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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4. 1 PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

4. 1. 1 Persiapan Penelitian  

Pada tahap persiapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti meliputi:  

1. Penyusunan Rancangan Penelitian  

Penyusunan rancangan ini meliputi Bab I hingga Bab III yang 

mencakup latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan 

kemudian mempersiapkan alat pengumpul data berupa pedoman 

wawancara (interview guide) bagi peneliti.  

2. Pemilihan Lokasi  

 Pemilihan lokasi penelitian dengan pertimbangan hal-hal seperti 

kekentalan tradisi, keunikan budaya, latar belakang, tujuan penelitian, serta 

ketersediaan partisipan sesuai dengan latar belakang dan tempat tinggal. 

Sehingga penelitian ini dilakukan di desa Lelobatan, Kabupaten Timor 

Tengah Selatan. Dalam kaitan dengan pemilihan lokasi penelitian yang 

menjalankan pola asuh tradisi Nmam Puah Manus dan Tenus kepada anak 

Suku Dawan yang lahir di dalam rumah bulat.   
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3. Memilih Dan Memanfaatkan Informan 

 Hal ini bertujuan untuk membantu peneliti sehingga mendapatkan 

informasi dan menemukan partisipan yang sesuai karakteristik yang diteliti 

yakni anak suku dawan yang lahir di dalam rumah bulat.  

4. Mengurus Perizinan  

 Perizinan merupakan suatu prosedur yang wajib diselesaikan oleh 

setiap peneliti dalam kepentingan penelitiannya. Perizinan diawali dengan 

Surat Keterangan Kesehatan hasil Rapid Tes negatif dari Rumah Sakit 

Umum Salatiga karena pada saat terjadi masa pandemi Covid-19, kemudian 

peneliti lanjut mengurus surat izin penelitian di Tata Usaha (TU) Magister 

Sains Psikologi UKSW, yang kemudian dimasukkan ke Kantor provinsi 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kupang. 

Tetapi sebelum memasukan Surat izin tersebut peneliti 

mengisolasi/karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Setelah itu peneliti 

melaporkan diri ke Pusat Pelayanan Masyarakat Kota Soe dengan 

membawa hasil Rapid Tes negatif. Setelah itu barulah penliti melanjutkan 

pengurusan dari Kantor perizinan, dengan memperoleh Surat untuk dibawa 

ke Kantor kabupaten Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu di Soe.  
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Dari sinilah peneliti mendapat Surat permohonan izin penelitian ke 

Kecamatan Mollo Utara peneliti menyampaikan izin ke Kepala Desa 

tempat penelitian. 

5. Menjajaki dan Menilai Lapangan  

 Pada saat mengantarkan Surat Penelitian ke desa, peneliti sekaligus 

menjajaki dan menilai area transportasi dan lingkungan yang dilalui. 

Karena penelitian berlangsung pada bulan Agustus-September, peneliti 

perlu mengetahui kondisi-kondisi yang dapat saja terjadi di saat masa 

pandemi covid-19 sehingga dapat diantisipasi dengan beberapa strategi. 

Selain itu, peneliti juga mengonfirmasi secara langsung kepada Kepala 

Desa tentang ketersediaan partisipan yang mencakup anak-anak yang lahir 

di dalam rumah bulat.  

6. Persiapan Perlengkapan   

 Persiapan perlengkapan oleh peneliti untuk membantu proses 

pengumpulan data adalah lembaran pedoman wawancara, kamera, alat 

tulis, buku catatan, dan oko mama (wadah Sirih Dan Pinang untuk tradisi 

saat hendak melakukan suatu kegiatan dengan Suku Dawan). 

7. Mengetahui Persoalan Etika 

 Setelah mengadakan diskusi bersama kepala desa serta tokoh adat di  
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tempat penelitian, peneliti mendapat beberapa informasi terkait etika atau 

prosedur adat yang perlu diperhatikan selama melakukan penelitian. 

Peneliti diizinkan untuk melakukan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dengan partisipan untuk dapat mempeoleh informasi dan data 

selengkap- lengkapnya. 

4. 1. 2 Pelaksanaan Penelitian  

 Setelah semua kepengurusan persiapan penelitian selesai, peneliti 

memulai pelaksanaan penelitian dimulai dengan menemui Kepala Desa 

untuk mendapatkan partisipan di tempat penelitian. Peneliti mendapatkan 

informasi bahwa di desa Lelobatan terdapat delapan orang anak yang lahir 

dalam rumah bulat. Sebagai informasi bahwa masyarakat di desa Lelobatan 

menjalankan tradisi melahirkan di dalam rumah bulat. Walaupun, ada 

peraturan pemerintah yang mewajibkan setiap proses persalinan dilakukan 

di fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit karena 

faktor budaya dan kurangnya pengetahuan masyarakat merupakan suatu 

kendala.  
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4. 2 GAMBARAN PENELITIAN 

4. 2. 1 Gambaran Wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor 

Tengah Selatan 

Secara administrasi keperintahan, Kabupaten Timor Tengah 

Selatan adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur 

yang berada di Pulau Timor. Secara geografis terletak pada koordinat 120° 

4’00-124°49’0’’ Bujur Timur (BT) dan 9° 28’ 13’’ LS - 10° 10’26’’ 

Lintang Selatan (LS). Kabupaten ini dilalui oleh jaringan jalan Negara 

yang menghubungkan Kota Kupang dengan Kota Atambua (Kabupaten 

Belu) bahkan dengan negara tetangga Timor Leste. Wilayah administrasi 

Kabupaten TTS memiliki 32 kecamatan yang terdiri dari 228 desa dan 12 

kelurahan, memiliki luas wilayah 3.955,36 Km2 atau 395.536 Ha, dengan 

batas administrasi wilayahnya adalah  Sebelah Utara : Berbatasan dengan 

Kabupaten Timor Tengah Utara.  Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Laut 

Timor (Australia). Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Kupang. 

Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kabupaten TTU dan Kabupaten Belu. 

Batas-batas kecamatan, ibukota kecamatan, dan luas wilayah dapat dilihat 

pada Peta gambaran di bawah ini. 
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Gambar. 1 

PETA WLAYAH  ADMINISTRATIF KECAMATAN DI KAB. TTS 
 

 

Sumber: Studi Dokumentasi di Kantor Daerah  Kab. TTS 
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Berdasarkan gambar peta di atas dan sesuai data Bagian Tata 

Pemerintahan Umum, Setda Kabupaten TTS Tahun 2013, sejak berdirinya 

Kabupaten Timor Tengah Selatan hingga tahun 2000 telah terdapat 15 

Kecamatan. Sesuai Perda No. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja 6 Kecamatan, Peraturan Daerah Kabupaten Timor 

Tengah Selatan No. 2 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Mollo Barat dan Kecamatan 

Kok’baun, serta Peraturan Daerah Kabupaten TTS No. 29 Tahun 2007 

perkembangan penduduk dan luasnya wilayah yang dimiliki dimekarkan dan 

sampai dengan sekarang jumlah kecamatan telah bertambah menjadi 32 

Kecamatan. Penambahan, pemekaran dan Pembentukan Kecamatan tanbahan 

baru adalah Kecamatan Noebana, Santian, Fatukopa, Faut’molo, Nunbena, 

Tobu, Kuatnana, Noebeba dan Kecamatan Mollo Tengah. Jumlah kelurahan 

sebanyak 12, jumlah desa sebanyak 266 dari total kelurahannya sebanyak 

278 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel. 1 

DATA KEADAAN DESA/LURAH dan KECAMATAN 

DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN 

No Kecamatan 

Jumlah 

Desa/ 

Kelurahan 

Luas (Km2) 

Presentase 

Luas (%) 

1 Mollo Utara 18 208,22 5,26 

2 Fatumnasi 5 198,65 5,02 

3 Tobu 8 98,89 2,50 

4 Nunbena 6 134,49 3,40 

5 Mollo Selatan 7 147,18 3,72 

6 Polen 11 250,29 6,33 

7 Mollo Barat 6 165,14 4,18 

8 Mollo Tengah 5 99,69 2,52 

9 Kota SoE 13 28,08 0,71 

10 Amanuban Barat 8 114,30 2,89 

11 BatuPutih 7 102,32 2,59 

12 Kuatnana 8 141,22 3,57 

13 Amanuban Selatan 10 326,01 8,24 

14 Noebeba 7 186,02 4,70 

15 Kuanfatu 13 136,52 3,45 

16 Kualin 8 195,84 4,95 

17 Amanuban Tengah 11 87,71 2,22 

18 Kolbano 8 108,70 2,75 

19 Oenino 11 154,96 3,92 

20 AmanubanTimur 10 149,26 3,77 

21 Fautmolo 7 46,34 1,17 
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No Kecamatan 

Jumlah 

Desa/ 

Kelurahan 

Luas (Km2) 

Presentase 

Luas (%) 

22 Fatukopa 7 65,59 1,66 

23 KiE 13 162,78 4,12 

24 Kot’olin 8 58,94 1,49 

25 Amanatun Selatan 13 82,64 2,09 

26 Boking 7 94,58 2,39 

27 Nunkolo 9 69,09 1,75 

28 Noebana 5 49,63 1,25 

29 Santian 5 48,17 1,22 

30 Amanatun Utara 9 105,84 2,64 

31 Toianas 9 103,95 2,63 

32 Kokbaun 6 34,32 0,87 

 Jumlah 278 3.995,36 100 

Sumber: TTS Dalam Angka 2019 

 

Sesuai data tabel di atas Kecamatan dengan jumlah Desa/kelurahan 

terbanyak adalah kecamatan Mollo Utara yaitu sebanyak 18 desa. Kecamatan 

terluas adalah kecamatan Amanuban Selatan yang memiliki 10 desa dengan 

luas wilayah adalah 326, 01 Km² (8, 24%). Kecamatan terkecil adalah 

kecamatan Kota SoE sebanyak 11 kelurahan dan 2 desa dengan luas wilayah 

28.080 Km² (0, 71%). Kecamatan dengan jumlah desanya paling kecil adalah 
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kecamatan Fatumnasi, Mollo Tengah, Noebeba dan Santian, yakni masing-

masing memiliki 5 desa.  

4. 2. 2 Gambaran Lokasi Penelitian 

a. Keadaan Kecamatan Mollo Utara 

Sesuai sejarah setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Mollo bersama 

Kerajaan Amanatunn dan Kerajaan Amanuban terbentuk dengan sebutan 

Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan ibu kotanya adalah SO’E. 

Sampai sekarang Kabupaten ini masuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur (NTT). Batas dan wilayah kerajaan diatur dan dibagi sesuai 3 (tiga) 

sub-raja besar yang berkuasa saat itu. Khususnya kerajaan Mollo, bagian 

timur berbatasan dengan wilayah kerajaan Belu, bagian selatan berbatasan 

dengan Maubesi atau Betun (sekarang Kab. Betun) yang berbatasan 

langsung dengan laut, dan bagian barat terdiri dari gunung Mutis yang 

berbatasan dengan sungai Noemina dan laut selatan. 

 Sesuai perkembangan wilayah kerajaan 3 sub-raja ini dari masa ke 

masa hingga kini tetap berkembang, namun tetap mengacu pada pola 

pembagian wilayah yang sudah ditetapkan ketiga raja disebutkan. Dari 

Kecamatan Mollo berkembang menjadi menjadi 2 Kecamatan yakni, 

Kecamatan Mollo Utara dan Kecamatan Mollo Selatan.  Kini Kecamatan 
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Mollo Utara berkembang lagi menjadi 4 (empat) Kecamatan yaitu,  

Kecamatan Mullo Utara, Kecamatan Fatumnasi, Kecamatan Tobu, dan 

Kecamatan Nunbena. Sedangkan Kecamatan Mollo Selatan hingga kini 

berkembang juga menjadi Kecamatan Mollo Selatan, Kecamatan Polen, 

Kecamatan Mollo Barat dan Kecamatan Mollo Tengah.  

Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja 6 Kecamatan, Peraturan Daerah 

Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 2 Tahun 2006 Tentang Pembentukan 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Peraturan Daerah Kabupaten TTS No. 

29 Tahun 2007 maka Kecamatan Mollo Utara merupakan salah satu 

kecamatan di kabupaten Timor Tengah Selatan yang berjarak 20, 60 km 

dari Ibu Kota Kabupaten yaitu, SoE. Kecamatan Mollo Utara ini disamping 

sebagai kecamatan tertua, sampai sekarang di “Kapan”. Kecamatan ini 

memiliki luas wilayah 208, 22 km². yang terdiri dari 18 (delapan belas) 

desa yaitu Desa Tunua, To,manat, To’fen, Taif’tob, Sebot, O’basi, Netpala, 

Nefokoko, Leloboko, Lelobatan, Kokfe’u, Iusmolo, Halmei, Fatukoto, 

Eonbesi, Bosen, Bijaepunu, dan Ajaobaki.  

Wilayah Kecamatan Mollo Utara ini terletak pada ketinggian dari 

permukaan air laut 501-1000 m yang meliputi: Desa Halme, Lelobatan, 
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Bosen, Netpala, O’besi, Taiftob, Leloboko, Kokfe’u, dan Tofen. 

Kecamatan Mollo Utara juga memiliki topografi wilayah yang berbukit-

bukit dengan kemiringan tanahnya antara 0-25-21, 98% dengan ketinggian 

di atas permukaan air laut yaitu: 501-1000 Mdpl dengan keadaan penduduk 

lima tahun terakhir seperti tabel dibawah ini.  

Tabel. 2 

Keadaan Penduduk Lima Tahun Terakhir 

Kecamatan Mollo Utara. 

 

Tahun 2017 2018 2019 2020 

Jumlah 

Penduduk 

24,743 24,941 25,141 25,342 

Sumber data: Studi dokumentasi di Kantror Kec. Mollo Utara 

b. Gambaran Keadaan Desa Lelobatan 

Gambar. 2 

PETA LOKASI PENELITIAN

 
Sumber: Kantor Desa Lelobatan 

 



 

32 
 

Berdasarkan sejarah berdiri Kecamatan Mollo Utara, Desa Lelobatan 

merupakan salah satu bagian wilayah Kecamatan Mollo Utara yang jaraknya 

± 7 km² dari ibu Kota Kecamatan. Desa Lelobatan memiliki luas wilayah 

17,800 km² yang terdiri dari 2 Dusun, 6 RW, 12 RT. Jumlah penduduknya 

dari Januari 2019 s/d Desember 2019 jumlah penduduk sebanyak 1482 

orang, dengan perincian  laki-laki sebanyak 775 dan perempuan sebanyak 

677 jiwa, dan Kepala Keluarganya sebanyak 331 KK. Dalam Prawawancara 

dengan tokoh masyarakat Musa Oematan tanggal 5 Agustus 2020, 

menyatakan Fetor Kerajaan Mollo yang beristana di Lelobatan saat itu 

bernama To’silla Oematan. (Sumber: Dokumentasi 08 -08-2020 diKantor 

Desa).   

4. 2. 3 Gambaran Ume Kbubu Wadah Pola Asuh Tradisi Nmam Puah 

Manus Dan Tenus   

 
 

 

 

Gambar. 3  
Bentuk/jenis Rumah bulat Keluarga Kasse Lokasi Penelitian  

(Doc. Pribadi 5.Agustus 2020) 
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A. Rumah Bulat (Ume Kbubu) 

Kata Ume kbubu berasal dari bahasa Dawan Mollo yakni dari bentuk 

jamak Ume berarti rumah dan kbubu berarti bulat. Jadi Ume Kbubu artinya 

rumah tinggal sub-suku dawan Mollo yang berbentuk bulat. Toko adat (WO) 

dalam penjelasannya mengemukakan bahwa Ume Kbubu berarti rumah bulat, 

rumah tempat menyimpan hasil makanan. Rumah ini tidak memiliki ventilasi 

dan hanya diberi satu pintu (Lihat Gbr. 3). Sesuai hasil Observasi Rumah 

Bulat ini rata-rata dimiliki semua masyarakat Desa Lelobatan, Kecamatan 

Mollo Uatara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Atapnya berbentuk kerucut 

sampai menyentuh permukaan tanah yang bahannya diambil dari rumput 

ilalang yang dianyam menjadi lembaran-lembaran. Kemudian lembaran-

lembaran tersebut disusun secara melingkar dari bawah hingga ke puncak 

atap. Bagian dindingnya terbuat dari papan kayu dan bambu. Keunikannya 

sesuai hasil observasi (Rabu, 5 Agustus 2020) 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 mengawetkan hasil panen seperti jagung, padi, kacang-
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kacangan, ubi-ubian dan hasil lainnya agar tidak mudah basah serta terhindar 

dari pembusukan karena mendapat se’i/panggang dari panasnya perapian. 

Sesuai hasil wawancara tentang data pendukung hasil penelitian dengan 

kepala keluarga Bapak  (SH), mengemukakan bahwa mereka memiliki 

kebiasaan makan, tidur, dan tinggal bersama keluarga di dalam rumah bulat 

karena terlindung dari cuaca yang dingin, debu, tiupan angin kencang, 

kebisingan, serta merasa lebih hangat dari pada tinggal di rumah kotak. Hasil 

komentar Ibu (TO) Rabu tanggal 5 Agustus 2020 mengatakan bahwa budaya 

dan kebiasan orang Timor (dawan Mollo), seorang ibu diharuskan 

melahirkan di dalam rumah bulat. Dan oleh Peneliti dari lembaga kesahatan 

membenarkan bahwa “Ume Kbubu” merupakan inqubator alami. Lebih lanjut 

menyatakan suhu rumah bulat relatif stabil 22-26°C dan saat memasak bisa 

mencapai 34-36°C dan  rumah bulat menempati posisi sentral dalam tatanan 

dunia dan sosial masyarakat suku dawan. Ibu (BO) juga menceritakan 

pengalamannya bahwa Ume Kbubu sejak zaman dulu adalah wadah 

pelaksanaan Ritus doa, kurban persembahan dan tradisi pola asuh yang 

bernilai bagi anak-anak mereka. Doa dapat dipanjatkan kepada Uis Neno 

(Allah), roh-roh, dan leluhur dari dalam Ume Kbubu. Oleh karena itu Ume 

kbubu bukan semata-mata tempat tinggal saja melainkan dapat mewujudkan 
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simbol tatanan sosial. Penataannya sesuai hasil observasi tidak ditentukan 

oleh pertimbangan seni dan fungsi, tetapi oleh makna yang hendak 

diungkapkan. 

B. Struktur Ruang Rumah Bulat (Ume Kbubu) 

1. Atap  

Atap Ume Kbubu di desa Lelobatan kabupaten Timor Tengah Selatan 

terbuat dari rumput ilalang yang berbentu kerucut. Desain rangka atap 

terdiri dari suaf (kayu bulat) dan takpani yaitu kayu yang diikat melingkat 

pada suaf yang berbentuk elips atau kerucut. Bumbungan atap yang 

merupakan puncak kerucut merupakan titik potong semua kayu rangka 

yang disebut suaf. Memiliki karakter yang menjadi tradisi arsitektur dan 

ragam bangunannya yang biasanya memiliki bangunan dengan lantai 

melingkar dan berstruktur atap kerucut tinggi seperti bentuk sarang tawon 

atau struktur atap berbentuk kubah elips. Filosofi Ume Kbubu dengan ciri 

khas seperti di atas menggambarkan persatuan dan kesatuan suku yang 

menggunakan tradisi ragam bangunan bulat atau elips.   

2. Lantai  

Lantai Ume Kbubu biasanya adalah tanah yang menjadi alas tanpa 

semen yang berbentuk lingkaran atau elips.  
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3. Tiang (ni)  

Ume kbubu ini memiliki emat tiang yang ditempatkan pada bagian 

tengah dan apabila dihubungkan dengan lantai membentuk sebuah 

lingkaran dengan titik pusatnya adalah tumpuan kaki tiang. Tiangnya 

biasa dibuat dari kayu bulat yang dipilih berdasarkan nilai dan makna 

tertentu bagi keluarga yang mendiami di rumah tersebut. Tiang yang 

dipilih adalah kayu yang kokoh untuk menopang atap rumah seluruhnya 

yang berbentuk kerucut.  

4. Loteng   

Loteng adalah bagian yang berbentuk bidang datar yang berhimpit 

dengan atap sebagai ruang untuk menyimpan makanan maupun berbagai 

benda penting. Loteng biasanya terbuat dari anyaman bambu yang 

ditempatkan pada bagian tengah berbentuk kerucut tepat pada salah satu 

periode takpani.   

C. Demografi Rumah Bulat (Ume Kbubu) 

Berdasarkan penelitian jumlah Ume (rumah) suku dawan Mollo 

terdiri dari dua jenis yaitu rumah bulat (Ume Kbubu) dan rumah kotak (Ume 

Noelle). Dalam penjelasan bapak SH, mengatakan bahwa budaya lasi nak 
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atoni bermakna laki-laki sebagai kepala semua urusan di dalam keluarga. 

Benda yang dijadikan sebagai simbol dari peran perempuan dan laki-laki 

dikatakan adalah ike-suti, suni-auni dan pelengkapnya adalah puah manus. 

Ike-suti adalah benda yang berguna untuk setiap perempuan dewasa dalam 

proses pembuatan tenus. Dua benda ini merupakan peranti pemintal benang 

tenun. Ike berupa tongkat kecil berbentuk bulat berukuran kira-kira ± 15 cm. 

Pada bagian ujung atas berdia meter kurang lebih ± 0,5 cm, Sementara ujung 

bawah diameternya lebih besar ± 4 cm dibuat runcing ujungnya agar berputar 

membentuk benang tenus dari kapas. Suti berupa sebuah tempurung kelapa 

yang berfungsi sebagai mangkuk dimana Ike diputar untuk memintal benang. 

Pelengkapnya adalah Puah Manus yang merupakan bentuk solidaritas dalam 

berbagai macam kegiatan adat maupun non-adat.  

Selanjutnya dijelaskan bahwa Suni-auni merupakan dua benda untuk 

setiap laki-laki dewasa dalam mempermudah tugasnya seperti berburu (pada 

jaman dahulu), berperang, berkebun, dan membangun rumah. Suni adalah 

kata untuk pedang, sedangkan auni adalah tombak. Dalam melakukan 

tugasnya selalu disertakan dengan Nmam Puah Manus sebagai pemberi 

semangat.  
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Secara psikologis Ike-suti bagi kaum perempuan dan Suni-Auni bagi 

kaum laki-laki dilengkapi dengan nmam puah manus yang merupakan atribut 

yang membanggakan dan terhormat. Pemilik dari benda-benda tersebut 

hendak diakui masyarakat sebagai individu dewasa sehingga mereka boleh 

mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.  

 Anak laki-laki dan perempuan yang dahulunya hidup dengan pola 

asuh dari orang tuanya, sekarang telah boleh mempersembahkan puah manus 

dan tenus, yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri. Hal psikologis lainnya 

adalah merasa bangga dan terhormat bila keluarga dan masyarakat menyebut 

mereka sebagai pemilik Ike Suti dan Suni-Auni. Oleh karena itu ketika telah 

menggunakan ike-suti, suni-auni dan puah manus dengan benar maka dalam 

artian mereka sudah dapat menikah.  

D. Filosofi Rumah Bulat (Ume Kbubu)  

1. Fungsi  

 Berdasarkan fungsinya selain sebagai dapur dan tempat untuk 

beristirahat keluarga, digunakan juga sebagai tempat untuk mengawetkan 

jagung dan area ritual adat sebagai tempat aktifitas berdoa atau 

berkomunikasi dengan leluhur ditengah ruangan yang ditandai dengan batu 

suci dibawah tiang induk. Ume kbubu ini berorientasi mempermudah akses 
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ketika melakukan aktifitas. Ruangan yang terdapat di dalam hanya berjumlah 

satu ruang tanpa sekat, tanpa jendela, dan memiliki satu pintu. Walaupun 

demikian, namun keberadaannya dapat dirasakan melalui aktifitas yang 

terjadi didalamnya.  

2. Rumah bulat (Ume Kbubu) Anak Laki-Laki Pertama  

 Selain fungsi yang dijelaskan tersebut, Ume Kbubu ini juga 

merupakan tempat upacara adat untuk anak laki-laki pertama karena 

dianggap sebagai penghubung dengan para leluhur karena dalam filosofi 

Ume yaitu pada bagian tengah sebagai area sakral tempat berdoa atau 

berkomunikasi dengan para leluhur yang terdapat batu suci dibawah Ni Enaf 

(tiang induk). Selain ruang dalam, terdapat juga ruang luar dibagian depan 

yang berbentuk altar bagi para leluhur yang meninggal secara tidak wajar 

atau meninggal di luar rumah. Pada saat upacara adat, anggota keluarga 

duduk melingkari altar tersebut untuk melakukan ritual adat.  

3. Tempat Berkumpul Keluarga  

Ume kbubu merupakan tempat berkumpul anggota keluarga untuk 

upacara adat. Untuk marga/klan Oematan berorientasi ke arah gunung batu 

sebagai tempat awal mula berdirinya Desa Lelobatan. Sedangkan yang non-

Oematan berorientasi ke arah daerah asal masing-masing. Menurut kepala 
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desa Lelobatan, tidak ada orientasi khusus namun dilihat dari sejarah 

terbentuknya desa, atas izin dari para tetua adat suku laki-laki. Walaupun 

hanya terdapat satu ruang saja tetapi semua anggota suku berkumpul di altar 

(hau monef) dengan mengelilingi batu suci untuk melakukan ritual adat.  

4.  Makna Psikoligis  

Secara psikologis Ike-Suti bagi kaum perempuan dan Suni-Auni untuk 

kaum laki-laki yang dilengkapi dengan nmam puah manus merupakan atribut 

yang membanggakan dan terhormat. Pemilik dari benda-benda tersebut 

hendak diakui masyarakat sebagai individu dewasa dan boleh mengambil 

bagian dalam kegiatan masyarakat sebagai bentuk solidaritas.   

Apabila seorang perempuan dan laki-laki telah menggunakan Ike-Suti 

dan Suni-Auni dengan benar melalui pola asuh tradisi Nmam Puah Manus 

dan Tenus di rumah bulat maka mereka dapat menikah.  

5.  Esensi Rumah Bulat (Ume kbubu) 

 Esensi Ume Kbubu sesuai hasil penelitian, masih tetap eksis sampai 

sekarang dan merupakan wadah yang selalu dipakai suku Dawan Mollo 

dalam mewariskan asuhan tentang Nmam Puah Manus dan Tenus yang 

bernilai bagi generasi sekarang untuk menunjukkan baktinya kepada orang 

tua dan orang lain. Semua hal yang diungkapkan sebagai pola asuh keluarga 
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ini diajarkan secara lisan mulai dari pengenalan peranti dan bahan, 

pembiasaan, serta keterlibatan langsung dalam tradisi tersebut.    

Dalam kaitan dengan kajian pola asuh menurut Domino (2019), 

dalam Pola Asuh Orang Tua Dengan Menggunakan Kekerasan Terhadap 

Anak Dalam Keluarga, mengemukakan bahwa pola asuh pada zaman dulu 

mungkin tidak perlu dilakukan lagi. Karena pola asuh dengan kekerasan 

menggunakan hukuman sebagai strategi pendidikan yakni, anak tidak belajar 

melakukan sesuatu berdasarkan dorongan dirinya sendiri melainkan akibat 

faktor eksternal seperti ancaman orang tua. Lebih lanjut tentang pola asuh 

dengan memberikan hukuman fisik pada anak berarti pada hakikatnya tidak 

menghargai tubuh sebagai bagian dari diri anak yang harus dihormati sebagai 

manusia. 

Meskipun demikian pola asuh bagi kaum perempuan dan laki-laki 

sub-suku dawan Mollo sesuai hasil pengataman peneliti sangat bertolak 

belakang dengan pola asuh perkembangan dunia pendidikan zaman sekarang. 

Hasil penelitian pola asuh dengan memberikan hukum fisik masih ada 

beberapa anak kelahiran Umu Kbubu yang ketika mengalami hukuman fisik 

dari orang tuanya dapat mengelola pikirannya sehingga mampu meregulasi 

diri dengan baik. Namun tidak semua anak dapat memunculkan reaksi seperti 
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itu mengingat hukuman fisik cenderung membuat anak mengalami trauma 

secara psikologis.  

Selain itu adapun hambatan pola asuh yang turut memengaruhi 

efisiensi pola asuh itu sendiri. Misalnya perbedaan didikan antara ayah dan 

ibu yang kadang memicu perselisihan, konflik dan penolakan. Sehingga anak 

merasa bingung lalu menimbulkan kecemasan dan depresi akibat 

pertengkaran orang tuanya.  

Faktor-faktor penyebab perbedaan Pola asuh ini oleh Setiawan (2017) 

menyebutkan:  Pertama, perbedaan sudut pandang dalam melihat masalah. 

Kedua, adanya perbedaan pola asuh keluarga dari masing-masing pasangan 

yang cukup signifikan. Ketiga, ada campur tangan dari lingkungan, misalnya 

keluarga atau teman sebaya.  

Pola asuh orang tua secara otoriter menurut hemat penulis mungkin 

tidak terlihat secara kasat mata, tetapi memiliki efek yang sangat dalam dan 

lama bahkan sampai dewasa pun bisa dapat menimbulkan trauma. Misalnya 

saat sudah bekerja, anak menjadi takut yang berlebihan pada sosok otoriter di 

tempat kerjanya, karena terbawa didikan yang diterapkan orang tuanya.  
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4. 3 PROFIL PATISIPAN PENELITIAN 

4. 3. 1 Partisipan Pola Asuh Tradisi Nmam Puah Manus 

1. MO (C1) 

 

 

Rumah Kediaman Bpk. MO 

 

 

 

Anak Angkat  Bpk MO Bernama DO 

Sedang nmam puah manus 

 

 

Doc. Pribadi tgl, 5 Agustus 2020 

Partisipan pertama bapak (MO). Lahir tahun 1948 di Desa 

Lelobatan Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

Sekarang berusia 72 tahun. Pekerjaannya Petani. Agama yang dianut 

adalah Kristen Protestan. Tempat tinggal sekarang di Fatumetan, 

Pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Menurut hasil wawancara tanggal 5 Agustus 2020 aktifitas sehari-hari 

masih menggunakan rumah bulat sebagai tempat lumbung makanan, 

beristirahat dan kegiatan ritual adat serta wadah melaksanakan pola asuh 

bagi anak-anaknya. Pernikahan bapak MO lebih dari 30 tahun. Tradisi yang 
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selalu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari adalah Nmam Puah 

Manus. Partisipan kini termasuk tokoh adat masyarakat dan merupakan 

salah satu tokoh pewaris pola asuh Nmam Puah Manus bagi genarasi 

selanjutnya.  

 Pola asuh tradisi Nmam Puah Manus yang diasuhkan terhadap anak 

angkatnya (DO), umur 7 (tujuh) tahun dan kini berada dibangku 

pendidikan kelas satu (I) Sekolah Dasar (SD) Negeri Fatumetan.  

2. SH (C2) 

 

Rumah Bulat Bapak SH 

  

Bentuk wadah nmam puah manus untuk Laki-laki 

Doc. Pribadi 7 Agustus 2020 

Partisipan kedua bapak (SH). Lahir tahun 1950 di Desa Lelobatan 

Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sekarang 

berusia 70 tahun. Agama yang dianut adalah Kristen Protestan. Tempat 

tinggal sekarang di Hoineno. Pekerjaannya adalah Petani. Menurut hasil 

wawancara tanggal 7 Agustus 2020 aktifitas sehari-hari masih 
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menggunakan rumah bulat sebagai tempat penyimpan makanan, 

beristirahat dan kegiatan ritual adat termasuk sebagai wadah melaksanakan 

pola asuh terhadap anak-anaknya.  Pendidikan terakhirnya adalah Sekolah 

Dasar (SD). Pernikahannya lebih dari 20 tahun. Tradisi yang selalu 

diaktifitaskan sehari-hari adalah Nmam Puah Manus. Partisipan juga kini 

termasuk tokoh adat masyarakat Hoineno dan merupakan salah satu tokoh 

pewaris pola asuh Nmam Puah Manus bagi genarasi selanjutnya.  

 Pola asuh tradisi Nmam Puah Manus yang diasuhkan terhadap anak-

anaknya yaitu (JH) 5 tahun dan (NH) 7 tahun, kini berada dibangku 

pendidikan kelas satu Sekolah Dasar Inpres Hoineno.  

3. BO (C3) 

 

Rumah Bulat Ibu (BO) 

 

Bentuk wadah nmam puah manus 

untuk perempuan 

Doc. Pribadi 10 Agustus 2020 

 Partisipan ketiga Ibu (BO). Lahir tahun 1972 di Hoineno, Desa 

Lelobatan, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

Berumur 48 tahun. Menurut hasil wawancara tanggal 10 Agustus 2020 
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aktifitas sehari-hari menggunakan rumah bulat sebagai tempat menyimpan 

hasil panen, memasak, tenun dan kegiatan lainnya. Agama yang dianut 

adalah Kristen Protestan. Tempat tinggal sekarang di Hoineno, Pekerjaan 

Ibu Rumah Tangga dan pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Dasar (SD). 

Pernikahannya lebih dari 20 tahun. Tradisi yang selalu diaktifitaskan dalam 

kehidupan sehari-hari adalah Nmam Puah Manus. Partisipan merupakan 

masyarakat Hoineno dan salah satu ibu pewaris pola asuh Nmam Puah 

Manus bagi genarasi selanjutnya.  

Pola asuh tradisi Nmam Puah Manus yang diasuhkan terhadap anak-

anaknya yakni (PO) 8 tahun kini berada dibangku pendidikan kelas II 

Sekolah Dasar Inpres Hoineno dan (TO) 6 tahun, yang belum sekolah.  

4. YK (C4)            

                                                                    

 

Rumah Bulat Bapak YK                

 

Memetik buah pinang 

Doc. Pribadi 12 Agustus 2020 

Partisipan keempat bapak (YK). Lahir tahun 1963 di Desa 
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Lelobatan Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

Sekarang berusia 57 tahun. Agama yang dianut adalah Kristen Protestan. 

Tempat tinggal sekarang di Hoineno, Pekerjaannya adalah petani. Menurut 

hasil wawancara tanggal 12 Agustus 2020 aktifitas sehari-hari masih 

menggunakan rumah bulat sebagai tempat menyimpan hasil berkebun, 

beristirahat dan kegiatan ritual adat. Pendidikan terakhirnya adalah Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Pernikahannya berumur lebih dari 20 tahun. 

Tradisi yang selalu diaktifitaskan sehari-hari adalah Nmam Puah Manus 

yang sulit dipisahkan dari dirinya. Partisipan juga termasuk tokoh adat 

masyarakat Lelobatan dan merupakan salah satu tokoh pewaris pola asuh 

tradisi Nmam Puah Manus terhadap genarasi selanjutnya.  

Pola asuh tradisi Nmam Puah Manus yang diasuhkan terhadap 

anak-anaknya yaitu (SK), 5 tahun dan (AK), 9 tahun, kini berada dibangku 

Kelas III sekolah dasar Negeri Fatumetan. Agar tahu menghormati dan 

menghargai orang lain sebagai identitas diri suku Dawan. 
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4. 3. 2 Partisipan Pola Asuh Tradisi Tenus 

1. DK (D1) 

 

Ibu DK 

  

 

Anak Pewaris Ibu DK 

Doc. Pribadi 02  September 2020 

Partisipan pertama, Ibu (DK). Lahir tahun 1973 di Hoineno, Desa 

Lelobatan Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

Sekarang berusia 40 tahun. Agama yang dianut adalah Kristen Protestan. 

Tempat tinggal sekarang di Hoineno. Berdasarkan hasil wawancara pada 

tanggal 2 September 2020 aktifitas sehari-hari sebagai Ibu rumah tangga 

dengan menggunakan rumah bulat sebagai tempat penyimpan makanan, 

memasak, dan tenun. Pekerjaannya adalah Ibu Rumah Tangga. Pendidikan 

terakhirnya adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Usia pernikahannya 

lebih dari 19 tahun. Kebiasaan yang selalu dikerjakan sebagai salah satu 

bentuk tanggung jawab seorang ibu sesuai budaya dawan adalah Tenus 

(tenun). Berdasarkan hasil wawancara, tradisi Tenus dijadikan sebagai 
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pakaian untuk diri sendiri, suami dan anak-anak. Selain itu juga sebagai 

barang dagangan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga. Partisipan 

merupakan salah satu orang tua di Hoineno yang berperan sebagai pewaris 

tradisi Tenus terhadap putrinya (MK) 13 tahun, kini berada dibangku 

pendidikan kelas VIII (delapan) di Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu 

Atap Fatumetan. Tradisi ini mewujudkan suatu kebutuhan penting dalam 

kehidupan sebagai masyarakat pedesaan. 

2. FL (D2) 

 

Ibu FL sedang tenun 

 

Anak DO pewaris Ibu FL 

 
Doc. Pribadi 05 September 2020 

Partisipan Kedua, Ibu (FL). Lahir tahun 1989 di Desa Lelobatan 

Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sekarang 

berusia 31 tahun. Agama yang dianut adalah Kristen Protestan. Tempat 

tinggal sekarang di Hoineno. Pekerjaannya adalah Ibu Rumah Tangga.  
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Pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Dasar. Berdasarkan hasil 

wawancara tanggal 5 September 2020 aktifitas sehari-hari sebagai Ibu 

rumah tangga, dengan menggunakan rumah bulat sebagai tempat 

menyimpan makanan, memasak, dan tenun. Usia pernikahannya lebih dari 

11 tahun. Kebiasaan yang selalu dikerjakan sebagai salah satu bentuk 

tanggung jawab seorang ibu sesuai budaya dawan adalah Tenus (tenun).  

Berdasarkan hasil wawancara, tradisi Tenus dijadikan sebagai pakaian 

untuk diri sendiri, suami dan anak-anak. Selain itu juga sebagai barang 

dagangan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga. Partisipan 

merupakan salah satu orang tua di Hoineno yang berperan sebagai pewaris 

tradisi Tenus terhadap putrinya (DO) 12 tahun, kini berada dibangku 

pendidikan kelas VII (tujuh) sekolah menengah pertama Negeri Satu Atap 

Fatumetan. Partisipan bakal merasa rendah diri jikalau putrinya tidak bisa 

menenun, seakan-akan dirinya tidak mampu mengasuh. 
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3. AO (D3) 

 
Anak Pewaris tenun 

 

  
Ume Kbubu Ibu AO 

 
Doc. Pribadi 14 September 2020 

Partisipan Ketiga, Ibu (AO). Lahir pada tahun 1948 di Heum, Desa 

Lelobatan, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

Sekarang berusia 72 tahun. Agama yang dianut adalah Kristen Protestan. 

Tempat tinggal sekarang di Hoineno. Pekerjaannya adalah Ibu Rumah 

Tangga.  Pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Dasar. Berdasarkan hasil 

wawancara tanggal 14 September 2020 aktifitas sehari-hari sebagai Ibu 

rumah tangga, dengan menggunakan rumah bulat sebagai tempat 

menyimpan makanan, memasak, tenun dan kegiatan lainnya. Usia 

pernikahannya lebih dari 48 tahun. Kebiasaan yang selalu dikerjakan 

sebagai salah satu bentuk tanggung jawab seorang ibu sesuai budaya dawan 

adalah Tenus (tenun). Berdasarkan hasil wawancara, kebiasaan ini 

dijadikan sebagai pakaian untuk diri sendiri, suami dan anak-anak. Selain 

itu juga sebagai barang dagangan untuk meningkatkan ekonomi rumah 
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tangga. Partisipan merupakan salah satu orang tua di Hoineno yang 

berperan sebagai pewaris tradisi Tenus terhadap anak-anaknya yakni (MO) 

12 tahun dan (JO) 14 tahun, kini berada dibangku pendidikan kelas VII 

(tujuh) dan kelas IX (sembilan) sekolah menengah pertama Negeri Satu 

Atap Fatumetan. Partisipan mengemukakan bahwa sudah kewajiban untuk 

dirinya bisa mengasuh anak-anaknya sebagai generasi penerus tradisi ini. 

4. BO (D4) 

 

Pewarisan Tenus 

Ibu BO kepada anaknya 

 
 

Pewarisan Tenus 

Kepada anaknya 

Doc. Pribadi 26 September 2020 

Partisipan Keempat, Ibu (BO). Lahir tahun 1948 di Heum, Desa 

Lelobatan Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

Sekarang berusia 72 tahun. Agama yang dianut adalah Kristen Protestan. 

Tempat tinggal sekarang di Hoineno. Pekerjaannya adalah Ibu Rumah 
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Tangga. Pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Dasar. Berdasarkan hasil 

wawancara tanggal 14 September 2020 aktifitas sehari-hari sebagai Ibu 

rumah tangga, dengan menggunakan rumah bulat sebagai tempat 

menyimpan makanan, memasak, tenun dan kegiatan lainnya. Usia 

pernikahannya lebih dari lebih dari 20 tahun. Kebiasaan yang selalu 

dikerjakan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab seorang ibu sesuai 

budaya dawan adalah tradisi Tenus (tenun). Berdasarkan hasil wawancara, 

kebiasaan ini dijadikan sebagai pakaian untuk diri sendiri, suami dan anak-

anak. Selain itu juga sebagai barang dagangan untuk meningkatkan 

ekonomi rumah tangga. Partisipan merupakan salah satu orang tua di 

Hoineno yang berperan sebagai pewaris tradisi budaya lokal terhadap 

putrinya, yaitu (PO) 11 tahun dan kini berada dibangku pendidikan Kelas 

VI (enam) sekolah dasar Negeri Fatumetan.  
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4. 4 PAPARAN DATA DAN DESKRIPSI POLA ASUH NMAM PUAH 

MANUS DAN TENUS 

4. 4. 1 Studi Dokumentasi Nmam Puah Manus 

a. Jenis Pohon Nmam Puah Manus  

   Gambar. 4 
      Pohon Pinang dan sirih 

 

Pohon Pinang (Puah)  

 

Panjat  Pinang (Puah)  

 

Pohon Sirih (manus) 

 

Pohon  Sirih ( manus)  

Doc. Pribadi 5 September 2020 

Kedua jenis Pohon puah (pinang) dan manus (sirih) yang dijadikan 

sebagai Nmam Puah Manus. Proses mendapatkan puah dengan cara 

ditanam anakannya sedangkan Manus (sirih) ditanam steknya. Hasilnya 

diambil dengan dipetik.  
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b. Bentuk Wadah Menyimpan Dan Melayankan Nmam Puah Manus 

         Gambar. 5 

Wadah Nmam Puah Manus 

Doc pribadi 12 Agustus 2020 

Studi dokuentasi wadah oko mama bagi kaum wanita dan aul noni 

bagi kaum laki-laki. Fungsinya untuk menyimpan serta melayankan sirih, 

pinang, kapur dan tembakau. Berdasarkan komentar partisipan YK tanggal 

12 Agustus 2020 mengatakan bahwa selain Puah dan Manus ada juga Aob 

(kapur) yang berasal dari olahan batu kapur yang dibakar serta Bako 

(tembakau) dari tanaman tembakau yang diiris halus dan kemudian dijemur 

sampai kering 

 

 

 

 

 

       
 (Oko mama) 

Bagi Kaum Wanita 

 

 
(Aul Noni)  

bagi Kaum Laki-laki 
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c. Wadah Pola Asuh Nmam Puah Manus 

Gambar. 6 

Tradisi Nmam Puah Manus 

 

 

           

 

Doc. Pribadi 10 Agustus 2020 

Tradisi Nmam Puah Manus menurut Partisipan BO tanggal 10 

Agustus 2020 mengatakan bahwa tradisi ini merupakan kebiasaan secara 

turun-temurun dari nenek moyang sejak dahulu sampai sekarang. 

Selanjutnya warna merah yang dihasilkan dari tradisi ini pada bibir 

pengunyah merupakan hasil campuran secara bersamaan dari mengunyah 

puah (pinang), manus (sirih) dan ditambahkan dengan aob (kapur). 

4. 4. 2 Paparan Data Wawancara Dan Deskripsi Pola Asuh Nmam Puah 

Manus 

Tabel. 1 

Data tanggapan orang tua terhadap pola asuh tradisi Nmam Puah Manus  

Partisipan Hasil Wawancara Kode 

MO An mone, nmam puah ma manus untuk hai atoin mollos 

sudah terbawa sejak nenek moyang dan kami merasa 

baru muka cerah serta semangat utuk bekerja tenus kalau 

kami nmam puh ma manus. 

C1 
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SH Pak, nmam puah ma manus untuk hai atoin Pah Meto  

sudah terbawa sejak botong pu ba’i nenek dong dan 

kalau kami sudah nmam puah manus Pak baru kami pu 

muka cerah serta semangat utuk bekerja apa sa kami 

kerjakan dengan semangat. 

C2 

 

 

 

BO Pak eeee,  nmam puah ma manus untuk hai bi fel Mollos 

itu penting sekali kalau sonde te laki-laki dong sonde 

mau untuk kawin dengan kitong karena dinilai sebagai 

perempuan yang belum dewasa, sulit menghargai orang 

tua, dan belum bisa melayani dalam segala hal budaya 

serta sulit membangun hubungan baik dengan orang 

lain. 

C3 

 

 

 

 

YK Budaya nmam puah manus ini memang sudah sejak dulu 

kala bagi Atani Pah meto disamping sebagai identitas 

orang timor juga sebagai budaya yang harus kami 

teruskan karena jika tidak demikian kami bukan orang 

timor lai. 

C4 

 

 

Berdasarkan data tabel.1 dikemukakan bahwa tradisi nmam puah 

manus merupakan suatu kebiasaan yang terbawa sejak dahulu dari nenek 

moyang mereka. Partisipan MO pada tanggal 5 Agustus 2020, juga 

mengemukakan bahwa mereka sendiri tidak tahu kapan lahirnya tradisi ini. 

Partisipan mengatakan bahwa hal praktis yang nampak saat tidak 

Nmam Puah Manus maka keadaan dirinya dalam beraktifitas (bertani) 

kurang bersemangat, kurang motivasi, menjadi malas, dan memiliki ekspresi 

wajah muram.  

Partisipan BO tanggal 10 Agustus 2020 mengatakan bahwa karena 

tradisi Nmam Puah Manus sudah menjadi kebiasaan maka seorang 

perempuan akan dinilai sudah dewasa apabila mampu melayankan puah 
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manus dengan benar kepada orang lain sesuai norma kesopanan yang berlaku 

dalam budaya dawan.   

Berdasarkan komentar partisipan dapat disimpulkan bahwa tradisi ini 

sudah terbawa sejak dahulu dari nenek moyang dan tetap terpelihara sampai 

sekarang sehingga sudah diselami oleh masyarakat setempat dan dianggap 

memiliki nilai budaya tinggi. 

Tabel. 2 

Data Pengalaman orang tua mewariskan tradisi nmam puah manus 

kepada anak yang lahir di Ume Kbubu 

Partisipan Hasil Wawancara Kode 

MO Memangnya untuk anak-anak kami dalam hal pola asuh 

nmam puah manus tidak diajarkan tapi juga jika 

diajarkan ju tidak terlalu sulit karena kami setiap hari 

kunyah puah manus dan secara tidak langsung mereka 

sudah lihat dan kalau mau di ajarkan ju hanya ukuran 

kapur yang pas dengan besaran pinang dan sirih yang 

sedang dikunyah agar bibir dan gusi tidak termakan 

kapur sehingga luka 

C1 

SH Memangnya untuk Pola Asuh nmam puah manus untuk 

anak-anak kami Pak kalau mau jujur tidak diajarkan, 

hanya mungkin karena nmam puah manus tidak terlalu 

sulit maka ketika kami libatkan mereka untuk layani sirih 

pinang baik bagi tamu maupun dalam acara-acara 

upacara adat serta sering mereka juga ikut nmam puah 

manus akhirnya mereka tau juga Pak ! 

C2 

BO Menurut saya Pak eeeee, nmam puah manus tidak 

diajarkan tapi karena sudah menjadi kebiasaan orang 

timor turun temurun dan bermanfaat sekali bagi harkat 

dan martabat seseorang dengan orang lain maka anak-

anak kami perlu meniru dan melanjutkan, bahkan dalam 

acara-acara adat diikutkan untuk melayani puah manus. 

C3 

YK Pengalaman beta Pak pola asuh nmam puah manus ini 

tidak terlalu membuat kami sibuk untuk ajar hanya 

mungkin kami laksanakan adalah membiasakan sa anak-

C4 
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anak kami sebagai tradisi a’toin meto bi pah meto yang 

harus kami lakukan.     

 

Berdasarkan data tabel. 2 dikemukakan bahwa tradisi Nmam Puah 

Manus ini tidak sulit untuk dididik. Menurut komentar partisipan bahwa 

kalaupun yang mau diajarkannya hanya sebatas takaran kapur, banyak sirih 

dan pinang yang hendak dikunyah untuk menghasilkan air ludah berwarna 

merah. Oleh karena itu selalu diperhatikan takaran kapur agar tidak lebih 

banyak daripada puah manus yang dikunyah, sebab akan berakibat pada bibir 

dan gusi bisa luka dan terinfeksi oleh kapur.  

Untuk pola asuhnya, partisipan tidak terlalu memperhatikan karena 

setiap hari dan hampir setiap saat selalu Nmam Puah Manus. Karena melalui 

hal itu anak-anaknya melihat dan belajar.   

Selanjutnya partisipan YK mengatakan bahwa tidak begitu sulit untuk 

mengajarkan tradisi Nmam Puah Manus ini tetapi sebagai hal wajib untuk 

membiasakan anak-anak agar mengerti dan memahami tradisi ini sebagai 

identitas diri A’toni Pah Meto. 

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa pola asuh mewariskan 

tradisi nmam puah manus ini tidak membutuhkan tenaga terampil, ahli dan 

guru adat khusus sebagai pelatih dan pendidik dalam mewariskan kepada 

generasi selanjutnya. Pengeluaran biaya untuk pendidikan dan pelatihan pun 
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tidak menjadi sesuatu persoalan yang membebani orang tua selaku pengasuh. 

Olehnya itu tradisi ini merupakan salah satu keunikan budaya suku Dawan 

Mollo yang mudah dan cepat diwariskan kapan dan dimana saja tanpa 

hambatan yang berarti. Contohnya sebagai bentuk kegiatan masyarakat 

setempat yang selalu mendahului sirih dan pinang dilayankan baru kemudian 

dilanjutkan dengan kegiatan inti.  

Tabel. 3 

Data proses mendidik dan melatih anak sebagai Penerus tradisi nmam puah 

manus 

Partisipan Hasil Wawancara Kode 

MO Cara mendidiknya kalau ia masih kecil dilarang nmam puah 

manus karena akan mempengaruhi pertumbuhan gigi, dan 

selanjutnya kalau anak masih duduk di bangku sekolah guru 

larang jadi kami ju bantu guru-guru dong ko larang agar 

dirumah  tidak nmam puah manus. 

C1 

SH Setahu saya Pak untuk cara mendidik hanya sebatas ukuran 

besar kecil pinang, sirih dan kapur yang akan di kunyah dalam 

mulut serta tata karma melayani sirih pinang bagi tamu dan para 

mereka yang sebagai orang-orang terhormat. Para anak-anak 

kami diajar untuk sopan dan ramah saat menyodorkan sirih dan 

pinang. 

C2 

BO Untuk mendidik anak-anak kami Pak eeee tentang nmam puah 

manus tidak kami buat, hanya barang kali cara melayankan 

puah manus bagi tamu yang datang dirumah kami yang patut 

kami kasi arahan agar sopan, permisi, merendah diri, ramah dan 

bersahabat 

C3 

YK Untuk mendidik anak-anak kami Pak tentang nmam puah 

manus kelihatannya tidak begitu kami perhatikan karena tidak 

terlalu sulit, hanya barang kali cara melayankan puah manus 

bagi tamu yang datang dirumah kami.  

C4 
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Berdasarkan data tabel. 3 dikemukakan bahwa proses mendidik dan 

melatih anak sebagai generasi penerus tradisi Nmam Puah Manus menurut 

komentar partisipan SH tanggal 7 Agustus 2020 mengatakan proses 

mendidik tradisi Nmam Puah Manus itu hanya sebatas menunjukan ukuran 

pinang, sirih dan takaran kapur untuk menghasilkan air ludah dan bibir 

pengunyah berwarna merah. Adapun partisipan YK pada tanggal 12 Agustus 

2020 mengatakan untuk proses mendidik generasi penerus tentang tradisi ini 

menurut pengalamannya tidak terlalu diperhatikan oleh orang tua sebagai 

pengasuh karena tidak terlalu sulit untuk diwariskan.  

Selanjutnya partisipan BO pada tanggal 10 Agustus 2020 mengatakan 

bahwa biasanya yang patut dilatih dan dididik adalah tata krama melayankan 

puah manus kepada orang lain agar harus sopan, santun, rendah hati, dan 

berwibawa serta bersahabat. 

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa proses melatih dan 

mendidik anak yang lahir di dalam Ume Kbubu sebagai pewaris tradisi nmam 

puah manus tidak menjadi suatu hal yang sulit dan kompleks dalam pola 

asuh terhadap generasi selanjutnya. Menurut pastisipan bahwa upaya dan 

kebutuhan akan biaya yang besar tidak menjadi kesulitan yang berarti. Dalam 

artian tradisi ini mudah diwariskan kapan dan dimana serta terhadap siapa 
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saja. Tetapi nilai dan maknanya yang perlu diperhatikan dan diarahkan oleh 

orang tua agar tetap terpelihara dan dilestarikan generasi selanjutnya sebagai 

identitas diri suku dawan.  

Tabel. 4 

Data Pengalaman orang tua selama proses melaksanakan pola asuh 

tradisi nmam puah manus  

Partisipan Hasil Wawancara Kode 

MO An mone, itu kami pu budaya sejak nenek moyang dan kalau 

anak kami tidak nmam puah manus dianggap sombong, 

tidak menghargai adat istiadat, dan pola hidupnya serpti 

atoin kase. 

C1 

SH Menyangkut perasaan kami selaku orang tua memang nmam 

puah manus dilarang oleh guru di sekolah tetapi 

dilingkungan keluarga kami tidak terlalu melarang 

mengingat yang selalu mengankat kasi kami dan menjadi 

pelayan sirih pinang adalah putra dan putri kami yang masih 

usia anak-anak.  

C2 

BO Pak eeee untuk perasaan kami selaku orang tua tentang 

tradisi nmam puah manus kami tidak terlalu wajibkan dan 

larang mengingat yang selalu bantu kami layani puah manus 

adalah anak-anak kami yang masih usia anak-anak. 

C3 

YK Pak nmam puah manus ini merupakan wujud dari hati kami 

untuk itu jika kami tidak membuatnya dan diteruskan oleh 

anak-anak kami maka kami dianggap sebagai keluaga kikir, 

tidak tahu adat dan dianggap sebagai keluar yang tidak 

menghargai orang laen. 

C4 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan data tabel. 4 dikemukakan bahwa menurut pengalaman 

partisipan yang dialami selama ini, tradisi Nmam Puah Manus tidak 

diharuskan bagi anak-anaknya yang masih kecil. Pengalaman ini sebagai 

pengasuh mengatakan bahwa tradisi ini mulai diperhatikan dan diwariskan 
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ketika mereka sudah melewati masa kanak-kanak dan mengerti tentang 

hakikat hidup berkeluarga, maka dari situlah mulai diarahkan, dibimbing, 

dan diarahankan tentang arti dan cara melayankan Nmam Puah Manus yang 

benar.  

 Hal lain yang diperhatikan juga adalah tata krama menyuguhkan oko 

mama dan sikap jalan sebelum dan sesudah melayankan puah manus. 

Apabila mereka salah dalam melakukan hal tersebut maka orang lain akan 

beranggapan bahwa tidak tahu budaya, tetutup, kikir dan kurang bersahabat, 

serta tidak menerima orang dengan tulus hati.  

Tabel. 5 

Data Nilai yang didapat dari tradisi nmam puah manus 

Partisipan Hasil wawancara Kode 

MO Menurut saya an mone, makna dan nilai yang terkandung 

dari nmam puah manus adalah gigi kita kuat dan bertahan 

lama sampai usia tua sehingga bisa makan jagung, bibir 

yang merah cerahkan muka, mencegah bau mulut dan 

sebagainya. Sedangkan dari segi adat istiadat an mone kita 

menunjukan persahabatan dengan orang lain baik yang 

sudah dikenal maupun orang baru, menunjukan pribadi yang 

ramah, sebagai alat untuk membangun hubungan berbicara 

dengan sesame yang kita temui, dan bisa juga sebagai alat 

untuk mengenal nona yang masih gadis, pinang nona muda, 

dan juga untuk membangun hal kasih diantara kita yang 

bertemu baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah 

yang banyak dan lain lainnya lagi an mone. Pasti an mone 

yang lebih tau. 

C1 

SH Pak eeee makna dan nilai yang terkandung dalam nmam 

puah manus adalah hormat orang laen, ciptakan keakraban 

dengan orang laen, menunjukan perilaku menerima orang 

laen dengan senang hati, membuat orang laen senang, 

membangun kerja sama, terut menerima orang laen se-apa 

adanya atau sebaliknya. 

C2 
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BO Menurut saya pu pendapat Pak, makna dan nilai yang 

terkandung dalam nmam puah manus adalah menghormati 

orang laen, membangun keakraban dengan orang laen, 

mewujudkan perilaku menerima orang laen dengan senang 

hati, membuat orang yang kita temui hatinya senang 

membangun kerja sama dengan kita, terut menerima orang 

laen seapa adanya atau sebaliknya. 

C3 

YK Pak! Makna dan nilai yang terkandung dalam nmam puah 

manus ini adalah merupakan contoh orang yang tidak 

sekikir, tahu hal kesopanan, menghormati orang laen, 

membangun keakraban dengan orang laen, mewujudkan 

perilaku menerima orang laen dengan senang hati, 

membangun kerja sama dalam hal berkomunikasi, 

mewujudkan menerima orang laen seapa adanya. 

C4 

 

Berdasarkan data tabel. 5 dikemukakan bahwa nilai positif yang 

diwujudkan dalam tradisi Nmam Puah Manus menurut kesehatan adalah 

memiliki gigi kuat, menghilangkan bau mulut, membangkitan semangat 

kerja, dan menghilangkan stres.  

Hal lainnya adalah dengan mengunyah puah manus dalam beberapa 

senjang waktu membuat seseorang dapat memikirkan suatu tindakan dalam 

mengatasi persoalan secara matang. Menurut partisipan MO tanggal 5 

Agustus 2020 mengatakan bahwa dilihat dari hakikatnya manusia adalah 

makhluk sosial dengan nilai positif yang dimunculkan dalam tradisi lokal ini 

seperti menerima orang lain, berkomunikasi proaktif, akrab, santun, 

kerjasama, menghormati dan menghargai tanpa membedakan status sosial.  

Dalam budaya suku Atoni Pah Meto dikatakan bahwa saat 

menyuguhkan pinang (puah) muda secara utuh kepada seorang perempuan 
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yang masih sendiri mempunyai makna yaitu ada hasrat dari laki-laki untuk 

meminang perempuan tersebut. Oleh karena itu puah dan manus wajib 

dibawa sebagai salah satu syarat dalam acara peminangan gadis dan upacara 

pernikahan adat.  

Selanjutnya dalam hal menyelesaikan suatu masalah, wujud dari 

suguhan pinang muda mempunyai makna sebagai pernyataan orang yang 

dinyatakan bersalah, bersedia untuk menebus kesalahannya dengan 

didendakan dalam bentuk hewan (sapi dan kerbau).  

Tabel. 6 

Data faktor penghambat dan efek tradisi “nmam puah manus” 

Partisipan Hasil wawancara Kode 

MO Anak-anak yang masih sekolah dilarang guru/sekolah, trus 

orang yang iko calon pemimpin daerah atau calon Dewan 

Perwakilan Rakyat kadang melaksanakan layanan sirih pinang 

secara asal-asalan karena ditunggani kepentingan meraih suara 

banyak tetapi bukan dari hati yang tulus untuk membangun lais 

manekat. 

C1 

SH Faktor penghambat bagi beta pu diri Pak adalah pertumbuhan 

gigi bagi anak yang masih kecil akan lamban. Selanjutnya Pak 

zat kapur nmam puah manus kadang bisa berakibat pada 

penyakit sesak napas, kanker paru-paru, dan dapat juga 

menimbulkan kanker mulut, ini Pak sesuai arahan petugas 

kesehatan.  

C2 

BO Faktor penghambat Pak eeee bagi beta pu diri selaku seorang 

ibu adalah nmam puah manus ini Pak tidak membawa sedikit 

pun zat gizi bagi para yang tiap harinya kerja hanya nmam puah 

manus, bahkan zat kapurnya kadang sangat berpengaruh pada 

kesehatan pernapasan, paru-paru, dan menimbulkan kanker 

mulut . Itu pun botong lipat terus. 

C3 

YK Faktor penghambat sesuai yang beta pung tau Pak tentang 

nmam puah manus adalah secara aturan kesehatan tidak ijinkan 

mengingat dia tidak membawa zat gizi apapun, bahkan 

menimbulkan gigi hitam, kotor, dan menimbulkan halaman 

C4 
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sekitar rumah botong menjadi kotor/jorok bagi mereka yang 

cara membuang kulit pinang dan ludah sirih pinang tidak tepat 

pada  tempatnya (secara sembarangan). 

 

Berdasarkan data tabel. 6 dikemukakan bahwa faktor penghambat 

pola asuh tradisi Nmam Puah Manus adalah: Pertama, ketika anak masih 

dalam masa kanak-kanak akan meghambat pertumbuhan gigi. Kedua, 

sekolah selalu melarang bagi anak-anak yang Nmam Puah Manus karena 

mengotori lingkungan sekitar. Ketiga, arahan dari petugas kesehatan kepada 

para orang tua yang aktifitas sehari-harinya Nmam Puah Manus agar 

hendaknya mengurangi kecanduan tersebut karena akan berdampak pada 

penyakit kanker mulut dan menimbulkan kuman penyakit dari air ludah yang 

dibuang sembarangan. Keempat, tradisi Nmam Puah Manus akhir-akhir ini 

tergeser nilai budayanya karena dijadikan sebagai momen untuk kepentingan 

bisnis dan politik. 

Tabel. 7 

Data peran lingkungan tempat tinggal terhadap tradisi nmam puah manus 

Partisipan Hasil Wawancara Kode 

MO Terus terang an mone kalau anak kami yang masih kecil 

sering hanya ikut-ikutan sa untuk nmam puah manus tetapi 

jika dia su besar dan mengerti kami su ajar untuk tau tata cara 

menghormati tamu jika menjalankan layanan puah manus, 

termasuk nilai adat pauh dan manus dalam acara adat. 

Misalnya saja an mone, Puah kalau dalam nilai denda adat: 

itu di kenai denda sapi satu ekor dan harus dikasi tepat pada 

waktu yang ditetapkan.  Pelayanan puah dan manus secara 

utuh buahnya kepada orang tua berarti yang bersangkutan 

C1 



 

67 
 

ingin gadis dari orang tua yang sedang dilayangkan puah 

manus itu.   

SH Pak itu kebiasaan seluruh orang timor SoE apa lai dia sudah 

membudaya, dan karena itu tidak bisa disangkal bahwa 

lingkungan sangat berpengaruh. Misalnya saja apa bila ada 

anak asli dari sini yang lama di kota selanjutnya datang 

kekampung dengan tidak mengindahkan budaya nmam puah 

manus dia dianggap anak sombong, kikir, kurang sekali rasa 

hormatnya pada orang laen dan tidak tahu adat, bahkan ia 

akan dikucilkan oleh masyarakat. 

C2 

BO Pak itu kebiasaan seluruh orang timor SoE apa lai dia sudah 

membudaya, dan karena itu tidak bisa disangkal bahwa 

lingkungan sangat berpengaruh. Misalnya saja apa bila ada 

anak asli dari sini yang lama di kota selanjutnya datang 

kekampung dengan tidak mengindahkan budaya nmam puah 

manus dia dianggap anak sombong, kikir, kurang sekali rasa 

hormatnya pada orang laen dan tidak tahu adat, bahkan ia 

akan dikucilkan oleh masyarakat. 

C3 

YK Pak nmam puah manus di Desa kami ini hampir semuanya 

kecuali anak-anak kami yang masih kecil untuk itu Pak bagi 

beta pengaruhnya luar biasa, selanjutnya wajib kami lakukan 

Pak mengingat itu kami pung kebiasaan dari dulu Pak. 

C4 

 

Berdasarkan data tabel. 7 dikemukakan bahwa peran lingkungan 

setempat untuk tradisi Nmam Puah Manus sudah terbawa sejak dahulu dari 

sejak nenek moyang dan kini sebagai budaya suku dawan. Olek karena itu 

jika ada orang asli suku dawan yang menetap di kota karena faktor 

urbanisasi, ketika datang berkunjung ke desa dan disuguhkan Puah Manus 

tetapi menolaknya, menurut partisipan BO pada tanggal 10 Agustus 2020 

bahwa orang tersebut memiliki sikap sombong, kurang rasa hormatnya dan 

tidak menghargai budaya, bahkan akan dikucilkan berupa dicemooh oleh 

masyarakat dilingkungan tersebut. Hal ini karena nilai budaya tradisi Nmam 
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Puah Manus sudah menyatu dengan tutur adat suku dawan (a’toni pah meto) 

untuk diperankan oleh lingkungan setempat dan menjadi sarana pendekatan 

seperti interaksi sosial, penghubung, pendamai, penerima orang lain, 

termasuk penghargaan dan penghormatan dalam komunitas suku dawan.  

Tabel. 8 

Data pandangan dan harapan kedepan tradisi Nmam Puah Anus 



 

69 
 

Partisipan Hasil Wawancara Kode 

MO An mone, itu adat istiadat kami dan kalau kedepan dan mau di 

hilangkan an mone maka upacara adat yang sedang dilakukan 

pasti tidak berhikmat. Tamu-tamu adat juga akan secara satu 

persatu bangun pulang karena dianggap acara itu tidak 

berwibawa, tidak saling menghargai dan tidak saling 

menghormati antar sesame. Orang yang mumbuat acara adat pun 

akan kena denda dari pemuka-pemuka adat.  Tuan pembuat 

acara adat juga akan dicemoh secara mulugram, dikucilkan serta 

hilang kepercayaan dari semua tamu yang hadir saat itu. 

C1 

SH Pak, menurut beta pu pengamatan anak-anak muda sekarang ini 

malas tanam anakan puah, stek manus. Bertemu dengan orang 

tua Pun Pak, hanya tau terima pelayanan nmam puah manus 

tetapi untuk siapkan, bawah, dan layankan sebagai balasan 

kepada pihak pemberi jarang sekali. Hal lainnya Pak, anak-anak 

muda sekarang tidak punya oko mama (kaum perempuan) alok 

puah manus (kaum laki-laki). 

C2 

BO Pak, eee… untuk am munif sekarang ini menurut yang saya lihat 

dengan mata kepala hanya ingin bagaya sah, puah, manus, aob 

dan bako dia tidak punya tapi makra-rapat sekali untuk ikut 

nmam puah manus. Untuk itu Pak eee… pasti nilai kebaikan 

tradisi ini dari masa ke masa akan bergeser. 

C3 

YK Pak, sesuai yang beta pu amati karena makanan ringan secara 

pabrik sekarang ini jenis dan macamnya banyak sekali maka 

orang lebih suka kunyah makanan ringan hasil buatan pabrik 

dari pada nmam puah manus. Kaum wanita ju lebih utamakan 

bibir merah dari pada nmam puah manus. Orang tua ju banyak 

yang lebih suka menggunakan tempat menyimpang puah, 

manus, aob dan bako pada kaleng hasil buatan pabrik yang lebih 

modern dari hasil buatan tradisional karena itu secara tidak sadar 

nilai budaya nmam puah manus ini perlahan-lahan su bergesr. 

C4 

 

Berdasarkan data tabel. 8 dikemukakan bahwa tradisi Nmam Puah 

Manus kini telah mengalami pergeseran pengetahuan dan pemahaman nilai 

oleh generasi muda. Berbagai produk teknologi, industrialisasi, urbanisasi 

dan politisasi telah menimbulkan banyak pergeseran nilai dari segi 
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pelayanan, makna dan fungsinya. Kaum muda suku atoni pah meto yang 

berlatar belakang kelahiran di dalam rumah bulat akhir-akhir ini terlihat 

meninggalkan tradisi ini. Menurut partisipan, kaum muda membatasi diri 

dengan Nmam Puah Manus hanya pada saat dalam aktifitas terbatas. 

Aktifitas terbatas yang dimaksud adalah pada saat mengunjungi kerabat, 

menghadiri upacara adat, menghadiri pernikahan dan acara pemakaman. Hal 

lainnya adalah kaum muda merasa canggung untuk menanam pohon (puah) 

pinang dan stek (manus) sirih sebagai pengganti yang sudah tidak berbuah.  

Dalam menghadiri kegiatan sosial masyarakat, partisipan mengatakan 

bahwa kaum muda hanya sebatas ikut terlibat dalam aktifitas Nmam Puah 

Manus, tetapi kepedulian untuk menyediakan dan melayankan kepada orang 

lain kurang diwujudkan. Hal ini dikatakan jauh berbeda dengan generasi tua 

yang selalu menyiapkan dan melayankan dengan lengkap isinya berupa 

puah, manus, aob, dan bako dalam wadahnya berupa oko mama (wadah 

perempuan) dan aol noni (wadah laki-laki). Dalam aktifitas kaum generasi 

tua setiap harinya tidak dibatasi dengan waktu Nmam Puah Manus karena 

hampir setiap keadaan aktifitas terus dilakukan. Keunikan tradisi ini selalu 

dilayangkan kepada siapa saja tanpa membedakan status sosial.  
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Menyadari fenomena sosial yang mengancam tradisi ini, partisipan 

selaku masyarakat mengharapkan kepada pemerintah dan pemerhati budaya 

untuk melakukan tindakan antisipatif seperti mempertahankan, melestarikan 

dan mewariskan budaya lokal ini ke generasi selanjutnya agar tidak hilang 

akibat pengaruh globalisasi.  

4. 5 PAPARAN DATA DAN DESKRIPSI POLA ASUH TRADISI 

TENUS 

4. 5. 1 Paparan Data Studi Dokumentas Tenus 

a. Bentuk dan Jenis Tenus Suku Dawan Atoni Pah Meto 

Peninggalan budaya menurut partisipan (MO) pada tanggal 5 Agustus 

2020 mengatakan bahwa salah satu perbedaan dari ketiga Sub-Suku 

dawan ini terlihat pada motif Tenus (tenun) masyarakat. Motif-motif tenus 

seperti gambar-gambar di bawah ini. 
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Gambar. 7 

GAMBAR JENIS MOTIF TENUS 

 
Motif Tenus  Sub  Suku 

Dawan Mollo 

 

Kec. Mollo Utara 

Motif Tenus Sub Suku 

Dawan Amanatuan 

 

Kec. Nunkolo 

Motif Tenus Sub Suku Dawan 

Amanuban 

 

Kec. Amanuban Barat 

Sumber: Doc. Pribadi 5 Agustus 2020 

Berdasarkan data studi dokumentasi motif budaya tenus menurut 

partisipan MO sampai sekarang masih tetap eksis walaupun di era modern ini 

membawa pengaruh pola dalam bentuk motifnya. Namun pengaruh itu tidak 

banyak merubah pola mereka yang masih bersifat tradisional.  

b. Gambaran Bentuk dan Jenis Tenus Sub-Suku Dawan Atoni Mollos 

 Gambar. 8  

Tradisi Tenus Sub Suku Dawan Mollo 

 

 

 

 

Doc. Pribadi 5 Agustus 2020 

 Masyarakat Desa Lelobatan adalah salah satu masyarakat dari 3 (tiga) 

sub suku dawan asli di daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ketiga sub 
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suku dawan tersebut adalah Dawan Mollo, Amanuban dan Amanatun yang 

masing-masing mempunyai corak dan motif kain tenus (tenun) yang khas. 

Umumnya hasil tenus itu berupa selendang, sarung dan selemut. Selendang 

ukurannya kecil dan biasanya digunakan sebagai penutup kepala (pilu), bisa 

juga sebagai aksesoris untuk kaum perempuan dalam suatu acara adat dan 

keagamaan. Sarung ukurannya besar dan biasanya digunakan oleh 

perempuan. Sedangkan selemut juga berukuran besar dan biasanya 

digunakan oleh laki-laki dewasa.  

Menurut partisipan pada tanggal 5 Agustus 2020 mengatakan bahwa 

kelebihan dari kain tenus ini ada pada penggunaan bahan yang masih sangat 

alami. Bahan yang diambil langsung dari pohon kapas kemudian diolah 

menggunakan peranti tradisional Ike Suti untuk menjadi benang. Seiring 

perkembangan zaman yang memengaruhi kebudayaan, muncul motif-motif 

baru dengan penggunaan bahan seperti benang emas hasil pabrikan yang 

mudah dapat di toko tekstil. Selain itu juga karena kurangnya bahan baku 

kapas menjadi faktor utama dalam memenuhi permintaan konsumen.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lelobatan pada 

tanggal 14 Agustus 2020 tentang pentingnya budaya tradisi Tenus untuk 

diwariskan dari generasi ke generasi dikatakan dalam program desa agar 
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terus berlanjut serta dianggarkan oleh pemerintah desa melalui program PKK 

Desa Lelobatan agar kaum muda sekarang tidak lupa dan terus mengingat 

tradisi ini beserta motif  suku dawan Mollo. Lebih lanjut dikatakan oleh salah 

satu anggota PKK ibu Kasse bahwa belajar menenun bagi anak-anak 

perempuannya terus dilakukan walaupun tidak rutin seperti kursus kerajinan 

tangan zaman modern ini. Menurutnya mengembangkan tradisi tenus ini 

tidaklah mudah. Tetapi agar tetap dikenal dari generasi ke generasi serta 

tidak hilang begitu saja karena merupakan identitas diri suku dawan. 

4. 5. 2 Paparan Data Wawancara dan Deskripsi Tradisi Tenus 

Tabel. 9 

Data tentang kapan tradisi Tenus mulai ada 

Partisipan Hasil Wawancara Kode 

DK Pak eeee minta maaf te beta sode tau, hanya 

menurut yang beta tau Pak, kami waris dari kitong 

pu orang tua dong. Jadi kemungkinan sejak nenek 

moyang Pak. 

D1 

FL Sodara, itu pasti sejak orang tua dong atau nenek 

moyang dong tau dan mengerti tentang pentingnya 

berpakaian disitulah muncul semacam ide untuk 

membuat pakaian berupa tenus sodara. 

D2 

AO An mone beta sonde tau, tapi tidak salah tradisi 

tenus itu sudah dari sejak nenek moyang an mone. 

Sejak orang kenal budaya menutup badan dengan 

kain agar terhindar dari rasa malu, coretan benda 

tajam, kedinginan dll. 

D3 

BO Sesuai yang beta tau Pak, tradisi tenus ini mungkin 

sejak nenek moyang kami tetapi pasti cara dan 

bentuk tenusnya sesuai dengan keadaan mereka 

yang sangat kuno, baik bahan maupun alat-alatnya. 

D4 
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Berdasarkan data tabel. 9 yang diungkapkan partisipan bahwa 

walaupun tradisi tenus dirumuskan sebagai hasil usaha manusia untuk dirinya 

mengelola alam dengan tujuan hidup semakin manusiawi, namun hasil 

wawancara dengan semua partisipan mengakui bahwa tidak mengetahui 

kapan tradisi ini bermula. Partisipan hanya dapat mengatakan bahwa tradisi 

tenus merupakan warisan nenek moyang sejak dahulu. Menurut partisipan 

AO, mungkin saat nenek moyang mereka sudah mengerti tentang pentingnya 

berpakaian untuk pelindung tubuh supaya terhindar dari rasa rendah diri, 

kedinginan, dan goresan benda tajam. Dari hal itulah kini sudah menjadi 

budaya lokal suku dawan.  

Berdasarkan hasil komentar di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi 

tenus masyarakat suku dawan Mollo ini diwariskan sejak dahulu dari nenek 

moyang agar tetap menjaga dan memeliharanya. Hasil tradisi ini bukan 

hanya salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan berpakaian saja tetapi kini 

sebagai identitas diri A’toni Pah Mollos.  

 

 

 

 



 

76 
 

Tabel. 10 

Data Pengalaman mengasuh dan mewariskan tradisi tenus 

Partisipan Hasil Wawancara Kode 

DK Iya Pak, mau omong itu panjang karena tenus ini sulit 

dan lama baru botong kasi habis 1 buah. Bisa-bisa 

pak satu bulan. Jika botong sonde sibuk ju paling 

cepat tiga minggu. Olenya itu Pak untuk pola 

pewarisan mungkin karena pekerjaan kotong ibu 

rumah tangga hampir tiap hari itu adalah itu jadi 

botong pu anak-anak su lia jadi ketika botong ajar 

memang stengah mati tapi lama kelamaan mereka 

tau. 

D1 

FL Sodara, sesuai pengalaman beta pu diri sejak kita 

masih ditangan orang tua secara bertahap di ajarkan 

kepada kita tetapi setelah kita sudah menjadi seorang 

istri mau tidak mau harus ditekuni untuk menjadi 

mahir, abis botong pu diri, suami dan anak-anak dong 

siapa yang kasi selemut untuk pake dan tutup badan 

soalnya mau harap barang toko kita pu penghasilan 

perbulan berapa banyak sodara. 

D2 

AO Sesuai pengalaman beta an mone, ajar tenus untuk 

anak dijaman kemajuan ini agak repot sedikit tapi 

itulah, apapun alasan kamu harus ajar mereka karena 

nanti laki-laki kawin ame mereka dan mereka tidak 

tau tenus pasti kami dikasi malu an mone, sehingga 

kadang kami ajar tenus dengan kekerasan juga. 

D3 

BO Sesuai pengalaman Pak, ada anak perempuan yang 

ingin sekali untuk ia tau dan rindu untuk bisa bekerja, 

tetapi ada anak perempuan yang sama sekali 

malas/tidak mau belajar dan kecuali dipaksakan. 

D4 

 

 Berdasarkan data tabel. 10 yang diungkapkan partisipan bahwa tradisi 

Tenus ini hanya berlaku bagi kaum perempuan saja. Selanjutnya proses 

pembuatan 1 helai kain tenus membutuhkan waktu lebih dari 3 minggu 

bahkan sampai 1 bulan. 
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 Menurut hasil penelitian, proses pembuatan Tenus dilakukan melalui 

beberapa tahapan yakni, Pertama, menggulung benang. Kedua, melakukan 

proses desain menggunakan peranti tenun yang masih tradisional sesuai 

motif yang dikehendaki. Ketiga, proses menenun memerlukan waktu 2 

sampai dengan 3 minggu. Didalam proses menenun hendaknya dijelaskan 

bahwa benang lungsi yang sudah disiapkan dimasukan ke peranti tradisional 

melalui sisir tenun yang berbentuk pola simetris. Peranti ini terbuat dari kayu 

dan bambu. Sedangkan proses pewarisannya adalah pertama, diberitahukan 

secara lisan dalam bentuk cerita. Kedua, pengenalan peranti dan bahan tenus. 

Ketiga, diikutkan dalam menggulung benang. Keempat, perlahan-lahan anak 

dilatih untuk mendesain benang. Kelima, secara bertahap dilatih untuk 

menenun dari bentuk salendang (ukuran kecil), baru selanjutnya ke yang 

bentuk dan ukurannya besar seperti Mau (selemut kaum laki-laki) dan Tais 

(Sarung kaum perempuan).  

 Seperti itu proses pembuatan kain tenus suku dawan Mollo, yang 

pewarisannya cukup sederhana apabila tersedia bahan baku berupa benang 

dan peranti tenun secara lengkap. Teknologi tepat guna ini serta 

pewarisannya sederhana karena hanya membutuhkan keterampilan tangan, 

ketelitian, dan kesabaran tanpa membutuhkan teknologi modern. 
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Tabel. 11 

Data Pengalaman Pengasuh dalam hal mendidik dan mewariskan tradisi Tenus 

Partisipan Hasil Wawancara Kode 

DK Pak memang yang mungkin paling utama adalah 

mereka lia terus menerus sejak masih anak-anak, 

kedua kami omong-omong dengan mereka tentang 

bahan-bahan tenus, nama alat-alat dan fungsi tiap 

alat. Ketiga yakni ketika mereka sudah besar dan 

mengerti kami sudah mulai biasakan mereka dengan 

tenun hal kecil seperti futu (ikat pinggang) dan nbeti 

ana (salendang). Dan setelah kita lihat mereka sudah 

bisa baru pindah tenun ke nbeti naek (selemut besar). 

D1 

FL Sodara, memang anak-anak perempuan sekarang 

kalau mau ajar tenus sodara agak stengah mati karena 

mungkin pengaruh kemanjaun jadi mereka lebih suka 

pake pakaian hasil jualan toko dari hasil tenus. 

Namun sodara kadang botong latih dengan cara 

pukul, kalau yang masih sekolah bisa diajari pada 

malam hari, tetapi yang paling parah sodara kalau ia 

sudah mau kawin itu terkadang siang-malam botong 

ajar san dia tenus. 

D2 

AO Caranya an mone, kami beri pengenalan tentang asal 

benang, proses pintal benang, atau kalau benang toko 

diurut sesuai kebiasaan, hal lainnya termasuk 

perkenalkan alat-alat tenun, dan setelah dari itu 

mereka diberi kesempatan untuk uji coba sebagai 

tahap 2, serta selanjutnya dibiasakan untuk menenun. 

D3 

BO Pengalaman yang saya alami sendiri Pak adalah 

Pertama, anak diberi kesempatan untuk melihat cara 

dan bentuk tenus, Kedua, secara terus menerus 

memperkenalkan dan menjelaskan fungsi tiap alat 

tenus, Ketiga, secara bertahap melatih dan 

membimbing sesuai keadaan diri anak. Keempat, 

membiasakan dan menciptakan rasa ingin memiliki. 

D4 

 

Berdasarkan data tabel. 11 yang diungkapkan partisipan bahwa 

pengalaman yang dialami selama mewariskan tradisi tenus kepada generasi 

muda dilakukan terus-menerus setiap ada kesempatan pada saat duduk 
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bersama didalam Ume Kbubu. Partisipan memperkenalkan peranti dan 

bahannya melalui sebuah cerita dongeng dengan menghadirkan anaknya 

untuk melihat langsung saat menenun. Selain itu partisipan juga memberikan 

nasihat agar tidak jenuh dalam melatih anak walaupun ada berbagai macam 

faktor penghambat dan kendala. Misalnya ada anak perempuan yang ingin 

untuk tahu tentang kerajinan tangan tenus tetapi adapula juga yang malas. 

Namun menurut pengalaman partisipan bahwa dengan membiasakan tradisi 

tenus sebagai suatu kewajiban merupakan strategi edukasi yang bermanfaat 

bagi generasi muda selanjutnya.  

Tabel. 12 

Data Perasaan Pengasuh selama mewariskan tradisi Tenus 

Partisipan Hasil Wawancara Kode 

DK Pak eeee menyangkut dengan perasaan kami memang 

kalau untuk anak laki-laki kami tidak terlalu 

prihatinkan tradisi tenus tapi kalau anak perempuan 

Pak dan dia su besar sedikit selalu kami prioritaskan 

untuk ajar biar dia sekolah ju malam-malam kami 

perlahan-lahan ajar mengingat dia su besar tapi son 

tau tenun pasti orang olok kami Pak. Bisa-bisa 

mereka olok bilang dia pu mama siapa, atau itu siapa 

pu anak nono. 

D1 

FL Sodara, kalau botong pu anak sonde bisa tenun sama 

sa dengan dia bukan atoin meto, tapi dia atoin kas 

D2 

AO Selaku orang tua an mone, kami akan sangat senang 

dan bangga kalau anak perempuan kami tau tenun. 

Selanjutnya kalau ia sudah bisa tenun kami 

menganggap ia sudah dewasa dan bisa kawin. 

D3 

BO Selaku seorang pengasuh/Ibu kandungnya Pak, saya 

rindu dan bertanggung jawab terhadap keberadaan 

anak saya dan saya bertekat agar anak perempuan 

saya harus tau tenus, mengingat tenus sebagai suatu 

D4 
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syarat/ bentuk tanggung jawab ibu rumah tangga 

sebelum dikawin dengan seorang laki-laki.   

 

Berdasarkan data tabel. 12 yang diungkapkan partisipan selaku 

pengasuh dalam mewariskan tradisi tenus kepada generasi selanjutnya bahwa 

jika berhasil mewariskan tradisi ini, perasaan yang dirasakan adalah senang, 

bangga, serta tercapai tanggung jawab dalam mendidik dan mengasuh. 

Karena merupakan alat ukur bagi putrinya dinyatakan sudah dewasa dan 

terizin untuk boleh menikah.  

 Keragaman motif kain tenus ini bukan hanya sebatas kreasi seni, 

tetapi pembuatannya juga mempertimbangkan simbol status sosial, 

keagamaan, budaya dan ekonomi. Oleh karena itu ada beberapa motif 

tertentu yang pembuatannya melalui perenungan, kebetahan dan konsentrasi 

yang tinggi sebab mengandung nilai filosofis misalnya motif Pa’uf. Untuk itu 

jika anak perempuannya selaku penerus tradisi tidak bisa menenun, maka 

yang dialami partisipan adalah merasa rendah diri dan gagal dalam tanggung 

jawab mendidik dan melatih. Adapun anggapan bahwa hendak dikucilkan 

oleh orang lain karena mengingat anak perempuannya nanti sebagai calon 

ibu rumah tangga dinilai belum sesuai harapan.  

 Menurut komentar para partisipan bila dikaitkan dengan arti budaya 

adalah apabila suatu sistem nilai sudah membudaya di dalam diri seseorang, 
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maka nilai itu dijadikan sebagai pedoman didalam bertingkah laku. Olehnya 

itu, orientasi nilai merupakan salah satu faktor yang ikut membentuk kondisi 

dan potensi manusia itu sendiri.  

Tabel. 13 

     Data makna dan nilai yang terkandung dalam proses mewariskan Tenus 

Partisipan Hasil Wawancara Kode 

DK Pak hal baik menurut saya Pak adalah anak dilatih 

untuk menghagai budaya tenus, bisa bekerja, tahu 

tugasnya sebagai sorang perempuan, dan yang 

berikut Pak jangan hanya rakus barang pabrik/tokoh 

tetapi berupaya memakai barang karya sendiri (moto 

kami: li an munif nam so natuin lais kase). 

D1 

FL Sodara, yang beta tau anak perempuan diberi 

tanggung jawab untuk bisa urus diri, mulai belajar 

untuk bekerja, menghargai dan melestarikan budaya 

lokal tenus, tetap melanjutkan bentuk dan motif tenus 

sub suku atoin molos. 

D2 

AO Rasanya an mone, makna dan nilai yang terkandung 

adalah motifnya sebagai identitas diri, bukti anak 

kami su dawasa dan sudah  mampu mengurus 

diri/bekerja,  sudah terijin untuk bersuami, ia sudah 

menyadari rasa hidup bertanggung  jawab dan selaku 

seorang anak wanita ia sudah matang untuk berumah 

tangga. 

D3 

BO Nilia yang terkandung Pak, dari hal tenus menurut 

beta adalah anak perempuan dilatih dan dibimbing 

untuk memahami tugas dan fungsi sebagai seorang 

wanita, memahami pentingnya kebutuhan akan 

pakaian, dilatih untuk ulet dan kreatif,  serta 

dibiasakan untuk selalu meniru hal yang baik dan 

berguna untuk dikembangkan. 

D4 

 

Berdasarkan data tabel. 13 yang diungkapkan partisipan tentang 

motif, teknik, dan proses pelaksanaan tradisi tenus, maka nilai dan makna 
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pewarisan yang terkandung didalamnya adalah identitas suku dawan Atoni 

Pah Molos, sebagai alat ukur kedewasaan dari seorang anak perempuan yang 

lahir di dalam ume kbubu untuk terizin menikah. Terdapat pula rasa tanggung 

jawab dalam bekerja, nilai kreatifitas, dan seni berkarya bahwa anak tersebut 

tidak mudah terpengaruh dengan produk hasil industri tekstil serta mampu 

berusaha dengan potensi yang ada pada dirinya dengan menghargai budaya 

sendiri termasuk turut melestarikan budaya lokal daerah.  

Demikianlah nilai-nilai itu banyak memengaruhi sikap dan perilaku 

manusia baik secara individual, kelompok atau masyarakat secara 

keseluruhan tentang benar-salah dan baik-buruknya. 

Tabel. 14 

Data Faktor dan Efek yang menghambat proses pewarisan Tenus 

Partisipan Hasil Wawancara Kode 

DK Faktor penghambat pak menurut beta, kamajuan 

didang industri tekstil, teknolgi dan komunikasi 

sesungguhnya sebagai penggoda hasil kerajinan 

tangan lokal yang jauh keindahannya dapat 

menyebabkan orang lebih suka bahan pabrik dari 

pada karya tenun lokal. 

D1 

FL Sodara, menurut beta factor penghambat itu biasanya 

berupa kemajuan bahan pabrik lebih mudah 

diperoleh, murah, dan keindahannya menarik hati 

pemakai, pengaruh kemajuan, faktor globalisasi dll, 

dsb. 

D2 

AO Faktor penghambat an mone, bisa berupa kemajuan 

bahan pakaian yang berasal dari pabrik, kemajuan 

industri tekstil, tergesernya minat memakai tenun 

budaya lokal, proses pembuatannya memakan waktu 

sampai 1 bulan bahkan sampai melelahkan. 

D3 
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BO Faktor penghambat Pak, mungkin karena pengaruh 

kemajuan, perubahan zaman, dan faktor dari dalam 

diri anak itu sendiri. 

D4 

 

Berdasarkan data tabel. 14 yang diungkapkan partisipan BO bahwa 

faktor penghambat dan efek yang berakibat pada tradisi tenus adalah faktor 

internal dan eksternal. Untuk faktor eksternal lebih banyak jika dibandingkan 

dengan faktor internal. Faktor eksternal dimaksud antar lain kemajuan 

teknologi, industri, pengaruh globalisasi, westernisasi, perbedaan kualitas 

dan keindahan yang berdampak pada ketertarikan barang secara individual, 

seperti kemudahan memperoleh barang dan pengaruh status sosial dalam 

hidup bermasyarakat. Sedangkan faktor internal yang turut berakibat pula 

yaitu canggung berusaha, harap gampang, lebih suka produk pabrikan 

daripada produk lokal dan perasaan rendah diri sebagai orang yang tidak 

mampu beradaptasi. 

Sehubungan dengan faktor dan efek yang memengaruhi tradisi ini 

dari sistem nilai yang berkembang di masyarakat mendorong individu untuk 

berperilaku secara sepihak karena mereka percaya bahwa dengan berperilaku 

seperti itu akan dianggap berhasil. Namun sistem nilai itu menjadi pedoman 

yang melekat erat secara emosional pada diri seseorang atau sekumpulan 
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orang karena merupakan tujuan hidup yang perlu diperjuangkan. Oleh karena 

itu, untuk merubah sistem nilai dan pola pikir seseorang tidaklah mudah.  

Tabel. 15 

Data Peran lingkungan dalam pewarisan tradisi Tenus 

 Partisipan Hasil Wawancara Kode 

DK Peran lingkungan Pak terhadap tradisi tenus sesuai 

yang beta tau Pak, pemerintah cukup giat untuk 

memberi kesadaran sehingga kami kembali mencintai 

dan melestarikan budaya lokal seperti karya hasil 

tenus. Dilingkungan pedesaan juga selalu kami 

berpakaian adat dalam acara-acara adat Pak tetapi 

generasi muda sekarang ini yang terlihatnya lebih 

suka memakai pakaian hasil teknologi tekstil dari 

pada hasil tenun sendiri. Beruntung di instansi-

instansi dan lembaga pendidikan seperti sekolah-

sokalah sekarang ini ada hari wajib berpakaian 

budaya daerah masih berperan untuk menggalan 

kecintaan terhadap budaya lokal daerah kalau tidak te 

son tau lai Pak. 

D1 

FL Peran lingkungan sodara, memang tinggi sekali 

contohnya anak-anak muda sekarang lebih suka 

memakai jinz dari selemut (L) atau tais (P) dan untuk 

memakai pakaian mollo ju kecuali acara-acara adat. 

Itupun musiman sodara, tidak terus menerus seperti 

orang tua-orang tua di desa. 

D2 

AO Omong peran lingkungan an mone memangnya 

secara pemerintah sedang giat untuk diperhatikan dan 

mewajibkan untuk dilestarikan tetapi secara atoin 

kuan terkadang orang lebih suka hasil buatan pabrik 

dari pada memakai hasil tenun lokal. 

D3 

BO Menurut saya pak, dilingkungan ada godaan dan ada 

dukungan tergantung anak dilatih untuk jeli memilah, 

membedakan dan mampu mengebangkan yang baik. 

D4 

 

Berdasarkan data tabel. 15 yang diungkapkan partisipan AO pada 

tanggal, 14 September 2020 bahwa budaya tradisi tenus dalam hasil 
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kerajinan tangan dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak cocok lagi 

dengan perkembangan dan kemajuan industri tekstil saat ini. Namun dalam 

kaitan dengan usaha pemerintah dareah yang ikut memperhatikan dan turut 

melestarikan budaya lokal tradisi tenus masyarakat suku dawan, terdapat 

beberapa faktor yang perlu dibenahi agar lebih efisien dan lebih efektif lagi.  

Faktor itu adalah pertama, hakikat hidup manusia yakni dengan menganggap 

hidup itu buruk. Kedua, hakikat kerja yang berpandang bahwa kerja untuk 

mendapatkan status, jabatan dan kehormatan. Ketiga, orientasi manusia 

terhadap waktu yang melihat masa kini sebagai fokus usaha untuk kedepan. 

Keempat, kediaman manusia yang ingin mencari keselarasan dengan alam. 

Kelima, hubungan antar manusia. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran lingkungan setempat dalam 

mendukung budaya lokal merupakan sesuatu peran yang relatif. Hal ini 

tentunya berpengaruh pada sikap, perilaku dan pengetahuan masyarakat 

dalam menentukan orientasi nilai budaya lokal, sebab itu bukan didapat dari 

pendidikan formal tetapi atas pengetahuan yang turun-temurun menjadi 

warisan dari nenek moyang.  
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Tabel. 16 

Data harapan pewarisan tradisi Tenus kepada generasi selanjutnya 

Partisipan Hasil Wawancara Kode 

DK Harapan beta Pak mari kita bergandengan tangan 

untuk tetap mencintai dan melestarikan hasil budaya 

tenus suka dawan atoni pah meto demi kemajuan 

daerah ini. 

D1 

FL Harapan sodara semoga pemerintah dari berbagai 

pihak tetap giat memelihara, menjaga dan 

membudayakan pakaian tenus atoin mollos supaya 

tetap eksis dari masa ke masa. 

D2 

AO Harapan saya an mone semoga semua pihak 

membangun kerja sama yang baik agar budaya tenus 

ini tidak akan hilang begitu saja tetapi terus 

dikembangkan oleh generasi muda selanjutnya. 

D3 

BO Dengan giat-giatnya banyak pihak untuk 

melestarikan budaya dan kearifan lokal semoga hal 

kerajinan tangan tentang tenus tetap dipertahan 

sebagai bubaya lokal yang unik oleh generasi muda 

masyarakat Dawan suku Atoni Pah Meto Kab. TTS. 

D4 

 

Berdasarkan data tabel. 16 yang diungkapkan partisipan BO bahwa 

tradisi tenus ini sudah merupakan falsafah hidup kaum perempuan di Desa 

Lelobatan sehingga tidak sedikit hasil tenunan mereka dengan merangkai 

benang pakan dalam mengukir motif kain karena meiliki keterampilan 

menenun. Hasil menenun selain untuk berdagang digunakan juga untuk 

kebutuhan berpakaian, bingkisan adat serta tebusan denda adat yang seharga 

satu ekor hewan besar (sapi dan kerbau).   

Adapun kekhasan tradisi tenus ini yang terlihat adalah kelembutan, 

kesabaran dan rasa memiliki. Harapannya tetap eksis dan terus 
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dikembangkan agar tidak hilang budaya lokal ini karena faktor 

perkembangan dan kemajuan industri tekstil.  

4. 5. 3 Paparan Analisis Verbatim 

A. Pengetahuan tradisi Nmam puah manus dan Tenus 

1. Tradisi Nmam Puah Manus 

 Partisipan merupakan orang asli suku dawan (Atoni Pah Meto) daerah 

Kecematan Mollo Utara yang sejak kecil hingga dewasa telah terlibat 

langsung dalam tradisi Nmam Puah Manus. Partisipan mengatakan bahwa 

telah menyatu dengan tradisi ini dan terus berupaya untuk menjaga serta 

melestarikan agar tidak tergeser karena pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan serta kemajuan teknologi akhir-akhir ini. Partisipan hanya 

dapat berbicara menggunakan bahasa dawan, sehingga untuk dapat 

membangun komunikasi dengan mereka, peneliti memakai bantuan 

penerjemah.  

 Dalam hal pengetahuan tentang tradisi Nmam Puah Manus, partisipan 

yang berwadah rumah bulat ini menjawab dengan menggunakan bahasa 

dawan Timor sub-suku dawan mollo yang diterjemahkan sebagai berikut:  

 “An mone….dari kecil saya tinggal dan dibesarkan orang tua di ini 

kampong an mone, sampai sekarang beta sudah menikah dan menjadi 
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orang tua di ini kampong. Jadi, nmam puah ma manus an mone untuk hai 

atoin mollos sudah terbawa sejak nenek moyang dan kami merasa baru 

muka cerah serta semangat utuk bekerja dikebun kalau kami nmam puh ma 

manus. (Kom. Bpk. MO).    

 “Budaya nmam puah manus ini pak memang sudah sejak dulu kala 

bagi kami Atani Pah meto pak, disamping sebagai identitas orang timor 

juga sebagai budaya yang harus kami teruskan karena jika tidak demikian 

kami bukan orang timor lai pak !” (Kom. Bpk YK). 

  Partisipan mengetahui dengan baik seluk beluk tradisi Nmam Puah 

Manus dan sampai sekarang tradisi ini tidak lagi asing bagi dirinya. 

Menurut penjelasannya bahwa keadaan raut wajah gembira dan fisiknya 

mulai semangat saat bekerja di kebun setelah melakukan Nmam Puah 

Manus tetapi jika tidak, raut wajahnya muram dan menjadi kurang 

bersemangat dalam bekerja.  

 2. Tradisi Tenus 

  Partisipan merupakan orang asli suku dawan (Atoni Pah Meto) yang 

sejak kecil hingga dewasa telah terlibat langsung dalam tradisi Tenus. 

Dalam penjelasannya bahwa dirinya telah menyatu dengan tradisi ini sejak 

dahulu dari nenek moyang. Selanjutnya terus berupaya untuk menjaga dan 
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melestarikan tradisi ini agar tidak tergeser karena faktor perkembangan dan 

kemajuan IPTEK yang begitu pesat. Partisipan hanya dapat berbicara 

menggunakan bahasa dawan, sehingga untuk dapat membangun 

komunikasi yang efektif, peneliti memakai bantuan penerjemah.  

 Dalam hal pengetahuan tentang tradisi Tenus, partisipan 

menggunakan bahasa dawan yang diterjemahkan sebagai berikut: 

 “Sodara, beta lahir di ini kampong, besar di ini kampong dan kawin 

di ini kampong. Jadi sesuai pengalaman beta pu diri sejak kita masih 

ditangan orang tua secara bertahap di ajarkan kepada kita tetapi setelah 

kita sudah menjadi seorang istri mau tidak mau harus ditekuni untuk 

menjadi mahir, abis botong pu diri, suami dan anak-anak dong siapa yang 

kasi selemut untuk pake dan tutup badan soalnya mau harap barang toko 

kita pu penghasilan perbulan berapa banyak sodara”. 

Partisipan mengetahui dengan baik seluk beluk tradisi tenus. 

Walaupun masih sangat tradisional pola asuh ini, tetapi partisipan 

memperoleh didikan langsung dari orang tua kandung, bahwa tradisi ini 

merupakan kewajiban bagi seorang kaum perempuan dalam hidup 

berkeluarga kerena mewujudkan kebutuhan pokok berupa pakaian untuk 

dirinya dan keluarga. 
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4. 6 PEMBAHASAN POLA ASUH TRADISI NMAM PUAH MANUS 

DAN TENUS 

4. 6. 1 Pembahasan Pola Asuh Tradisi Nmam Puah Manus 

Berdasarkan hasil penelitian, partisipan mengatakan bahwa tidak 

ada seorang pun suku dawan (Atoni Pah Meto) yang mengetahui asal dan 

kapan tradisi Nmam Puah Manus ini dimulai. Menurut partisipan bahwa 

tradisi ini adalah peningggalan dari leluhur sejak zaman duhulu dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri masyarakat. Setiap hari 

pada saat berjumpa dalam kegiatan sosial maupun dalam kegiatan lain 

tidak terlepas dari tradisi ini. 

Proses pewarisan pola asuhnya menurut partisipan mengatakan 

bahwa pola asuh yang diajarkannya hanya sebatas takaran kapur, 

banyaknya sirih dan pinang yang hendak dikunyah untuk menghasilkan 

air ludah berwarna merah. Oleh karena itu selalu diperhatikan dan 

diingatkan untuk takaran kapur agar tidak lebih banyak daripada pinang 

dan sirih yang dikunyah, sebab akan berakibat pada bibir dan gusi bisa 

luka dan terinfeksi oleh kapur. Selanjutnya tata cara melayankan Puah dan 

Manus kepada seseorang menggunakan wadah oko mama harus dengan 

memakai kedua tangan serta posisi kaki harus berlutut saat menyuguhkan. 
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Apabila tidak melakukan sesuai yang diajarkan pasti dimarahi dan bahkan 

dipukul. Dalam pola asuhnya partisipan setiap hari dan hampir setiap saat 

selalu Nmam Puah Manus sehingga melalui hal itu anak-anaknya melihat 

dan belajar. Tradisi ini tidak membutuhkan tenaga terampil, ahli dan guru 

adat khusus sebagai pelatih dan pendidik karena mudah dan cepat 

diwariskan terhadap anak kapan dan dimana saja. 

Makna dan nilai-nilai tradisi ini merupakan ukuran sikap dan perilaku 

masyarakat Atoni Pah meto yang berlatar belakang kelahirannya di dalam 

umu kbubu. Tradisi ini mewujudkan relasi antara manusia dalam berbagai 

bentuk interaksi sosial serta tertuang dalam tuturan peminangan dan 

upacara adat pernikahan yang hendak diungkapkan dalam uab meto. 

Berdasarkan hasil penelitian, tadisi Nmam Puah Manus masih eksis, 

memiliki nilai yang kompleks dan berfungsi sebagai sarana interaksi 

sosial. Dalam fungsinya sebagai pendekatan sosial yang dapat 

mewujudkan kekerabatan, keakraban, penentu perilaku, pengikat sosial, 

pendamai, pengungkap isi hati, penghubung antar manusia, penghargaan, 

penghormatan, penerima tamu, dan penentu norma suku dawan.  

 Baik buruknya pola asuh tradisi Nmam Puah Manus yang merupakan 

peninggalan leluhur Atoni Pah Meto kini memprihatinkan karena telah 
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mengalami pergeseran pengetahuan, makna, dan nilai. Menurut partisipan 

yang diungkapkan pada tanggal 7 Agustus 2020 bahwa generasi sekarang 

mulai meninggalkan tradisi ini dengan membatasinya pada saat berada 

dalam aktifitas sosial yang terbatas walaupun mereka terlibat langsung di 

dalam tradisi ini tetapi jarang terlihat membawa, menyiapkan, dan 

melayankan kepada orang lain. Aktifitas sosial yang terbatas dimaksud 

adalah saat mengunjungi kerabat, acara adat dan kegiatan sosial lain 

seperti acara peminangan, pernikahan dan upacara pemakaman jenazah. 

Hal ini tidak lepas faktor penghambat dan efeknya yaitu pertama, ketika 

anak masih dalam masa kanak-kanak akan meghambat pertumbuhan gigi. 

Kedua, sekolah selalu melarang bagi anak-anak yang Nmam Puah Manus 

karena mengotori lingkungan sekitar. Ketiga, arahan dari petugas 

kesehatan kepada para orang tua yang aktifitas sehari-harinya Nmam Puah 

Manus agar hendaknya mengurangi kecanduan tersebut karena akan 

berdampak pada penyakit kanker mulut dan menimbulkan kuman penyakit 

dari air ludah yang dibuang. Keempat, tradisi melayankan puah dan manus 

akhir-akhir ini tergeser nilai budayanya karena dijadikan sebagai momen 

untuk suatu kepentingan bisnis dan politik. 
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Menyadari fenomena sosial budaya ini, diharapkan orang tua, tokoh 

masyarakat, dan pemerintah, termasuk penulis perlu melakukan 

pengkajian yang mendalam tentang bentuk pola asuh, faktor, dan efek 

penyebabnya sehingga dilakukanlah tindakan antisipatif untuk turut 

menjaga dan melestarikan budaya lokal nmam puah manus ini sebagai 

kekayaan budaya daerah dan identitas diri suku Dawan (Atoni Pah Meto).  

Namun dalam perkembangan komunitas Atoni Pah Meto saat ini telah 

terjadi pergeseran fungsi, makna dan nilai oko’ mama dalam ranah 

tertentu. Misalnya pada saat menjelang pesta demokrasi nasional, ada 

berbagai kelompok orang yang selalu menggunakan tradisi Nmam Puah 

Manus sebagai media untuk mengusungkan bakal calon tertentu. Tradisi 

ini yang tadinya bermakna sebagai sarana interaksi, pendekatan, 

kekerabatan dan pengontrol perilaku masyarakat kini dijadikan sebagai 

media untuk memperoleh dukungan politik. Wadah oko mama yang berisi 

puah manus telah tergantikan dengan sejumlah uang yang tidak 

melambangkan ketulusan hati tetapi beralih fungsi menjadi sarana 

komunikasi politik. 

4. 6. 2 Pengalaman Psikologis Tradisi Nmam Puah Manus  

 A. Tradisi Nmam Puah Manus  
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Tradisi mengunyah sirih dan pinang dalam budaya suku dawan dikenal 

dengan sebutan Nmam Pauh Manus. Sirih dan pinang ini disuguhkan kepada 

seseorang yang diwadahi dengan oko’ mama. Tradisi ini bukanlah sebuah 

aktifitas mengisi waktu senggang melainkan memiliki makna psikologis.  

Menurut partisipan dalam pengalamannya secara psikologis hanya dapat 

berbicara menggunakan bahasa dawan, sehingga untuk dapat membangun 

komunikasi yang efektif, peneliti memakai bantuan penerjemah. Dalam 

pengalaman psikologis partisipan menggunakan bahasa dawan yang 

diterjemahkan sebagai berikut: 

…., nmam puah ma manus untuk hai atoin Pah Meto  sudah terbawa sejak 

botong pu ba’i nenek dong dan kalau kami sudah nmam puah manus Pak 

baru kami pu muka cerah serta semangat utuk bekerja apa sa kami 

kerjakan dengan semangat”. 

 Berdasarkan pengalaman psikologis partisipan mengatakan bahwa 

raut wajahnya gembira dan semangat dalam bekerja apabila telah Nmam 

Puah Manus. Oleh sebab itu, partisipan selalu membawa dan menyediakan 

puah dan manus. 

“….. Pak eeeee, nmam puah manus ini tidak diajarkan tapi karena sudah 

menjadi kebiasaan orang Timor turun temurun dan bermanfaat sekali bagi 
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harkat dan martabat seseorang dengan orang lain maka anak-anak kami 

perlu meniru dan melanjutkan, bahkan dalam acara-acara adat di ikutkan 

untuk melayani puah manus”.   

 Partisipan mengatakan bahwa tradisi ini merupakan kebiasaan secara 

turun-temurun dan bermanfaat untuk harkat dan martabat dalam 

masyarakat suku dawan. Misalnya dalam sikap menerima orang lain 

dengan meyuguhkan puah dan manus. Apabila tidak menyuguhkan, secara 

psikologis dianggap tidak tahu budaya, kikir, tidak menghargai, serta 

kurang membangun relasi. 

 “Untuk mendidik anak-anak kami Pak eeee tentang nmam puah 

manus tidak kami buat, hanya barang kali cara melayankan puah manus 

bagi tamu yang datang dirumah kami yang patut kami kasi arahan agar 

sopan, permisi, merendah diri, ramah dan bersahabat”. 

 Dalam hal pola asuh tradisi ini, partisipan mengungkapkan bahwa 

sikap sopan santun, merendah diri, ramah dan bersahabat adalah upaya 

mewariskan kepada generasi selanjutnya dengan dilatih dan dididik dalam 

hal menyuguhkan puah dan manus kepada orang lain.  

 Pengalaman psikologis lainnya adalah sikap saat menyampaikan 

maksud dengan menggunakan wadah oko’mama yang berisikan puah dan 
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manus sebagai nilai tanggung jawab dalam hal berinteraksi, berkomunikasi 

dan beradaptasi. Misalnya sikap saling menyuguhkan dan saling menerima 

puah dan manus dengan menggunakan kedua tangan memiliki nilai 

ketulusan hati, kekerabatan dan kebersamaan saat mengawali pembicaraan 

formal dengan orang lain menggunakan oko’mama sebagai sarana.  

4. 6. 3 Pembahasan Pola Asuh Tradisi Tenus 

Berdasarkan hasil penelitian menurut partisipan dikatakan bahwa 

tradisi tenus tidak ada yang mengetahui kapan dan siapa penemu budaya 

suku dawan ini.  Hanya dikatakan tradisi ini merupakan warisan dari nenek 

moyang sejak dahulu dan kini menjadi hasil budaya dari suku dawan. 

Budaya ini masih tetap eksis sampai sekarang dan terus dikembangkan 

secara tradisional serta hanya diwariskan kepada kaum perempuan. 

Manfaat dari hasil tradisi ini adalah salah satu bentuk pemenuhan 

kebutuhan pelindung tubuh dari sengatan cuaca dingin, goresan benda 

keras, dan sebagai identitas diri atoni mollos.  

Tradisi tenus merupakan hasil kerajinan tangan dengan cara 

memasukan benang pakan yang arahnya horizontal kedalam benang lungsi 

yang terentang pada peranti tenun. Proses pembuatannya dapat dilakukan 

melalui beberapa tahapan yakni, Pertama, menggulung benang: Kedua, 
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dilakukan proses desain sesuai motif yang dikehendaki; Ketiga, dikerjakan 

proses menenun. Di dalam proses menenun hendaknya dijelaskan bahwa 

benang lungsi yang sudah siap dimasukan ke peranti tenun tradisional 

melalui sisir tenun yang berbentuk pola simetris. Perantinya terbuat dari 

kayu dan bambu.  

Proses pewarisan pola asuhnya menurut partisipan mengatakan 

bahwa pertama, diberitahukan secara lisan dalam bentuk cerita. Kedua, 

pengenalan peranti dan bahan. Ketiga, ketika sudah duduk dibangku 

Sekolah Dasar, anak diikutsertakan dalam menggulung benang. Keempat, 

perlahan-lahan dilatih untuk mendesain benang, Kelima, secara bertahap 

dilatih untuk menenun dari bentuk salendang (ukuran kecil), kemudian ke 

bentuk dan ukuran yang lebih besar seperti: Mau (selemut untuk kaum laki-

laki) atau Tais (Sarung untuk kaum perempuan).  

Kaitan dengan pengalaman yang dialami partisipan dalam 

mewariskan tradisi tenus terhadap generasi muda adalah secara terus-

menerus dalam setiap kesempatan agar selalu mengingat dan diikutsertakan 

untuk melihat langsung saat hendak menenun. 

Perasaan partisipan selaku pengasuh warisan tradisi tenus 

mengatakan bahwa seandainya mereka gagal dalam mewariskan tradisi ini 
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hendak memiliki perasaan rendah diri dan akan dicemooh serta dinilai 

gagal dalam mendidik anak perempuannya. Oleh karena itu dengan bebagai 

macam upaya diusahakan agar anaknya bisa menenun. Hal lainnya adalah 

jika tradisi tenus berhasil diwariskan maka partisipan merasa senang, 

bangga, serta tanggung jawabnya sebagai pewaris telah tercapai.  

Kain tenun yang dihasilkan dengan menggunakan peranti 

tradisional hingga saat ini masih memiliki nilai budaya, sosial dan 

ekonomi. Tanggung jawab kaum perempuan dapat dinilai dari kreatifitas 

dan karya seninya. Dengan demikian anak perempuan tersebut dinyatakan 

sudah mampu dengan potensi sebagai pewaris. Dengan demikian tradisi 

tenus merupakan bahasa dawan yang artinya tenun. Tenun adalah 

keterampilan membuat kain dengan memasukan benang pakan secara 

horizontal pada benang lungsi secara vertikal. Hasilnya berupa kain 

bermotif yang digunakan untuk acara sosial dan adat. Dalam tradisi tenus 

dapat meningkatkan derajat hidup perempuan. Misalnya perempuan yang 

sudah pandai menenun dianggap memiliki derajat yang lebih tinggi 

daripada yang tidak atau belum pandai menenun.  

Kain tenun tradisional bagi masyarakat setempat merupakan harta 

keluarga yang memiliki nilai sosial tinggi. Proses pembuatannya sulit untuk 
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dikerjakan karena motifnya dibuat berdasarkan imajinasi dari penenun. 

Misalnya jenis kain tenun ini terdiri Lotis (Sotis, Songket) dan Pa’uf.  

Walaupun demikian namun ada faktor penghambat dan efeknya yang terus 

mengancam seperti faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal 

berdampak dari kemajuan teknologi industri tekstil, globalisasi, kualitas 

barang, kemudahan memperoleh, dan kehormatan dalam hidup 

bermasyarakat. Sedangkan faktor internal berdampak berupa tidak mau 

berusaha (niat dan motivasi) sehingga lebih tertarik pada produk pabrik 

daripada produk lokal. Para generasi muda merasa rendah diri saat 

memakai produk lokal karena tidak mampu beradaptasi dengan globalisasi. 

Kaitannya dengan peran lingkungan setempat tentang tradisi tenus 

merupakan suatu peran yang relatif. Hal ini berpengaruh pada sikap dan 

pengetahuan masyarakat. Menurut partisipan pada tanggal 2 September 

2020 mengatakan bahwa lingkungan setempat mendukung tradisi ini 

sebagai budaya yang harus tetap dipertahankan karena merupakan 

kebutuhan seperti berpakaian, penghargaan dalam pernikahan, penutup 

jenazah, sarana penyeimbang pelanggaran sosial, alat tukar, strata sosial, 

dan alat penghargaan. Tetapi berbeda dengan lingkungan yang tidak 

mendukung seperti para generasi muda sekarang yang sudah terpengaruh 
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oleh globalisasi sehingga kehilangan berbagai nilai-nilai budaya yang 

tertuang dalam ragam motif tenun tradisional karena lebih cenderung 

sebagai konsumtif nilai-nilai modern daripada sebagai produktif nilai-nilai 

tradisional. Misalnya mereka lebih banyak menghabiskan waktunya dengan 

berbagai perangkat digital dibandingkan dengan waktu untuk mempelajari 

budaya lokal seperti tadisi menenun.  

Hal ini tidak lepas dari faktor penghambat dan efeknya yakni 

kemajuan teknologi berperan penting dalam membelenggu kultur dan 

perilaku generasi muda sehingga tradisi tenus yang telah dipelihara dan 

dilestarikan perlahan-lahan mulai tergeser. Oleh karena itu perlu ada 

pembinaan kesadaran untuk terus menjaga dan melestarikan budaya lokal 

yang secara turun-temurun merupakan warisan leluhur agar tetap eksis dan 

terus berkembang serta tidak punah. 

4. 6. 4 Pengalaman Psikologis Tradisi Tenus  

 Tradisi Tenus dipercaya bahwa memberikan sugesti kekuatan 

terhadap suatu tindakan. Misalnya pemberian kain oleh seorang ibu kepada 

anaknya yang nanti akan merantau.  

 Untuk membahas pengalaman psikologisnya sebagai partisipan hanya 

dapat berbicara dengan menggunakan bahasa dawan, sehingga untuk dapat 
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membangun komunikasi yang efektif dengan mereka, peneliti 

menggunakan bantuan penterjemah.  

Dalam hal pengalaman psikologis tentang tradisi Tenus, partisipan 

menggunakan bahasa dawan yang diterjemahkan sebagai berikut: 

 “An mone beta sonde tau, tapi tidak salah tradisi tenus itu sudah dari 

sejak nenek moyang an mone. Sejak orang kenal budaya menutup badan 

dengan kain agar terhindar dari rasa malu, coretan benda tajam, 

kedinginan dll”.  

 Partisipan mengatakan bahwa apabila tradisi Tenus tidak diperhatikan 

sebagai suatu bentuk tanggung jawab, kewajiban dan pemenuhan 

kebutuhan berpakaian maka pengalaman psikologis yang dialami adalah 

merasa rendah diri karena tersengat cuaca dingin dan mudah terluka dari 

goresan benda keras.   

 “Selaku orang tua an mone, kami akan sangat senang dan bangga 

kalau anak perempuan kami tau tenun. Selanjutnya kalau ia sudah bisa 

tenun kami menganggap ia sudah dewasa dan bisa kawin”. 

 Pengalaman psikologis partisipan ini adalah jika anak perempuannya 

sudah terampil dalam menenun orang tuanya merasa bangga, senang dan 

dinilai sudah dewasa serta siap untuk menikah. 



 

102 
 

 “Sodara, yang beta tau anak perempuan diberi tanggung jawab untuk 

bisa urus diri, mulai belajar untuk bekerja, menghargai dan melestarikan 

budaya lokal tenus, tetap melanjutkan bentuk dan motif tenus sub suku 

atoin molos”. 

 Partisipan mengungkapkan perasaannya bahwa anak sebagai generasi 

penerus maka pola asuhnya dapat dibiasakan seperti memberi tanggung 

jawab untuk belajar mengurus diri sendiri, tekun dalam bekerja, serta 

dituntun untuk menghargai budaya lokal dan turut melestarikannya.  

 “Nilai yang terkandung Pak, dari hal tenus menurut beta adalah anak 

perempuan dilatih dan dibimbing untuk memahami tugas dan fungsi 

sebagai seorang perempuan, memahami pentingnya kebutuhan akan 

pakaian, dilatih untuk ulet dan kreatif,  serta dibiasakan untuk selalu 

meniru hal yang baik dan ada manfaat”. 

 Pengalaman psikologis partisipan adalah bahwa melatih dan 

membimbing anak seperti terampil, ulet, kreatif, teliti, dan sabar untuk 

memahami tugas dan fungsi sebagai kaum perempuan. 

 4. 7 KARAKTER POLA ASUH PEWARIS TRADISI NMAM PUAH 

MANUS DAN TENUS 

4. 7. 1 Karakter Pola Asuh Pewaris Tradisi Nmam Puah Manus  
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Secara konseptual dan kontekstual budaya Nmam Puah Manus  

mempunyai fungsi sebagai kemampuan kekuatan untuk mendorong dan 

mengendalikan masyarakat Atoni Pah Meto dalam sikap dan perilaku 

pada saat itu, masa kini dan kehidupan sosial generasi selanjutnya. 

Dikatakan demikian karena budaya ini merupakan warisan leluhur yang 

sampai saat ini masih relevan dan mendominasi kehidupan masyarakat 

Atoni Pah Meto serta sebagai cerminan identitas diri komunitas secara 

turun temurun. Komentar partisipan dibawah ini. 

… Kak! “Nmam Puah Manus” son telalu sulit untuk kami tau. Tiru sa ju 

bisa, hanya saat kami disuruh untuk soron kepada orang laen kakak, itu 

yang harus kami hati-hati supaya sopan, rendah hati dan tidak asal-

asalan. Jika kami sorong oko mama yang berisi puah manus itu tidak 

sesuai kemauan orang tua kak kadang kami kenahabok di pohon telinga 

sampai kami mengangis-menangis” (Kom. Anak AK) 

 “Setahu saya Pak untuk cara mendidik hanya sebatas ukuran besar 

kecil pinang, sirih dan kapur yang akan di kunyah dalam mulut serta tata 

karma melayani sirih pinang bagi tamu dan para mereka yang sebagai 

orang-orang terhormat. Para anak-anak kami diajar untuk sopan dan 

ramah saat menyodorkan sirih dan pinang“. (Kom. Bpk SH) 
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 Berdasarkan komentar partisipan dan anaknya, mengatakan bahwa 

Nmam Puah Manus tidak terlalu sulit untuk mengetahui tradisi ini. 

Menurut partisipan sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun dan 

diajarkan secara lisan. Tradisi ini masih tetap eksis dengan pola asuhnya 

dalam hal mewujudkan relasi, interaksi, dan bersikap sopan santun 

dengan orang lain, namun pola asuh ini masih dilakukan secara otoriter. 

Menurut partisipan jika tidak Nmam dan melayankan Puah dan Manus 

secara benar, pasti dimarahi dan bahkan dipukul. Walaupun demikian 

budaya ini masih eksis dalam fungsinya sebagai sarana interaksi, 

pendekatan, keakraban, dan sebagai pengontrol perilaku dengan tidak 

membedakan status sosial.  Nilai positif inilah yang masih tetap 

dipertahankan dan diwujudkan oleh suku dawan (Atoni Pah Meto). 

 “Memangnya untuk anak-anak kami dalam hal pola asuh nmam puah 

manus tidak diajarkan tapi jika diajarkan ju tidak terlalu sulit karena 

kami setiap hari kunyah puah manus dan secara tidak langsung mereka 

sudah lihat dan kalau mau diajarkan ju hanya ukuran kapur yang pas 

dengan besaran pinang dan sirih yang sedang dikunyah agar bibir dan 

gusi tidak termakan kapur sehingga luka.” (Kom. Bpk MO). 
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Dari komentar partisipan tentang tradisi ini dapat disimpulkan 

bahwa adanya saling ketergantungan antara mereka dengan lingkungan. 

Puah dan manus merupakan hasil alam yang diperoleh dari lingkungan 

tempat tinggal. Selepas itu karakter yang direpresentasikan melalui tutur 

adat (uab meto) adalah Manus (Sirih) melambangkan laki-laki (suami 

atau ayah) penanggung jawab keluarga. Puah (Pinang) sebagai simbol 

perempuan (istri atau ibu) penerus generasi. Ao (Kapur) sebagai simbol 

kesucian dan kehangatan hubungan antara anggota keluarga. Bako 

(Tembakau) sebagi simbol pembawa rangsangan bagi keadaan keluarga 

dalam berusaha dan berinteraksi. Sedangkan gabungan sirih, pinang, 

kapur, dan tembakau yang diistilahkan Nmam Puah Manus sebagai 

simbol persatuan dari berbagai kalangan untuk menghasilkan sesuatu 

yang dibutuhkan. Warna merah dari hasil mengunyah sebagai simbol 

kebersamaan yang penuh keberanian dengan ketulusan hati. Kesatuan 

simbol ini adalah identitas diri sebagai masyarakat atoni pah meto yang 

berinteraksi dengan semua orang dan menganggap orang lain sebagai 

saudara atau keluarga sendiri. 
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4. 7. 2 Karakter Pola Asuh Pewaris Tradisi Tenus 

 Tradisi Tenus (Menenun) adalah kerajinan tangan kaum perempuan 

yang diwariskan kepada anak perempuannya saja dari generasi ke generasi. 

Tradisi ini merupakan pemberian kaum perempuan yang memperlihatkan 

keterampilan dari pewaris (ibu). Hasil tenus merupakan kebanggaan 

tersendiri bagi suatu keluarga. Hal ini terlihat ketika keluarga dikunjungi 

untuk bermalam. Sebagai tuan rumah sudah menjadi kewajiban untuk 

menyediakan kain tenusnya sebagai pelindung tubuh agar tidak kedinginan 

pada saat tidur. 

 “Tat, tenus untuk kami sebagai anak wanita selalu di haruskan oleh 

kami pu mama dong. Setiap ada waktu luang atau kesempatan, kami selalu 

di perkenalkan alat dan bahan tenus secara lisan. Dalam duduk bersama 

orang tua di rumah bulat atau saat berceritra tentang motif tenus yang 

kami simpatik, selalu orang tua arahkan dan bimbing untuk tau hal tenus 

yang baik dan disimpatik orang laen.  Jika dalam di latih secara perlahan-

lahan dari hal yang ringan ke hal sulit dan jika kami malas atau keras 

kepala karena ada kesibukan laen, selalu kami kena marah dan jika 

keterlaluan bisa kena pukul dari mama”. (Kom. partisipan DO). 
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Berdasarkan komentar partisipan, bahwa setelah pulang sekolah dan 

punya kesempatan selalu diwajibkan orang tuanya untuk berlatih. Bentuk 

latihannya dimulai secara bertahap dari yang mudah sampai yang sulit. 

Karena pola asuhnya secara otoriter partisipan dipaksa untuk harus bisa. 

Tapi ketika sudah mulai bisa menenun, itu akan membawa suatu 

kebanggan tersendiri bagi dirinya bahkan mendapat pujian dari orang 

tuanya. Pengalaman ini berawal dari keseringan bersama ibunya dalam 

membantu merajut dan memintal benang pakan kemudian menenunnya 

menjadi kain yang utuh.  

Komentar selanjutnya:  

  “Sodara, sesuai pengalaman beta pu diri sejak kita masih ditangan 

orang tua secara bertahap di ajarkan kepada kita tetapi setelah kita sudah 

menjadi seorang istri mau tidak mau harus ditekuni untuk menjadi mahir, 

abis botong pu diri, suami dan anak-anak dong siapa yang kasi selemut 

untuk pake dan tutup badan soalnya mau harap barang toko kita pu 

penghasilan perbulan berapa banyak sodara”.  

 Menurut pengalaman partisipan, pola asuh Tenus dilakukan secara 

bertahap dan merupakan kewajiban bagi perempuan suku dawan. 

Sehubungan dengan itu, tradisi ini mewujudkan sebuah ikatan kasih sayang 
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dalam keluarga. Wujudnya adalah semakin halus tenunnya menunjukan 

karakter yang mencerminkan ketelitian, kesabaran, dan keindahan dari 

penenunnya. Demikian tradisi ini sebagai sarana memperkenalkan dan 

mengingat tali persaudaraan yang penting dalam komunitas suku dawan. 

4. 7. 3 Karakter Ragam Hias Tradisi Tenus Menurut Kerajaan Dan 

Religi  

 Dalam pra wawancara dengan partisipan MO mengatakan bahwa 

bahasa suku dawan Mollo Utara terdapat delapan atoin amaf yang 

digambarkan dalam simbol Tenus dengan bentuk geometris. Kedelapan 

atoin amaf tersebut terdiri dari Klan (marga) Toto-Tanesip, Nani-Lasa, 

Seko-Baun, dan Tois-Sumbanu. Di dalam penyebutannya haruslah terdiri 

atas empat marga besar dengan ikatan kekeluargaan yang erat. Marga-

marga tersebut tidak dapat disebut secara terpisah. Oleh karena itu, simbol 

Tenus memiliki arti lulat pohok (lulat berarti raja dan pohot berarti 

membungkus) hanya boleh dikenakan keluarga bangsawan dan lulat kollo 

(yang menggambarkan burung) hanya penguasa (raja) yang boleh 

memakainya.  Ragam hias tenus ini merupakan cerminan dari 

interaksi sosial antara rakyat dengan penguasa. Selain itu tradisi ini 

memiliki makna religi seperti menggambarkan harapan dan kepercayaan 
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masyarakat kepada sang pencipta. Misalnya, pada Tenus Lotis mempunyai 

motif “belah ketupat” Ini biasanya dikenakan oleh kaum perempuan dalam 

bentuk sarung dan selendang dengan warna-warna cerah.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


