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BAB I 

PENDAHULUAN 

Keberagaman budaya yang ada di Indonesia, khususnya di suku 

Nuaulu - Pulau Seram tentang tradisi pengasingan perempuan dalam 

menjalani masa kehamilan bulan ke sembilan (ritual Nuhune), merupakan 

sebuah fenomena menarik dari salah satu kekayaan budaya yang dimiliki 

Indonesia. Fenomena ini akan peneliti kaji dari perspektif Psikologi 

Kearifan Lokal dan akan di analisa dari sisi Psychological Well-Being, 

Kebermaknaan Hidup dan Religiusitas. 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 

keanekaragaman budaya yang saling melengkapi. Kebudayaan menjadi 

salah satu jenis kekayaan yang dimiliki oleh setiap daerah dengan ciri 

kekhasannya masing-masing, sehingga kebudayaan Indonesia menjadi 

sebuah bentuk kearifan lokal dan menjadi sesuatu yang unik. Pizam 

(dalam Liliweri, 2014) menyebutkan kebudayaan sebagai “payung” yang 

melindungi dan mencakup seluruh rangkaian perilaku implisit, keyakinan 

bersama yang luas, tradisi nilai-nilai, dan harapan yang menjadi ciri khas 

suatu kelompok masyarakat tertentu. Nilai budaya dan berbagai ketentuan 

adat yang dimiliki oleh setiap daerah selalu menunjukkan pola 

kehidupannya yang berbeda-beda. Kenyataan ini yang menunjukkan ciri 

masyarakat Indonesia yang majemuk, karena perbedaan latarbelakang 

kehidupan dan kondisi fisik geografis dari masing-masing daerah. 

Kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk tampak terlihat dari 

lokasi tempat tinggal masyarakatnya, di mana ada masyarakat yang 

bermukim di daerah perkotaan dengan berbagai tingkat kemajuan dan 
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telah mengalami kehidupan modern, dan ada juga yang bermukim di 

daerah pedesaan terisolir dengan berbagai tingkat kesulitan yang dihadapi. 

Ada yang hidup di daerah pegunungan, ada juga yang hidup di daerah 

pesisir pantai. Namun dari model masyarakat yang majemuk itulah 

memberikan sebuah keunikan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, yaitu 

melalui kekayaan budaya setiap daerah. 

Kekayaan budaya di Indonesia memang tak dapat diragukan lagi 

seperti halnya yang telah kita temui dan ketahui pada daerah-daerah di 

Indonesia. Upacara daur hidup merupakan salah satu unsur budaya yang 

sifatnya universal. Hampir setiap daerah mempunyai cara yang khas untuk 

memeringati masa-masa penting dalam suatu kehidupan dengan sebuah 

upacara atau ritual budaya. Ritual budaya dilakukan berdasarkan tradisi 

yang dianut secara turun-temurun. Setiap kelompok yang berbeda-beda 

dalam masyarakat selalu menciptakan kebudayaannya sendiri, yang paling 

sesuai dengan situasi di mana mereka hidup. Inilah keunikan Indonesia 

sebagai negara kepulauan karena memiliki kearifan lokal yang berbeda 

antara satu daerah dengan daerah lainnya. Seperti halnya salah satu suku 

yang ada di pedalaman Pulau Seram, yaitu suku Nuaulu yang dalam 

kenyataannya memiliki kebudayaan dengan corak yang khusus, baik fisik 

maupun tingkah laku sosialnya. Meskipun telah berbaur dengan 

masyarakat luar namun suku Nuaulu masih tetap melaksanakan tahap-

tahap daur hidup individu. Suku Nuaulu atau biasanya disebut sebagai 

orang Naulu memiliki tahapan siklus hidup individu yang banyak dalam 

rangka proses pendewasaan (inisiasi). Ada berbagai ritual atau upacara 

adat yang dilakukan dalam proses inisiasi yang semuanya bertujuan agar 

seseorang menjadi sah sebagai anggota perkumpulan persekutuan 

masyarakat adat orang Nuaulu (Sahusilawane, 2012). Salah satu ritual adat 
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yang unik dari suku Nuaulu ialah pengasingan perempuan hamil 

(Nuhune). Perempuan yang hamil sembilan bulan akan diasingkan kurang 

lebih selama 40 hari, tidak boleh mandi dan hanya tinggal didalam sebuah 

gubuk kecil yang berada di dekat hutan luasnya sekitar 3x4 meter yang 

disebut orang Nuaulu sebagai Posune
1
. Meskipun dalam kenyataannya 

sudah ada puskesmas terdekat namun suku ini tetap mempertahankan 

ritual adatnya hingga sekarang ini. Suku Nuaulu mempunyai alasan 

tersendiri untuk melakukan pengasingan terhadap perempuan hamil, sebab 

bagi mereka perempuan yang hamil sembilan bulan dapat memicu 

datangnya roh-roh jahat yang dapat membahayakan masyarakat suku 

Nuaulu. Di samping itu juga, perempuan yang hamil dan mengeluarkan 

darah dianggap kotor dan najis untuk hidup bersama dengan laki-laki. 

Darah seorang perempuan bagi orang Nuaulu adalah sebuah pantangan 

karena bisa menghilangkan kesaktian yang dimiliki oleh kaum laki-laki. 

Untuk itulah setiap perempuan yang akan mengeluarkan darah (haid dan 

melahirkan) harus diasingkan untuk menghindari malapetaka dan bahaya 

buruk bagi orang Nuaulu terlebih khusus bagi kaum laki-laki. 

Pengalaman tinggal di rumah pengasingan ini menunjukkan 

beberapa fenomena yang perlu mendapat perhatian. Dinas Kesehatan 

Kabupaten Maluku Tengah tahun 2018 melaporkan bahwa Angka 

Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Maluku Tengah 

masih tinggi. Letak geografis, faktor ekonomi masyarakat, kurangnya 

tenaga kesehatan terutama bidan di daerah-daerah pelosok, rendahnya 

pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, rendahnya peran serta 

masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan diduga merupakan 

penyebab tingginya tingkat kematian. Sedangkan data yang dihimpun dari 

                                                             
1 Gubuk Kecil yang dipercaya orang Nuaulu sebagai rumah suci untuk menyelamatkan 

perempuan yang sedang masa haid dan akan melahirkan, dari bahaya roh-roh jahat 
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Puskesmas Tamilouw (salah satu wilayah yang didalamnya terdapat 

pemukiman masyarakat Nuaulu) menyatakan bahwa AKI dan AKB pada 

tahun 2007 mencapai 71,88%. Kemudian pada tahun 2007 meningkat 

menjadi 73,19% dan pada tahun 2009 menurun menjadi 60,67% 

(Setyowati, 2016). Fakta ini terjadi karena kurangnya pemahaman 

masyarakat lokal tentang kesehatan dalam proses persalinan. Sebagaimana 

halnya dengan ritual pengasingan suku Nuaulu yang hanya mengandalkan 

seorang dukun beranak (dalam bahasa Nuaulu: Pina Piane) untuk 

menangani proses persalinan tersebut, dengan menggunakan peralatan dan 

bahan-bahan tradisional seperti, bambu untuk memotong pusar, daun 

kering dari pohon langsat yang dipakai untuk mengeringkan pusar bayi 

serta daun Monon dipakai untuk memperlancar peredaran darah sang ibu. 

Informasi lain terkait kesehatan didalam rumah pengasingan pun 

didapatkan dari ibu-ibu setempat yang pernah menjalani bahkan yang 

sedang menjalani ritual, di mana bayi yang tinggal di dalam rumah 

pengasingan sering mengalami gangguan pernapasan bahkan dari 

informasi yang diterima, tidak sedikit bayi yang menderita ISPA (infeksi 

saluran pernapasan) sehingga harus mendapatkan pengobatan lanjut di 

puskesmas terdekat. Ibu yang menjalani ritual pengasingan pun juga 

demikian sering mengalami batuk ringan dan susah bernafas terutama 

ketika malam hari (karena semua pintu tertutup sehingga udara dari luar 

yang masuk pun terbatas sehingga mengakibatkan asap dari kayu bakar 

yang hanya memenuhi ruangan). Hal ini diakibatkan pengasapan di dalam 

rumah pengasingan yang tidak pernah berhenti dilakukan selama proses 

pengasingan berlanjut. Sebab mereka meyakini bahwa ibu dan anak akan 

lebih menjadi sehat dan anak yang baru lahir akan menjadi kuat dengan 

adanya proses pengasapan tersebut.  
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Tradisi pengasingan memberikan ketakutan tersendiri bagi mereka 

yang menjalani, sebab mereka dituntut untuk harus menjalankan ritual 

sampai selesai dan mereka dianggap sebagai mahluk berbahaya yang 

dapat mendatangkan malapetaka dalam kehidupan masyarakatnya (Nina, 

2012). Keinginan untuk tidak melakukan proses persalinan sesuai aturan 

adat dapat dikatakan tidak pernah terjadi, sebab dari penjelasan yang ada 

bahwa setiap aturan-aturan yang berlaku dalam rumpun masyarakat 

Nuaulu sudah diatur biaya dan sanksi hukum atau denda yang harus 

dibayarkan. Selain itu, mereka yang tidak melakukan ritual sama halnya 

dengan tidak menghormati Tuhan dan para leluhur yang telah melakukan 

tradisi ini turun-temurun. Akibatnya orang tersebut akan dikeluarkan dari 

daerah tempat tinggalnya dan orang Nuaulu meyakini setiap orang yang 

tidak menjalankan ritual akan mengalami malapetaka seumur hidupnya. 

Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan setiap kebijakan ritual budaya 

yang telah ditetapkan oleh kepala suku (Utami, 2015). Otomatis tingkat 

kecemasan dan ketakutan perempuan yang menjalani ritual tersebut pasti 

ada dan itu akan memengaruhi kehidupannya maupun bayi yang 

dikandung. 

Kecemasan akan berdampak negatif pada wanita sejak masa 

kehamilan sampai persalinan. Secara psikologis, ibu yang tidak tenang 

dapat menurunkan kondisi tersebut kepada bayinya sehingga bayi mudah 

merasa gelisah, yang akhirnya berdampak pada kesehatannya seiring ia 

tumbuh besar. Kecemasan juga memicu percepatan detak jantung dan 

meningkatkan sekresi adrenalin yang akan menyebabkan penurunan aliran 

darah yang menghasilkan melemahnya kontraksi rahim dan berakibat pada 

memanjangnya proses persalinan (Andriana, 20011). Semua efek tersebut 

diatas berpotensi membahayakan ibu dan janinnya. Kecemasan pada 
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primigravida salah satunya terjadi karena proses melahirkan dianggap 

identik dengan peristiwa yang menakutkan, menyakitkan, dan lebih 

menegangkan dibanding peristiwa manapun dalam kehidupan (Aprilia & 

Ritchmond, 2011). Beberapa hasil penelitian terdahulu yang memperkuat 

penelitian tentang kecemasan pada ibu hamil anak pertama (primigravida) 

yaitu: penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Arindra (2009) yang 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana kecemasan ibu hamil ketika 

menghadapi persalinan anak pertama (primigravida). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat kecemasan yang dialami berbeda-beda untuk 

masing-masing subjek dimana subjek berjumlah tiga orang. Kecemasan 

tertinggi dialami oleh subjek ketiga, kecemasan lebih rendah dialami oleh 

subjek kedua, sedangkan kecemasan terendah dialami oleh subjek 

pertama. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Astria (2009) 

menunjukkan, bahwa dari 158 responden, Dari jumlah tersebut, proporsi 

ibu hamil yang mengalami kecemasan ternyata lebih tinggi dialami oleh 

kelompok kehamilan pertama (primigravida), yaitu sebanyak 66,2% 

dibandingkan kelompok ibu hamil anak lebih dari satu (multigravida) 

yang mengalami kecemasan sebanyak 42,2%. Penelitian oleh Indrawati 

(2010) yang dimuat dalam jurnal kebidanan, menunjukkan bahwa dari 20 

orang responden ibu hamil anak pertama (primigravida), diperoleh hasil 

sekitar 75% atau 15 orang mengalami tingkat kecemasan sedang, dan 25% 

sisanya atau 5 orang mengalami kecemasan dalam kategori rendah. 

Tingkat kecemasan pada ibu hamil anak pertama (primigravida) lebih 

tinggi dibandingkan dengan ibu hamil lebih dari satu (multigravida). Hasil 

dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa, rata-rata ibu 

(primigravida) mengalami kecemasan dengan tingkat sedang hingga berat 

pada usia kehamilan memasuki trimester ke tiga atau menjelang 
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persalinan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan bahwa 

status kehamilan (graviditas) terbukti memengaruhi kecemasan ibu hamil 

dalam menghadapi persalinan. Selain itu ditemukan bahwa proporsi 

kecemasan lebih banyak terjadi pada primigravida dibandingkan 

multigravida. Hal ini disebabkan karena primigravida belum mempunyai 

pengalaman melahirkan sebelumnya (Novitasari, Esti & Iqbal, 2013). 

Pada ritual Nuhune ini menurut informasi yang diterima dari para 

dukun beranak di desa-desa setempat, menurut mereka bagi ibu 

primigravida pasti akan mengalami stres yang ditandai dengan susah tidur 

sehingga mengakibatkan wajah menjadi anemia, pucat, nafsu makan 

menurun, sering merasa lelah, mengalami kesedihan yang begitu 

mendalam, selalu termenung, punya ketakutan dan kecemasan tersendiri 

yang akan mengakibatkan efek trauma, sebab mereka harus diasingkan 

dari keramaian lingkungan sekitar dalam jangka waktu yang ditentukan, 

tinggal di tempat yang sebenarnya tidak layak untuk menjadi hunian yang 

rata-rata berukuran 3x4 meter dengan tinggi 2 sampai 2,5 meter. Makanan 

hari-harinya hanyalah papeda
2
 yang disajikan menggunakan baskom kecil, 

alat makan dan minum pun dari alat tradisional yaitu tempurung kelapa. 

Namun demi keselamatan diri sendiri, anak, keluarga serta semua 

masyarakat maka mereka harus bisa menjalankan ritual pengasingan 

tersebut selama kurang lebih 40 hari lamanya. Sedangkan bagi perempuan 

multigravida, mereka tidak seperti primigravida pada umumnya, namun 

sebenarnya tetap ada trauma tersendiri yang dialami dan ketakutan 

tersendiri apabila nantinya anak mereka kelak pun akan menjalani ritual 

tersebut dikarenakan hal ini bersifat aturan budaya yang tidak bisa 

dihindari, sehingga hal ini perlu diteliti dari sisi psikologis. Psikologi 

                                                             
2 Makanan Khas Maluku yang terbuat dari sagu 
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kearifan lokal yang terkandung dalam ritual ini akan menghasilkan model 

transaksi mengenai makna, keterwakilan, niat, keyakinan dan tujuan 

subyek mengenai diri sendiri dan bagaimana hal itu memengaruhi pikiran, 

perasaan dan tingkah laku individu tersebut dalam interaksinya bersama 

orang lain dalam konteks budaya lokal (Kim, Yang & Hwang, 2006). 

Dengan demikian psikologi kearifan lokal akan berhubungan erat dengan 

sistem keyakinan seseorang yang tidak terpisah dari kehidupan 

masyarakatnya. 

Berbagai studi terdahulu telah dilakukan diantaranya adalah studi 

mengenai Perempuan Nuaulu (Tradisionalisme dan Kultur Patriarki) 

dilakukan oleh Nina (2012) menganalisa tentang peran dan kedudukan 

perempuan Nuaulu, sedangkan penelitian Budaya Lokal suku Nuaulu 

dilakukan oleh Utami (2015) tentang kebudayaan suku Nuaulu, serta 

penelitian mengenai Ritual Budaya Suku Nuaulu sebagai Daya Tarik 

Ekowisata dilakukan oleh Latupapua (2015) menganalisa tentang berbagai 

macam ritual adat yang ada di Nuaulu sebagai daya tarik ekowisata dan 

dianggap mampu meningkatkan taraf ekonomi di desa Nua Nea suku 

Nuaulu, serta penelitian terakhir dari ilmu Kesehatan oleh Setyowati 

(2016) menganalisa tentang praktek melahirkan dalam pengasingan 

perempuan hamil di Suku Nuaulu. Namun, penelitian dari sisi psikologis 

ibu yang menjalani pengasingan, belum pernah dilakukan. Oleh karena itu 

peneliti merasa penting untuk meneliti dari sisi psikologis ibu yang 

menjalani ritual tersebut. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan 

dan permasalahan yang ada, sehingga pada penelitian ini peneliti ingin 

melihat apakah faktor psikologi yaitu Psychological Well-Being dan 

Kebermaknaan Hidup memengaruhi tingkat Religiusitas masyarakat 

setempat. Untuk itu penulis memberikan judul dalam penelitian ini ialah 
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“Pengaruh Psychological Well-Being dan Kebermaknaan Hidup 

Terhadap Tingkat Religiusitas Perempuan dalam Kelindan Rumah 

Pengasingan “Nuhune” di Suku Nuaulu – Maluku Tengah”. 

Fokus penelitian adalah di Pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah, 

khususnya dusun Rohua, Bonara, Simalouw, Yalahatan dan Negeri Nua 

Nea, sebagai daerah yang masih memegang erat tradisi budaya Nuhune. 

Pemilihan lima daerah tersebut sebagai lokasi penelitian disebabkan 

kelima daerah masih kental menjalankan ritual pengasingan bagi 

perempuan dalam masa kehamilan bulan ke sembilan hingga pasca 

melahirkan meskipun ada puskesmas terdekat yang bisa melayani proses 

kehamilan namun berdasarkan aturan adat maka hal tersebut tetap mereka 

jalankan. Penelitian ini dilakukan pada para ibu yang menjalani proses 

kehamilan bulan kesembilan hingga proses kelahiran di dalam Posune 

selama kurang lebih 40 hari dan terlibat langsung dalam seluruh rangkaian 

ritual yang ada. Urgensi penelitian dapat memberikan pandangan holistik 

tentang pengalaman psikologis perempuan yang menjalani ritual rumah 

pengasingan agar mampu menjalani masa-masa ritual dengan kondisi 

psikis yang baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di 

atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang penting dalam 

penulisan ini yaitu:  

1.2.1 Kualitatif 

1. Bagaimanakah pengalaman psikologis perempuan Nuaulu dalam 

menjalankan tradisi ritual Nuhune? 
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2. Bagaimanakah proses reaksi psikologis perempuan Nuaulu 

ketika harus menerima diri dan menjalankan ritual Nuhune? 

3. Bagaimanakah pola interaksi sistem ritual budaya, spiritual, 

biologis, psikologis perempuan Nuaulu dalam menjalankan ritual 

Nuhune? 

4. Bagaimanakah identifikasi kebutuhan atas masalah yang dialami 

perempuan Nuaulu dalam menjalankan ritual Nuhune? 

 

1.2.2 Kuantitatif 

1. Apakah ada pengaruh Psychological Well-Being dan 

Kebermaknaan Hidup terhadap tingkat Religiusitas bagi 

perempuan Nuaulu dalam menjalankan ritual Nuhune? 

2. Apakah ada perbedaan Psychological Well-Being dan 

Kebermaknaan Hidup terhadap tingkat Religiusitas perempuan 

Primigravida dan Multigravida? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1.3.1 Kualitatif 

1. Identifikasi dan deskripsi pengalaman psikologis perempuan 

Nuaulu dalam menjalankan tradisi ritual Nuhune. 

2. Identifikasi dan deskripsi proses reaksi psikologis perempuan 

Nuaulu ketika harus menerima diri dan menjalankan ritual 

Nuhune. 
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3. Identifikasi dan deskripsi pola interaksi sistem ritual budaya, 

spiritual, biologis, psikologis perempuan Nuaulu dalam 

menjalankan ritual Nuhune. 

4. Identifikasi dan deskripsi kebutuhan atas masalah yang dialami 

perempuan Nuaulu dalam menjalankan ritual Nuhune. 

 

1.3.2 Kuantitatif 

1. Untuk menentukan secara simultan atau parsial Psychological 

Well-Being dan Kebermaknaan Hidup berpengaruh terhadap 

tingkat Religiusitas ditelaah dari tradisi ritual budaya Nuhune. 

2. Untuk menentukan perbedaan tingkat Religiusitas perempuan 

Primigravida dan Multigravida. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

memperkaya pemahaman pembaca yang dalam hal ini tidak hanya 

mengenai bidang psikologi tetapi juga tentang kebudayaan, khususnya 

bagi orang Maluku terkait dengan tradisi ritual budaya Nuhune. 

 

1.4.2 Manfaat praktis 

1) Bagi Dinas Kesehatan 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

untuk tidak hanya memperhatikan aspek fisiologis, namun dapat 

menjadi pihak yang turut serta mempertahankan kelestarian 

kebudayaan melalui aspek psikologis, dalam hal ini pada 

perempuan suku Nuaulu. 
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2) Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi 

instansi terkait dalam memberikan pendidikan terkait tradisi 

Nuhune dalam Posune, serta dapat dipakai sebagai bahan acuan 

atau perbandingan dalam melakukan studi psikologi pada 

konteks budaya. 

3) Bagi Dinas Sosial 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi Dinas 

Sosial Maluku Tengah untuk melakukan pengawasan pada 

daerah-daerah khusus (suku Nuaulu) yang menjalankan tradisi 

ritual pengasingan wanita hamil. 

4) Bagi Dinas Perlindungan Anak dan Wanita 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan instansi terkait dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawab untuk memberikan perlindungan bagi ibu dan 

anak agar keduanya dapat menjalani hidup dengan baik. 

5) Bagi Pemerintahan Adat Suku Nuaulu 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan 

pembinaan bagi kaum perempuan yang menjalankan ritual 

pengasingan agar menanamkan perilaku positif dalam hidup serta 

dalam menjalankan kewajiban adat. 

6) Bagi Perempuan yang Menjalani Ritual Nuhune 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk 

perempuan yang menjalani ritual pengasingan agar dapat 

menerapkan konsep Psychological Well-Being dan 

Kebermaknaan Hidup saat menjalankan ritual pengasingan di 

Posune.  

 


