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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Religiusitas merupakan sebuah konsep Psikologi Kearifan Lokal 

yang menjelaskan tentang sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, 

sistem perilaku, yang terlembagakan dan terpusat pada persoalan-

persoalan yang dihayati sebagai sesuatu yang dimaknai. Pendekatan 

kuantitatif menunjukkan terdapat beberapa faktor dan aspek yang menjadi 

prediktor bagi Religiusitas pada perempuan yang menjalani ritual Nuhune. 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Religiusitas, serta bagaimana 

pengaruh Psychological Well-Being dan Kebermaknaan Hidup yang 

menjadi prediktornya serta menjelaskan mengenai budaya dan tradisi suku 

Nuaulu.  

 

2.1 Psikologi Kearifan Lokal 

Cikal bakal pendekatan ilmu psikologi secara umum berasal dari 

barat. Pendekatan psikologi kearifan lokal ini pada awalnya ditemukan 

dan diaplikasikan oleh para peneliti di Asia. Fenomena tersebut 

memunculkan pertanyaan mengenai validitas, universalitas dan 

aplikabilitas dari teori-teori psikologi yang ada (Kim U, 2006). Fakta 

membuktikan bahwa tidak semua situasi dan kondisi, pendekatan 

psikologi tersebut dapat diaplikasikan dalam masyarakat, terlebih pada 

masyarakat yang memiliki penghayatan budaya lokal yang kuat. Latar 

belakang budaya, situasi sosial, politik, sejarah, geografi, keyakinan 

(agama), bahasa memiliki peran signifikan dalam kehidupan psikologis 

manusia. Menurut Kim dan Berry (1993) psikologi kearifan lokal yang 
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disebut indigenous psychology, adalah sebuah kajian ilmiah mengenai 

perilaku atau pikiran manusia yang asli (lokal) dan tidak berasal dari 

daerah lain. Oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari budaya dan nilai, 

serta memiliki validitas yang terbatas.  Dengan demikian, maka psikologi 

indigenous menawarkan suatu pendekatan dengan konten (makna, nilai, 

dan kepercayaan) yang kontekstual seperti keluarga, sosial, budaya, dan 

ekologi (Kim dan Park, 2006). Dengan demikian maka psikologi kearifan 

lokal 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 tersebut (Kim, Yang & Wang, 2006). Psikologi kearifan 

lokal akan berhubungan erat dengan sistem keyakinan seseorang yang 

tidak terpisah dari kehidupan masyarakatnya. Menurut Rakhmat (2004), 

keyakinan seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku, sesuai 

dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Selain itu Kibuuka (2011) juga 

menyatakan bahwa penghayatan keyakinan, merupakan perasaan spiritual 

yang berkaitan dengan model perilaku sosial maupun individu, dan 

membantu seseorang mengorganisasikan kehidupan sehari-harinya. Secara 

singkat dapat dikatakan bahwa psikologi kearifan lokal merupakan 

alternatif pendekatan yang mengkaji fenomena potensi psikologi melalui 

upaya memahami pengetahuan, sikap, keyakinan spiritual, perasaan dan 

perilaku orang lokal, misalnya pada suku di daerah lokal tersebut. 
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2.2 Religiusitas 

2.2.1 Pengertian Religiusitas 

Religiusitas merupakan konsep yang kompleks dan sulit untuk 

diartikan paling tidak karena dua alasan (Holdcroft, 2006). Pertama, 

ketidakpastian dan ketidaktepatan asal kata dalam bahasa Inggris. Dalam 

bahasa sehari-hari religiusitas memiliki sinonim dengan istilah beragama, 

ajaran, iman, kepercayaan, kesalehan, penyembahan dan kesucian. Alasan 

kedua adalah minat terkini tentang konsep religiusitas oleh beberapa 

disiplin ilmu dengan titik pandangnya masing-masing. Misalnya, disiplin 

ilmu teologi akan melihat konsep religiusitas dari sudut pandang iman, 

sementara para pendidik akan melihat pada ajaran dan kepercayaan. Di 

lain pihak para psikolog lebih melihat pada dimensi penyembahan, 

kesucian, kesalehan. 

Ada banyak ahli yang telah memaparkan definisi tentang 

religiusitas. Warwanto, Hardjana dan Susanto (2009) menyatakan bahwa 

secara harafiah religiusitas itu berarti relasi. Relasi yang dimaksud 

meliputi relasi manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, manusia 

dengan alam, dan manusia dengan dirinya sendiri. Religiusitas merupakan 

sebuah konsep yang luas dan cenderung sulit untuk dijelaskan secara 

definitif. Penjelasannya cenderung berada dalam keterkaitannya dengan 

istilah agama. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa antara religiusitas dan 

agama memiliki keterkaitan secara etimologi karena keduanya berasal dari 

bahasa latin yang sama, religio atau religiare, yang berarti mengumpulkan 

atau mengikat (Kahmad, 2002). Dari istilah religio muncul istilah dalam 

bahasa Inggris, religion, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

sebagai „agama‟ dan „religiusitas‟. Namun dalam perkembangan 

selanjutnya, para ahli menyepakati bahwa pengertian agama harus 
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dibedakan dengan pengertian religiusitas, karena agama lebih merujuk 

kepada aspek yang lebih formal, sedangkan religiusitas lebih kepada aspek 

„religi‟ yang dihayati dan dimaknai oleh individu itu sendiri. Dalam 

hubungannya dengan fokus kajian penelitian ini, penulis akan lebih 

memfokuskan penjelasan berikut hanya pada ranah religiusitas. 

Mangunwidjaya (1986) juga menyatakan bahwa religiusitas 

melihat kepada segala sesuatu yang ada dalam lubuk hati, getaran hati 

nurani pribadi, serta sikap personal yang menjadi misteri bagi orang lain 

karena menafaskan intimitasi jiwa, yaitu cita rasa yang mencakup totalitas 

kedalaman isi pribadi manusia. Theresiawati dan Prihastuti (2003) 

memaparkan bahwa religiusitas adalah kualitas keadaan individu dalam 

memahami, menghayati serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur dan 

aturan-aturan agama yang dianutnya dalam kehidupannya sehari-hari yang 

menunjukkan ketaatan individu terhadap agamanya. 

Adapun menurut Rakhmat (2005), religiusitas adalah suatu 

keadaan yang ada dalam diri individu yang mendorongnya untuk 

bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Sejalan 

dengan Jalaluddin, Hardjana (2005) juga mendefinisikan religiusitas 

sebagai perasaan dan kesadaran akan hubungan dan ikatan kembali kepada 

Tuhan. Kibuuka (2011) juga menyatakan bahwa religiusitas merupakan 

perasaan spiritual yang berkaitan dengan model perilaku sosial dan 

individu yang membantu seseorang mengorganisasikan kehidupan sehari-

harinya. Gladding, Lewis dan Adkins, sebagaimana yang dikutip oleh 

Glover (1997), memaparkan bahwa religiusitas merupakan tujuan dan 

intensitas keyakinan religius seseorang, termasuk keyakinan akan adanya 

Tuhan, hubungan antara keyakinan dan tindakan personal, usaha religius, 

dan konsistensi antara keyakinan dan tindakan. 
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Religiusitas, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, 

memang merupakan sebuah konsep yang rumit dan sulit untuk dijelaskan, 

apalagi diukur. Karena itu menurut Holdcroft (2006), konsep religiusitas 

perlu dikaji secara lintas ilmu. Hal senada juga disampaikan oleh Cardwell 

(1969) bahwa masing-masing pemaparan terhadap konsep religiusitas 

harus didasarkan pada latar belakang keilmuwan para ahli, namun harus 

saling berkorelasi satu dengan yang lain. Sebagai contoh, seorang teolog 

akan membahas religiusitas dari sudut pandang iman, sedangkan pendidik 

agama bisa fokus pada ortodoksi dan keyakinan. Psikologi mungkin 

memilih untuk mengatasi pada dimensi pengabdian, kesucian dan 

kesalehan. Sedangkan sosiologi akan mempertimbangkan konsep 

religiusitas untuk kepentingan keanggotaan gereja, kehadiran di gereja, 

penerimaan iman, pengetahuan doktrinal, dan praktek iman. 

Glock & Stark 1965 (dalam Reitsma, Scheeppers dan Grotenhuis., 

2006) mengartikan religiusitas berasal dari kata religi yaitu sistem simbol, 

sistem keyakinan, sistem nilai, sistem perilaku, yang terlembagakan yang 

terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai sesuatu yang 

dimaknai. Seperti dikatakan oleh Bergan dan McConatha (2000) yang 

mendefinisikan religiusitas sebagai sejumlah dimensi yang berhubungan 

dengan keyakinan dan keterlibatan; atau iman dan praktek. 

Dari beberapa definisi religiusitas yang telah dipaparkan tersebut, 

dapat diambil kesimpulan bahwa religiusitas dipahami sebagai sebuah 

sistem perilaku individu yang berkaitan dengan kepentingan baik itu 

kepentingan agama maupun kehidupan budaya yang didalamnya 

mengandung nilai-nilai kepercayaan. 
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2.2.2 Konsep Dasar Religiusitas 

Allport and Ross (dalam Gordon, Frousakis, Dixon, Willet dan 

Christman dan Furr., 2008) mengidentifikasi bahwa ada dua dimensi dasar 

religiusitas, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Mereka menafsirkan teori 

religiusitas ekstrinsik sebagai pandangan melayani diri sendiri dan 

menyediakan kenyamanan dalam keselamatan. Dalam dimensi ekstrinsik 

ini yaitu ketika individu menggunakan agama untuk tujuan pribadi, seperti 

status sosial, kepentingan pembenaran diri, dan sering selektif dalam 

membentuk keyakinan agar sesuai dengan tujuan sendiri. Sedangkan 

seseorang dengan religiusitas intrinsik adalah orang yang 

menginternalisasi keyakinan agamanya secara total, bukan sekedar 

kehadiran di gereja belaka. 

Lenski (1963) mengidentifikasi ada empat dimensi religiusitas, 

yaitu asosiasional, komunal, doktrin, dan devotion. Menurut Lenski, orang 

bisa menjadi religius tanpa agama. Sebaliknya, seseorang juga bisa 

menjadi sangat aktif dalam komunitas gereja tetapi tidak benar-benar 

menerima doktrin-doktrinnya. Dengan kata lain, seseorang mungkin tahu 

atau percaya, tetapi tidak mau hidup sesuai dengan kepercayaannya itu. 

Bergan and McConatha (2000) memandang religiusitas sebagai 

dimensi yang berhubungan dengan keyakinan dan keterlibatan; atau iman 

dan praktek. Mereka menunjukkan bahwa penelitian terhadap religiusitas 

harus berfokus pada konsep unidimensional kehadiran agama. Para 

peneliti pun mencatat bahwa penelitian yang hanya bergantung pada 

kehadiran agama saja sebagai ukuran religiusitas dapat menyebabkan 

kesimpulan yang salah, seperti persoalan fisik yang dialami oleh lansia 

sebagai penghambat kehadirannya di dalam ibadah. Itu bukan jaminan 

bahwa ukuran religiusitasnya rendah. Studi terbaru lainnya tentang 
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religiusitas lebih fokus pada multidimensi religiusitas yang mencakup 

konsep-konsep seperti, subyektif kognitif, dimensi perilaku, sosial, dan 

budaya. 

Glock & Stark 1965 memiliki kerangka teoritis yang berbeda 

(dalam Azam, Abdullah dan Abbas., 2012), menurut mereka religiusitas 

dapat dibingkai dalam lima dimensi yang memiliki dampak terhadap 

aspek-aspek perilaku manusia, apakah itu terkait dengan gaya hidup 

maupun secara spesifik memengaruhi perilaku individu. Kerangka 

dimensional yang diperkenalkan Glock & Stark tersebut meliputi dimensi 

ideologis (iman), ritualistik (ritual), pengalaman, pengetahuan, dan 

konsekuensi. 

 

2.2.3 Dimensi-dimensi Religiusitas 

Studi terbaru tentang religiusitas lebih fokus pada multidimensi 

religiusitas yang mencakup konsep-konsep seperti subyektif kognitif, 

dimensi perilaku, sosial, dan budaya. Penghayatan keyakinan dipaparkan 

oleh Glock & Stark (dalam Reitsma, Scheepers, Grontenhuis, 2006); 

Azam, Qiang, Abdulah, Abbas 2012) ke dalam lima dimensi dari 

religiusitas, yaitu: 

1) Religious Knowledge (The Intellectual Dimension): Dimensi 

ini berkaitan dengan pengetahuan atau informasi-informasi 

yang diperoleh seseorang berkaitan dengan dasar-dasar 

imannya. 

2) Religious Practise (The Ritualistic Dimension): Dimensi ini 

berkaitan dengan perilaku seseorang dalam menyatakan 

kepercayaannya terhadap agama. Perilaku yang dimaksudkan 

di sini mengacu pada perilaku-perilaku khusus yang ditetapkan 
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oleh agama seperti keanggotaan gereja, frekuensi kehadiran, 

tata cara ibadah, pembaptisan, pengakuan dosa, dan berpuasa 

atau menjalankan ritual-ritual pada hari tertentu. 

3) Religious Feeling (The Experiental Dimension): Dimensi ini 

berkaitan dengan perasaan keagamaan yang dialami oleh 

penganut agama. Dalam Psikologi dikenal dengan istilah 

religious experience. Setiap agama mengharapkan bahwa 

setiap penganut agama mengalami langsung pengalaman 

dengan Ilahi yang melibatkan emosi, termasuk di dalamnya 

adalah perasaan, persepsi, dan sensasi-sensasi yang dirasakan 

saat mengalami suatu “komunikasi” dengan Ilahi. 

4) Religious Belief (The Ideological Dimension): Dimensi ini 

berkaitan dengan apa yang dipercayai seseorang sebagai suatu 

kebenaran yang berkaitan dengan agama yang dianutnya. Hal 

inilah yang membedakan satu agama dengan agama yang 

lainnya. Isi (content) dan ruang lingkupnya (scope) berbeda-

beda pada tiap agama dan dapat didekati dari perspektif doktrin 

agama. 

5) Religious Effects (The Consequential Dimension): Dimensi 

ini berkaitan dengan efek dari keempat dimensi yang lain 

termasuk di dalamnya adalah bagaimana agama yang diyakini, 

secara langsung maupun tak langsung, menjadi petunjuk dalam 

bertingkah laku atau bersikap dalam kehidupan sehari-hari 

individu, baik dalam kehidupan personal, maupun dalam 

kehidupan sosialnya. Hal ini merupakan konsekuensi atau efek 

dari apa yang individu percaya dan yakini. Efek agama ini 

boleh jadi positif atau negatif, pada tingkat personal dan sosial. 
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Glock & Stark (1965) mengakui bahwa dua dimensi terakhir 

sangat erat terkait karena pengetahuan tentang iman diperlukan untuk 

penerimaan iman itu sendiri. Namun, mereka juga mengakui bahwa 

keyakinan tidak selalu mengalir dari pengetahuan, juga tidak semua 

pengetahuan agama menghasilkan keyakinan. 

Berdasarkan klasifikasi dimensi yang sudah dipaparkan oleh para 

ahli, maka penulis lebih memilih untuk beradaptasi dengan dimensi 

religiusitas versi Glock & Stark. Pilihan penulis ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa versi Glock & Stark ini, sudah mencakup seluruh 

versi ahli-ahli yang lain.  

Mengacu pada teori-teori religiusitas tersebut, maka sehubungan 

dengan kepentingan penelitian ini, penulis mengartikan bahwa religiusitas 

sebagai perasaan dan penghayatan individu secara sadar ketika berelasi 

dengan Tuhan, sesama, alam dan diri sendiri berdasarkan dimensi 

intelektual, ritual, eksperiensal, ideoligikal, dan konsekuensial. 

 

2.2.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Religiusitas 

Setiap individu terkait secara dialektis dengan pribadi dan 

lingkungannya. Proses refleksi dan aksi setiap individu inilah yang 

kemudian memberikan makna yang dinamis terhadap kehidupan 

religiusitasnya. Dengan demikian religiusitas pada akhirnya membutuhkan 

proses, dan di dalam proses perkembangannya, religiusitas dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Thouless (2000) mencoba memetakan faktor-faktor 

yang memengaruhi religiusitas, yaitu: 
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a) Pengaruh pendidikan dari orang tua dan berbagai tradisi 

sosial 

Faktor ini mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan 

keagamaan itu, termasuk pendidikan dari orang tua, tradisi-tradisi 

sosial, tekanan dari lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri 

dengan berbagai pendapat dan sikap yang disepakati oleh 

lingkungan itu. 

b) Faktor pengalaman spiritual 

Berkaitan dengan berbagai jenis pengalaman yang membentuk 

sikap keagamaan. Terutama pengalaman mengenai keindahan, 

konflik moral dan pengalaman emosional keagamaan. Faktor ini 

umumnya berupa pengalaman spiritual yang secara cepat dapat 

memengaruhi perilaku individu. 

c) Faktor kebutuhan kehidupan 

Kebutuhan-kebutuhan ini secara garis besar dapat menjadi empat 

bagian, yaitu: 

1. Kebutuhan akan keamanan atau keselamatan;  

2. Kebutuhan akan cinta kasih; 

3. Kebutuhan untuk memperoleh harga diri; dan  

4. Kebutuhan yang timbul karena adanya ancaman kematian. 

d) Faktor intelektual (pengetahuan akan iman) 

Berkaitan dengan berbagai proses penalaran verbal atau 

rasionalisasi. Faktor ini juga terkait dengan daya nalar seseorang 

terhadap sesuatu yang diimani. Dengan kata lain, epistemologi 

pengetahuan seseorang akan sangat memengaruhi gaya 

berimannya. 
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2.3 Psychological Well Being 

2.3.1 Pengertian Psychological Well Being 

Sebelum memahami tentang kesejahteraan psikologis, terlebih 

dahulu perlu diketahui tentang pengertian kata "sejahtera" dan 

"kesejahteraan" itu sendiri. Kata "sejahtera" dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (dalam Alwi, 2012) berarti aman sentosa dan makmur, selamat 

(lepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). 

Sementara "kesejahteraan” berarti sejahtera, aman, selamat, tentram, 

kesenangan hidup, makmur, dan sebagainya (Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1996). 

Carol D. Ryff, penggagas teori kesejahteraan psikologis 

menjelaskan bahwa tiap orang dapat menjadi sejahtera dengan menerima 

diri, memiliki tujuan hidup, mengembangkan relasi yang positif dengan 

orang lain, menjadi pribadi yang mandiri, mampu mengendalikan 

lingkungan, dan terus bertumbuh secara personal. Ryff menggali 

Psychological Well Being dalam konteks aplikasi kehidupan dan 

memberikan batasan istilah, tidak hanya pencapaian kebahagiaan tetapi 

juga sebagai tujuan yang mengarah kepada kesempurnaan. Hal tersebut 

dilengkapi dengan gambaran Ryff & Keyes (1995) bahwa Psychological 

Well-Being berdasarkan sejauh mana seorang individu memiliki tujuan 

dalam hidupnya, menyadari potensi-potensi yang ada pada dirinya, 

hubungan dengan orang lain, bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri, 

dan membuat hidup lebih bermakna. 

Menurut Ryff (1989) Psychological Well-Being adalah suatu 

kondisi seseorang yang bukan hanya bebas dari tekanan atau masalah-

masalah mental saja, tetapi lebih dari itu yaitu kondisi seseorang yang 

mempunyai kemampuan menerima diri sendiri maupun kehidupannya di 
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masa lalu (self-acceptance), pengembangan atau pertumbuhan diri 

(personal growth), keyakinan bahwa hidupnya bermakna dan memiliki 

tujuan (purpose in life), memiliki kualitas hubungan positif dengan orang 

lain (positive relationship with others), kapasitas untuk mengatur 

kehidupannya dan lingkungannya secara efektif (environmental mastery), 

dan kemampuan untuk menentukan tindakan sendiri (autonomy). 

Penelitian yang dilakukan oleh Pasili and Canning (dikutip oleh Lauer & 

Lauer., 2000), dengan responden dari Inggris, California, dan Australia, 

ditemukan bahwa hal utama dari well-being adalah kualitas dari hubungan 

sosial antar individu. Well-being menurut Ryff & Singer (1996), adalah 

suatu konsep yang terbentuk dari berbagai pengalaman dan fungsi-fungsi 

individu sebagai manusia yang utuh. Psychological well-being tidak hanya 

merujuk pada kesehatan mental yang bersifat negatif saja, akan tetapi juga 

merujuk kepada bagaimana seorang individu mampu mengembangkan 

potensi dan kemampuan yang dimilikinya secara optimal, sebagaimana 

individu yang berfungsi baik secara fisik, emosional maupun psikologis 

(Ryff, 1995). 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Psychological Well-Being adalah kondisi psikologis yang dicapai oleh 

seseorang, yang mana ia mampu menerima dirinya, menerima 

kehidupannya baik di masa lalu maupun masa sekarang, dan memaknai 

bahwa dirinya bermakna dan mampu mengatur hidupnya secara positif. 

 

2.3.2 Konsep Dasar Psychological Well-Being 

Teori Psychological Well-Being dikembangkan oleh Ryff pada 

tahun 1989. Psychological Well-Being merujuk pada perasaan seseorang 

mengenai aktivitas hidup sehari-hari. Segala aktifitas yang dilakukan oleh 
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individu yang berlangsung setiap hari dimana dalam proses tersebut 

kemungkinan mengalami fluktuasi pikiran dan perasaan yang dimulai dari 

kondisi mental negatif sampai pada kondisi mental positif, misalnya dari 

trauma sampai penerimaan hidup dinamakan Psychological Well-Being. 

Konsep PWB adalah konsep yang secara kontemporer banyak 

dikembangkan dari konsep utamanya yakni “Well Being”. Secara umum, 

Psychological Well-Being digunakan sebagai hasil dalam studi penelitian 

secara empiris. Kahneman menyebut Well Being (WB) sebagai 

pengalaman yang membuat hidup bahagia. Ryff & Singer (1998) menggali 

WB dalam konteks aplikasi kehidupan dan memberikan batasan istilah, 

tidak hanya pencapaian kebahagiaan tetapi juga sebagai tujuan yang 

mengarah kepada kesempurnaan. 

Ryan & Deci (2001) mengidentifikasikan dua pendekatan pokok 

untuk memahami Well Being: Pertama, difokuskan pada kebahagiaan, 

dengan memberi batasan yaitu "batas-batas pencapaian kebahagiaan dan 

mencegah dari kesakitan". Yang kedua adalah batasan menjadi orang yang 

fungsional secara keseluruhan atau utuh, termasuk cara berfikir yang baik 

dan fisik yang sehat. Kebahagiaan seperti apapun juga bukanlah satu-

satunya indikator dari positive psychological functioning sebagaimana 

yang ada pada penelitian terdahulu. 

Kesejahteraan psikologis menurut Ryff (dalam Agustin., 2013) 

adalah keadaan perkembangan potensi nyata seseorang yang ditandai 

dengan karakteristik ia dapat menghargai dirinya dengan positif termasuk 

kesadaran terhadap keterbatasan diri pribadi, mampu membangun dan 

menjaga hubungan baik dan hangat dengan orang lain, mampu 

menciptakan konteks lingkungan sekitar sehingga bisa memuaskan 

kebutuhan dan hasrat diri mereka sendiri, mampu membangun kekuatan 
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individu dan kebebasan personal, memiliki dinamika pembelajaran 

sepanjang hidup dan keberlanjutan mengembangkan kemampuan mereka 

dan memiliki tujuan hidup yang menyatukan usaha dan tantangan yang 

mereka hadapi. Kesejahteraan psikologis ini dapat dipengaruhi oleh 

beberapa hal yaitu faktor kepribadian dan perbedaan individual, emosi, 

kesehatan fisik, kelekatan dan relasi, status sosial dan kekayaan dan 

pencapaian tujuan. 

Ryff juga meneliti masalah kesejahteraan psikologis. Konsep Ryff 

berawal dari adanya keyakinan bahwa kesehatan yang positif tidak 

sekedar adanya penyakit fisik saja. Kesejahteraan psikologis terdiri dari 

adanya kebutuhan untuk merasa baik secara psikologis. Selain itu, 

menurut Ryff (dalam Amawidyati, Sukma dan Utami,) Psychological 

Well-Being merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

kesehatan psikologis individu berdasarkan pemenuhan kriteria fungsi 

psikologi positif (positive psychological functioning). 

Psychological Well-Being, Ryff (1989) adalah keadaan dimana 

individu mampu menerima dirinya apa adanya, mampu membentuk 

hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian terhadap 

tekanan sosial, mampu mengontrol lingkungan eksternal, memiliki arti 

hidup, serta mampu merealisasikan potensi dirinya secara kontiniu. 

Psychological Well-Being merupakan suatu konsep yang berkaitan 

dengan apa yang dirasakan individu mengenai aktivitas dalam kehidupan 

sehari-hari serta mengarah pada pengungkapan perasaan-perasaan pribadi 

atas apa yang dirasakan oleh individu sebagai hasil dari pengalaman 

hidupnya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan psikologis 

adalah keadaan dimana individu mampu menerima keadaan dirinya secara 
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positif, baik keadaan yang sedang dijalaninya saat ini maupun pengalaman 

hidupnya termasuk pengalaman yang dianggapnya tidak menyenangkan 

dan menerima semua itu sebagai bagian dari dirinya. 

 

2.3.3 Dimensi-Dimensi Psychological Well-Being 

Dimensi kesejahteraan positive functioning psikologis yang 

dikemukakan Ryff (dalam Sari dan Dian, 2006) mengacu pada teori 

(Maslow, Rogers, Jung dan Allport), teori perkembangan (Erikson, 

Buhler, dan Neugarten), dan teori kesehatan mental (Jahoda). Ryff (dalam 

Amawidyati dkk, 2007) menyusun enam dimensi kesejahteraan psikologis 

sebagaimana berikut: 

1) Penerimaan diri (self acceptance)  

Penerimaan diri yang dimaksud adalah kemampuan 

seseorang menerima dirinya secara keseluruhan baik pada masa 

kini dan masa lalunya. Seseorang yang menilai positif diri sendiri 

adalah individu yang memahami dan menerima berbagai aspek diri 

termasuk di dalamnya kualitas baik maupun buruk, dapat 

mengaktualisasikan diri, berfungsi optimal dan bersikap positif 

terhadap kehidupan yang dijalaninya. 

Sebaliknya, individu yang menilai negatif diri sendiri 

menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap kondisi dirinya, 

merasa kecewa dengan apa yang telah terjadi pada kehidupan masa 

lalu, bermasalah dengan kualitas personalnya dan ingin menjadi 

orang yang berbeda dari diri sendiri atau tidak menerima diri apa 

adanya. 

Dapat disimpulkan bahwa penerimaan diri seseorang bisa 

dilihat dari bagaimana individu memandang keadaan dirinya 
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secara positif serta bisa menerima keadaan masa lalunya secara 

bijak tanpa harus menyalahkan diri sendiri maupun menjadikan 

orang lain sebagai kambing hitam atas permasalahannya. 

 

2) Hubungan positif dengan orang lain (positive relations with 

others) 

Hubungan positif yang dimaksud adalah kemampuan 

individu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain di 

sekitarnya. Individu yang tinggi dalam dimensi ini ditandai dengan 

mampu membina hubungan yang hangat dan penuh kepercayaan 

dari orang lain. Selain itu, individu tersebut juga memiliki 

kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, dapat menunjukkan 

empati, afeksi, serta memahami prinsip memberi dan menerima 

dalam hubungan antar pribadi. 

Demikian pun sebaliknya, individu yang rendah dalam 

dimensi hubungan positif dengan orang lain, terisolasi dan merasa 

frustasi dalam membina hubungan interpersonal, tidak 

berkeinginan untuk berkompromi dalam mempertahankan 

hubungan dengan orang lain. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa individu yang 

memiliki hubungan yang positif dengan orang lain adalah individu 

yang bisa membuka diri dengan lingkungannya dan memiliki 

keinginan untuk berbagi kasih sayang dan kepercayaan dengan 

orang lain. 
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3) Otonomi (autonomy) 

Otonomi digambarkan sebagai kemampuan individu untuk 

bebas namun tetap mampu mengatur hidup dan tingkah lakunya. 

Individu yang memiliki otonomi yang tinggi ditandai dengan 

bebas, mampu untuk menentukan nasib sendiri (self-

determination) dan mengatur perilaku diri sendiri, kemampuan 

mandiri, tahan terhadap tekanan sosial, mampu mengevaluasi diri 

sendiri, dan mampu mengambil keputusan tanpa adanya campur 

tangan orang lain. 

Sebaliknya, individu yang rendah dalam dimensi otonomi 

akan sangat memperhatikan dan mempertimbangkan harapan dan 

evaluasi dari orang lain, berpegangan pada penilaian orang lain 

untuk membuat keputusan penting, serta mudah terpengaruh oleh 

tekanan sosial untuk berfikir dan bertingkah laku dengan cara-cara 

tertentu. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa individu yang otonom 

adalah individu yang senantiasa mempercayai kemampuan dirinya 

dalam menghadapi lingkungan termasuk bila ada situasi yang 

dianggap dapat mengancam dirinya serta memiliki keterampilan 

yang baik dalam mengambil keputusan atas suatu permasalahan. 

 

4) Penguasaan lingkungan (environmental mastery) 

Penguasaan lingkungan digambarkan dengan kemampuan 

individu untuk mengatur lingkungannya, memanfaatkan 

kesempatan yang ada di lingkungan, menciptakan, dan mengontrol 

lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Individu yang tinggi dalam 

dimensi penguasaan lingkungan memiliki keyakinan dan 
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kompetensi dalam mengatur lingkungan. Ia dapat mengendalikan 

aktivitas eksternal yang berada di lingkungannya termasuk 

mengatur dan mengendalikan situasi kehidupan sehari-hari, 

memanfaatkan kesempatan yang ada di lingkungan, serta mampu 

memilih dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan 

kebutuhan pribadi. Penguasaan lingkungan adalah kemampuan 

individu untuk memilih atau mengubah lingkungan sehingga 

sesuai dengan kebutuhannya. 

Sebaliknya individu yang memiliki penguasaan lingkungan 

yang rendah akan mengalami kesulitan dalam mengatur situasi 

sehari-hari, merasa tidak mampu untuk mengubah atau 

meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya serta tidak mampu 

memanfaatkan peluang dan kesempatan diri lingkungan sekitarnya. 

Hal inilah yang dimaksud dalam dimensi ini mampu untuk 

memanipulasi keadaan sehingga sesuai dengan kebutuhan dan 

nilai-nilai pribadi yang dianutnya dan mampu untuk 

mengembangkan diri secara kreatif melalui aktivitas fisik maupun 

mental. Sebaliknya, individu yang kurang baik dalam dimensi ini 

akan menampakkan ketidakmampuan untuk mengatur kehidupan 

sehari-hari, dan kurang memiliki kontrol terhadap lingkungan luar. 

 

5) Tujuan hidup (purpose of life) 

Tujuan hidup memiliki pengertian individu memiliki 

pemahaman yang jelas akan tujuan dan arah hidupnya, memegang 

keyakinan bahwa individu mampu mencapai tujuan dalam 

hidupnya, dan merasa bahwa pengalaman hidup di masa lampau 

dan masa sekarang memiliki makna. Individu yang tinggi dalam 
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dimensi ini adalah individu yang memiliki tujuan dan arah dalam 

hidup, merasakan arti dalam hidup masa kini maupun yang telah 

dijalaninya, memiliki keyakinan yang memberikan tujuan hidup 

serta memiliki tujuan dan sasaran hidup. 

Sebaliknya individu yang rendah dalam dimensi tujuan 

hidup akan kehilangan makna hidup, arah dan cita-cita yang tidak 

jelas, tidak melihat makna yang terkandung untuk hidupnya dari 

kejadian di masa lalu, serta tidak mempunyai harapan atau 

kepercayaan yang memberi arti pada kehidupan. 

Sehingga dapat disimpulkan, individu dalam menjalani 

hidupnya hendaknya senantiasa memiliki tujuan hidup yang harus 

ditempuhnya untuk mencapai suatu harapan yang didambakan, 

sehingga dengan begitu individu dapat merasakan makna hidup 

yang dijalaninya yang bisa membuatnya untuk bisa lebih 

menghargai diri sendiri secara proporsional. 

 

6) Pertumbuhan pribadi (personal growth) 

Individu yang tinggi dalam dimensi pertumbuhan pribadi 

ditandai dengan adanya perasaan mengenai pertumbuhan yang 

berkesinambungan dalam dirinya, memandang diri sebagai 

individu yang selalu tumbuh dan berkembang, terbuka terhadap 

pengalaman-pengalaman baru, memiliki kemampuan dalam 

menyadari potensi diri yang dimiliki, dapat merasakan peningkatan 

yang terjadi pada diri dan tingkah lakunya setiap waktu serta dapat 

berubah menjadi pribadi yang lebih efektif dan memiliki 

pengetahuan yang bertambah. 
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Sebaliknya, individu yang memiliki pertumbuhan pribadi 

rendah akan merasakan dirinya mengalami stagnasi, tidak melihat 

peningkatan dan pengembangan diri, merasa bosan dan kehilangan 

minat terhadap kehidupannya, serta merasa tidak mampu dalam 

mengembangkan sikap dan tingkah laku yang baik. 

Dapat disimpulkan bahwa individu menyadari 

kemampuannya dalam merencanakan dan melakukan berbagai 

kegiatan yang dapat membantunya untuk mengembangkan diri, 

belajar dari kesalahannya untuk melakukan perbaikan yang positif 

secara kontiniu. 

 

2.3.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Psychological Well-Being 

Faktor-faktor yang mempengaruhi PWB seseorang adalah sebagai 

berikut: 

1) Status sosial ekonomi meliputi: besarnya income 

(penghasilan) keluarga, tingkat pendidikan, keberhasilan 

pekerjaan, kepemilikan materi, status sosial di masyarakat. 

2) Jaringan sosial, berkaitan dengan aktivitas sosial yang 

diikuti oleh individu seperti aktif dalam pertemuan-

pertemuan atau organisasi, kualitas dan kuantitas aktivitas 

yang dilakukan, dan dengan siapa kontak sosial dilakukan. 

3) Kompetensi pribadi, yaitu kemampuan atau skill pribadi 

yang dapat digunakan sehari-hari, didalamnya mengandung 

kompetensi kognitif. 

4) Religiusitas, hal ini berkaitan dengan transendensi segala 

persoalan hidup kepada Tuhan. Individu yang memiliki 

tingkat religiusitas tinggi lebih mampu memaknai kejadian 
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hidupnya secara positif sehingga hidupnya menjadi lebih 

bermakna (terhindar dari stres dan depresi). 

5) Kepribadian, individu yang memiliki banyak kompetensi 

pribadi dan sosial, seperti penerimaan diri, mampu 

menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, 

coping skill yang efektif cenderung terhindar dari konflik 

dan stres. 

6) Jenis Kelamin: Wanita cenderung lebih memiliki 

kesejahteraan psikologis dibandingkan laki-laki. Hal ini 

dikaitkan dengan pola pikir yang berpengaruh terhadap 

strategi koping yang dilakukan, serta aktivitas sosial yang 

dilakukan. Wanita lebih mampu mengekspresikan emosi 

dengan curhat kepada orang lain. Wanita juga lebih senang 

menjalin relasi sosial dibanding laki-laki. 

 

2.4 Kebermaknaan Hidup 

2.4.1 Pengertian Kebermaknaan Hidup 

Frankl (2005) mengemukakan bahwa kebermaknaan hidup 

merupakan orang yang menghayati hidupnya bermakna dan menunjukkan 

kehidupan yang mereka jalani penuh dengan semangat, optimis, tujuan 

hidup jelas, kegiatan yang mereka lakukan lebih terarah dan lebih disadari, 

mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, memiliki pergaulan yang 

tidak dibatasi namun tidak kehilangan identitas diri, tabah apabila 

dihadapkan pada suatu penderitaan dan menyadari bahwa ada hikmah 

dibalik penderitaan serta memiliki rasa cinta dan menerima cinta. 

Kebermaknaan hidup adalah penghayatan individu terhadap keberadaan 

dirinya, memuat hal-hal yang dianggap penting, dirasakan berharga, dan 
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dapat memberikan arti khusus yang menjadi tujuan hidup sehingga 

membuat individu menjadi berarti dan berharga. Salah satu cara untuk 

mencapai kebermaknaan hidup adalah dengan nilai bersikap, yaitu cara 

individu menunjukkan keberanian dalam menghadapi penderitaan serta 

bagaimana individu memberikan makna pada penderitaan yang dihadapi. 

Hanya dengan makna yang baik orang akan menjadi insan yang berguna 

tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Kerusakan 

moral dan gangguan jiwa adalah karena orang tidak memiliki makna hidup 

yang baik.  

Kebermaknaan hidup adalah penghayatan individu terhadap 

keberadaan dirinya, memuat hal-hal yang dianggap penting, dirasakan 

berharga, dan dapat memberikan arti khusus yang menjadi tujuan hidup 

sehingga membuat individu menjadi berarti dan berharga serta 

memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan 

dalam kehidupan (the purpose in life) (Bastaman, 2007). Makna hidup 

adalah hal-hal yang memberikan arti khusus bagi seseorang, yang apabila 

berhasil dipenuhi akan menyebabkan kehidupannya dirasakan berarti dan 

berharga, sehingga akan menimbulkan penghayatan bahagia (happiness). 

Setiap manusia menginginkan kehidupan yang penuh arti, makna, 

dan fungsi. Frankl (dalam Anggriany, 2006) mengungkapkan bahwa 

kebermaknaan hidup sebagai keadaan yang menunjukkan sejauh mana 

seseorang telah mengalami dan menghayati keberadaan hidupnya menurut 

sudut pandang dirinya sendiri. Apabila seseorang telah mampu membuat 

sebuah keputusan dalam hidupnya diantara pilihan-plihan yang ada, maka 

orang tersebut sudah mencapai kebermaknaan hidup. Kebermaknaan 

hidup dapat diwujudkan dalam sebuah keinginan untuk menjadi orang 

yang berguna untuk orang lain. Makna yang baik akan mengembangkan 
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setiap insan menjadi orang yang berguna tidak hanya untuk dirinya sendiri 

tetapi juga untuk orang lain. 

Pernyataan Frankl tersebut menunjukkan bahwa sesuatu dinilai 

bermakna atau tidak tergantung penilaian individu masing-masing. Makna 

hidup merupakan sesuatu yang unik dan khusus artinya hanya bisa 

dipenuhi oleh orang yang bersangkutan sehingga bisa memiliki arti yang 

bisa memuaskan keinginan orang tersebut untuk mencari makna hidup. 

Menurut Abraham Maslow (dalam Sumanto, 2006), kebermaknaan 

hidup adalah meta motives atau meta needs atau kebutuhan yang 

berkembang, yang bekerja sesuai dengan aturan. Meta motives 

memerlukan pemenuhan untuk fungsi kesehatan dan menghasilkan sakit 

dan penyakit jika tidak terpenuhi. Pemenuhan kebermaknaan hidup secara 

total adalah idealisme. Setiap individu bebas memilih kebermaknaannya. 

Maslow menambahkan bahwa kodrat alamiah manusia adalah kemampuan 

spiritual. Kemampuan spiritual dapat diwujudkan dalam bentuk 

penggalian diri individu berupa aktualisasi diri melalui 

keputusankeputusan yang nantinya akan meningkatkan mutu dan isinya. 

Berdasarkan beberapa definisi kebermaknaan hidup tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kebermaknaan hidup adalah sebuah keadaan dimana 

individu mampu menghayati kehidupannya yang bersifat khusus, unik, 

bebas dalam memilih sikap, bertanggungjawab atas pilihan yang telah 

diambil. 

 

2.4.2 Konsep Dasar Kebermaknaan Hidup 

Teori Viktor Frankl memahami kebermaknaan hidup sebagai 

proses penemuan isi dunia sekitar yang bermakna intrinsik secara 

individual. Menurut teorinya kebermaknaan hidup tidak diciptakan namun 



36 
 

ditemui di luar individu. Kebermaknaan hidup dapat dicapai melalui nilai 

kreatif, pengalaman dan sikap. Menurut Frankl (Schultz, 1991) nilai 

kreatif memberikan inspirasi kepada individu untuk menghasilkan, 

menciptakan dna mencapai keberhasilan, yang biasanya berhubungan 

dengan karya dan pekerjaan. Nilai pengalaman termasuk pengalaman 

positif seperti menemukan kebenaran, cinta, dan apresiasi terhadap 

keindahan. Dalam hal ini kemungkinan ada individu yang mengalami 

ketidakadilan, penyakit, penderitaan dan kematian. Situasi-situasi buruk 

yang dialami yang menimbulkan keputusasaan dan tidak ada harapan, juga 

dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk menemukan 

kebermaknaan hidup. Nilai sikap yaitu berkaitan dengan sikap yang 

diberikan individu terhadap kondisi-kondisi yang tidak dapat diubah, 

seperti ketidakadilan, penyakit, penderitaan dan kematian.  

 

2.4.3 Aspek Kebermaknaan Hidup 

Menurut Frankl (Bastaman, 1996) menyebutkan ada tiga aspek 

kebermaknaan hidup yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu: 

1) Kebebasan berkehendak (freedom of will)  

Kebebasan berkehendak adalah kebebasan yang dimiliki 

seseorang untuk menentukan pilihan, dan oleh karenanya 

seseorang mengambil peranan yang besar dalam menentukan 

nasibnya sendiri. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan 

untuk menentukan sikap terhadap kondisi biologis, kondisi 

psikologis, sosiokultural dan kesejarahannya namun diimbangi 

tanggung jawab agar tidak berkembang menjadi kesewenangan. 

Kebebasan dalam hal ini bukan kebebasan yang mutlak dan tanpa 

batas karena manusia diciptakan selain dengan kelebihan juga 
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dilengkapi dengan keterbatasan masing-masing. Keterbatasan 

manusia berupa keterbatasan secara fisik atau ragawi (tenaga, daya 

tahan, stamina, usia), aspek kejiwaan (kemampuan, keterampilan, 

kemauan, ketekunan, bakat, sifat, tanggung jawab pribadi), aspek 

sosial budaya (dukungan lingkungan, kesempatan, tanggung jawab 

sosial, ketaatan pada norma), dan aspek kerohanian (iman, ketaatan 

beribadah, cinta kasih). Istilah yang sesuai adalah “the sel 

determining being”, artinya manusia dalam batas-batas tertentu 

memiliki kemampuan dan kebebasan untuk mengubah kondisi 

hidupnya guna meraih kondisi hidup yang berkualitas. Kebebasan 

harus disertai rasa tanggung jawab agar tidak berkembang menjadi 

kesewenang-wenangan. 

 

2) Kehendak hidup bermakna (will to meaning) 

Kehendak hidup bermakna adalah hasrat yang memotivasi 

setiap orang untuk bekerja, berkarya, dan melakukan 

kegiatankegiatan penting lainnya dengan tujuan agar hidupnya 

berharga dan dihayati secara bermakna. Jadi sebagai motivasi 

utama manusia, kehendak hidup bermakna mendambakan 

seseorang menjadi pribadi yang penting dan berharga serta 

memiliki tujuan hidup yang jelas dan sarat dengan kegiatan-

kegiatan yang bermakna pula. Hasrat yang paling mendasar dari 

setiap manusia adalah hasrat untuk hidup bermakna. Hasrat yang 

terpenuhi akan menjadikan kehidupan yang dijalani terasa indah, 

berharga, berguna, dan berarti (meaningful) dan bila tidak 

terpenuhi akan menyebabkan kehidupan dirasakan tidak bermakna 

(meaningless). Setiap manusia mendambakan dirinya sebagai 



38 
 

orang yang bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri serta 

menjadi orang yang mampu menentukan sendiri apa yang akan 

dilakukannya dan apa yang paling baik bagi dirinya dan 

lingkungannya. Kehendak hidup bermakna merupakan keinginan 

dalam diri manusia untuk menjadi orang yang berguna dan 

berharga bagi dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya 

yang mampu memotivasi manusia untuk bekerja, berkarya dan 

melakukan kegiatan-kegiatan penting lainnya agar hidupnya 

berharga, hingga pada akhirnya menimbulkan kebahagiaan dan 

kepuasan dalam menjalani kehidupan. 

 

3) Makna hidup (meaning of life) 

Makna hidup adalah sesuatu yang dianggap penting, benar, 

dan didambakan serta memberi nilai khusus bagi seseorang. Bila 

berhasil ditemukan dan dipenuhi akan menyebabkan kehidupan ini 

dirasakan demikian berarti dan berharga serta dapat dijadikan tujuan 

hidupnya. Makna yang diberikan adalah makna pribadi, tidak ada 

seorang pun yang diuntungkan oleh pencapaian tujuan mereka dan 

keingintahuan mereka berhenti pada diri mereka sendiri. Makna hidup 

akan selalu berubah tetapi tidak pernah hilang. Ada tiga cara yang 

dapat ditempuh untuk menemukan makna hidup yaitu (1) melalui 

pekerjaan atau perbuatan, (2) dengan mengalami sesuatu atau melalui 

seseorang, (3) melalui sikap terhadap penderitaan. Makna hidup bisa 

ditemukan saat berhadapan dengan penderitaan. 

Crumbaugh (1978) menciptakan The Purpose in Life Test 

berdasarkan pandangan Frankl tentang pengalaman dalam 

menemukan makna hidup, yang dapat dipakai untuk mengukur 

seberapa tinggi makna hidup seseorang. Aspek-aspek yang 
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digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya makna hidup 

tersebut, antara lain:  

a) Tujuan hidup 

Tujuan hidup adalah segala sesuatu yang dianggap penting 

dan berharga bagi seseorang, dan memberi nilai khusus, serta 

dapat dijadikan sebagai tujuan hidup bagi individu. Manusia 

bisa menemukan makna hidup dari agama atau melalui 

realisasi keagamaan, nilai-nilai manusiawi yang mencakup 

nilai kreatif, nilai estetis, nilai etis, dan nilai pengalaman. 

Manusia bisa menemukan makna selain melalui kehidupan 

beragama juga melalui kerja, kebenaran, cinta, dan 

pengalaman. 

b) Kepuasan hidup 

Kepuasan hidup adalah penilaian seseorang terhadap hidup 

yang dijalaninya, sejauh mana mampu menikmati dan 

merasakan kepuasan dalam hidup dan segala aktivitas yang 

dijalaninya. 

c) Kebebasan berkeinginan 

Kebebasan adalah perasaan mampu mengendalikan 

kebebasan dalam hidup secara bertanggungjawab. 

d) Sikap terhadap kematian 

Sikap terhadap kematian adalah pandangan dan kesiapan 

seseorang terhadap kematian yang dihadapi oleh setiap 

manusia. 

e) Pikiran tentang bunuh diri 

Pikiran tentang bunuh diri adalah pemikiran seseorang 

tentang perbuatan bunuh diri. Bagi orang yang mempunyai 

makna hidup akan berusaha menghindari keinginan untuk 
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melakukan bunuh diri atau bahkan tidak pernah 

memikirkannya. 

f) Kepantasan hidup 

Kepantasan hidup adalah penilaian seseorang terhadap 

hidupnya, sejauh mana individu merasa bahwa apa yang telah 

dialami dalam hidup adalah sebagai sesuatu hal yang wajar. 

 

2.4.4 Nilai-nilai kebermaknaan hidup 

Menurut Frankl (dalam Bastaman, 2007) ada tiga kegiatan yang 

menjadi faktor secara potensial mengandung nilai-nilai sehingga 

memungkinkan seseorang menemukan makna hidup apabila diterapkan 

dan dipenuhi, yakni: 

a) Nilai-nilai kreatif (creative values) 

Nilai-nilai kreatif adalah bagaimana seseorang mampu 

memberikan sesuatu yang berharga dan berguna pada kehidupan 

melalui komitmen sesungguhnya dalam berkarya. Nilai-nilai 

kreatif terwujud dalam bentuk bekerja, mencipta, dan 

melaksanakan tugas dalam lingkup yang luas serta dilaksanakan 

dengan tanggung jawab. Makna diberikan pada setiap momen 

kehidupan melalui tindakan-tindakan yang menciptakan suatu hasil 

yang kelihatan ataupun suatu ide yang tidak kelihatan atau dapat 

juga dengan melayani orang lain yang merupakan suatu ungkapan 

individu. Apa yang dilakukan pun diarahkan agar individu dapat 

berguna bagi diri sendiri dan orang lain. 

Pekerjaan hanya merupakan sarana yang memberikan 

kesempatan untuk menemukan dan mengembangkan makna hidup. 

Makna hidup tidak terletak pada pekerjaan tetapi lebih bergantung 
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pada pribadi yang bersangkutan, dalam hal ini sikap positif dan 

mencintai pekerjaan itu serta cara bekerja yang mencerminkan 

keterlibatan pribadi pada pekerjaannya. 

 

b) Nilai-nilai penghayatan (experiential values) 

Nilai-nilai penghayatan merupakan apa yang diterima oleh 

individu dari kehidupannya, misal menemukan kebenaran, 

keindahan, dan kasih sayang. Mencoba memahami, meyakini, dan 

menghayati berbagai nilai yang ada dalam kehidupan, seperti 

kebenaran, keindahan, kasih sayang, kebajikan, keimanan, dan 

lain-lain. Nilai-nilai penghayatan merupakan apa yang diterima 

oleh individu dari kehidupan melalui interaksinya dengan manusia 

dan alam. Nilai-nilai penghayatan didapat dari interaksi dan 

komitmen untuk berhubungan baik dengan orang lain dan 

lingkungan sosial. 

Menghayati dan meyakini sebuah nilai dapat menjadikan 

seseorang berarti hidupnya misal dari agama yang diyakininya atau 

dengan menekuni sebuah cabang seni tertentu. Cinta kasih dapat 

pula menjadikan seseorang menghayati perasaan berarti dalam 

hidupnya. Melalui dicintai dan mencintai orang lain, seseorang 

akan merasa hidupnya penuh dengan pengalaman hidup yang 

membahagiakan. 

Mencintai seseorang berarti menerima sepenuhnya keadaan 

orang itu seperti apa adanya serta dapat benar-benar memahami 

sedalam-dalamnya kepribadian orang tersebut dengan penuh 

pengertian. Cinta kasih senantiasa menunjukkan kesediaan untuk 
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berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya kepada orang yang dikasihi 

serta ingin menampilkan diri sebaik mungkin di hadapannya. 

 

c) Nilai-nilai sikap (attitude values) 

Nilai-nilai sikap merupakan sikap yang diberikan oleh 

individu terhadap kondisi-kondisi tragis yang telah terjadi seperti 

penyakit, penderitaan, dan kematian. Situasi-situasi yang buruk 

yang menimbulkan keputusasaan dan tampak tanpa harapan dapat 

memberikan kesempatan yang sangat besar bagi individu dalam 

menemukan makna hidupnya. Keputusan akan sikap yang tepat 

akan mengurangi beban bahkan dapat menimbulkan makna yang 

lebih berarti. Peristiwa tragis dapat menjadi pelajaran berharga 

yang justru membantu proses kematangan dan memberi 

sumbangan bagi kebaikan di masa yang akan datang. Berdasarkan 

pernyataan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sumber-

sumber yang memungkinkan manusia menemukan makna hidup 

adalah nilai-nilai kreatif, nilai-nilai penghayatan, dan nilai-nilai 

bersikap. 

 

2.5 Pengertian Primigravida dan Multigravida 

Gravida adalah istilah yang digunakan dalam kebidanan yang 

artinya seorang wanita yang sedang hamil. Kehamilan adalah suatu 

keadaan dimana janin dikandung didalam tubuh wanita, yang 

sebelumnya diawali dengan proses pembuahan dan diakhiri dengan 

proses persalinan (Prawiroharjho, 1999).  

Primi berarti pertama. Primigravida adalah seorang wanita 

hamil untuk pertama kali. Kehamilan terjadi apabila ada dua 
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pertemuan dan persenyawaan antara sel telur (ovum) dan mani 

(spermatozoa) lamanya kehamilan mulai dari ovulasi sampai 

partus kira-kira 280 hari atau 40 minggu kehamilan. Primigravida 

adalah keadaan di mana seorang wanita mengalami masa 

kehamilan untuk pertama kalinya (Manuaba, 2007). Multigravida 

adalah wanita yang sudah hamil, dua kali atau lebih (Varney, 

2006). Perbedaan mendasar kehamilan primigravida dengan 

multigravida yaitu pada primigravida ostium uteri internum belum 

terbuka dan akan terbuka lebih dahulu, sehingga serviks akan 

mendatar dan menipis kemudian ostium uteri internum baru akan 

membuka. Sedangkan pada multigravida, ostium uteri internum 

dan ostium uteri eksternum sudah sedikit terbuka (Prawirohardjo, 

2009) 

 

2.6 Budaya dan Tradisi suku Nuaulu 

2.6.1 Teori Budaya 

 Menurut Koentjaraningrat (2000) kebudayaan dengan kata dasar 

budaya berasal dari bahasa sansakerta ”buddhayah”, yaitu bentuk jamak 

dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Jadi Koentjaraningrat 

mendefinisikan budaya sebagai “daya budi” yang berupa cipta, karsa dan 

rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu 

sendiri. Menurut Liliweri (2014) kebudayaan adalah cara dan pola hidup 

yang total dari kelompok orang yang berbagi perilaku, nilai-nilai, norma, 

dan benda material. Menurut Tylor (1871) kebudayaan adalah kompleks 

yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-

istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai 

anggota masyarakat. Budaya adalah sistem dari pola-pola tingkah laku 
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yang diturunkan secara sosial yang bekerja menghubungkan komunitas 

manusia dengan lingkungan ekologi mereka. Konsep budaya turun 

menjadi pola tingkah laku yang terikat kepada kelompok-kelompok 

tertentu, yaitu menjadi sebuah "adat istiadat" (customs) atau "cara 

kehidupan" (way of life) manusia. Dalam artian bahwa, setiap kelompok 

masyarakat menciptakan budayanya untuk menggambarkan cara hidupnya 

sesuai kebutuhan untuk menunjang kehidupan kelompoknya serta 

mempertahankan norma-norma yang berlaku. 

 

2.6.2 Gambaran Umum Suku Nuaulu 

Pulau Seram adalah sebuah pulau kecil di bagian timur Indonesia. 

Luasnya lebih besar dari pulau-pulau lain di gugusan kepulauan Maluku 

yakni 18.625 km², dalam kosmologi orang Maluku, Pulau Seram diyakini 

sebagai tempat asal-usul manusia asli Maluku, yang turun dari kerajaan 

purba Nunusaku, dan menyebar ke pulau-pulau kecil sekitarnya. Pulau ini 

sering dikenal dengan sebutan Nusaina dari kata Nusa yang berarti 

“Pulau”, dan Ina yang berarti “Ibu”, untuk itulah pulau Seram dikenal 

sebagai “Pulau Ibu”. Pulau Seram berada ditengah-tengah gugusan pulau 

lainnya di wilayah Indonesia Timur, yakni sebelah utara berbatasan 

dengan Pulau Halmahera, sebelah timur berbatasan dengan Papua, di 

selatan ada Nusa Tenggara Timur, dan sebelah barat berbatasan dengan 

Pulau Sulawesi. Pulau Seram memiliki berbagai macam tradisi budaya 

yang masih dilestarikan hingga kini, salah satunya tradisi yang dimiliki 

oleh kelompok suku bangsa yang mendiami wilayah Seram Tengah bagian 

Selatan yang disebut sebagai masayarakat Nuaulu. Nuaulu atau Noaulu 

berasal dari kata Noa yang adalah sebuah nama sungai, Ulu artinya kepala 

sungai (hulu). Masyarakat Nuaulu atau orang Naulu pada awalnya 
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mendiami pemukiman mereka disekitar kepala air (hulu) dari Sungai Nua 

yang letaknya bersebelahan dengan Sungai Salawai di sekitar Gunung 

Nua. Wilayah ini berada sekitar kawasan Pulau Seram bagian utara. 

Masyarakat Nuaulu pada awalnya merupakan kelompok nomaden, melalui 

proses berpindah-pindah, sekarang orang Nuaulu telah menetap dan 

mendiami kawasan Seram Tengah bagian Selatan. Jadi suku Nuaulu 

adalah penduduk yang datang dari hulu sungai Nua yang memiliki wilayah 

petuanan mereka yang cukup besar di daerah daratan (bukan wilayah 

pesisir pantai). Populasi suku Nuaulu mencapai 3911 (tiga ribu sembilan 

ratus sebelas) jiwa (dalam Setyowati, 2016). Mereka tersebar di delapan 

daerah yaitu, Hahuwalan, Tawane-Waene, Latan (kampung lama), Rohua, 

Bonara, Simalouw, Yalahatan dan Negeri Nua Nea, namun karena sensus 

penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Maluku Tengah maka sekarang 

ini masyarakat suku Nuaulu telah ditetapkan untuk mendiami lima daerah 

yakni Rohua, Bonara, Simalouw, Yalahatan dan Negeri Nua Nea. Dalam 

kehidupan masyarakat Nuaulu sampai saat ini, baik secara individu, 

keluarga, maupun sebagai persekutuan masyarakat, terdapat berbagai 

tradisi yang melembaga dan mengatur tentang kedudukan dan 

tanggungjawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sistem 

sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Nuaulu tentang pembagian 

tugas maupun kedudukan dan peran dari perempuan dan laki-laki telah 

dijalani oleh mereka sejak hidup nomaden hingga telah menjadi penduduk 

yang menetap di daerah-daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah 

Maluku Tengah. Mereka menganggap bahwa perempuan memiliki 

kedudukan lebih atau sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki. Dalam 

kehidupan sosialnya, suku Nuaulu hingga kini masih memegang teguh dan 

setia menjalankan tradisi budaya serta tetap memegang nilai-nilai adat 



46 
 

yang diwariskan leluhur yakni, upacara masa kehamilan (Nuhune), 

upacara masa kelahiran (Suu Anaku), upacara masa dewasa pada 

perempuan (Pinamou), upacara masa dewasa bagi laki-laki (Pataheri), 

upacara perkawinan, dan upacara kematian (dalam Utami, 2015). 

 

2.6.3 Ritual Adat Nuhune 

Upacara Nuhune atau upacara menjadi ibu merupakan sebuah 

upacara ritual pengasingan wanita yang masa kehamilannya memasuki 

usia sembilan bulan hingga 40 hari pasca melahirkan. Bagi suku Nuaulu 

ritual ini merupakan sebuah kegiatan sakral yang harus dilakukan, karena 

hal ini dilatarbelakangi tentang asumsi masyarakat tersebut bahwa 

perempuan yang sedang hamil tidak mengeluarkan darah selama sembilan 

bulan, dan ketika mendekati waktu persalinan pastinya akan mengeluarkan 

darah yang begitu banyak. Otomatis perempuan itu harus diasingkan, hal 

ini pun juga dilatabelakangi karena bagi masyarakat Nuaulu darah 

perempuan itu kotor dan membawa sial sebab dapat menghilangkan 

kekuatan atau kesaktian kaum laki-laki yang telah diwarisi secara turun 

temurun. Jika seorang laki-laki terkena darah dari perempuan yang 

bersalin tersebut maka otomatis kesaktiannya akan hilang, dan malapetaka 

akan menimpanya sepanjang hidup. Selain itu masa kehamilan bulan 

pertama hingga bulan kedelapan bagi suku Nuaulu adalah peristiwa yang 

biasa, namun saat usia kandungan seorang perempuan telah mencapai usia 

ke sembilan bulan, barulah dimulai sebuah kehidupan dan pada diri 

perempuan tersebut banyak diliputi oleh pengaruh roh-roh jahat yang 

dapat menimbulkan berbagai bahaya gaib. Bukan saja bagi dirinya sendiri 

dan anak yang dikandungnya, melainkan bagi semua masyarakat suku 

tersebut, khususnya kaum laki-laki. Sehingga, untuk menghindari 
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pengaruh roh-roh jahat, perempuan hamil ini harus dilakukan upacara 

ritual dan perlu diasingkan dengan menempatkannya di sebuah gubuk atau 

yang disebut masyarakat Nuaulu sebagai Posune.  

Bagi masyarakat Nuaulu usia kehamilan satu hingga delapan bulan 

bukan merupakan suatu proses dimulainya bentuk kehidupan, sedangkan 

secara normal atau biologis kehidupan dimulai pada saat terjadinya 

konsepsi atau pembuahan, yakni bersatunya sel telur (ovum: tunggal, ova: 

jamak) dan sel laki-laki (spermatozoa: tunggal, spermatozoon: jamak), 

kedua sel yang telah bersatu tersebut tumbuh dan berkembang dalam 

organ reproduksi wanita (rahim) sampai sembilan bulan (Bobak, 

Lowdermilk & Jensen 2004). Proses dimulainya bentuk kehidupan dilihat 

dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan janin intra uteri mulai 

sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan (Manuaba, 

1998). Adapun maksud dan tujuan dari penyelenggaran upacara kehamilan 

bulan ke sembilan adalah untuk memenuhi norma-norma adat istiadat 

yang telah ditetapkan oleh para leluhur, maka praktek pelaksanaan upacara 

ini maksud dan tujuannya adalah sebagai sebuah penghormatan akan 

tradisi yang sudah turun temurun, serta untuk mencengah kemungkinan 

terjadinya berbagai bahaya gaib yang dapat menghambat bahkan 

meniadakan hidup sang ibu. Bahaya-bahaya gaib itu dapat berupa 

keguguran, kematian sang ibu disaat melahirkan, hilangnya kandungan 

secara gaib dan sebagainya. Dalam tanggapan masyarakat, bahaya yang 

kemungkinan dapat terjadi pada kehamilan bulan ke sembilan tidak hanya 

menimpa perempuan yang bersangkutan tapi dapat pula menimpa 

keluarganya bahkan masyarakat setempat secara keseluruhan. Jika ritual 

masa kehamilan selesai dengan baik, maka pihak keluarga wajib 

melaksanakan upacara adat yang dilakukan dengan cara makan sirih 
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pinang dan makan patita bersama rekan keluarga dan tua adat di Baileo. 

Upacara perayaan di Baileo sebagai tanda rasa syukur karena mereka tahu 

bahwa malapetaka tidak akan menimpa suku mereka dan wanita hamil 

beserta anaknya pun selamat dari bahaya roh-roh jahat. 

Berbagai macam upacara ritual yang wajib dilakukan oleh 

masyarakat Nuaulu dimaknai sebagai sebuah rasa hormat kepada Tuhan 

yang mereka sebut sebagai Upu Ama
1
 dan Upu Kuanahatanah atau Upu 

Naha Tanah
2
. Sistem kepercayaan masyarakat Nuaulu bersifat agama 

suku, sehingga semua bentuk ritual budaya wajib mereka lakukan sebagai 

sebuah kegiatan religi dan tidak boleh diabaikan, sebab jika salah satu dari 

ritual-ritual tersebut tidak mereka jalankan maka akan mendatangkan 

malapetaka atas suku Nuaulu. Otomatis dapat kita katakan bahwa siap 

atau tidak siap, kuat atau tidak kuat seorang wanita dalam menjalankan 

ritual masa kehamilan ini, ia tetap harus melakukannya sebagai bukti 

ketaatan kepada budaya dan bukti ibadahnya kepada Upu Kuanahatanah. 

Upacara masa kehamilan bulan ke sembilan ini dipercaya sebagai sebuah 

kegiatan sakral yang wajib dilakukan untuk menghindarkan diri dari 

bahaya besar. Oleh karena masyarakat Nuaulu memaknai kegiatan 

tersebut sebagai sebuah ritual yang wajib dilakukan sehingga dapat 

dikatakan bahwa disinilah peran dari tingkat religiusitas itu sendiri, yang 

mana ketaatan mereka kepada Upu Koanahatanah diperlihatkan dalam 

rutinitas menjalankan semua ketetapan-ketetapan ritual adat yang ada di 

Suku Nuaulu dengan baik dan benar. Dalam hal ini psikologi kearifan 

lokal sangat berhubungan erat dengan sistim keyakinan seseorang (tingkat 

religiustasnya).  

                                                             
1 Tuhan yang menurut pandangan suku tersebut tidak dilahirkan tetapi turun dari langit 

untuk memisahkan terang dan gelap, darat dan laut 
2 Tuhan yang mengizinkan semua manusia hidup di atas tanah. Nama ini dipakai untuk 

mendahului seluruh kegiatan adat yang akan dilakukan. 
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Menurut Kim dan Berry (1993) psikologi kearifan lokal yang 

disebut indigenous psychology, adalah sebuah kajian ilmiah mengenai 

perilaku atau pikiran manusia yang asli (lokal) dan tidak berasal dari 

daerah lain. Oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari budaya dan nilai, 

serta memiliki validitas yang terbatas Menurut Rakhmat (2004), 

keyakinan seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku, sesuai 

dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Selain itu Kibuuka (2011) juga 

menyatakan bahwa penghayatan keyakinan, merupakan perasaan spiritual 

yang berkaitan dengan model perilaku sosial maupun individu, dan 

membantu seseorang mengorganisasikan kehidupan sehari-harinya.  

Menurut Rousseau (dalam Soemanto, 1990) perkembangan pribadi 

masa bayi (sejak lahir sampai dua tahun) di dominasi oleh perasaan. 

Perasaan senang atau tidak senang menguasai diri anak, sehingga setiap 

perkembangan fungsi pribadi dan tingkah laku bayi sangat dipengaruhi 

oleh perasaan. Perasaan ini sendiri tidak tumbuh dengan sendirinya, 

melainkan berkembang sebagai akibat dari adanya reaksi-reaksi bayi 

terhadap stimuli lingkungannya. Perasaan yang didapatkan dari anak 

diturunkan dari orang tua yang mengandungnya, oleh sebab itu perasaan 

ibu hamil perlu juga di perhatikan untuk kelangsungan perkembangan 

kepribadian anaknya kelak. Ketika seorang wanita mengetahui bahwa ia 

sedang hamil, tentulah ia memiliki perasaan tersendiri. Perasaan inilah 

yang menentukan pemaknaan dari kehamilan, di satu sisi bahwa wanita 

hamil dapat menerima kehamilannya dengan penuh kebahagiaan, namun 

di sisi lain ia memiliki ketakutan yang berlebihan. Dalam pengertian 

bahwa ia harus menjalani proses kehamilan, dan lebih beratnya lagi yaitu 

proses persalinan. Hal ini memberikan dampak pada kejiwaan seorang 

wanita hamil yang mana ia merasa tertekan, takut, stres, dan lain-lain, 
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sehingga bisa mengalami gangguan mental bahkan kemungkinan besar 

mengalami keguguran akibat ketakutan tersendiri yang ia miliki untuk 

menghadapi proses persalinan nantinya. Namun jika seorang perempuan 

dapat menjalani masa-masa kehamilan dengan penuh kebahagiaan, 

percaya diri, rasa aman, dan juga dukungan sosial yang diberikan keluarga 

dan lingkungan sekitar, maka dengan sendirinya ia dapat menstimulasi 

dirinya untuk bisa melalui proses kehamilan dengan begitu baik. 

Kesejahteraan psikologis pada individu tidak hanya digambarkan sebagai 

kondisi dimana tidak adanya gangguan mental yang terjadi pada diri 

seseorang, tetapi juga bagaimana individu menyadari sumber daya 

psikologis yang ada dalam dirinya, serta mampu mengaplikasikannya 

(Christopher, 1999; Huppert, 2009; Moeenizade & Sala-game, 2010). 

Masyarakat Nuaulu memahami ritual Nuhune sebagai sebuah 

pemaknaan akan kehidupan mereka. Dalam sederhananya kebermaknaan 

hidup merupakan sesuatu yang oleh seseorang dirasakan penting, berharga 

dan diyakini sebagai sesuatu yang benar dan dapat mencapai makna 

hidupnya. Salah satu cara untuk mencapai kebermaknaan hidup adalah 

dengan nilai bersikap, yaitu cara individu menunjukkan keberanian dalam 

menghadapi penderitaan serta bagaimana individu memberikan makna 

pada penderitaan yang dihadapi (Bastaman, 1995). Masyarakat Nuaulu 

memahami bahwa ketika seorang wanita hamil dengan keberaniannya 

dapat melalui masa kehamilan selama sembilan bulan dan tahap ritual 

kelahiran dengan baik, maka ia memaknainya sebagai pencapaian hidup 

yang sebenarnya, dikarenakan ia mampu melalui setiap proses kehamilan, 

ritual pengasingan sampai pada kelahiran. Pencapaian hidup yang 

dimaksud ialah kehidupan yang baru, di mana sang ibu dapat memberikan 

kehidupan bagi sang bayi serta kesejahteraan hidup bagi keluarganya.  
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2.6.4 Proses Ritual Nuhune 

Penyelenggaraan upacara kehamilan dilakukan ketika usia 

kandungan seorang perempuan telah mencapai sembilan bulan. Patokan 

yang dipakai untuk mengetahui usia kandungannya ialah dengan meraba 

bagian perut perempuan tersebut yang dilakukan oleh Pina Piane
3
. 

Apabila Pina Piane mengatakan bahwa usia kandungan telah mencapai 

sembilan bulan, maka ia akan mengisyaratkan kepada seluruh perempuan 

dewasa anggota kerabat perempuan untuk segera mempersiapkan 

perlengkapan, peralatan dan bermusyawarah untuk menentukan waktu 

penyelenggaraan upacara (pagi, siang atau sore hari). Sebagai catatan, 

upacara masa kehamilan tidak boleh dilaksanakan pada malam hari, 

karena malam hari dianggap banyak roh jahat yang gentayangan dan dapat 

menyusup ke tubuh ibu maupun sang jabang bayi, sehingga bisa terjadi 

sesuatu yang tidak diinginkan (hal buruk) pada bayi yang dikandung. 

Sedangkan tempat pelaksanaan upacara kehamilan sembilan bulan 

dilakukan di rumah perempuan yang sedang hamil dan di Posune.  

Penyelenggaran upacara kehamilan sembilan bulan melibatkan di 

dalamnya pemimpin upacara dan peserta upacara. Pemimpin upacara 

adalah tua adat perempuan dan dukun beranak, sedangkan peserta upacara 

adalah perempuan yang akan menjalani ritual beserta keluarganya (semua 

yang hadir harus berjenis kelamin perempuan sebab laki-laki tidak 

diperkenankan untuk ada dalam kegiatan tersebut).  Dalam ritual Nuhune, 

pina piane sangat berperan aktif, selain menjadi bidan dalam proses 

melahirkan, pina piane juga memiliki pengetahuan yang baik tentang hal-

hal gaib yang ada disekitar mereka. Oleh sebab itu pina piane diberikan 

                                                             
3 Dukun beranak yang dipercayakan untuk menangani perempuan hamil saat 

menjalankan ritual pengasingan (saat melahirkan hingga keluar dari Posune) 
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hak dan tanggung jawab sepenuhnya sebagai penyelenggara teknis 

upacara adat yang berhubungan dengan kaum perempuan. 

 Peralatan  

Peralatan yang dipersiapkan dalam upacara pengasingan pada suku 

bangsa Nuaulu hanyalah sebuah Posune. Posune adalah bangunan (seperti 

gubuk) yang dibuat khusus untuk pelaksanaan upacara yang didirikan di 

pinggir hutan. Tujuan dari pendirian bangunan tersebut adalah untuk 

pengasingan bagi kaum perempuan apabila akan melahirkan dan bagi 

perempuan yang sedang haid. Gubuk ini dibangun sebagai tempat 

berlindung sementara yang aman bagi kaum wanita saat mereka menjalani 

masa haid maupun melahirkan. Gubuk yang dipakai sebagai tempat 

mengasingkan diri sementara itu bagi perempuan berukuran 3×4 meter 

berdinding dan beratap daun sagu dilengkapi sebuah tempat tidur yang 

disebut tapalang berukuran 1×2 meter. Di dalam Posune perempuan 

tersebut diberikan bahan makananan seperti sagu, pisang dan ubi-ubian 

(jenis makanan yang bisa dengan mudah di masak). Peralatan dan 

perlengkapan makan seperti tempurung kelapa dan baskom air, karena 

selama berada didalam posune perempuan tersebut harus masak sendiri di 

tungku yang sudah disediakan. Pakaian yang di pakai hanyalah kain dan 

selama berada didalam posune perempuan tersebut dilarang untuk mandi, 

ia boleh mandi hanya ketika selesai melahirkan atau saat akan melakukan 

upacara keluar dari rumah pengasingan. 

  
2  

 

1  

1  
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 Jalannya Upacara Nuhune  

Setelah selesai memanjatkan doa di dalam rumah, mereka menuju ke 

Posune bersama-sama dan dipimpin oleh pina piane sebagai dukun 

beranak. Ketika sampai di depan pintu posune, pina piane kembali 

membacakan mantra-mantra yang berfungsi sebagai penolak bala. Mantra 

tersebut dibaca didalam hati (tanpa bersuara) dengan tujuan agar tidak 

dapat diketahui oleh orang lain, karena bersifat sangat rahasia. Hanya pina 

Ket. Gambar: 

1. Posune tampak dari depan. 

2. Posune tampak dari belakang. 

3. Bagian dalam Posune (tungku tempat masak makanan dan membuat 

api untuk pengasapan ibu dan anak nantinya setelah melahirkan 

didalam posune). 

4. Perempuan yang menjalani ritual dan kerabatnya. 

5. Makanan hari-hari perempuan dalam Posune. 

6. Tempat tidur perempuan dan anak. 

5  
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piane dan tua-tua adat perempuan saja yang mengetahui mantra tersebut.  

Setelah masuk didalam posue, mereka kemudian duduk mengelilingi 

perempuan hamil tesrsebut, sedangkan pina piane mendekati si 

perempuan dan duduk di sampingnya. Perempuan hamil tersebut 

kemudian dibaringkan lalu diusap-usap perutnya sambil dukun beranak 

mengucapkan mantra-mantra yang tujuannya adalah untuk memohon 

keselamatan dan perlindungan dari Tuhan yang bagi suku Nuaulu disebut 

sebagai Upu Koanahatana. Selesai membacakan doa dan mantra, peserta 

upacara kembali pulang meninggalkan perempuan tersebut. Perempuan 

yang menjalani ritual pengasingan ini setiap saat dikunjungi oleh dukun 

beranak (pina piane) untuk memeriksa keadaan dirinya. Semua keperluan 

perempuan didala rumah pengasingan ini dilayani oleh kaum perempuan 

dari kerabatnya. Sebagai catatan penting, perempuan yang menjalani ritual 

kehamilan tetap tinggal didalam posune sampai selesainya upacara 

pengasingannya selesai, yakni 40 hari pascamelahirkan. 

Untuk proses kelahiran, dukun beranak melakukan segala prosesi 

secara tradisional. Sebilah bambu digunakan untuk memotong pusar bayi, 

dan dalam proses pengeringan pusar dipakai ramuan tradisional yaitu 

menggunakan daun langsat yang kering (lihat Gambar 7), daun tersebut 

dibakar dan dibubuhi diatas pusar bayi. Untuk memperlancar peredaran 

darah ibu yang baru melahirkan, para perempuan suku Nuaulu atau dukun 

beranak yang merawat ibu yang baru selesai melahirkan dengan 

menggunakan daun Monon (lihat gambar 8). Daun tersebut diasapi dan di 

balut di tubuh sang ibu agar perdaran darah dapat berjalan dengan normal. 

Daun-daun tersebut hanya dipakai oleh perempuan Nuaulu yang menjalani 

proses persalinan dan anak yang baru dilahirkan. Selanjutnya selama ibu 

dan bayi di dalam posune, mereka harus terus diasapi sehingga tungku api 
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yang letaknya hanya satu meter dari tempat tidur tidak boleh padam. 

Proses pengasapan ini dipercaya agar ibu dan anaknya tetap memiliki fisik 

yang kuat. Ketika hampir memasuki 40 hari pasca melahirkan, pihak 

keluarga sudah harus mempersiapkan pesta perayaan untuk mengeluarkan 

ibu dan bayi dari dalam Posune. Keluarnya ibu dan anak dari posune 

sesuai dengan kemampuan keluarga untuk melakukan pesta perayaan. 

Apabila keluarga tidak bisa melakukan pesta perayaan dikarenakan 

keterbatasan biaya maka ibu dan anak harus tinggal selama 90 hari di 

dalam posune dan membayar denda sesuai aturan adat setempat. 

  

 

Bagi perempuan yang siap keluar dari posune, diadakan upacara 

pemandian bagi ibu dan anak. Untuk diketahui, sang ibu hanya mandi 

setelah proses melahirkan setelah itu tidak mandi hingga nantinya 

diadakan upacara pemandian (lihat gambar 9). Peralatan yang 

dipersiapkan yaitu santan kelapa (sebagai pengganti shampo), lima buah 

bambu yang diisi air, lima buah baskom besar berisi air, satu handuk, dua 

kain sarung (lihat gambar 10). Sedangkan untuk anaknya satu kain kecil 

yang dipakai untuk membungkus tubuhnya. Selanjutnya Pina Piane 

membacakan mantra dan doa sebelum sang ibu dan anak dimandikan. 

Sang ibu dimandikan di depan posune oleh tua-tua adat dan beberapa 

kerabatnya, sedangkan anaknya dimandikan di dalam posune oleh pina 

7  
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piane. Setelah upacara pemandian selesai dilakukan, ibu dan anak dihantar 

oleh kaum kerabat (lihat gambar 11) menuju Baileo untuk bertemu suami 

dan keluarga lainnya. Di Baileo itulah diadakan upacara penyerahan anak 

kepada bapaknya (lihat gambar 12), setelah itu seluruh kerabat yang ada 

didalam Baileo diwajibkan makan sirih pinang (lihat gambar 13) sebagai 

tanda penerimaan ibu dan anak ditengah-tengah keluarga, pada malam hari 

dilanjutkan makan patita semua kerabat dan pihak adat yang ada dengan 

menggunakan piring yang diberikan oleh keluarga laki-laki sebagai harta 

bagi keluarga perempuan (lihat gambar 14). Setelah semua upacara 

selesai dilakukan perempuan tersebut sudah boleh menjalankan 

kehidupannya seperti biasa, berbaur dengan masyarakat sekitar dan tinggal 

di rumah bersama keluarganya.  
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2.7 MODEL PENELITIAN KUANTITATIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychological 

Well-Being 

(X1) 

Kebermaknaan 

Hidup 

(X2) 

Tingkat 

Religiusitas 

(Y) 

1. Perempuan Primigravida 

2. Perempuan Multigravida 

Ket. Gambar: 

7. Daun langsat yang dipakai sebagai ramuan untuk mengeringkan 

pusar bayi 

8. Daun Monon yang dipakai untuk melancarkan peredaran darah. 

9. Tua adat yang siap memandikan ibu yang akan keluar dari Posune, 

beserta perlengkapan mandi sang ibu yang ada di depan Posune. 

10. Proses pemandian yang dibantu oleh beberapa kerabat perempuan. 

11. Proses pengantaran ibu dan anak ke Baileo. 

12. Bayi yang sudah diserahkan kepada ayahnya. 

13. Sirih pinang yang dipakai dalam proses perayaan 

14. Piring dan perlengkapan makan yang dierahkan keluarga lelaki 

sebagai harta untuk keluarga perempuan. 
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2.8 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini, adalah: 

1. Ada pengaruh simultan antara Psychological Well-Being dan 

Kebermaknaan Hidup, terhadap Tingkat Religiusitas 

perempuan dewasa Primigravida yang menjalani ritual 

pengasingan di Nuaulu. 

2. Ada pengaruh simultan antara Psychological Well-Being dan 

Kebermaknaan Hidup, terhadap Tingkat Religiusitas 

perempuan dewasa Multigravida yang menjalani ritual 

pengasingan di Nuaulu. 

3. Ada perbedaan Tingkat Religiusitas perempuan dewasa 

Primigravida dan Multigravida. 


