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KATA SAMBUTAN PENYELENGGARA 

 

Salam Sejahtera bagi kita sekalian, Shalom.  

Seminar nasional dan call papers bertajuk “Merajut Keragaman Untuk Mencapai 

Kesejahteraan Psikologis dalam Konteks Society 5.0”  kita selenggarakan dengan kerjasama 

antara Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dengan Asosiasi 

Psikologi Kristiani – (APK) Indonesia,  dalam rangka menyambut Dies Natalis Fakultas 

Psikologi ke 20th. Fakultas Psikologi UKSW  pertama kali berdiri pada tanggal 23 Juni 1999; 

dan hingga saat ini telah memiliki 2 program studi yaitu S1 dan S2. Usaha yang berkelanjutan 

dari tahun ke tahun oleh seluruh pihak di fakultas dan program studi, telah memampukan 

Program S1 terakreditasi dengan peringkat A. Sebagai bagian dari semangat untuk terus 

berkontribusi bagi kemajuan perkembangan psikologi di Indonesia, Fakultas Psikologi 

mengundang para ilmuan di Indonesia untuk membagikan hasil-hasil riset dan pemikiran terbaik 

mereka melalui seminar ini. Demi tercatatnya kajian-kajian ilmiah yang ada, proceeding ini 

diterbitkan agar pemikiran-pemikiran maupun hasil riset yang telah disampaikan dalam seminar 

dapat dinikmati oleh kalangan yang lebih luas.  

Tema ini secara spesifik diangkat, dengan melihat kenyataan bahwa Indonesia memiliki 

kekayaan keragaman baik dari segi budaya, bahasa, agama, serta latar belakang kehidupan yang 

lain. Keberagaman ini bagaikan memiliki dua sisi mata uang, yang bila bisa dimanfaatkan 

dengan maksimal akan memperkaya kekayaan pengalaman kehidupan individu, mendorong 

individu untuk belajar lebih fleksibel terhadap perubahan dan perbedaan serta mengembangkan 

pribadi yang kuat mental dan kaya pengalaman. Namun sebaliknya, keberagaman juga dapat 

menjadi ancaman apabila individu gagal mensikapinya dengan positif dan tepat; menimbulkan 

kesalahpahaman, syak wasangka bahkan perpecahan. Sementara itu, perkembangan peradaban 

manusia telah sampai pada titik saat kemajuan teknologi, utamanya teknologi informasi yang 

berintegrasi dengan internet, memunculkan teknologi digital, wireless, bigdata yang 

memunculkan berbagai exponential techology seperti: a) artificial intelligence, augmented 

reality 3D printing dan robotics, b) biotechnology c) nano technology, material baru, an 

fabrikasi digital, d) networks & computing systems (cloud, big data, IoT) (Diamandis, 2012). 
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Semua kemajuan ini menimbulkan disrupsi baru, memaksa masyarakat harus siap dengan sistem-

sistem baru, pola komunikasi dan interaksi yang baru, sistem bertransaksi yang baru yang  

berubah dengan pesat, yang mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan di masyarakat, 

yang saat ini dikenal dengan konteks masyarakat 5.0. Semua hal ini perlu dikaji dari berbagai 

sisinya, agar kita bisa mengantisipasi dan menyikapi dengan bijak sehingga dapat tercapai 

kesejahteraan psikologis setiap individu di Indonesia.  

Seminar dan Call papers ini diikuti oleh 132 peserta, terdiri dari guru, dosen, utusan 

gereja, mahasiswa, peneliti, maupun praktisi, yang berasal dari berbagai daerah antara lain: Jawa 

Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Makasar, Kupang, Manado, Surabaya dan lainnya. Harapan kami 

apa yang kita diskusikan dalam seminar ini dapat meningkatkan pengetahuan kita, dan pada 

akhirnya dapat bermanfaat bagi setiap orang yang kita layani.  

Secara khusus ucapan terimakasih disampaikan kepda APK dan HIMPSI yang telah 

menjadi mitra kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini serta kepada UKSW yang telah 

mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan ini. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya juga 

disampaikan kepada segenap panitia di bawah koordinasi dari Ibu Dr. Christiana Hari 

Soethjiningsih, MS dan Ibu Dr. Susana Prapunoto, M-Psy; didukung oleh Ibu Krismi Ambarwati 

M.Psi maupun Bapak Prof. Dr. Sutarto Wijono, MA beserta para dosen, karyawan, maupun para 

mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW yang telah bekerjakeras mewujudkan terselenggaranya 

kegiatan ini.  

Akhir kata, semoga Proceedings ini bermanfaat dan apabila ada kesalahan-kesalahan 

tertentu yang tidak kami sengaja dalam penerbitan proceeding ini, kami mohon maaf sebesar-

besarnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. 

 

Hormat kami,  

 

 

Berta Esti Ari Prasetya, S.Psi., M.A. 

Dekan Fakultas Psikologi UKSW 
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KATA PENGANTAR 

Keragaman, Kemajemukan adalah keistimewaan yang Tuhan berikan kepada bangsa 

Indonesia. Sekitar 250 juta jiwa, 17.000 pulau, 714 suku dan lebih dari 1.100 bahasa lokal, 

Indonesia termasuk urutan ke empat Negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia. Kondisi ini 

tentu membawa implikasi pada kemungkinan terjadinya pergesekan terkait persoalan budaya, 

suku, agama, bahasa, sosial-ekonomi, maupun persoalan lain terkait dengan persoalan hukum, dsb. 

Hal ini telah disadari oleh pujangga kita, Mpu Tantular yang kemudian menuliskan konsepnya 

dalam buku Sutasoma yaitu “Bhineka Tunggal Ika”.  

Kehadiran revolusi industri 4.0 semakin meningkatkan tantangan kesatuan. Kebersamaan 

membangun persatuan di tengah keragaman, bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Hal ini 

menuntut masyarakat 5.0 menyikapi keragaman ini dengan  merajut keragaman untuk 

mewujudkan kasih, antara lain untuk mencapai kesejahteraan psikologis. Dengan demikian 

perbedaan, keragaman bukan sebagai pemisah melainkan sebagai kekayaan bangsa yang tiada 

nilainya. Prosiding ini merupakan sumbangan pemikiran dari 49 Penulis Artikel yang telah hadir 

dan berperan serta mempresentasikan gagasan terbaiknya. 

Saya mengucapkan terimakasih kepada Ibu Berta Esti Ari Prasetya, S.Psi, MA (Dekan 

Fakultas Psikologi – UKSW), Bapak Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi., (Ketua Asosiasi Psikologi 

Kristiani), Bapak Yusak Novanto, SPsi, MSi. (Sekretaris Asosiasi Psikologi Kristiani) yang telah 

memfasilitasi dan mendukung penuh penyelenggaraan Seminar & Call for Papers Jumat, 2 

Agustus 2019. Ucapan terimakasih tidak terhingga kami haturkan kepada Prof. Virgo Handojo, 

Ph.D, CFLE. (dari California Baptist University), dan Ibu Eunike Sri Tyas Suci, PhD, Psikolog 

(Ketua Asosiasi Psikologi Kesehatan – HIMPSI) yang telah menghantar Seminar dan Call for 

Papers Nasional “ Merajut Keragaman untuk Mencapai Kesejahteraan Psikologis dalam Konteks 

Masyarakat 5.0.”.  

Terimakasih atas kesediaan para Reviewers Call for Papers Dr.  Christiana Hari 

Soetjiningsih, M.Si, Bapak Prof. Dr. Sutarto Wijono, MA, Ibu Krismi Ambarwati, M.Psi  

meluangkan waktu dan pikiran agar Proceedings ini dapat terbit. Ucapan terimakasih juga saya 

sampaikan kepada Bapak Timotius Iwan Susanto, S.Psi.  yang telah mendukung desain Cover 

buku Proceeding. Terimakasih juga kepada sdri. Hanny Yuliana Agnes Sesa, S.Psi., Claudya 

S.Soulisa, S.Pd., Indah Lestari, S.Kep. dan Joanne Marrijda Rugebregt, S.Psi. yang telah banyak 
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mendukung proses editing teknis buku Proceedings ini.  Kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi 

perjalanan bangsa Indonesia mengarungi Era Digital. Tuhan memberkati. 

 

Salam sejahtera,  

 

Dr. Susana Prapunoto, MA-Psy 

Editor 
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Abstrak 

Ritual masa nifas bagi perempuan dalam rumah pengasingan di Timor Tengah Selatan 

merupakan salah satu kearifan lokal yang masih dipertahankan. Namun demikian ritual tersebut 

rentan terhadap masalah psikologis yang dialami oleh perempuan. Penelitian ini dilakukan untuk 

mendedah kebertahanan dan peran pendidikan dalam interaksi sosial budaya perempuan dalam 

kelindan rumah pengasingan. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah studi kepustakaan 

dengan menampilkan hasil penelitian terdahulu.  Berdasarkan hasil kajian review literatur, maka 

dapat diketahui bahwa kuatnya pendidikan informal yang diperoleh dari lingkungan sosial- 

budaya berpengaruh besar pada kebertahanan perempuan dalam kelindan rumah pengasingan. 

Teori Hardiness oleh Kobasa secara khusus digunakan untuk mengkaji kebertahanan perempuan 

dalam kelindan rumah pengasingan. Saran yang dapat diberikan adalah perbaikan atas mutu 

pendidikan yang ada agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta pentingnya 

pemberian informasi bagi perempuan mengenai kesehatan fisik dan kesiapan psikologis dari 

perempuan dalam menjalani ritual. 

 

Kata kunci: Hardiness, Interaksi Sosial-Budaya, Pendidikan, Perempuan dalam Kelindan 

mailto:novitasailana@yahoo.co.id
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Pendahuluan 

Tradisi rumah pengasingan bagi ibu dan bayinya masih bisa dijumpai pada beberapa 

pedalaman Indonesia Timur seperti di Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu desa Boti Dalam 

dan Desa Putun. Ibu yang sedang menjalani masa nifas beserta bayinya akan tinggal di rumah 

pengasingan yang biasanya disebut rumah bulat (dalam bahasa Timor disebut ume kbubu). 

Prapunoto, Mage, dan Watimurry (2019) menjelaskan selama kurang lebih 40 hari paska 

melahirkan ibu dan bayi harus tinggal dalam rumah bulat untuk menjalani beberapa perawatan 

tradisional, seperti tatobi (pengompresan menggunakan air panas yang diletakan pada kain 

Timor) dengan tujuan memperlancar peredaran darah dan se’i (pengasapan dengan arang yang 

ditempatkan di bawah tempat tidur ibu dan bayi). Menurut Soerachman dan Wiryawan (2013) 

pengasapan ini dilakukan dengan tujuan mempercepat pemulihan, mengeringkan luka-luka 

setelah melahirkan, dan menjadikan ibu dan bayi lebih kuat. Selanjutnya Soerachman 

menjelaskan selama melakukan proses panggang (se’i) dalam rumah bulat, ibu dan bayi 

menghirup udara tercemar dari bara api (bahan bakar biomasa/kayu bakar) yang selalu menyala 

dengan tingkat pembakaran yang tidak sempurna. Pembakaran tersebut biasanya mengeluarkan 

bahan pencemar berupa partikel debu dan gas karbonmonoksida (CO), formaldehid (HCHO), 

oksida nitrogen (NOx) dan oksida belerang (SOx), yang dapat  menimbulkan gangguan dan 

iritasi saluran pernapasan. 

Data dari Kecamatan Kie dalam angka tahun 2017, Badan Pusat Statistik, diperoleh data 

dari Puskesmas bahwa jenis penyakit dengan jumlah kunjungan terbanyak pada tahun 2015-2017 

adalah Infeksi Saluran Pernapasan bagian Atas (ISPA) dengan jumlah kunjungan sebanyak 2251 

kali. Berikutnya diikuti oleh jenis penyakit gastritis akut dengan jumlah kunjungan sebanyak 

1624 kali. Hal ini menunjukkan tingkat ketertekanan psikologis cukup tinggi karena gangguan 

gastritis adalah bagian dari gangguan psikosomatis. Dhanang (2016) menjelaskan bahwa para ibu 

yang baru melahirkan dan menjalani masa nifas dalam rumah bulat sering menangis, ketakutan, 

bosan, merasa tertekan, jemu, dan cemas. Pengalaman dalam rumah pengasingan lebih menyiksa 

bagi ibu primigravida, sebab ibu primigravida belum memiliki pengalaman dalam hal kehamilan, 

persalinan dan masa nifas dalam rumah bulat. Namun berbagai permasalahan tersebut harus 

disertai dengan upaya ibu untuk tetap bisa bertahan hingga berakhir masa pengasingan. 

Salah satu penyebab masyarakat Timor, masih terus mempertahankan pola hidup 

tradisional serta menolak menggunakan fasilitas kesehatan adalah faktor pendidikan (Ninu, 
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2016). Pendidikan formal yang diemban masyarakat tidak sepenuhnya memberikan pengaruh 

besar terhadap perilaku kesehatan masyarakat terutama bagi perempuan yang melahirkan di 

dalam rumah pengasingan. Faktor lain yang dijelaskan oleh Mage, Prapunoto & Kristijanto 

(2018) bahwa kepatuhan terhadap peraturan adat istiadat membuat masyarakat tetap 

menggunakan bantuan dukun bersalin dan tradisi pengasingan bagi ibu dan bayi selama nifas 

telah mendarah daging dalam budaya dan kehidupan setiap keluarga secara turun-temurun. 

Setiap keluarga dari generasi ke generasi terus mengajarkan dan mewariskan pola hidup yang 

sama kepada setiap anak/keturunannya. 

Pada dasarnya pengetahuan formal maupun informal sudah seharusnya memberikan 

pengetahuan mengenai pola hidup sehat terkait makanan, minuman serta lingkungan guna 

mencegah ibu dan bayi dalam berbagai penyakit terutama pada masa nifas. Namun pada 

kenyatannya, tidak demikian yang terjadi. Ritual masa nifas dalam tradisi rumah pengasingan 

nampaknya telah mengabaikan prosedur nifas yang dianjurkan oleh dunia kesehatan, sehingga 

dianggap dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan ibu dan bayi (Aisyaroh, 2011). Data 

Unicef (2007) menjelaskan bahwa tradisi pengasingan ini ditengarai sebagai sebab dari tingginya 

angka kematian ibu dan anak di Propinsi Nusa Tenggara Timur.  

Penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, lebih mengarah kepada tradisi 

budaya, kesehatan secara fisik dan pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan 

Prasodjo (2018) dengan menggali lebih dalam terkait tradisi perawatan ibu paska persalinan 

yakni se’i dan tatobi. Sebelum itu Soerachman & Wiryawan (2013) meneliti pengaruh tradisi 

terhadap kesakitan yang alami ibu dan bayi serta keterkaitannya dengan kematian bayi. Dhanang 

(2016) meneliti Nenoboha sebagai tradisi paska melahirkan dalam rumah bulat. Andung (2010) 

mengidentifikasi fungsi menggunakan natoni dalam perspektif ritual komunikasi. Sandiningtyas 

dan Wiyono (2018) meneliti pendidikan berbasis budaya lokal suku Boti. Suminar (2018) 

meneliti persepsi suku Boti terhadap lingkungan hidup. Adapun penelitian terkait pengaruh 

pendidikan formal dan informal terhadap kebertahanan perempuan dalam rumah bulat telah 

dilakukan oleh Mage dkk. (2018), tetapi belum mendalam terkait Hardiness atau ketahanan 

psikologis. Dengan demikian review literatur ini berfokus pada kebertahanan lewat teori 

Hardiness yang dikemukakan oleh Kobasa. 
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Diskusi 

Hardiness 

Konsep Hardiness muncul dari teori eksistensial kepribadian dan dikembangkan oleh 

Kobasa pada tahun 1979. Kobasa (1979) mengetahui "Hardiness" sebagai bagian dari 

karakteristik kepribadian yang bertindak sebagai sumber daya resistensi terhadap peristiwa 

dalam hidup yang penuh dengan tantangan. Lebih lanjut Kobasa mendefinisikan Hardiness 

sebagai seperangkat karakteristik kepribadian yang berfungsi sebagai perlawanan terhadap 

peristiwa kehidupan yang penuh tekanan. Kobasa menyatakan bahwa individu dengan Hardiness 

yang tinggi mencoba untuk menilai stresor secara realistis dan memiliki pemahaman yang 

komprehensif tentang faktor-faktor yang berkontribusi. Akibatnya, mereka dapat 

mengidentifikasi dan memilih strategi yang tepat untuk menghilangkan atau menghambat faktor-

faktor penyebab stres. Hardiness terdiri dari tiga dimensi, yaitu: komitmen, kontrol dan 

tantangan. Komitmen untuk menemukan tujuan hidup yang bermakna, keyakinan akan 

kemampuan mengontrol lingkungan dan peristiwa yang dihadapi, dan tantangan yaitu keyakinan 

bahwa dari pengalaman positif maupun negatif yang dialami individu dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik. 

Kobasa, Maddi & Khan (1982) menjelaskan dimensi komitmen individu terhadap nilai-

nilai dan aktivitas kehidupan yang unik untuk masing-masing individu. Komitmen juga tidak 

hanya dalam hal individu, tetapi juga merujuk pada rasa komunitas tempat individu tinggal. 

Masyarakat Boti Dalam lebih mengedepankan nilai-nilai pendidikan yang diperoleh sehari-hari 

serta kepercayaan kepada Uis Neno sekaligus Uis Pah (Prapunoto dkk, 2019). Untuk itulah 

kebertahanan perempuan dalam rumah pengasingan didasari oleh ketaatan kepada nilai leluhur 

yang diwarisi. Selanjutnya komitmen adalah kecenderungan individu untuk melibatkan diri ke 

dalam peristiwa apapun yang sedang dihadapi (Schellenberg, 2005). Tuntutan tradisi bagi 

perempuan hamil untuk tinggal dan menjalani proses kelahiran hingga masa nifas dalam rumah 

pengasingan ini sebenarnya menimbulkan masalah psikologis. Menurut Pujileksono (dalam 

Adha, 2014) pengalaman keterasingan dapat menimbulkan kecemasan. Di sisi lain kepercayaan 

kepada Uis Pah sebagai mama atau ibu yang mengatur, mengawasi, dan menjaga kehidupan 

alam beserta isinya termasuk manusia memberikan penghayatan bahwa tradisi yang dijalani 

tidak terlepas dari penyertaan Uis Pah dan bentuk ketaatan kepada leluhur. Kobasa dkk. (1982) 

menjelaskan bahwa individu yang mempunyai komitmen yang kuat menaruh perhatian untuk 
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terlibat secara tulus ke dalam apapun yang sedang dihadapi atau dikerjakan. Ketulusan 

perempuan dalam menjalani tradisi dalam rumah pengasingan bisa diartikan sebagai bentuk 

kewajiban dari seorang perempuan untuk sepenuhnya mengurus bayinya serta kepercayaan 

bahwa adalah baik bagi ibu untuk belajar lebih dekat dengan bayinya, sepenuhnya memberikan 

kasih sayang, serta berupaya untuk melindungi dari segala bahaya (Prapunoto dkk, 2019). 

Individu yang memiliki komitmen memiliki kesadaran akan tujuan yang akan dicapai, 

yang menuntunnya untuk mengidentifikasi dan memberi arti pada setiap peristiwa, segala 

sesuatu atau benda, dan orang lain yang berada di dalam lingkungannya (Kobasa et al, 1982). 

Para perempuan yang melakukan tradisi, memahami bahwa tradisi yang dilakukan berbeda jika 

dibandingan dengan daerah lain, tetapi menyadari bahwa hal tersebut adalah bentuk ketaatan dan 

tanggung jawab untuk mempertahankan dan meneruskan tradisi. Keberadaan rumah pengasingan 

(rumah bulat) yang dipakai sebagai simbol dari perempuan Timor atau rumah “ibu”, memberikan 

kesempatan bagi ibu untuk dapat memaknai eksistensi dirinya sebagai seorang ibu, sebagaimana 

rumah bulat itu sendiri telah menjadi “ibu” bagi masyarakat (Prapunoto dkk, 2019). selanjutnya 

Kobasa menjelaskan bahwa individu yang memiliki komitmen mampu merasakan 

keterlibatannya dengan orang lain. Keterlibatannya dengan orang lain ini membuatnya mudah 

membina dukungan sosial yang berguna bagi dirinya ketika membutuhkan bantuan selama 

menghadapi tekanan-tekanan hidup. Lebih lanjut, adanya komitmen tersebut membuat individu 

memiliki modal diri dan sosial yang cukup, yang membuatnya aktif, tidak menghindari tekanan 

yang dihadapi dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tekanan tersebut. 

Terdapat perbedaan kecemasan perempuan dalam rumah pengasingan di Boti Dalam dan 

Desa Putun. Hal ini disebabkan karena ibu yang berada di Desa Putun mendapatkan dukungan 

sosial yang baik, terlihat dari selama dalam rumah pengasingan ibu boleh dikunjungi oleh siapa 

saja dan mendapatkan pertolongan dari suami. Sedangkan ibu di Boti Dalam hanya boleh 

dikunjungi oleh kerabat terdekat (perempuan) dan tidak mendapat bantuan dari suami. Maddi 

(dalam Thomas, 2006) mengatakan bahwa dukungan sosial dipandang penting dalam menjaga 

dan menaikkan prestasi, aktivitas, dan kesehatan meskipun berada di bawah tekanan. Penelitin 

yang di lakukan Urbayatum (2010) pada 60 primigravida menunjukkan bahwa dukungan sosial 

memberikan sumbangan sebesar 29,7% dalam mempengaruhi kecenderungan depresi. Tanpa 

adanya dukungan sosial, maka akan berdampak pada kualitas hidup ibu dan memicu timbulnya 
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kecemasan. Dengan kata lain dukungan sosial dari suami dapat membantu istri dalam mengatasi 

kecemasan. 

Dimensi selanjutnya dari Hardiness adalah dimensi kontrol. Ciccarelli dan Mayer (2006) 

menjelaskan dimensi kontrol merupakan kecenderungan untuk meyakini bahwa dirinya mampu 

mempengaruhi bermacam-macam peristiwa yang tidak menentu dalam hidupnya. Ibu 

primigravida lebih banyak mengalami kecemasan dan ketakutan dibandingan dengan ibu 

mutigravida. Hal ini disebabkan oleh karena perempuan primigravida baru pertama kali 

menjalani proses melahirkan dan penyesuaian terhadap rumah pengasingan belum terkondisikan. 

Perjuangan untuk adaptasi terhadap lingkungan masih harus diupayakan. Selain itu keterbatasan 

sarana prasarana di rumah pengasingan juga merupakan kesulitan tersendiri ketika ibu masih 

berada dalam proses kesembuhan paska melahirkan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu 

Purwantari dan Mawarti (2010) menemukan bahwa bahwa kecemasan berat dialami ibu dengan 

status pekerjaan ibu rumah tangga, yang kurang mendapatkan informasi seputar kehamilan dan 

persalinan. Hal ini memiliki andil dalam menciptakan kecemasan. Ketidaktahuan ibu akan 

informasi-informasi yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan, menyebabkan ibu tidak 

memahami mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya dan janin dalam 

kandungannya. 

Menurut Stuart dan Sundeen (2006) kecemasan dapat timbul ketika individu menghadapi 

pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Kobasa dkk. (1982) 

menjelaskan individu yang memiliki kontrol mampu megubah peristiwa yang dihadapi menjadi 

sesuatu yang sesuai dengan tujuan, cita-cita, dan harapan dalam hidupnya. Dengan demikian 

peristiwa yang dihadapi tersebut tidak menjadi sesuatu yang menganggu dan mengancam. 

Dengan adanya kontrol, individu memiliki otonomi diri untuk menentukan tindakan apa yang 

akan dilakukan ketika menghadapi tekanan-tekanan hidup. Nayyeri dan Aubia (2011) 

menjelaskan komponen kontrol dari Hardiness dapat mengurangi tekanan lingkungan kerja dan 

juga memberikan efek pada kesejahteraan individu. Hasil penelitian Daniels, Boocock, Glover, 

Hartley dan Holland (2009) dan Meier, Semmer, Elfering & Jacobshagen(2009) menunjukkan 

bahwa komponen kontrol dapat mengurangi tekanan lingkungan kerja dan juga efek pada 

kesejahteraan individu. Sebenarnya keberadaan hubungan ini dapat ditentukan dengan cara 

bahwa semakin baik kontrol individu dan keyakinannya, maka individu dapat mengendalikan 
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situasi sehingga memberikan pengaruh positif pada kepuasan hidup yang lebih baik, jadi orang-

orang yang memiliki komponen kontrol yang baik, dapat menjadi lebih sejahtera. 

Dimensi selanjutnya adalah tantangan. Kobasa (1982) menjelaskan bahwa individu akan 

menganggap peristiwa yang dihadapi sebagai suatu tantangan, kesempatan untuk 

mengembangkan diri dan bukan sesuatu yang mengancam. Individu akan berusaha untuk 

mengembangkan kemampuan dan ketrampilan yang lebih dari sebelumnya. Menurut Gladstone, 

Parker, Mitchell, dkk. (2004) pengalaman yang negatif dapat mempengaruhi orang untuk 

mengalami gangguan suasana hati dan berlanjut kepada kecemasan. Namun, menurut Gladstone 

dkk., paparan terhadap peristiwa yang sangat traumatis dapat membantu membangun Hardiness 

dan melindungi Psychological Well-Being. Dalam konteks rumah pengasingan, tantangan yang 

dialami oleh ibu pada masa nifas salah satunya adalah kondisi fisik. Kondisi fisik ibu paska 

melahirkan yang masih begitu lemah dan tidak berdaya, ibu tetap harus memberi perhatian dan 

perawatan kepada bayi yang sangat jelas membutuhkan dirinya.  Dengan kata lain, ibu dapat 

berpikir dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk membuat dirinya segera pulih dan 

kuat. Kemudian, kondisi bayi bagaimanapun juga jelas membutuhkan perawatan dan pertolongan 

orang lain, sebab bayi tidak dapat menolong dirinya sendiri. Hal ini menjadi tantangan tersendiri 

dalam diri ibu untuk mengatasi agar baik dirinya maupun bayinya, keduanya harus dalam kondisi 

yang baik. Ibu di Boti Dalam juga menyadari kesendiriannya (tidak ditemani orang lain) di 

rumah pengasingan dengan segala kelemahan, namun tidak dapat menjadikan kelemahan 

tersebut sebagai alasan untuk untuk mendapatkan bantuan dari orang lain, dan mengabaikan 

bayinya sama sekali. Dengan demikian disinilah letak tantangan bagi ibu selama berada dalam 

rumah pengasingan. Ibu harus bisa berjuang untuk dirinya dan juga bayinya. Selain itu variabel 

lain yang perlu ditinjau, yang berkaitan dengan kebertahanan perempuan adalah variabel 

pendidikan. 

 

Pendidikan 

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2002), pendidikan adalah proses 

perubahan sikap dan usaha mendewasakan seseorang melalui upaya pengajaran dan pelatihan 

baik formal, non-formal maupun informal. Menurut Sulfasyah dan Jamaluddin (2016). 

Pendidikan formal adalah pendidikan terstruktur yang dimulai dari pendidikan dasar, menengah 

hingga perguruan tinggi. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang diperoleh dalam 
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lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar memiliki peran yang sangat penting, sebab 

merupakan pendidikan pertama yang diperoleh setiap individu dalam kehidupannya. 

Berdasarkan penelitian terdahulu di Desa Putun dan Boti Dalam oleh Prapunoto dkk, 

(2019) menemukan bahwa pendidikan informal (pendidikan keluarga) lebih berpengaruh, terlihat 

dari cara masyarakat lebih mengedepankan nilai-nilai pendidikan yang diperoleh dari kehidupan 

sehari-hari, kepercayaan turun-temurun, dan ketaatan kepada Uis Neno sekaligus Uis Pah. 

Sandiningtyas & Wiyono (2018) menjelaskan dengan adanya aturan bahwa hanya ada satu orang 

dari setiap keluarga yang diijinkan bersekolah dan tidak boleh pergi jauh dari wilayah Boti 

Dalam atau hanya bisa bersekolah pada pendidikan formal yang ada di wilayah Boti, maka 

sebagian besar masyarakat Boti Dalam hanya menempuh rata-rata lama sekolah yakni enam 

tahun. Selain itu, menurut Sahetapy, Soulisa, Wattimury, Mage, Prapunoto, dan Kristijanto 

(2019) infrastruktur (3 SD, 1 SMP dan 1 SMA yang baru beroperasi tahun 2018) dan tenaga 

pendidikan yang ada juga belum memenuhi standar pendidikan. Fenomena pendidikan di Desa 

Putun memberikan gambaran yang tidak jauh berbeda. Pendidikan formal di Desa Putun juga 

belum memiliki infrasutruktur dan tenaga pendidikan yang memenuhi standar pendidikan terlihat 

dari hanya ada satu sekolah dasar swasta dengan jumlah guru yang terbatas. Secara kualitatif, 

kualitas guru ataupun tenaga kependidikan di daerah Boti dan Putun juga terbatas dan jumlah 

tenaga kependidikan bersertifikat juga tidak memenuhi standar. Akibatnya, didapati kualitas 

dalam proses pembelajaran amat minim. Dengan demikian tidak banyak pengetahuan yang 

diterima masyarakat melalui pendidikan formal.  

Interaksi bersama para tamu yang datang berwisata dari kota maupun mancanegara juga 

tidak banyak memberikan informasi terkait perkembangan global, pengetahuan dan teknologi, 

sebab tujuan kedatangan para tamu tersebut adalah untuk mempelajari kebudayaan asli 

masyarakat Boti Dalam. Artinya, baik kehidupan masyarakat Boti Dalam sendiri maupun 

interaksinya bersama masyarakat dari luar Boti adalah semata-mata tentang tradisi Boti itu 

sendiri. Dengan demikian tidak heran jika pendidikan tradisi dalam masyarakat (pendidikan 

informal) lebih mendominasi kehidupan masyarakat Boti Dalam. Faktor lainnya adalah terkait 

sistem kepemimpinan adat, yakni perihal segala keputusan tentang aturan kehidupan ada pada 

Kepala Suku atau Tua Adat yang dipercaya masyarakat sebagai keputusan paling benar dan 

paling adil untuk dilakukan. Pola ini terinternalisasi dalam diri dan kehidupan setiap anggota 

masyarakat, dipertahankan dan diwariskan secara turun-temurun. 
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Metode 

Artikel ini dilakukan dengan menggunakan literature Review sebagai metode untuk 

menganalisis beberapa sumber mengenai Peran Pendidikan, maupun mengenai variable 

Ketangguhan ( Hardiness) maupun mengenai Sosial dan Budaya di Timor Tengah Selatan. 

Literatur mengenai  penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan literatur terkait telah 

digunakan sebagai landasan untuk mengkaji lebih dalam kebertahanan perempuan dalam 

kelindan rumah pengasingan di Timor Tengah Selatan.   

 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Berdasarkan kajian Kobasa (1982)  Hardiness  memiliki tiga dimensi yaitu dimensi 

komitmen, kontrol diri terhadap perasaan tidak berdaya dan dimensi tantangan. Dimensi-dimensi 

dalam variabel Hardiness ini berfungsi sebagai moderator dalam mengatasi efek dari peristiwa- 

peristiwa yang penuh tekanan. Ketaatan  masyarakat dalam mempertahankan  tradisi 

pengasingan bagi ibu dan bayi dipengaruhi oleh pendidikan informal. Masyarakat setempat tidak 

sepenuhnya menolak pendidikan formal hanya saja pendidikan informal dalam keluarga yaitu 

penanaman budaya lokal yang menjadi pegangan hidup bermasyarakat telah terjadi secara turun-

temurun. Pembelajaran untuk mengutamakan ritual yang diyakini membawa keselamatan, 

ditanamkan oleh masyarakat adat  melalui Kepala Suku (Bapa Raja), dan diteruskan kepada 

setiap keluarga, yang pada akhirnya semua keluarga mengajarkan dan mewariskan pendidikan 

dengan nilai-nilai kehidupan yang sama untuk setiap generasinya. Dengan demikian, maka dapat 

diketahui bahwa kuatnya pendidikan informal yang diperoleh dari lingkungan sosial budaya 

berpengaruh besar pada kebertahanan perempuan dalam kelindan rumah pengasingan. 

 

Saran 

Saran bagi Pemerintah 

Perlunya perhatian dan perbaikan atas mutu pendidikan yang ada di daerah Timor Tengah 

Selatan khususnya daerah Boti dan Putun agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta 

pentingnya pemberian informasi bagi perempuan mengenai kesehatan lingkungan sekitar rumah 
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pengasingan dan kesiapan psikologis perempuan dalam menjalani ritual rumah pengasingan 

melalui dukungan keluarga dan masyarakat sekitar. 

Saran bagi Ibu  

Pemberian informasi-informasi terkait kehamilan, persalinan dan masa nifas, terkhusus 

bagi ibu primigravida yang dilakukan oleh tenaga ahli atau orang-orang yang sudah pernah 

mengalami. 

Saran Penelitian selanjutnya 

Variabel Hardiness ini merupakan variabel yang akan diteliti dan menjadi moderator 

dalam penelitian selanjutnya terkait dengan variabel Psychological Well-Being dari perempuan 

dalam rumah pengasingan. 

 

*  Artikel ini merupakan salah satu luaran Hibah Pascasarjana Dikti 2019. Ucapan terimakasih kepada  

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan 

Kementerian Riset, Teknologi, DIKTI yang telah mendanai Hibah. 
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