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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Perempuan dan Kebudayaan 

2.1.1 Definisi Perempuan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), perempuan adalah 

orang (manusia) yang mempunyai puka, dapat menstruasi, hamil, 

melahirkan anak dan menyusui. Sedangkan menurut Subhan (2004) 

perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai. Definisi lain 

tentang perempuan datang dari feminisme perempuan yang mengatakan 

bahwa perempuan adalah istilah untuk konstruksi sosial yang istilahnya 

ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran (Humm, 2002).  

Para ilmuan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau 

dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah 

dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya 

perbedaan dalam bakatnya. Sedangkan gambaran tentang perempuan 

menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis dan 

sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Secara biologis 

dari segi fisik, perempuan memiliki vagina dan alat reproduksi seperti 

rahim, sehingga mampu mengandung, melahirkan dan menyusui. 

(Susilowati, 2016).    

Kartini Kartono (dalam Afvivah, 2011) mengatakan, bahwa 

perbedaan  fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya kemudian 

diperkuat oleh  struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat 

istiadat, sistem sosial-ekonomi serta pengaruh pendidikan. Menurut Ufi 

(2009) pendekatan sosial-budaya  melihat bahwa persoalan subordinasi 
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perempuan berakar pada konstruksi sosial budaya yang menempatkan 

perempuan di bawah laki-laki. Terdapat anggapan dalam masyarakat 

bahwa perempuan itu emosional, irasional, tidak bisa tampil memimpin 

atau mengambil keputusan sehingga ditempatkan pada posisi yang tidak 

penting.  

Dari beberapa definisi dan uraian tentang perempuan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa perempuan merupakan kategori jenis kelamin 

yang dalam kodrat biologisnya dapat hamil, melahirkan dan menyusui, 

sehingga kemudian mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu.    

 

2.1.2 Perempuan dalam Kelindan Pengasingan 

Saadawi (2014) seorang feminis Timur Tengah mengutarakan 

bahwa budaya patriarki meletakkan perempuan sebagai pihak yang harus 

tunduk dan hidup dalam subordinasi. Dalam sistem sosial budaya tertentu 

perempuan berada di pihak inferior, atau yang berarti laki-laki lebih 

menunjukkan posisi mendominasi. Penindasan, tekanan sosial merupakan 

bagian integral dari sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya. Budaya 

patriarki beradaptasi dengan struktur dan sistem yang ada dalam 

masyarakat, kemudian menciptakan ketidakadilan-ketidakadilan bagi 

perempuan.  Kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat patriarki 

telah diatur untuk  menempati posisi yang telah ada. Perempuan telah 

dididik untuk menjadi orang  dengan bentukan masyarakat patriarki, 

sehingga seringkali mereka tidak menyadari  ketidakadilan yang terjadi 

dalam kehidupan mereka. Hal ini terlihat dalam adat-istiadat dalam 

keluarga hingga masyarakat 

Posisi perempuan yang berada pada kondisi inferior juga terjadi di 

beberapa daerah di Indonesia bagian Timur. Khususnya pada perempuan 
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yang berada dalam  kondisi hamil dan melahirkan, harus berada dalam 

suatu kelindan pengasingan dalam jangka waktu tertentu. Kebanyakan 

perilaku ibu selama periode pasca melahirkan sangat dipengaruhi oleh 

latar belakang budaya ibu tersebut. Sementara itu secara umum, semua 

budaya mengembangkan metode pengamanan dan pencapaian kepuasan 

sendiri dalam hal  perawatan ibu dan bayi (Bobak, Lowdermilk & Jensen, 

2004). 

 

2.1.3 Eksistensi Perempuan Menurut Psikologi Carl Jung 

Anggapan bahwa kepribadian perempuan dan laki-laki sangat 

berbeda dan tidak ada kesamaan yang dapat menjembataninya telah 

menimbulkan penderitaan psikis bagi karena terikat untuk berperan 

sebagaimana digariskan masyarakat (Nurhayati, 2012). Perempuan 

maupun laki-laki dapat menjadi neurosis bukan karena 

ketidakmampuannya mengalahkan diri sendiri, tetapi sebagai akibat 

pembatasan masyarakat yang mendefinisikan kehidupan mereka.  

Banyak ahli psikologi saat ini berusaha untuk memperbaharui 

konsep berpikir masyarakat tentang peran perempuan dan laki-laki yang 

sangat stereotype itu. Carl Jung adalah seorang ahli psikologi yang 

menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia memiliki dua aspek sekaligus 

dalam dirinya, yaitu aspek feminin dan maskulin, yang dalam psikologi 

dikenal dengan istilah “androgenitas”, yang berasal dari bahasa Yunani 

„andro‟ berarti laki-laki dan „gyne‟ berarti perempuan. Integrasi maskulin 

dan feminin yang dimaksud oleh Jung tersebut bukannya saling 

bertentangan melainkan saling komplementer. Dengan demikian, tidak 

ada dikotomi yang perlu dipertentangkan antara sifat keperempuanan dan 

kelaki-lakian pada kedua jenis itu, sebab setiap manusia memiliki kedua 
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aspek tersebut. Dalam hal ini, androgenitas tidak semestinya diartikan 

sebagai aspek jasmaniah, akan tetapi merupakan keadaan kesadaran 

individu di mana maskulin dan feminin saling bertemu dalam eksistensi 

yang harmonis (Sebatu, 1994).  

Konsep baru psikologi Jung tentang androgenitas ini sebagaimana 

paparan sebelumnya, maka kiranya dapat memberi kontribusi terhadap 

wacana maupun aktualisasi baru bagi perilaku, citra dan peranan 

perempuan yang lebih equal, adil dan setara untuk keharmonisan relasi 

antar pihak. Konsep baru ini selain berguna untuk terapi, perluasan 

kemungkinan pendidikan maupun kemungkinan profesi yang terbuka bagi 

perempuan dan laki-laki dan terutama memberi dorongan optimis kepada 

perempuan untuk dapat mengaktualisasikan diri dalam berbagai profesi 

dan tugas-tugas yang bermanfaat untuk diri, keluarga, masyarakat, bangsa 

dan negara. Di samping itu, konsep baru juga lebih humanis, ramah 

lingkungan dan memacu laki-laki untuk sama-sama maju dengan 

perempuan dalam kemitraan yang harmonis lahir, maupun batin 

(Nurhayati, 2012).  

Berdasarkan perspektif inilah, dapat dipahami bahwa kombinasi 

kepribadian dari kedua aspek yakni feminin dan maskulin akan jauh lebih 

baik dan sempurna daripada hanya satu aspek feminin atau maskulin saja 

dalam kepribadian manusia. Perempuan yang androgenitas mempunyai 

sikap dan pandangan yang lebih dari perempuan lain dalam memenuhi 

segala peranannya dan aktivitasnya dalam masyarakat. 

 

2.1.4 Definisi Kebudayaan 

Cresswell (2007) mengatakan bahwa budaya merupakan iklim 

kehidupan yang mewarnai cara hidup masyarakat yang berhubungan 
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dengan keyakinan/kepercayaan, adat istiadat, nilai-nilai, konsep, sikap dan 

kebiasaan yang membentuk pikiran serta tingkah laku yang membuat 

sebuah kelompok sosial itu unik dan berbeda dengan yang lainnya. 

Sejalan dengan itu, Matsumoto (dalam Dayakisni & Salis, 2008) 

mendefinisikan budaya sebagai sikap, nilai, keyakinan dan perilaku yang 

dimiliki oleh  sekelompok orang, namun demikian ada derajat perbedaan 

pada setiap individu dan dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. Sedangkan Tavris (2008) mendefinisikan budaya sebagai 

program dan kumpulan aturan yang diterima bersama dan mengatur 

perilaku seseorang dalam masyarakat atau komunitas tertentu, atau 

seperangkat nilai, kepercayaan dan kebiasaan yang diterima oleh sebagian 

anggota masyarakat.    

Sementara itu kata „kebudayaan‟ berasal dari bahasa Latin cultura, 

diterjemahkan menjadi kata kultur yang artinya memelihara, mengolah 

dan mengerjakan. Menurut Kluckhohn (dalam Endraswara, 2006) definisi 

kebudayaan dapat digolongkan menjadi tujuh hal yaitu: pertama, 

kebudayaan sebagai keseluruhan hidup manusia yang kompleks, meliputi 

hukum, seni, moral, adat-istiadat dan segala kecakapan lain dalam 

masyarakat. Kedua, kebudayaan dari perspektif sejarah sebagai warisan 

tradisi. Ketiga, kebudayaan sebagai cara dan aturan hidup manusia, seperti 

cita-cita, nilai dan tingkah laku. Keempat, dari aspek psikologis, 

kebudayaan sebagai langkah penyesuaian diri manusia kepada lingkungan 

sekitarnya. Kelima, kebudayaan dipandang sebagai struktur yang 

membicarakan pola-pola dan organisasi kebudayaan serta fungsinya. 

Keenam, kebudayaan sebagai hasil perbuatan atau kecerdasan. Ketujuh, 

definisi kebudayaan yang tidak lengkap dan kurang bersistem. Oleh 

karena itu,  kebudayaan bersifat kontekstual dan mengandung makna 
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publik yang diterima oleh semua pelaku kebudayaan karena sesuai, 

berkembang, dan dikembangkan oleh si pelaku kebudayaan dan di sekitar 

lingkungan sosial yang ada.  

Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kebudayaan adalah keseluruhan pola perilaku kompleks manusia dalam 

konteks sosial yang memiliki nilai-nilai tertentu dan menjadi tradisi yang 

terus diwariskan dari generasi ke generasi.   

 

2.1.5 Perempuan dalam Budaya 

Perempuan merupakan makhluk sosial yang terkonstruksi perannya 

melalui budaya (Latifah, 2014). Fenomena saat ini yang paling menonjol 

terkait kedudukan perempuan dalam konstruk budaya, salah satunya 

adalah budaya patriarki. Budaya patriarkhi adalah budaya yang 

menempatkan kaum laki-laki sebagai kaum superior dan perempuan 

sebagai kaum inferior atau budaya yang menunjukkan adanya 

pendominasian kepada salah satu pihak yaitu pihak laki-laki. Budaya 

inilah yang kemudian mewujudkan garis keturunan berdasarkan garis laki-

laki.  

Kedudukan perempuan  dalam masyarakat  lebih banyak ditentukan 

oleh faktor-faktor eksternal di luarnya, dan dalam hal ini kondisi 

perempuan diatur oleh masyarakat lewat norma-norma yang ditentukan 

bersama. Pembentukan jati diri  perempuan oleh masyarakat  yang 

patriarki  membuat perempuan mengabaikan  kehendaknya sendiri dan 

meletakkan suatu kepentingan yang dianggap lebih besar daripada 

kepentingannya sendiri (Sakina & Siti, 2017). Konstruk pemahaman 

masyarakat dalam budaya patriarki menganggap bahwa perempuan 

haruslah mempunyai sifat yang lemah lembut, emosional dan selalu 
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menggunakan perasaannya, sementara laki-laki adalah kaum yang kuat, 

rasional dan selalu menggunakan akal dan logika serta menjadi pelindung 

perempuan (Halimatussakdiyah, 2016).  

 

2.2 Suku Timor 

2.2.1 Asal-usul Nama Suku Timor (Atoin Meto) 

Suku Timor merupakan sebutan untuk suku yang berada di pulau 

Timor, khususnya daerah pedalaman. Suku ini menempati seluruh wilayah 

di Timor Barat, tersebar di tiga kabupaten yaitu kabupaten Timor Tengah 

Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU) dan kabupaten Kupang, Nusa 

Tenggara Timur. Suku Timor dalam dialek setempat dinamakan “Atoin 

Meto” yang artinya atoin: orang atau manusia, sedangkan meto: kering, 

sehingga disebut orang kering atau lebih tepatnya “penduduk tanah 

kering”. Pemberian nama ini sesuai dengan daerah Pulau Timor yang pada 

umumnya gersang dan kering. Selain dari nama suku Timor, dikenal juga 

dengan nama suku Dawan, yang sudah ditemukan dalam publikasi asing 

berbahasa Jerman pada tahun 1887, nama hasil pemberian oleh orang lain 

yang disesuaikan dengan nama aslinya yang berarti penduduk tanah 

kering. Kendatipun demikian tidak bisa dipastikan waktu penggunaan 

sebutan itu secara lisan di antara para penduduk suku Timor (Natonis, 

2013).   

 

2.2.2 Sejarah Kebudayaan Timor 

Pada dasarnya terdapat banyak suku yang mendiami pulau Timor. 

Penduduk pulau Timor, baik yang tinggal di wilayah Indonesia, maupun 

di wilayah Portugis, terdiri dari beberapa suku-bangsa khusus dari yang 

berbeda karena bahasa dan beberapa unsur dari adat istiadat serta sistem 
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kemasyarakatannya. Eldwin dan Sri (2011) menjelaskan penduduk pulau 

Timor dibedakan antara orang Rote, orang Helon, orang Atoni, orang 

Belu, orang Kemak, orang Marae, dan orang Kupang. 

1) Orang Rote 

Orang Rote mendiami pulau Rote dan beberapa pulau kecil di 

sekelilingnya, yang letaknya di sebelah barat daya dari pulau Timor. 

Di samping orang-orang Rote yang berdiam di pulau Rote ada juga 

banyak orang-orang yang berimigrasi ke daratan pulau Timor dan 

mendiami daerah-daerah yang terletak di bagian yang paling barat di 

pulau Timor memanjang dari bagian utara hingga bagian selatan.  

2) Orang Helon 

Orang Helon mendiami daerah sekitar kota Kupang. Walaupun 

mereka ini berdekatan dengan orang Atoni, yang tinggal di daerah 

yang terletak di sebelah timurnya, tetapi bahasa yang digunakan 

orang Helon berbeda dengan bahasa yang di gunakan orang Atoni.  

3) Orang Atoni 

Orang Atoni (penduduk asli Timor) tinggal di daerah 

pedalaman di pulau Timor yang luasnya sekitar 11.799 km dan yang 

bersifat amat kering. Di sebelah barat orang Atoni tinggal Orang 

Helon dan Orang Rote, disebelah Utaranya mulai wilayah kekuasaan 

Portugis, dan di sebelah Timornya tinggal orang Belu, Kemak dan 

Maras. 

4) Orang Belu  

Orang Belu memiliki ciri-ciri tubuh yang merupakan campuran 

antara ciri-ciri tubuh orang Malaysia dan orang Melayu. Hal ini juga 

membedakannya dari orang Atoni. 
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5) Orang Kemak 

Sebagian besar dari orang Kemak tinggal di daerah bagian 

Timor Portugis. Ciri-ciri orang Kemak hampir sama dengan ciri-ciri 

orang Marae, yaitu bertubuh lebih tinggi daripada orang Timor 

lainnya, dan berkulit coklat kehitam-hitaman, serta berambut keriting. 

6) Orang Marae  

Tinggal di daerah perbatasan antara Timor bagian Indonesia dan 

Timor bagian Portugis sepeti halnya dengan Orang Belu dan Orang 

Kemak sebagian dari Orang Marae juga tinggal di daerah Timor 

Portugis.  

7) Orang Kupang 

Di kota Kupang dan sekitarnya tinggal sejumlah orang yang 

terdiri atas campuran orang-orang yang berasal dari daerah Timor 

sendiri, dan yang berasal dari luar Timor, dan orang-orang yang 

berasal dari daerah lain di Indonesia. Sebagian dari mereka ada yang 

sudah tercampur dalam hubungan perkawinan sejak dari beberapa 

generasi sebelumnya, tetapi sebagian tidak tercampur dalam 

hubungan perkawinan. 

 

2.2.3 Rumah Adat Timor (Rumah Bulat/Ume Kbubu) 

Pada zaman dahulu orang Timor membangun desanya di tempat-

tempat yang tidak mudah didatangi orang, karena orang-orang takut 

serangan secara mendadak. Biasanya desa-desa dibangun di atas puncak-

puncak gunung karang dan dikelilingi dinding batu, atau semak-semak 

berduri. Desa semacam ini biasanya didiami oleh sebuah kelompok 

kerabat dengan seorang kepalanya sendiri. Bila kelompok kerabat yang 
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ada di desa menjadi terlalu besar jumlahnya, maka sebagian dari mereka 

membangun sebuah desa tempat kediaman yang baru. Dengan demikian 

kelompok-kelompok kerabat menjadi terpencar-pencar dalam suatu 

wilayah yang luas, kemudian warga mulai membentuk pola 

perkampungan dengan rumah-rumah yang dibangun di tepi jalan secara 

memanjang (Eldwin & Sri, 2011). 

Rumah-rumah asli dari orang Timor di pedesaan berbentuk seperti 

sarang lebah, yang dalam bahasa Timor disebut Ume Kbubu.  Ume Kbubu 

merupakan bangunan berbentuk bulat dengan atap dengan material alang-

alang yang hampir menyentuh tanah. Ume Kbubu berasal dari kata Ume 

yang artinya rumah dan Kbubu yang artinya bulat sehingga Ume Kbubu 

artinya rumah yang berbentuk bulat (Dima dkk, 2013). Ume kbubu ini 

didirikan oleh seluruh anggota suku, karena berstatus rumah suku/rumah 

keturunan. Ume kbubu simbol feminim (feto/wanita) karena hasil panen 

diolah oleh kaum perempuan di dalamnya, dan biasanya dilaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upacara-upacara kelahiran, dan 

perkawinan. Ume kbubu merupakan rumah tinggal tanpa jendela dan 

berpintu kecil (Lake, 2014). Sebuah rumah bulat biasanya didiami oleh 

satu keluarga batih, dan di situ  mereka makan, tidur, bekerja, dan 

menerima tamu-tamu mereka. Rumah juga merupakan tempat wanita 

bekerja, yaitu menenun, memasak, dan menyimpan hasil ladang mereka 

(Eldwin & Sri, 2011). 

Rumah orang Timor di buat dari balok-balok kayu untuk tiangnya, 

dari bilah-bilah bambu tipis untuk dinding-dindingnya, dan dari daun 

rumbia untuk atapnya. Sebuah rumah terdiri atas dua bagian, yaitu bagian 

luar yang disebut sulak, dan bagian dalam disebut nanan. Bagian luar 

adalah bagi para tamu untuk berkunjung, tempat tidur para tamu dan 
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tempat bagi para anak laki-laki si penghuni yang sudah dewasa. Bagian 

dalam adalah tempat bagi keluarga penghuni untuk tidur, makan, dan juga 

tempat menginap bagi anak perempuan yang sudah kawin, kalau ia datang 

berkunjung. Keluarga tidur di bagian dalam rumah, di atas beberapa balai 

yang tersedia di situ, menurut kedudukannya dalam keluarga tersebut 

(Buntoro, 2006). 

 

2.2.4 Tradisi dalam Rumah Bulat 

Menurut para kepala suku, ume kbubu adalah bangunan pertama 

yang harus didirikan oleh sebuah rumah tangga sebelum bangunan lain 

didirikan. Artinya, bangunan lain boleh didirikan setelah ume kbubu 

berdiri (Dima dkk., 2013).   

Rumah bulat digunakan masyarakat untuk menyimpan jagung 

dengan cara digantung pada penyangga atap dan dipanaskan dengan bara 

api agar tidak rusak dan kualitasnya tidak menurun. Selain sebagai 

lumbung pangan warga di kala musim paceklik, rumah bulat juga 

difungsikan sebagai dapur (umumnya digunakan kayu bakar) dan tempat 

penyimpanan perkakas rumah tangga, bahkan tempat untuk melahirkan. 

Dapat dikatakan rumah bulat ini sangat ekonomis, karena digunakan 

untuk berbagai macam keperluan rumah tangga (Munarto & Iwan, 2012).  

Dalam adat masyarakat Meto (atoin meto) yang merupakan 

masyarakat asli Timor Tengah Selatan, rumah bulat diasosiasikan dengan 

peranan perempuan dan sikap kerendahan hati. Berbeda dengan Lopo, 

bangunan khas lainnya yang juga terbuat dari bahan dasar rumput alang-

alang dan bambu, tak berdinding (terbuka) dan beratap tinggi. Lopo 

dikaitkan dengan peranan laki-laki dan lambang perlindungan serta 

pengayoman terhadap penghuninya. Adat Meto juga menyebutkan bahwa 
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zaman dahulu kala, setiap lelaki penakut akan dimasukkan ke dalam 

rumah bulat. Wanita di Timor Tengah Selatan bahkan melahirkan di 

rumah bulat dengan proses panggang yang dilakukannya selama 40 hari. 

Rumah bulat menjadi ciri khas adat dan budaya orang Timor yang masih 

dipertahankan sampai saat ini, padahal sebetulnya juga menjadi sumber 

persoalan. Sulit menemukan rumah bulat berjendela (Athena & 

Rachmalina, 2014). 

  

2.2.5 Ritual Ibu Nifas dalam Rumah Bulat 

Menurut Basford & Oliver (2006) budaya adalah hal-hal yang 

dipelajari dalam masyarakat tentang nilai-nilai, kepercayaan, sikap, 

konsep dan kebiasaan yang membentuk pikiran dan tingkah laku yang  

membuat suatu kelompok sosial itu unik dan berbeda dengan yang 

lainnya. Budaya menggambarkan sifat non-fisik, seperti nilai, keyakinan, 

sikap atau adat istiadat yang disepakati oleh kelompok masyarakat dan 

diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Banyak keyakinan, 

pikiran dan tindakan masyarakat, baik yang disadari maupun yang tidak 

disadari ditentukan oleh latar belakang budaya. 

Setiap budaya memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga 

variasi budaya yang diturunkan pun berbeda-beda pula kepada generasi 

berikutnya. Kebanyakan perilaku ibu selama periode nifas sangat 

dipengaruhi oleh latar belakang budaya ibu tersebut. Semua budaya 

mengembangkan metode pengamanan dan pencapaian kepuasan sendiri 

dalam perawatan untuk kesehatan ibu dan bayi (Bobak et al, 2004). 

Pada masyarakat suku Timor, di Timor Tengah Selatan, pelayanan 

kesehatan yang dilakukan terhadap ibu dan bayi pasca melahirkan dirasa 

masih kurang. Jarak yang jauh dan medan yang berat seringkali 
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menyulitkan pelaksanaan pelayanan, sehingga pelayanan kesehatan masih 

sering dilakukan oleh dukun, atau tanpa ada pertolongan dari siapapun 

yang ternyata masih ada yang menerapkan kebiasaan budaya setempat. 

Oleh karena itu, masyarakat suku Timor memiliki tradisi melahirkan dan 

perawatan masa nifas hingga 40 hari di rumah bulat, yakni rumah 

tradisional orang Timor sebagai pusat kegiatan keluarga inti orang Timor 

(Soerachman & Yuana, 2013).  

Neno Boha adalah salah satu istilah budaya di suku Timor yang 

diperuntukan pada ibu pasca melahirkan selama 40 hari tersebut. 

Masyarakat Timor di desa lain menyebutnya kon aufmuti, yaitu tradisi 

selama masa nifas (40 hari). Seorang ibu dilarang keluar dari rumah bulat, 

yakni rumah adat Timor, begitu juga dengan bayinya. Setiap hari ibu dan 

bayi harus tinggal di rumah bulat, dan hanya boleh dijenguk oleh kerabat 

terdekatnya saja. Ibu tidak hanya tinggal di rumah bulat, tetapi harus 

menjalani ritual yang sangat tidak lazim bagi dunia medis modern saat ini. 

Ibu setiap hari akan dikompres dengan air panas yang diletakkan pada 

kain timor. Tujuan pengompresan ini adalah untuk memperlancar 

peredaran darah. Proses ini disebut dengan tatobi. Selama habis 

melahirkan, ibu juga harus menjalani ritual peanggan. Ritual ini adalah 

mengasapi tubuh ibu dan bayi. Perapian dibuat tepat di bawah tempat 

tidur, lalu ibu dan bayi ada di atasnya. Tujuan dari peanggan adalah agar 

mengeringkan luka-luka pasca melahirkan. Pengasapan ini dilakukan 

hampir setiap hari dan harus dijalani selama 40 hari, sebelum ibu dan bayi 

keluar dari rumah bulat untuk didoakan (Karwur dkk., 2015).   

Tradisi berikut adalah, ibu hanya boleh mengonsumsi jagung bose, 

yaitu jagung lokal yang tumbuh di Pulau Timor. Jagung ini menjadi satu-

satunya asupan makanan bagi ibu, dan ibu kepada bayinya lewat air susu 



25 
 

ibu. Selama mengonsumsi jagung bose, tidak boleh dicampur dengan jenis 

makanan lain. Alasan tidak boleh dicampur dengan makanan lain, adalah 

adanya ketakutan jika terjadi apa-apa pada ibu dan bayinya. Contoh, jika 

ibu nifas mengonsumsi ikan, maka ibu bisa gatal-gatal demikian juga 

dengan bayinya. Jika mengonsumsi kacang-kacangan takut kembung pada 

ibu dan bayinya. Sebuah ketakutan yang kadang tidak beralasan tetapi 

benar-benar ditaati karena sudah menjadi adat turun-temurun (Athena & 

Rachmalina, 2014). 

 

2.3 Perempuan Timor dalam Tradisi Nifas di Rumah Bulat 

2.3.1 Definisi Nifas 

Masa nifas (puerperium) dimulai setelah dua jam kelahiran placenta 

dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum 

hamil (42 hari). Puerperium adalah masa pulih kembali bagi ibu pasca 

melahirkan. Sekitar 50% kematian ibu terjadi selama 24 jam postpartum, 

sehingga pelayanan pasca persalinan yang berkualitas harus terselanggara 

pada masa itu untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi (Pitriani & Rika, 

2014). Untuk membantu mempercepat proses penyembuhan pada masa 

nifas, maka ibu nifas memerlukan diet yang cukup kalori dan protein, 

membutuhkan istirahat yang cukup dan lain sebagainya. 

 

2.3.2 Aspek-aspek Psikologis Perempuan Suku Timor dalam Rumah 

Bulat 

Beberapa penyesuaian dibutuhkan oleh wanita dalam peran barunya 

sebagai seorang ibu. Sebagian wanita berhasil menyesuaikan diri dengan 

baik tetapi sebagian lainnya tidak berhasil menyesuaikan diri dan 
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mengalami gangguan-gangguan psikologis dengan berbagai gejala atau 

sindroma yang oleh para peneliti dan klinisi disebut postpartum blues. 

Banyak faktor yang diduga berperan dalam sindrom ini, salah satu 

yang penting adalah kecukupan dukungan sosial dari lingkungannya 

(terutama suami). Kurangnya dukungan sosial dari keluarga dan teman, 

khususnya dukungan suami selama periode pasca-salin (nifas) diduga kuat 

merupakan faktor utama terjadinya postpartum blues. Ada banyak 

perubahan yang telah terjadi di masa sembilan bulan kehamilan, dan masa 

pasca-salin, bahkan seorang ibu nifas mungkin merasa sedikit 

ditinggalkan atau dipisahkan dari lingkungannya (Rini & Feti, 2016).     

Hal ini berlaku pula bagi perempuan Timor yang menjalani masa 

pasca persalinannya dalam rumah bulat (ume kbubu). Secara psikologis, 

ibu yang melahirkan dan menjalani ritual nifas dalam rumah bulat, 

memiliki perasaan-perasaan tertentu. Dhanang (2016) dalam 

wawancaranya kepada salah seorang ibu yang baru saja melahirkan, 

diketahui bahwa perasaan tertekan, bosan, jemu akan suasana, kesepian, 

kecemasan dan kesakitan terus melanda. Proses pengasapan juga 

menimbulkan rasa takut namun harus berusaha menahan sakit. Tidak 

sedikit ibu yang kemudian menangis namun tetap harus bertahan 

menjalani seluruh proses yang ada hingga saatnya keluar dari rumah 

pengasingan tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat suku Timor percaya 

bahwa jikalau ritual pasca melahirkan bagi ibu dalam rumah bulat ini 

tidak dijalankan maka akan menyebabkan kegilaan pada si ibu. Selain itu, 

kondisi ibu dan bayi tidak dapat pulih dengan cepat dan justru akan rentan 

terhadap sakit-penyakit di masa-masa yang akan datang. Lebih lanjut, 

masyarakat suku Timor percaya bahwa bayi yang dilahirkan dan 
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menjalani perawatan dalam rumah bulat kelak akan tumbuh menjadi anak 

yang kuat dan tangguh (Dhanang, 2016).  

Fenomena psikologis di atas tidak jauh berbeda dengan yang 

disampaikan oleh Saleha (2009), yaitu bahwa periode masa nifas 

merupakan waktu dimana ibu mengalami stres pasca persalinan, terutama 

pada ibu primigravida. Tanda dan gejala yang mungkin diperlihatkan pada 

penderita depresi  postpartum adalah sebagai berikut: perasaan sedih dan 

kecewa, sering menangis, merasa  gelisah dan cemas,  kehilangan 

ketertarikan terhadap hal-hal yang menyenangkan, nafsu  makan menurun, 

kehilangan energi dan motivasi untuk melakukan sesuatu, tidak bisa tidur 

(insomnia), perasaan bersalah dan putus harapan (hopeless), penurunan 

atau peningkatan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, memperlihatkan 

penurunan keinginan untuk mengurus bayinya. Depresi yang tidak dapat 

diatasi, atau yang tidak mereda setelah beberapa hari,apalagi jika perasaan 

itu dibarengi dengan keinginan buruk dapat menimbulkan perasaan marah 

pada bayi. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan keluarga dan orang lain, 

serta persiapan kan diri dengan baik dari pihak si ibu (Saleha, 2009). 

 

2.4 Kajian Humanistik Eksistensial 

2.4.1 Konsep Dasar Humanistik Eksistensial Tentang Manusia 

Corey (dalam Schneider, Bugental & Pierson, 2001) dalam bukunya 

mengatakan pendekatan humanistik eksistensial berfokus pada diri 

manusia. Pendekatan ini mengutamakan suatu sikap yang menekankan 

pemahaman atas manusia. Pendekatan humanistik eksistensial berusaha 

mengembalikan pribadi kepada fokus sentral, yakni memberikan 

gambaran tentang manusia pada tarafnya yang tertinggi. Pendekatan ini 

berfokus pada sifat dari kondisi manusia yang mencangkup kesanggupan 
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untuk menyadari diri, bebas memilih untuk menentukan nasib sendiri, 

kebebasan dan tanggung jawab, kecemasan sebagai suatu unsur dasar, 

pencarian makna yang unik di dalam dunia yang tak bermakna, berada 

sendiri dan berada dalam hubungan dengan orang lain keterhinggaan dan 

kematian, dan kecenderungan mengaktualisasikan diri. 

Pendekatan humanistik eksistensial, di lain pihak, menekankan 

renungan-renungan filosofi tentang apa artinya menjadi manusia yang 

utuh. Terapi eksistensial, terutama berpijak pada premis bahwa manusia 

tidak bisa melarikan diri dari kebebasan dan bahwa kebebasan dan 

tanggung jawab itu saling berkaitan. Dalam penerapan-penerapan 

terapeutiknya, pendekatan eksistensial humanistik memusatkan perhatian 

pada asumsi-asumsi filosofis yang melandasi terapi. Pendekatan 

eksistensial humanistik menyajikan suatu landasan filosofis bagi orang-

orang dalam hubungan dengan sesamanya yang menjadi ciri khas, 

kebutuhan yang unik dan menjadi tujuan konselingnya, dan yang melalui 

implikasi-implikasi bagi usaha membantu individu dalam menghadapi 

pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut keberadaan manusia 

(Schneider et al, 2001).  

 

2.4.2 Konsep Utama Pendekatan Humanistik Eksistensial 

Pada  akhir  tahun 1950-an, para ahli psikologi seperti Abraham 

Maslow, Carl Rogers dan  Clark Moustakas membangun sebuah asosiasi  

profesional yang bertugas mengkaji secara khusus tentang berbagai  

keunikan manusia, seperti hal-hal tentang: self (diri), aktualisasi diri, 

kesehatan, harapan, cinta, kreativitas, hakikat, individualitas dan 

sejenisnya. Pendekatan humanistik eksistensial berfokus pada diri, 

kondisi, dan pengamalan manusia. Humanistik eksistensial memandang 
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manusia sebagai makhluk yang memiliki otoritas atas kehidupan dirinya.  

Manusia bebas menjadi apa dan siapa sesuai keinginannya (self 

determining being). Manusia  adalah  makhluk  hidup  yang menentukan  

sendiri  apa  yang  ingin  dilakukan dan apa yang tidak ingin dilakukan, 

karena manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas apa yang 

dilakukannya (Zulfikar, Rezky, Muwakhidah & Nikon, 2017). 

Penelitian ini akan dikaji dari perspektif psikologi humanistik 

eksistensial. Gerald Corey (2010) membagi konsep humanistik 

eksistensial ke dalam tiga aspek, yaitu:  

1) Kesadaran diri 

Manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya 

sendiri, suatu kesanggupan yang unik dan nyata yang memungkinkan 

manusia mampu berpikir dan memutuskan. Kesadaran diri 

membedakan manusia dengan mahluk-mahluk lain. Pada hakikatnya 

semakin tinggi kesadaran seseorang, semakin dirinya hidup sebagai 

pribadi yang utuh. Meningkatkan kesadaran berarti meningkatkan 

kesanggupan seseorang untuk mengalami hidup secara penuh sebagai 

manusia. Peningkatan kesadaran diri yang mencakupkesadaran atas 

alternatif-alternatif, motivasi-motivasi, faktor-faktor yang 

membentuk pribadi, dan atas tujuan-tujuan pribadi, adalah tujuan 

segenap konseling. Kesadaran diri banyak terdapat pada akar 

kesanggupan manusia, maka putusan untuk meningkatkan kesadaran 

diri adalah fundamental bagi pertumbuhan manusia. 

2) Kebebasan tanggung jawab-kecemasan 

Kesadaran atas kebebasan dan tangung jawab bisa 

menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar bagi manusia. 

Kecemasan adalah suatu karakteristik dasar manusia yang mana 
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merupakan sesuatu yang patologis, sebab kecemasan bisa menjadi 

suatu tenaga motivasional yang kuat untuk pertumbuhan kepribadian. 

 

3) Penciptaan makna 

Manusia itu unik, dalam arti bahwa dia berusaha untuk 

menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan 

memberikan makna bagi kehidupan. Manusia pada dasarnya selalu 

dalam pencarian makna dan identitas diri. Manusia memiliki 

kebutuhan untuk berhubungan dengan sesamanya dalam suatu cara 

yang bermakna, sebab manusia adalah mahluk yang rasional 

(Schneider et al, 2001). 


