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BAB IV  

PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan membahas mengenai deskripsi tempat 

penelitian, karakteristik responden, prosedur penelitian, hasil seleksi 

aitem, dan reliabilitas alat ukur, hasil pengukuran dari peubah penelitian, 

hasil uji asumsi klasik, uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 

 

4.1 Prosedur Penelitian 

 Paparan tentang prosedur penelitian ini disampaikan sebagai 

gambaran tentang keseluruhan dinamika yang peneliti lalui selama 

melakukan penelitian. Selengkapnya dipaparkan sebagai berikut. 

4.1.1 Deskripsi Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di lima daerah di suku Nuaulu, dan dalam 

uji coba penelitian pun peneliti melakukan di lima dusun tersebut. Lima 

daerah yang dimaksudkan yaitu desa Nua Nea, Simalouw, Bonara, Rohua 

dan Yalahatan.  

4.1.2 Pengambilan Data Awal 

 Sebelum penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu mencari 

informasi tentang data dari jumlah perempuan yang ada di lima daerah di 

mana suku Nuaulu menetap. Data-data tersebut terkait dengan jumlah 

perempuan yang sudah menikah. Pencarian data awal ini dilakukan 

sebagai bagian yang penting dalam mempersiapkan teknik penentuan 

sampel penelitian yang akan digunakan sehingga hasil penelitian dapat 

menjelaskan keseluruhan populasi. Dari data yang diterima, ditemukan 

bahwasannya jumlah perempuan yang sudah menikah di lima dusun 

Nuaulu yaitu sekitar kurang lebih 751 jiwa, terdiri dari Nua Nea 191 jiwa, 

Simalouw 109 jiwa, Bunara 155 jiwa, Rohua 131 jiwa, Yalahatan 165 
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jiwa. Sedangkan jumlah KK di lima dusun tersebut sekitar 1000 jiwa 

lebih, terdiri dari Yalahatan 532 KK, Simalouw 315 KK, Bonara 375 KK, 

Rohua 342 KK dan Nua Nea 404 KK. Data ini diperolah dari hasil 

wawancara dengan lima kepala dusun suku Nuaulu pada bulan September 

2017. 

4.1.3 Persiapan Penelitian 

 Peneliti mengirim surat izin dari Program Pasca Sarjana Magister 

Sains Psikologi kepada Kepala Badan Kesbangpol Maluku Tengah, 

Kepala Kecamatan Amahai, Kepala Pemerintahan Negeri Nua Nea, 

Kepala Dusun Simalouw, Kepala Dusun Rohua, Kepala Dusun Bunara, 

Kepala Dusun Yalahatan. Sebelum penelitian, dilakukan uji coba skala 

psikologi. Uji coba skala psikologi dilakukan pada 30 perempuan yang 

sudah menikah dengan kategori Primigravida dan Multigravida yang 

bertempat tinggal di lima dusun Nuaulu tersebut. Setelah dilakukan uji 

coba, hasil menunjukkan reliabilitas diatas standar minimal dan aitem-

aitem mewakili setiap indikator. 

4.1.4 Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus – 16 September 

2017 dengan jumlah responden 150, yang ditentukan berdasarkan populasi 

perempuan yang sudah menikah di daerah setempat. Penyebaran skala 

psikologi dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh beberapa rekan, hal ini 

dikarenakan jika pernyataan didalam skala tidak dipahami oleh responden 

maka dapat dibantu untuk lebih diperjelas oleh rekan-rekan yang 

membantu penulis dalam mengumpulkan data. 
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4.2 Karakteristik Responden 

 Responden dalam penelitian ini adalah perempuan dewasa kategori 

Primigravida dan Multigravida di suku Nuaulu. Berikut dipaparkan 

karakteristik responden berdasarkan usia dan jenisnya. 

4.2.1 Berdasarkan Usia dan Kategori 

 Karakteristik responden perempuan dewasa suku Nuaulu 

berdasarkan usia dan jenisnya disajikan dalam Tabel 4.1 

 

Tabel 4.1 

Jumlah dan Persentase Responden berdasarkan Usia dan Kategori 

No Interval 

Usia 

Primi Mult Total 

Frek. % Frek. % Frek. % 

1 17-22 36 24,00 0 0 36 24,00 

2 23-28 24 16,00 7 4,67 31 20,67 

3 29-34 15 10,00 20 13,33 35 23,33 

4 35-40 0 0 18 12,00 18 12,00 

5 41-46 0 0 10 6,67 10 6,67 

6 47-52 0 0 6 4,00 6 4,00 

7 53-58 0 0 8 5,33 8 5,33 

8 59-64 0 0 3 2,00 3 2,00 

9 65-70 0 0 3 2,00 3 2,00 

Total 75 50,0 75 50,0 150 100,0 

Keterangan: Primi = Primigravida ; Mult = Multigravida (Keterangan ini 

berlaku untuk semua Tabel) 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa pada responden 

perempuan primigravida didominasi oleh responden berusia 17-22 tahun 

sebanyak 36 (24,00%) responden dari total 75 responden. Sedangkan 

responden perempuan multigravida didominasi oleh responden dengan 

usia 29-34 tahun sebanyak 20 (13,33%) responden dari total 75 responden 
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 4.2.2 Jumlah Kategori Responden Berdasarkan Tempat 

 Karakteristik responden perempuan dewasa primigravida dan 

multigravida disajikan dalam Tabel 4.2 

 

Tabel 4.2 

Jumlah dan Persentase Responden berdasarkan Tempat dan Kategori 

 

No Tempat Primi Mult Total 

f % f % f % 

1 Nua Nea 15 10 15 10 30 20 

2 Simalouw 15 10 15 10 30 20 

3 Rohua 15 10 15 10 30 20 

4 Yalahatan 15 10 15 10 30 20 

5 Bunara 15 10 15 10 30 20 

Total 75 (50,0%) 75 (50,0%) 150 (100,0%) 

  

Pada penelitian ini responden perempuan Primigravida dan 

Multigravida yang diambil sebagai sampel dilakukan secara merata pada 

lima tempat yang menjadi tempat penelitian ini. 

 

4.3 Hasil Seleksi Aitem dan Reliabilitas 

4.3.1 Seleksi Aitem 

 Seleksi aitem dilakukan dengan bantuan SPSSv.19.0. Pengujian 

validitas alat ukur dilakukan dengan melihat pada corrected item total 

correlation untuk setiap aitem (Lampiran A). Hasil seleksi aitem skala 

Religiusitas memeroleh 4 aitem gugur dan 25 aitem sisanya yang memiliki 

korelasi ≥ 0,30 dengan rentang nilai 0,353 – 0,836. Hasil seleksi aitem 

skala Psychological Well-Being memeroleh 9 aitem yang gugur dan 31 

aitem yang memiliki korelasi ≥ 0,30 dengan rentang nilai 0,333-0,850. 

Hasil seleksi aitem skala Kebermaknaan Hidup memeroleh 11 aitem gugur 
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dan 15 aitem yang memiliki korelasi ≤ 0,30 dengan rentang nilai 0,313-

0,576. 

 

4.4 Uji Reliabilitas 

4.4.1 Skala Religiusitas 

 Uji reliabilitas skala Religiusitas dilakukan dengan bantuan 

SPSSv.19.0. Berdasarkan perhitungan seleksi aitem pada proses uji coba 

didapatkan koefisien reliabilitas sebesar 0,929 dengan jumlah aitem 25 

dan jumlah responden 30 orang (Lampiran B). Sementara pada penelitian 

didapatkan koefisien reliabilitas sebesar 0,834 dan jumlah responden 

sebanyak 150 orang (Lampiran D). 

4.4.2 Skala Psychological Well-Being 

 Uji reliabilitas skala Psychological Well-Being dilakukan dengan 

bantuan SPSSv. 19.0. Berdasarkan perhitungan seleksi aitem pada proses 

uji coba, didapatkan koefisien reliabilitas sebesar 0,943 dengan jumlah 

aitem 31 dan jumlah responden sebanyak 30 orang (Lampiran B). 

Sementara pada penelitian didapatkan koefisien reliabilitas sebesar 0,752 

dengan jumlah aitem 31 dan jumlah responden sebanyak 150 orang 

(Lampiran D). 

4.4.3 Skala Kebermaknaan Hidup 

 Uji reliabilitas skala Kebermaknaan Hidup dilakukan dengan 

bantuan SPSSv. 19.0. Berdasarkan perhitungan seleksi aitem pada proses 

uji coba, didapatkan koefisien reliabilitas sebesar 0,828 dengan jumlah 

aitem 15 dan jumlah responden sebanyak 30 orang (Lampiran A). 

Sementara pada penelitian didapatkan koefisien reliabilitas sebesar 0,594 

dengan jumlah aitem 15 dan jumlah responden sebanyak 150 orang 

(Lampiran D). 
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4.5 Deskripsi Hasil Pengukuran 

 Peubah Tingkat Religiusitas (TR), Psychological Well-Being 

(PWB) dan Kebermaknaan Hidup (KH) dideskripsikan dalam bentuk 

tabulasi. 

4.5.1 Peubah Religiusitas 

 Dalam mengukur kategori skor dan menentukan interval peubah 

Tingkat Religiusitas yang terdiri dari 25 aitem dengan skor empiris 

terendah 71 dan tertinggi 100, digunakan lima kategori yaitu Sangat 

Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi dan Sangat Tinggi. 

 Gambaran tinggi rendahnya Tingkat Religiusitas (TR) disajikan 

dalam Tabel 4.3 berikut ini. 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Tingkat Religiusitas (TR) untuk Perempuan 

Primigravida dan Multigravida 

 

Kategori Interval 
Primi Mult 

f % F % 

Sangat Rendah 71-76 1 1,3 0 0 

Rendah 77-82 5 6,7 0 0 

Sedang 83-88 21 28,0 18 24,0 

Tinggi 89-94 24 32,0 16 21,3 

Sangat Tinggi 95-100 24 32,0 41 54,7 

Total 75 100,0 75 100,0 

Minimum 71 83 

Maksimum 100 100 

Rataan 90,7 93,3 

Simpangan Baku 5,95 5,03 

 

 Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden perempuan Primigravida 

memiliki Religiusitas yang merata dalam 3 kategori, yaitu sedang, tinggi 

dan sangat tinggi, dengan nilai rataan = 90,86. Sedangkan perempuan 
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Multigravida memiliki Tingkat Religiusitas yang sangat tinggi, dengan 

nilai rataan = 93,3 

4.5.2 Peubah Psychological Well-Being 

 Dalam mengukur kategori skor dan menentukan interval peubah 

Tingkat Religiusitas yang terdiri dari 31 aitem dengan skor empiris 

terendah 100 dan tertinggi 124, digunakan lima kategori yaitu Sangat 

Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi dan Sangat Tinggi. 

 Gambaran tinggi rendahnya Psychological Well-Being (PWB) 

disajikan dalam Tabel 4.4 berikut ini. 

 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Psychological Well-Being (PWB) untuk 

Perempuan Primigravida dan Multigravida 

 

Kategori Interval 
Primi Mult 

f % F % 

Sangat Rendah 100-104 4 5,3 0 0 

Rendah 105-109 16 21,3 6 6,0 

Sedang 110-114 28 37,3 14 18,7 

Tinggi 115-119 12 16,0 38 50,7 

Sangat Tinggi 120-124 15 20,0 17 22,7 

Total 75 100,0 75 100,0 

Minimum 100 105 

Maksimum 124 124 

Rataan 113,2 116,4 

Simpangan Baku 5,803 4,268 

 

Tabel 4.4 menerangkan bahwa sebagian besar responden 

perempuan Primigravida mempunyai tingkat Psychological Well-Being 

sedang, dengan nilai rataan = 113,2. Sedangkan responden perempuan 

Multigravida mempunyai tingkat Psychological Well-Being yang tinggi, 

dengan nilai rataan= 116,4. 
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4.5.3 Peubah Kebermaknaan Hidup 

 Dalam mengukur kategori skor dan menentukan interval peubah 

Tingkat Religiusitas yang terdiri dari 15 aitem dengan skor empiris 

terendah 39 dan tertinggi 58, digunakan lima kategori yaitu sangat rendah, 

rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. 

 Gambaran tinggi rendahnya Kebermakanaan Hidup (KH) disajikan 

dalam Tabel 4.5 berikut ini. 

 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Kebermaknaan Hidup (KH) untuk Perempuan 

Primigravida dan Multigravida 

 

Kategori Interval 
Primi Mult 

f % f % 

Sangat Rendah 39-42 1 1,3 0 0 

Rendah 43-46 6 6,0 0 0 

Sedang 47-50 14 18,7 4 5,3 

Tinggi 51-54 18 24,0 21 28,0 

Sangat Tinggi 55-58 36 48,0 50 66,7 

Total 75 100 75 100 

Minimum 39 48 

Maksimum 58 58 

Rataan 52,87 54,95 

Simpangan Baku 4,22 2,361 

 

Dari Tabel 4.5 tampak bahwa responden perempuan Primigravida 

dan Multigravida mempunyai tingkat Kebermaknaan Hidup yang sangat 

tinggi, dengan nilai rataan masing-masing 52,87. Sebaliknya perempuan 

multigravida mempunyai tingkat Kebermaknaan Hidup sangat tinggi 

dengan rataan 54,95. 
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4.6 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.6.1 Uji Normalitas 

 Sebelum melakukan analisis regresi maka asumsi pertama yang 

harus dipenuhi adalah asumsi normalitas. Asumsi normalitas dilakukan 

untuk menguji normal atau tidaknya residual dari model regresi yang 

diperoleh. Pengujian normalitas menggunakan Kolmogrov-Smirnov pada 

program SPSSv 19.0. Suatu populasi dikatakan memiliki distribusi normal 

bila nilai p > 0.05. 

 Gambaran uji Kolmogrov Smirnov untuk kasus perempuan 

Primigravida dan Multigravida dalam Tabel 4.6 

 

Tabel 4.6 

Uji Kolmogorov-Smirnov Contoh Tunggal Perempuan  

Primigravida dan Multigravida 

 

 Residual Terbakukan 

Primi Mult 

N 75 75 

Parameter 

Normal  

Rataan 0,000 0,000 

Simpangan Baku 0,987 0,987 

Perbedaan 

Paling 

Ekstrim 

Absolut 0,106 0,136 

Positif 0,063 0,070 

Negatif -0,106 -0,136 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,914 1,176 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,373 0,126 

a. Uji Distribusi Normal  

 

Tabel 4.6 menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z untuk 

residual perempuan Primigravida sebesar 0,914 dengan nilai signifikanis 

sebesar 0,373 (p > 0,05) dan perempuan Multigravida memiliki nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z untuk residual sebesar 1,176 dengan nilai 
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signifikansi sebesar 0,126 (p > 0,05). Karena kedua nilai signifikansi lebih 

dari alpha (0,05), maka dapat dikatakan residual untuk perempuan 

Primigravida dan Multigravida menyebar mengikuti distribusi normal. 

 

4.6.2 Uji Multikolinearitas 

  Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

model regresi baik untuk kasus perempuan Primigravida dan Multigravida 

ada korelasi antar variabel prediktor. Apabila terjadi korelasi antar 

variabel prediktor, maka terdapat masalah multikolinearitas. Pengujian 

akan dilakukan dengan melihat nilai Toleransi (Tolerance) dan Variance 

Inflation Factor (VIF). Multikolinearitas terjadi apabila setiap variabel 

prediktor memiliki nilai toleransi ≥ 0.10 dan VIF ≤ 10 (Ghosali, 2009). 

 Hasil uji multikolinearitas untuk kasus perempuan Primigravida 

dalam Tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7 

Uji Multikolinieritas untuk Perempuan Primigravida 

 

Koefisien 

Model 

Koefisien Tak 

Terbakukan 

Koefisien 

Terbakukan t Sig. 

Statistik 

Kolinieritas 

B SE Beta Tol. VIF 

1 (Konstanta) 7,854 8,980  0,875 0,385   

PWB 0,480 0,090 0,472 5,320 0,000 0,755 1,324 

KH 0,543 0,120 0,402 4,536 0,000 0,755 1,324 

a. Peubah Gayut: Tingkat Religiusitas 

 

 Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji multikolinearitas 

untuk perempuan Primigravida. Dari tabel tersebut dapat dilihat kedua 

variabel prediktor yaitu PWB dan KH masing-masing memiliki nilai 

toleransi yang sama sebesar 0,755 (Tol. ≥ 0.10) dan nilai VIF sebesar 
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1,324 (VIF ≤ 10). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

kasus multikolinieritas pada kasus perempuan primigravida. 

 Gambaran Uji Multikolinearitas untuk kasus perempuan 

Multigravida dalam Tabel 4.8 

 

Tabel 4.8 

Uji Multikolinieritas untuk Perempuan Multigravida 

 

Koefisien 

Model 

Koefisien Tak 

Terbakukan 

Koefisien 

Terbakukan t Sig. 

Statistik 

Kolinieritas 

B SE Beta Tol. VIF 

1 (Konstanta) -9,176 11,146  -0,823 0,413   

PWB 0,302 0,094 0,259 3,223 0,002 0,869 1,151 

KH 1,233 0,154 0,641 7,982 0,000 0,869 1,151 

a.Peubah Gayut: Tingkat Religiusitas 

 

Sedangkan pada Tabel 4.8 menunjukkan hasil uji multikolinearitas 

untuk kasus perempuan multigravida. Dari tabel tersebut dapat dilihat 

kedua variabel prediktor yaitu PWB dan KH masing-masing memiliki nilai 

toleransi yang sama sebesar 0,869 (Tol. ≥ 0.10) dan nilai VIF sebesar 

1,151 (VIF ≤ 10). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

kasus multikolinieritas pada kasus perempuan multigravida. 

 

4.6.3 Uji Heteroskedasitas 

 Uji heteroskedasitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi terjadi ketidaksamaann varians dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varians dari pengamatan residual 

satu ke pengamatan yang lain tetap, maka tidak terjadi masalah 

heterokedasitas yaitu homokedasitas. Dalam mendeteksi ada tidaknya 
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heterokedasitas, dapat dilihat dalam diagram pencar (nilai prediksi 

dependen ZPRED dengan residual SRESID). Bila titik pada grafik 

diagram pancar menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada 

sumbu Y, maka dapat dikatakan tidak terjadi masalah heterokedasitas. 

  

Gambar diagram pencar untuk kasus peremuan primigravida dalam 

Gambar 4.1 

 

 
Gambar 4.1 

Diagram Pencar untuk Perempuan Primigravida 

 

 Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik memencar 

dengan tidak membentuk suatu pola tertentu, selain itu penyebaran titik-

titik berada di atas dan dibawah sumbu Y = 0. Sehingga dapat disimpulkan 

tidak terjadi kasus heteroskedastisitas pada model regresi perempuan 

Primigravida. 
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 Gambaran diagram pencar untuk kasus perempuan Multigravida 

dalam Gambar 4.2 

 

Gambar 4.2 

Diagram Pencar untuk Perempuan Multigravida 

 

 Gambar 4.2 juga menunjukkan bahwa titik-titik memencar dengan 

tidak membentuk suatu pola tertentu, dengan penyebaran titik-titiknya 

berada di atas dan dibawah sumbu Y = 0. Sehingga dapat disimpulkan 

tidak terjadi kasus heteroskedastisitas pada model regresi perempuan 

Multigravida. 

 

4.6.4 Uji Linieritas 

 Uji linearitas dilakukan untuk menguji integritas hubungan linier 

antar peubah. Pengujian linieritas menggunakan SPSS.v 19.0 dan 

diketahui hasil analisis linearitas yang menggunakan Tabel Anova. 

 Gambaran uji linieritas Tingkat Religiusitas (TR) dengan 

Psychological Well-Being (PWB) perempuan Primigravida Tabel 4.9 
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Tabel 4.9 

Uji Linieritas Tingkat Religiusitas (TR) dengan Psychological Well-

Being untuk Perempuan Primigravida 

 

 JK Db KT F Sig. 

TR* 

PWB 

Antar 

Kelompok 

(Gabungan) 1432,362 20 71,618 3,873 0,000 

Linearitas 1094,400 1 1094,400 59,179 0,000 

Deviasi 

Linieritas 

337,962 19 17,787 0,962 0,517 

Dalam Kelompok 998,625 54 18,493   

Total 2430,987 74    

Keterangan: PWB = Psychological Well-Being, KH = Kebermaknaan 

Hidup ; TR : Tingkat Religiustas (keterangan ini akan 

berlaku untuk semua Tabel) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan nilai nilai signifikansi uji-F 

untuk Deviasi Linieritas sebesar 0,517 (> 0,05). Ini berarti Tingkat 

Religiusitas dengan Psychological Well-Being untuk kasus perempuan 

Primigravida mempunyai hubungan yang linier.  

  

Gambaran Uji Linieritas Tingkat Religiusitas (TR) dengan 

Kebermaknaan Hidup (KH) perempuan Primigravida dalam tabel 4.10 

Tabel 4.10 

Uji Linieritas Tingkat Religiusitas dengan Kebermaknaan Hidup 

untuk Perempuan Primigravida 

 

 JK db KT F Sig. 

Religi 

* KH 

Antar 

Kelompok 

(Gabungan) 1281,520 14 91,537 4,778 0,000 

Linearitas 982,777 1 982,777 51,299 0,000 

Deviasi 

Linieritas 

298,743 13 22,980 1,200 0,302 

Dalam Kelompok 1149,467 60 19,158   

Total 2430,987 74    
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 Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan nilai nilai signifikansi uji-F 

untuk Deviasi Linieritas sebesar 0,302 (> 0,05). Ini berarti Tingkat 

Religiusitas dengan Kebermaknaan Hidup untuk kasus perempuan 

Primigravida mempunyai hubungan yang linier. 

 Gambaran Uji Linieritas Religiusitas dengan Psychological Well-

Being perempuan Multigravida dalam Tabel 4.11 

 

Tabel 4.11 

Uji Linieritas Tingkat Religiusitas dengan Psychological Well-Being 

untuk Perempuan Multigravida 

 

 JK db KT F Sig. 

TR* 

PWB 

Antar 

Kelompok 

(Gabungan) 793,402 17 46,671 2,850 0,002 

Linearitas 415,897 1 415,897 25,401 0,000 

Deviasi 

Linieritas 

377,505 16 23,594 1,441 0,156 

Dalam Kelompok 933,264 57 16,373   

Total 1726,667 74    

  

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan nilai nilai signifikansi uji-F 

untuk Deviasi Linieritas sebesar 0,156 (> 0,05). Ini berarti Tingkat 

Religiusitas dengan Psychological Well-Being untuk kasus perempuan 

Multigravida mempunyai hubungan yang linier. 

  

Gambaran Uji Linieritas Religiusitas dengan Kebermaknaan Hidup 

perempuan Multigravida dalam Tabel 4.12 
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Tabel 4.12 

Uji Linieritas Tingkat Religiusitas dengan Kebermaknaan Hidup 

untuk Perempuan Multigravida 

 

 JK Db KT F Sig. 

TR* 

KH 

Antar 

Kelompok 

(Gabungan) 1076,032 10 107,603 10,584 0,000 

Linearitas 930,962 1 930,962 91,575 0,000 

Deviasi 

Linieritas 

145,069 9 16,119 1,586 0,139 

Dalam Kelompok 650,635 64 10,166   

Total 1726,667 74    

 Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan nilai nilai signifikansi uji-F 

untuk Deviasi Linieritas sebesar 0,139 (> 0,05). Ini berarti Tingkat 

Religiusitas dengan Kebermaknaan Hidup untuk kasus perempuan 

Multigravida mempunyai hubungan yang linier. 

 

4.7 Uji Hipotesis 

4.7.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

 Gambaran uji signifikan (uji F) untuk peubah Psychological Well-

Being (X1) dan Kebermaknaan Hidup (X2) terhadap Tingkat Religiusitas 

(Y) perempuan Primigravida di suku Nuaulu disajikan dalam Tabel 4.13 

 

Tabel 4.13 

Daftar Sidik Ragam (DASIRA) Uji Regresi Linier Berganda 

Untuk Kasus Perempuan Primigravida 

 

Model JK Db KT F Sig. 

1 Regresi 1391,471 2 695,735 48,189 0,000
a
 

Residual 1039,516 72 14,438   

Total 2430,987 74    

a. Prediktor: (Constant), KH, PWB 

b. Peubah Gayut: Tingkat Religiusitas 
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 Sesuai Tabel 4.13 diperoleh nilai Fhitung sebesar 48,189 dengan 

signifikansi sebesar 0,000 (p < 0.05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Psychological Well-Being dan Kebermaknaan Hidup secara serentak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Religiusitas pada 

kasus perempuan Primigravida. 

 Gambaran uji signifikan (Uji F) untuk untuk peubah Psychological 

Well-Being (X1) dan Kebermaknaan Hidup (X2) terhadap Tingkat 

Religiusitas (Y) perempuan Multigravida di suku Nuaulu disajikan dalam 

Tabel 4.14 

Tabel 4.14 

Daftar Sidik Ragam (DASIRA) Uji Regresi Linier Berganda 

Untuk Kasus Perempuan Multigravida 

 

Model JK Db KT F Sig. 

1 Regresi 1031,266 2 515,633 53,387 0,000
a
 

Residual 695,401 72 9,658   

Total 1726,667 74    

a. Predictors: (Constant), KH, PWB 

b. Peubah Gayut: Religi 

 

Sesuai Tabel 4.14 diperoleh nilai Fhitung sebesar 48,189 dengan 

signifikansi sebesar 0,000 (p < 0.05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Psychological Well-Beig dan Kebermaknaan Hidup secara serentak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Religiusitas pada 

kasus perempuan Multigravida. 

 

4.7.2 Uji Signifikansi Parameter Individual/Parsial (Uji t) 

 Uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari 

Psychological Well-Being dan Kebermaknaan Hidup terhadap Tingkat 
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Religiusitas perempuan yang menjalani ritual pengasingan masa 

kehamilan di suku Nuaulu. 

 Gambaran uji signifikan (Uji t) perempuan Primigravida di suku 

Nuaulu disajikan dalam Tabel 4.15 

 

Tabel 4.15 

Koefisien Regresi Linier Berganda untuk 

Kasus Perempuan Primigravida 

 

Model 

Koefisien Tak 

Terbakukan 

Koefisien 

Terbakukan t Sig. 

B SE Beta 

1 (Konstanta) 7,854 8,980  0,875 0,385 

PWB 0,480 0,090 0,472 5,320 0,000 

KH 0,543 0,120 0,402 4,536 0,000 

Dari Tabel 4.15 diperoleh nilai signifikasi uji-t untuk PWB dan KH 

pada kasus perempuan Primigravida adalah sama, yaitu sebesar 0,000 (p < 

0,05). Hal ini berarti Psychological Well-Being dan Kebermaknaan Hidup 

secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat 

Religiusitas pada kasus perempuan Primigravida. 

Dengan demikian berdasarkan Tabel 4.15 dapat disusun persamaan 

regresi linier sebagai berikut: 

21 543,0480,0854,7 XXY   

Interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut: 

1. Koefisien regresi Psychological Well-Being sebesar 0,480. Ini berarti 

setiap penambahan Psychological Well-Being satu satuan, maka 

Tingkat Religiusitas akan bertambah sebesar 0,480 satuan. 

2. Koefisien regresi Kebermaknaan Hidup sebesar 0,543 mengandung 

arti, jika Kebermaknaan Hidup bertambah satu satuan maka akan 
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diikuti dengan bertambahnya Tingkat Religiusitas sebesar 0,543 

satuan. 

Gambaran uji signifikan secara parsial (Uji t) perempuan 

Multigravida di suku Nuaulu disajikan dalam Tabel 4.16 

 

Tabel 4.16 

Koefisien Regresi Linier Berganda untuk 

Kasus Perempuan Mutigravida 

 

Model 

Koefisien Tak 

Terbakukan 

Koefisien 

Terbakukan t Sig. 

B SE Beta 

1 (Konstanta) -9,176 11,146  -0,823 0,413 

PWB 0,302 0,094 0,259 3,223 0,002 

KH 1,233 0,154 0,641 7,982 0,000 

 

 Berdasarkan Tabel 4.16, Psychological Well-Being dan 

Kebermaknaan Hidup secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Tingkat Religiusitas pada kasus perempuan Multigravida. Ini diperlihatkan 

dari nilai signifikansi Psychological Well-Being sebesar 0,002 (p < 0,05) 

dan nilai signifikansi uji-t KH sebesar 0,000 (p < 0.05). 

 Dengan demikian, berdasarkan Tabel 4.16 di atas dapat disusun 

persamaan regresi linear sebagai berikut: 

21 233,1302,0176,9 XXY   

Interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut: 

1. Koefisien regresi Psychological Well-Being sebesar 0,302; berarti 

bahwa setiap penambahan Psychological Well-Being sebesar satu 

satuan maka akan diikuti dengan penambahan Religius sebesar 0,302 

satuan. 
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2. Koefisien regresi Kebermaknaan Hidup sebesar 1,233; berarti bahwa 

setiap penambahan Kebermaknaan Hidup sebesar satu satuan maka 

akan diikuti dengan penambahan Religius sebesar 1,233 satuan. 

 

4.7.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Analisis koefisien determinasi (R
2
) dilakukan dengan maksud 

untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau kontribusi dari peubah 

Psychological Well-Being dan Kebermaknaan Hidup secara simultan 

terhadap Tingkat Religiusitas perempuan yang menjalani ritual 

pengasingan di suku Nuaulu. Gambaran nilai koefisien determinasi (R
2
) 

perempuan Primigravida disajikan dalam Tabel 4.17 

 

Tabel 4.17 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model Regresi Perempuan Primigravida 

 

Model R R Kuadrat 
R Kuadrat 

Penyesuaian 

Kesalahan 

Pendugaan 

1 0,757
a
 0,572 0,561 3,79970 

a. Prediktor: (Konstanta), KH, PWB 

b. Peubah Gayut: Tingkat Religiusitas 

 

 Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) 

adalah sebesar 0,757 yang berarti secara simultan terdapat korelasi antara 

Psychological Well-Being dan Kebermaknaan Hidup dengan Tingkat 

Religiusitas pada model regresi perempuan Primigravida. Sedangkan nilai 

koefisien determinasi (R
2
) adalah sebesar 0,572 yang berarti bahwa 

sumbangan atau kontribusi pengaruh Psychological Well-Being dan 

Kebermaknaan Hidup terhadap Tingkat Religiusitas pada model regresi 
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perempuan Primigravida sebesar 57,2% dan sisanya 42,8% dipengaruhi 

variabel lain yang tidak disertakan dalam model. 

 Gambaran nilai koefisien determinasi (R
2
) perempuan 

Multigravida di suku Nuaulu disajikan dalam Tabel 4.18. 

 

 

Tabel 4.18 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model Regresi Perempuan Multigravida 

 

Model R 
R 

Kuadrat 

R Kuadrat 

Penyesuaian 

Kesalahan 

Pendugaan 

1 0,773
a
 0,597 0,586 3,10779 

a. Prediktor: (Konstanta), KH, PWB 

b. Peubah Gayut: Tingkat Religiusitas 

 

 Berdasarkan Tabel 4.18 menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) 

adalah sebesar 0,773 yang berarti secara simultan terdapat korelasi antara 

Psychological Well-Being dan Kebermaknaan Hidup dengan Tingkat 

Religiusitas pada model regresi perempuan Multigravida. Sedangkan nilai 

koefisien determinasi (R
2
) adalah sebesar 0,597 yang berarti bahwa 

sumbangan atau kontribusi pengaruh Psychological Well-Being dan 

Kebermaknaan Hidup terhadap Tingkat Religiusitas pada model regresi 

perempuan Multigravida sebesar 59,7% dan sisanya 41,3% dipengaruhi 

variabel lain yang tidak disertakan dalam model. 

 

4.7.4 Uji Korelasi 

 Uji korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara peubah 

gayut Tingkat Religiusitas dengan peubah tak gayut Psychological Well-

Being dan Kebermaknaan Hidup. 
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 Gambaran uji korelasi (uji signifikansi) untuk Psychological Well-

Being dan Kebermaknaan Hidup terhadap Tingkat Religiusitas perempuan 

Primigravida suku Nuaulu disajikan dalam Tabel 4.19 

 

Tabel 4.19 

Hasil Analisis Korelasi Berganda antara Psychological Well-Being 

(PWB), Kebermaknaan Hidup (KH) dan Tingkat Religisuitas (TR) 

pada  Perempuan Primigravida 

 

 PWB KH TR 

PWB Korelasi Pearson 1 0,495
**

 0,671
**

 

Sig. (2-arah)  0,000 0,000 

N 75 75 75 

KH Korelasi Pearson 0,495
**

 1 0,636
**

 

Sig. (2-arah) 0,000  0,000 

N 75 75 75 

TR Korelasi Pearson 0,671
**

 0,636
**

 1 

Sig. (2-arah) 0,000 0,000  

N 75 75 75 

**. Korelasi signifikan pada taraf 0,01 (2-arah). 

 

  Tabel 4.19 memberikan informasi bahwa Psychological Well-

Being dan Kebermaknaan Hidup mempunyai hubungan yang positif dan 

signifikan dengan Tingkat Religiusitas pada kasus perempuan 

Primigravida di suku Nuaulu. Ini ditunjukkan dengan nilai Korelasi 

Pearson (r) dan signifkansinya untuk Psychological Well-Being dengan 

Tingkat Religiusitas sebesar  0,671 dan signifikansinya sebesar 0,000 (p < 

0,05). Sedangkan Kebermaknaan Hidup dengan religius nilai korelasi 

Pearson sebesar 0,636 dengan signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05). 

 Gambaran uji korelasi (uji signifikansi) untuk Psychological Well-

Being dan Kebermaknaan Hidup terhadap Tingkat Religiusitas perempuan 

Multigravida suku Nuaulu disajikan dalam Tabel 4.20. 
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Tabel 4.20 

Hasil Analisis Korelasi Berganda antara Psychological Well-Being 

(PWB), Kebermaknaan Hidup (KH) dan Tingkat Religisuitas (TR) 

pada Perempuan Multigravida 

 

 PWB KH TR 

PWB Korelasi Pearson 1 0,362
**

 0,491
**

 

Sig. (2-arah)  0,001 0,000 

N 75 75 75 

KH Korelasi Pearson 0,362
**

 1 0,734
**

 

Sig. (2-arah) 0,001  0,000 

N 75 75 75 

TR Korelasi Pearson 0,491
**

 0,734
**

 1 

Sig. (2-arah) 0,000 0,000  

N 75 75 75 

**. Korelasi signifikan pada taraf 0,01 (2-arah). 

 

 Tabel 4.20 memberikan informasi bahwa Psychological Well-

Being (PWB) dan Kebermaknaan Hidup (KH) mempunyai hubungan yang 

positif dan signifikan dengan Tingkat Religiusitas (TR) pada kasus 

perempuan Multigravida suku Nuaulu. Ini ditunjukkan dengan nilai 

Korelasi Pearson (r) dan signifkansinya untuk Psychological Well-Being 

PWB dengan Tingkat Religiusitas (TR) sebesar  0,491 dan signifikansinya 

sebesar 0,000 (p < 0,05). Sedangkan Kebermaknaan Hidup (KH) dengan 

Tingkat Religiusitas (TR) nilai korelasi Pearson sebesar 0,734 dengan 

signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05). 

 

4.7.5 Sumbangan Efektif 

 Sumbangan efektif merupakan cara untuk mengetahui seberapa 

besar sumbangan efektif dari masing-masing peubah tak gayut. Untuk 
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mengetahui sumbangan masing-masing peubah tak gayut terhadap peubah 

gayut dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

SE X1 = nilai β x koefisien korelasi X1 Y x 100% 

SE X2 = nilai β x koefisien korelasi X2 Y x 100% 

 Nilai β yang digunakan dalam perhitungan adalah nilai yang sudah 

distandarisasi untuk dapat membandingkan besarnya pengaruh dari peubah 

tak gayut terhadap peubah gayut. 

 Gambaran sumbangan efektif masing-masing peubah tak gayut 

perempuan Primigravida dan Multigravida disajikan dalam Tabel 4.21 

 

Tabel 4.21 

Sumbangan Efektif Psychological Well-Being (PWB) dan 

Kebermaknaan Hidup (KH) terhadap Tingkat Religiusitas (TR) 

 Pada Kasus Perempuan Primigravida dan Multigravida 

 

Variabel 
Sumbangan Efektif 

Primi Mult 

PWB 31,6% 12,7% 

KH 25,6% 47,0% 

Total 57,2% 59,7% 

 

 Berdasarkan Tabel 4.21 hasil menunjukkan bahwa Psychological 

Well-Being memberikan pengaruh sebesar 31,6% (β = 0,472) yang lebih 

besar dibandingkan dengan Kebermaknaan Hidup yang hanya 

memberikan pengaruh sebesar 25,6% (β = 0,472) terhadap Tingkat 

Religiusitas untuk kasus perempuan Primigravida. 

 Tabel 4.21 juga menunjukkan bahwa Psychological Well-Being 

memberikan pengaruh sebesar 12,7% (β = 0,259) yang lebih kecil 

dibandingkan dengan Kebermaknaan Hidup yang hanya memberikan 
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pengaruh sebesar 47,0%% (β = 0,641) terhadap Tingkat Religiusitas untuk 

kasus perempuan Multigravida. 

4.7.6 Sumbangan Efektif Masing-masing Aspek 

 Sumbangan efektif masing-masing dimensi digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar sumbangan efektif dimensi dari masing-masing 

peubah tak gayut. 

 Gambaran dimensi sumbangan efektif Psychological Well-Being 

terhadap R perempuan Primigravida dan Multigravida disajikan dalam 

Tabel 4.22. 

Tabel 4.22 

Sumbangan Efektif Aspek Psychological Well-Being terhadap 

Tingkat Religiusitas 

Perempuan Primigravida dan Multigravida 

 

Variabel 
Sumbangan Efektif 

Primi Mult 

Penerimaan Diri 1,6% 0,7% 

Hubungan Positif dengan 

Orang Lain 
19,3% 0,7% 

Otonomi 18,6% 4,7% 

Penguasaan Lingkungan 6,3% 24,4% 

Tujuan Hidup 0,4% 8,6% 

Pertumbuhan Pribadi 6,2% 0,4% 

Total 52,4% 39,5% 

  

Berdasarkan Tabel 4.22 sumbangan efektif terbesar pada kategori 

Primigravida adalah aspek Hubungan Positif dengan Orang Lain sebesar 

19,3%. Tabel 4.22 juga menunjukkan sumbangan efektif terbesar pada 
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kategori multigravida adalah aspek Penguasaan Lingkungan sebesar 

24,4%. 

 Gambaran aspek sumbangan efektif Kebermaknaan Hidup 

terhadap Tingkat Religiusitas perempuan Primigravida disajikan dalam 

Tabel 4.23 

Tabel 4.23 

Sumbangan Efektif Aspek Kebermaknaan Hidup terhadap Tingkat 

Religiusitas Perempuan  

Primigravida dan Multigravida 

 

Variabel 
Sumbangan Efektif 

Primi Mult 

Kebebasan 

Berkehendak 
2,7% 18,4% 

Kehendak Hidup 

Bermakna 
29,1% 25,1% 

Makna Hidup 14,3% 12,6% 

Total 46,1% 56,1% 

 

  

Berdasarkan Tabel 4.23 sumbangan efektif terbesar untuk kategori 

perempuan Primigravida adalah dimensi Kehendak Hidup Bermakna 

sebesar 29,1%. Tabel 4.23 juga menunjukkan sumbangan efektif terbesar 

pada untuk kategori perempuan Multigravida adalah aspek Kehendak 

Hidup Bermakna sebesar 25,1%. 
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4.7.7 Uji Beda Z-test (Uji Z contoh independen) 

 Hipotesis Kedua, ada perbedaan signifikan Tingkat Religiusitas 

ditinjau dari jenis (Primigravida dan Multigravida). Gambaran statistik 

deskriptif data Tingkat Religiusitas pada jenis kehamilan disajikan dalam 

Tabel 4.24 

Tabel 4.24 

Statistik Deskriptif Tingkat Religiusitas (TR) Berdasarkan Status 

 

Statistik Grup 

 
Status N Mean 

Standar 

Deviasi 

Mean Standar 

Error 

TR Perempuan 

Primigravida 
75 90,9867 5,73159 0,66183 

Perempuan 

Multigravida 
75 93,9333 4,83046 0,55777 

 

Gambaran hasil signifikansi uji perbedaan data Religiusitas 

disajikan dalam Tabel 4.25 

Tabel 4.25 

Hasil Uji Tingkat Religiusitas (TR) 

 

Zhitung p-value Nilai Kritis Uji-Z 

-3,30437 0,00095 1,95996 

 

Dari Tabel 4.25 dapat diperhatikan bahwa nilai uji-Z yang 

diperoleh sebesar -3,30437 dengan signifikansinya sebesar 0,00095 (p < 

0,05). Ini menandakan bahwa terdapat perbedaan Religiusitas yang 

signifikan ditinjau dari kategori perempuan hamil dan menjalani ritual 

pengasingan “Nuhune” di suku Nuaulu. 
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4.8 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

 Gambaran ringkasan hasil pengujian hipotesis disajikan dalam 

Tabel 4.26 

Tabel 4.26 

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

 

Perempuan Primigravida Perempuan Multigravida 

21 543,0480,0854,7 XXY   21 233,1302,0176,9 XXY   

r = 0,757 r = 0,773 

R
2
 = 0,572 (57,2%) R

2
 = 0,597 (59,7%) 

Sumbangan Efektif 

PWB = 31,6% 

KH = 25,6% 

Sumbangan Efektif 

PWB = 12,7% 

KH = 47,0% 

Dimensi PWB 

PD = - 

HPDOL = 19,3% 

O = 18,6% 

PL = - 

TH = - 

PP = - 

Dimensi PWB 

PD = - 

HPDOL = - 

O = - 

PL = 24,4% 

TH = 8,6% 

PP = - 

Aspek KH 

KB = - 

KHB = 29,1% 

MH = 14,3% 

Aspek KH 

KB = 18,4% 

KHB = 25,1% 

MH = 25,6% 

 

4.9 Pembahasan 

 Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji regresi 

berganda, uji sidik ragam dan uji z contoh bebas, maka pembahasan 

hipotesis penelitian adalah sebagai berikut. 
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4.9.1 Pengaruh Psychological Well-Being dan Kebermaknaan Hidup 

terhadap Tingkat Religiusitas Perempuan Primigravida dan 

Multigravida 

Hasil analisis data dengan menggunakan SPSSv.19.0 terlihat 

bahwa Psychological Well-Being dan Kebermaknaan Hidup secara 

simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat 

Religiusitas perempuan Primigravida dan Multigravida. Analisis statistik 

pada perempuan Primigravida menunjukkan nilai F-hitung sebesar 48,189 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05) (Tabel 4.13). Besar 

pengaruh variabel Psychological Well-Being dan Kebermaknaan Hidup 

terhadap Tingkat Religiusitas perempuan Primigravida adalah sebesar 

57,2%  (Tabel 4.17), sehingga sisanya sebesar 42,8% dipengaruhi variabel 

lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini. Bagi perempuan 

Multigravida, analisis statistik menunjukkan nilai F-hitung sebesar 53,387 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05) (Tabel 4.14). Sedangkan 

besar pengaruh variabel Psychological Well-Being dan Kebermaknaan 

Hidup terhadap Tingkat Religiusitas perempuan Multigravida adalah 

sebesar 59,7%  (Tabel 4.18) dan sisanya sebesar 41,3% dipengaruhi 

variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini. 

Secara parsial, analisis data juga memberikan keterangan bahwa 

Psychological Well-Being dan Kebermaknaan Hidup mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Religiusitas perempuan 

Primigravida dan Multigravida. Pada kategori Perempuan Primigravida 

nilai t-hitung (Tabel 4.15) untuk pengaruh Psychological Well-Being 

terhadap Religiusitas sebesar 5,320 dengan signifikansi sebesar 0,000 (p < 

0,05) dan koefisien regresinya sebesar 0,480. Sedangkan untuk pengaruh 

Kebermaknaan Hidup terhadap Religiusitas sebesar 4,536 dengan 

signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05) dan koefisien regresinya sebesar 



114 
 

0,543. Demikian pula untuk kategori Perempuan Multigravida 

Psychological Well-Being dan Kebermaknaan Hidup mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Religiusitas. Hasil uji-t 

memberikan nilai t-hitung untuk pengaruh Psychological Well-Being 

terhadap Tingkat Religiusitas sebesar 3,223 dengan signifikansi sebesar 

0,002 (p < 0,05) dan koefisiennya sebesar 0,302. Sedangkan untuk 

pengaruh Kebermaknaan Hidup terhadap Religiusitas sebesar 7,982 

dengan signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05) dengan koefisien regresi 

sebesar 1,233. Sehingga ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 

Psychological Well-Being dan/atau Kebermaknaan Hidup akan diikuti 

dengan kenaikan Tingkat Religiusitas pada kategori perempuan 

Primigravida dan Multigravida. 

Oleh sebab itu, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan 

PWB dan KH berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Religiusitas 

perempuan Primigravida dan Multigravida di suku Nuaulu. 

Kemungkinan pertama adalah sebagian besar perempuan Nuaulu 

menganggap bahwa Psychological Well-Being merupakan hal yang 

penting dalam kehidupan mereka secara khusus terlihat pada dimensi 

Hubungan Positif Dengan Orang Lain dan Otonomi yang memiliki 

persentase lebih tinggi dibanding dimensi lainnya. Hal ini sejalan dengan 

apa yang dikemukakan oleh Ryff (1989) bahwa individu yang tinggi 

dalam dimensi hubungan positif dengan orang lain mampu membina 

hubungan yang hangat dan penuh kepercayaan dengan orang lain. Individu 

tersebut juga memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan 

orang lain, serta mereka mampu memberi dan menerima dalam hubungan 

antar sesama. Perempuan yang tinggi persentasenya dalam dimensi ini 

mereka akan membuka diri terhadap hal apa saja hanya untuk berbagi 

kasih dan menanamkan kepercayaan dengan orang lain. Sementara itu 



115 
 

untuk dimensi Otonomi yang tinggi menunjukkan bahwa perempuan 

Primigravida senantiasa memercayai kemampuan dirinya dalam 

menghadapi lingkungan termasuk dalam situasi yang dianggap 

mengancam diri, selain itu juga mereka mampu mengambil keputusan 

dengan baik atas sebuah permasalahan. Hal tersebut terlihat dari 

keyakinan dalam diri seorang perempuan Primigravida untuk tetap bersih 

kukuh menjalankan kegiatan ritual pengasingan yang mengancam hidup 

mereka. Dua dimensi Psychological Well-Being inilah yang mampu 

membuat seorang perempuan Primigravida mampu menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya serta mampu bertahan dalam situasi yang 

sebenarnya mengancam diri sendiri.  

Kemungkinan kedua adalah pada dasarnya perempuan Nuaulu 

dapat merasakan kesejahteraan hidup mereka dan didukung dengan 

kebermaknaan hidupnya sehingga dapat menjadikan Tingkat Religiusitas 

pada perempuan Nuaulu meningkat. Pengalaman hidup yang dialami oleh 

perempuan Nuaulu sepanjang perjalanan hidupnya serta peristiwa baik 

maupun buruk yang dialaminya dapat membuat mereka memeroleh 

kesejahteraan dalam hidup diperkuat oleh kebermaknaan hidup seperti 

kehendak hidup bermakna dan makna hidup dapat membuat seorang 

perempuan Nuaulu tetap kuat dalam menjalani kehidupannya. Hal ini 

diperkuat dengan pernyataan Frankl (2005) bahwa orang dengan kehendak 

hidup bermakna dan makna hidup yang tinggi memiliki hasrat yang 

memotivasi dirinya sendiri saat berhadapan dengan penderitaan dalam 

melakukan kegiatan-kegiatan yang penting dengan tujuan agar hidupnya 

berharga, berguna, dan menjadi berarti. Apabila hasratnya telah terpenuhi 

dengan kebermaknaan hidup yang ia dapatkan maka akan menyebabkan 

kehidupan yang ia rasakan semakin berarti dan berharga sehingga dapat 
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dipastikan bahwa Tingkat Religiusitas perempuan Nuaulu yang hidup 

dibawah aturan adat pun akan meningkat. 

Penelitian ini juga memberi informasi mengenai sumbangan efektif 

dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat pada masing-masing 

kategori, baik kategori perempuan primigravida maupun multigravida. 

Psychological Well-Being memberikan sumbangan efektif terhadap 

Religiusitas perempuan Primigravida sebesar 31,6%; sedangkan 

Kebermaknaan Hidup memberikan sumbangan efektif terhadap 

Religiusitas sebesar 25,6%. Sementara pada kategori Perempuan 

Multigravida, Psychological Well-Being memberikan sumbangan efektif 

terhadap Religiusitas perempuan Primigravida sebesar 12,7%; sedangkan 

Kebermaknaan Hidup memberikan sumbangan efektif terhadap 

Religiusitas sebesar 47,0%. Menunjukkan bahwa pada kategori perempuan 

Primigravida, sumbangan efektif terbesar diberikan Psychological Well-

Being terhadap Religiusitas sebesar 31,6%. Sementara pada kategori 

perempuan Multigravida terjadi sebaliknya, sumbangan efektif terbesar 

diberikan oleh Kebermaknaan Hidup terhadap Religiusitas sebesar 47,0%. 

Bagi perempuan Primigravida pengaruh terbesar terhadap Tingkat 

Religiusitas berasal dari Psychological Well-Being, yang mana bagi 

seorang ibu Primigravida kegiatan yang membawa penderitaan baginya 

asalkan dapat membawa kebahagiaan bagi orang lain akan mereka 

lakukan. Sebab mereka dengan Psychological Well-Being yang tinggi 

mampu menerima diri apa adanya, memiliki kemandirian terhadap tekanan 

sosial, dan mampu mengatur dirinya menjadi baik demi dan untuk 

kepentingan bersama. Perempuan Primigravida juga melihat psychological 

well-being sebagai alasan mereka untuk bertahan dalam kesulitan, sebab 

bagi mereka kesejahteraan hidup adalah dasar bagi mereka untuk 

menjalani hidup kearah yang lebih baik. Namun tidak bisa dipungkiri 
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sebagian dari perempuan Primigravida pun juga cenderung menutup diri 

dengan hal-hal baru, tidak berani mengambil keputusan, tidak memiliki 

tujuan hidup yang jelas dan terbeban melakukan sesuatu hal yang bersifat 

mengancam hidupnya, sehingga mereka merasa takut untuk melakukan 

suatu hal yang baru yang mereka hadapi. Namun itu bukanlah alasan 

karena dapat dilihat bahwa menderita atau tidaknya kejadian yang mereka 

alami mereka tetap mampu bertahan dalam kesengsaraan sehingga 

menghasilkan sebuah makna dalam kehidupan. Meskipun persentase 

kebermaknaan hidup yang diberikan kepada Religiusitas tidak setinggi 

perempuan Multigravida, namun perempuan Primigravida tetap 

memandang kegiatan adat sebagai hal yang penting dan harus dijalankan. 

Sedangkan bagi perempuan multigravida yang terpenting ialah bagaimana 

memaknai hidup dari peristiwa-peristiwa sulit maupun buruk yang dialami 

agar tetap bertahan dalam menjalani hidup yang semuanya itu ada 

hubungannya dengan religiusitas. Bagi ibu multigravida makna hidup 

membuat seseorang pasti memiliki hidup yang sejahtera sehingga mampu 

melakukan setiap kewajibannya sebagai seorang perempuan Nuaulu. 

 

4.9.2 Pengaruh Psychological Well-Being terhadap Religiusitas 

Perempuan Primigravida dan Multigravida 

Hasil analisis menunjukkan Psychological Well-Being mempunyai 

sumbangan efektif terbesar terhadap Religiusitas terdapat pada kategori 

perempuan Primigravida yaitu sebesar 31,6% yang sebagian besar 

dipengaruhi dari dimensi Hubungan Positif dengan Orang Lain yakni 

19,3% di mana mereka mampu membangun hubungan positif dengan 

orang lain dan membuka diri dengan lingkungan sekitar. Perempuan 

primigravida yang tinggi dalam dimensi hubungan positif dengan orang 

lain mampu menjalin hubungan baik dengan sesama. Dimensi lain dari 
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PWB yang memengaruhi sumbangan efektif terhadap Religiusitas ialah 

dimensi Otonomi yaitu sebesar 18,6%, hal ini terlihat jelas bahwa 

perempuan Primigravida senantiasa memercayai kemampuan dirinya 

dalam menghadapi lingkungan dimana ia berada, termasuk bila berada 

pada situasi yang mengancam dirinya sendiri. Sugianto (2000) 

mengemukakan bahwa sikap positif terhadap diri sendiri merupakan ciri 

penting dalam PWB di mana dalam penerimaan diri yang optimal akan 

menunjukkan bahwa individu memiliki sikap positif terhadap diri sendiri 

dan lingkungannya, mengakui dan menerima berbagai aspek diri termasuk 

kualitas diri yang baik maupun buruk, dan selalu merasa positif terhadap 

kehidupan yang dijalaninya. Individu yang memiliki otonomi yang tinggi 

ditandai dengan bebas dan mampu untuk menentukan nasib sendiri, tahan 

terhadap tekanan sosial, mampu mengevaluasi diri sendiri, dan mampu 

mengambil keputusan. Sedangkan pada kategori perempuan Multigravida 

sumbangan efektif terhadap Religiusitas sebesar 12,7%, namun pada 

kategori ini dimensi Penguasaan lingkungan dan Tujuan Hidup perempuan 

dengan kategori Multigravida memiliki persentase yang lebih besar 

dibanding kategori Primigravida yaitu untuk dimensi Penguasaan 

Lingkungan 24,4% dan dimensi Tujuan Hidup 8,6%. Orang dengan 

penguasaan lingkungan yang tinggi digambarkan dengan kemampuannya 

untuk mengatur lingkungannya dengan baik, memanfaatkan kesempatan 

yang ada di lingkungannya, mampu menciptakan lingkungan yang nyaman 

bagi dirinya, sehingga mampu mengendalikan segala situasi kehidupannya 

sehari-hari, sedangkan orang yang tinggi tujuan hidupnya memiliki 

pemahaman yang jelas akan tujuan dan arah hidupnya, memegang 

keyakinan bahwa individu tersebut mampu mencapai tujuan dalam 

hidupnya dengan merasakan bahwa apa yang dialami memiliki makna 

hidup tersendiri (Amidyawati, dkk).  Campton (2005) mengatakan bahwa 
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individu dengan penguasaan lingkungan yang baik akan mampu memilih 

dan mengubah lingkungan sekitar sehingga sesuai dengan kebutuhannya. 

Hal tersebut dapat kita lihat dari sumbangan efektif yang diberikan oleh 

perempuan Multigravida untuk aspek Penguasaan Lingkungan yakni 

24,4% dengan demikian dapat dikatakan bahwa perempuan Multigravida 

mengapa memiliki PWB yang tinggi khususnya dimensi Penguasaan 

Lingkungan dan Tujuan Hidup dibanding dengan Primigravida, 

dikarenakan mereka sudah sering menjalankan ritual pengasingan 

sehingga mereka mampu mengubah lingkungan sekitar agar menjadi 

nyaman sesuai dengan kebutuhan mereka, otomatis keinginan untuk 

kembali memiliki anak dan kembali menjalankan ritual tidak memberikan 

ketakutan tersendiri bagi mereka. Sedangkan bagi perempuan 

Primigravida di suku Nuaulu lebih mengutamakan dimensi hubungan 

positif dengan orang lain, dan otonomi, yang mana mereka akan 

melakukan sesuatu jika memang mereka berkehendak atau berhasrat untuk 

melakukannya, namun apabila hal tersebut sudah berkaitan dengan 

kepentingan orang lain namun juga mencakup kepentingan dirinya sendiri 

maka perempuan dengan kategori ini akan berusaha menguatkan dirinya 

untuk menjalankan apa yang harus ia jalani sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Ryff (1989) menyebutkan bahwa individu dengan Psychological 

Well-Being yang baik akan memiliki kemampuan untuk memilih dan 

menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi fisik dirinya. Dengan 

kata lain, ia mempunyai kemampuan dalam menghadapi kejadian-kejadian 

di luar dirinya. 
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4.9.3 Pengaruh Kebermaknaan Hidup terhadap Religiusitas 

Perempuan Primigravida dan Multigravida 

Analisis data juga memberikan informasi bahwa Kebermaknaan 

Hidup mempunyai sumbangan efektif terbesar terhadap Religiusitas 

terdapat pada kategori Perempuan Multigravida, dengan presentasi sebesar 

47,0% dibanding pada kategori perempuan Primigravida sebesar 25,6%. 

Hal ini berarti bahwa perempuan Multigravida memandang kegiatan ritual 

adat sebagai hal yang bermakna, dan dapat mendekatkan dirinya dengan 

sang pencipta, hal yang dipercayai dapat mencapai makna hidup yang 

sebenarnya, yang memiliki arti dan memberikan masa depan yang baik 

bagi dirinya, ini ditunjukan dari tiga aspek kebermaknaan hidup yang 

terpenuhi secara menyeluruh dan dianggap penting yakni mengenai 

kebebasan berkehendak, kehendak hidup bermakna dan makna hidup. Hal 

tersebut sejalan dengan hasil studi Steger & Frazier (2006) mengatakan 

bahwa makna hidup dilihat sebagai penghubung antara religiusitas dan 

kesehatan psikologis, karena salah satu fungsi dari agama (religion) yaitu 

memberikan individu cara-cara yang apabila dijalani olehnya akan 

mendapatkan tujuan (purpose) dalam kehidupannya (Emmons & 

Paloutzian dalam Steger, 2006). Debats, D. L., Van Der Lubbe, P. M., & 

Wezeman, F. R. A dalam Journal of Personality and Individual 

Differences juga menyatakan bahwa jika seseorang memiliki makna hidup, 

berarti ia percaya terhadap keyakinan-keyakinan tertentu dan memiliki 

pemahaman yang baik tentang apa yang dipercayainya. Hal tersebut 

dipahami bukan karena isi dari keyakinan tersebut melainkan lebih 

cenderung kepada proses untuk meyakini kepercayaan itu untuk mencapai 

makna hidup yang sebenarnya (dalam Debats, dkk 1993). Dibanding 

perempuan Primigravida yang hanya memandang kehendak hidup 

bermakna dan makna hidup sajalah yang menjadi fokus penting mereka 
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untuk menjalani ritual pengasingan. Perempuan Primigravida memandang 

semua hal yang berkaitan dengan kegiatan ritual adat sebenarnya tidak 

terlalu berarti, hanya menyiksa batin dan memberikan tekanan dalam 

hidup meskipun sebenarnya tetap mereka lakukan namun ada kecemasan 

tersendiri yang mereka alami. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian 

dari Meier & Edwards (dalam Reker dkk, 1987) tentang hubungan antara 

makna hidup dengan usia seseorang, dalam penelitiannya menemukan 

bahwa individu dengan rentang usia 25 tahun ke atas mempunyai skor PIL 

(Purpose in Life) lebih tinggi dibanding dengan individu dengan rentang 

usia 13-24 tahun. Penelitian lain mencoba mengintegrasikan makna hidup 

(the meaning of life) sepanjang usia dengan melakukan analisis pada setiap 

level perkembangan dengan fokus pada usia remaja akhir dan dewasa 

madya, hasil menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara dua 

level perkembangan tersebut dalam pencapaian makna hidup (Steger dkk, 

2009). Apa yang dialami oleh seorang perempuan Primigravida 

berbanding terbalik dengan perempuan Multigravida, dikarenakan 

pengalaman menjalankan ritual yang bagi perempuan Primigravida baru 

dilakukan satu kali dan usia fisiknya sebagian besar dibawah 25 tahun 

sehingga memaknai kegiatan ritual sebagai sebuah tekanan yang berat 

untuk dijalani, sedangkan bagi perempuan Multigravida yang sudah lebih 

dari dua kali menjalankan ritual pengasingan ini  kemampuan untuk 

memaknai hidup ini merupakan hasil dari kemampuannya dalam 

menyadari kondisi dirinya untuk melakukan kegiatan ritual adat yang 

dapat membuatnya merasa bermakna dalam menjalani hidup sehari-hari. 

Groden dan Jose (2014) menemukan bahwa Kebermaknaan Hidup lebih 

dialami oleh perempuan, karena tekanan dalam hidup secara umum 

cenderung lebih dimaknai perempuan, otomatis perempuan lebih memiliki 
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pandang hidup yang luas dan memikirkan segala yang terjadi sebagai 

makna dalam hidupnya. 

 

4.9.4 Perbedaan Tingkat Religiusitas Perempuan Primigravida 

dengan Tingkat Religiusitas Perempuan Multigravida 

Uji perbedaan antara Religiusitas Perempuan Primigravida dengan 

Multigravida yang dilakukan dengan menggunakan statistik uji-z diperoleh 

nilai z-hitung sebesar -3,30437 dan signifikansinya sebesar 0,00095 (p < 

0,05). Ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

Religiusitas perempuan Primigravida dengan Multigravida. Perbedaan 

yang signifikan ini terlihat oleh beberapa faktor pendukung, misalnya bagi 

perempuan Primigravida didominasi oleh perempuan-perempuan yang 

hanya memiliki jenjang pendidikan tingkat SD dan SMP, sedangkan bagi 

perempuan Multigravida, rata-rata menyelesaikan pendidikan hingga 

jenjang SMA, wawasan berpikirnya pun jauh lebih baik dibandingkan 

perempuan yang hanya menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah 

Dasar (SD).  Perempuan Multigravida pun sudah sering menjalankan ritual 

pengasingan ini dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai hal yang biasa 

untuk dijalankan sehingga memang Tingkat Religiusitas perempuan 

Multigravida jauh lebih tinggi dibanding perempuan Primigravida. 

Meskipun pada umumnya perempuan Multigravida dan Primigravida ini 

tidak pernah meninggalkan atau menghiraukan kegiatan adat yang 

dijalankan di sukunya masing-masing. Mereka tahu bahwa melakukan 

ritual itu baik, bukan hanya kepentingan bagi dirinya sendiri namun bagi 

keluarga dan diri pribadinya. Hal tersebut sejalan dengan yang dinyatakan 

oleh Glock dan Stark (dalam Reitsma, 2006) bahwa religiusitas berfokus 

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

dan budaya, di mana tingkat religiusitas seseorang dilihat berdasarkan 
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perilaku dalam kehidupan sosial-budayanya yang menjadikannya sebagai 

orang yang taat dan patuh kepada kepercayaan yang dianut. Sebab 

tingginya Tingkat Religiusitas yang dimiliki individu akan memengaruhi 

perilaku sehari-hari. 
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  KUALITATIF 

 

4.10 ANALISIS  

Untuk melindungi privasi dan menjaga etika penelitian, peneliti 

memberikan nama samaran bagi setiap subjek. Subjek pertama dengan 

nama samaran Yakoba, dan subjek kedua dengan nama samaran Martina, 

demikian juga untuk sumber-sumber yang lain. 

4.10.1 Deskripsi Kasus Subjek 1 (Yakoba) 

4.10.1.1  Latar belakang 

Yakoba adalah perempuan yang saat ini berusia 17 tahun, ia 

adalah perempuan yang bukan berasal dari suku Nuaulu. Yakoba 

menikah dengan laki-laki yang berasal dari suku Nuaulu sehingga 

mengharuskan Yakoba untuk tinggal dan menetap di suku Nuaulu, 

yakni di salah satu desa yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya 

sesuai dengan permintaan subjek. Kehidupan yang baru dan asing 

bagi Yakoba membuatnya harus bisa beradaptasi dan menyatu 

dengan adat istiadat serta segala ketetapan yang berlaku di suku 

tersebut. 

Dari hasil observasi dan wawancara informal dengan Yakoba, 

ia adalah anak ke empat dari lima bersaudara. Selain itu juga 

ditemukan bahwasanya Yakoba datang dari keluarga yang 

tergolong sederhana, dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah 

di mana orang tuanya hanyalah seorang petani. Kondisi ekonomi 

seperti itu yang membuat Yakoba tidak dapat menyelesaikan 

pendidikannya di tingkat Sekolah Menengah Atas sehingga 

mengambil keputusan untuk menikah di usia yang relatif sangat 

muda. 
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4.10.1.2 Analisis Verbatim 

1) Pengetahuan tradisi “Nuhune” (Kajian Religious 

Knowledge) 

Yakoba merupakan perempuan yang berasal dari sebuah 

desa yaitu Waipia. Pernikahan Yakoba dan suaminya sudah 

setahun berjalan, namun sebagian besar pengetahuan Yakoba 

tentang tradisi adat istiadat yang ada di suku Nuaulu belum ia 

ketahui dengan baik dan benar. Umumnya di suku Nuaulu cara 

komunikasi antar sesama anggota masyarakatnya 

menggunakan bahasa asli suku Nuaulu. Hal tersebut yang 

membuat Yakoba mengalami kesulitan menjalin hubungan 

baik dengan masyarakat setempat sebab ia pun sendiri tidak 

bisa berbahasa daerah (bahasa asli Nuaulu). Yakoba hanya bisa 

berkomunikasi dengan masyarakat yang mampu berbicara 

menggunakan bahasa Indonesia. Sebagian besar 

pemahamannya tentang tradisi di suku Nuaulu ia ketahui 

melalui suami dan ibu mertuanya. 

 

Beta berasal dari desa lain bukan dari suku 

Nuaulu, beta memang sering mengalami 

kesulitan menjalin interaksi deng masyarakat 

Nuaulu yang ada disini. Karna sebagian besar 

dong disini menggunakan bahasa daerah. Tapi 

dengan keluarga suami disini beta bisa 

berkomunikasi dengan baik bersama mereka. 

Mama mertua dan semua ipar disini bisa bicara 

pake bahasa hari-hari orang Maluku. Untuk 

tradisi disini, seng semua tradisi suku Nuaulu 

yang beta tahu, yang beta tahu awal itu cuma 

perempuan yang su kaweng harus pake kain 

salele, yang lain dari itu beta masih dalam tahap 

belajar untuk memahami tradisi di sini, mama 

dan suami yang banyak ajar beta tentang tradisi 
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disini. Jadi memang kalo ditanya mengenai 

tradisi suku Nuaulu secara keseluruhan beta seng 

talalu tau dengan baik. 

 

Selama menikah tradisi suku Nuaulu umumnya yang 

Yakoba tahu hanyalah seorang perempuan yang sudah menikah 

harus menggunakan kain sarung sepanjang hari. Sedangkan 

tradisi lain sebagian besar masih ia pelajari dari keluarga 

suaminya. Tidak lama setelah menikah, Yakoba diketahui 

hamil dan otomatis ia harus menyiapkan diri ketika usia 

kandungannya mendekati waktu melahirkan (memasuki usia 

bulan ke sembilan) ia harus menjalankan ritual Nuhune. 

Awalnya Yakoba tidak pernah tahu seperti apa ritual Nuhune 

tersebut. Pikirnya bahwa ritual itu hanya ritual biasa yang 

dilaksanakan seperti pesta perayaan untuk menyambut 

kelahiran bayi yang dikandungnya. Namun ternyata hal 

tersebut tidak seperti yang ia bayangkan, suami Yakoba 

menjelaskan bahwa ritual Nuhune adalah ritual untuk 

menyiapkan diri „menjadi ibu‟ dan ia harus diasingkan minimal 

30 hari dalam sebuah gubuk kecil yang disebut Posune.  

Beta seng pernah tau ibu tentang ritual 

Nuhune. Awal hamil seng ada informasi apa-apa 

yang disampaikan dari mama mertua untuk beta, 

dan juga waktu usia kandungan dua hingga lima 

bulan itu beta tinggal di rumah keluarga di 

Waipia karena beta sering sakit sehingga 

orangtua minta agar bisa tinggal sebentar di 

Waipia karena berhubung ada puskesmas 

terdekat disana yang bisa merawat beta jika 

kondisi tubuh menurun. Ritual ini baru beta tahu 

ketika bale ke rumah suami dan ketika beta pung 

kandungan su terlihat besar. Mama mertua 

menjelaskan bahwa kebiasaan orang Nuaulu kalo 
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ada perempuan yang hamil dan ketika usia 

kandungannya sembilan bulan maka dia harus 

menjalani tradisi ritual pengasingan untuk 

menjadi seorang ibu, ritual ini yang orang 

Nuaulu biasa sebut akang ritual Nuhune yaitu 

seorang perempuan hamil harus diasingkan 

selama kurang lebih 40 hari dari dia pung 

keluarga dan tinggal di Posune. 

 

Hal tersebut menjadi tekanan tersendiri bagi Yakoba, ia 

melewati masa-masa kehamilannya dengan penuh ketakutan, 

bahkan ketika dukun beranak memeriksa usia kandungannya ia 

selalu merasa ketakutan bahkan hingga meneteskan air mata 

untuk memikirkan nasib anak yang akan dilahirkannya kelak. 

Yakoba lebih memercayai pengobatan yang diberikan oleh 

pihak medis bukan dari para dukun beranak di desa tersebut, 

karena pertimbangannya dari sisi pengalaman para dukun 

beranak memang memiliki banyak pengalaman namun tidak 

memiliki pengetahuan yang baik dan benar seperti para medis. 

“Beta sering merasa gelisah bahkan pernah 

manangis waktu Pina Piane datang periksa untuk 

cek beta pung usia kehamilan. Beta paleng takut 

ibu, takut bagaimana nanti beta anak pung nasib 

kalo nanti proses kelahiran beta lakukan di 

dalam Posune apalagi ditangani hanya dukun 

beranak bukan dari pihak kesehatan. Selama ini 

beta seng pernah merasakan bagaimana 

menjalani pengobatan secara tradisional, beta 

terbiasa selalu dari kecil sampe kemarin sakit tu 

selalu ke puskesmas atau rumah sakit. Karna 

katong bisa lia sandiri kalo dukun beranak ni 

dong hanya berbekal pengalaman tapi 

pengetahuan tentang kesehatan yang baik dan 

benar memang seng semua dong tau dan tarima 

akang. Jadi memang ibu, beta selalu khawatir 

untuk lakukan ritual ini. Bagaimana nanti kalo 
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beta pung anak lahir dan mengalami cacat fisik? 

Mungkin bagi masyarakat suku asli Nuaulu hal 

ini biasa bagi dong lakukan akang, tapi bagi beta 

orang pendatang ni ibu, pasti mustahil untuk bisa 

dilakukan karena setau beta ritual ini ni akang 

bisa bahayakan katong nyawa, apalagi harus 

jauh dan tidur terpisah dari suami dan 

keluarga.” 

 

Yakoba sangat meragukan aktifitas tradisi pengasingan 

ini, dia tidak meyakini bahwa ritual ini baik baginya. 

Menurutnya, mungkin ritual ini baik bagi suku asli Nuaulu 

namun bagi pendatang sepertinya hal ini adalah hal yang 

mustahil untuk dilakukan. Mana mungkin seorang perempuan 

mampu diasingkan dari suami dan keluarganya selama hampir 

satu bulan, dan hanya tinggal di sebuah gubuk kecil. Jelas 

sekali pengetahuan Yakoba tentang tradisi ini sangat minim, 

sebab ia adalah orang baru di suku ini dan baru akan pertama 

kali menjalani ritual tersebut sehingga tidak banyak yang ia 

ketahui tentang tradisi Nuhune, selalu dalam pikirannya ini 

tradisi yang tidak baik baginya maupun bagi anak yang akan 

dilahirkannya. 

 

2) Praktik tradisi ritual “Nuhune” (Kajian Religious Practise) 

Ketika usia kandungan Yakoba memasuki bulan ke 

sembilan Yakoba sempat menolak untuk menjalankan ritual 

Nuhune, bahkan ia sempat berpikir untuk berpisah dari 

suaminya daripada ia harus menjalani ritual pengasingan. Bagi 

Yakoba, ritual tersebut hanya akan membahayakan diri seorang 

perempuan terlebih anak yang sedang dikandung, karena harus 

hidup berjauhan dari keluarga selama kurang lebih satu bulan. 
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Penyesalan terkadang muncul dalam hatinya karena menikah 

dengan lelaki dari suku Nuaulu. Menurutnya terlalu rumit 

untuk menjadi seorang ibu dalam tradisi orang Nuaulu.  

Waktu pihak pengurus adat datang ke rumah 

dan bilang kalo beta harus menjalani ritual ini, 

beta sampe pernah mo lari dari rumah ibu, beta 

ancam beta pung suami kalo sampe beta jalani 

ritual ini maka katong dua lebe bai cere saja. 

Beta seng piker lai beta mau jadi apa nantinya 

ibu, yang beta pikir cuma beta anak pung 

keselamatan saja. Beta sampe sempat berpikir, 

beta ni mungkin talalu bodoh karna su kaweng 

deng laki-laki dari suku ini tanpa beta cek dolo 

suku ini akang pung kebiasaan apa-apa saja. Ibu-

ibu laeng di luar sana dong ada bahagia 

menunggu kelahiran sedangkan beta ni ada deng 

pikiran satu kapala karna musti melahirkan deng 

cara seperti ini. Memang par jadi ibu di suku 

Nuaulu ni tantangan basar yang harus dilewati 

dolo baru katong bisa bahagia jadi seorang ibu. 

 

Ia merasa bahwa ada perbedaan antara kaum perempuan 

dan kaum laki-laki. Perempuan dianggap lebih rendah dari laki-

laki sehingga banyak ritual yang harus perempuan lakukan 

dalam hidupnya untuk menyelamatkan diri dari bahaya sebab 

darah dalam tubuh semua perempuan dianggap najis sehingga 

harus menjalani proses penyucian diri. Semua ritual yang 

dilaksanakan oleh orang Nuaulu bagi kaum perempuan 

menurut Yakoba itu sangat menantang dan membahayakan. 

Mengenai tradisi ritual ini bagi Yakoba dalam zaman modern 

ini masih saja ada ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-

laki padahal seharusnya seorang suami dan isteri tidak boleh 

dipisahkan apalagi ketika menjalani proses kelahiran anak. 
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Di Nuaulu ni memang perempuan lebih 

rendah dari laki-laki sampe perempuan pung 

tradisi ritual ni lebe banyak daripada laki-laki, 

karna yang beta tau tu ibu perempuan yang 

biking dong jadi rendah itu karna darah kotor 

yang dong keluarkan akang waktu dong haid dan 

melahirkan dan itu jadi pantangan untuk laki-

laki. Makanya perempuan slalu menjalani ritual 

pengasingan sebagai tanda penolak sial bagitu 

ibu. Mar par beta samua aturan yang ada di sini 

par perempuan kayaknya akang cuma par 

bahayakan katong saja deng menganggap katong 

ni najis. 

 

Setelah diberikan penjelasan mengenai tujuan ritual dan 

maksud dilakukannya ritual tersebut oleh tokoh-tokoh adat, 

pihak keluarga dan komunitas perempuan Nuaulu yang ada di 

desa tersebut, barulah Yakoba memahami dengan baik 

mengenai tradisi ritual pengasingan dan ia bersedia untuk 

menjalani ritual tersebut, namun ternyata semua itu ia lakukan 

dengan terpaksa demi nama baik suami dan keluarganya. 

Selama di dalam Posune, Yakoba tidak bertemu dengan 

suaminya, atau pihak keluarga Yakoba yang berjenis kelamin 

laki-laki. Sehari-hari Yakoba hanya dijenguk oleh ibu mertua 

dan saudara perempuan dari suaminya. Yakoba baru akan bisa 

bertemu suaminya ketika nanti keluar dari gubuk pengasingan. 

Beta memang bersih keras seng mau untuk 

jalankan ritual ini ibu, mar saat ketua adat dong 

samua datang jelaskan akang par beta kalo beta 

seng biking akang nanti b laki dapa sangsi deng b 

laki dong keluarga nanti dapa kaskaluar dari 

negri ini. Jadi beta memang terpaksa untuk jalani 

akang saja jua jang par biking masalah par beta 

keluarga disini. Selama beta jalani ritual ini beta 

memang seng pernah ketemu b suami ataupun 
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keluarga laeng yang jenis kelamin laki-laki karna 

itu pantangan yang musti beta hindari akang ibu. 

Mar b sanang karna hari-mari mama mertua 

deng ipar-ipar perempuan dong datang jenguk 

beta disini. 

 

Ketika ritual pengasingan diadakan, merupakan sebuah 

pantangan bagi kaum laki-laki untuk bertemu perempuan yang 

sedang menjalani ritual pengasingan, karena dianggap 

kesaktian mereka akan hilang. Untuk menyelamatkan keluarga 

dan anak yang dikandungnya, Yakoba harus kuat menjalani 

setiap hal yang terjadi selama masa pengasingan. Proses 

kelahiran bayi Yakoba sempat mengalami kendala, karena 

kondisi fisik Yakoba sedang tidak sehat sehingga sulit 

melakukan proses kelahiran secara normal.  

Pas su mau masuk waktu lahiran beta sempat 

sakit ibu, muntah-muntah, kekurangan darah 

sampe b sempat jatuh pingsan waktu b ada mo 

badiri makan. Beta memang setiap malam beta 

seng bisa tidor bai-bai ibu, beta slalu dihantui 

deng pikiran-pikiran yang muncul kalo b anak ni 

nanti dia seng akan lahir deng bai. Sampe 

beberapa hari mama mertua tinggal batamang 

beta, kasih masukan par beta kalo jalani ini ni 

musti pikir anak jang talalu taku. Deng ibu-ibu 

persekutuan disini juga dong datang jenguk beta 

la suka bicara kasih masukan par beta supaya 

beta musti kuat jalani ini. Sampe memang b 

lahiran kemarin tu deng baik itu cuma karna 

bantuan keluarga dong disini. 

 

Penurunan kondisi fisik dan kondisi batin pun ia rasakan, 

dalam pikirannya Yakoba selalu dihantui dengan pikiran-

pikiran negatif yang membuatnya merasa bahwa proses 

persalinan tersebut tidak akan pernah berhasil dan hanya 
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mengakibatkan kematian bagi anaknya. Namun setelah 

ditenangkan dan diberi pengertian oleh ibu mertua dan kaum 

perempuan di desa setempat, akhirnya Yakoba berhasil 

melakukan proses kelahiran dengan baik. 

 

3) Pengalaman menjalani ritual “Nuhune” (Kajian Religious 

Feeling) 

Merupakan pengalaman pertama bagi Yakoba untuk 

menjalani ritual tersebut karena kehamilannya ini merupakan 

yang pertama kali (primigravida). Di usianya yang relatif masih 

begitu muda, Yakoba masih memiliki emosi yang labil. 

Yakoba sering merasa putus asa, sering menangis dan selalu 

menyalahkan diri sendiri karena merasa sudah salah 

mengambil keputusan menikah di usia muda, selalu memiliki 

keinginan untuk keluar tanpa harus menyelesaikan ritual 

tersebut, namun dukungan dan dorongan yang diberikan oleh 

ibu mertua yang membuat Yakoba tetap bertahan. Minggu 

pertama dalam menjalankan ritual tersebut Yakoba mengalami 

penurunan kondisi tubuh yang mana ia sering muntah, tidak 

bisa tidur dengan nyenyak, nafsu makan berkurang bahkan 

tekanan darahnya pun menurun. Setiap malam Yakoba harus 

tidur di tempat yang berukuran kecil yang jauh dari rumah 

suaminya dan gubuk tersebut hanya beratapkan dan berdinding 

daun rumbia (daun atap), tempat tidurnya pun hanya terbuat 

dari potongan-potongan bambu yang dianyam menjadi tempat 

tidur (dalam bahasa orang Maluku disebut sebagai 

“Tapalang”), cuaca yang sangat dingin, kondisi ruangan yang 

gelap (hanya diberikan lampu minyak kecil untuk menerangi 
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gubuk tersebut namun saat tidur lampu tersebut harus 

dipadamkan) hal itu yang membuat Yakoba sering merasa 

takut dan setiap malam ia selalu bermimpi buruk.  

 

Susah makan, susah tidur, susah untuk mo 

lakukan aktifitas di dalam rumah Posune nih 

memang samua beta rasakan akang ibu. Cuma 

ketakutan yang beta rasakan setiap malam, 

apalagi kalo angin tiop kancang baru dalam 

Posune ni seng ada lampu jadi galap bagitu saja, 

beta su taku jang sampe setang datang mo ambel 

beta an aka ular maraya ka dalam par tetu beta 

ka. Apalagi beta ni seng biasa tidor diatas 

tapalang bagini saja ibu zn pake bantal b rasa 

akang aneh paskali. Namanya beta masih umur 

bagini beta masih bolom terbiasa par lakukan hal 

macam bagini. Beta ni rasa macam beta seng 

berguna apa-apa, beta seng bisa biking yang 

terbaik par beta pung anak. Beta musti kasih dia 

lahir di tempat begini bukan di rumah sakit yang 

samua su tersedia bahkan ditangani oleh orang-

orang profesional lai deng akang. Beta rasa beta 

su gagal par jadi ibu yang baik par beta anak, 

karna b kasih dia alami hal yang beta sandiri 

saja seng kuat par jalani akang. Apalagi pas dia 

lahir saminggu dia susah bernapas, dia muka 

pucat baru dia salalu babatu-babatu, beta taku 

paskali jang sampe dia kanapa-kanapa, makanya 

beta minta dari kepala suku sampe pihak medis 

datang tangani dia dolo baru beta bisa rasa 

sanang. Pihak medis bilang kalo dia alami infeksi 

saluran pernapasan, musti ditangani dengan baik 

sampe dia sembuh. Rasa bersalah yang cuma ada 

di beta hati ni ibu, karna ini sudah resiko yang 

beta musti alami saat beta setuju par jalani ritual 

ni. Beta seng pernah mo rasa bahagia selama 

jalani ritual ini ibu, apalagi saat beta anak sakit, 

itu beta pung rasa bersalah semakin besar. Beta 

merasa bahwa beta memang seng bisa jadi ibu 

yang berharga par beta pung anak pertama. 
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Perasaan bersalah selalu menghantui bahkan Yakoba 

selalu merasa bahwa ia adalah wanita yang tidak berguna 

karena hanya bisa membahayakan keselamatan anaknya. Anak 

yang seharusnya lahir dengan pertolongan yang baik di rumah 

sakit, malah harus menjalani semua proses kelahiran secara 

tradisional. Yakoba selalu memaknai dirinya sebagai ibu yang 

gagal karena telah membiarkan anak pertamanya menjalani 

kenyataan hidup yang sebenarnya tidak harus ia terima. Setiap 

malam Yakoba tidak pernah tidur melainkan hanya menjaga 

anaknya dengan begitu baik, dan juga ada sedikit kendala yang 

dialami, selama di rumah pengasingan anak dari Yakoba 

mengalami gangguan pernapasan dan terlihat pucat sehingga 

pihak medis harus menanganinya didalam rumah pengasingan 

selama beberapa hari. Hal tersebut diakibatkan dari proses 

pengasapan menggunakan kayu bakar yang tidak pernah 

berhenti (1x24 jam proses tersebut terjadi) sehingga ibu mertua 

dan saudara perempuan dari suaminya harus tinggal menemani 

Yakoba dan anaknya serta memberikan perawatan yang lebih 

baik kepada sang bayi. Selama bayi berada didalam rumah 

pengasingan, tidak diizinkan untuk makan makanan lain selain 

ASI dari sang ibu. Karena masyarakat Nuaulu selalu 

memercayai segala hal yang bersifat alami. 

 

4) Keyakinan menjalani ritual “Nuhune” sebagai sebuah 

kepercayaan yang hakiki (Kajian Religious Belief) 

Bagi Yakoba, menjalankan upacara ritual pengasingan ini 

hanyalah sebuah keterpaksaan semata karena ia adalah istri dari 

seorang lelaki suku Nuaulu. Namun tidak untuk memercayai 



135 
 

hal tersebut sebagai sebuah kepercayaan yang mutlak. Yakoba 

adalah seorang perempuan Kristiani, ia menjalani ritual ini 

untuk menghargai tradisi budaya yang ada di wilayah setempat 

serta demi dan untuk keselamatan keluarganya. Jika ada pilihan 

untuk bisa memilih, Yakoba lebih memilih untuk tidak 

menjalani ritual tersebut. Namun untuk menghindari ritual ini 

ancaman tersendiri bagi Yakoba ialah harus bercerai dari 

suaminya.  

Beta agama Kristen ibu, kalo mo iko batul 

memang beta seng boleh lakukan hal ini karna 

sama saja beta su menduakan Tuhan. Mar beta 

menghargai tradisi budaya yang ada di Maluku. 

Beta tau bahwa katong di Maluku ni punya 

banyak tradisi adat, dan sebagai masyarakat 

yang baik, beta musti hargai atuan adat dari suku 

lain. Karna beta su kaweng deng laki-laki disini 

maka beta jua musti iko akang supaya beta 

rumah tangga jua aman. Beta Cuma berpikir kalo 

beta bisa lakukan tradisi ini deng bai maka b 

akan tarima yang bai juga. Apa yang pihak adat 

bilang par beta, beta iko saja karna b tau dong 

yang lebe pengalaman dalam hal ini. Tujuan beta 

cuma satu yaitu beta mau kasih selamat b anak 

deng keluarga besar dari malapetaka. 

 

Yakoba berpikir bahwa segala hal baik akan terjadi jika ia 

mampu menjalani semuanya dengan baik dan benar, sebab yang 

Yakoba inginkan hanya keselamatan calon anak pertamanya 

tersebut. Apapun yang diperintahkan oleh pihak adat dan dukun 

beranak ia ikuti karena baginya mereka lebih mengetahui mana 

yang baik dan buruk dalam menjalani ritual ini. Kegiatan doa 

dan ritual sebelum memasuki gubuk pengasingan ia lakukan 

sebagai bentuk penghargaannya kepada Upu Koanahatana 
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(sebutan nama Tuhan bagi orang Nuaulu). Yakoba meyakini 

bahwa jika ia melakukan semua ritual dengan benar, anak dan 

keluarganya akan terhindar dari bahaya. Hal inilah yang 

membuat Yakoba mampu menjalani ritual hingga memasuki 

hari ke 25, dan kurang lebih empat hari lagi ia dan bayinya akan 

keluar dari rumah pengasingan sesuai dengan ketentuan dari 

kepala adat. 

 

5) Kondisi psikologis menjalani ritual “Nuhune” (Kajian 

Religious Effects) 

Minggu-minggu pertama menjalani ritual, Yakoba tidak 

bisa tidur dengan benar sehingga beberapa kali pihak medis 

mengunjunginya untuk memberikan vitamin penambah darah. 

Saat menjalani ritual pengasingan disaat-saat mendekati waktu 

persalinan, Yakoba sering sekali mengalami mimpi buruk 

setiap malam dan merasa dihantui oleh bayangan maut. Hal ini 

diakibatkan dalam kesehariannya Yakoba hanya termenung, 

menjadi lebih rapuh karena merasakan berbagai kekhawatiran 

dan ketakutan dalam menjalani ritual Nuhune. Yakoba juga 

menjadi sangat sensitif (mudah marah) hal tersebut diakibatkan 

selama masa pengasingan ia tidak bertemu dengan suaminya. 

Nafsu makannya pun berkurang, hal ini mungkin diakibatkan 

makanan yang ia makan adalah makanan-makanan tertentu 

misalnya hanya memakan makanan tradisional orang Maluku 

(Papeda) dan ubi-ubian (itupun jika diizinkan oleh dukun 

beranak). Sifat cepat marah dari dalam diri Yakoba pun 

dirasakan oleh semua orang yang berkunjung ke gubuk 

pengasingannya. Semua data ini diterima langsung oleh 
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peneliti melalui wawancara dengan subjek dan juga observasi 

langsung selama peneliti tinggal bersama subjek. 

Beta dolo seng mau par orang datang jenguk 

beta, karna memang beta marah dong samua. 

Beta seng suka dong datang karna dong sama 

saja seng bisa rasa sama kaya apa yang beta 

rasa. Beta lebe suka kurung diri sandiri dalam 

Posune dan seng boleh ada yang ganggu. Sampe 

beta sakit tu baru b izinkan mama dong datang 

liat beta. Tapi waktu beta selesai melahirkan, 

beta selamat, beta bayi juga selamat itu 

kebahagiaan tersendiri yang b rasakan karna 

beta bisa melahirkan normal tanpa ada kendala 

apa-apa. Beta bahagia kalo orang datang kasih 

selamat karna beta su selesai melahirkan apalagi 

waktu b tamang-tamang datang jenguk beta deng 

beta keluarga dari waipia datang jenguk itu 

biking beta tambah bahagia karna skarang beta 

su bukang anak kacil lai mar b su jadi ibu-ibu 

karna beta su pung anak, dan beta anak nantinya 

panggel beta par mama. Beta pung kelelahan 

selama di Posune ni terbayar ketika beta anak 

lahir deng selamat. 

 

Awal menjalani ritual pengasingan (sebelum melahirkan) 

Yakoba lebih banyak menyendiri daripada berinteraksi dengan 

orang lain. Bahkan ia pun tidak mengizinkan orang lain selain 

ibu mertuanya yang datang untuk mengurusnya didalam rumah 

pengasingan. Namun setelah proses kelahiran dan bayi yang 

dikandungnya lahir dengan selamat dan sehat, ia mulai 

membuka diri untuk orang lain jika ada yang ingin menjenguk, 

bahkan teman sekolahnya pun datang menjenguknya dan itu 

menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Yakoba karena bisa 

menghabiskan waktu bersama teman-teman sekolahnya dulu. 

Ketika memiliki bayi, Yakoba lebih banyak tersenyum dan 
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selalu menjalani harinya dengan penuh kebahagiaan karena ia 

merasa telah menjadi orang yang berharga dan bermakna bagi 

keluarganya karena telah menjalani proses kelahiran dengan 

baik. Semua kelelahan dan kerja kerasnya menghadapi 

tantangan selama di rumah pengasingan, terbayarkan dengan 

kelahiran sang buah hati dengan baik dan selamat. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data dan 

triangulasi metode untuk melihat apakah data yang diperoleh dari 

penuturan subjek valid atau benar adanya. Selain menggunakan metode 

wawancara, peneliti juga menggunakan metode observasi. Selain itu 

peneliti juga mengumpulkan data dari sumber lain. Bagi kasus subjek 

pertama (Yakoba), peneliti melakukan wawancara dengan ipar (saudara 

perempuan dari suami) dari Yakoba yang diberi nama samaran Santy, dan 

ibu mertua Yakoba yang diberi nama samara Betty. 

1) Subjek 1 (Yakoba) 

a. Laporan Observasi 

Dalam masa-masa menjalani ritual pengasingan, Yakoba sering 

bercerita tentang pengalamannya di awal menjalani masa 

pengasingannya tersebut kepada peneliti. Yakoba kerap kali 

meneteskan air mata ketika menceritakan tentang masa sulit yang 

ia hadapi saat masih mengandung bayinya dan harus menjalani 

ritual tersebut. Hal yang tidak pernah ia bayangkan selama ini 

menjadi sebuah tantangan baginya dalam menjalani kesehariannya 

di dalam rumah pengasingan. Peneliti juga menyaksikan 

bagaimana raut wajah Yakoba yang begitu terlihat sedih saat 

mengenang awal mula ia diasingkan, karena baginya itu adalah 

hal-hal sulit yang harus ia hadapi dalam kesendiriannya didalam 
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rumah pengasingan. Perpisahan selama kurang lebih 30 hari 

dengan suaminya itu menjadi beban terberat bagi Yakoba. Selama 

ini segala sesuatu dibantu oleh suaminya, namun saat menjalani 

ritual pengasingan, Yakoba sering merasa kelelahan karena segala 

sesuatu yang ia butuhkan harus ia lakukan sendiri.  

Ketika peneliti tinggal bersama Yakoba beberapa hari di rumah 

pengasingan, didapati Yakoba sering mengeluh dan keluhannya 

hanya seputar “kapan ia dan bayinya keluar dari rumah 

pengasingan ini”. Yakoba tidak dapat tidur dengan nyenyak karena 

terus terjaga untuk mengawasi anaknya agar bisa tidur dengan 

baik. Setiap suara pepohonan yang menggemuruh, Yakoba sering 

terbangun dan terlihat ketakutan. Ia selalu dihantui dengan bahaya 

maut yang akan menyerang. Hal tersebut terjadi sepanjang malam. 

Namun tidak di siang hari, sebab banyak keluarga yang datang 

menjenguk dan memberi semangat bagi Yakoba agar tetap kuat 

menjalani masa-masa ritual. 

Pada saat wawancara, Yakoba dapat menyampaikan informasi 

dengan jelas dan tanpa keraguan. Yakoba juga tidak berkeberatan 

ketika peneliti meminta agar proses wawancara direkam dengan 

alat perekam suara. Pengambilan gambar pun ia izinkan namun 

meminta agar bagian wajah disamarkan demi dan untuk menjaga 

nama baiknya di kalangan suku Nuaulu. 

 

b. Triangulasi Sumber Data 

Triangulasi sumber data yang dilakukan peneliti untuk kasus 

Yakoba adalah dengan mewawancarai ipar perempuannya yang 

diberi nama samaran Santy, dan ibu mertua yang diberi nama 

samaran Betty. Peneliti sebelumnya tidak memberitahu hasil 
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wawancara yang telah dilakukan dengan Yakoba. Setelah 

menuliskan hasil wawancara yang dilakukan dengan Betty dan 

Santy dalam bentuk transkip dan mencocokannya dengan transkip 

wawancara Yakoba, peneliti melihat kesesuaian data-data yang 

diperoleh. Alasan peneliti memilih Santy, karena Santy merupakan 

orang yang selama 2 minggu terakhir ini menemani Yakoba di 

rumah pengasingan. Sedangkan alasan peneliti memilih Betty 

adalah karena Betty merupakan orang terdekat Yakoba, dan Betty 

rutin menjenguk dan menghantar makanan untuk Yakoba selama 

menjalani ritual pengasingan, selain itu juga peneliti ingin melihat 

kesesuaian latar belakang yang disampaikan oleh Yakoba maupun 

yang disaksikan oleh Santy. Peneliti merasa perlu melihat apakah 

benar Yakoba sempat mengalami permasalahan selama berada di 

dalam rumah pengasingan. 

Menurut Betty, Yakoba adalah anak yang baik, hari-harinya dia 

selalu ceria selama di rumah, masa-masa pertama menikah 

memang Yakoba lebih banyak menyendiri di rumah, tidak banyak 

waktu yang ia gunakan untuk berbaur dengan masyarakat sekitar 

karena keterbatasan bahasa yang dimilikinya, Yakoba hanya bisa 

berbahasa Indonesia sedangkan umumnya di tempat ini 

menggunakan bahasa asli suku Nuaulu, dan itu yang membuatnya 

memang sulit beradaptasi dengan orang sekitar. Yakoba memang 

bukan berasal dari suku Nuaulu, sehingga memang ia sulit 

beradaptasi dengan orang-orang Nuaulu yang tinggal di daerah ini. 

Saat masa kehamilannya terutama saat akan memasuki usia 

kandungan bulan ke sembilan ia dijelaskan mengenai tradisi 

pengasingan. dan diajari tentang tradisi suku Nuaulu oleh suami 

dan ibu mertuanya, penolakan sempat terjadi dari diri Yakoba 
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untuk tidak mau menjalani ritual pengasingan namun ketika 

banyak masukan yag diterima, Yakoba akhirnya mau menjalani 

ritual pengasingan ini. Hari-harinya di rumah pengasingan pun 

banyak mengalami masalah baik fisik maupun dari dalam dirinya 

sendiri. Yakoba yang tadinya dikenal sebagai anak yang ceria 

bahkan sangat aktif berbicara menjadi pribadi yang murung, tidak 

suka jika dijenguk oleh orang luar (bukan keluarganya) lebih 

banyak menyendiri dan makanan yang disediakan pun jarang 

sekali untuk ia makan.  Saat dijenguk oleh Betty, Yakoba sering 

sekali menangis dan mengatakan untuk ingin keluar dari rumah 

pengasingan ini karena ia sudah tidak mampu lagi dan ia pun takut 

dengan keselamatan anaknya.  

Yakoba tu anamantu yang bai, awal-awal 

menikah dia tinggal di rumah seng pernah mo lia 

dy sedih k dy kurung diri sandiri dalam kamar 

bagitu ka seng pernah ibu. Dia sanang karna 

hidop deng keluarga baru, mar cuma dia 

kesulitan par mo gabung deng tetangga-tetangga 

karna kan samua disini pake bahasa Nuaulu 

sementara dia seng tau bahasa tu sama skali, dia 

Cuma bicara deng orang-orang yang tau bahasa 

Indonesia, sedangkan kalo deng orang tatua yang 

seng tau bahasa Indonesia biasanya beta yang 

slalu jelaskan akang par dong apa yang dia 

bilang. Di rumah jua beta suka jelaskan par dia 

bagemana ator diri supaya bisa gabung deng 

orang-orang disini. Pas dia hamil tu beta su 

jelaskan kebiasaan orang Nuaulu tu bagemana 

deng pas dia kehamilan masu sambilan bulan 

beta deng dia laki jelaskan apa yang musti dia 

lakukan dan jalani disini. Penolakan dari dia 

pung diri itu basar skali sampe dia ancam mo 

cere deng dia pung laki Cuma tagal taku masu ka 

dalam Posune, mar dia laki, beta deng ibu-ibu 

yang ada disini katong kasih pengertian yang bai 
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par dia supaya dia bisa jalani akang deng bai. 

Mar sio selama dia jalani ritual ni beta kasiang 

lia dia karna seng pernah dia mo dap alia 

senyum k mo tatawa k seng pernah, dia lebe 

banya diam la manangis. Kalo b datang jenguk 

dia, dia seng mau par beta pulang, jadi beberapa 

malam pernah beta batamang dia tidor sampe 

nanti Santy yang batamang dia sampe dia abis 

melahirkan. Santy batamang tu jua karna pernah 

dia bataria basar-basar karna dia taku sandiri 

didalam rumah tu ibu, jadi musti ada yang 

batamang dia. Mo melahirkan jua katong hadapi 

dia deng susah karna dia taku jang sampe nanti 

dia ana mati ka. Mar syukur jua selama kelahiran 

tu akang jalan deng bai sampe beta liat dia pung 

tatawa deng bahagia muncul pas dia ana lahir 

deng slamat. Dia keluarga dari jauh dong jua 

jaga datang lia dia, dia tamang-tamang skolah 

dolo jua datang lia dia, kaseng sio selama ini 

seng pernah kata dia mau orang datang lia dia, 

apalagi orang luar yang dia seng kanal, dia lebe 

suka dalam posune ni la tidor-tidor saja.  

 

Selama di rumah pengasingan memang jelas terlihat bahwa 

Yakoba lebih banyak menyendiri, waktu yang dia habiskan pun 

hanya dengan dirinya sendiri atau dengan ibu mertua dan ipar 

perempuannya tersebut. Orang yang datang menjenguknya pun itu 

harus atas izin dari dirinya, karena dia tidak mau menjadi pusat 

perhatian banyak orang. Menurut ibu mertua Yakoba, keceriaan 

barulah Nampak terlihat diwajah Yakoba ketika proses kelahiran 

selesai dilakukan, anak yang dilahirkannya itu sehat, dan ia merasa 

puas telah menjadi ibu yang sepenuhnya bagi anaknya tersebut. 

Dukungan dari keluarga pun tetap diberikan hingga ia menjalani 

masa-masa penyembuhan pasca melahirkan di Posune, karena 

Betty ibu mertuanya ini tidak pernah alpa untuk menjenguknya, 
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selalu datang ke rumah pengasingan untuk memberikan makanan, 

melihat kondisi anaknya dan memberikan dukungan bagi Yakoba.  

Sementara itu dari hasil wawancara yang diterima dari pihak 

kedua yaitu Santy, ia menjelaskan bahwa selama di rumah 

pengasingan Yakoba sering terlihat murung, setiap malam Yakoba 

tidak bisa tidur dengan baik dan selalu mengalami mimpi buruk 

sehingga harus ditemani oleh Santi setiap malam. Ini sering terjadi 

sebelum masa kelahiran bayinya dan sesekali terjadi setelah pasca 

melahirkan. Yakoba sering menangis dan bercerita kepada Santy 

bahwa ia sudah tidak mampu lagi untuk menjalani ritual 

pengasingan ini karena harus tinggal ditempat yang kecil, jauh dari 

suami dan dari keluarganya. Santy selalu menyemangati Yakoba 

untuk tidak mudah berputus asa karena hal ini Yakoba lakukan 

semua untuk kebaikan keluarga 

Saat menjalani ritual ini memang Yakoba 

selalu mengalami masalah, dia salalu saja seng 

bisa tidor bai-bai sampe pernah satu malam tu 

dia bataria didalam posune sampe katong di 

rumah dapa dengar, makanya keluarga putuskan 

supaya beta yang batamang dia di dalam posune. 

Selama beta ada deng dia di posune, dia selalu 

tado-tado saja, dia seng suka makan, makanan 

yang mama dong bawa jua seng pernah dia 

makan, ada yang katong paksa dolo baru dia 

makan. Tenga malam tu dia slalu tabangong baru 

dia carita kata ada orang yang mo datang bunuh 

dia, dia pung anak seng bisa lahir deng slamat, 

pokoknya banya carita tarbai yang dia bilang 

akang par b. Dia takotang par jalani ritual ni 

ibu, sampe pernah dia pingsan lalu dari 

kesehatan dong datang priksa dia la kasih dia 

obat-obatan supaya dia bisa kuat lai. Katong 

yang jaga dia di posune ni katong cuma bisa 

kasih masukan yang baik par dia saja supaya dia 
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seng stres jalani ritual ni ibu, karna samua jua 

par dia pung kebaikan. Beta selalu carita 

pengalaman-pengalaman yang baik par dia, 

karna beta juga su pernah jalani ritual ini, cara 

itu beta lakukan seupaya dia seng takotang lai 

par jalani ritual pengasingan ni. 

 

Menurut Santy memang jelas bahwa Yakoba selama menjalani 

ritual pengasingan ia mengalami tekanan yang berat, ia sering 

sekali mengalami mimpi buruk, kesehatannya menurun hingga 

sempat jatuh pingsan dan dirawat khusus oleh tim kesehatan dan 

puskesmas terdekat, Yakoba sering tidak bisa tidur dengan baik, ia 

seperti dihantui dengan ancaman kematian melalui mimpi buruk 

setiap malam hari. Nasfu makannya pun berkurang, Yakoba 

menjadi tidak bersemangat selama menjalani ritual pengasingan. 

Sebagai keluarga, Santy hanya mampu memberikan semangat bagi 

Yakoba untuk tetap kuat menjalani ritual karena hal ini untuk 

kebaikan anak yang dikandungnya juga. Santy bisa berbagi cerita 

dan bisa menguatkan Yakoba karena Santy pun dulu pernah 

menjalani ritual ini dengan baik tanpa ada kenadala apapun.  Santy 

mengatakan bahwa Anak yang dikandung oleh Yakoba akan sehat 

apabila Yakoba sendiri bisa menjaga kesehatannya dan 

bersemangat dalam menjalani ritual pengasingan ini, begitulah 

proses penguatan yang diberikan oleh Santy selama menemani 

Yakoba didalam rumah pengasingan. 

 

c. Member Check 

Peneliti melakukan member check pada tanggal 11 September 

2017. Peneliti menunjukkan hasil transkip wawancara kepada 

Yakoba dan memberi waktu untuk membaca transkip dan laporan 
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observasi ketika pengambilan data dilakukan. Kemudian setelah 

menyetujui kesesuaian data dengan realitas yang telah terjadi 

Yakoba bersedia untuk menandatangani surat pernyataan bahwa 

data yang disajikan peneliti sesuai dengan apa yang dialami dan 

dituturkannya dalam proses wawancara. 

 

4.10.2 Deskripsi Kasus Subjek 2 (Dorce) 

4.10.2.1 Latar belakang 

Dorce merupakan perempuan asli suku Nuaulu yang saat ini 

berusia 34 tahun. Sejak usianya memasuki 20 tahun, ia menikah 

dengan keponakan laki-laki dari kepala suku salah satu daerah 

petuanan suku Nuaulu. Dorce menganut kepercayaan agama suku 

yang percaya teguh kepada Upu Koanahatana dan taat melakukan 

segala perintah dan ajaran dari kepercayaan mereka. Dorce berasal 

dari salah satu keluarga yang juga memiliki kedudukan penting 

dalam pemerintahan suku Nuaulu di tempat tinggalnya. Setelah 

menikah, setahun setelah itu ia memiliki seorang anak dan proses 

kelahirannya pun dilakukan di rumah pengasingan. Dari anak 

pertama hingga anaknya yang keempat ia selalu menjalani ritual 

pengasingan bulan ke sembilan. Bahkan saat ini ia sedang 

menjalankan ritual pengasingan Nuhune untuk anaknya yang 

kelima. Dorce dikategorikan sebagai seorang ibu multigravida 

karena ia telah melahirkan anak lebih dari satu kali. 
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4.10.2.2 Analisis Verbatim 

1) Pengetahuan tentang tradisi “Nuhune” (Religious 

Knowledge) 

Tradisi Nuhune merupakan sebuah ritual pengasingan bagi 

perempuan yang akan menjadi ibu dalam hal ini perempuan 

yang kehamilannya memasuki masa bulan ke sembilan. Tradisi 

pengasingan Nuhune secara khusus bagi Dorce adalah sebuah 

tradisi yang sangat baik dan sangat memberikan manfaat 

tersendiri bagi kehidupannya karena ia hidup dan menyatu 

dengan alam dalam kesendiriannya sambil menunggu kelahiran 

anaknya.  

Bagi beta yang adalah orang asli Nuaulu ya 

ibu, Nuhune ni ritual adat untuk menyiapkan 

seorang perempuan menjadi ibu. Untuk menjadi 

seorang ibu bukan hal yang mudah, di katong 

orang Nuaulu ni katong musti hadapi rintangan 

supaya nantinya katong seng jadi perempuan 

yang loyo-loyo par rawat anak, katong musti jadi 

perempuan yang tangguh dalam segala situasi. 

Tradisi ini sangat baik par katong perempuan 

karna ini sudah saatnya katong par ibadah ka 

Upu Koanahatana, minta perlindungan dari 

Antua par katong pung negri deng katong pung 

keluarga terlebih khusus par katong pung anak 

yang ada dalam kandungan. Seng samua 

perempuan punya kesempatan par masuk dalam 

Posune jadi selama dikasih kesempatan katong 

musti tarima akang sebagai kesempatan emas 

untuk katong masuk dalam rumah Posune dan 

hidup menyatu deng alam sebagai rasa hormat 

par Upu Koanahatana. Ritual adat yang ada di 

suku Nuaulu ni selalu bawa dampak yang baik. 

Katong akan selalu diberkati ketika katong 

jalankan ritual dengan baik dan benar ibu. 
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Bagi orang Nuaulu, alam adalah ciptaan Tuhan yang 

sangat indah sehingga betapa berbangganya seorang 

perempuan jika mampu menjalankan ritual ini dengan baik dan 

benar. Tradisi pengasingan perempuan hamil dianggap sebagai 

sebuah ibadah kepada Tuhan yang mereka sebut sebagai Upu 

Koanahatana. Tradisi ini memberikan banyak pengaruh baik 

bagi kehidupan seorang perempuan, yang mana anak yang 

dikandung, suami, keluarga bahkan semua masyarakat Nuaulu 

akan terhindar dari malapetaka. Seorang perempuan yang 

menjalani ritual pengasingan ini harus tinggal dan menetap 

selama kurang lebih 40 hari di sebuah gubuk kecil yang disebut 

Posune yang letaknya berhadapan dengan pinggiran hutan.  

Posune bagi orang Nuaulu adalah rumah suci bagi 

seorang perempuan untuk menjalankan ibadahnya kepada Upu 

Koanahatana, dan gubuk ini tidak boleh dimasuki oleh kaum 

lelaki karena laki-laki tersebut akan menjadi najis. Darah yang 

keluar dari dalam tubuh perempuan saat melahirkan itulah yang 

membuat najis bagi kaum laki-laki. Kaum laki-laki dari suku 

Nuaulu memiliki pantangan untuk tidak bersentuhan langsung 

dengan perempuan yang sedang pendarahan, baik itu saat 

menstruasi atau saat melahirkan. Hal tersebut dipercaya akan 

membawa sial bagi kaum laki-laki, kesaktian mereka sebagai 

laki-laki akan hilang jika terkena darah perempuan yang 

sedang menstruasi ataupun yang akan melahirkan. Perempuan 

Nuaulu yang setia menjalankan ritual yang diwajibkan di suku 

Nuaulu dipercaya bahwa hidupnya akan diberkati seumur 

hidup. Untuk itulah pantang bagi seorang perempuan Nuaulu 

tidak menjalankan ritual adat yang dilakukan di suku tersebut. 
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2) Praktik pelaksanaan tradisi ritual “Nuhune” (Religious 

Practise) 

Ketika usia kandungan Dorce memasuki bulan ke 

sembilan, ia sangat bergembira dan antusias untuk secepatnya 

memasuki rumah pengasingan. Karena baginya adalah baik 

jika sebagai orangtua cepat melakukan ritual adat untuk 

menyelamatkan anaknya. Ketika dipastikan kondisi tubuh dan 

calon bayinya yang ada didalam perut kondisinya sehat, Dorce 

dimasukkan kedalam rumah pengasingan namun sebelumnya 

diadakan upacara adat untuk menghantarnya masuk ke dalam 

gubuk tersebut.  

Beta sangat senang ibu pas waktu itu Pina 

Piane bilang beta su harus masuk di Posune 

karna beta pung kehamilan su memasuki bulan ke 

sembilan. Ini anak kelima yang akan beta 

lahirkan di Posune. Karena selama didalam 

Posune beta dapatkan perawatan yang baik dari 

Pina Piane, saat melahirkan juga dong rutin rau 

beta poro deng daun Monon, beta anak pung 

pusar juga capat karing karna dong tumbu daong 

langsat yang karing la ambor akang di atas beta 

anak pung pusar jadi akang capat karing. Beta 

seng pernah rasa lalah saat jalani ritual ini 

malah beta salalu rasa kuat par jalani akang. 

Mungkin karna beta su dari kacil liat b keluarga 

dong jalani akang jadi memang par beta hal ini 

biasa untuk beta alami dan jalani. Su jadi 

makanan hari-hari par katong suku Nuaulu untuk 

jalani ritual seperti ini ibu, jadi seng pernah 

katong langgar semua peraturan tradisi yang ada 

di katong pung suku. 

 

Dorce dimandikan dan diberi kain sarung untuk dipakai 

selama berada didalam rumah pengasingan. Hanya satu kain 

sarung yang bisa ia pakai sampai waktu persalinan tiba. Saat 
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menjalani ritual tersebut tidak pernah ada keluhan atau sakit 

penyakit yang di derita oleh Dorce, hal ini diakibatkan karena 

Dorce sudah biasa menjalaninya sehingga tidak merasa 

terbeban oleh apapun. Setiap hari dalam rumah pengasingan 

dijalaninya dengan baik karena pengalaman-pengalaman 

sebelumnya ia dapati bahwa jika seorang perempuan menjalani 

ritual ini dengan beban pikiran yang mengakibatkan kita 

menjadi stres, maka anak yang kita lahirkan tidak akan menjadi 

sehat. Hal tersebut yang memacu Dorce untuk semangat dan 

selalu santai dalam menjalani ritual pengasingan. Saat proses 

kelahiran pun semua dilakukan dengan cara tradisional, yang 

mana pusar bayi dipotong menggunakan sebilah bambu dan 

proses perawatan ibu dan anak pun dilakukan dengan ramuan 

dari dedaunan yakni Daun Monon bagi ibu untuk 

memperlancar peredaran darah dan daun langsat untuk proses 

pengeringan pusar sang bayi. Bahkan proses pengasapan 1x24 

jam pun menurut Dorce adalah cara yang baik untuk 

menjadikan anaknya semakin lebih sehat. Khasiat dari ramuan 

dan manfaat pengasapan yang diberikan kepada anak dan 

dirinya membuat mereka menjadi kuat, bahkan tidak gampang 

sakit. Setelah melahirkan pun Dorce mampu melakukan 

banyak kegiatan tanpa merasa cepat lelah. 

 

3) Pengalaman selama menjalani ritual “Nuhune” (Religious 

Feeling) 

Ritual Nuhune merupakan saat dimana seorang 

perempuan Nuaulu menjalankan kewajibannya sebagai anggota 

suku yang baik dan bukti ketaatannya kepada Sang Pencipta. 
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Dalam menjalani ritual Nuhune seorang perempuan dapat 

berhubungan langsung dengan Tuhannya, hidup lebih dekat 

dengan Tuhannya dan dapat memperbaiki hidup menjadi lebih 

baik. Diasingkan dari kehidupan sosial memberikan makna 

khusus di mana seseorang wajib memiliki waktu yang khusus 

untuk hidup menyatu dengan sang pencipta lewat alam 

ciptaannya. Tidak mandi dan tidak melakukan pekerjaan lain 

diluar gubuk dipercayai sebagai sebuah kesempatan untuk 

berdiam diri. Ketika berada di dalam rumah pengasingan, 

Dorce selalu memakai kesempatan tersebut untuk memanjatkan 

doa kepada sang pencipta.  

Selama menjalani ritual ini, beta pake kesempatan 

ini sebagai saat di mana beta bersatu deng alam, beta 

menjadi dekat deng Upu Koanahatana yang adalah 

penguasa dari ala mini. Tinggal dalam suasana gelap, 

sendiri di rumah Posune itu su biasa par beta ibu. 

Pokoknya yang beta rasaa cuma beta bahagia dan beta 

musti selesaikan ritual ni deng bai supaya bisa capat 

kaluar dari sini dan perkenalkan beta anak par samua 

orang liat dia.  

 

Setiap malam dalam kondisi gubuk yang gelap tanpa ada 

cahaya lampu hanya ada suara gemuruh angin yang menemani 

tidur malamnya, namun ia selalu percaya bahwa selalu ada 

perlindungan dari Tuhan ketika kita sungguh-sungguh 

menjalani ibadah kepadaNya. Dari hari pertama hingga hari 

kelahiran bayi dari Dorce, ia selalu terlihat bahagia tanpa ada 

tekanan sedikitpun atau stres yang dirasakannya. Hanya satu 

tujuan Dorce, menjalani ritual ini untuk menyelamatkan anak 

yang ia kandung dari bahaya maut. Susah payah yang ia lalui di 

dalam rumah pengasingan, mulai dari hari pertama hingga hari 
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terakhir terbayarkan ketika ia melahirkan seorang anak dengan 

baik dan sehat. 

 

4) Keyakinan dalam menjalani ritual “Nuhune” sebagai 

sebuah kepercayaan yang mutlak (Religious Belief) 

Bagi Dorce, tidak ada yang lebih baik bagi seorang 

perempuan hamil selain menjalani ritual pengasingan. Bahkan 

meskipun sudah ada rumah sakit atau puskesmas terdekat, 

seorang perempuan suku Nuaulu wajib menjalani ritual 

pengasingan masa kehamilan di rumah pengasingan. Untuk 

menjadi seorang ibu tidak hanya menahan rasa sakit saat 

melahirkan namun harus mampu melewati masa pengasingan 

dengan keadaan baik hanya untuk keselamatan banyak orang. 

Diyakini bahwa ritual masa pengasingan jika tidak dilakukan 

oleh seorang perempuan saat kehamilannya memasuki bulan ke 

sembilan, maka anak yang dikandungnya akan meninggal dan 

akan mendatangkan malapetaka oleh semua orang yang ada di 

suku tersebut. Upu Koanahatana adalah penguasa tertinggi 

dalam kehidupan kepercayaan orang Nuaulu. Jadi tidak ada 

satu orangpun yang bisa menentang apa yang sudah diwariskan 

turun temurun, kecuali bagi perempuan Nuaulu yang bukan 

lagi berstatus agama suku Nuaulu maka terserah dari keputusan 

mereka untuk tidak melakukan ritual ini.  

Beta selalu yakin kalo beta berlaku baik dan 

jalani ritual ini sungguh-sungguh par Upu 

Koanahatana, pasti Antua kasih yang bai par 

beta juga.  Makanya beta selalu menjunjung 

tinggi apa yang menjadi ritual adat di beta negri 

ni sebagai tanda beta pung ketaatan par katong 

pung Tuhan. Karna kalo seorang perempuan 
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seng menjalani ritual dengan baik maka dia 

hidup akan sial selamanya dan seng akan 

diberkati oleh penguasa ala mini yaitu Upu 

Koanahatana. Katong orang Nuaulu dapat berkat 

dari hasil alam, jadi kalo katong seng taat dalam 

ibadah par Upu Koanahatana bagemana katong 

hidup mau makmur dan bagaimana katong mo 

bahagia? Jadi pantangan besar untuk katong 

orang Nuaulu untuk seng lakukan semua ritual 

adat.  

 

Orang Nuaulu selalu meyakini bahwa jika mereka taat 

dalam menjalankan tradisi ritual maka masyarakat mereka akan 

hidup makmur bahkan panen di ladang pun akan bertambah 

ketika semua orang melakukan kewajiban agamanya dengan 

baik. Orang Nuaulu akan tetap taat kepada Upu Koanahatana 

karena setiap ajaran yang diturunkan dari-Nya kepada para 

leluhur hingga saat ini adalah yang terbaik. Jika seorang 

perempuan mampu berbahagia dalam menjalani ritual 

pengasingan Nuhune ini maka ia telah berhasil menjadi 

perempuan yang bermakna bagi keluarganya secara khusus. 

 

5) Kondisi psikologis saat menjalani ritual “Nuhune” 

(Religious Effects) 

Dorce menunjukkan ciri kondisi psikologisnya yang baik 

selama menjalani ritual pengasingan. Ia tidak mudah stres 

karena hal ini sudah menjadi kegiatan hari-hari baginya sejak 

masa remaja karena sudah pernah menjalani ritual pengasingan 

Pinamou
1
. Dorce selalu berpikir positif dengan apa yang ia 

                                                             
1 Ritual pengasingan suku Nuaulu bagi anak perempuan yang sedang menstruasi. Untuk 

menandakan bahwa ia adalah seorang perempuan dewasa 
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jalani setiap hari, apapun yang terjadi selama masa 

pengasingan baik atau buruk dijadikannya sebagai suatu 

pengalaman berharga yang tidak mungkin bagi orang lain dapat 

mengalami seperti yang ia alami.  

Beta seng pernah rasa sedih, atau stres dan 

beta seng pernah termenung mo duduk pikiran 

deng rintangan yang beta jalani ni ibu. Bahkan 

tidur malam jua beta bisa lewati deng baik tanpa 

ada halangan. Selama di Posune beta makan jua 

banya, beta jam istirahat teratur, karna dari 

pengalaman yang beta alami saat beta liat orang 

laeng dong banya yang stres saat jalani ritual ini 

yang biking sampe dong susah par makan deng 

tidur makanya dong lemas. Mar beta seng pernah 

seperti itu, pokoknya beta jalani hidup deng baik 

saja ibu. Karna kalo beta pikiran terganggu, 

pasti akang efek ka beta pung anak juga. Selama 

ini beta lahirkan anak sehat-sehat jadi untuk 

kelahiran yang ini jua beta mau beta anak lahir 

sehat makanya beta lebih memilih untuk jalani 

tanpa beban pikiran. Sangat baik par beta untuk 

tetap santai dalam jalani semua ini. Apalagi saat 

keluarga datang jenguk, beta lebe rasa sanang 

karna ada pung tamang carita, dan beta bisa 

saling berbagi deng orang lain. Beta suka cerita 

beta pengalaman supaya perempuan lain yang 

nanti jalani ritual ini pertama kali kalinya dong 

seng akan rasa taku. 

 

Dorce memiliki sikap kerendahan hati yang baik, hal 

tersebut ditunjukkan dengan keterbukaannya kepada setiap 

orang yang menjenguknya di rumah pengasingan baik itu 

masyarakat luar maupun masyarakat Nuaulu, terlihat dari 

bagaimana ia berinteraksi sangat baik dengan orang lain yang 

mengunjunginya. Ia pun tidak mudah marah bahkan ia selalu 

memberikan cerita-cerita lucu bagi keluarga yang 
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menjenguknya di rumah pengasingan sehingga membuat 

semua orang yang datang melihatnya merasa bahagia. Suasana 

di rumah pengasingan ia jadikan seperti suasana di rumah 

aslinya sendiri. Bahkan untuk makan hari-hari pun ia yang 

menyiapkannya sendiri tanpa ada bantuan siapapun namun 

sesekali pihak keluarga datang membawa makanan lebih untuk 

dimakan namun tetap masih dengan menu yang sama yakni 

papeda ataupun ubi-ubian. Dorce memiliki motivasi yang besar 

dan bersemangat untuk melahirkan anak kelimanya ini dengan 

baik seperti masa-masa kehamilan sebelumnya. Dorce selalu 

memaknai dirinya sebagai wanita yang berharga, karena sudah 

berulang kali ia mampu menjalani ritual ini dan selalu berujung 

baik bahkan anak-anaknya yang sebelumnya pun tumbuh sehat 

hingga sekarang ini. 

 

Untuk kasus subjek ke dua (Dorce), peneliti melakukan wawancara 

tambahan kepada saudara perempuan Dorce yang diberi nama samaran 

Yanti, dan dukun beranak yang merawat Dorce yang diberi nama samaran 

Yoke. 

2) Subjek 2 (Dorce) 

a. Laporan Observasi 

Dorce merupakan salah satu dari sekian perempuan Nuaulu 

yang mampu menjalani ritual pengasingan dengan baik. Dari 

informasi yang diterima melalui Yanti dan Yoke, memang benar 

bahwa Dorce sudah terbiasa menjalani ritual tersebut sehingga hal-

hal sulit yang umumnya dialami oleh seorang perempuan ketika di 

dalam rumah pengasingan, tidak pernah Dorce rasakan. Ketika 

dijenguk setiap harinya oleh Yanti untuk dibawakan makanan, 
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Dorce terlihat tenang tanpa ada kejenuhan ataupun rasa sedih yang 

dialami. Selama Yoke memeriksa kandungannya pun hasilnya 

terlihat baik bahkan sesudah kelahiran pun anaknya tetap sehat 

meskipun memang mengalami batuk ringan (dimungkinkan karena 

suasana rumah yang terus mengalami proses pengasapan tanpa 

henti) namun hal tersebut dianggap biasa oleh Dorce, karena 

baginya ketika anak yag baru lahir dan menjalani proses 

pengasapan maka akan menjadi kuat nantinya setelah tumbuh 

besar. Peneliti yang melihat secara langsung kondisi Dorce pun 

yakin bahwa selama di rumah pengasingan Dorce tidak mengalami 

masalah apapun. Karena tubuhnya sehat, raut wajah Dorce pun 

terlihat bahagia. Setiap sesi wawancara yang dilakukan bersama 

Dorce pun dapat ia jawab dengan penuh keyakinan dengan suara 

yang lantang tanpa menunjukkan sedikitpun rasa kelelahan.  

Pada saat wawancara, Dorce dapat menyampaikan informasi 

dengan jelas dan tanpa keraguan. Dorce juga tidak berkeberatan 

ketika peneliti meminta agar proses wawancara direkam dengan 

alat perekam suara. Pengambilan gambar pun ia izinkan namun 

meminta agar bagian wajah disamarkan. 

 

b. Triangulasi Sumber Data 

Triangulasi sumber data yang dilakukan peneliti untuk kasus 

Dorce adalah dengan mewawancarai saudara perempuannya yang 

diberi nama samaran Yanti, dan seorang dukun beranak yang 

bertugas merawat Dorce yang diberi nama Yoke. Peneliti 

sebelumnya tidak memberitahu hasil wawancara yang telah 

dilakukan dengan Dorce. Setelah menuliskan hasil wawancara 

yang dilakukan dengan Yanti dan Yoke dalam bentuk transkip dan 
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mencocokannya dengan transkip wawancara Dorce, peneliti 

melihat kesesuaian data-data yang diperoleh. Alasan peneliti 

memilih Yanti adalah karena Yanti merupakan saudara perempuan 

dari Dorce dan selama masa kehamilan Dorce dari anak pertama 

hingga anak ke lima Yanti selalu mendampingi dalam proses 

kelahiran dan saat itu Yanti adalah perwakilan keluarga untuk 

menjaga Dorce dalam hal memperhatikan makan minumnya 

selama di rumah pengasingan. Sedangkan alasan peneliti memilih 

Yoke adalah karena Yoke merupakan dukun beranak yang selama 

ini menangani persalinan Dorce dan menangani Dorce secara rutin 

dalam pemeriksaan kondisi bayi selama di rumah pengasingan. 

Peneliti ingin melihat kesesuaian data yang diberikan oleh Dorce 

selama menjalani ritual pengasingan, apakah benar Dorce selalu 

terlihat baik dan bahagia dalam menjalani ritual pengasingan. 

Menurut Yanti, selama di rumah pengasingan Dorce terlihat 

biasa saja seperti menjalani hidup hari-hari di rumah, karena sudah 

terbiasa melakukan ritual pengasingan ini, karena sebelum ritual 

pengasingan masa kehamilan, bagi orang Nuaulu ada ritual untuk 

memasuki masa dewasa bagi perempuan yang ditandai dengan 

masa subur (haid) seorang perempuan yang sedang haid harus juga 

menjalani pengasingan sendiri di rumah pengasingan. Jadi bagi 

Dorce memang hal ini adalah hal biasa dan dari apa yang 

disaksikan oleh Yanti sendiri, Dorce terlihat bahagia tanpa beban 

apapun selama menjalani ritual pengasingan perempuan hamil.  

Selama di Posune dia biasa saja ibu, jalani 

hidup kaya biasanya dia di rumah. Dari anak 

yang pertama sampe anak yang ini beta yang 

slalu batamang dia didalam posune mar memang 

selama ini seng pernah ada kendala apapun saat 
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dia jalani ritual pengasingan ni, soalnya dia jua 

su biasa dari remaja jalani ritual bagini saat ada 

datang bulan. Karna orang Nuaulu kan pantang 

terhadap darah jadi anak perempuan yang 

datang bulan juga harus diasingkan tinggal 

sandiri dalam posune. Jadi mungkin bagi dia 

akang su biasa. Malah selama di Posune ada 

hamil basar jua dia karja sandiri, b cuma datang 

bawa makanan manta la dia yang olah akang 

sandiri par makan. Pas abis melahirkan juga dia 

seng stengah mati. Sapa saja yang datang jenguk 

dia malah dia lebe sanang lai karna banyak 

orang yang datang par dia. Bagi dia memang ini 

satu kebanggaan kalo dia bisa ulang kali 

melahirkan di posune, dan dia sanang kasih lahir 

dia ana-ana di posune karna par dia, selama 

anak tu dong lahir di posune, maka dong akan 

jadi anak-anak yang sehat bahkan Upu 

Koanahatana jua akan selalu jaga dong. Karna 

selama dia sukses jalani ritual dengan baik, itu 

bukti dia pung ibadah par Upu Koanahatana 

 

Merupakan sebuah hal yang biasa bagi Dorce untuk menjalani 

ritual pengasingan ini, menurut Yanti segala hal dilakukan Dorce 

sendiri selama berada di rumah pengasingan. Karena Dorce 

meyakini bahwa apa yang dia lakukan selama di rumah 

pengasingan ini adalah bentuk ibadah dan rasa hormatnya kepada 

Tuhan.  

Selain itu bagi Yoke yang adalah dukun beranak yang selama 

ini menolong persalinan Dorce, mengatakan hal yang serupa 

dengan apa yang dikatakan oleh Yoke. Selama proses kelahiran 

anak dari Dorce, tidak pernah mengalami hambatan, proses 

kelahiran selalu berjalan dengan baik, bahkan Yoke rutin untuk 

datang memeriksa kondisi kesehatan kandungan Dorce dan kondisi 

kesehatan Dorce sendiri. Menurut Yoke, kebahagiaan yang ada 
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dalam diri Dorce itulah yang membuat dia mampu menjalani hari-

hari di pengasingan dengan baik, dan juga bagi Dorce selama ini ia 

sudah melahirkan dengan baik, jadi selamanya harus juga berjalan 

dengan baik agar dia bisa menjadi ibu yang sempurna bagi anak-

anaknya. 

Selama ini beta yang slalu bantu Dorce 

bersalin ibu, dan seng pernah beta dengar ada 

keluhan yang dia sampaikan par beta. Dia cuma 

selalu tanya bagemana dia anak pung kondisi 

waktu masih bolom melahirkan. Pokoknya dia tu 

selalu semangat par nantikan dia anak lahir. 

Sampe dia anak lahir jua dia rawat deng bai, 

kayu api tu jua akang seng pernah stop karna dy 

mau dy anak deng dy sandiri tetap sehat, daun 

monon jua dia rutin rau akang par dy pake, deng 

daong langsa tu sllu di kasih karing akang par 

tutup di dia anak pung pusa supaya akang karing. 

Dia su terlatih dari ana pertama to ibu jadi dia 

su seng kaget lai. Malah dia slalu bahagia carita 

seng abis-abis kalo ada orang yang datang jeguk 

dia, pokoknya selama ini seng pernah ada 

kendala yang beta liat Dorce alami selama dia di 

Posune ni ibu. Apalagi ibu bisa lia sandiri tadi di 

rumah adat dia begitu bahagia pas serahkan dia 

pung anak di dia laki tu, karna dia rasa puas dia 

pung perjuangan berakhir dengan baik, dia bisa 

bawa dia anak par dia laki lia deng samua orang 

lia. 

 

Kesehatan diri sendiri dan kesehatan anaknya pun sangat 

diperhatikan oleh Dorce, karna dia mau anaknya sehat dan dia pun 

sehat. Proses pengasapan didalam rumah pengasingan pun ia 

sendiri yang melakukan agar dia dan anaknya menjadi kuat selama 

menjalani ritual pengasingan. Dorce rutin dalam memperhatikan 

kondisi anaknya terutama untuk mengeringkan pusar anaknya ia 

menggunakan daun langsat yang sudah disediakan didalam rumah 
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pengasingan untuk dikeringkan dan ditabur keatas pusar anaknya 

tersebut. Sedangkan bagi dirinya sendiri ia rutin menggunakan 

daun Monon yang berkhasiat untuk memperlancar peredaran darah 

pasca melahirkan. Kebahagiaan Dorce terlihat lebih nyata saat 

upacara penyerahan anaknya kepada suaminya di rumah adat. 

Karena bagi dia, tugasnya menjadi ibu telah selesai, sekarang 

menjadi tugas bersama dengan suami untuk menjaga dan merawat 

anak mereka. 

 

c. Member Check  

Peneliti melakukan member check pada tanggal 12 September 

2017. Peneliti menunjukkan hasil transkip wawancara kepada 

Dorce dan memberi waktu untuk membaca transkip dan laporan 

observasi ketika pengambilan data dilakukan. Kemudian setelah 

menyetujui kesesuaian data dengan realitas yang telah terjadi 

Dorce bersedia untuk menandatangani surat pernyataan bahwa data 

yang disajikan peneliti sesuai dengan apa yang dialami dan 

dituturkannya dalam proses wawancara. 

 

4.11 RANGKUMAN ANALISIS DESKRIPTIF SUBJEK 

NAMA 

TEMPAT 
TEMUAN RESUME 

Nua Nea 

(Subjek 

Primigravida) 

Kesehatan 

Maternal (Fisik 

& Psikologis) 

1. Fisik 

 Penurunan kondisi fisik (mual dan 
muntah) akibat pola makan tidak 

teratur. 

 Sering masuk angin, dikarenakan 
pakaian yang dipakai hanyalah 

sebuah kain yang menutup bagian 

dada hingga lutut. 
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 Tekanan darah menurun karena 

pola tidur yang tidak teratur 

sehingga sering pusing dan terlihat 

pucat. 

 Makanan yang dikonsumsi yaitu 
sagu yang diolah menjadi papeda 

(makanan khas Maluku), serta ubi-

ubian seperti singkong. Tepung 

sagu itu sendiri mengandung 

energi sebesar 209 kkal, protein 

0,3gr, karbohidrat 94gr, zat besi 

1,2mg. Singkong mengandung 

kalori 121 kal, protein 1,20gr, 

karbohidrat 34,00gr, zat besi 

0,70mg. Artinya, jika tidak 

diimbangi dengan makanan lain 

yang memiliki nilai gizi yang 

lebih baik maka akan 

mengakibatkan kondisi fisik ibu 

menjadi lemah dan berdampak 

juga pada nutrisi dari ASI yang 

diberikan kepada bayi.  

 ISPA menjadi penyakit yang 
sering menyerang ibu dan anak. 

Hal ini diakibatkan proses 

pengasapan yang terus 

berlangsung selama ibu dan bayi 

berada dalam rumah pengasingan.  

 Penanganan proses persalinan 
menggunakan peralatan tradisional 

seperti bambu, dan umumnya 

bambu yang digunakan tidak 

steril. Bambu hanya disiram air 

panas dan direndam didalam 

tempurung kelapa. Dukun beranak 

yang melakukan proses kelahiran 

juga tidak memerhatikan 

kebersihan tangannya (tidak 

menggunakan handscoon) saat 

membantu mengeluarkan bayi dari 

dalam perut ibu. 
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 Pengobatan ibu pasca melahirkan 

hanya dengan menggunakan 

ramuan-ramuan seperti daun 

Monon untuk memperlancar 

peredaran darah ibu dan daun 

langsat kering dipakai untuk 

mengeringkan pusar sang bayi. 

 

2. Psikologi 

 Perasaan bersalah sering 
menghantui karena merasa 

menjadi perempuan yang tidak 

berguna. 

 Memiliki kecemasan yang tinggi 
akan kesehatan anak yang 

dilahirkan, karena proses 

kelahiran dilakukan secara 

tradisional dan tempat yang tidak 

bersih seperti yang ada di rumah 

sakit. 

 Ketakutan yang berlebihan 
mengenai bahaya-bahaya maut 

yang mengancam keselamatan diri 

sendiri dan anaknya. Sehingga 

sering mimpi buruk 

 Sering menangis karena kesepian 

dan sangat membutuhkan 

dukungan suami  

 Menutup diri dan sering 
termenung, dan menganggap diri 

sebagai perempuan yang tidak 

berharga karna harus terisolasi 

dari masyarakat umum. 

 Tidak dapat mengontrol emosi 
dengan baik sehingga mudah 

marah. 

 Memaknai dirinya sebagai 
perempuan yang tidak berharga. 

 Selalu merasa jenuh, sehingga 

memiliki perasaan yang sensitif 
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 Bertahan menjalani ritual hanya 

demi keselamatan anak dan nama 

baik keluarga. 

 Pendidikan  Subjek yang sedang menjalani 
pengasingan memiliki riwayat 

pendidikan hingga jenjang SMA.  

 Di Nua Nea tidak terdapat 

bangunan sekolah, sebab pada 

dasarnya mereka tidak mengenal 

pendidikan formal, karena bagi 

mereka ada nilai pendidikan yang 

dapat diterima dari setiap tradisi 

ritual budaya yang dijalankan. 

 Tingkat pendidikan rendah, karena 
rata-rata anak-anak di Nua Nea 

hanya bersekolah hingga SMP 

setelah itu menikah. Alasannya 

karena keterbatasan ekonomi. 

 Jika anak-anak disana ingin 
bersekolah, mereka harus pergi ke 

tempat lain (dusun lain yang 

jaraknya jauh) kira-kira 7-10 km 

dari Nua Nea. 

 Transportasi yang menunjang ke 
sekolah juga sangat terbatas. 

Mereka harus menunggu mobil 

dari arah kota kabupaten dan itu 

hanya ada setiap 30 menit sekali, 

dan mulai beroperasi di jam 7 

pagi. 

 Kondisi ekonomi rendah yang 

juga menjadi faktor anak-anak 

disana rata-rata hanya bersekolah 

hingga jenjang sekolah dasar. 

 Tradisi Budaya 

 
 Masyarakat Nua Nea merupakan 

masyarakat asli suku Nuaulu. Nua 

Nea merupakan daerah pusat bagi 

pemukiman suku Nuaulu. Mereka 

menganut agama suku yang 

percaya kepada Upu Kuanahatana 
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(Tuhan yang menciptakan alam 

semesta) 

 Kepemimpinan tertinggi di suku 

ini dipegang oleh kepala suku 

(kepala adat). 

 Subjek berasal dari daerah lain, 

yang menikah dengan laki-laki 

suku Nuaulu sehingga harus 

tinggal dan menetap di Nua Nea. 

 Tradisi pengasingan dijalani oleh 

perempuan hamil usia 9 bulan 

hingga 40 hari pascamelahirkan. 

 Ritual ini tidak dapat dihindari 

karena akan memberikan masalah 

bagi perempuan yang menjalani 

dan bagi keluarganya. Mereka 

akan dikucilkan oleh masyarakat 

setempat, membayar denda dan 

bahkan akan dikeluarkan dari suku 

tersebut. 

 Kegiatan ritual ini dilakukan 

sebagai rasa tunduk dan hormat 

kepada Upu Kuanahatana 

 Proses persalinan ditolong oleh 

seorang dukun beranak yang tidak 

memiliki latarbelakang pendidikan 

dalam bidang kesehatan, hanya 

berdasar sebuah pengalaman 

 Selama berada di rumah 

pengasingan, perempuan tersebut 

tidak boleh bertemu dengan suami 

atau kaum kerabat laki-laki 

 Jika ritual budaya tidak dijalankan, 

maka akan mendatangkan 

marabahaya, bahkan perempuan 

itu akan dikucilkan dari komunitas 

Nuaulu 
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 Selama dirumah pengasingan, ibu 

dilarang mandi dan hanya 

menggunakan satu kain. Mandi 

dan mengganti kain hanya 

dilakukan ketika selesai proses 

persalinan dan ritual keluar dari 

rumah pengasingan. 

 Peralatan makan dan minum 

hanya dari tempurung kelapa 

 Jika terkendala biaya untuk 

mengadakan pesta perayaan keluar 

dari posuene maka ibu dan anak 

tersebut akan ditahan kurang lebih 

90 hari didalam rumah 

pengasingan dan membayar denda 

sesuai aturan yang berlaku. 

 Denda yang harus dibayar berupa 

piring-piring tua (yang sebenarnya 

piring tersebut susah didapatkan) 

otomatis karena susah didapatkan 

sehingga tidak pernah ada yang 

melanggar peraturan-peraturan 

adat.  

 Selama menjalani pengasingan, 

ibu hanya boleh mengonsumsi 

papeda atau ubi-ubian. 

 Proses pengasapan yang 

berlangsung 1x24 jam dipercaya 

dapat memperkuat ibu dan anak 

selama tahap pemulihan di rumah 

pengasingan. Khususnya bagi 

anak, ketika tumbuh besar nanti 

tidak mudah terserang penyakit. 

 Subjek selalu beranggapan bahwa 

kegiatan ritual ini hanyalah 

sesuatu yang tidak 

menguntungkan, hanya membawa 

kesengsaraan bagi dirinya maupun 
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anak yang dilahirkan 

 Lingkungan 

Fisik, Sosial, 

Biologis 

 Keterbatasan ruang gerak, karena 

hanya tinggal di sebuah gubuk 

berukuran 3x4meter yang disebut 
Posune menjadi rumah 

pengasingan bagi seorang 

perempuan yang akan melahirkan. 

 Tempat tidur yang dipakai ibu dan 

anak terbuat dari bambu berukuran 

180cm x 200cm 

 Selalu mendapatkan penguatan 
dari kerabat keluarga yang 

menjenguk. Diyakinkan bahwa 

kegiatan ritual ini adalah baik jika 

dijalani dengan perasaan yang 

baik pula. 

 Selama di pengasingan, ibu dan 
bayi dilarang untuk mandi, bayi 

hanya diganti pakaiannya, 

badannya di lap dengan kain yang 

dipanaskan diatas tungku. Bayi 

dan ibu dibolehkan mandi hanya 

ketika proses kelahiran dan keluar 

dari rumah pengasingan. 

 Peralatan makan dan minum 

terbuat dari tempurung kelapa, dan 

dicuci dengan air yang disediakan 

oleh pihak keluarga didalam lima 

buah bambu yang berada didalam 

posune. Sedangkan untuk kain 

yang dipakai unutk menutup 

badan sang bayi dicuci di rumah 

induk oleh ibu mertua atau kerabat 

perempuan yang datang 

menjenguk. 

 Ramuan-ramuan tradisional yang 
dipakai, didapatkan dari tumbuh-

tumbuhan di alam sekitar. 

 Ramuan yang dipakai dalam tahap 
pengobatan ibu dan bayi ialah 
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daun langsat kering yang dibakar 

dan dibubuhkan diatas pusar sang 

bayi, dan daun Monon yang 

dipanaskan diatas tungku dan 

ditempelkan ke tubuh ibu 

khususnya bagian perut untuk 

memperlancar peredaran darah. 

 Di Nua Nea per tahun 2016-2017 

dari informasi yang diterima 

melalui sekretaris Nua Nea bahwa 
ada 2 kasus bayi meninggal 

selama proses kelahiran dan dalam 

tahap pengobatan di rumah 

pengasingan karena penurunan 

kondisi fisik. 

 Data yang diperoleh dari Dinas 

Kesehatan masih kurang akurat 

karena banyak data kematian yang 

tidak terlaporkan di dinas 

kesehatan kabupaten 

 Suasana didalam rumah 
pengasingan terlihat kotor dan 

berantakan, tidak terlalu diurus 

oleh subjek 

 Selama di posune, pintu dilarang 
dibuka kecuali ada kerabat yang 

datang menjenguk. Sehingga 

udara bersih yang diterima ibu dan 

anak pun sangat terbatas 

 Tidak ada dukungan (perhatian) 

yang diberikan oleh suami, sebab 

dari aturan yang berlaku bahwa 

kaum laki-laki tidak boleh masuk 

atau berada di sekitar lokasi rumah 

pengasingan 

 Dukungan sosial umumnya 
diterima dari pihak keluarga 

berjenis kelamin perempuan. 

 Komunitas perempuan yang ada di 
daerah ini juga ikut terlibat dalam 

proses ritual pengasingan seperti 
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saat akan masuk kedalam posune, 

saat pemandian setelah 

melahirkan, dan saat upacara 

keluarnya ibu dan anak dari rumah 

pengasingan 

 Subjek sangat menutup diri, tidak 

mau dijenguk oleh banyak orang.  

 Pekerjaan masyarakat disana ialah 
petani, dan mereka hidup dari 

hasil bercocok tanam yang dijual 

ke daerah kota 

 Pohon sagu merupakan sumber 
bahan makanan yang dipakai 

masyarakat disana untuk 

mengolahnya menjadi makanan 

sang ibu selama menjalani 

pengasingan 

 Singkong dan daun katuk yang 
ditanam di kebun dipakai untuk 

makanan penunjang lain bagi ibu 

di rumah pengasingan 

Bonara 

(Subjek 

Multigravida) 

Kesehatan 

Maternal (Fisik 

& Psikologi) 

 

1. Fisik 

 Tidak mengalami sakit penyakit 
yang parah, hanya batuk karena 

pengasapan yang terus 

berlangsung dalam rumah 

pengasingan. 

 Memiliki pola tidur tidak teratur, 
karena anaknya sering menangis 

diakibatkan kesusahan bernafas 

selama di dalam rumah 

pengasingan. 

 Subjek terlihat sedikit pucat. 

 Pola makan teratur karena subjek 
menyadari bahwa anaknya sangat 

membutuhkan ASI sehingga 

subjek sangat menjaga pola 

makan. 

 Tidak merasa lelah meskipun 
menyiapkan makanan sendiri 
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tanpa ditemani pihak keluarga. 

 

2. Psikologi : 

 Tidak mudah stres karena hal ini 

merupakan kegiatan yang sudah 

biasa dijalani 

 Menjalani ritual dengan perasaan 
senang dan bahagia karena bisa 

mendekatkan diri lebih lagi 

dengan Upu Kuanahatana 

 Merasa kuat karena percaya bahwa 
selalu ada perlindungan Upu 

Kuanahatana bagi dirinya dan 

anak yang dilahirkan  

 Menganggap dirinya sebagai 
perempuan berharga yang 

dipercayakan untuk harus 

melewati rintangan ini agar 

menjadi ibu yang berhasil 

 Selalu memotivasi diri sendiri 

dengan menganggap dirinya 

sebagai seorang pejuang yang 

bertanding melawan berbagai 

macam rintangan untuk dapat 

keluar sebagai pemenang. 

 Pendidikan 

 
 Subjek memiliki riwayat 

pendidikan hingga jenjang SMP. 

 Kebanyakan penduduknya hanya 

lulusan SD, karena bagi mereka 

asal bisa membaca dan menulis itu 

sudah cukup. 

 Merupakan masyarakat dengan 
tingkat ekonomi rendah sehingga 

membatasi anak-anak mereka 

dalam bersekolah. 

 Tidak ada bangunan sekolah di 
dusun ini sehingga membuat 

masyarakatnya juga memiliki niat 

sekolah yang rendah. 

 Jarak sekolah dengan rumah cukup 
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jauh dan bisa ditempuh dengan 

angkutan umum, namun itu pun 

terbatas.  

 Umumnya yang bisa bersekolah 

hingga jenjang SMA atau 

perguruan tinggi hanyalah anak 

kepala suku. 

 Tradisi Budaya  Tradisi ini dijalani oleh perempuan 
hamil usia 9 bulan hingga 40 hari 

pascamelahirkan 

 Sebuah gubuk berukuran 3x4m 

menjadi rumah pengasingan bagi 

seorang perempuan yang akan 

melahirkan 

 Proses persalinan ditolong oleh 
seorang dukun beranak yang tidak 

memiliki latarbelakang pendidikan 

dalam bidang kesehatan melainkan 

hanya berdasar sebuah 

pengalaman 

 Selama berada di rumah 
pengasingan, subjek tidak boleh 

bertemu dengan suami atau kaum 

kerabat laki-laki 

 Kegiatan ritual ini dilakukan 
subjek sebagai rasa tunduk dan 

hormat kepada Upu Kuanahatana 

 Jika ritual budaya tidak dijalankan, 

maka akan mendatangkan 

marabahaya, bahkan perempuan 

itu akan dikucilkan dari komunitas 

Nuaulu 

 Otoritas tertinggi di suku ini 
dipegang oleh seorang kepala adat. 

Segala peraturan yang 

disampaikan oleh kepala adat 

dipercaya adalah itu pesan dari 

Upu Kuanahatana 

 Subjek menjalani ritual untuk 
menunjukkan bukti ketaatannya 
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kepada Sang Pencipta, agar 

keluarganya tetap ada dalam 

perlindungan Tuhan. 

 Selama dirumah pengasingan, 

subjek dilarang mandi dan hanya 

menggunakan satu kain. Mandi 

dan mengganti kain hanya 

dilakukan ketika selesai proses 

persalinan dan ritual keluar dari 

rumah pengasingan. 

 Peralatan makan dan minum hanya 

dari tempurung kelapa 

 Jika terkendala biaya untuk 
mengadakan pesta perayaan keluar 

dari posuene maka ibu dan anak 

tersebut akan ditahan kurang lebih 

90 hari didalam rumah 

pengasingan dan membayar denda 

sesuai aturan yang berlaku 

 Selama menjalani pengasingan, 
subjek hanya mengonsumsi 

papeda dan ubi-ubian. 

 Proses pengasapan yang 

berlangsung 1x24 jam dipercaya 

dapat memperkuat ibu dan anak 

selama tahap pemulihan di rumah 

pengasingan. Khususnya bagi 

anak, ketika tumbuh besar nanti 

tidak mudah terserang penyakit. 

 Lingkungan 

Fisik, Sosial 

Biologis 

 Rumah pengasingannya terlihat 
sedikit rapih dan bersih 

 Tempat tidur ibu dan bayi terbuat 

dari anyaman bambu yang disebut 

tapalang sebesar 160cm x 200cm 

 Ibu membuka diri untuk 
dikunjungi oleh siapapun (berjenis 

kelamin perempuan) tidak 

menutup diri 

 Dukungan sosial yang diterima 
selalu dari pihak ibu-ibu kampung 
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atau keluarga besar yang berjenis 

kelamin perempuan yang sering 

datang menjenguk 

 Membutuhkan ramuan-ramuan 

yang didapatkan dari tumbuh-

tumbuhan di alam sekitar seperti 

misalnya daun Monon dan daun 

langsat untuk pengobatan kondisi 

ibu dan anak 

 Menggunakan bambu untuk 
menampung air saat melakukan 

proses pemandian 

 Pekerjaan masyarakat disana ialah 
petani, dan mereka hidup dari hasil 

bercocok tanam yang dijual ke 

daerah kota 

 Pohon sagu merupakan sumber 
bahan makanan yang dipakai 

masyarakat disana untuk mengolah 

sagu menjadi makanan sang ibu 

selama menjalani pengasingan 

 Singkong yang ditanam di kebun 

masyarakat disana dipakai untuk 

makanan penunjang lain bagi ibu 

di rumah pengasingan 

 

4.12 PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Tingkat 

Religiusitas seorang perempuan yang ada di suku Nuaulu dalam kelindan 

rumah pengasingan yang akhirnya mampu menjalani ritual tersebut meski 

ada sebagian yang menjalaninya dengan penuh tekanan dan keterpaksaan, 

namun dilain sisi ada juga yang menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. 

Kajian tentang Tingkat Religiusitas akan dilihat sesuai dengan teori Glock 

dan Stark (1965) dan selanjutnya dilihat bagaimana pengaruh 

Psychological Well-Being Ryff (1989) dan Kebermaknaan Hidup Viktor 
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Frankl (dalam Anggriany, 2006) terhadap Tingkat Religiusitas perempuan 

suku Nuaulu dalam kelindan rumah pengasingan. 

Religiusitas selalu berhubungan penting dengan tingkat 

kepercayaan seseorang terhadap agama atau kepercayaan yang di anutnya. 

Religiusitas terdiri dari lima dimensi yang menilai bagaimana pengetahuan 

tentang kepercayaan yang individu yakini, bagaimana perilaku individu 

dalam menyatakan kepercayaannya terhadap agama yang di anut, 

bagaimana perasaan yang individu rasakan saat menjalani kewajiban 

agamanya, bagaimana tingkat kepercayaannya kepada agama yang dianut 

sebagai sebuah kebenaran yang mutlak dan bagaimana efek dari keempat 

dimensi lain yang memengaruhi kondisi psikologis seseorang secara 

langsung maupun tidak langsung dan menjadi petunjuk dalam bertingkah 

laku atau bersikap dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam kehidupan 

personal, maupun dalam kehidupan sosialnya. Setiap individu pastinya 

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) yang dapat menilai seberapa tingginya tingkat 

Religiusitas seseorang: 

1. Pengaruh pendidikan dari orang tua dan berbagai tradisi 

sosial 

Faktor ini mencakup semua pengaruh sosial dalam 

perkembangan sebuah kepercayaan, 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. 
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Dapat dikatakan bahwa seseorang yang dapat menjalani 

tradisi adat atau tradisi sosial dengan baik jika ada pengaruh 

pendidikan yang diberikan kepada individu secara turun-temurun 

beserta ada tidaknya tekanan yang diberikan bagi individu dalam 

menjalankan tradisi sosialnya. Seperti halnya subjek yang menjadi 

tujuan penelitian ini, terdapat dua subjek dengan latarbelakang 

pengetahuan tentang adat istiadat yang berbeda di mana yang 

satunya tidak tahu sama sekali tentang ritual adat suku Nuaulu dan 

di desak untuk wajib melakukan ritual tersebut sebagai rasa tunduk 

kepada Tuhan dari suku Nuaulu, sedangkan subjek yang satunya 

mengetahui dengan baik sejak kecil mengenai apa saja kewajiban 

seorang perempuan suku Nuaulu dan menjalani dengan penuh 

kesadaran untuk bukti taat dan patuhnya kepada Sang Pencipta. 

 

2. Faktor pengalaman spiritual 

Faktor ini berkaitan dengan berbagai jenis pengalaman yang 

membentuk sikap keagamaan. Faktor ini umumnya berupa 

pengalaman spiritual yang secara cepat dapat memengaruhi 

perilaku individu. Seperti yang telah ditemukan oleh dua subjek 

dalam penelitian ini, di mana salah satu adalah perempuan 

Primigravida dan yang satunya ialah perempuan Multigravida. 

Pengalaman yang dialami pun berbeda-beda. Bagi sang ibu 

Primigravida merupakan sebuah pengalaman pertamanya 

menjalani ritual tersebut sehingga banyak mengalami tekanan dan 

ketakutan selama menjalani ritual tersebut sedangkan yang satunya 

ialah ibu Multigravida yang sudah berulang kali mengalami dan 

menjalani proses kehamilan dan kelahiran di dalam rumah 

pengasingan sehingga menjadi terbiasa dengan ritual tersebut. 
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3. Faktor kebutuhan kehidupan 

Kebutuhan-kebutuhan ini secara garis besar dapat menjadi 

empat bagian, yaitu: kebutuhan akan keamanan atau keselamatan, 

kebutuhan akan cinta kasih, kebutuhan untuk memperoleh harga 

diri, dan kebutuhan yang timbul karena adanya ancaman kematian. 

Keamanan adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis 

atau bisa juga keadaan aman dan tentram (Potter & Perry, 2006). 

Perubahan kenyamanan adalah keadaan dimana individu 

mengalami sensasi yang tidak menyenangkan dan berespons 

terhadap suatu rangsangan yang berbahaya (Carpenito, Lynda 

Juall, 2000). Kebutuhan-kebutuhan seperti rasa aman, cinta kasih 

dan kebutuhan yang timbul akan ancaman kematian menjadi 

kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh seorang ibu primigravida 

karena mereka selalu merasa tidak aman dan butuh perhatian 

khusus ketika menjalani ritual keagamaan. Hal tersebut ditinjau 

dari hasil wawancara dan observasi subjek yang bernama Yakoba, 

di mana ia selalu merasa kesepian ketika menjalani ritual tersebut 

yang mengakibatkannya mengalami stress berat sehingga 

membuatnya susah tidur dan mengalami penurunan kondisi tubuh. 

Yakoba selalu ingin untuk ditemani didalam rumah pengasingan, 

dan mendapatkan perhatian khusus dari keluarganya. Sementara 

untuk kasus Dorce, tiga dari empat kebutuhan yang diperlukan 

seorang perempuan dalam menjalani tradisi dalam kepercayaannya 

itu tidaklah menjadi faktor utama, yang menjadi kebutuhan 

utamanya ialah kebutuhan untuk memperoleh harga diri. Untuk 

memperoleh harga diri tersebut dilakukan dengan keberhasilannya 

dalam menjalani ritual pengasingan. Kebutuhan lain selain itu tidak 
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terlalu penting baginya karena ia mampu menjalani semuanya 

sendiri dan dengan memiliki kondisi fisik yang baik. 

 

4. Faktor intelektual (pengetahuan akan iman) 

Faktor ini berkaitan dengan pengetahuan seseorang terhadap 

apa yang ia percayai. Faktor ini juga terkait dengan daya nalar 

seseorang terhadap sesuatu yang diimani. Dengan kata lain, 

epistemologi pengetahuan seseorang akan sangat memengaruhi 

gaya berimannya. Untuk kasus yang diteliti ini perbedaan 

pengetahuan jelas terlihat untuk tingkat religiusitas seseorang. Di 

satu sisi subjek yang satu (Yakoba) tidak mempercayai tradisi 

ritual agama yang dilaksanakan oleh suku Nuaulu karna baginya 

itu hanya memberikan dampak buruk bagi dia dan anak yang 

dikandungnya. Sementara di sisi lain bagi Dorce, tradisi ini 

diyakininya sebagai sebuah bukti perlindungan Tuhan atas suku 

Nuaulu untuk melindungi umatnya dari pengaruh buruk 

(malapetaka) sehingga diyakini sebagai sebuah kegiatan sakral 

yang membawa berkat bagi setiap orang yang mempercayai 

dengan sungguh-sungguh. 

 

Tradisi pengasingan perempuan hamil bulan ke sembilan hingga 

pasca melahirkan di suku Nuaulu merupakan sebuah ritual wajib yang 

harus dilakukan oleh seorang perempuan di suku Nuaulu, memberikan 

ketakutan tersendiri bagi mereka yang menjalaninya, sebab seorang 

perempuan dituntut untuk harus diasingkan selama kurang lebih 40 hari 

agar terhindar dari malapetaka. Keinginan untuk tidak menjalani ritual ini 

normalnya selalu ada dalam pikiran setiap perempuan di suku Nuaulu, 

namun karena rasa tunduk dan hormat kepada Tuhan yang mereka sebut 



176 
 

sebagai Upu Koanahatana sehingga mengakibatkan tidak seorangpun 

yang bisa menghindari tradisi ritual ini. Tradisi ritual pengasingan ini 

dipercaya sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan dalam sebuah kegiatan 

religi yang membutuhkan keseriusan dalam mejalani dan pemaknaan yang 

benar bahwa semua ini dilakukan untuk menghormati sang pencipta yang 

akan memberikan kehidupan bagi anak yang sedang dikandung. Sebab 

bagi suku Nuaulu, usia kandungan sembilan bulan barulah dikatakan 

sebagai awal dari mulainya sebuah kehidupan sehingga perlu dijaga 

dengan baik agar tidak terkena malapetaka. Sebagian besar tradisi ritual di 

suku Nuaulu dilakukan oleh kaum perempuan, hal ini diakibatkan orang 

Nuaulu sangat pantang dengan darah yang dikeluarkan oleh seorang 

perempuan karena dipercaya akan mendatangkan bahaya besar bagi suku 

Nuaulu, sehingga kaum perempuan harus diasingkan untuk melindungi 

dirinya.  

Umumnya bagi seorang perempuan yang baru akan menjalani 

ritual ini (primigravida), pasti mengalami ketakutan yang mendalam 

sehingga saat menjalaninya pun dihantui dengan hal-hal negatif yang 

mengakibatkan kebertahanan hidupnya menjadi menurun. Berbeda dengan 

perempuan dengan kategori multigravida, hal tersebut menjadi biasa 

bahkan ia mampu mengaktualisasikan dirinya menjadi lebih baik.  Untuk 

itu dalam menghadapi tantangan besar seperti ini, dibutuhkan gaya hidup 

yang positif yang mampu mendorong diri sendiri untuk bisa menjalani 

tantangan ini dengan baik. Dalam hal ini, kesejahteraan psikologis 

(Psychological Well-Being) sangat berperan penting dalam hidup 

seseorang yang mengalami tekanan yang begitu berat ketika menjalani 

ritual pengasingan. Kehadiran Psychological Well-Being dalam diri 

seseorang membuat ia mampu untuk menjalankan fungsi psikologisnya 

dengan lebih baik. Psychological Well-Being merupakan suatu kondisi 
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psikologis individu yang sehat ditandai dengan berfungsinya aspek-aspek 

psikologis positif dalam prosesnya mencapai aktualisasi diri. Ryff (1995) 

mengkontruksikan aspek-aspek kesejahteraan psikologis antara lain 

penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, kemandirian, 

penguasaan lingkungan, tujuan hidup dan pengembangan pribadi. Remaja 

yang memiliki kesejahteraan psikologis (Psychological Well-Being) yang 

baik akan mampu menjalankan dan mencapai tugas perkembangannya 

dengan baik, sebaliknya individu yang memiliki Psychological Well-Being 

yang kurang baik akan sulit bahkan gagal untuk mencapai tahap 

perkembangannya. Kesejahteraan psikologis juga 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 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.  

Menjalankan ritual ini bagi Yakoba (subjek I) dianggap sebagai 

sebuah siksaan batin karena ia harus dijauhkan dari suaminya, sementara 

ia adalah seorang perempuan yang masih awam dengan ritual pengasingan 

ini. Dimensi Otonomi dalam Psychological Well-Being terlihat begitu 

besar dimiliki oleh Yakoba, di mana awalnya Yakoba tidak mau mengikuti 

kegiatan ritual ini, karena baginya hal tersebut akan membahayakan anak 

yang ada dalam kandungannya itu. Yakoba ingin menentukan nasibnya 

sendiri untuk tidak melakukan persalinan di rumah pengasingan, dia 
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percaya bahwa dia sendiri mampu menjaga keselamatan anaknya tanpa 

perlu dimasukkan kedalam rumah pengasingan. Namun setelah diberi 

beberapa penjelasan yang baik dari pihak keluarga, dan ada sanksi sosial 

yang diterima jika tidak melakukan ritual ini, maka Yakoba berkeputusan 

untuk menjalani ritual pengasingan meskipun dia sendiri tidak mampu 

untuk menjalaninya namun untuk keutuhan rumah tangga dan keselamatan 

keluarganya maka Yakoba mau menjalani ritual ini dengan baik meskipun 

banyak masalah yang dihadapinya selama di rumah pengasingan. 

Kegelisahan, ketakutan bahkan penurunan kondisi kesehatan pun dia alami 

selama menjalani ritual pengasingan. Namun Yakoba mampu bertahan 

melalui penguatan-penguatan yang diberikan oleh keluarga yang datang 

menjenguknya, hubungan positifnya dengan orang lain terlihat baik.  

Dari hasil analisis data yang diterima berdasarkan kasus yang 

diteliti, seorang perempuan Primigravida dalam kajian Psychological 

Well-Being memiliki nilai rendah dalam beberapa dimensinya karena 

seorang perempuan Primigravida seperti Yakoba dalam menjalani tradisi 

ritual pengasingan tidak mampu mengatur perilaku diri sendiri, 

kemampuannya untuk menjadi seorang yang mandiri sangat minim, tidak 

tahan terhadap tekanan sosial, tidak mampu mengevaluasi diri sendiri, dan 

tidak mampu mengambil keputusan dengan baik, mereka tidak mampu 

mengatur lingkungannya untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, tidak 

mampu menciptakan dan mengontrol lingkungan sesuai dengan 

kebutuhan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian kuantitatif yang 

menjelaskan bahwa sumbangan efektif seorang perempuan Primigravida 

terhadap Religiusitas hanya dominan pada dimensi Hubungan Positif 

dengan Orang Lain (19,3%) dan dimensi otonomi (18,6%). 

Sedangkan bagi perempuan Multigravida seperti Dorce, mereka 

memiliki pertumbuhan kepribadian yang baik, mampu beradaptasi dengan 
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lingkungan, memiliki hubungan baik dengan sesama serta mampu 

menggunakan situasi yang membahayakan sebagai pemicu untuk 

menjadikan hidup lebih baik dari sebelumnya dan pastinya selalu berpikir 

positif baik bagi dirinya maupun lingkungan tempat tinggalnya. Bagi 

seorang Multigravida, kegiatan ritual ini adalah kegiatan yang sudah biasa 

untuk dijalaninya dan kegiatan ini sebagai bukti ibadahnya kepada sang 

pencipta sehingga penguasaan lingkungan yang dimiliki oleh Dorce jauh 

diatas rata-rata karena ia dapat melewati rintangan pengasingan ini dengan 

baik bahkan menjalaninya dengan penuh kebahagiaan tanpa ada tekanan 

sedikitpun. Dorce memaknai semua hal sulit yang dia hadapi adalah 

tantangan untuk mencapai kebahagiaan yang besar dalam kehidupan 

keluarganya, ketika anaknya lahir dengan selamat maka disitulah letak 

kebahagiaan yang sesungguhnya dan itulah tujuan hidup yang sebenarnya 

bagi Dorce. Hal ini pun juga sejalan dengan hasil analisis kuantitatif yang 

mana untuk kategori perempuan Multigravida sumbangan efektif terbesar 

terhadap Tingkat Religiusitas didapatkan dari dimensi Penguasaan 

Lingkungan (24,4%) dan dimensi Tujuan Hidup (8,6%).  

Adanya hubungan antara Tingkat Religiusitas dan Psychological 

Well Being sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Ellison (Maulina, 

2012) yang menjelaskan adanya korelasi antara Religiusitas dengan 

Psychological Well-Being, dimana pada individu dengan Tingkat 

Religiusitas yang kuat, lebih tinggi tingkat Psychological Well-Being dari 

individu tersebut dan semakin sedikit dampak negatif yang dirasakan dari 

peristiwa traumatik dalam hidupnya. Penelitian yang mendukung hal ini 

dilakukan oleh Lovinger and Spero (dalam Maulina, 2012) yang 

menyatakan bahwa komitmen Religius mempunyai hubungan dengan 

salah satu dimensi Psychological Well-Being yaitu hubungan positif 

dengan orang lain. Semakin baik komitmen Religius seseorang maka 
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semakin baik pula tingkat hubungan dengan lingkungannya kerena dengan 

berbagai aktivitas keagamaan maka dapat meningkatkan rasa solidaritas 

kelompok dan memperkuat ikatan kekeluargaan. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa seorang perempuan primigravida akan mampu menjalani tradisi 

ritual pengasingan dengan baik jika hubungan positif dengan orang lain 

diperhatikan, dan memiliki kepercayaan diri untuk mampu melakukan dan 

menjalani ritual pengasingan dengan baik untuk kepentingan baik diri 

sendiri, keluarga maupun lingkungannya. Sementara itu bagi perempuan 

Multigravida Kesejahteraan Psikologis pasti dimiliki ketika individu 

memiliki penguasaan lingkungan yang baik dan tujuan hidup yang terarah. 

Tingkat Religiusitas seorang perempuan dalam menjalani ritual 

pengasingan tergantung dari seberapa besar kesejahteraan psikologis yang 

dimiliki, sehingga dapat memandang ritual adat sebagai ibadahnya kepada 

sang pencipta. Selain itu juga seseorang akan memiliki kesejahteraan 

hidup yang baik ketika ia mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga 

selama menjalani kegiatan religi yang dimaknainya sebagai ibadah kepada 

Tuhan. Alasan bahwa Religiusitas berperan terhadap Kesejahteraan 

Psikologis terletak pada bukti dari penelitian yang dilakukan oleh Argyle 

(2001) menemukan bahwa religiusitas membantu individu 

mempertahankan kesehatan psikologisnya disaat-saat sulit. Terdapat dua 

cara bagaimana religiusitas mendukung terwujudnya kesejahteraan 

psikologis individu di saat-saat sulit yaitu pertama, melalui dukungan 

sosial yang didapat melalui komunitas agamanya, cara yang kedua yaitu 

dengan membantu individu untuk menemukan makna dari peristiwa yang 

dialaminya. 

Frankl (2005) mengemukakan bahwa Kebermaknaan Hidup 

merupakan orang yang menghayati hidupnya bermakna dan menunjukkan 

kehidupan yang mereka jalani penuh dengan semangat, optimis, tujuan 
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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. 

Sedangkan dalam hal memaknai hidup, seorang perempuan Primigravida 

akan mampu memaknai dirinya menjadi seorang yang berharga ketika ia 

telah berhasil melewati sebuah rintangan. Dalam pencapaian makna hidup 

itu sendiri, sangat berhubungan erat dengan sebuah pemahaman yang 

diyakini sebagai nilai yang sudah ada dan dianut oleh seseorang sebagai 

sebuah kepercayaan. Komitmen individu terhadap sistem nilai apapun 

yang dimilikinya memberikan tujuan hidup untuk pengembangan 

kebermaknaan hidup. Perkembangan makna hidup secara langsung 

bergantung pada peran sosial. Pandangan ini memungkinkan seseorang 

dapat memenuhi tujuan hidupnya dengan cara menganalisa kecocokan 

dirinya tinggal bersama dan menyatu dengan masyarakat sekitar (Debats, 

1993). Hal ini sejalan dengan pernyataan Frankl (Schultz, 1991) 

Kebermaknaan hidup dapat dicapai melalui nilai kreatif, pengalaman dan 

sikap. Situasi-situasi buruk yang dialami yang menimbulkan keputusasaan 

dan tidak ada harapan, juga dapat memberikan kesempatan bagi individu 

untuk menemukan kebermaknaan hidup.  

Bagi Yakoba ia adalah perempuan yang tidak berguna karena 

selalu mendapat masalah ketika menjalani ritual pengasingan, hal itulah 

yang membentuk makna dalam dirinya menjadi perempuan yang tidak 

berguna. Namun dilain sisi ia memaknai hidupnya sebagai ibu yang 

berhasil karena meskipun dalam kesengsaraannya menjalani ritual, ia bisa 

menyelesaikan dengan baik dan dapat melahirkan anaknya dengan 

selamat. Yakoba pun merasa berharga karena dalam keterbatasannya 
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menjalani ritual, keluarganya selalu memberikan penguatan dan 

menganggapnya sudah menjadi perempuan yang berguna karena telah 

melahirkan dengan baik sesuai ketentuan orang Nuaulu. Hal ini 

ditunjukkan juga melalui analisis data kuantitatif untuk variabel 

Kebermaknaan Hidup terhadap Tingkat Religiusitas yang mana 

memberikan sumbangan efektif sebesar 25,6% yang terbagi dalam dua 

aspek yang berkontribusi besar yaitu Kehendak Hidup Bermakna 29,1% 

dan Makna Hidup sebesar 14,3%. Sebab sesuai kenyataan di lapangan 

menunjukkan bahwa seorang ibu Primigravida memiliki kehendak untuk 

hidup bermakna meskipun hanya sedikit yang siap untuk menghadapi 

rintangan namun setelah mereka berhasil melewati rintangan, maka 

mereka akan memaknai hidup mereka sebagai orang yang berguna. 

Sementara itu bagi seorang perempuan Multigravida, penciptaan makna 

hidup bagi dirinya sendiri sudah sejak awal dibentuk untuk menjadi orang 

yang bermakna, hal ini sejalan dengan hasil yang ditunjukkan dalam 

proses wawancara dan observasi langsung yang peneliti lakukan dan juga 

dengan analisis kuantitatif perempuan Multigravida untuk variabel 

Kebermaknaan Hidup memberikan sumbangan efektif terbesar terhadap 

Tingkat Religiusitas yaitu 47,0%, yang masing-masing aspeknya memiliki 

persentase yang baik yakni, dari aspek Kebebasan Berkehendak 18,4%, 

Kehendak Hidup Bermakna 25,1%, Makna Hidup 25,6%. Dorce (seorang 

perempuan Multigravida) optimis terhadap dirinya sendiri dan percaya 

bahwa ia mampu melakukan semua ini dan mempercayai dirinya sebagai 

seorang perempuan yang berharga bagi anak, keluarga maupun bagi 

seluruh masyarakat Nuaulu karena selama ini ia berhasil melewati ritual 

pengasingan dengan baik tanpa ada hambatan apapun. Sehingga makna 

hidup yang terbentuk dalam dirinya ialah dia merupakan seorang 
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perempuan Nuaulu yang berharga, karena belum tentu setiap perempuan 

mampu menjalankan apa yang ia jalani ini dengan baik dan benar. 

Religiusitas dan makna hidup secara tidak langsung terkait karena 

hal itu bisa membuat manusia mengetahui sejauh mana mereka bisa 

menghargai hidup dan memanfaatkan hidupnya dengan berperilaku dan 

berbuat sesuai dengan ajaran agamanya. Agama dapat menjadikan 

seseorang sadar akan makna hidup dan bagaimana mereka berbuat lebih 

baik untuk masa depannya. Seseorang yang religius adalah individu yang 

mengerti akan hidup dan kehidupannya secara lebih dalam arti lahiriah 

semata, yang bergerak dari dimensi vertikal kehidupan dan mentransenden 

hidup ini (Lestari & Purwarti, 2002). Frankl (dalam Schultz, 1995) 

menyatakan pola perilaku dan pola berpikir adalah faktor-faktor internal 

yang ada dalam diri individu yang secara langsung memengaruhi 

kebermaknaan hidup seseorang. Pola berpikir memengaruhi suasana hati 

yang nantinya akan menentukan tindakan individu. Dari pola berpikir itu 

individu akan bertindak positif, proaktif, agresif, pasif dan asertif. Individu 

yang berpikir positif akan memandang peristiwa yang dialami maupun 

keadaan dirinya dari sisi positif sehingga ia akan melakukan tindakan yang 

positif, dan kemudian ia mampu memaknai hidupnya sebagai pribadi yang 

berharga. Krech and Crutchfield (dalam Taylor, Peplau, dan Sears, 2009) 

Perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang terhadap suatu peristiwa atau 

kejadian yang dialaminya juga sangat berpengaruh pada pengambilan 

makna hidup. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Psychological Well-

Being dan Kebermaknaan Hidup sangat berpengaruh terhadap Tingkat 

Religiusitas seseorang yang dalam hal ini ditinjau dari tradisi ritual 

pengasingan perempuan di suku Nuaulu-Maluku Tengah. 

 



184 
 

4.13 Kekuatan dan Keterbatasan yang dimiliki oleh Penelitian yang 

dilakukan 

4.13.1 Kekuatan Penelitian 

1. Penelitian pengaruh Psychological Well-Being dan Kebermaknaan 

Hidup terhadap Tingkat Religiusitas sudah banyak diteliti, tetapi 

yang berhubungan dengan perempuan dalam pengasingan dalam 

sistem kebudayaan primitif masih langka untuk diteliti 

2. Penelitian Psychological Well-Being banyak diteliti dalam skala 

internasional, namun Psychological Well-Being sebagai faktor 

yang memengaruhi Tingkat Religiusitas masih jarang dilakukan di 

Indonesia. Justru sebaliknya lebih banyak membahas mengenai 

Religiusitas yang menjadi faktor yang memengaruhi Psychological 

Well-Being dan itupun dilakukan pada orang yang mengalami 

bencana, lansia, dan keagamaan. Sehingga kekuatan penelitian ini 

adalah dapat memberikan sumbangan bagi dunia psikologi 

khususnya penelitian pada manusia yang memiliki tradisi sosial 

budaya yang kuat di Pulau Seram. 

3. Penelitian ini menganalisa uji beda antara dua kategori perempuan 

dalam pengasingan, sekaligus menganalisa tidak hanya pengaruh 

pada tiap variabel di dalamnya tetapi juga pada pengaruh antar 

aspek dan unsur. 

 

4.13.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Subjek masih terbatas hanya di suku Nuaulu, sehingga hasil tidak 

dapat digeneralisasikan dengan penelitian yang sama di kota lain. 

2. Penelitian ini adalah penelitian mixed methode namun untuk 

kualitatif subjek yang diambil masih terlalu minim (dua subjek) 

karena berhubung dengan temuan di lapangan hanya dua subjek 
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yang sedang menjalankan ritual dalam usia kandungan sembilan 

bulan sampai dengan 40 hari pasca melahirkan. Dari informasi 

yang diterima di lapangan, di tahun 2017 perempuan yang 

menjalani ritual pengasingan hanya tiga orang (dua orang di bulan 

September dan satu orang lagi di bulan April 2017). Untuk 

kedepannya khusus bagi penelitian kualitatif mungkin lebih dini 

menggali informasi mengenai jumlah subjek yang akan menjalani 

ritual pengasingan. Agar lebih mendalam mengenai peubah yang 

diteliti. 

 


