
suami yang sebelumnya lebih berperan sebagai tamu di rumah istri dan anak-anaknya 
semakin berpengaruh terhadap istri dan anak-anaknya. 

Sekarang dari hasil penelitian kecendrungan keluarga luas menjadi keluarga inti 
semakin jelas. Kenyataan yang ditemukan kebanyakan bentuk keluarga adalah keluarga 
inti. Peran mamak telah menjadi formalitas tidak betul-betul menjadi penentu lagi dalam 
pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga saudara 
perempuannya atau kemenakannya.  

Rumah gadang atau rumah adat yang mencerminkan banyak aspek dari sistem 
matrilineal Minangkabau sekarang sudah banyak ditinggalkan, kebanyakan orang 
membangun rumah baru dengan bentuk rumah biasa. Rumah gadang ini 
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mengakomodasi orang dari satu kelompok keturunan yaitu paruik. Rumah gadang juga 
menempatkan kewajiban-kewajiban seosial ekonomi mamak dan kewenangannya 
terhadap anggota kerabatnya. 

Rumah-rumah yang sekarang dibangun adalah rumah biasa yang tidak lagi 
merupakan rumah untuk keperluan keluarga luas seperti rumah adat tradisional. Rumah 
biasa yang dibangun sekarang lebih mencerminkan keperluan keluarga inti di mana di 
situ yang berkuasa adalah ayah bukan mamak. Walaupun untuk beberapa waktu sering 
berubah menjadi keluarga luas karena pola menetap setelah menikah tetap uxorilocal 
tetapi setelah tiga atau empat  anak-anak yang telah menikah tersebut pindah ke rumah 
baru yang dibangun juga di lingkungan kerabat matrilinealnya.  

Keluarga inti menjadi penting sebagai sebuah unit ekonomi dan hunian. 
Kecendrungan ke bentuk keluarga inti tidak  menerapkan aspek lain dari sistem 
kekerabatan. Hubungan ayah dan anak sekarang menentukan dalam pemilikan harta 
pencaharian walaupun prinsip matrilineal dalam pewarisan pusaka tinggi masih berlaku. 
Saat ini ayah dan ibu secara prinsip penjaga anak-anak dalam ruang domestik, 
sementara mamak masih tetap berwenang dalam kaitan dengan kelompok kekerabatan 
kaum atau paruik.  

Perubahan sosial dan budaya dalam suatu masyarakat tidak bisa dielakkan. 
Sistem matrilineal Minangkabau juga mengalami pergeseran dan perubahan pada unsur-
unsur yang mendukungnya. Tetapi walaupun terjadi perubahan sistem kekerabatan 
matrilineal Minangkabau seperti yang terlihat dari hasil penelitian ini  perubahan 
tersebut tidak radikal. Hal ini ditandai dengan ciri-ciri utama sistem kekerabatan 
matrilineal Minangkabau yaitu pola menetap uxorilokal, harta pusaka masih menjadi 
milik bersama, dan perkawinan eksogami suku masih berjalan.  
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