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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 LATAR BELAKANG  

 Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman dari 

budaya, suku bangsa, agama, dan aliran-aliran kepercayaan sehingga 

membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan budaya. Masing-masing 

kebudayaan yang tersebar di seluruh pelosok memiliki ciri khas yang 

berbeda-beda. Jika budaya yang ada mengandung keyakinan yang dapat 

melindungi perkembangan anak, maka nilai-nilai pengasuhan yang diperoleh 

orang tua memiliki kecenderungan yang berdampak positif terhadap 

perkembangan anak, begitupun sebaliknya (Brooks, 2001). Proses-proses 

dalam pengasuhan anak dapat diartikan sebagai proses menumbuhkan dan 

mendidik anak dari lahir sampai memasuki usia dewasa (Hastuti, dkk 2011). 

Perilaku pengasuhan ini dipengaruhi bagaimana budaya mengajarkan kapada 

orang-orang terdahulu, sehingga anak menjadi objek yang mendapat perilaku 

pengasuhan secara turun-temurun yang telah dilakukan oleh pendahulunya. 

Gaya pengasuhan yang diterapkan orang tua juga memengaruhi bagaimana 

perkembangan anak, karena hal ini berkaitan dengan stimulus yang diberikan 
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tentang nilai-nilai budaya yang menegaskan bahwa perilaku mana yang 

penting dan mana perilaku yang harus dihindari (Porter & Samovar 1990).  

 Budaya sebagai salah satu faktor yang membentuk pola asuh juga 

memiliki peranan (Dayakisni & Yuniardi, 2012). Peranan budaya di sini 

sebagai nilai-nilai kedisiplinan dan nilai-nilai moral sebagai dasar 

berperilaku anak yang diajarkan orang tua dalam pengasuhan anaknya, 

sebagai bentuk dalam penataan lingkungan sosial, interaksi dengan anak-

anak lain, suasana psikologis, dan sosial budaya. 

 Menurut Dima, Antariksa & Agung, (2013) rumah bulat merupakan 

tempat ritual adat sebagai suatu tradisi yang diwariskan secara turun-temurun 

bahkan sudah merupakan suatu kewajiban. Sesuai tradisi Suku Dawan 

merupakan bangunan pertama yang wajib bagi setiap rumah tangga. 

Bangunan ini berbentuk bulat, atapnya berbentuk kerucut dimana atapnya 

sampai menyentuh permukaan tanah. Atapnya terbuat dari rumput ilalang. 

Bagian dinding terbuat dari papan kayu atau bambu. Keunikan dari bangunan 

ini tidak memiliki jendela/ventilasi dan hanya diberikan satu pintu. Lebar 

pintunya berukuran ± 50-60 cm dan tingginya kurang dari satu meter serta 

lantainya dari tanah. Sesuai tradisi, bangunan ini dipercayai dan dijadikan 

sebagai tempat untuk menyimpan dan mengawetan hasil panen seperti 
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jagung, padi, kacang-kacangan, ubi-ubian dan hasil lainnya agar tidak mudah 

basah serta terhindar dari pembusukan karena mendapat se’i/panggang dari 

panasnya perapian.  

 Hal lainnya adalah tradisi suku Dawan dalam mengasuh anak yang 

dilahirkan di dalam rumah bulat menjadi pribadi yang tangguh oleh 

orangtuanya. Pengasuhan ini membentuk karakter anak seperti jujur, mandiri, 

pekerja keras, dan bertanggung jawab. Namun seiring perjalanan waktu, 

nilai-nilai moral dan budaya luhur tersebut mulai tergerus. Misalnya, ada 

tradisi Nmam puah manus (menguyah sirih dan pinang) yang diajarkan 

kepada anak-anak sejak usia dini sebagai sarana interaksi dan pendekatan 

sosial untuk bisa menghargai serta menghormati orang lain. Karena di dalam 

kehidupan masyarakat memegang peranan yang penting dan banyak 

digunakan dalam pelaksanaan upacara adat. Selain itu juga menjadi tanda 

menghormati, menghargai, dan penerimaan terhadap orang lain. Ada juga 

tradisi Tenus (Tenun) yang hanya diajarkan untuk anak-anak perempuan 

sebagai keterampilan warisan kesenian budaya lokal, (Ekowati, 2018). 

Pengasuhan nilai-nilai budaya dalam tradisi ini hanya pada anak-anak yang 

lahir di dalam rumah bulat karena orangtuanya sangat menjunjung tinggi 

nilai budaya tradisional serta dilakukan sejak usia dini. Dengan demikian 
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anak-anak mereka dapat memperoleh informasi langsung dari apa yang di 

lihat sehari-hari dalam kehidupannya.  

 Berdasarkan pada kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat, menunjukkan bahwa lain budaya, lain pula pola asuhnya serta 

kearifan lokal yang menyertainya. Namun di Provinsi NTT sendiri, belum 

memperoleh data penelitian terbaru yang relevan terkait dengan pola 

pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua Suku Dawan Timor Tengah 

Selatan (TTS) yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena 

itu, peneliti mengambil penelitian dari kebudayaan suku-suku lainnya 

sebagai bahan referensi. 

 Tea, dkk (2016), pengasuhan anak di Kupang dimulai dari lahir 

sampai mengeyam pendidikan sekolah dasar ditunjukkan dengan banyak ibu 

yang lebih paham kebutuhan serta keinginan anak dibandingkan dengan 

ayah. Bentuk pengasuhan seperti memandikan, memberi makan, mengajari 

dan bermain bersama anak, serta mengantarkan anak ke sekolah yang lebih 

berperan adalah ibu. 

 Menurut penelitian menurut Gea, (2011), orang-orang tua di India 

tidak percaya bahwa mereka berperan besar dalam perkembangan anak-anak 
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mereka. Mereka lebih fokus pada pemeliharaan hubungan baik orangtua anak 

dan menikmati hubungan itu. Begitu juga halnya dengan ibu-ibu tradisional 

di Turki, mereka percaya bahwa anak-anak mereka tumbuh berkembang 

menjadi dewasa dengan sendirinya tanpa terlalu banyak orang tua campur 

tangan. Selain itu ada juga penelitian dari Madjid dan Iqbal (2014), dalam 

budaya Sunda, sikap pengasuhan orangtua dalam membentuk karakter anak 

dengan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam aktivitas dan interaksi 

sehari-hari anggota keluarga dari masyarakat Sunda yakni saling mengasihi, 

saling memperbaiki diri (melalui pendidikan dan ilmu), serta saling 

melindungi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Musi (2015) 

mengenai metode penanaman nilai budaya dalam pengasuhan anak pada 

masyarakat Bajo menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) metode penanaman 

nilai budaya dalam pengasuhan/pendidikan yaitu keteladanan/mencontohkan, 

pembiasaan serta nasihat dalam bentuk cerita/dongeng (pamara). Ketiga 

metode penanaman nilai budaya tersebut tidak lepas dari bahasa daerah yang 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak-anak masyarakat Bajo 

dapat memahami makna dari metode penanaman nilai budaya tersebut. 

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan Fitria (2016) pada pengasuhan 

orang tua menurut budaya Lampung, pada prinsipnya, orang tua 
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mengenalkan berbagai nilai yang sesuai dengan falsafah hidup di Lampung 

yang dikenal adalah rasa punya harga diri, mengutamakan rasa kekeluargaan 

dan didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, 

tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan.  

 Berdasarkan hasil penelitian Fransiska & Suparno (2019) pengasuhan 

anak usia dini pada keluarga Dayak desa meliputi nasihat, contoh teladan, 

pembiasaan, dialog, hukuman, dan penanaman nilai budaya dilakukan 

melalui komunikasi langsung serta pemberian petuah (nasihat). Hasil 

penelitian Baki (2005) menjelaskan bahwa bentuk pola pengasuhan anak di 

keluarga Bugis Rappang menginginkan kelak anaknya menjadi anak yang 

ideal seperti menjadi topanrita (cendekiawan agama), toacca (cendekiawan 

umum), tosugi (orang kaya), towarani (orang berani), dan panggalung 

napaddarek (petani sawah dan kebun).  

 Fokus penelitian ini adalah di kabupaten Timor Tengah Selatan, 

khususnya Desa Lelobatan, Kecamatan Mollo Utara sebagai desa yang masih 

melaksanakan tradisi pengasuhan anak yang lahir di dalam rumah bulat.  
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1. 2 RUMUSAN MASALAH.  

 Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, peneliti 

mengembangkan pertanyaan penelitian dengan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

a) Bagaimana pola asuh orang tua tradisi Nmam Puah Manus dan Tenus 

terhadap anak Suku Dawan sejak lahir di dalam rumah bulat sampai 

dengan sekarang?  

b) Faktor apa saja dan efeknya yang memengaruhi pola asuh orang tua 

tradisi Nmam Puah Manus dan Tenus terhadap anak suku Dawan?  

1. 3 TUJUAN PENELITIAN.   

a) Mengidentifikasi pola asuh orang tua tradisi Nmam Puah Manus dan 

Tenus terhadap anak Suku Dawan sejak lahir di dalam rumah bulat 

sampai dengan sekarang.  

b) Mendeskripsikan faktor dan efeknya yang memengaruhi pola asuh 

orang tua tradisi Nmam Puah Manus dan Tenus terhadap anak suku 

Dawan.   

1. 4 MANFAAT PENELITIAN  

1. 4. 1 Manfaat Teoritis  

 Penelitian ini diharapkan dapat bemanfaat dan memberikan 

pengetahuan, bukan hanya di bidang psikologi tetapi juga dinamika 
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kebudayaan yang positif, khususnya bagi suku dawan terkait pola asuh 

orangtua tradisi Nmam Puah Manus dan Tenus terhadap anak Suku Dawan 

sejak lahir di dalam rumah bulat.   

1. 4. 2 Manfaat Praktis 

A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

 Sebagai acuan dalam memperbaiki maupun kebijakan 

pendidikan terkait pola asuh orang tua tradisi Nmam Puah Manus dan 

Tenus Suku Dawan yang anaknya lahir di dalam rumah bulat.  

B. Bagi Orangtua Suku Dawan  

 Memberikan pemahaman dan pemaknaan psikologi pola asuh 

orang tua tradisi Nmam Puah Manus dan Tenus Suku Dawan yang 

anaknya lahir di dalam rumah tersebut.  

C.  Manfaat Akademik 

 Sebagai salah satu persyaratan dan tugas akhir penulis 

menyelesaikan Program (S2) Studi Magister Sains Psikologi Fakultas 

Psikologi. 

 

 

 

 

 


