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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1    Perempuan dalam Kelindan Rumah Pengasingan  

2.1.1 Definisi Perempuan 

Adapun pengertian perempuan sendiri secara etimologis berasal dari 

kata empu yang berarti ‘’tuan’’, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, 

hulu, yang paling besar (Saksono, 2005). Kamus Bahasa Indonesia (2005) 

mendefinisikan perempuan sebagai orang (manusia) yang memiliki puka, 

dapat menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Selanjutnya Zaitunah 

(2004) mengungkapkan bahwa perempuan berasal dari kata empu yang 

artinya dihargai. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perempuan 

memiliki kodrat untuk dapat mengandung, melahirkan dan menyusui. 

 

2.1.2 Definisi Kelindan 

Kamus Bahasa Indonesia (2005) mendefenisikan kelindan sebagai 

suatu benang yang baru dipintal, benang untuk pemutar kincir, benang 

berpilin untuk menjalankan jentera, benang yang sudah dimasukkan ke 

dalam lubang jarum (untuk menjahit). Sedangkan dalam Kamus Melayu 

(2009) terkelindan dari kata dasar kelindan merupakan suatu rasa tidak puas 

atau tidak senang hati (karena atau kalau tidak dapat berbuat sesuatu yang 

diingini), terkilan, terbuku (dalam hati) seperti ada yang tersimpan dalam 

hati dan tidak mampu untuk diungkapkan. Berdasarkan pada definisi yang 

ada maka dapat dipahami bahwa pada umumnya kelindan merupakan suatu 

kondisi yang sangat melilit perasaan seseorang sehingga dapat memunculkan 

dilematika psikologis. 
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2.1.3 Definisi Rumah Pengasingan 

Rumah pengasingan adalah suatu bangunan yang ditinggali manusia 

yang sedang mengalami hal-hal ataupun situasi-situasi tertentu, seperti pada 

fenomena ibu hamil yang ditempatkan pada sebuah gubuk dikarenakan 

situasi kehamilan yang rentan terhadap kekuatan supranatural (Nugroho, 

2016). Setyowati (2016) mengungkapkan bahwa rumah pengasingan 

merupakan sebuah rumah yang dipisahkan dari rumah induk dan jaraknya 

dapat disesuaikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian, 

rumah pengasingan dapat dipahami sebagai sebuah tempat penyendirian atau 

isolasi bagi individu dan masyarakat tertentu. 

 

2.1.4 Perempuan dalam Kelindan Rumah Pengasingan 

Nugroho (2016) menyatakan bahwa perempuan yang berada didalam 

rumah pengasingan akan mengalami kecemasan dan dilematika tersebut 

kemudian memunculkan kebutuhan fisiologis maupun kebutuhan psikologis 

bagi perempuan hamil tersebut. Kaplan, Sadock, & Grebb, 1997 (dalam 

Fauziah & Widuri, 2007) mengungkapkan bahwa kecemasan sering 

memunculkan respons psikologis yang mengandung komponen fisiologis 

dan psikologis, perasaan takut atau tidak tenang yang tidak diketahui 

sebabnya dan hal tersebut terjadi ketika seseorang merasa terancam baik 

secara fisik maupun psikologis seperti harga diri, gambaran diri, atau 

identitas diri.  

Septiarini & Sembiring (2017) juga menambahkan bahwa dalam 

pandangan psikoanalitik kecemasan yang di alami oleh manusia sering 

menimbulkan konflik emosional, hal ini dipengaruhi oleh faktor genetik atau 

hereditas, dan faktor lingkungan. Susana (2006) mengungkapkan bahwa 

kecemasan bersumber dari konflik internal di dalam diri seseorang, konflik 

tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara id dan superego 
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(norma masyarakat yang telah diinternalisasikan). Ketika ego seseorang 

tidak mampu mengatasi konflik yang ada maka akan muncul sebuah 

dorongan yang ditekan kedalam alam ketidaksadaran. Hal ini juga tidak 

terlepas dari unsur budaya yang telah diwariskan dari individu sebelumnya. 

Perempuan seringkali mengalami kecemasan mengenai nasib anak 

dan juga dirinya sendiri. Selain kecemasan tersebut, adapun kecemasan lain 

meliputi keberadaan budaya (ritual adat) dan pengalaman sosial budaya 

maupun kepercayaan yang telah diturunkan secara turun-temurun dari para 

leluhur sehingga perempuan yang berada di rumah pengasingan ini tidak 

diperbolehkan untuk menerima kunjungan dari pria apapun statusnya. 

Sedangkan untuk makan dan minum, seorang perempuan akan mengirimnya 

setiap hari. Saat mengirim, mereka juga tidak diperkenankan untuk 

melakukan pembicaraan yang lebih dan perempuan yang diasingkan ini akan 

hidup sendirian dalam sebuah rumah (Nugroho, 2016).  

Laksono, dkk (2014) mengungkapkan bahwa perempuan dalam 

rumah pengasingan mengalami tekanan batin yang sangat hebat. Hal tersebut 

dimunculkan lewat perilaku perempuan seperti; menghela nafas panjang, 

mengigit kuku dan mengeluarkan air mata bahkan perempuan merasakan 

ketakutan apabila tradisi pengasingan turun-temurun itu dilanggar. Selain itu 

perempuan dalam rumah pengasingan juga sering kali merasa kuatir tentang 

kondisi anak dan dirinya sendiri.  

 

2.2  Pandangan Teori Psikologi Analitis 

Jung, 1986 (dalam Widaningrum, 2016) membagi kehidupan 

psikologis manusia menjadi tiga bagian yaitu; tingkat sadar, tingkat bawah 

sadar, tingkat ketidaksadaran kolektif dan arketipenya. Bentuk dari 

kesadaran adalah ego, dimana ego bekerja dan berperan penting dalam 

pembentukan pikiran, perasaan, persepsi dan ingatan. Dimensi kesadaran 
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manusia terdiri dari dua komponen pokok, yaitu fungsi dan sikap jiwa yang 

berperan penting dalam orientasi manusia didunia dengan lingkungan atau 

budaya yang berbeda-beda, selain itu terdapat empat fungsi  utama dari 

fungsi jiwa yaitu pikiran, perasaan, pendirian, dan intuisi. Ego bisa 

disamakan secara kasar dengan kesadaran. Ego mencakup kesadaran 

manusia tentang dunia eksternal sebesar kesadaran manusia itu sendiri 

tentang keberadaan dirinya. Setelah tingkat sadar, ada pikiran yang berfungsi 

secara otomatis dan sulit untuk dikendalikan secara sengaja, yaitu pikiran 

bawah sadar. Ini bagian dari pikiran yang menyimpan kenangan, kebiasaan, 

perasaan, ingatan jangka panjang, persepsi, kepribadian, intuisi, kreativitas, 

dan keyakinan. 

Lapisan terdalam jiwa (psike), merupakan ketidaksadaran kolektif 

yang diwarisi dan dimiliki oleh setiap manusia dan ketidaksadaran kolektif 

dibuat dari daya - daya energi dan kecendrungan pengorganisasian bawaan 

yang disebut arketip. Arketip bisa dipelajari lewat citra-citra arketipe itu 

sendiri (Kusuma, 2016).  

Jung, 1986 (dalam Feist & Feist, 2013) menyatakan bahwa; arketipe 

adalah suatu bentuk pikiran (ide) universal yang mengandung unsur emosi 

yang besar. Bentuk dari pikiran tersebut akan menciptakan gambaran atau 

visi dalam kehidupan manusia dan setiap normal yang ada akan berkaitan 

dengan aspek tertentu dari setiap situasi yang ada. Asal usul arkhetipe 

merupakan suatu deposit permanen dalam jiwa dari suatu pengalaman yang 

secara konstan terulang dari generasi ke generasi berikutnya, dan arketipe-

arketipe tersebut tidak harus berpisah satu sama lain dalam ketidaksadaran 

kolektif. Arketipe memiliki sebuah basis biologis dan berakar melalui 

pengalaman-pengalaman nenek moyang manusia yang terus diulang-ulang. 

Arketipe yang paling biasa dikenal meliputi persona, shadow, anima-

animus, great mother, wise old man, hero, dan self. 
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Persona merupakan sebuah kepribadian publik atau masyarakat. 

Dimana individu berusaha untuk melakukan berbagai tindakan sesuai dengan 

ketentuan, harapan dan kebutuhan dari masyarakat sekitarnya (Faber & 

Mayer, 2009). 

Shadow arketipe yang  mengandung unsur bayangan. Arketipe ini 

mengandung segi positif dan negatif dari manusia. Arketipe ini juga 

merupakan represi yang menampilkan kualitas-kualitas yang tidak diakui 

keberadaannya dan berusaha untuk menyembunyikannya dari diri sendiri dan 

orang lain (Feist & Feist 2013).   

Anima-Animus pada hakikatnya merupakan dua bentuk kepribadian 

yang ditunjukkan dari dua jenis sex yang berbeda, yakni animus merupakan 

kepribadian laki-laki yang mengandung komponen atau unsur kepribadian 

wanita, dan animus adalah kepribadian wanita yang mengandung komponen 

atau unsur kepribadian laki-laki (Feist & Feist 2013). 

Great mother arketipe yang memiliki dua sisi dan dapat 

merepresentasikan dua kekuatan yakni fertilitas dan pemeliharaan (fertility 

and nourishment), great mother juga dapat merunjuk pada kekuatan dan 

kehancuran (power and destruction) dalam hal-hal tertentu dan memiliki 

gambaran sebagai sosok perempuan yang suka mengasihi, merawat, dan 

menerima anaknya (Yoga, 2010 dalam Widaningrum, 2016). 

Wise old man merupakan gambaran dari sosok orang tua yang 

bijaksana yang sering menyatakan ungapan-ungkapan yang mendalam dan 

masuk akal (Jamalinesari, 2015). 

Hero seringkali diinterpretasikan sebagai seseorang yang memiliki 

kekuatan yang sangat kuat. Seseorang yang dapat menaklukkan segala 

bentuk kejahatan. 

Self dipercaya Jung sebagai arketipe yang paling komprehensif dari 

semua arketipe yang ada. Ada pertumbuhan, kesempurnaan, dan 
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penyelesaian yang dimunculkan dalam diri setiap orang, lewat ide datau 

gagasannya masing-masing (Feist & Feist 2013) 

 

2.3.  Kearifan Lokal ''Tradisi Melahirkan dan Pasca Melahirkan Pada 

Perempuan Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru 

selatan)’’ 

 

Buru merupakan salah satu suku terbesar yang berada di Maluku dan 

Pulau Buru pada umumnya dikenal dengan nama Bipolo (Putuhena, 2015). 

Bipolo sendiri merupakan nama asli dari Pulau Buru yang berasal dari kata 

''Dampolot'' yang artinya penuh becek dan rawa (Eirumkuy, 2013). Lain 

halnya dengan Teslatu (2015) yang mengungkapkan bahwa isitilah "Bipolo" 

atau "Fuka Bipolo" secara etimologi berasal dari kata "Fuka yang berarti 

''Pulau, Gunung" dan kata "Bipolo" sendiri berasal dari Kata 'Bia dab Polon 

yang berarti pulau permulaan atau pulau awal. Sedangkan Sedubun (2014), 

mengungkapkan bahwa Bipolo merupakan suatu istilah yang melambangkan 

eksistensi Bumi Bipolo itu sendiri, artinya Bipolo merupakan pulau yang 

melambangkan kebersamaan dan keakraban yang diikat dalam kehidupan 

Kaiwait (persaudaraan yang rukun antara sesama saudara). Di pulau ini 

terdapat kelompok masyarakat yang masih mempertahankan budaya 

lokalnya, dan hal tersebut dapat dipahami sebagai kearifan lokal. 

Ridwand (2007) mengungkapkan bahwa kearifan lokal pada 

umumnya dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan mengunakan akal 

budinya untuk bertindak terhadap suatu objek ataupun peristiwa yang terjadi 

dalam ruang tertentu dan mengandung norma dan nilai-nilai sosial yang 

mengatur bagaimana seharusnya membangun keseimbangan antara daya 

dukung lingkungan alam dengan gaya hidup dan kebutuhan manusia 

tersebut. Kearifan lokal lahir dan berkembang dari generasi ke generasi 

seolah-olah bertahan dan berkembang dengan sendirinya. Kearifan lokal 
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meniscayakan adanya muatan budaya masa lalu dan berfungsi untuk 

membangun kerinduan pada kehidupan nenek moyang, yang menjadi 

tonggak kehidupan masa sekarang (Pattinama, 2009). 

Gobyah (2003) mengatakan bahwa kearifan lokal (local genius) 

merupakan kebenaran yang telah mentradisi dalam suatu daerah. Kearifan 

lokal dapat dijadikan jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa 

sekarang, generasi nenek moyang dan generasi sekarang. Kearifan lokal 

sama sekali tidak bisa diperoleh melalui suatu pendidikan formal dan 

informal tetapi hanya bisa dipahami dari suatu pengalaman yang panjang 

melalui suatu pengamatan langsung. Kearifan lokal lahir dari pengalaman-

pengalaman yang tetap dipertahankan dan diturunkan dari generasi ke 

generasi (Rahyono, 2009). Menurut Apriyanto (2008) kegunaan utama dari 

kearifan lokal adalah menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara 

kehidupan sosial, budaya dan kelestarian sumber daya alam. Oleh karena itu, 

kearifan lokal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan hidup 

setiap masyarakat didalamnya dan menjadi pedoman hidup mereka. 

Fokus kearifan lokal masyarakat Buru yang akan diteliti pada 

penelitian ini ialah tradisi humkoit/koin. Tradisi dalam pengertian sederhana 

adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari 

kehidupan suatu kelompok masyarakat. Pudentia, 2009 (dalam Anton & 

Marwati, 2015) menyatakan bahwa bagian yang paling mendasar dari tradisi 

adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik 

tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya hal tersebut, suatu tradisi dapat 

punah. Dalam pengertian yang lebih sempit ini tradisi hanya berarti bagian-

bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap 

bertahan hidup di masa kini (Piotr, 2011). 

Tradisi humkoit/koin sendiri merupakan sebuah tradisi adat yang 

sangat sakral bagi masyarakat di Pulau Buru. Tradisi tersebut dapat dijalani 
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dalam berbagai bentuk situasi, seperti proses sumpah ataupun situasi dimana 

seorang perempuan yang mengalami kesusahan atau hambatan pada saat 

proses melahirkan dirumah. Pada situasi tersebut, perempuan akan 

dipindahkan kedalam humkoit/koin untuk dilakukan proses ritual samake 

atau babento sebagai sebuah ritual suci yang bersifat mistis. Hal tersebut 

dikarenakan pada ritual tersebut terjadi proses komunikasi dengan arwah 

para leluhur, dan tujuan dari ritual tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai 

alasan masuknya seseorang kedalam humkoit/koin. Joseph & Junus, 1987 

(dalam Jayanti, dkk, 2014) mengungkapkan bahwa tradisi humkoit/koin 

merupakan sebuah tradisi yang terus dilestarikan dan diamalkan oleh 

masyarakat Rana, karena dipercaya tradisi tersebut merupakan tradisi yang 

mendatangkan keselamatan, kedamaian, kemakmuran kepada masyarakat 

Buru secara keseluruhan.  

Selanjutnya Jayanti, dkk (2014) mengungkapkan bahwa; orang Buru 

(Geba Bipolo) percaya kepada roh-roh leluhur, teteh nenek moyang yang 

berdiam dalam rumah koin (sakral) yang menjaga dan melindungi kehidupan 

warga kampung. Kepercayaan kepada roh-roh sangat kuat karena adanya 

keyakinan akan sifat-sifat baik dari roh-roh tersebut, yang diyakini dapat 

mempermudah atau memperlancar proses melahirkan perempuan Buru yang 

mengalami hambatan pada saat melahirkan di rumahnya. Perempuan yang 

dimasukan dalam rumah keramat akan mengikuti sejumlah ritual seperti; 

mengalirkan rakit menuju ke teluk kayeli melewati sungai waeapo. Rakit dan 

segala sesajian diatasnya dianggap sebagai barang-barang keramat. Tidak 

setiap orang boleh mendekat ke rakit atau sesaji, selain para pengawal rakit 

dan orang-orang yang telah ditunjuk oleh kepala soa atau kepala adat dan 

dalam tradisi melahirkan dan pasca melahirkan perempuan Buru diharuskan 

menyiapkan Netat, Tinat atau Mnakut. Peralatan tersebut merupakan alat 

sayat dari bambu yang nantinya akan digunakan untuk memotong tali pusar 
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bayi. Bambu yang digunakan untuk membuat Tinat harus diambil dari 

pinggiran sungai yang berada dipegunungan. Bambu tersebut akan dipotong 

hingga kecil dan dibuat tipis agar proses pemotongan tali pusar bayi dapat 

berlangsung dengan cepat. Jayanti, dkk (2014) Juga menambahkan bahwa 

masyarakat percaya ketika perempuan yang mengalami kesusahan pada saat 

proses melahirkan tidak di masukkan kedalam rumah koit/koin maka akan 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kematian ataupun akan terserang 

wabah penyakit yang diakibatkan karena murka para leluhur.  

Dalam tradisi Buru perempuan yang sedang hamil, sedang 

melahirkan dan yang selesai melahirkan diharuskan untuk mampu mengurus 

dirinya sendiri, sebagai implementasi dari budaya patriaki yang sangat 

mendominasi kehidupan para perempuan di pulau ini, khususnya perempuan 

hamil (Paulus, 2012). Tradisi suku Buru mengharuskan perempuan untuk 

berperilaku sesuai dengan asal usul dan sejarah Pulau Buru itu sendiri  dan 

Pulau Buru dipandang sebagai manusia perempuan dalam posisi terlentang 

dengan kepala di sebelah barat tepat matahari naik (hangat keha) yaitu 

Gunung Kapala mada yang berada di Kabupaten Buru Selatan, bagian perut 

yaitu Danau Rana yang terletak di Kabupaten Buru dan punggung adalah 

Gunung Date, kaki di sebelah timur tepat matahari masuk/turun (hangat 

toho) yang berada di Kabupaten Buru dataran Waeapo, sedangkan tangan 

kanan dan kiri yaitu sungai Waemala dan Waenibe (Eirumkuy, 2013). 

Penelitian sebelumnya mengenai kearifan lokal masyarakat Buru 

pernah dikaji dari perspektif sosial budaya oleh Pattinama (2009) yang 

menyatakan bahwa sebagian besar kearifan lokal masyarakat Buru salah 

satunya mengenai kehadiran humkoit/koin berasal dari pedoman masyarakat 

mengenai ‘’kaiwait’’ dimana setiap kearifan lokal memiliki tujuan untuk 

mengingatkan masyarakat bahwa hubungan cinta kasih antara sesama 

saudara yaitu adik dan kakak harus tetap dijaga dan dilestarikan sehingga 
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akan ada rasa saling menghargai antara satu dan lainnya terkhusunya 

terhadap kehadiran kaum perempuan yang dianggap sebagai harta yang 

sangat berharga. Kemudian adapun penelitian mengenai kearifan lokal 

masyarakat Buru dari perspektif ekonomi oleh Yulianti (2010) yang 

menyimpulkan bahwa kearifan lokal masyarakat Buru pada umumnya 

berpusat pada kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam Pulau 

Buru itu sendiri.  

 

2.4. Pengalaman Psikologis  

Pengalaman adalah pengamatan yang merupakan kombinasi 

pengelihatan, penciuman, pendengaran serta pengalaman masa lalu 

(Notoatmojo dalam Saparwati, 2012). Sedangkan psikologi sendiri 

membahas tentang tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan 

lingkungan sosialnya (Dakir, 1993). Hal yang sama senada dengan 

pernyataan Halonen & Santrock (1999) yang menyatakan bahwa psikologi 

merupakan segala bentuk tingkah laku dan proses mental yang dialami 

individu dalam suatu kondisi tertentu.  

Pengalaman yang dialami oleh setiap individu dalam masyarakat 

dapat dikatakan dan dipahami sebagai penjabaran dari pengalaman 

psikologis individu itu sendiri (Soulissa, 2016). Dengan demikian 

pengalaman psikologis dapat dipahami sebagai segala bentuk pikiran, 

perasaan, dan tingkah laku individu dalam suatu kondisi khususnya dalam 

kondisi pengasingan.  
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2.5. Reaksi Emosi 

Fitriyah & Jauhar (2014) mengemukakan bahwa emosi adalah 

perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang ada sesuatu, dan reaksi 

terhadap seseorang atau kejadian, dan dapat ditunjukkan ketika merasa 

senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, cemas ataupun takut 

terhadap sesuatu. Annisa & Ifdil (2016) juga mengungkapan hal yang senada 

yakni; bahwa emosi merupakan implementasi dari perasaan dan reaksi 

terhadap suatu kejadian yang dirasakan atau dialami. Menurut Walgito 

(2005) individu menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi 

secara emosional, tidak lagi bereaksi tanpa berpikir sebelumnya seperti, 

anak-anak atau orang yang tidak matang. Dapat disimpulkan bahwa emosi 

adalah keadaan yang ditimbulkan oleh seseorang atau situasi tertentu yang 

ditunjukkan melalui ekspresi kejasmanian. Emosi yang dialami oleh setiap 

individu merupakan reaksi terhadap seseorang atau situasi yang diinginkan 

atau tidak, dan berpuncak pada masalah yang dihadapi. 

2.6. Interaksi Sistem (Psikologi-Spritual-Budaya-Sosial-Budaya-

Biologis)  

 

Damayanti, Fitriyah, & Indriani (2008) mengungkapkan bahwa aspek 

psikologi, spiritual, budaya, dan biologis memiliki keterkaitan antara satu 

dan lainnya, dimana aspek sosial, budaya, spiritual, dan biologis sangat 

mempengaruhi aspek psikologis manusia dan memunculkan adanya reaksi 

emosi dengan kondisi yang sedang terjadi.  

Secara umum interaksi sistem adalah sebuah sistem yang bertujuan 

untuk membentuk sebuah jaringan jaringan yang ada. Interaksi terjadi pada 

dua atau lebih unit yang bekerja dan salingmempengaruhi. Interaksi sistem 

terdiri dari berbagai sistem, sebuah sistem adalah suatu susunan dari bagian 

bagian yang teratur yang saling berkaitan beroperasi bersama untuk 
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mencapai suatu tujuan. Karakteristik sistim bukanlah seperangkat unsur yang 

tersusun secaratak teratur, tetapi terdiri dari unsur yang dapat dikenal dan 

saling melengkapi karna satu tujuan. Dengan demikian dapat ungkapkan 

bahwa interaksi sistem (psikologi-spritual-budaya-sosial-dan biologis) 

merupakan serangkaian unsur yang saling terhubung dan melengkapi untuk 

sebuah tujuan yakni aktualisasi diri menuju kepada sebuah keutuhan diri. 

 

2.7. Kebutuhan Atas Masalah  

King (dalam Kasiati & Rosmalawati, 2017) berpendapat bahwa 

kebutuhan manusia bersifat reaktif yang dapat bereaksi terhadap subjek dan 

objek tertentu. Beliau juga mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk 

yang berorientasi pada waktu, dia tidak terlepas dari tiga kejadian dalam 

hidupnya, yaitu masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. 

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup bersama orang lain dan selalu 

berinteraksi satu sama yang lain. Sesuai dengan hal tersebut, King membagi 

kebutuhan manusia menjadi: (1) Kebutuhan akan informasi kesehatan, (2) 

Kebutuhan akan pencegahan penyakit, dan (3) Kebutuhan akan perawatan 

jika sakit. 

Selanjutnya dalam teori kebutuhan Maslow, ketika kebutuhan dasar 

sudah terpenuhi maka kebutuhan berikutnya menjadi dominan. Dari sudut 

motivasi, teori tersebut mengatakan bahwa meskipun tidak ada kebutuhan 

yang benar-benar dipenuhi, sebuah kebutuhan yang pada dasarnya telah 

dipenuhi tidak lagi memotivasi (Robbins, Stephen & Timoty, 2009). Hierarki 

kebutuhan manusia menurut Maslow adalah sebagai berikut Sunyoto & 

Danang, 2013 (Dalam Sari & Dwiarti, 2018):  
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1. Kebutuhan fisiologis (phisiological needs) 

Kebutuhan fisiologis merupakan hierarki kebutuhan manusia yang 

paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup meliputi 

sandang, pangan, papan seperti makan, minum, perumahan, tidur, dan lain 

sebagainya. 

2. Kebutuhan rasa aman (safety needs)  

Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi keamanan secara fisik dan 

psikologis. Keamanan dalam arti fisik mencakup keamanan di tempat 

pekerjaan dan keamanan dari dan ke tempat pekerjaan. Kemanan fisik ini 

seperti keamanan dan perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja dengan 

memberikan asuransi dan penerapan prosedur K3 (Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja), serta penyediaan transportasi bagi karyawan. 

Sedangkan keamanan yang bersifat psikologis juga penting mendapat 

perhatian. Keamanan dari segi psikologis ini seperti perlakuan yang 

manusiawi dan adil, jaminan akan kelangsungan pekerjaannya, jaminan 

akan hari tuanya pada saat mereka tidak ada lagi (Siagian & Sondang, 

2012).  

3. Kebutuhan sosial (social needs)  

Meliputi kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi (hubungan antar 

pribadi yang ramah dan akrab), dan interaksi yang lebih erat dengan orang 

lain. Dalam organisasi akan berkaitan dengan kebutuhan akan adanya 

kelompok kerja yang kompak, supervisi yang baik, rekreasi bersama.  

4. Kebutuhan penghargaan (esteem needs)  

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan dan keinginan untuk dihormati, 

dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas faktor kemampuan dan 

keahlian seseorang serta efektivitas kerja seseorang. (Sunyoto & Danang 
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2013) menyatakan bahwa Maslow membagi kebutuhan akan rasa harga 

diri/penghargaan ke dalam dua sub, yakni penghormatan dari diri sendiri 

dan penghargaan dari orang lain. Sub pertama mencakup hasrat dari 

individu untuk memperoleh kompetensi, rasa percaya diri, kekuatan 

pribadi, adekuasi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan. Hal ini 

mengimplikasikan bahwa individu ingin dan perlu mengetahui bahawa 

dirinya mampu menyelesaikan segenap tugas atau tantangan dalam 

hidupnya. Sub yang kedua mencakup antara lain prestasi. Dalam hal ini 

individu butuh penghargaan atas apa-apa yang dilakukannya. 

Penghargaan ini dapat berupa pujian, pengakuan, piagam, tanda jasa, 

hadiah, kompensasi, insentif, prestise (wibawa), status, reputasi, dls.   

5. Kebutuhan aktualisasi diri (self actualization needs)  

Aktualisasi diri merupakan hierarki kebutuhan dari Maslow yang 

paling tinggi. Aktualiasasi diri berkaitan dengan proses pengembangan 

akan potensi yang sesungguhnya dari seseorang. (Sunyoto & Danang, 

2013). Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan oleh para pimpinan 

dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, memberikan 

otonomi untuk berkreasi, memberikan pekerjaan yang menantang, dan 

lain sebagainya. 

 




