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Penelitian berangkat dari keingintahuan peneliti untuk mengetahui sistem perawatan bayi 

tradisional yang dilakukan masyarakat Madura, sebagai contoh kasus di Desa Pademawu barat 

yang masyarakatnya masih mempertahankan dan memanfaatkan perawatan bayi tradisional 

tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: (1). Mengetahui bentuk-bentuk perawatan terhadap bayi 

yang dilakukan masyarakat Desa Pademawu Barat; (2). Mengetahui proses atau cara perawatan 

bayi dilakukan masyarakat Desa Pademawu Barat; (3). Mengetahui alat dan bahan yang 

digunakan dalam perawatan bayi secara tradisional; (4) Mengetahui manfaat perawatan bayi 

tradisional yang dilakukan masyarakat Desa Pademawu Barat; (5) Mempublikasikan hasil 

penelitian berupa naskah tertulis. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif jenis kualitatif yaitu penelitian yang berusaha 

membuat gambaran secara cermat mengenai fenomena lingkungan tertentu tanpa melakukan 

intervensi. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan 

pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi kepada subyek 

penelitian yang dipilih sebagai sample. Sample penelitian adalah mereka yang termasuk dalam 

kategori populasi dan dipilih secara purposive. Sample yang dipilih yaitu: Para dukun bayi yang 

ada di Desa Pademawu Barat sebanyak lima orang pelaku, tetua adat yang bersedia berpartisipasi 

dalam program penelitian ini sebanyak 3 orang dan, masyarakat pengguna layanan pengobatan 

tradisional yang dipilih secara acak sebanyak 10 orang. 

Dari hasil penelitian diketahui bentuk perawatan yang dilakukan dapat dibedakan dalam 2 bentuk 

macam konsep yaitu: pertama perawatan bayi yang berupa tindakan dalam bentuk fisik melalui 

bantuan dukun bayi dan tradisi kesehatan yang bersifat religi berupa upacara-upacara adat 

penyambutan bayi. Konsep perawatan bayi yang berupa tindakan dalam bentuk fisik melalui 

bantuan dukun bayi dapat dikelompokkan dalam 3 macam jenis yaitu: 1. perawatan kebersihan 

dan kesehatan bayi; 2. perawatan bayi sakit; 3. terapi pemijatan bayi. Tradisi kesehatan 

perawatan bayi yang bersifat religi yang dilaksanakan masyarakat sebagai upaya penjagaan 

kesehatan, keselamatan, dan perkembangan pertumbuhan berupa upacara-upacara adat 

penyambutan kelahiran bayi yaitu: 1. upacara mendham ari-ari, 2. upacara brokohan; 3. upacara 

puputan atau dhautan, 4. upacara sepasaran, dan 5. upacara selapanan, 6. serta upacara toron 

tana/teddhak sinten. Setiap bentuk konsep atau jenis dan macam-macam perawatan yang 

dilakukan oleh masyarakat memiliki metode dan cara karakteristik tersendiri dan mengandung 

makna khusus dan dipercaya masyarakat dapat meningkatkan, menjaga, melindungi kesehatan 

masyarakat. alat-alat dan bahan yang digunakan kebanyakan bersifat alami, alat dan bahan 

tersebut memiliki makna dan fungsi khusus.  

 


