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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang kaya akan 

keberagaman budaya sebagai ciri khas masyarakatnya. Ibarat sebuah 

bangunan raksasa, negara Indonesia dibangun dari batu-batu kebudayaan 

berbagai etnis, yang berbeda kualitas dan kuantitasnya. Setiap etnis 

(kebudayaan-kebudayaan lokal seperti kebudayaan Flores, Sumba, Timor, 

Alor) menyumbang kekayaan nilai-nilai budaya mereka demi 

menyempurnakan bangunan fisik dan spiritual bangsa Indonesia, 

khususnya di Nusa Tenggara Timur. Dari sekian banyak batu untuk 

bangunan tersebut, ada juga batu bangunan dari etnis Dawan di Timor 

Tengah Selatan dengan kebudayaan Atoni Pah Meto-nya. Budaya yang 

telah diciptakan oleh para leluhur Atoni Meto merupakan lambang dari 

kebersamaan dan persekutuan dalam lingkungan bermasyarakat. Salah 

satu contohnya adalah Ume Kbubu’(rumah bulat) yang merupakan rumah 

tinggal Atoni Meto dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagai suatu 

kearifan lokal bagi masyarakat suku Timor (Dima, Antariksa & Agung, 

2013). 

Di dalam rumah bulat (ume ‘kbubu) inilah juga terdapat sebuah 

tradisi pasca melahirkan yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan 

perkembangan dunia medis modern saat ini. Yaitu tradisi masa nifas bagi 

ibu/perempuan Timor pasca melahirkan selama 40 hari dalam sebuah 

rumah adat. Selama masa nifas (40 hari), ibu dilarang keluar dari ume 
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‘kbubu, begitu juga dengan bayinya. Setiap hari ibu dan bayi harus tinggal 

di rumah bulat, dan hanya boleh dijenguk oleh kerabat terdekatnya saja. 

Ibu tidak hanya tinggal di rumah bulat, tetapi harus menjalani beberapa 

ritual pasca melahirkan. Setiap hari ibu akan dikompres dengan air panas 

yang diletakkan pada kain timor. Tujuan pengompresan ini adalah untuk 

memperlancar peredaran darah. Proses ini disebut dengan Tatobi. Selain 

itu, selama masa nifas ini ibu juga harus menjalani ritual peanggan (sei), 

yaitu ritual mengasapi tubuh ibu dan bayi. Perapian dibuat tepat di bawah 

tempat tidur, kemudian ibu dan bayi duduk atau berbaring di atasnya. 

Tujuan dari peanggan adalah untuk mengeringkan luka-luka pasca 

melahirkan. Pengasapan ini dilakukan hampir setiap hari dan harus 

dijalani selama 40 hari. Proses panggang dipercaya masyarakat dapat 

menjadi penangkal dari sakit berat (Soerachman & Yuana, 2013). 

Tradisi yang berikut adalah, ibu hanya boleh mengonsumsi jagung 

bose. Jagung bose adalah jagung lokal yang tumbuh di Pulau Timor, dan 

jagung menjadi satu-satunya asupan makanan bagi ibu, dan bayinya 

melalui air susu ibu. Selama mengonsumsi jagung bose, maka tidak boleh 

dicampur dengan jenis makanan lain. Alasannya, adanya ketakutan jika 

terjadi apa-apa pada ibu dan bayinya. Contoh, jika ibu mengonsumsi ikan, 

maka bisa menimbulkan gatal-gatal, yang  berdampak buruk pada kondisi 

bayi. Jika mengonsumsi kacang-kacangan dikhawatirkan dapat 

menimbulkan kembung pada ibu dan bayi. Sebuah ketakutan yang kadang 

tidak beralasan tetapi benar-benar ditaati karena sudah menjadi adat turun-

temurun (Karwur, Venti, Kristiani, Dhanang, Sanfia, Rosiana, Retno & 

Herman, 2015).   

Penelitian sebelumnya oleh Athena & Rachmalina (2014) 

menunjukkan hasil dari perspektif klinis (kesehatan), yaitu ritual proses 
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pengasapan (sei) terhadap ibu dan bayi jelas membahayakan kondisi 

kesehatan keduanya. Hal ini nampak jelas melalui arsitektur rumah bulat 

itu sendiri. Dinding rumah bulat (ume kbubu) melingkar dengan garis 

tengah antara tiga sampai lima meter. Atap berbentuk seperti kepala jamur 

merang terbuat dari rumput alang-alang dan ujung alang-alangnya hampir 

menyentuh permukaan tanah. Dinding terbuat dari potongan-potongan 

kayu dan bambu. Pintu setengah lonjong dengan ketinggian kurang dari 

satu meter. Untuk masuk, orang dewasa harus membungkukkan badan 

terlebih dahulu dan sulit menemukan rumah bulat berjendela. Lubang 

angin pun tidak menjadi pertimbangan dalam membangun rumah bulat. 

Udara dan sinar matahari hanya bisa menerobos dari lubang-lubang kecil 

pada dinding-dinding bambu (Dima, Antariksa & Agung, 2013). 

Mengingat bahan bakar yang digunakan dalam proses sei dapat 

mengemisikan bahan berbahaya, ditambah dengan kondisi perumahan 

yang tidak memenuhi syarat kesehatan, diperkirakan ibu dan bayi akan 

berisiko terkena penyakit akibat paparan bahan berbahaya tersebut. Dalam 

rangka antisipasi dampak kesehatan akibat tradisi sei, tahun 2009 Pusat 

Teknologi Intervensi Masyarakat melakukan penelitian tentang Kejadian 

Kesakitan dan Kematian pada Ibu dan bayi yang melakukan tradisi sei di 

kabupaten TTS-NTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi 

gangguan kesehatan ibu maupun bayi yang melakukan sei dalam kurun 

waktu satu tahun cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar 37,4% dan 

43,3%. Kondisi fisik bangunan rumah bulat tidak sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan nomor 

829/Menkes/SK/VII/999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan 

(Soerachman & Yuana, 2013).  



4 
 

Fenomena nifas dalam rumah bulat ini jelas berbeda dengan nifas 

yang dianjurkan oleh dunia kesehatan melalui profesional medis. 

Perawatan terhadap ibu selama masa nifas bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan fisik dan psikologis bagi ibu dan bayi, pencegahan, 

diagnosis dini dan pengobatan komplikasi pada ibu, merujuk ke tenaga 

ahli bilamana perlu, imunisasi ibu terhadap tetanus serta mendorong 

pelaksanaan metode yang sehat tentang pemberian makan anak dan 

peningkatan pengembangan hubungan yang baik antara ibu dan anak. 

Namun, sebagaimana ritual masa nifas dalam tradisi rumah bulat, seperti 

sei (pengasapan) bagi ibu dan bayi dalam kondisi rumah bulat tersebut, 

nampaknya telah mengabaikan prosedur nifas yang dianjurkan, sehingga 

dianggap dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan ibu dan bayi 

(Aisyaroh, 2011).  

World Health Organization (WHO) mencatat hampir 800 (99%) 

wanita meninggal setiap hari akibat komplikasi pada masa kehamilan dan 

persalinan dan terjadi di negara-negara berkembang (Rahayu, Mudatsir & 

Hasballah, 2017). Hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 

tahun (2007, dalam Kemenkes, 2014) menunjukkan Indonesia menduduki 

peringkat ketiga setelah Laos dan Kamboja sebagai negara ASEAN 

dengan Angka Kematian Ibu (AKI) tertinggi yaitu 228 per 100.000 

kelahiran hidup. Menurut data Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2010 (dalam Athena & Rachmalina, 2014) NTT 

merupakan salah satu provinsi dengan angka kematian bayi dan balita 

tertinggi di Indonesia. Hal ini diakui berkaitan dengan kasus infeksi 

saluran pernapasan atas (ISPA) yang paling banyak terjadi pada daerah-

daerah yang masih melakukan tradisi melahirkan dan nifas dalam rumah 

bulat. Namun, juga tidak dapat dipungkiri bahwa sebagaimana budaya itu 
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sendiri merupakan suatu kepercayaan, masyarakat Timor meyakini bahwa 

setiap anak yang lahir dalam tradisi ini kelak akan tumbuh menjadi anak 

yang kuat dan tangguh melawan kerasnya alam.  

Sementara itu data dari  Kecamatan Kie, dalam Angka tahun 2017, 

Badan Pusat Statistik, diperoleh data dari Puskesmas bahwa jenis penyakit 

dengan jumlah kunjungan terbanyak pada tahun 2015-2017 adalah Infeksi 

Saluran Pernapasan bagian Atas (ISPA) dengan jumlah kunjungan 

sebanyak 2251 kali. Berikutnya diikuti oleh jenis penyakit Gastritis Akut 

dengan jumlah kunjungan sebanyak 1624 kali. Hal ini menunjukkan 

tingkat ketertekanan psikologis cukup tinggi karena gangguan gastritis 

adalah bagian dari gangguan psikosomatis.  Data pendukung lainnya 

diperoleh melalui Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur (dalam Kinasih, 

2016), yang menyatakan bahwa ISPA di kabupaten Timor Tengah Selatan 

menjadi penyumbang tertinggi angka kematian bagi ibu dan bayi. Hal ini 

disebabkan karena selama melakukan proses panggang (se’i) dalam rumah 

bulat, ibu dan bayi menghirup udara tercemar dari bara api (bahan bakar 

biomasa/kayu bakar) yang selalu menyala dengan tingkat pembakaran 

yang tidak sempurna. 

Halbreich & Karkun (dalam Yulyanti, 2014) mengatakan bahwa 

banyak ibu selama enam minggu setelah kelahiran anak pertama, 

mengalami distres yang ditandai dengan sulit tidur ringan, kelelahan, 

konsentrasi yang buruk, bahkan depresi (postpartum blues). Keburukan 

dari gangguan postpartum blues dapat dilihat dalam perilaku hilangnya 

minat dalam aktivitas sehari-hari, suasana hati mengalami depresi berat, 

kehilangan nafsu makan, perubahan berat badan, gangguan tidur, 

kelelahan, perasaan bersalah, bahkan ide bunuh diri. Kecenderungan 

gangguan-gangguan tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan kondisi 
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ibu secara psikologis. Hal ini disampaikan oleh Dhanang (2016) dalam 

artikelnya melalui wawancara dengan salah seorang ibu yang baru saja 

melahirkan, dan menceritakan kisah berdiam selama empat puluh hari di 

rumah bulat. Sudah untuk ketiga kalinya si ibu melahirkan, dan tiga kali 

pula mendapat perlakuan yang sama dalam rumah bulat tersebut. Acapkali 

ibu tersebut menangis, merasa tertekan, tetapi juga harus bertahan saat 

tinggal di rumah bulat. Setiap hari rasa bosan, jemu akan suasana, dan 

kesepian, kecemasan dan kesakitan melanda. Setiap hari ia dikompres, 

dan seringkali terasa melepuh, bahkan proses pengasapan juga 

menimbulkan rasa takut dan cemas namun harus berusaha menahan sakit.  

Kecemasan merupakan suatu keadaan emosional yang tidak 

menyenangkan yang ditandai dengan rasa ketakutan serta gejala fisik yang 

menegangkan dan tidak diinginkan. Beberapa bentuk gangguan pasca 

melahirkan yang umum adalah depresi, mudah  marah dan mudah frustasi, 

serta emosional. Kecemasan pasca melahirkan yang tidak teratasi dapat 

menimbulkan depresi postpartum. Sekitar 10% -20% kondisi ini terjadi 

pada ibu pasca melahirkan, dan cenderung berlangsung hingga beberapa 

bulan bahkan bertahun-tahun setelahnya. Sindrom ini diawali dengan 

adanya gangguan masa kehamilan, stress psikososial, dan dukungan sosial 

yang tidak memadai (Dewi, 2018). 

Berbagai studi terdahulu telah mengkaji pengalaman ibu selama 

masa nifas dari perspektif kesehatan. Hal yang sama juga ditemui dalam 

penelitian oleh Athena & Rachmalina (2014) terkait tradisi ini. Penelitian 

ini memberikan gambaran kesehatan ibu dan bayi yang melakukan tradisi 

sei dalam rumah bulat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesehatan 

ibu bersama bayi yang melakukan tradisi dalam satu tahun terakhir 

banyak yang mengalami gangguan kesehatan (saluran pernafasan). 
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Penelitian lain oleh Baumali (2009) menunjukkan bahwa asupan gizi ibu 

ifas dalam tradisi pengasingan tidak mencukupi kebutuhan ibu nifas 

sehingga perlu dilakukan upaya meningkatkan jumlah gizi dengan 

mengkonsumsi makanan lain yang menggandung zat gizi. Beberapa 

informasi yang dipublikasikan melalui media sosial memaparkan hal yang 

sama terkait kesehatan melalui tradisi dalam rumah bulat tersebut. Sampai 

sejauh ini, diasumsikan bahwa belum ada penelitian terkait tradisi ini dari 

sisi psikologi. 

Dhanang (2016) menyampaikan bahwa kondisi ibu yang menjalani 

ritual pasca melahirkan dalam rumah bulat tidak lepas dari pergumulan 

psikologis. Perasaan sepi, bosan, cemas, tertekan dan upaya untuk 

bertahan secara sadar menjadi bagian dilematika psikologis yang tidak 

lepas dari eksistensi ibu selama masa nifas. Hal ini dapat diketahui 

melalui kondisi dalam rumah bulat sendiri yang meskipun dipercayai 

masyarakat dapat menghangatkan tubuh ibu dan bayi, namun tetap saja 

ritual seperti se’i dan tatobi membuat ibu harus menahan perih dan panas. 

Selain itu, karena tradisi ini terus dilakukan secara turun temurun, ibu 

tetap harus menjalaninya tanpa mempermasalahkan hal tersebut.  

Sebagaimana budaya bagi masyarakat adalah suatu hal yang 

penting, dan memiliki filosofi yang kuat, eksisitensi pelaku yang 

melakukan budaya tersebut sangat penting dipelajari. Dalam penelitian ini 

penulis ingin memberikan suatu studi pendahuluan dari perspektif 

psikologi, khususnya humanistik eksistensial dengan metode 

fenomenologis. Psikologi humanistik eksistensial mencoba 

mengembangkan metode-metode spesifik yang bisa digunakan untuk 

mempelajari berbagai dimensi pengalaman-pengalaman individual (Hall 

& Lindzey, 2006). 
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  Berdasarkan teori tersebut, maka penulis merasa penting untuk 

melakukan penelitian terhadap ibu yang menjalani ritual dalam kelindan 

rumah bulat tersebut. Penelitian ini hendak mengeksplorasi gambaran 

eksistensi ibu, yang menjalani ritual, yakni tentang pengalaman 

psikologis, reaksi emosional, kebutuhan-kebutuhan atas masalah, seperti 

dukungan keluarga, dan bagaimana interaksi sistem sosial-kebudayaan, 

spiritual, bilogis dan psikologis sepanjang pengalaman masa nifas yang 

dijalaninya di luar prosedur dunia medis. Sebagaimana perawatan ibu 

selama nifas itu memperhatikan faktor kenyamanan, aktivitas, nutrisi, 

dukungan sosial, perawatan diri, dan perawatan bayi (Yulyanti, 2014), 

bagaimana pengalaman ibu yang menjalani ritual nifas dalam sebuah 

rumah bulat dengan kondisi yang jauh berbeda dari faktor-faktor di atas. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan penulis lakukan untuk memberikan 

gambaran proses ritual dalam tradisi ini dan mengkaji eksistensi ibu 

selama masa nifas dalam kelindan rumah bulat tersebut. 

Fokus penelitian ini adalah di propinsi Nusa Tenggara Timur, 

khususnya wilayah-wilayah di Timor Tengah Selatan, khususnya desa 

desa Boti, kecamatan Kie sebagai desa yang memegang erat tradisi nifas 

dalam rumah bulat. Pemilihan desa Boti sebagai lokasi penelitian 

disebabkan masyarakat desa tersebut merupakan suku yang masih selalu 

dan setia menjaga tradisi-tradisi Timor, salah satunya adalah ritual bagi 

perempuan pasca melahirkan dalam rumah bulat. Banyak wilayah di 

kabupaten Timor Tengah Selatan yang tidak lagi menjalankan ritual pasca 

melahirkan dalam rumah bulat, sebab telah terdapat peraturan pemerintah 

yang mewajibkan masyarakat untuk melakukan penanganan persalinan 

dan perawatan pasca melahirkan di Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat. 

Namun, oleh karena jarak untuk menjangkau Puskesmas maupun Rumah 
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Sakit yang jauh, juga masyarakat suku Boti merupakan masyarakat 

penjaga tradisi Timor, maka masih tetap menjalankan tradisi tersebut.  

Penelitian ini akan dilakukan terhadap para ibu yang menjalani masa nifas 

dalam rumah bulat dan terlibat dalam seluruh rangkaian ritual yang ada.    

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan dalam latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengalaman psikologis perempuan Timor dalam 

menjalankan tradisi nifas di rumah bulat? 

2. Bagaimana reaksi emosional perempuan Timor selama menjalani 

proses ritual nifas dalam rumah bulat? 

3. Bagaimana pola interaksi sistem sosial, budaya, psikologi, spiritual 

dan biologis perempuan Timor dalam tradisi nifas di rumah bulat? 

4. Bagaimana kebutuhan atau masalah yang dialami perempuan Timor 

selama menjalani ritual di rumah bulat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan pengalaman psikologis perempuan Timor dalam 

menjalankan tradisi nifas di rumah bulat  

2. Mendeskripsikan reaksi emosional perempuan Timor selama 

menjalani proses ritual nifas dalam rumah bulat  

3. Menganalisis kebutuhan atau masalah yang dialami perempuan Timor 

selama menjalani ritual di rumah bulat 
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4. Mendeskripsikan pola interaksi sistem sosial, budaya, psikologi, 

spiritual dan biologis perempuan Timor dalam tradisi nifas di rumah 

bulat 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bemanfaat dan 

memberi sumbangan pengetahuan, tidak saja di bidang psikologi tetapi 

juga dinamika kebudayaan yang positif, khususnya bagi orang Timor 

terkait tradisi nifas dalam rumah bulat tersebut. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a) Bagi Dinas Kesehatan 

Menjadi bahan pertimbangan untuk tidak saja memperhatikan 

aspek fisiologis, namun dapat menjadi pihak yang turut 

memelihara kelestarian budaya tersebut melalui aspek 

psikologisnya, dalam hal ini pada perempuan suku Timor. 

b) Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Sebagai acuan dalam memperbaiki maupun kebijakan 

pendidikan terkait tradisi pasca melahirkan dalam rumah bulat 

tersebut. 

c) Bagi Dinas Sosial 

Sebagai pertimbangan dan acuan bagi Dinas Sosial Timor 

Tengah Selatan dalam melakukan monitoring (pengawasan) 

pada wilayah-wilayah yang menjalankan tradisi pasca 

melahirkan dalam rumah bulat. 
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d) Bagi Dinas Perlindungan Anak dan Wanita 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

melaksanakan peran memberikan perlindungan kepada ibu dan 

anak agar hak keduanya dapat tetap terpenuhi.  

e) Bagi Ibu dalam Masa Nifas 

Menumbuhkan pemahaman dan pemaknaan psikologi bagi ibu 

untuk terus bertahan dalam menjalani seluruh rangkaian ritual 

pasca melahirkan dalam rumah bulat tersebut. 


