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Lampiran 1. Dokumentasi Pengumpulan Data 

 

Foto bersama para subjek dan translator di desa Boti (suku Boti Dalam) 

 

  

Wawancara bersama Raja Boti (Usif Namah Benu) dan Mama Raja 
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Wawancara bersama Kepala Desa Putun dan kerabat subjek 

 

 

Bersama Kepala Desa Boti 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara (Interview Guide) 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Tujuan wawancara:  

Untuk menganalisis pengalaman psikologis, reaksi emosional, serta 

masalah dan kebutuhan psikologis perempuan dalam rumah bulat 

berdasarkan kajian psikologis humanistik eksistensial yang meliputi aspek 

kesadaran, kecemasan, dan penciptaan makna.  

PEDOMAN PERTANYAAN  

1) Identitas Ibu Nifas 

 Nama 

 Jenis kelamin 

 Usia 

 Pekerjaan  

 Pendidikan terakhir 

 Frekuensi menjalani nifas dalam rumah bulat (sudah yang ke 

berapa kalinya ibu menjalani tradisi tersebut? Deskripsikan 

bagaimana reaksi ibu saat pertama kali menjalani dan yang kedua 

atau ketiga kalinya menjalani tradisi tersebut) 

2) Pedoman pertanyaan Pengalaman Psikologi Ibu selama Nifas 

dalam Rumah Bulat 

a) Kesadaran Diri (Keseluruhan perasaan) 

1. Bagaimana pengalaman psikologis ibu selama menjalani ritual 

nifas dalam Rumah Bulat? 

2. Apa saja masalah-masalah yang dihadapi selama menjalani 

masa pascamelahirkan dalam rumah bulat? 

b) Kebebasan Tanggungjawab_Kecemasan 

1. Bagaimana gambaran kecemasan Ibu selama berada dala 

rumah bulat tersebut? 

2. Bagaimana Ibu menghadapi/memberi respon (reaksi 

emosional) terhadap seluruh keberadaan dirinya selama 

menjalani ritual nifas dalam rumah bulat? 
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c) Penciptaan Makna 

1. Kebutuhan-kebutuhan apa saja (dari aspek fisiologis, biologis, 

psikologis dan sosial) yang dibutuhkan oleh ibu selama masa 

nifas dalam rumah bulat tersebut? 

2. Bagaimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dipenuhi? 

3. Pihak-pihak mana saja yang selalu siap sedia memenuhi 

kebutuhan tersebut? 

4. Bagaimana Ibu memaknai pengalaman selama menjalani ritual 

nifas dalam rumah bulat tersebut? 

 

3. Identitas Keluarga (Suami, ayah, ibu)  

 Nama 

 Jenis kelamin 

 Usia 

 Pekerjaan  

 Pendidikan terakhir 

Pedoman pertanyaan:  

1. Bagaimana pendapat keluarga terkait tradisi pasca melahirkan 

yang dijalani ibu dalam rumah bulat? 

2. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh suami/ayah/ibu 

kepada subyek, baik secara fisik maupun psikis? 

3. Kendala-kendala apa saja yang dialami saat terlibat memberikan 

dukungan pada  subyek selama menjalani tradisi? 

4. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala/masalah tersebut?  

4. Identitas Tokoh adat (Kepala Desa, tua adat lainnya) 

 Nama 

 Jenis kelamin 

 Usia 

 Pekerjaan  

 Pendidikan terakhir 
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Pedoman pertanyaan:  

1. Berapa banyak suku yang terdapat di desa Boti, Putun dan 

Fat? 

2. Apakah setiap suku tersebut memiliki tradisi pasca melahirkan 

yang sama? Bagaimana persamaan dan bagaimana 

perbedaannya? 

3. Apakah tradisi kawin campur (beda suku) memengaruhi tradisi 

tersebut? Bagaimana bentuk pengaruhnya? 

4. Bagaimana filosofi dan makna Rumah Bulat bagi suku Boti? 

5. Apa saja aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan 

keluarga/masyarakat Boti secara umum dalam Rumah Bulat? 

6. Bagaimana gambaran tradisi se’i/peanggan dalam Rumah 

Bulat bagi ibu pasca melahirkan? 
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Lampiran 3. TRANSKRIP WAWANCARA  

Transkrip Wawancara Primigravida 

Transkrip ini bukan merupakan bahasa asli (bahasa Timor), melainkan 

bahasa Indonesia lokal (bahasa Kupang/Soe), yang lebih dulu disampaikan 

oleh peneliti, kemudian diterjemahkan oleh penterjemah. Peneliti 

menggunakan bantuan translator/penerjemah untuk membantu 

metnerjemahkan perkacapan wawancara bersama subjek. Perlu diketahui 

bahwa semua subjek penelitian tidak dapat berbahasa Indonesia dengan 

lancar, sebab sehari-hari masyarakat selalu menggunakan bahasa daerah.  

Subjek Primigravida 1 

Nama  : Ester  

Usia  : 28 Tahun 

Tanggal : 22 Desember 2017 

Waktu  : 11.00-15.00 WITA 

Tempat : Desa Boti (Boti Dalam) 

 

Keterangan :  

MY = Peneliti + Penerjemah 

Etr  = Inisial subjek 

MY Halo mama, karmana kabar? (sambil cium hidung, sebab bagi 

masyarakat Timor, cium hidung merupakan bentuk ucapan salam 

yang berharga dan menandakan kasih sayang) 

Etr Baik ibu ( menjawab dengan suara pelan) 

MY Ehmm, jadi begini mama, saya dari Kupang, ini ada datang dengan 

kawan-kawan, katong ada mau mau penelitian tentang mama, bapa 

pung tradisi disini yang melahirkan trus sampe 40 hari dalam rumah 

bulat, ume kbubu ni mama.. Ini ibu yang penelitian dari Salatiga, 

kuliah jadi ini tugas ko bias lulus kuliah. Ibu punya nama Mernon 

mage, orang Sabu, ina Sabu ini mama (sambil tertawa). Na kalo 
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saya Etna Benu, dari Bena sini. Jadi, katong tadi su ketemu Bapa 

deng mama Raja, bapa deng mama Raja su kasi ijin katong 

penelitian disini, andia ko sekarang katong mo minta ijin ko bisa 

wawancara mama sebentar. Bisa ko ma? 

Etr Iya, bisa ibu 

MY Bae, makasih ma e.. katong boleh tau mama pung nama, umur deng 

pekerjaan ko ma? 

Etr Saya nama EB, sekarang umur 28, kami kerja kebun (petani), kami 

lulus SD saja 

MY Ohh, mama ini orang asli dari Boti sini ko ma? 

Etr Iya  

MY Mama pung suami dimana?  

Etr Ada di kebun 

MY Oh iya ma. Mama deng bapa disini su nikah dari kapan ma e? 

Etr Dari tahunn (berpikir sejenak) 2015 

MY Ohh berarti su 2 tahun. Jadi ma nikah pas ma umur 26, ya to ma? 

Etr Iya  

MY Iya ma. Ma dari lahir memang su di Boti Dalam sini deng bapa ko? 

Etr Tidak, saya dari Boti sini, tapi suami tidak dari Boti, dari luar, dari 

Amnuban.  

MY Bapa disini dari Boti Luar, tapi mama sonde ikut bapa keluar? 

Memang sonde bisa atau karmana ma? 

Etr Tidak boleh. Kami disini, kalo nikah dengan orang dari Boti Dalam, 

memang harus masuk jadi Boti Dalam sini, harus ikut aturan disini 

semua 
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MY Oh begitu e ma.. Jadi bapa disini yang ikut ma begitu ee.. Tapi 

begitu sonde apa-apa ko ma? Maksudnya, bapa deng keluarga dong 

sonde marah ato tolak ato bagemana begitu? 

Etr Tidak apa-apa 

MY Kalo misalnya dalam pernikahan begitu, ada yang benar-benar tidak 

mau masuk jadi orang Boti Dalam bagemana ma?  

Etr (terdiam, kelihatan sedikit heran, dan sedikit kurang paham), yaaa, 

tidak boleh, tidak bisa, begitu, tidak pernah ada yang begitu juga.. 

MY Hmm begitu e ma, berarti memang semua di Boti Dalam sini su 

hidup taat begitu, sonde lawan-lawan begitu e ma? iya  

Etr Iya, semua baik, begitu.. 

MY Iya ma.. aehh, mama pung anak ada berapa? 

Etr Baru satu. Perempuan 

MY Oh, su umur berapa ma dia? 

Etr Baru satu tahun lebih 

MY Berarti ma baru melahirkan tahun lalu? 2016? 

Etr Iya, bulan Juli  

MY Hm, mama melahirkan dalam ume juga? 

Etr Iya, semua begitu 

MY Mama bisa cerita sedikit tentang ini tradisi ko ma? 

Etr (terdiam sejenak dan berpikir).. 

MY Maksudnya dari kecil mama disini bagemana, ma bisa tau ini tradisi 

bagemana, ma cerita sah, katong mo dengar dari ma 

Etr Hmm, dari kecil saya tinggal dengan orangtua disini, lahir, besar, 
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sekolah, sampai sekarang menikah, melahirkan juga disini. Saya 

juga sudah banyak lihat saya punya mama melahirkan dalam ume 

kbubu, waktu melahirkan saya punya adik, terus ikut upacara pukul 

kemiri, lihat ini bidan urut mama punya perut, saya su biasa. Kalo 

su lewat 4 malam pas mama su bisa keluar-masuk ume saya biasa 

jaga saya punya adik, temani mama dengan bapa, malam-malam 

kami dalam ume kbubu. Saya juga masak kasi mama jagung bose, 

karna mama tidak boleh makan sembarang. Saya ambil air untuk 

tatobi mama punya perut, badan, saya ambil kayu untuk tungku 

dalam ume supaya hangat, karena kami disini kalo malam dingin 

sekali. 

MY Tidak ke puskesmas ka ma? Trus pas mama yang melahirkan 

bagemana kemarin? 

Etr Puskesmas juga jauh, jadi kami melahirkan di dalam ume. Pas saya 

hamil lima bulan, ini ada upacara pukul kemiri depan ume, supaya 

tau saya punya anak ni laki-laki atau perempuan. Kemarin pas 

upacara, itu kemiri yang pukul itu pecah, artinya saya punya anak 

perempuan, dan betul pas lahir dapat anak perempuan. Saya juga 

dapat urut terus dari itu mama tukang urut, katanya supaya kalo pas 

lahir tidak susah karna anak posisi sudah benar. Pas saya mau 

melahirkan kemarin juga mama dengan itu mama urut bantu saya 

melahirkan dalam ume kbubu, sampe 4 malam baru saya keluar. 

MY Berarti memang tidak boleh ke Puskesmas gitu e ma? Apa hanya 

karna jauh atau bagemana ma? 

Etr Kami pake mama dukun, bantu urut, bantu kasi melahirkan, trus 

kadang rawat. Kami pake tatobi juga, trus ada se’i di bawah tempat 

tidur. Kami punya cara orang Timor begitu, sudah begitu, jadi tidak 

pake bidan dari puskesmas.  

MY Tapi begitu tidak ahh, maksudnya sonde apa-apa ka ma? Ma sakit 

ko atau ini ade nona bayi sakit ko? 

Etr Tidak, baik semua 
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MY Tapi bukannya di dalam asap to ma? Baru sempit, gelap, panas tu 

ma? 

Etr Tidak, tidak apa-apa (nada meninggi) 

MY Mama sama sekali tidak apa-apa? Sonde rasa kaya takut, atau kuatir 

begitu ma? Sepi, ato bosan ato yang bikin tidak tenang begitu? 

Sama sekali tidak begitu ka ma? 

Etr (sedikit terdiam, seperti kebingungan mau menjawab apa)  

MY Tidak apa-apa ma, mama bisa cerita apa sa tentang kemarin dalam 

ume karmana? Mama pung perasaan semua karmana, karna itu 

pertama kali jut toh ma, sapatau ada rasa kurang bae ato karmana 

begitu ma..  

Etr (mulai bercerita dengan pelan, dan agak lama memberi jawab) jadi, 

saya baru rasa sendiri kemarin pas melahirkan dalam ume kbubu. 

Ternyata susah juga pas mau melahirkan. Saya pikir karena sering 

ikuti cerita-cerita juga tidak jauh-jauh dari ini kebiasaan, jadi saya 

juga biasa-biasa saja, tapi ternyata setelah melahirkan, terus satu 

minggu (tujuh malam) dengan ini anak dalam ume kbubu, baru saya 

tau rasanya tidak segampang kita lihat begitu saja. Saya jadi tau rasa 

sendiri, itu sakit juga ada di dalam, setengah mati pokonya. Saya 

dapat tatobi pake air mendidih, baru tidak boleh pake apa-apa 

selama di dalam, ini anak punya bapa juga tidak boleh masuk, jadi 

tau rasanya begitu bagaimana 

MY Gitu e ma? Hhh, katong ju sonde bisa bayangkan ni ma, kalo katong 

yang sonde biasa ni su sond tau lae jadi apa.. hm, na trus mama ada 

pengalaman apa lae ma? Ma takut ko rasa bagemana ma? 

Etr Saya takuuut sekali kemarin pas mau melahirkan. Karena 

sebelumnya itu kan ini perut dengan pinggang sakit sekali, saya 

takut pas melahirkan nanti lebih sakit. Memang dari pas hamil itu 

saya banyak kerja, supaya melahirkan nanti gampang, tapi pas mau 

melahirkan, ini sakit saya rasa bikin saya takut. Tapi mama dengan 

ini bidan bilang saya tidak usah takut, harus kuat supaya ini anak 
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bisa keluar selamat. Jadi saya juga kemarin usaha keras, dan ini 

anak keluar selamat juga (dengan ekspresi seperti mengingat dan 

sedikit takut)  

MY Mama sendiri rasa dan pikir bagemana waktu dalam keadaan begitu 

ma?  

Etr Saya rasa sakit itu iya, memang sakit kalo habis melahirkan tu. Ini 

badan rasa sakit dan lemas sekali. Tapi saya tidak apa-apa, karena 

saya masih bisa tahan. Cuma ini saya punya anak, waktu dia lahir, 

kasi mandi dia terus kasi tidur dia dalam ini rumah, saya pikir 4 

bulan dia disini dengan ini asap nanti bagaimana?? Soal dia lahir 

langsung kasi makan uk atau pisang masak itu saya tidak apa juga 

karena kami semua dulu juga begitu, hanya saja disini gelap, 

tambah asap, dia hanya bungkus kain, baru malam-malam nanti dia 

dingin atau tidak, saya takut itu saja. Saya cemas sekali, saya 

omong ulang-ulang di mama dengan mama raja, bapa raja, tapi 

katanya ini anak tetap tidak boleh bawa keluar. Karena ini juga saya 

punya kehamilan pertama, saya ada di ume kbubu kemarin satu 

minggu. Itu hanya duduk di atas tempat tidur saja, tidak pake pakian 

apapun juga hanya selimut ko tutup badan, ini arang punya asap 

panas di bawah tempat tidur, jagung bose juga masak di dalam 

rumah, atau kadang mama masak di luar baru antar kasi saya di 

dalam. Dia punya bapa juga tidak boleh masuk, jadi satu minggu itu 

saya stengah mati, saya masi rasa sakit, baru sendiri di dalam, 

jengkel juga, sakit, cemas dengan ini anak, semua rasa ada 

MY Mama respon orang lain begitu bagemana ma? 

Etr Saya sempat marah kemarin. Saya marah dengan mama, dengan 

suami juga saya marah. Tapi saya tau kalo marah bagaimana juga 

tetap ini anak tidak boleh keluar. Satu minggu saya di dalam ume 

kbubu, saya tidak banyak bicara, apalagi hanya bisa duduk dan tidur 

saja di atas tempat tidur, tidak boleh turun. Kalo butuh apa-apa 

Cuma bisa panggil mama atau sodara perempuan sapa yang ada di 

dekat pintu yang masuk untuk bantu. Jadi saya juga bicara hanya 

kalo mau butuh sesuatu saja, saya tidak terlalu cerita banyak, karna 



12 
 

kalo saya omong, nanti ini orang-orang omong banyak lagi, jadi 

biar saya diam saja. Kasi asi ini anak, main dengan dia di tempat 

tidur, gendong dia, begitu-begitu saja. Sampe su lewat satu minggu 

yang saya sudah bisa pake pakian seperti biasa, su bisa keluar 

masuk juga, saya punya suami su temani di dalam, itu juga awal-

awal saya masi tidak banyak bicara, saya juga tidak terlalu nafsu 

makan, malam makan, tapi saya pikir ini anak kalo saya tidak 

makan nanti asi dia bagaimana. Karna saya su bisa keluar masuk, 

saya juga harus kerja, dia punya bapa pergi kebun, dia punya mau 

tidak pergi kebun biar bisa dengan ini anak saja dalam ume kbubu, 

tapi karna saya juga masih jengkel, masih khawatir, saya tetap 

bilang biar saya saja yang dengan ini anak dalam sini, bapa pergi 

kebun saja sudah. Saya cepat sekali marah, apalagi pas liat ini anak 

muka mulai merah, trus sedikit batuk, itu saya su panik, saya 

panggil mama, panggil semua yang disitu untuk liat, mama selalu 

bilang tidak apa-apa, dia mau tambah besar itu. Hari-hari dengar 

kata-kata begitu terus, bikin tambah jengkel, jadi saya pilih temani 

terus ini anak dalam sini, mereka mau datang liat na liat, tapi saya 

su malas keluar 

MY Trus mama, dengan perasaan marah/jengkel begitu, mama atasinya 

bagaimana? 

Etr Saya tau betul kalo kami punya keberadaan sekarang karena 

memang tradisi orang Timor adalah seperti itu. Saya bukan satu-

satunya yang alami ini, tapi su banyak orang-orang lain yang alami 

hal yang sama seperti saya. Tapi saat lihat ini anak, liat dia punya 

mata, hidung, mulut, pegang dia punya tangan, kaki, gendong dia, 

saya benar-benar tidak mau kalau dia sampe sakit. Makanya selama 

dalam itu ume kbubu, saya makan baik, supaya dia asi juga baik, 

saya jaga dia, atur ini arang kayu di tungku supaya asap tidak terlalu 

banyak, arang yang di bawa tempat tidur juga supaya tidak terlalu 

panas. Kalo saya ada tatobi, saya minta mama datang masuk dengan 

dia punya bapa juga, supaya saya bisa sambil liat-liat dia. Saya 

upaya supaya saya bisa cepat kuat, ini darah kotor bersih benar-

benar sudah supaya tidak terlalu khawatir dengan dia 
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MY Tapi pasti ada perasaan bagemana mama bisa lewati itu, mama 

usaha kasi makna bagemana ma? 

Etr Saya sadar benar bahwa ini tradisi tidak bisa tolak, saya juga tidak 

mau tolak, karna kami dari dulu su begini, orangtua bilang 

semuanya untuk baik, saya liat dan saya percaya. Cuma yahhh, pas 

alami sendiri memang ada rasa-rasa takutnya juga. Jadi saya pikir, 

daripada pusing, marah jengkel, mau paksa bawa keluar ni ju tidak 

bisa, ya sudah, jaga ini anak baik-baik dalam ini ume kbubu sudah, 

su tidak ada jalan lain lagi. Saya tidak ada pilihan selain, sayang 

benar-benar, jaga, biar saya yang sakit, yang penting ini anak tidak 

sakit. Saya harus jadi ibu, karna saya sekarang sudah jadi ibu, dia 

punya bapa mau jaga itu memang harus, tanggung jawab, tapi saya 

rasa saya harus lebih jaga dia dari dia punya bapa, karna saya dia 

punya mama yang melahirkan dia, dan sama-sama dengan dia 

dalam ini ume kbubu 

MY Luar biasa e ma, mama bisa tahan deng itu semua keadaan 

(tersenyum).. trus ada lagi ma, selama dalam ume situ ada masalah-

masalah apa begitu yang mama rasa? 

Etr Waktu dalam rumah bulat satu minggu itu saya tidak boleh keluar, 

di dalam rumah situ juga tidak pake pakaian apa-apa, telanjang saja, 

baru bungkus dengan kain selimut. Dia punya bapa tidak boleh 

masuk, pokonya laki-laki tidak boleh ada yang masuk. Yang boleh 

temani hanya mama dukun atau tidak saya puny mama, atau nyadu 

perempuan. Saya tidak boleh turun dari itu tempat tidur selama satu 

minggu. Jadi kalo ada perlu macam mau makan, kencing atau buang 

air besar, harus minta tolong orang yang ada disitu. Karena tidak 

banyak bergerak, dalam rumah kecil saya punya badan sering sakit. 

Ini pinggang sakit, leher dengan pantat juga sakit. Stenga mati 

bergerak di dalam ume. Mau makan bose juga tidak bisa ambil 

sendiri, pokonya tidak banyak bergerak jadi badan sakit 

MY Iya, terus ma? 

Etr Saya jadi cepat marah, jadi kalo minta mama tolong ambil apa atau 
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buat apa begitu su omong dengan nada tinggi, bukan marah juga 

cuma karena badan sakit, tambah tatobi pake air panas mendidih 

lagi. Kadang saya menangis juga karena tidak biasa kena air panas 

mendidih di badan, di perut baru tekan kuat-kuat, rasanya pedis, 

panas, tidak sampe melepuh hanya sakit ini badan. Itu saya sedih, 

menangis, makanya kalo omong dengan orang di dalam juga 

jadinya hanya marah-marah saja. Itu bikin saya punya nyadu dong 

juga balik marah-marah saya. Mereka bilang ini supaya saya cepat 

sembuh, tambah kuat, badan juga kuat tidak sakit. Kadang kami 

sampe adu mulut, itu juga yang bikin saya tambah lemas saja 

MY Kalo soal makanan itu bagemana ma? 

Etr Kalau makan, selama dalam ume kbubu kan hanya boleh makan 

bose, itu kami punya bose banyak tidak pernah habis. Bose juga 

sudah tumbuk memang dari waktu masih hamil jadi tinggal masak 

saja. Kami kalo beras memeang beli di pasar, tapi ubi, pisang, 

jagung, sayur, semua ada di kebun. Makanya tiap hari itu kami 

banyak di kebun. Kami tidak kurang makan, itu saja sudah cukup. 

Ekonomi tidak pernah jadi masalah, karena kami juga tidak banyak 

kebutuhan yang macam-macam. Mau butuh apa-apa tinggal kerja 

dan buat sendiri. Banyak orang dari luar datang beli sarung, 

selendang, yang kami buat, kami tidak kurang 

MY Bae suh ma, puji Tuhan kalo gitu. Trus buat mama, deng ade bayi 

waktu itu, ada periksa di puskesmas ato posyandu gitu ka ma? 

Etr Setelah dari ume kbubu kami boleh periksa ke posyandu. Tapi saya 

kemarin setelah keluar, ini anak juga sudah keluar dari ume kami 

tidak periksa kesana. Mama dukun bilang ini anak sehat, tidak sakit 

jadi saya juga tidak bawa dia ke posyandu. Sekarang juga saya rasa 

sudah kuat, sudah bisa kerja seperti biasa lagi. Memang tatobi 

dengan se’i panas tapi itu untuk baik dan saya juga sudah rasa 

sendiri itu 

MY Bae ma, kalo su rasa memang itu bae, berarti memang bae ju untuk 

semua masyarakat disini e ma.. na, ehhh, dari masalah-masalah 
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yang mama cerita tadi, kira-kira mama maunya bagemana? Mama 

butuh apa begitu? 

Etr Waktu dalam ume dan tidak boleh keluar, saya memang agak 

kesusahan, sakit dan gampang sekali marah. Saat itu saya ingin 

cepat sudah keluar dengan ini anak dari rumah bulat. Memang 

kebutuhan semua ada, hanya saja kondisi di dalam ume yang bikin 

stengamati bergerak. Saat itu saya hanya butuh tidak sendiri di 

dalam itu ume. Saya mau ada ini anak punya bapa, atau saya punya 

mama yang sepanjang hari temani saya dalam itu ume, supaya saya 

tidak harus panggil ato teriak sana sini kalo perlu apa-apa. Saya 

hanya tidak mau sendiri dengan ini anak di dalam ume, saya mau 

ada orang lain, yang bisa becerita, bantu saya dengan ini anak di 

dalam. Pas malam gelap, dingin, saya mau ada orang lain disini 

yang temani 

MY Bapa, berarti yang mama butuh tu bapa punya kehadiran supaya 

bisa sama-sama mama ee.. hmm 

Etr Iya (menjawab dengan pelan) 

MY Oh iya ma, soal ade nona punya ari-ari itu bagemana ma? Kubur 

ato? 

Etr Kami di sini ari-ari tidak kubur, tapi tutup dengan abu rao terus 

gantung di dalam ume kbubu pas di atas tungku supaya tetap 

hangat. Su satu minggu pas saya su ma keluar baru dia punya bapa 

bawa ini ari-ari pigi gantung di pohon kesambi. Pas dia kembali 

baru ada upacara dan saya sudah bisa keluar dari ume kbubu. 

MY Itu aturannya darimana ma? Adat atau mama semua di Boti Dalam 

sini punya kepercayaan? 

Etr Itu kami punya kepercayaan halaik, dan adat juga begitu..  

MY Dan itu semua disini buat begitu e ma? 

Etr Ia, semua begitu, dari dulu begitu.  
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MY Hmmm, lain sekali dengan kita biasanya ma, karna biasa kan ari-ari 

pasti dikubur to ma, ternyata disini tidak ee.. (terheran-heran) 

Etr Ia, kami disini begitu..  

MY Iya ma.. trus dari bapa mama raja, keluarga semua disini pas mama 

hamil, melahirkan, sampe keluar dari ume itu ada bantu apa begitu 

ma? 

Etr Iya ada, bapa raja, mama raja semua berdoa, kadang bantu kasi 

kami makanan, pisang, pas saya sudah keluar itu juga sering dating-

datang liat 

MY Berarti semua disini dekat e ma? Maksudnya kayak keluarga 

begitu? 

Etr Iya, kami disini semua keluarga. Buat semua sama-sama. Tofa 

kebun, bikin ini tenun sarung, barang-barang kerajinan untuk jual, 

kalo ada acara juga semua sama-sama, semua sama-sama saling 

bantu 

MY Anak-anak disini sekolah ko ma? 

Etr Iya sekolah, kami dulu juga sekolah, tapi rata-rata tidak tamat SD. 

Saya dulu juga sampe SD saja, karna bapa mama suru kerja, baru 

tidak ada SMP dulu disini, begitu.. kami sekolah dulu masi susah, 

tapi sekarang ana-ana sekolah baik  

MY Senang dengar begitu ma. Okeeehhh, hmm, baik su ma, makasih 

banyak untuk ini hari, su kasi ijin katong wawancara ma. Makasih 

banyak ma, makasih juga tadi su kasi ijin katong liat-liat ume kbubu 

di belakang.  

Etr Iya sama-sama ibu 

MY Kalo ada kesempatan lagi nanti katong kembali lagi untuk becerita 

lagi dengan mama ee, tidak apa-apa kah apa-apa ma? (sambil 

tertawa), takut nanti katong su ganggu mama deng bapa disini lagi, 
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hehe 

Etr Tidak apa-apa, trimakasih kembali sudah datang kesini.. kami juga 

su biasa, karna banyak yang sering datang penelitian, menginap 

juga disini.. jadi kami yang terimakasih 

MY Iya ma.. Baik ma, katong ke rumah sebelah ma, ketemu bapa 

dengan mama raja juga dulu nanti,.. Mari mama ee, katong su pamit 

ooww, katong sonde ketemu bapa lae nihh, titip salam buat bapa, 

semua yang tinggal di rumah sini e mama,.. 

Etr Iya ibu  

 

Subjek Primigravida 2 

Nama  : Magdalena 

Usia  : 29 Tahun 

Tanggal : 6 Januari 2018 

Waktu  : 11.00-15.00 WITA 

Tempat : Desa Putun  

 

Keterangan :  

MY    = Peneliti + Penerjemah 

Mgd   = Inisial subjek 

SMgd = Suami MT 

 

 

MY Halo ma, selamat siang.. Mernon (sambil cium hidung) 

Mgd Iya, selamat siang..  

MY Ohhh, hmm, mama sendiri di rumah?  

Mgd Tidak, ada dengan bapa, dengan ini nona kecil juga (bapa datang 

membawa the di gelas) 
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MY Ohh, syalom bapa (sambil salam dan cium hidung) 

SMgd Syalom ibu, ini ibu minum teh 

MY Aduhhh, trimakasih banyak bapa, iya bapa 

Mgd Ibu dengan kk minum dulu, maaf ini teh dengan pisang saja ni 

kita, hmmm 

MY Tidak apa-apa mama eee, makasih banyak, katong su dapat 

minum deng makan pisang ni.. 

SMgd Ini ibu deng kk, dengan mama tahan disini, saya pigi ambil ini 

anak di kebun dulu te dia main sampe di kebun sendiri ini, ambil 

dia ko pulang mandi dulu..  

MY Oh iya bapa,  

SMgd Nanti saya kembali kesini lagi, ibu dengan kk dengan mama tahan 

dulu 

MY Iya bapa, makasih bapa ee 

SMgd Saya permisi dulu 

MY Iya bapa.. Oh iya ma… Mmm, ehhh, beta Mernon mama, dari 

Kupang, ada datang penelitian di Putun sini. Ehhh, kemarin sudah 

ketemu bapa desa minta ijin, jadi dapat kasitau soal mama disini 

katong bisa wawancara untuk penelitian  

Mgd Iya  

MY Oh iya, hampir lupan (tertawa kecil), jadi ini katong mau 

penelitian tentang tradisi melahirkan sampe setelah melahirkan 

dalam rumah bulat, ume kbubu sini mama, jadi, katong 

wawancara mama sebentar bisa ko ma? 

Mgd Iya (tersenyum kecil) 

MY Dan, kebetulan beta sendiri sonde bisa bahasa Timor, jadi ini ada 
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minta kaka nyong satu disini dari Soe, yang sekalian antar, 

sekalian bantu beta wawancara dengan mama juga, begitu.. hmm, 

mama bisa bahasa Indonesia ko karmana ma? 

Mgd Bisa,  

MY Oh bae suh kalo gitu ma (merasa sedikit lega),. Tapi kalo mama 

sonde mengerti dengan yang beta Tanya, mama bilang sah pake 

bahasa ini aaa Timor, nanti kk disini bantu e ma.. sonde apa-apa.. 

beta terimakasih sekali mama su mau bersedia katong wawancara 

sebentar  

Mgd Iya  

MY Iya ma, ahhhhmm, mama punya siapa ma? 

Mgd Saya MT (inisial subjek) 

MY Mama sekarang umur berapa? 

Mgd 29 tahun 

MY Ohhh, mohon maaf ma, kalo boleh tau mama tamatan sekolah 

terakhir apa ma? 

Mgd Saya SMP 

MY Oh iya ma.. mama asli dari Putun sini ka ma? 

Mgd Iya, saya dengan suami sama-sama dari Putun sini, kami orang 

Amnatun 

MY Mama dengan bapa disini kerja apa ma? (bertanya dengan pelan) 

Mgd Kami kerja di kebun, ada kebun 

MY Oh iya benar, disini sonde ada sawah e ma? Kebanyakan kebun e 

beta liat.. kemarin wawancara bapa desa juga di kebun 

Mgd Iya, tidak ada sawah, air susah, kami di kebun 
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MY Di kebun tanam apa sa ma? 

Mgd Ada jagung, ubi, sayur, kentang, pisang, tomat, kemiri, ada 

banyak 

MY Berarti semua disini punya kebun dan kerja di kebun e ma? 

Mgd Semua petani, tapi ada juga yang kerja lain, ada yang tinggal kerja 

di So’e  

MY Mama deng bapa disini menikah tahun berapa? 

Mgd Ohhhhh, 4 tahun lalu, (berpikir), 2013 ibu 

MY Wuhhh (terkejut), berarti su lumayan e ma,, beta kira baru-sekitar 

satu dua tahun lalu begitu  

Mgd (tertawa), tidak.. kami nikah 2013, pas saya ulang tahun ke-25 

MY Wahhhh,, hari nikah pas di ulang tahun e ma… (tersenyum lebar), 

bae suhh, jadikan bisa rayakan satu kali tiap tahun, hehehe 

Mgd Iya, begitu suh ibu 

MY Jadi sekarang mama deng bapa disini su dapat anabua berapa ma? 

Mgd Baru satu 

MY Oh baru satu e ma, umur berapa sekarang ma dia? 

Mgd 4 tahun 

MY Begitu e maa.. jadi baru satu kali mama punya pengalaman dalam 

ume kbubu pas habis melahirkan e ma? 

Mgd Iya, baru satu kali 

MY Mama melahirkan dalam ume kbubu juga atau hanya pas su habis 

melahirkan baru masuk? 

Mgd Saya melahirkan di Puskesmas, karna kami disini su dapat denda 
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kalo melahirkan di dalam rumah belakang sini 

MY Denda berapa ma? 

Mgd Sekitar 250 ribu 

MY Wuhhhhh besar juga ee ma.. tapi kalo setelah melahirkan masih 

tetap di dalam rumah bulat juga tidak apa-apa? Tidak kena denda? 

Mgd Tidak, yang penting melahirkan jangan di dalam sini, harus di 

puskesmas biar bidan yang bantu 

MY Itu kenapa bisa begitu ma? Mama bisa cerita bagemana mama 

tahu ini tradisi dan bagaimana tradisinya bisa jadi berubah begitu? 

Mgd Saya sudah kenal ini tradisi. Ini kami punya kebiasaan orang 

Timor. Memang sudah banyak berubah, tapi kalo mau 

dihilangkan itu tidak mungkin, karena ini tradisi turun temurun, 

orangtua semua percaya, kami juga percaya, ibu dalam rumah 

bulat itu baik untuk ibu dan dia punya anak. Saya tahu dan 

mengerti dengan baik ini tradisi bagaimana 

MY Berarti memang dari kebiasaannya orang Timor sejak dulu-dulu 

begitu e ma? Makanya disini ju sonde kasi hilang sama sekali, 

karna su melekat betul-betul dengan masyarakat disini 

Mgd Iya ibu 

MY Hmm, jadi kemarin, eh maksudnya, empat tahun lalu mama 

melahirkan, mama biasa cerita sedikit ko ma? 

Mgd Jadi, waktu mau melahirkan kemarin saya terlalu lemah. Ibu bidan 

sampe khawatir karena ini harus melahirkan normal, tapi saya nya 

yang sakit. Pas itu saja, sampe dengan proses melahirkan itu yang 

stenga mati. Saya rasa lemas, dan sakit sekali. Habis melahirkan 

juga saya sempat pingsan, karena terlalu lemas. Waktu sadar, baru 

saya liat ini anak su lahir, saya pung senang, saya terimakasih di 

Tuhan Yesus. Ini anak sehat, selamat, saya sudah tidak pikir lagi 
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yang sakit, semuanya rasanya hilang, hanya ada senang saja 

MY Puji Tuhan e ma.. yang beta tau itu, dulu kan dari eeee melahirkan 

sampe 40 hari itu mama deng bayi kan sonde boleh keluar sama 

sekali, tapi sekarang su bisa kerja apa-apa begitu kalo mama su 

sehat, hanya ini ademea sa yang harus ada di dalam terus sampe 

3-4 minggu gitu ko ma? 

Mgd Iya  

MY Itu mama punya pengalaman pertama, adimea dalam rumah situ, 

mama perasaan karmana? Ada takut ato? 

Mgd saya tidak takut, sekalipun ini pengalaman saya pertama, saya 

tidak mau pikiran dengan itu. karna selama ini semua baik-baik 

saja. Kita punya mama-mama semua disini tatobi juga, anak-anak 

semua lahir langsung di ume kbubu, jadi mau takut apa. Apalagi 

kan saya tidak terus-terus di dalam ume kbubu, su bisa kerja, 

keluar masuk, banyak yang datang liat main-main dengan ini anak 

juga. Dari hami saya su siap jadi mama, tidak perlu ada yang 

ditakutkan, jalan saja, buat saja. Sampe keluar setelah 1 bulan 

juga ini anak sehat-sehat saja. Saya bawa ke puskesmas juga ibu 

bidan bilang dia sehat 

MY Hmm, baik e ma.. tapi, sama sekali sonde ada masalah apa begitu 

ma? Ato ada? 

Mgd Masalah?? (bingung) 

MY Iya ma, yang menurut ma itu tidak enak mama rasa di mama 

punya hati begitu.. 

Mgd Hmmm, mungkin masalahnya itu karna kemarin masa nifas saya 

jalani di tengah keluarga suami, dengan pertolongan suami dan 

bapa, mamanya. Saya orang yang tidak mau bikin susah orang 

lain. Saya susah tidak apa-apa, yang penting jangan orang lain, 

apalagi ini saya punya bapa dengan mama. Jadi saya tidak mau 

sakit, dan saya juga jaga supaya ini anak tidak sakit. Karna saya 
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sering lihat, banyak mama mantu yang marah-marah ana mantu 

pas dia baru habis melahirkan, karna tidak liat anak, tidak tau urus 

bagemana, dan itu hanya bikin ini anak dengan dia punya mama 

tambah sakit saja. Saya tidak mau begitu, jadi saya jaga diri, jaga 

anak supaya kami dua tidak sakit, sehat terus sampe keluar 

MY Ohhh, mama di keluarga bapa disini ee? Bukan di rumah sendiri 

begitu e ma? 

Mgd Tidak, karna saya dari habis nikah itu langsung pindah di mama 

mantu punya rumah. Saya tidak apa-apa, cuma jadi takut dan 

tidak nyaman saja dengar yang begitu.  

MY Na dalam itu keadaan, apa yang mama butuh selama dalam ume 

kemarin? 

Mgd Selama dalam rumah bulat kemarin, puji Tuhan kami tidak kurang 

apa-apa, semuanya ada. saya jalani juga biasa-biasa saja, tidak 

takut atau cemas, karena saya tidak sendiri, banyak orang yang 

temani. Saya bahkan masih bisa pergi kebun, ini anak dia punya 

nene yang jaga. Saya sama sekali tidak khawatir. Yang kami 

butuh hanya tetap sama-sama, berdoa, ini untuk baik jadi Tuhan 

pasti jaga. Dan benar sampe selesai keluar, sampe sekarang Tuhan 

jaga kami terus 

MY Puji Tuhan ma..  

Mgd Iya puji Tuhan ibu 

MY Terus soal ini tradisi, dengan masyarakat disini, juga itu kira-kira 

dia punya hubungan itu bagaimana ma?  

Mgd Maksudnya ibu? 

MY Ahhhh., kan kemarin bapa desa bilang, ini adimea sonde boleh 

dibawa keluar kemana-mana sampe 3 ato 4 minggu itu, dan kalo 

sudah keluar juga pertama kali harus bawanya itu ke gereja dulu, 

itu memang tradisinya begitu ato ketentuannya dari sapa begitu 
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ma?  

Mgd Ohhh, ini saya cerita ini saya ee ibu 

MY Oh iya ma, bagemana? 

Mgd dulu saya punya tanta stengamati. 40 hari dia dengan anak dalam 

ume kbubu, tidak boleh ada yang datang liat, hanya orang rumah, 

trus tatobi dengan se’i. Saya liat sendiri, dia banyak sakit, tambah 

kurus, banyak menangis, badan juga melepuh kena air panas. Tapi 

sekarang su tidak lagi. Melahirkan su bisa di puskesmas, pas 

masuk ume kbubu juga siapa saja bisa datang liat, jadi kami tidak 

sendiri, tidak sepi, kami bisa doa sama-sama, makan sama-sama, 

makanya sehat-sehat saja sampe keluar. Pas keluar bawa ini anak 

di gereja buat doa, trus bawa juga ke posyandu untuk periksa 

kesehatan, jadi semua aman saja, memang Tuhan Yesus baik 

MY Jadi maksudnya karna stengamati 40 hari, terlalu lama itu 

makanya kemudian tradisinya mulai berubah, dan karna 

masyarakat percaya juga dengan Tuhan dalam agama begitu e 

ma?  

Mgd Iya, jadi sama kayak orang bikin acara 40 hari setelah melahirkan, 

itu kan karna pikirnya anak su kuat jadi bisa bwa, na Tuhan saja 

yang kasi itu kekuatan jadi, kita harus syukur lebih dulu di Tuhan 

begitu  

MY Ohhh begitu, iya beta mengerti sekarang ma. Na setelah bawa ke 

gereja itu bikin apa lae ma? 

Mgd Biasannya kami bikin sukuran, undang mama pendeta, bapa 

mama desa, undang keluarga, jemaat, makan sama-sama di rumah 

sini, sekalian kasi tunjuk anak di mereka 

MY Ohhh gitu.. disini sonde ada upacara-upacara adat begitu ko ma? 

Mgd Tidak ada 
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MY Hmm, terus soal kondisi dalam ume, itu menurut mama sendiri 

bae ko ma? Karna kan itu di dalam panas, pintu kencil, terus 

sempit, itu adimea bagemana ma? 

Mgd Hmm, kalo saya tidak apa-apa., cuma kadang memang ini anak 

yang dulu sempat sesak dan batu sekali., makanya kita kasi 

kurang asap, trus berdoa kasi dia.. tapi tidak apa-apa sampe 

sekarang, itu katanya supaya anak kuat  

MY Jagung bose semua masak disitu ko ma? 

Mgd Iya, kadang dia punya bapa masak di dalam rumah sini 

MY Itu kan jagungnya harus tumbuk toh ma? Itu sapa yang tumbuk? 

Mgd Saya tumbuk sendiri 

MY Mama tumbuk sendiri? (terkejut) kapan ma? 

Mgd Pas masi hamil 

MY Hahhh??  

Mgd Iya ambil air jalan kaki jauh juga sendiri, ambil kayu bakar, 

kadang pigi tofa kebun juga sendiri, kerja biasa 

MY Pas hamil itu mama kerja begitu? Tidak cape kah ma? 

Mgd Tidak, itu justru supaya melahirkan nanti tidak susah  

MY Tapi kan itu mama punya pengalaman, maksudnya, pertama kali 

hamil, belum biasa begitu to ma? 

Mgd Su biasa, karna kami tiap hari kerja begitu, cuma ada dia punya 

bapa, jadi banyak bantu, saya jadi bisa banyak istirahat juga., tapi 

kalo kerja ya kerja begitu sudah 

MY mmmmm… (terdiam sejenak) 

Mgd Ibu jangan kaget, kami disini su biasa, te kita bukan tinggal di 
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kota jadi, begini sudah harus kerja begitu 

MY Hmm, iya ma.. tapi mama dapat banyak bantu dari bapa ee? 

Mgd Iya, puji Tuhan ini nona punya bapa ada jadi kami dua bisa saling 

bantu  

MY Iya ma, baik sudah.. hhhhh 

Mgd Ehhh, ibu minum teh dulu kaa, ini makan pisang dulu, kk nyong 

juga 

MY Iya ma 

Mgd Ini ibu dari Kupang dimana? 

MY Di Oebufu situ ma, tapi itu dulu, sekarang ini ada kuliah di Jawa 

Mgd Ohh dari Jawa ee.. 

MY Iya ma,, Tapi beta bapa orang Sabu, mama Rote, 

Mgd Ohh ini nona Sabu berarti.. 

MY Iya ma.. Ini bapa belum kembali e ma? 

Mgd Iya, biasa pasti langsung tofa kebun sedikit dulu 

MY Mama dengan bapa biasa tofa kebun sama-sama? 

Mgd Iya.. kadang kami tidur di kebun situ juga, ada bikin apa rumah 

kecil begitu..  

MY Ohhh.. na kalo gitu bae su ma, mungkin mama mo pi ikut bapa di 

kebun dulu kaa 

Mgd Iya sedikit lagi ibu 

MY Na kalo gitu katong ju pamit sa su ma.. Makasih banyak mama 

deng bapa deng ade nona disini.. katong su bisa bacarita deng 

mama disini, su minum teh, makan pisang lae,, mama makasih 
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banyak ooww  

Mgd Aduhh, ini kami yang tidak enak ini ibu, duduk lama, hanya 

makan pisang..  

MY Tidak apa-apa ma 

Mgd Ehhhh, tapi tunggu sebentar ibu, saya pi liat ame ini pisang di 

belakang ko ibu bawa saja 

MY Ya ampun mama sonde usahh ma, sonde apa-apa 

Mgd Ihhhh tidak ibu, sebentar ibu (berlari ke belakang mengambil 

pisang) 

Ini ibu (kembali dengan membawa 2 sisir pisang yang sudah 

hampir masak), buat keluarga.. 

MY Aduhhh ma, makasih banyak, beta su dapat pisang lae nihh..  

Mgd Iya ibu, makasih banyak su dating liat kami disini 

MY Iya mas, makasih ma ee, Tuhan berkati, salam buat bapa, dengan 

ade nona e ma… syalom ma 

Mgd Iya ibu, Syalom ibu 

 

Transkrip Wawancara Multigravida 

Subjek Multigravida 1 

Nama  : Theresia 

Usia  : 30 Tahun 

Tanggal :  11 Januari 2018 

Waktu  : 11.00-15.00 WITA 

Tempat : Desa Boti   

Keterangan :  

MY = Peneliti + Penerjemah 

Thr  = Inisial subjek 
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MY Selamat pagi mama (sambil cium hidung) 

Thr Iya selamat pagi ibu 

MY Mama sehat kah? 

Thr Sehat ibu 

MY Ini adimea dalam perut bagemana mama? Sehat? (sebelumnya 

telah diberitahu mama raja bahwa subjek TB sedang hamil 

anaknya yang kedua dan saat ini usia kandungannya telah 

mencapai usia lima bulan) 

Thr Iya baik ibu  

MY Mama rasa bagemana? Sakit ato? 

Thr Tidak 

MY Bae ma.. ini saya temani ini ibu dosen dari Jawa, datang penelitian 

disini  

Thr Oh iya ibu 

MY (perkenalan diri kepada subjek) ini saya Etna Benu, ini ibu nama 

ibu Mernon Mage dari Sabu,, ibu dosen tidak bisa bahasa daerah 

jadi kita.. hehhehe (sambil tertawa untuk membuat suasana lebih 

nyaman) 

Thr Iya ibu 

MY Jadi, kita mo tanya-tanya mama ini soal mama dengan adimea 

dalam ume kbubu pas melahirkan sampe keluar, bisa ko mama? 

Thr Iya (menjawab dengan suara pelan, dan sedikit tersipu malu) 

MY Mama punya nama lengkap siapa ma? 

Thr Saya TB (inisial subjek) 
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MY Oh Benu juga ma ee, (penerjemah merasa tersipu sambil tertawa 

karna marga yang sama dengan subjek),, berarti kita keluarga ini.. 

hahaha 

Thr (ikut tertawa dan suasana menjadi lebih santai) 

MY Na mama sekarang umur berapa? 

Thr 30 

MY 30 tahun? 

Thr Iya  

MY Boleh tau mama punya sekolah terakhir tamatan apa ma? 

Thr SD, tapi tidak selesai.. 

MY Oh iya, itu boleh tau kenapa ma? 

Thr Tidak ada uang 

MY Oh iya ma 

Thr Iya  

MY Ini sekarang mama hamil su berapa bulan? (mengonfirmasi 

kembali informasi dari subjek sekunder, yaitu mama raja) 

Thr Su lima bulan 

MY Lima bulan, berarti su ini su upacara pukul kemiri ko ma? 

(upacara/ritual  pukul kemiri merupakan ritual yang dilakukan 

untuk mengetahui jenis kelamin bayi yang dikandung ibu dan 

biasa dilakukan pada saat usia kandungan ibu memasuki usia bulan 

kelima)  

Thr Belum  

MY Ohh, sebentar lagi berarti ma? 
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Thr Iya 

MY Itu yang pimpin ritual siapa ma? 

Thr Bapa raja 

MY Oh begitu… Hmmm, jadi mama hamil ini kk pertama disini tahun 

berapa ma? 

Thr 2014 

MY 2014, berarti sekarang su 3 tahun e ma? 

Thr Iya  

MY Mama dari Boti Dalam sini, asli dari sini dari kecil? 

Thr Iya  

MY Lahir, besar disini? 

Thr Iya, lahir, besar disini, semua dari sini 

MY Suami juga? 

Thr Suami dari Molo 

MY Oh, berarti bukan asli sini e ma? 

Thr Iya, hanya su masuk disini 

MY Mama ada berapa bersodara? 

Thr Ada tujuh 

MY Mama anak ke? 

Thr Ke-5 

MY Bapa deng mama tinggal disini jug ka ma?  

Thr Iya  
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MY Di rumah sini juga? 

Thr Tidak, beda 

MY Ohh.. Mama tujuh sodara, ehh maksudnya dengan mama tujuh jadi 

ada 6 sodara, itu sekarang semua disini, di Boti Dalam sini ato 

dimana ma? 

Thr Yang nomor satu sampe empat su nikah, semua keluar, tidak 

disini,. Ini yang dua adik ada kerja di Soe 

MY Ohh bisa keluar ko ma kalo dari Boti Dalam? Bukannya tidak bisa 

keluar kalo su dari Boti Dalam sini? 

Thr Yang nomor satu-tiga laki-laki, nikah dengan orang luar jadi 

keluar tidak apa-apa,. Yang nomor empat dari kecil tinggal dengan 

orang jadi tidak disini juga 

MY Ohh begitu.. berarti sekarang hanya mama, dengan mama pung 

mama bapa yang disini e? 

Thr Iya 

MY Yang di Soe, boleh tau kerja apa ma? 

Thr Kurang tau juga ibu 

MY Ohh, maaf ma, kira ma tau  

Thr Iya ibu 

MY Hm, jadi dulu waktu anak pertama, mama melahirkan dalam ume 

kbubu? 

Thr Iya 

MY Sapa yang bantu mama melahirkan? 

Thr Ada mama, ada mama dukun juga 
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MY Mama mulai tau ini tradisi bagemana ma? 

Thr Dari kecil su tau, sudah sering liat, su bantu-bantu juga 

MY Berarti memang dari sekali su tau ma? 

Thr Iya, ini mama mereka dulu juga begitu jadi kita tau 

MY Semua, kaya tatobi, se’i, ini mama tidak pake baju di dalam, juga 

semua yang lain, mama tau e?  

Thr Iya tau 

MY Na trus kemarin mama punya pengalaman pertama di dalam ume 

situ bagemana ma? 

Thr (sedikit terdiam dan tersenyum kebingungan) 

MY (ikut tertawa kecil), bagemana ma? Maksudnya mama punya 

perasaan-perasaan dulu pertama kali di dalam ume pas melahirkan 

sampe keluar itu bagemana ma? 

Thr Dulu waktu hamil pertama, terus masuk ume kbubu saya takut, 

gelisah, tidak tenang. Itu karena rasa sakit yang terlalu sakit, saya 

hampir tidak bisa tahan pas melahirkan, tambah lagi bagaimana 

saya melahirkan dalam ume, posisi duduk stengamati, baru sempit 

MY Sakitnya itu bagemana ma? 

Thr Memang waktu itu rasanya sakit lagi, saya sampe benar-benar 

lemas, tidak kuat bikin apa. Awal-awal kondisi ini anak juga 

kurang sehat, saya tidak mau sendiri di dalam ume, jadi saya 

punya mama dengan mama dukun temani di dalam sesekali. Saya 

menangis terus, mengeluh juga, karena kondisinya stenga mati dan 

saya rasa sakit tidak tau hilang-hilang 

MY Kayak berat sekali ma e?  

Thr Iya begitu ibu  
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MY Sampai tujuh hari dalam situ itu bagemana ma? 

Thr Sampai selesai tujuh hari dalam ume juga saya selalu takut, tidak 

tenang. Terus tambah takut lagi karna setelah keluar, saya punya 

anak masi harus sampe empat bulan. masih tidak tenang juga. Biar 

semua keliatan baik-baik saja, dia tidak sakit, tapi tidak tenang. 

Tidak tau kenapa, saya sampe takut, saya pikir tidak mau hamil 

lagi nanti 

MY Mama trauma? 

Thr Iya, tapi dulu itu takut.. 

MY Iya ma, toh sekarang ada hamil juga ni, hehe, tidak apa-apa berarti 

ma 

Thr Iya ibu, bae semua ju  

MY Jadi sekarang hamil kedua kali, dulu mama takut mo hamil lagi, 

tapi sekarang ada hamil lagi, mama rasa begemana? 

Thr sekarang saya hamil anak kedua, mama dukun urut terus. Setiap 

kali dia urut dia selalu bilang, tidak apa-apa, ini anak nanti sehat, 

saya juga akan sehat, jadi tidak usah takut. Karna kemarin sudah 

takut banyak, jadi sekarang saya tidak mau takut lagi, pasti nanti 

baik-baik saja. Pokonya banyak sekali dapat penguatan dari mama 

dukun 

MY Yang urut, aehhh, maksudnya mama dukun ini mama sendiri ato 

orang yang memang su biasa urut? 

Thr Ada mama yang su biasa urut 

MY Jadi selama urut itu sambil kasi kuat ma supaya jangan takut 

begitu? 

Thr Iya 

MY Itu urut mulai dari kapan ma? 
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Thr Dari dua bulan 

MY Urut itu supaya apa ma? 

Thr Supaya posisi ini anak dalam sini tidak salah 

MY Urutnya setiiap kapan? 

Thr Kadang satu minggu dua kali, kalo su dekat-dekat mo melahirkan, 

bisa lebih sering  

MY Itu urutnya pake apa ma? 

Thr Pake kemiri, tumbuk, bikin minyak baru gosok ko urut 

MY Mama selama urut ini mama rasa bagemana? Bae? 

Thr Iya bae ibu 

MY Mama su tidak takut lagi? 

Thr Su tidak terlalu lagi ibu.. 

MY Berarti mama dukun disini banyak bantu e ma? 

Thr Iya, ada mama dukun, ada mama, ada bapa disini (suami), tetangga 

semua juga bantu 

MY Bae su kalo begitu ma 

Thr Iya ibu 

MY Trus selama mama dalam ume itu, ada masalah-masalah apa begitu 

yang mama alami? Soal makan kah, ato karna sempit, gelap, panas 

di dalam, stenga mati kah? Ato mungkin adimea sakit, sesak ato 

yang lain bagemana ma? Ada ko? 

Thr Saya makan baik, minum baik, air susu juga lancar, ini anak sehat, 

saya tatobi, sei, semua ada, mama siap. Kami tidak kurang. Hanya 

rasa sakit di bagian pinggang, kaki, dengan bahu yang bikin stenga 
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mati. 

MY Sakit itu karna apa ma? 

Thr Karna di tempat tidur saja, baru tidak pake baju juga, susah begitu 

ibu 

MY Terus mama punya perasaan bagemana? 

Thr Terus rasa-rasa takut, apalagi kalo sudah mau malam, itu saya 

punya takut macam tidak ada habis. Karna saya sendiri, dan posisi 

di dalam sini stenga mati. Tapi saya tidak marah dengan mama, 

dengan bapa, atau orang lain, hanya itu sudah, tidak bisa tenang ini 

hati 

MY Mama rasa tidak tenang? 

Thr Iya, tidak tenang 

MY Itu perasaan paling tidak enak itu ma 

Thr Iya ibu 

MY Jadi, mama rasa tidak tenang begitu, mama maunya bagemana? 

Mama butuh apa dalam kondisi begitu? 

Thr Saya mau ini anak punya bapa ada di dalam. Kami sama-sama di 

dalam ume, itu pasti saya tidak takut. Tapi karena sendiri makanya 

saya takut. Baru dia punya bapa tidak boleh masuk selama tujuh 

hari itu. saya masi berharap nanti saya masuk lagi ini dia punya 

bapa bisa ada juga, tapi tidak bisa juga, jadi saya minta dia punya 

bapa dekat-dekat di pintu, jangan jauh-jauh 

MY Jadi bapa di dekat situ saja? 

Thr Iya  

MY Trus malam bapa tidur dimana? 

Thr Di dekat sini 
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MY Tidak dingin mama? 

Thr Dingin, tapi tidak apa-apa, ada bakar tungku di luar 

MY Ohhh (sangat terheran dengan kondisi yang dijelaskan subjek, dan 

terdiam sejenak sambil menatap subjek) memang sendiri itu sonde 

tenang e ma? 

Thr Sendiri itu yang paling saya takut. Yang saya butuh hanya ada 

orang yang bisa temani saya di dalam, karna itu stenga mati. Saya 

mau ia punya bapa saja yang ada, saya butuh ini anak punya bapa 

MY Iya, mo bagemana lagi ma, karna memang harus ada di dalam situ 

toh ma? 

Thr Iya, harus,, karna dari adat dengan agama kami disini begitu.. su 

jadi kebiasaan juga jadi harus terus buat 

MY Mama percaya dengan ibu bagemana? 

Thr Itu ume itu kami punya rumah adat, dulu harus bangun itu dulu 

baru ada rumah lain, ada yang hanya punya itu rumah, tidak ada 

rumah begini (menunjuk pada rumah kotak/inti), semua makanan, 

jagung, apa-apa smpan di dalam, masak juga di dalam, su jadi kita 

punya tempat berlindung.. bayi juga lahir harus di dalam, karna 

harus mulai dari dalam itu rumah semua, supaya Uis Neno jaga 

semua 

MY Iya ma, begitu ee.. tapi sampe sekarang mama, bapa, dengan ade 

semua sehat 

Thr Iy kami sehat ibu 

MY Adimea dulu dalam ume juga sehat ma? 

Thr Iya sehat ibu 

MY Bae su kalo gitu ma.. semoga yang sekarang juga sehat-sehat e ma 
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Thr Iya, makasih ibu 

MY Na jadi begitu sa mama, trimakasih banyak su becerita banyak 

dengan katong ini, su bikin repot mama lai 

Thr Tidak apa-apa ibu, trimakasih 

MY Iya ma.. Kalo gitu, katong boleh liat di belakang ko ma? Liat ume 

di belakang? 

Thr Iya ibu, mari, maaf te ini rumah agak kotor, lantai tanah ini 

MY Tidak apa-apa mama ee.. (bersama subjek berjalan ke belakang 

melihat ume kbubu 

Thr Begini ibu.. 

MY (setelah melihat-lihat, kemudian berpamitan dengan subjek) bae 

ma, makasih banyak ma ee, nanti katong ketemu lagi ma ee 

Thr Iya ibu, saya trimakasih ibu su datang 

MY Iya ma, kami pamit mama ee, mari ma, slamat siang 

Thr Iya siang ibu, trimakasih  
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MY Selamat siang ma (salam dan cium hidung) 

Ant Selamat siang (salam dan cium hidung)… mari duduk ibu 

MY Iya makasih 

Ant Ehh, tunggu sebentar ibu (ke belakang) 

MY Iya ma 

Ant (setelah beberapa saat, kembali ke ruang tamu, duduk dan 

tersenyum)  

MY Ehh, mama, selamat siang, ini katong Kupang mama..  

Ant Iya 

MY Saya Etna Benu, ini ibu Mernon Mage, nona Sabu 

Ant Iya  

MY Katong ada penelitian, jadi saya temani ibu ini penelitian di Boti 

sini tentang tradisi yang melahirkan dalam rumah bulat sini mama 

Ant Iya  

MY Jadi katong ada mo tanya-tanya mama sebentar, boleh ma? 

Ant Iya  

MY (seseorang dari belakang membawa tiga gelas the panas dan 

jagung goreng), ohhhh trimakasih nona manis, trimakasih banyak 

ma   

Ant Iya ibu, ini jagung saja ini 

MY Tidak apa-apa ma 

Ant Ini ibu mari minum dulu 
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MY Iya ma (menikmati teh dan jagung yang dihidangkan)  

Ant (tersenyum) 

MY Itu tadi mama pung anak ka? (menanyakan gadis kecil yang 

mengantarkan makanan dan minuman) 

Ant Iya  

MY Anak ke berapa ma? 

Ant Ketiga  

MY Ohh, ada berapa semua ma? 

Ant Ada empat  

MY Ohhh su empat e ma?  

Ant Iya 

MY Hmmm, jadi begini mama, katong sudah dari Desember kemarin 

datang, tapi baru ketemu bapa deng mama raja di Sonaf, minta ijin 

katong mo penelitian, sekalian tanya-tanya soal ini tradisi. Na 

katong pas minta ada mama-mama yang su beberapa kali dalam 

ume pas melahirkan dengan yang baru satu kali, dan mama raja 

kasi tau soal mama disini, makanya sekarang katong ada mau 

tanya-tanya mama sebentar? Bisa ko ma?  

Ant Iya, mama dong su kasitau 

MY Ohh mama raja su kasitau ko ma? 

Ant Iya sudah 

MY Bae suh kalo gitu, jadi mama bersedia katong wawancara sebentar 

e ma? 

Ant Iya 
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MY Okehhh, katong mulai dengan mama punya identitas dulu e ma 

Ant Iya 

MY Mama punya nama lengkap siapa mama? 

Ant AN (inisial subjek) 

MY Iya, mama sekarang umur berapa ma? 

Ant 46 tahun 

MY Boleh tau, mama dulu pendidikan terakhir tamatan apa ma? 

Ant SMA 

MY SMA sampe selesai e ma? 

Ant Iya , selesai 

MY Bae ma,, mama disini tinggal dengan? 

Ant Dengan ana-ana, dengan ana-ana punya bapa 

MY Oh berarti lengkap semua ma? 

Ant Iya 

MY Bapa kerja dimana ma? 

Ant Kami kerja kebun ibu 

MY Oh iya ma… na mama deng bapa disini nikah dari tahun? 

Ant Kami nikah tahun 1999 

MY Itu pas mama umur berapa ma? 

Ant 28 tahun 

MY 28 e ma.. na mama pung anak yang pertama perempuan ko laki-

laki? 
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Ant Perempuan  

MY Umur berapa sekarang ma? 

Ant Su 18 tahun 

MY Oh su besar, su nona-nona berarti ma 

Ant Iya  

MY Sekolah? 

Ant Iya, tapi tidak disini 

MY Dimana ma? 

Ant Ada tinggal dengan mama-bapa (kakek-nenek) di Amanuban situ 

MY Hmm iya ma, terus yang kedua ma? 

Ant Kedua laki-laki, ada sekolah disini, SMP 

MY Oh SMP disini.. SMP kelas berapa ma?  

Ant Kelas 2 

MY Sekarang ada di sekolah? 

Ant Iya  

MY Trus yang ketiga yang tadi perempuan itu? 

Ant Iya 

MY Sekolah juga ma? 

Ant Iya  

MY SD? 

Ant Iya  
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MY Kelas berapa ma? 

Ant Kelas 3 

MY Umur berapa sekarang dia ma?  

Ant Umur 8 tahun 

MY Yang keempat? 

Ant Laki-laki, baru 4 tahun 

MY Jadi yang tiap hari disini? 

Ant Iya 

MY Sekarang ada dimana? 

Ant Ada dengan dia pung bapa di kebun 

MY Oh jadi anak laki-laki dengan bapa di kebun, yang perempuan 

bantu mama di rumah ee? (sambil tersenyum) 

Ant Iya (tersenyum) 

MY Mama punya anak semua melahirkan dalam ume ka ma? 

Ant Iya  

MY Lahir disini semua? Di Boti Dalam sini 

Ant Iya, yang ketiga ini yang tidak 

MY Oh nona ni? 

Ant Iya  

MY Lahir dimana dia ma? 

Ant Di Kapan, Molo Utara situ 

MY Kenapa lahir disana ma? 
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Ant Itu pas saya disana, di dia punya bapa punya keluarga di rumah 

sana  

MY Tidak apa-apa melahirkan diluar ko ma? 

Ant Tidak apa-apa, yang penting tetap dalam ume 

MY Oh begitu? 

Ant Sama disana juga tetap di dalam ume sampe lama baru keluar 

MY Oh disana juga begitu? 

Ant Iya  

MY Mama dengan bapa sama-sama kerja kebun? 

Ant Iya  

MY Selain kerja di kebun ada buat apa lagi ma? 

Ant Bemasak, cuci, kadang ini bikin ini sarung, selendang tenun, 

gelang, kalung,. 

MY Iya kah ma? 

Ant Iya.. disini tiap hari Rabu ada sama-sama dengan semua mama-

mama disini kita bikin tenun 

MY Semua mama-mama? 

Ant Iya, mama, pokonya perempuan 

MY Buat sendiri dari awal ko ma? 

Ant Iya 

MY Itu bahannya bagemana? 

Ant Buat sendiri juga 
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MY Bagemana ma? 

Ant Ini benang kita buat dari tanam pohon kapas, kita bkin benang, trus 

warna-warna dari daun-daun, dari tanaman yang kita tanam, 

pokonya dari awal itu buat sendiri semua, sampe jadi sarung, 

selendang, baru kita jual 

MY Wahhhh,, buat sendiri, motif Boti asli e ma? 

Ant Iya .. ko ini semua buat su dari dulu begitu 

MY Iya, makanya banyak yang dari luar datang-datang sini juga to ma? 

Ant Iya, ada orang-orang Barat datang juga, ini artis-asrtis juga.. 

banyak yang dating sini, kami su biasa 

MY Iya ma, saya juga banyak dengar cerita dari bapa dengan mama 

raja 

Ant Iya ibu 

MY Hmmm baik su kalo begitu (tersenyum).. Na mama asli dari Boti 

Dalam sini? 

Ant Saya asli Boti, tapi dulu di luar, Boti Luar 

MY Trus kenapa bisa di Boti Dalam sekarang? 

Ant Karna kami pnya keluarga asli ang dari nene moyang ternyata 

orang Boti Dalam sini, jadi pindah 

MY Bisa pindah begitu ma? 

Ant Bisa, karna ada pertemuan keluarga dulu juga, jadi kami pindah 

MY Trus soal agama bagemana ma? 

Ant Pindah, tapi dulu saya masi kecil jadi tau begitu-begitu saja 

MY Ohh pindahnya dari kecil 
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Ant Iya ibu, dari masi kecil, hanya dengar bapa dengan mama cerita 

saja jadi tau 

MY Oh iya ma..berarti sama sa sekarang su jadi orang Boti Dalam 

sudah toh ma? Ko su dari kecil na 

Ant Iya 

MY Jadi su tau semua-semua tentang Boti Dalam punya tradisi yang 

beda dari desa-desa lain dong mama su tau semua? 

Ant Iya sudah, su biasa dari kecil dengan kami punya hidup disini 

MY Mama su biasa, jadi menurut mama itu tradisi bagemana? Bae? 

Ant Iya bae sudah, ma itu katong orang Timor punya kebiasaan begitu 

na 

MY Tapi kondisi dalam ume begitu tu ma, panas, asap, sempit, 

stengamati tu? 

Ant Tidak apa-apa, dari kecil juga ssemua su biasa masuk ume, masak, 

tidur disitu, becerita disitu, kumpul dengan keluarga disitu jadi 

biasa saja. Kami su biasa ibu, itu sudah kami punya hidup, ko 

sekarang juga semua yang melahirkan dalam situ ada baik-baik, 

ana juga sehat kuat, jadi baik itu, bukan tidak baik 

MY Mama benar-benar su biasa e? 

Ant Iya, ko su empat kali masuk ni ibu, dari masih kecil juga sudah 

biasa, su baik semua ibu 

MY Beberapa kali mama masuk ume, trus sama-sama dengan adimea 

waktu lahir dalam ume itu mama bisa cerita mama punya 

pengalaman bagemana ma? 

Ant Saya sangat senang dengan ini tradisi. Saya pikir, di dalam ume 

saat ibu dengan anak sendiri itu saat yang baik untuk ibu bisa 

belajar kasi perhatian penuh pada anaknya. Tidak perlu pikir yang 

lain-lain, tapi kasih sayang penuh pada anak yang dia lahirkan. 
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Saya manfaatkan waktu itu benar-benar. Saya siapkan semua yang 

saya dan anak butuh, dan saya kasih semua itu buat dia. Jadi saya 

senang dengan ini adat. Saya tidak takut sama sekali, biar sendiri, 

tidak apa-apa. Kalo tatobi dengan sei itu su biasa jadi aman saja, 

tidak sakit, tapi saya tambah kuat, tambah sehat 

MY Menurut mama ini masyarakat di Boti Dalam sini bagemana ma? 

Ant Semua bae, kami hidup saling bantu satu dengan satu, baru tidak 

ada yang rasa diri lebih dari yang lain, semua bae, semua orang 

disini bae 

MY Mama bisa tidak takut itu bagemana ma? 

Ant Kami selalu punya upacara adat, pas dalam ume, itu yang pukul 

kemiri, terus pas ibu keluar dari ume, trus pasang benang di anak 

punya tangan, juga pas anak keluar dari ume setelah 4 bulan. Itu 

semua rame, semua masyarakat ada, kita makan minum sama-

sama. Jadi mau bilang sendiri, sepi juga saya rasa su tidak terlalu 

lago, karna kita semua selalu sama-sama. Karna saya tau saya ada 

hidup dengan orang-orang yang akan siap bantu dalam keadaan 

apapun, makanya saya tidak takut waktu dalam ume itu 

MY Begitu e ma 

Ant Iya ibu, ini keluarga semua yang didalam sini.. biar kami banyak 

yang tidak sekolah, paling rata-rata hanya SD, ato SMP, SD paling 

banyak, tapi kami hidup bae, satu dengan satu, tau hargai orang 

juga, itu sudah kami punya hidup disini ibu 

MY Hhmm iya ma.. eee, trus selama mama dalam ume pas 

pengasingan itu, sebanyak 4 kali untuk 4 anak itu, apa ada 

masalah-masalah apa begitu yang mama hadapi ko ma? 

Ant Hmm, mas dalam ume?? (berpikir) 

MY Iya ma 
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Ant Selama ini, yang berat masalahnya itu waktu pertama kali 

melahirkan. Kondisi tubuh terlalu lemah untuk jaga ini anak. 

Butuh waktu lama dan stenga mati, tambah ini anak menangis 

sepanjang hari sepanjang malan, tambah stenga mati saya waktu 

itu. tapi mama dukun yang akhirnya temani dan jaga, beberapa 

hari, setelah saya lebih baik baru saya dengan ini anak, kami dua 

sendiri dalam ume.  Itu saja, yang berikut-berikutnya semuanya 

baik 

MY Na dari itu masalah, mama kebutuhannya apa untuk bisa kira-kira 

selesaikan itu masalah? 

Ant Waktu itu kondisi lemah karena memang pas mau melahirkan itu 

saya sakit. Tidak enak badan, pusing, kurang makan jagung, 

kurang minum air putih juga. Karna banyak pi tofa kebun, 

pokonya tidak atur makan baik-baik. Makanya setelahnya itu, pas 

anak kedua sampe keempat kemarin, saya banyak minum air, 

suami juga bantu siap kayu, tumbuk jagung, urut juga rutin baik, 

saya banyak bergerak, tidak makan sembarang, jadi melahirkan 

juga baik. Hanya perbaiki itu makan dengan kerja saja 

MY Berarti karna pekerjaan yang terlalu berat dengan makan saja e 

mama? 

Ant Iya  

MY Hmmm 

Ant (Kembali melanjutkan sebelum sempat peneliti bertanya lagi) kami 

disini semua saling bantu ibu. Saya punya suami, ini keluarga, 

tetangga, semua, bapa dengan mama raja juga, sampe keluar ume, 

jadi semua sehat. Saya sehat, ini ana-ana juga sehat.. saya pikir 

baik juga supaya kami mama-mama ini bisa belajar rawat anak, 

jaga anak, supaya tau kami jadi ibu (mama) itu harus bagemana. 

Karna kami punya hidup disini tidak sama dengan di kota, semua 

ada, ini disini stenga mati.. semua-semua harus dari kebun, air juga 

susah, yang mo sekolah juga susah, dan kita semua sadar dengan 

ini kondisi makanya harus belajar tahan dari dalam. Hidup di desa 
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ya begitu sudah toh ibu, mau bagemana lagi 

MY (tersenyum) iya ma, benar.. 

Ant Mama su cerita banyak ni katong sampe su lupa waktu.. makasih 

banyak e ma 

MY Iya ibu, sama-sama..  

Ant Ibu minum teh, aduhh ini su dingin inii 

MY Iya ma 

Ant Makan jagung ibu 

MY Iya ma 

Ant Ibu tunggu sebentar ko kita makan sama-sama dulu ka ibu 

MY Aduhh, ya ampun su bikin repot ma ni,,.. 

Ant Tidak apa-apa ibu, sebentar saya liat di belakang dulu (berjalan ke 

belakang dan kembali setelah beberapa saat).. mari ibu kita makan 

dulu 

MY Aduuuuhh, makasih banyak-banyak ma ee 

Ant Iya ibu, saya juga trimakasih ibu su dating jauh-jauh ini 

MY (makan bersama) 

 

Subjek Multigravida 3 

Nama  : Dermina  

Usia  : 35 Tahun 

Tanggal :  14 Januari 2018 

Waktu  : 11.00-15.00 WITA 

Tempat : Desa Putun   
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Keterangan :  

MY = Peneliti + Penerjemah 

Drm  = Inisial subjek 

Kondisi subjek = Sedang berada dalam rumah bulat (rumah pengasingan)  

 

MY (masuk dalam rumah bulat, seketika mata terasa sakit dan langsung 

batuk) halo, syalom mama (salam dan cium hidung) 

Drm Iya syalom (salam dan cium hidung) 

MY (duduk dan melihat sekeliling kondisi salam rumah bulat yang 

terasa sangat pengap) 

Drm (menggendong bayinya) 

MY Ouhhhhh (terkejut melihat bayi, serasa tidak percaya bahwa benar-

benar seorang bayi dibiarkan tinggal dalam rumah yang penuh 

asap tersebut) Boleh beta gendong ko ma? 

Drm Iya (memberikan bayinya pada peneliti) 

MY halo sayang (bayi terlihat oucat dan wajah penuh bintik-bintik 

merah) 

Drm (tersenyum) 

MY Hmm, jadi begini mama, sebelumnya maaf su masuk-masuk sah 

dengan mama dalam ume sini ni ma, maaf ma e 

Drm Iya, tidak apa-apa 

MY Jadi, ini beta dari Kupang ma, ada datang penelitian di desa Putun 

sini, dengan Fat, tentang ini tradisi yang mama dengan adimea 

dalam rumah bulat setelah melahirkan ni makany sekarang ada 

disini ni.. na kemarin su ketemu bapa dengan mama desa, jadi bapa 

ada kastau kalo pas mama baru satu minggu e ma ada dalam rumah 

sini? 

Drm Iya  
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MY Jadi, katong boleh wawancara mama sebentar ko? Sekalian beta 

temani mama disini juga, kalo mama apa, hmm sonde keberatan 

begitu untuk beberapa hari ini? Mau liat-liat mama deng adimea 

disini punya kondisi selama ada disini. Bisa ko ma? 

Drm Iya  

MY Beta di bapa desa situ, kalo bisa kapan-kapan nanti dengan mama 

disini juga 

Drm Iya  

MY Oh iya, sampe lupa beta ni, beta Mernon mama, beta orang Sabu, 

jadi ini dengan kk nyong disini yang bantu karna sonde bisa 

bahasa Timor, jadi, mama omong sah sonde apa-apa, nanti kk 

nyong disini bantu terjemahkan, buat mama, buat beta juga 

Drm Iya  

MY Hmm, mama punya nama boleh tau ma? 

Drm DK 

MY Oh, iya, mama, umur berapa sekarang ma e? 

Drm Sekarang 35 tahun 

MY Mama deng bapa disini Kristen? 

Drm Iya  

MY Mama deng bapa nikah pas mama umur berapa? 

Drm 29 tahun 

MY Ini anak kedua ko ma? 

Drm Iya  

MY Nona ee 
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Drm Iya  

MY Yang pertama nona juga? 

Drm Tidak, laki-laki-laki.. 

MY Ohh, umur berapa ma? 

Drm Lima tahun 

MY Mama punya keluarga disini juga? 

Drm Bapa deng mama di dusun sebelah 

MY Oh tapi sama-sama dari Putun sini e ma? 

Drm Iya 

MY Mama mulai tahu ini tradisi dari mana? 

Drm Dari dulu, su lama, bapa deng mama, semua buat begitu, 

melahirkan dalam ume, sampe 40 hari baru keluar 

MY Sampe sekarang masih begitu? 

Drm Tidak lagi, disini tidak lagi ibu 

MY Bagemana sekarang ma? 

Drm Disini kalo melahirkan dalam ume kena denda, jadi harus di 

puskesmas 

MY Na mama kemarin melahirkan di puskesmas? 

Drm Tidak, melahirkan disini 

MY Na berarti kena denda? 

Drm Tidak, karna su terlanjur, tidak sempat bawa ke puskesmas, dan 

kemarin sempat pingsan jadi melahirkan disini 
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MY Kalo begitu tidak apa-apa? 

Drm Tidak 

MY Bae suh ma kalo gitu.. Berarti mama su tau dari kecil dan su 

paham benar dengan ini tradisi e? 

Drm Iya  

MY Okeh, jadi mama punya pengalaman pas melahirkan sampe ini 

adimea bawa keluar dari ume sini bagemana? Mama bisa cerita? 

Drm Ini anak yang kedua. Kemarin waktu melahirkan memang sempat 

pingsan, tapi tidak apa-apa. Mau bilang takut, tidak juga, cemas, 

tidak juga, karna biasa saja, saya tidak sendiri di dalam sini. 

Nyadu, bapa, mama, sapa saja bisa datang liat ini anak. Kalo saya 

kerja, orang lain yag jaga dia di dalam juga tidak apa-apa. Jadi, 

saya tidak cemas sama sekali, semua baik-baik saja. Sudah satu 

minggu ini juga ini anak sehat, saya punya asi bagus karna makan 

jagung bose terus, badan juga kuat karna tatobi dengan sei. Semua 

baik, saya tidak takut 

MY Tatobi deng sei bikin kuat e ma? 

Drm Iya  

MY Siapa yang bantu mama tatobi? 

Drm Kadang saya sendiri, kadang bapa bantu (suami) 

MY Na sekarang bapa dimana? 

Drm Di kebun 

MY Tiak apa-apa mama dengan adimea sendiri disini? 

Drm Tidak apa-apa, saya juga bisa keluar, ini ada nyadu di sebelah yang 

bantu jaga juga jadi tidak apa-apa 

MY Bapa biasa pulang jam berapa? 
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Drm Sore, jam 5 ato 6 begitu..  

MY Pernah bapa tidur di kebun? Tidak sama-sama dengan mama 

disini? 

Drm Tidak, kalo malam pasti disini,, kalo kebun harus ada yang jaga, 

biasa bapatua minta orang lain jaga, tidak kasitinggal saya disini 

MY Bae su ma 

Drm Iya, kami malam biasa berdoa sama-sama disini jadi bapa pasti 

pulang 

MY Bae suh ma.. na selama dalam ume sini mama ada alami masalah-

masalah apa begitu ma? 

Drm Tidak ada apa-apa, semua baik. Cuma kadang itu ini anak dia 

batuk, mungkin karna asap terlalu banyak. Kalo saya tidak apa-

apa, karna suda biasa dan bisa keluar masuk. Tapi hanya begitu 

saja, tidak sampe sakit yang berat atau sesak nafas. Sampe 

sekarang juga ini anak sehat 

MY Na kalo asap terlalu banyak begitu mama buat bagemana? 

Drm Kemarin itu karna ini anak batuk, kami cuma kasi kurang asap di 

tungku, dengan kadang kasi mati saja apinya. kadang juga saya 

gendong dia di dekat pintu supaya udara segar dari luar bisa dia 

rasa. Begitu-begitu saja, tidak terlalu yang bagaimana begitu. 

Sejauh ini semua aman, dulu waktu anak pertama juga begitu, 

karna mama desa banyak kasitau jangan begini, jangan begitu. 

Mama pendeta juga sering datang doa dengan kami disini 

MY Ohh mama pendeta juga datang e? 

Drm Iya, kadang ini anak punya bapa yang minta ko mama pendeta 

datang berdoa kasi kami 

MY Mama rasa bagemana ada bapa yang temani mama? 
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Drm Sa senang, jadi tidak setang mati.. dari waktu hamil kemarin juga 

sudah banyak bantu siap kayu bakar, air, tumbuk jagung bose, jadi 

baik semua 

MY Mama yang tumbuk? 

Drm Iya, kadang bapa bantu 

MY Mama makan jagung bose saja selama disini? 

Drm Iya  

MY Itu baik ko mama? 

Drm Iya 

MY Tidak boleh campur dengan makan lain, kaya sayur ato daging 

begitu? 

Drm Boleh, tapi jangan banyak, kalo sayur, cukup kaya sawi, jadi dauh 

papaya tidak boleh nanti perut luka 

MY Na ini adimea dapat ASI saja dari mama? 

Drm Iya 

MY Mama ASI lancar? 

Drm Iya  

MY Trus tatobi deng sei (sambil menunduk melihatarang panas tepat di 

kolong tempat tidur ibu dan bayi), ini sei ini mama rasa bagemana? 

Drm Panas, hangat, tapi baik bikin kuat 

MY Tatobi bagemana? 

Drm Tatobi supaya ini darah kotor semua keluar, tidak sisa di dalam 

MY Na abis nanti ini adime su bisa keluar, trus bikin apa ma? 
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Drm Kalo disini kami adatnya orang Amnatun, ini anak bawa keluar 

untuk doa di gereja, baru bikin syukuran begitu, untuk kasi liat ini 

anak di jemaat semua 

MY Hmm, jadi kayak syukuran 40 hari begitu e ma? 

Drm Iya  

MY Naa mama di dalam sini, siapa yang biasa bantu mama bemasak 

ato jaga adimea pas mama ada kerja? 

Drm Ada ini kk nona di sebelah, ada ini dia punya kk juga, yang bantu 

masak 

MY Ohh su bisa bantu mama ee dia 

Drm Iyaa, kadang dia yang masak kasi nasi buat dia punya bapa, 

dengan goring sayur juga 

MY Bae su mama.. dapat dukungan baik dari bapa juga semua disini 

jadi mama tidak terlalu takur ato rasa sendiri begitu ee 

Drm Iya, dulu waktu pertama begitu, tapi sekarang su agak baik jadi su 

tidak taku lagi 

MY Iya ma, baik sudah.. 

Drm Iya ibu  

MY Na kalo gitu beta makasih ma, ini adimea beta su gendong, semoga 

dia sehat selalu ma ee.. makasih banyak beta su becerita dengan 

mama disini makasih ma 

Drm Iya ibu, sama-sama 

MY Nanti beta kesini lagi ma, untuk sama-sama dengan mama, 

sekalian ketemu bapa juga.. beta kembali ke bapa desa dulu, tadi 

su janji mo kembali ke bapa desa pung rumah na 

Drm Iya bu 
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MY Mama tunggu ee, tunggu oow, nanti beta kembali na 

Drm Iya ibu, makasih 

MY Baik su mama ee, beta pamit dulu sekarang (cium hidung) 

Drm Iya ibu 

MY Syalom ma (keluar dari rumah bulat) 

Drm Iya syalom ibu 

 

Subjek Multigravida 4 

Nama  : Elisabeth 

Usia  : 58 Tahun 

Tanggal :  15 Januari 2018 

Waktu  : 11.00-15.00 WITA 

Tempat : Desa Putun   

 

Keterangan :  

MY = Peneliti + Penerjemah 

Els  = Inisial subjek 

SEls = Suami ES 

 

MY Syalom bapa (salam dan cium hidung) 

SEls Syalom ibu, mari masuk 

MY Iya bapa, makasih 

SEls Duduk ibu..  

MY Iya bapa 

Els Bagemana? Ini dari mana ini?  

MY Dari Soe, bapa 
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Els Oh dari Soe? Ada perlu apa, bagemana ibu? 

MY Iya bapa,, Ini saya dari Salatiga bapa, ada mo penelitian disini, di 

desa Putun sini 

SEls Iya, penelitian apa? 

MY Penelitian tentang tradisi melahirkan dalam ume kbubu, rumah 

bulat ni bapa, yang sampe 40 hari, masih ada disini ko bapa? 

SEls Iya masih, tapi kami disini su tidak melahirkan di dalam rumah 

bulat lagi, harus ke puskesmas, nanti pulang baru masuk dalam 

rumah bulat 

MY Oh begitu.. na, saya perkenalkan diri dulu bapa, saya Mernon 

Mage, ada kuliah di Salatiga jadi untuk tugas akhir ini ada 

penelitian disini 

SEls Oh Mage, Sabu berarti? 

MY Iya bapa 

SEls Asli Sabu? 

MY Tidak bapa, saya punya bapa Sabu, mama Rote, tapi saya lahir-

besar di Maumere, Flores bapa 

SEls Ohh Maumere, itu belis mahal itu ee?? (sambil tertawa) 

MY Hahaha (tertawa), iya bapa, belis mahal, tapi kita bukan asli 

Maumere jadi tidak pake belis Maumere punya, tapi Sabu 

SEls Oh iya, berarti cium hidung saja itu 

MY Hahaha, bapa eee,..  

SEls Iya tohh.. ko Maumere sekarang belis apa? 

MY Gading bapa, ada hantaran hewan juga, tergantung keluarga punya 

mau bagemana 
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SEls Gading ee, masih ada gading disana? 

MY Masih bapa,.. sekarang kan gading su bisa olah jdi perhiasan juga 

toh bapa.. tapi kalo untu belis itu tetap harus gading asli.. 

SEls Kalo tidak dapat gading? 

MY Biasanya diuangkan, tapi ya itu, uangnya harus senilai dengan 

harga gadingnya nya itu 

SEls Ko gading sekarang berapa? 

MY Aduhhh, kurang tau bapa, belum pernah ikut orang Maumere 

punya ni 

SEls Ohh.. iya.. jadi ini bagemana, mo bicara dengan mama saja? Karna 

mama yang kemarin di dalam ume jadi mungkin mama yang bisa 

cerita banyak 

MY Iya bapa, katong juga mo dengar cerita banyak dari mama 

SEls Iya, maaa, mama, (memanggil istrinya), sabar saya pi liat mama di 

belakang.. mamatua apa, ada stengamati jalan karna bagian 

sebelah kiri, tangan dengan kaki ini su susah bergerak, struk ringan 

jadi 

MY Oh iya bapa 

SEls (memanggil dan menjemput istrinya di belakang) 

Els (datang ke ruang tamu) halo, syalom ibu (salam dan cium hidung) 

MY Syalom mama (salam dan cium hidung) 

SEls Ini ibu dengan kk becerita dengan mama dulu, saya ke kantor 

Camat sebentar karna ini ada pertemuan dengan pak Camat jadi 

saya ke kecamatan dulu 

MY Oh iya bapa, makasih banyak bapa 
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SEls Ibu dengan kk, minum teh, makan pisang dulu ko  

MY Iya bapa 

Els Iya ibu, bagemana? 

MY Hmm, ini katong dari Soe ma, ada datang penelitian di Putun 

dengan Fat sini,. Katong penelitian tentang tradisi melahirkan 

sampe setelah melahirkan dalam rumah bulat ma 

Els Oh iya 

MY Tadi bapa bilang, mama yang pelaku utama hehehe, maksudnya 

yang mengalami ada dalam rumah bulat jadi katong bisa becerita 

banyak dengan mama 

Els Iya ibu 

MY Hmm, katong mulai dengan identitas dulu e ma 

Els Iya 

MY Mama punya nama siapa ma? 

Els Elisabeth 

MY Mama sekarang umur berapa ma e? 

Els Sekarang su 57, masuk 58 

MY Mama kondisi sekarang bagemana? Ada sakit ko ma? 

Els Iya, ini su dari tahun lalu, ini tangan kiri dengan kaki kiri susah 

bergerak, pi periksa bilang struk ringan, dapat obat, minum tapi 

belum sembuh ini ibu 

MY Ya ampun maa, semoga cepat baik ma e 

Els Iya ibu makasih 

MY Mama dengan bapa asli dari Putun sini? 
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Els Iya, kami Amnatun Selatan, dari desa Putun sini 

MY Kristen ko ma? 

Els Iya Kristen 

MY Mama punya anak su berapa ma? 

Els Sa su tujuh 

MY Tujuh mama?? 

Els Iya.. yang pertama sekarang ada di Jawa juga, kuliah di sana, laki-

laki, su umur 35 tahun.. yang kedua, 32 tahun su kerja di Kapan, 

yang ketiga 29 tahun ada di Soe, yang keempat di Soe juga umur 

26 tahun, yang kelima ini disini laki-laki, ada kuliah di UT tapi 

sekarang lbur jadi ada disini, yang keenam 18 tahun, yang terkahir 

15 tahun.. sudah, su tidak bisa hamil lagi 

MY (tersenyum) iya ma, Berarti su besar-besar semua ma? 

Els Iya  

MY Su nikah ko ma? 

Els Yang pertama belum, yang kedua dengan ketiga sudah 

MY Mama deng bapa ini di kerja di kebun juga ko ma? 

Els Iya  

MY Tentang ini tradisi ni mama tahunya bagemana ma? 

Els Kami orang amnatun ini percaya, yang bikin manusia kuat itu air 

dengan api. Makanya di tradisi ini kami pake air untuk tatobi dan 

api untuk sei. Semua itu bikin ibu dengan anak kuat. Kalo sonde 

kuat bagaimana bisa dia nanti hidup dengan keras begini, di desa 

ni kan untuk dapat air mesti jalan jauh, harus tofa kebun kalo mau 

makan, semuanya berat, dan yang bikin kami kuat itu dari tatobi 

dengn sei dalam ruamh bulat itu. itu sudah tradisi ibu, jadi kami 



61 
 

tidak bisa kasi lepas 

MY Na saat mama dalam rumah bulat itu, ada pengalaman-pengalaman 

apa gitu yang mama alami? Sakit, tidak tenang, takut at papa 

bgeitu ma? 

Els Dulu waktu anak pertama, kedua, ketiga itu kan saya dengan anak 

ini masi 40 hari dalam ume. Itu saya stenga mati, karna bapa tidak 

boleh masuk, benar-benar sendiri. Hanya pas mau tatobi itu yang 

bapa boleh kasi tatobi. Tapi sekarang ini kan su tidak begitu lagi, 

jadi mama-mama tidak lagi ada takut. Baru dulu, kita takut karna 

ada kematian juga ini bayi dengan ibu dalam ume, makanya 

pemerintah larang itu. tapi skarang su tidak lagi, orang-orang dong 

su atur baik-baik supaya ibu dengan anak tetap sehat dalam ume. 

Terus, ibu bidan di psukesmas juga bisa datang liat ke dalam ume, 

nanti kalo anak su bisa bawa keluar, juga su bisa bawa pi 

puskesmas jadi tidak apa-apa. Sekarang banyak dukungan, jadi 

tidak ada yang bikin cemas atau takut 

MY Terus apa ada masalah yang mama alam selama dalam rumah bulat 

itu ka ma?  

Els Masalah? 

MY Iya, maksudnya yang mama tidak bisa atasi sendiri, ato mama rasa 

stenga mati begitu ma? 

Els Saya tatobi sendiri stengamati, jadi harus bapa yang bantu. Su 

begitu, tatobi ju harus tekan kuat-kuat di katong pung badan, 

apalagi di bagian perut sini. Itu harus tekan kuat supaya ini darah 

keluar semua, tidak ada yang sisa. Tatobi begitu tu sakit, karna dia 

panas trus tekan kuat itu kita pung badan sakit semua. Tapi lama-

lama jadi bae, katong pung darah semua keluar, kita ju jadi kuat 

MY Jadi menurut mama itu lebih baik daripada dapat obat dari 

puskesmas begitu ko ma? 

Els Iya ibu.. dapat obat dari puskesmas ini, bagemana di dalam perut 
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ini mo bersih, karna kalo darah kotor masih ada kan bisa kena 

penyakit, makanya harus kompres dia, tekan kuat-kuat, tidak 

makan sembarang, supaya benar-benar bersih 

MY Mama makan apa selama dalam rumah bulat situ ma? 

Els Jagung bose saja 

MY Tidak campur apa-apa ma? 

Els Tidak, karna kalo campur sembarang, kaya daun/bunga pepaya itu 

bisa biki luka di dalam perut sini 

MY Sama sekali tidak periksa ke puskesmas kah ma? 

Els Periksa, sesekali bapa bawa saya periksa, tapi tetap kita punya adat 

harus jalan terus 

MY Mama rasa bagemana setelah sebanyak tujuh anak ini semuanya di 

dalam rumah bulat setelah melahirkan? 

Els Kita kuat ibu, kompres, tambah ini sei di bawah tempat tidur ini 

bikin kita lebih kuat, karna kita harus kerja, tidak bisa istirahat 

lama-lama, nanti tidak makan, makanya itu bikin kita kuat supaya 

bisa kerja lagi 

MY Mama rasa benar-benar kuat? 

Els Iya, ko sampe sekarang saya su 58 tahun masih jalan ko kerja di 

kebun ini ibu, tidak rasa lemah, hanya karna sakit ini saja jadi tidak 

banyak bergerak, tapi masih bisa jalan pelan-pelan ke kebun 

MY Trus ana-ana dong dalam rumah bulat situ aman ko ma? 

Els Aman ibu.. yaaaa memang kadang batuk, sesak, karna panas, tapi 

tidak apa-apa.. kalo asap terlalu banyak tinggal kita kasi kurang 

arang saja, jadi itu semua untuk baik bukan untuk yang tidak baik 

ibu 
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MY Dampak yang benar-benar kelihatan sekali dari itu pengasapan 

untuk bayi tu apa ibu? 

Els Yaaa itu tadi mereka kuat.. anak-anak umur 4-5 tahun su bisa jalan 

jauh ambil air, cari kayu, tofa kebun, kerja-kerja berat su bisa.. 

karna kita disini hidup susah, jadi anak-anak harus kuat, makanya 

dari kecil mereka su dapat sei memang 

MY Kalo dari adatnya, apa memang ada alas an kenapa harus dalam 

rumah bulat ato ume kbubu ini melahirkannya ma? Sampe setelah 

melahirkan juga masih di dalam situ? Itu budayanya tu alasannya 

apa ma? 

Els Jadi begini ibu, kami orang Timor ini dulu tidak ada rumah begini, 

rumah tembok, ato rumah yang di depan ume kbubu yang ibu liat 

skarang, dulu tidak ada begini, semua punya rumah harus rumah 

bulat, tinggal di dalam situ, biar sempit, tapi semua di dalam situ.. 

itu rumah adat, yang orang Timor anggap sebagai lambing 

perempuan, ato Ibu karna di dalam dia simpan semua.. keluarga, 

ada makanan, bemasak di dalam, kumpul keluarga di dalam, dia 

kaya rumah induk begitu.. makanya orang kalo mo bangun rumah 

besar, dia tetap harus bangun rumah bulat dulu, karna itu rumah 

pertama..   

MY Trus kaitan dengan tradisi nya bagemana ma? 

Els Naa, karna itu rumah pertama, dan dulu kita semua hidup begini, 

dari tradisional begini, puskesmas tidak ada, bidan juga tidak ada, 

maka melahirkan, semua-semua pasti di dalam rumah bulat ini.. 

naa karna puskesmas tidak ada, jadi mau melahirkan dan rawat ini 

ibu bagemana? Maka harus kita bantu melahirkan sendiri trus 

rawat sendiri juga 

MY Terus ma? 

Els Jadi, mama-mama orang dulu kan su biasa dengan bantu kasi 

melahirkan, mereka juga sudah ada pengalaman, karna memang su 
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dari nene moyang kita orang Timor ini begini sudah ibu..  

MY Trus kenapa ibu dengan bayinya itu harus ada disitu tidak boleh 

keluar selama 40 hari ma? 

Els Ya itu karna itu rumah sendiri adalah lambing perempuan, yang 

harus tunduk dengan laki-laki, haru belajar jadi ibu bagemana itu 

dari dalam itu rumah. Makanya dulu mama deng anak baru lahir 

harus di dalam situ, supaya mama bisa belajar begamana jadi ibu 

buat anak, begitu ibu 

MY Ohhh begitu e maa.. berarti dulu sama sekali tidak ada yang boleh 

masuk untuk liat ato bantu begitu ma? 

Els Iya, kalo liat tidak boleh.. kalo bantu itu pun kalo memang ibu di 

dalam benar-benar butuh ada yang bantu baru masuk datang bantu, 

kalo tidak ya tidak boleh, ibu dengan anak harus sendiri di dalam 

MY Dampaknya buat ibu itu sendiri menurut mama bagemana? 

Els Ya itu jadi lebih kuat, orang bilang lebih apa..hmm (berpikir) 

MY Tangguh? 

Els Iya, begitu kira-kira ibu 

MY Hmmm 

Els Bukan itu saja, tapi juga untuk kasi waktu ibu lebih lama dengan 

dia punya anak supaya mereka dua lebih dekat 

MY Begitu e ma 

Els Iya begitu ibu 

MY Itu juga yang mama rasa dengan pengalaman bersama tujuh orang 

anak ini ko ma? 

Els Iya ibu 
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MY Sekarang semua su besar-besar ni ma 

Els Iyaa, dulu susah stenga mati, benar, tapi ini anak-anak semua bae-

bae, tidak ada yang jahat dengan orangtua 

MY Puji Tuhan kalo gitu ma.. jadi setelah keluar, semuanya bawa 

untuk doa di gereja? 

Els Iya, itu harus karna katong harus ucap syukur, mama sehat, anak 

sehat, minta Tuhan untuk berkati senantiasa juga keluarga, jadi doa 

di gereja.. habis itu baru kita makan sama-sama, syukuran begitu  

MY Iya ma 

Els Ibu minum teh, makan pisang ibu, kita asik cerita sampe ini teh su 

dingin ini 

MY Iya ma.. hmm, beta boleh liat ume di belakang ko ma?  

Els Iya ibu, lewat samping sini ibu 

MY Iya ma 
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Lampiran 4. Surat Izin Penelitian  
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Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Penelitian  
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Lampiran 6. Sertifikat Keterlibatan di Konferensi Internasional 

 

 


