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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 HASIL 

Hasil dari penelitian ini merangkum beberapa hal terkait dengan 

tujuan penelitian yakni mengenai; (1) pengalaman psikologis (proses 

pengambilan keputusan untuk ikut dalam tradisi, pemaknaan akan tradisi dan 

kegiatan yang dilakukan), (2) reaksi emosi, (3) interaksi sistem antara 

psikologis, spiritual, budaya biologis, dan (4) kebutuhan apa saja atau 

masalah apa saja yang dialami oleh perempuan di Kabupaten Buru Selatan 

Desa Mangeswaen & Kabupaten Buru kawasan Rana Kaktuan pada saat 

menjalani proses melahirkan dan pasca melahirkan dalam rumah koit/koin. 

Selain deskripsi mengenai beberapa hal tersebut, adapun lampiran lain yang 

juga merupakan bagian terpenting dari penelitian ini yakni; (1) sejarah tradisi 

humkoit/ koin bagi perempuan saat melahirkan dan pasca melahirkan, (2) 

jumlah rumah dan jumlah perempuan Multigravida Primigravida di 

Kabupaten Buru Rana Kaktuan dan di Kabupaten Buru Selatan 

Mangeswaen, dan (3) Gambaran tradisi humkoit/koin di Kabupaten Buru 

Selatan Desa Mangeswaen & Kabupaten Buru Desa Rana atau Danau Rana 

Provinsi Maluku. Dengan demikian, Berikut dibawah ini adalah lampiran 

tabel 1 yang merupakan table yang berisiskan rangkuman dari sejarah tradisi 

humkoit/koin (rumah sakral) bagi perempuan saat melahirkan dan pasca 

melahirkan di Pulau Buru (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)  
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Tabel 1. Data Gambaran Konsep dan Sejarah Tradisi Humkoit/Koin di 

Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan 

 

Penutur adat Uraian Sejarah 

Petua Adat Tradisi ini muncul karena adanya serangan penyakit yang 

terus bertebaran di setiap pelosok Bumi Bipolo. Hingga 

suatu hari hadirlah seorang putri berparas cantik yang 

kemudian diberikan nama sebagai Ina Kabuki. Kehadiran 

perempuan ini disertai dengan keajaiban dari Oplastala dan 

roh leluhur pertama orang Bipolo (Buru) yang menempati 

Kawasan Danau Rana. Perempuan ini kemudian 

menyembuhkan setiap orang yang terkenal wabah penyakit 

dan berjanji akan menyembuhkan setiap orang, dan menjadi 

solusi bagi setiap orang yang mengalami kesusahan. 

Ketua Adat Seorang perempuan mengalami kesusahan pada saat 

melahirkan dalam rumahnya. Semua masyarakat dan 

keluarga menjadi panik. Suhu tubuh perempuan tersebut 

sangat dingin dan dia smaput (pingsan). Ketika Ina Kabuki 

berkunjung ke rumahnya dan melihat kondisi perempuan 

itu, maka dimintalah masyarakat untuk membangun sebuah 

rumah yang bentuknya dapat berupa rumah panggung 

ataupun rumah rayap dengan dinding yang terbuka. Ketika 

rumah tersebut selesai dibuat, keluarga segera memasukkan 

perempuan itu kedalam rumah dan dilakukanlah proses 

ritual yang berisikan doa disertai dengan serangkaian 

nyanyian yang dilantunkan langsung oleh Ina Kabuki. Ina 

Kabuki memberikan ramuan tradisional dan perempuan itu 

dapat melahirkan dengan selamat tanpa kesakitan lagi.  

Dukun 

Beranak 

Setelah salah satu gadis di pedalaman melahrkan, ia 

mengalami pendarahan yang cukup lama. Hingga seorang 

perempuan yang memperkenalkan dirinya sebagai Ina 

Kabuki menjamah tubuhnya, dan seketika itu juga 

pendarahannya berhenti. Setelah kejadian itu, Ina Kabuki 

menghilang dan masyarakat mengkramatkan setiap tempat 

yang pernah didatangi oleh Ina Kabuki. Dipercaya semua 

tempat itu memiliki kekuatan mistis yang dapat membantu 

serta menyelamatkan setiap orang yang sakit ataupun yang 

mengalami kesusahan dan masalah-masalah hidup lainnya.  

Sumber: Wawancara bersama kepala adat, petua adat, dan dukun beranak 

dari Rana Kaktuan, dan Mangeswaen. 
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Informasi yang dirangkum dalam Tabel 1 merupakan hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan tiga tokoh masyarakat (petua 

adat, ketua adat, dan dukun beranak) yang mewakili kedua tempat penelitian 

yakni di Kabupaten Buru Kawasan Rana Kaktuan Kecamatan Fena Leisela 

dan Kabupaten Buru Selatan Desa Mangeswaen Kecamatan Fena Fafan 

Provinsi Maluku. Berdasarkan pada Tabel 1, didapatkan pemahaman bahwa 

pada umumnya konsep mengenai tradisi humkoit/koin di Kabupaten Buru 

dan Kabupaten Buru Selatan memiliki persamaan sejarah dan ritual yang 

dilakukan baik sebelum, pada saat, dan sesudah menempati humkoit/koin.  

Data lain yang diperoleh dalam proses wawancara juga menuai informasi 

mengenai jumlah rumah, jumlah perempuan multigravida dan primigravida 

di masing-masing tempat penelitian. Data-data tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

 

Tabel 2. Data Perempuan Multigravida dan Primigravida di Kabupaten Buru 

Rana Kaktuan dan di Kabupaten Buru Selatan Mangeswaen 

 

Jumlah  Kabupaten 

Buru Rana 

Kaktuan  

 

 

Kabupaten Buru 

Selatan  

Mangeswaen 

Jumlah Rumah         20  56 

Jumlah KK        189  

 

201 

Jumlah Perempuan 

Multigravida 

        18  

 

 

35 

Jumlah Perempuan 

Primigravida 

        9  

 

12 

Sumber: Hasil wawancara bersama Kepala Kawasan Rana Kaktuan 8 

Februari 2018 & Kepala Desa Mangeswaen.  
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Berdasarkan pada informasi yang diterima oleh peneliti, jumlah 

masyarakat Mangeswaen ini masih digabungkan dengan masyarakat Batu 

Karang. Akan tetapi data yang disajikan dalam Tabel 2 adalah murni data 

dari jumlah rumah, jumlah kepala keluarga, jumlah perempuan multigravida 

dan primigravida yang berdomisili di Desa Mangeswaen, Kecamatan Fena-

Fafan Provinsi Maluku. Selain data tersebut, terdapat data lain mengenai 

gambaran tradisi dan kehidupan perempuan dalam humkoit/koin di 

Kabupaten Buru Kawasan Rana Kaktuan dan Kabupaten Buru Selatan Desa 

Kaktuan yang dirangkum dalam paragraf berikut ini. 

Tradisi saat melahirkan dan pasca melahirkan dalam humkoit/koin di 

Rana Kaktuan dimulai dengan serangkaian ritual adat yang diberi nama 

smake babento. Ritual ini dilakukan dengan menggunakan pakaian adat, 

berselempang kain berwarna merah, dan menggunakan penutup kepala 

bernama ifutin. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap dukun beranak 

Nemie, dan 2 orang nenek yakni Netina dan Nedolfi menuai informasi bahwa 

rumah yang dijadikan tempat tinggal oleh setiap masyarakat adat dapat 

dikategorikan sebagai humkoit/koin (rumah sakral). Lebih lanjut kedua 

nenek ini menggungkapkan bahwa konsep humkoit/koin bukan terletak pada 

bangunan dari sebuah rumah, tetapi lebih kepada ritual yang dilakukan 

dengan keyakinan bahwa selama dalam rumah yang ditinggali oleh 

masyarakat adat tersebut terdapat benda-benda sakral dan dilakukan tradisi 

smake babento maka tradisi humkoit/koin bagi perempuan saat melahirkan 

dan pasca melahirkan dapat dilangsungkan.  

Senada dengan yang diungkapkan oleh kedua nenek tersebut, 

menurut petua adat Bapak Le Thomhisa dari suku Thomhisa yang mendiami 

Kawasan Rana Kaktuan, yang menyatakan bahwa humkoit/koin (rumah 

sakral) biasanya juga merupakan sebutan bagi humalolin (mata rumah 

pertama dari setiap suku). Humkoit/koin memiliki beberapa macam tipe, ada 
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yang berbentuk rumah tinggal yang biasa ditinggali oleh masyarakat pada 

umumnya, rumah panggung, dan rumah kebun (hawa) yang beragam bentuk 

dan ukurannya masing-masing. Untuk rumah kebun memiliki ukuran sangat 

kecil kira-kira 3x5 dan 4x6. Perempuan yang berada dalam humkoit/koin 

hawa (rumah kebun yang sakral) hanya dibiarkan tinggal dengan 

perlengkapan seadanya yang masih sangat tradisional. Tempurung kelapa 

sering digunakan sebagai tempat makan dan minum. Meskipun begitu dalam 

rumah tersebut juga disiapkan piring plastik. Kondisi humkoit/koin hawa 

yang terbuka dan hanya ditutupi oleh daun atap yang terbuat dari daun 

kelapa, daun sagu, dan daun mayang dan berlantaikan tanah berwarna merah 

kecoklatan. 

Observasi yang dilakukan dalam humkoit/koin dengan tipe rumah 

hawa (rumah kebun) menunjukkan adanya suatu proses penyerahan, 

kepasrahan, ketaatan dan upaya penyesuaian diri dengan kondisi rumah 

hawa dengan fasilitas tempat tidur yang terbuat dari kayu dan beralaskan 

tikar dengan dua pintu disebelah kiri dan sebelah kanan. Fenomena 

selanjutnya yang diobservasi adalah terkait dengan pola konsumsi dan 

pemberian ASI. Singkong (mangkau) dan air putih merupakan makanan 

pokok selama berada dalam humkoit/koin. Singkong yang diperas airnya 

kemudian dipanaskan. Setelah dipanaskan, air perasan tersebut kemudian 

dimasukkan dalam mangkok dan diberikan setetes demi setetes kepada bayi 

yang dilahirkan dalam rumah tersebut. 
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Gambar 1. Papeda Singkong dan Peralatan Makan 

Sumber: Penelitian. 

 

 

Tidak cukup berbeda dengan tradisi humkoit/koin bagi perempuan 

saat melahirkan dan pasca melahirkan di Kabupaten Buru, gambaran tradisi 

dan kehidupan perempuan dalam humkoit/koin di Kabupaten Buru Selatan 

Mangeswaen juga diuraikan dalam proses wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan salah satu petua adat Bapak Pe Soulissa yang didampingi 

oleh seorang penerjemah menemukan informasi  bahwa pernah terdapat 

perempuan yang melahirkan dengan smake seperti telah dijelaskan bahwa 

ritual ini hanya dapat dilakukan apabila perempuan mengalami hambatan 

pada saat ingin melahirkan. Tahun 2015 perempuan yang melakukan smake 

berjumlah 1 orang, tahun 2016 berjumlah 3 orang, tahun 2017 berjumlah 1 

orang dan tahun 2018 berjumlah 2 orang.  Berdasarkan data wawancara tidak 

terjadi kematian pada saat proses melahirkan bagi perempuan dan bayi yang 

dilahirkan dalam humkoit/koin. Pada tahun 2015 hanya terjadi perdarahan 

ringan, dan hal yang sama juga terjadi pada tahun 2018 hanya saja 

perdarahan yang terjadi tahun tersebut termasuk dalam kategori perdarahan 

arteri atau perdarahan serius yang dapat mengakibatkan kematian. 
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Tradisi saat melahirkan dan pasca melahirkan dalam humkoit/koin 

rumah tinggal dan rumah kebun (hawa) juga sama seperti di Kabupaten Buru 

Kawasan Rana Kaktuan. Ritual adat yang diberi nama smake babento dan 

topu (pukul) kaki merupakan ritual suci yang bersifat mistis bagi masyarakat 

setempat. Wawancara yang dilakukan dengan Bpk Ety Soulissa dari mata 

rumah suku Mual (Soulissa) menuai informasi yang sama dengan informasi 

yang didapatkan sewaktu peneliti melakukan proses wawancara dengan salah 

satu petua adat di Kawasan Rana Kaktuan Kabupaten Buru. Wawancara 

tersebut juga menyatakan bahwa ritual ini dilakukan dengan menggunakan 

pakaian adat, berselempang kain berwarna merah, dan menggunakan 

penutup kepala bernama ifutin. Observasi yang dilakukan di Desa 

Mangeswaen ini juga merangkum beberapa hal lain terkait dengan 

kehidupan perempuan dalam menjalankan tradisi humkoit/koin. Rumah yang 

ditempati merupakan humkoit/koin hawa (rumah kebun yang disakralkan) 

dan memiliki ukuran yang cukup kecil. Proses pengasapan juga dilakukan 

dalam humkoit/koin hawa. 

 

 

Gambar 2. Rumah Koit Kebun (Hawa) 

Sumber: Penelitian 
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Air sungai merupakan satu-satunya sumber air yang digunakan untuk 

kebutuhan masak, minum, mandi, dan mencuci pakaian, peralatan masak, 

peralatan pemotong tali pusar bayi, dan air sungai tersebut juga digunakan 

sebagai satu-satunya tempat BAB. 

 

 
 

Gambar 3. Alat pemotongan tali pusar bayi & sungai tempat mencuci alat 

pemotongan, mandi, mencuci pakaian dan perabotan serta konsumsi air 

minum 

Sumber: Penelitian 

 

Makanan sehari-hari yang dikonsumsi adalah singkong dan buah 

merah yang dapat diolah menjadi papeda, singkong rebus, dan singkong 

goreng. Bayi tidak diberikan ASI secara teratur. Untuk sehari-harinya bayi 

juga turut mengkonsumsi air perasan singkong yang telah dipanaskan. 

Humkoit/koin yang berbentuk rumah hawa (kebun) terletak di pinggiran 

hutan, banyak dikelilingi oleh serangga salah satu jenis serangga yang paling 

sering dijumpai adalah nyamuk. Untuk melindungi bayi dari gigitan serangga 

biasanya dilakukan proses pengasapan dengan metode trasional yang telah 

diturunkan sejak zaman leluhur masyarakat Pulau Buru yakni; pembakaran 

tempurung kelapa yang berisikan daun pepaya dan daun pare. Selain itu 

setiap sore perempuan mengkonsumsi makanan adat (alakadar adat’e) yang 
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terdiri dari; pinang, sirih buah, daun, tembakau, dan kapur yang di masukkan 

dalam kotak berwarna merah yang diberi nama dosi pefua.  

 

 

Gambar 4. 

Kotak Sirih Pinang (Dosi Pefua). Sumber: Penelitian 

 

Triangulasi terkait dengan data gambaran konsep sejarah tradisi 

humkoit/koin di Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, data perempuan 

mutigravida dan primigravida di Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, 

dan data-data lainnya mengenai tradisi saat melahirkan dan pasca melahirkan 

dalam humkoit/koin di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan 

dilakukan dengan adanya proses pembandingan antara data yang termuat 

dalam dokumen, penuturan petua adat, dan penuturan dari kepala kawasan. 

Selanjutnya dalam proses triangulasi terkait dengan pernyataan yang 

disampaikan oleh delapan subjek penelitian, baik mengenai: identitas subjek 

penelitian, pengalaman psikologis, reaksi emosi, interaksi sistem psikologi, 

spiritual, budaya, biologis dan kebutuhan atau masalah yang dialami subjek 

selama menetap dalam humkoit/koin, melibatkan pihak-pihak terkait seperti 

petua adat yang melakukan semake/babento sebagai ritual penyelamatan 
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dalam humkoit/koin, dukun beranak sebagai seorang yang menolong 

beberapa subjek dalam proses melahirkan, serta pihak keluarga seperti; orang 

tua, dan suami. Hal ini dilakukan akan proses pendeskripsian tidak 

mengalami penyimpangan dari fakta yang ada dan dijaga oleh masyarakat di 

Kabupaten Buru dan  Kabupaten Buru Selatan.  

 

Tabel 3. Data Identitas Subjek Kajian 

 

Nama Usia  Agama Golongan 

Adat  

Pendidikan 

& 

Pekerjaan 

Multigravida 

Primigravida  

Desa  

Ndoli 16 

thn 

Hindu 

Adat 

Raja SD-Petani Primigravida Buru-Rana 

Lin 29 

thn  

Kristen 

Protestan 

Raja 

Tamu  

SD-Petani Multigravida Buru Selatan-

Mangeswaen 

Nona 15 

thn 

Hindu 

Adat 

Rakyat  SD-Petani Primigravida Buru-Rana 

Necic 78 

thn 

Hindu 

Adat 

Raja SD-Petani Multigravida Buru-Rana 

Mozi 63 

thn 

Kristen 

Protestan 

Raja SD-Petani Primigravida Buru Selatan-

Mangeswaen 

Yana 67 Hindu 

Adat 

Raja SD-Petani Multigravida Buru-Rana  

Marta 72 

thn 

Kristen 

Protestan 

Raja SD-Petani Multigravida Buru Selatan-

Mangeswaen 

Tama 89 

thn 

Hindu 

Adat 

Raja SD-Petani Primigravida Buru-Rana  

Sumber: Hasil wawancara terhadap subjek di Kabupaten Buru dan 

Kabupaten Buru Selatan  

 

Tabel 3 menunjukkan gambaran identitas subjek penelitian yang akan 

dideskripsikan lebih lanjut dalam empat komponen penelitian yang menjadi 

dasar tujuan penelitian meliputi (1) pengalaman psikologis, (2) reaksi emosi, 

(3) interaksi sistem psikologi, spiritual, budaya, biologis, dan (4) kebutuhan 

atau masalah yang dialami oleh perempuan pra melahirkan dan pasca 

melahirkan dalam humkoit/koin.  
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4.1.1 Pengalaman Psikologis Subjek  

4.1.1.1 Deskripsi Subjek 1  

Subjek adalah anak ke dua dari 4 bersaudara. Subjek sempat tinggal 

terpisah dari kedua orang tuanya sewaktu duduk dibangku sekolah dasar 

(SD) kelas 4. Hal ini dikarenakan minimnya infrastruktur pendidikan 

meliputi; bangunan sekolah, dan tenaga pengajar, sehingga subjek harus 

berpindah desa hanya untuk bersekolah. Subjek  adalah anak perempuan 

yang mengalami pengasingan pada usia yang masih terbilang belia. Subjek 

telah berpisah dengan suaminya jauh sebelum dirinya dimasukkan dalam 

rumah pengasingan (humkoit/koin).  

Pengenalan dan pemahaman tentang tradisi humkoit/koin diperoleh 

sejak kecil dari petua adat dan keluarga. Keikutsertaan subjek dalam tradisi 

awalnya dilakukan atas ketidakberdayaan akan tuntutan dan situasi yang 

sedang dialaminya pada saat itu. Subjek sempat merasa cangung, oleh karena 

proses melahirkan pertamanya ini tidak didampingi oleh orang-orang 

terdekat seperti orang tua dan suami. Subjek juga diliputi oleh perasaan takut 

dan kebingungan dalam hal mengurus bayi, sebab tidak memiliki 

pengalaman sebelumnya. Munculnya ketakutan juga disebabkan oleh karena 

letak rumah yang jauh dari pemukiman masyarakat, takut pada bahaya 

binatang buas, roh jahat (setan), serta tidak dapat memberikan ASI kepada 

bayi. Selain itu subjek juga mengalami kecemasan karena tidak intens dalam 

melakukan ritual yang benar dan sesuai dengan ajaran para leluhur.  

Kepercayaan adanya bencana dalam kehidupan setiap orang yang 

tidak mengikuti ajaran para leluhur dengan benar, sangat berpengaruh 

terhadap pola tidur subjek. Selain karena tangisan dari bayinya. Subjek 

hanya dapat beristirahat atau tidur pada pukul 03:16 WIT. Setiap pukul 

01:00-03:00 WIT, subjek menyempatkan waktu untuk melakukan meditasi, 

dan melakukan aktifitas rohaninya seperti berdoa dan bernyanyi. Aktivitas 
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ini dilakukan agar Opolastala (Tuhan) dan para leluhur berkenan atas 

kehidupannya. 

 

‘’Oh ia kaka icha. Kaka ade rasa bingung paskali ven masla 

yako pas habis melahirkan kong ini bagemana caranya urus 

ini ade kaka. Ade bingung paskali e. Jujur saja kaka paleng 

takut kalau salah-salah nanti kacil kanapa-kanapa e’’.yakona 

asi j mo e. human a talalu jauh hebat e. Baru yako do tapisah 

dari merlin tama di merlintina, laki ju mo’’. 

 

 

4.1.1.2 Deskpsi Subjek 2  

Subjek adalah anak ke 5 dari 7 bersaudara, dan memiliki seorang 

anak laki-laki. Subjek menikah dengan suaminya pada saat subjek berusia 13 

tahun, dalam kesehariannya subjek sangat gemar merajut tikar dan mencari 

bahan makanan di hutan. Subjek sempat mengadopsi salah satu anak dari 

saudara laki-lakinya. Pada usia yang ke-4 tahun, anak tersebut dikembalikan 

subjek kepada saudara laki-lakinya. Tidak lama setelah itu, subjek memiliki 

inisiatif untuk kembali mengandung. Akhirnya subjek dapat memiliki 

seorang anak perempuan yang dilahirkan di dalam rumah pengasingan 

karena sempat mengalami hambatan pada saat bersalin dirumahnya.  

Tradisi humkoit/koin pertama kali diketahui dari kakek. Awalnya 

keikutsertaan subjek dalam mengikuti tradisi pengasingan karena adanya 

desakan keluarga. Subjek memaknai tradisi humkoit/koin sebagai suatu 

keharusan. Subjek sempat ingin mengakhiri hidupnya dengan meminum 

obat-obatan, dan peristiwa tersebut membuat subjek mengalami trauma. 

Subjek menjadi sangat sering sedih dan ketakutan terhadap kematian itu 

sendiri. Karena racikan obat tradisional yang diminumnya subjek mengalami 

perdarahan yang cukup lama setelah melahirkan, dan sempat membuatnya 

pingsan. Obat-obatan yang diraciknya merupakan ramuan turun-temurun 

yang berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa darah kotor yang masih 
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menempel di dinding rahim perempuan pasca melahirkan. Dalam 

ketentuannya obat-obat tersebut harus berjumlah ganjil, dan dipercaya subjek 

sebagai sebuah keharusan yang harus terus dilesatarikan, hanya saja pada 

saat melakukan proses racikan terhadap obat-obat tersebut subjek tidak 

melakukan prosedur sebagaimana mestinya. Subjek mengambil 6 lembar 

daun obat dan 3 akar pohon ruam, dan hal ini di percaya subjek sebagai 

penyebab terjadinya perdarahan. Selama 5 hari lamanya subjek tidak dapat 

mengasuh bayinya. Subjek terbaring di tempat tidur dan selama rentang 

waktu tersebut dukun beranaklah yang akhirnya merawat subjek dan juga 

bayinya. 

Letak rumah pengasingan yang cukup jauh dari permukiman 

masyarakat setempat membuat subjek mengalami kesedihan, ketakutan, dan 

kecemasan. Hal ini mulai dirasakan subjek saat proses melahirkan hingga 

pasca melahirkan dan berdampak sangat negatif bagi subjek, dimana subjek 

mengalami perubahan pola tidur selama berada dalam humkoit/koin. Pola 

konsumsi selama berada dalam rumah pengasingan membuat subjek merasa 

bosan, dan cemas akan nutrisi dirinya ataupun bayi. Tradisi pemberian ASI 

yang dilakukan tidak rutin mengakibatkan subjek merasa sedih dan takut 

apabila hal tersebut dapat berdampak tidak baik bagi bayinya. Walaupun 

demikian subjek tetap percaya bahwa Tuhan dan leluhur akan tetap 

memberikan perlindungan kepada bayi dan juga dirinya.  

 

Itu usi e yako na rasa takut e, usi manangis sampe badang-

badang ini akang ponoh deng air. Gometar lai. Pas itu rasa 

kong jatuh tatutu di usi pung samping tampah tidor. Usi 

cuman makan mangkau parut biking papeda, deng makan 

hotong saja ade. Takut, gelisah kalo makan e’’.Katong 

tambah pikiran lae e. Yakona bapikir hebatte. Samua yang usi 

rasa disini batul-batul lain dari pada yang lain. samua rasa 

nieh campor aduk e.. rasa cemas, takut, sedih cuman bisa 
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manangis saja. Ven ee yako dooo prepa vina de anatama na 

Opolastala dong Jaga e.  

 

 

 
 

   Gambar  5. Subjek saat mengkonsumsi ala kadar adat: pinang, kapur, 

sirih, dan tembakau bersama dukun beranak. 

Sumber: Peneliti 

 

 

4.1.1.3 Deskripsi Subjek 3  

Subjek adalah seorang anak yang dilahirkan dari keluarga sederhana 

dengan status sosial dibawah. Subjek memiliki 3 saudara kandung. Sejak 

kecil subjek tinggal bersama dengan neneknya. Subjek pernah bersekolah 

sampai dengan bangku kelas 4 SD. Di Kabupaten Buru Selatan, Kecamatan 

Leksula. Subjek adalah anak perempuan yang mengalami pengasingan pada 

usia yang masih terbilang belia.  

Tradisi humkoit/koin pertama kali didengar dari seorang dukun 

beranak yang pernah membantu proses melahirkan saudara sepupu. Sebelum 

mengikuti tradisi ini, subjek memaknai tradisi tersebut sebagai sesuatu yang 

sangat mistis, namun tetap harus dijalani. Keikutsertaan subjek dalam 

mengikuti tradisi karena adanya dorongan keluarga.  
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Serangkaian aktivitas seperti menjahit, memasak, dan menyiapkan 

kayu bakar harus dilakukan seorang diri oleh subjek . Semua aktivitas 

tersebut dirasa subjek dapat memberikan sukacita tersendiri bagi dirinya. 

Nyanyian dan bunyi-bunyian seringkali dilantunkan oleh subjek sebelum 

melakukan aktivitasnya tersebut.  Akan tetapi dilain sisi subjek sangat 

merasa rendah diri akan status sosial yang dimilikinya. Setiap harinya selama 

berada dalam humkoit/koin subjek sering merasa bahwa dirinya tidak pantas 

berada dalam rumah yang sakral. 

Status sosial seringkali membuat subjek tidak memberikan ruang bagi 

dirinya sendiri untuk berkembang dan melakukan kegiatan sehari-hari 

dengan lugas dan leluasa dalam rumah tersebut. Subjek sering kali 

mengalami ketakutan dan kesedihan terhadap sesuatu yang belum pasti yaitu 

kematian. Hal ini dimulai saat subjek bermimpi bertemu dengan seorang 

perempuan cantik. Mimpi tersebut kemudian berkembang dalam dunia nyata 

subjek. Dimana setiap peristiwa yang terjadi dalam rumah tersebut selalu 

dikaitkan dengan mimpi tersebut. Ketika suhu tubuh bayi subjek panas, 

subjek langsung menarik kesimpulan bahwa perempuan cantik dalam 

mimpinya itu ingin memiliki bayinya. Oleh sebab itu subjek langsung 

ketakutan dan memeluk bayinya dengan sangat kuat. Selain itu subjek juga 

mengalami kecemasan akan kondisi rumah yang menurutnya kurang nyaman 

bagi pertumbuhan bayinya.  

Saat proses melahirkan berlangsung subjek mengalami ketakutan saat 

melahirkan sampai akhirnya sempat pingsan saat proses melahirkan 

berlangsung. Beruntung saat itu, dukun beranak dan salah satu petua adat 

melakukan semake/babento dan menyelamatkan bayi yang pada saat itu 

masih berada dalam perut subjek.  

 

Ya oso humkoit doya ya ba fefeho. Yako mgea to nang newen 

gosa mo. Yako mtako la mata, palalem sih sai. Yako buam 
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tako tuhuma na boho turoin. Yamtako tiring-tirin tuhuma na 

breman fidi geba roh. Adohhh Opolastala mahike ‘pdu na 

yako. Yakona ana ‘khian.Ayooo kaiwait eeee mahike ‘pdu na 

yako.R’mba due r’mba tuke polo-polo slmate.Ute kta 

masyeruah umate.Gamahik beka geba roh tobon Yesus mata 

haike. 

 

 
 

Gambar 6. Subjek, Bayinya, Ibu, & Peneliti 

Sumber: Peneliti 

 

 

4.1.1.4 Deskripsi Subjek 4 

Pada saat diasingkan usia subjek pada saat itu adalah 16 tahun. 

Subjek lahir dari keluarga yang terpandang. Subjek memiliki 6 orang anak 

dan 11 cucu, 6 perempuan dan 5 laki-laki. Subjek adalah seorang nenek yang 

pernah mengalami pengasingan.  

Tradisi humkoit/koin pertama kali didengar dari kakeknya. Tradisi 

tersebut awalnya di maknai subjek sebagai sebuah keharusan yang harus 

tetap dilaksanakan, dan harus dimulai dengan ritual samake, akan tetapi 
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dilain sisi subjek merasa bahwa tradisi ini dapat membahayakan dirinya. 

Keikutsertaan subjek dalam mengikuti tradisi ini dilatarbelakangi oleh 

adanya dorongan dan desakan dari keluarga. Usia subjek yang beranjak 78 

tahun, tidak menghalangi semangat subjek dalam menceritakan 

pengalamannya selama berada dalam humkoit/koin.  

Proses melahirkan dijalani subjek dengan penuh kecemasan dan 

ketakutan akan nasib bayi yang akan dilahirkannya. Kecemasan dan 

ketakutan yang dialami oleh subjek  dilatarbelakangi oleh berbagai hal, salah 

satu hal yang diungkapkan oleh subjek adalah bahwa pada saat itu dirinya 

mengharapkan adanya pendampingan dari kedua orang tuannya. Akan tetapi 

pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi, karena kedua orang tua subjek 

telah meninggal dunia.  

Ketakutan akan kesendiriannya membuat subjek sempat terpuruk dan 

merasakan adanya kehampaan. Di usia yang masih remaja sewaktu 

diasingkan membuat subjek sangat kebingungan dalam hal merawat bayi, 

apalagi dengan situasi demikian. Berbagai dilematika psikologis yang ada 

membuat subjek mengalami trauma. Selama berada dalam humkoit/koin 

subjek mengaku seringkali mengalami gangguan tidur. Pemberian ASI 

dilakukan selama 1 minggu sekali. 

 

Betu die humkoit lalen do, yak lalen sih saih to amtako la 

amsikan. Ya r’sa hadidoh dapunah pedakun.Emtakun tu lalen 

sisai boho-boho, gebamtua to emgesa-gesa to yako mo. Yako 

laleng la bamgesa-gesa tu nang.Bugamahik isa gamdi moh. 

Tuna nang ina tu nang ama mata haik.  Paya banu-banu 

lalengono ute sirah. Yakom m’tako tu yako emsikan na do 

nagun newen fun. 
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4.1.1.5 Deskripsi Subjek 5 

Pada saat mengikuti tradisi pengasingan, usia subjek saat itu adalah 

15 tahun. Pada saat itu subjek tergolong primigravida. Saat ini subjek telah 

dikaruniai 7 orang anak. Dari ketujuh anak tersebut anak yang pertamalah 

yang dilahirkan di dalam rumah pengasingan. Saat ini subjek berusia 63 

tahun. Subjek pernah melakukan proses melahirkan dalam humkoit/koin 

hawa (rumah sakral kebun) pada usianya yang masih belia. Awalnya proses 

melahirkan dilalui dengan keterpaksaan dan ketidakberdayaan. Saat proses 

melahirkan subjek juga mengalami kecemasan akan nasib anaknya. Subjek 

juga diliputi kebingungan dalam hal mengurus bayi, sebab tidak memiliki 

pengalaman sebelumnya.  

Saat subjek diketahui sedang mengandung, ayah biologis dari anak 

yang dikandungnya meninggalkan subjek. Hal ini menimbukan kebencian 

terhadap ayah biologis dari anak yang dilahirkannya membuat subjek 

melakukan berbagai tindakan berbahaya. Subjek juga merasakan ketakutan 

yang disebabkan oleh karena letak rumah yang jauh dari pemukiman 

masyarakat, kemudian subjek juga mengalami ketakutan terhadap bahaya 

dari binatang buas, roh jahat (setan), serta tidak dapat memberikan ASI 

kepada bayi secara intens. Meskipun demikian, subjek memiliki keyakinan 

bahwa tradisi ini merupakan sebuah tradisi yang sakral terdapat pertemuan 

antara leluhur dan dirinya. Keikutsertaan subjek awalnya dilatarbelakangi 

oleh adanya desakan keluarga. 

 

Ya hai adatna k’na sngenge yako payak tewap plawa moo. 

Yako tongi nan lalet emtakut tu eglit lalet  patelinga nang 

anat gosgosa mo. Ihadi do yatewa isagamdi’ leuk mo. 

Yakom’tako tongi tu huma die breman fidi geba’roh. Yako 

tongi bu am’tako inewet fafkawat, jingi, tu tetuke pa tewap’ 

psoso nang anat gosgosa mo. 
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4.1.1.6 Deskripsi Subjek 6  

Subjek adalah seorang nenek berusia 67 tahun. Awalnya subjek 

terlihat cukup pemalu, akan tetapi ketika diajak untuk bercerita subjek  

nampak begitu sangat ramah dan lugas dalam menceritakan pengalamannya 

selama berada dalam humkoit/koin. Subjek dengan nada lembut 

menceritakan bahwa dirinya mengalami berbagai macam dilematika 

psikologis seperi cemas, sedih, takut, merasa bimbang, disertai dengan 

adanya harapan untuk mendapatkan keselamatan. Subjek sempat merasa 

canggung ketika mengurus bayinya. Sebelumnya subjek memang telah 

memiliki seorang anak, akan tetapi anak tersebut sejak lahir dirawat dan 

diasuh oleh keluarga suaminya. Kondisi tersebut membuat subjek tiak 

memiliki pengalaman dalam mengasuh seorang anak. Sukbek tidak 

mengetahui cara yang baik dalam merawat bayinya. Walaupun demikian, 

subjek tetap berusaha untuk merawat anaknya ditengah-tengah 

ketidaktahuannya, dan tetap merasakan adanya sukacita karena dapat 

melahirkan anak perempuannya, meski dalam humkoit/koin. 

Anak pertama subjek berjenis kelamin laki-laki. Subjek memiliki 

.ketakutan yang disebabkan oleh karena letak rumah yang jauh dari 

pemukiman masyarakat, takut pada bahaya binatang buas, roh jahat (setan), 

serta tidak dapat memberikan ASI kepada bayi secara teratur. Selain itu 

subjek juga mengalami kecemasan karena tidak intens dalam melakukan 

ritual adat. 

 

Yako bawiso, bawaso, emtakut, lalen pesleben, ya laleng ha 

la dapak enewen. Yaba emtako-tako lah vaduli anamihan na. 

Yako donang nang anat saleuk haik bu yanang gebha na 

gebamtuat to ya faduli he. Gamdi petu yakom emtako lafaduli 

anatte tu ya tewa mo. Gamdi buy a laleng ha’hatte tu yako 

banat anavina. Yanang an leut di do anamhana. Hadi petu 

dapuna emtakun tu huma breman fidi gebaroh.Ya bawiso 

rahek tu adatna saka pao tuduik gosgoga mo. 
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4.1.1.7 Deskripsi Subjek 7  

Pada saat berada dalam humkoit/koin usia subjek adalah (23th) dan 

tergolong dalam multigravida. Subjek telah memiliki seorang anak 

perempuan yang berusia 5 tahun. Subjek pada umumnya adalah seorang 

nenek berusia 72 tahun. Subjek pernah mengalami proses melahirkan dalam 

humkoit/koin  

Subjek merupakan orang yang baik, ramah, dan sangat sopan. Ketika 

usianya yang ke 28 tahun. Subjek memaknai tradisi ini sebagai sebuah 

kegiatan yang bersifat sakral dan mistis, karena dalam tradisi ini terdapat 

komunikasi dengan roh leluhur. Subjek berada dalam humkoit/koin oleh 

karena desakan suami. Selama berada dalam humkoit/koin, subjek mengaku 

sering merasa cemas, dan takut, karena letak rumah yang dianggapnya sangat 

jauh dari permukiman masyarakat.  

Pada saat melahirkan subjek diliputi perasaan sedih, marah, kecewa, 

takut, dan cemas akan situasi yang sedang dialaminya. Walaupun demikian 

subjek tetap meyakini bahwa anak yang dilahirkannya dapat menjadi berkat 

dan tidak akan mengalami nasib yang sama dengan dirinya dikemudian hari.  

 

Ya laleng ngo emtako tu huma na breman tirin fidi gebaroh. 

Pas’tu yaba’bana die do ya laleng banu, seveng’ngono, 

kawalaleng’ ngono, emtako, tu laleng sisai  tu torowahe na. 

gamdi haik bu yatewa tu nang’anat hana yababanat na rama 

tu nat tohon gosa bara’ gamdi yako mo.  

 

 

4.1.1.8 Deskripsi Subjek 8  

Subjek berusia (16th) pada saat mengikuti tradisi pengasingan dan 

tergolong dalam primigravida. Saat ini subjek telah memiliki 8 anak, 17 

cucu. Keseharian subjek selama berada dalam humkoit/koin bersama 

anaknya diwarnai dengan aktivitas merajut benang yang terbuat dari kapas 

untuk dijadikan sebagai kain penghangat. Subjek mengumpulkan kapas dari 
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bawah pohon kapok yang mengintari humkoit/koin, selain itu kapas tersebut 

juga digunakan untuk membuat kasur.  

Subjek merupakan seorang nenek berusia 89 tahun. Subjek tergolong 

orang yang sangat menyenangkan dan sangat baik. Subjek mengalami tradisi 

humkoit/koin diusia remaja. Pernikahan dini yang dilalui oleh subjek dimulai 

saat berusia 14 tahun.  

Subjek memaknai tradisi humkoit/koin sebagai sebuah tradisi yang 

dapat mempertemukan dirinya dengan leluhur yang dipercayainya. Subjek 

merasa cangung, oleh karena tidak adanya pendampingan dari orang-orang 

terdekat seperti orang tua dan suami pada saat proses melahirkan 

berlangsung. Subjek diliputi oleh perasaan takut dan kebingungan dalam hal 

mengurus bayi, sebab tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Munculnya 

ketakutan juga disebabkan oleh karena letak rumah yang jauh dari 

pemukiman masyarakat, takut pada bahaya binatang buas, roh jahat (setan), 

serta tidak dapat memberikan ASI kepada bayi. Selain itu subjek juga 

mengalami kecemasan karena tidak intens dalam melakukan ritual yang 

benar, sesuai dengan ajaran yang telah diturunkan oleh para leluhurnya. 

 

Yako dapak adatna filim yaba fefeho.Yako emtako tu 

gebamtuat sa’epak’epak yako mo tunang geb’aha tongi. Yako 

tongi buamtako tewa mo venla foi anat gamdo, enilih gamdo 

palak gamdo niak lat’bage gamdo. Yakomtako boho-boho tu 

huma breman pie sapan lamamtako geba j’hat topi b’ntag  

emngetet. Hagam die petu tepuna adat gosagosa tehu’mo.  
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Tabel 4. Pengalaman Psikologis Subjek  

 
Subjek Saat Melahirkan Pasca Melahirkan 

1.  Subjek merasa takut, oleh 

karena proses melahirkan tidak 

didampingi  oleh orang-orang 

terdekat seperti orang tua dan 

suami.  

 

 Kecemasan karena tidak intens 

dalam melakukan ritual yang 

benar dan sesuai dengan ajaran 

 Katakutan akan letak rumah 

yang jauh dari permukiman 

masyarakat 

 Ketakutan terhadap binatang 

buas, roh jahat (setan), serta 

tidak dapat memberikan ASI 

secara rutin kepada bayi 

 Ketakutan dan kebingungan 

dalam hal mengurus bayi, sebab 

tidak memiliki pengalaman 

sebelumnya 

 Beristirahat atau tidur diatas jam 

3 subuh dan membuatnya sering 

ketakutan akan kesehatannya 

 Selalu menyempatkan waktu 

untuk melakukan meditasi dan 

melakukan aktifitas rohaninya 

seperti berdoa dan bernyanyi 

dengan penuh keyakinan dan 

sukacita 

2.  Selama proses melahirkan 

subjek merasa takut, gelisah dan 

cemas dengan keadaan rumah 

yang berada di dalam hutan 

yang cukup jauh dari 

permukiman masyarakat 

 Mengalami ketakutan terhadap 

kematian dan kesedihan sebab 

sempat berada disituasi yang 

kritis setelah melahirkan 

anaknya 

 Setelah melahirkan subjek juga 

merasa takut, gelisah dan cemas 

dengan keadaan rumah yang 

berada di dalam hutan yang 

cukup jauh dari permukiman 

masyarakat 

 Mengalami perubahan pola tidur 

selama berada dalam 

humkoit/koin  

 Pemberian ASI kepada bayi 

tidak dilakukan secara intens 

3.  Merasa rendah diri dengan 

status sosial 

 Mengalami ketakutan saat 

 Merasa rendah diri dengan 

status sosial 

 Mengkonsumsi makanan 
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melahirkan sampai akhirnya 

sempat pingsan saat proses 

melahirkan berlangsung 

(singkong) dan obat-obatan 

tradisional karena paksaan dari 

keluarga 

 Melakukan aktifitas menjahit, 

memasak dan menyiapkan kayu 

bakar dengan sukacita 

 Bernyanyi dengan sukacita 

 Sering bermimpi bertemu 

dengan perempuan cantik dan 

menimbulkan ketakutan 

4.  Proses melahirkan dijalani 

subjek dengan penuh 

kecemasan dan ketakutan akan 

nasib bayi yang akan 

dilahirkannya 

 Pada saat melahirkan subjek 

mengharapkan adanya 

pendampingan dari kedua orang 

tuanya 

 Ketakutan akan kesendiriannya 

membuat subjek sempat 

terpuruk dan merasakan adanya 

kehampaan 

 Pengasingan pada usia muda 

membuat subjek mengalami 

kebingungan dalam hal merawat 

bayi 

 Subjek mengalami trauma 

 Selama berada berada dalam 

humkoit/koin dan mengalami 

gangguan tidur 

 Kecemasan karena makanan 

yang dikonsumsi yakni singkong 

 Pemberian ASI kepada bayi 

dilakukan 1 kali seminggu 

5  Proses melahirkan dilalui 

dengan keterpaksaan dan 

ketidakberdayaan 

 Saat proses melahirkan subjek 

mengalami kecemasan akan 

nasib anaknya  

 Takut akan adanya bahaya dari 

binatang buas, hantu, dan orang 

jahat 

 Pemberian ASI kepada bayi 

dilakukan secara tidak intens 

 

6  Merasa bahagia ketika proses 

melahirkan berlangsung 

 Tidak sadarkan diri pasca 

melahirkan 

 Ketakutan dan kecemasan 

mengenai pemberian ASI yang 

tidak intens 

 Merasakan kebinggungan dalam 

mengurus bayi 

 Kecemasan karena tidak intens 

dalam menjalankan ritual adat 

 Ketakutan akibat letak rumah 

yang jauh, bahaya binatang 

buas, dan roh jahat (setan) 
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7  Pada saat melahirkan subjek 

diliputi perasaan sedih, marah, 

kecewa, takut, dan cemas akan 

situasi yang sedang dialaminya 

 Ketakutan akan letak rumah 

yang jauh 

 Ketakutan dan kecemasan 

mengenai pemberian ASI yang 

tidak intens 

8  Saat melahirkan subjek merasa 

sedih dan takut jika leluhur 

tidak berkenan atas 

kehadirannya di dalam rumah 

tersebut, ketakutan tersebut 

bertambah lagi ketika subjek 

diperhadapkan dengan segala 

peraturan yang ada 

 Kerapkali berfikir untuk 

mengakhiri hidupnya, bahkan 

pernah melakukan percobaan 

bunuh diri. Namun, subjek 

sendiri mengaku bahwa 

sebenarnya ia sangat takut 

dengan kematian itu sendiri 

Sumber: Hasil Wawancara bersama ke-8 Subjek Penelitian.  

 

 

Informasi dalam Tabel 4 merupakan hasil wawancara yang 

dirangkum dari ke-8 subjek kajian menyangkut dengan pengalaman 

psikologis ke-8 subjek. Berdasarkan pada tabel ini didapatkan pemahaman 

bahwa ke-8 subjek kajian memiliki beberapa pengalaman yang mirip, 

diantaranya terkait dengan kecemasan, yang dialami ketika melakukan 

proses melahirkan, proses pemberian ASI yang tidak intens dan terkait 

dengan situasi lingkungan sekitar rumah pengasingan yang dianggap 

berbahaya karena letak dan keberadaannya yang sakral.  

 

4.1.2 Reaksi Emosi Subjek  

4.1.2.1 Deskripsi Subjek 1  

Reaksi emosi merupakan penjabaran dari pengalaman psikologis 

subjek. Setiap pengalaman yang terjadi akan menimbukan setiap reaksi atau 

respons tertentu. Reaksi yang dimunculkan oleh subjek merupakan 

interpretasi dari perasaan yang dirasakan selama menjalani pengasingan. 

Subjek pada umumnya merupakan anak yang sangat lembut. Subjek sering 

menangis dan menarik ujung rambutnya dengan sangat keras. Subjek sempat 

beryanyi dengan sangat lantang dan keras. Beberapa kali sebelum melakukan 
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kegiatannya dalam humkoit/koin, subjek sering melandasinya dengan berdoa 

kepada Opolastala dan leluhur yang diyakininya mampu memberikan 

perlindungan kepadanya juga bayinya. Dalam beberapa kesempatan subjek 

terlihat sering menarik nafas panjang dan kemudian dihembuskannya 

kembali dengan disertai teriakan kecil. Pada saat seperti itu subjek sering 

juga mengeluarkan air mata dan kemudian tersenyum kembali.  

Reaksi lainnya yang diberikan oleh subjek dilakukan melalui 

tindakan memukul kepala, dan menghela nafas. Reaksi tersebut adalah reaksi 

yang diberikan subjek ketika diperhadapkan dengan situasi mengurus 

bayinya. Ketika subjek salah menyiapkan makanan, pakaian, ataupun 

terlambat melakukan proses pengasapan kepada bayi subjek akan langsung 

memukul kepalanya sambil berkata ‘’bodoh itu salah’’ keadaan ini terus 

berlangsung selama subjek berada dalam humkoit/koin.  

 

4.1.2.2 Deskripsi Subjek 2  

Selama berada dalam rumah pengasingan subjek sering terdiam, tidak 

banyak berbicara dengan orang lain, dan hanya merespon dengan senyuman 

sambil memegang kepalanya. Fenomena tersebut ditunjukkan subjek dengan 

alasan bahwa dirinya telah membuat keputusan untuk tidak terlalu banyak 

mengeluh walaupun dirinya sempat melakukan kesalahan yaitu sempat 

melakukan percobaan bunuh diri yang sempat membuatnya mengalami 

pendaraan yang cukup lama pasca melahirkan. Walaupun subjek adalah 

seorang perempuan multigravida akan tetapi pada kenyataannya subjek 

justru terlihat lebih sakit dan panik saat melahirkan anak keduanya. Hal ini 

juga tidak terlepas dari kondisi melahirkan di dalam humkoit/koin yang 

letaknya sangat jauh dari permukiman masyarakat setempat, subjek 

mengalami kesulitan dalam proses adaptasi. Meskipun demikian, subjek 

tetap memiliki rasa sukacita.  
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Subjek sempat melewati perdarahan yang cukup panjang sempat 

membuat subjek bersedih dalam waktu yang lama, subjek hanya dapat 

berdiam dan tidak banyak berbicara dengan orang lain. Selama itu juga 

subjek hanya merespon setiap perkataan dukun beranak yang membantunya 

memandikan bayi dengan senyuman dengan beberapa kali menghembusakan 

nafas dengan disertai nada cetus.  

 

4.1.2.3 Deskripsi Subjek 3 

Subjek merupakan anak yang baik dan murah senyum. Di usia yang 

masih belia subjek telah mengikuti tradisi pengasingan dalam humkoit/koin. 

Dalam beberapa kesempatan subjek terlihat sering menarik nafas dengan 

panjang dan kemudian dihembuskannya kembali dengan disertai teriakan 

kecil. Pada saat-saat seperti itu subjek sering juga mengeluarkan air mata 

dalam posisi merunduk, kemudian menghapus air matanya dengan 

menggunakan tangannya, dan kemudian mengangkat kembali kepala sambil 

tersenyum.  

Reaksi emosi selanjutnya yang dilakukan subjek dalam menyikapi 

setiap kecemasan, ketakutan dan ketidakberdayaannya subjek selalu saja 

menundukkan kepalanya sambil meletakkan tangan kanannya ke dada 

sebelah kanan. Subjek tidak banyak mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. 

Subjek lebih suka berdiam diri dan hal ini dikarenakan rasa bersalah karena 

tidak dapat melahirkan anaknya dirumah keluarga. Tindakan memukul 

kepala seringkali dimunculkan oleh subjek ketika melakukan sesuatu yang 

salah. Seperti ketika terlambat mengangkat air panas, terlambat mencari 

kayu bakar, dan ketika bayinya menangis dan subjek tidak mampu untuk 

menenangkan bayinya. 
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4.1.2.4 Deskripsi Subjek 4  

Pada saat itu subjek terlihat tersenyum dengan diikuti dengan adanya 

tangisan. Subjek beberapa kali menyentuh bahu peneliti dan kemudian 

meletakkan kepalanya dan hal tersebut dilakukan sambil tersenyum. Selama 

proses pengasingan berlangsung subjek seringkali memberikan reaksi 

melalui aktivitas menggigit kuku, berteriak, dan terus saja mengungkapkan 

ketidakberdayaan diri dalam menjalani masa pengasingannya. Namun dilain 

sisi, subjek sering kali menepuk tangannya sembari bernyanyi. Hal ini 

dilakukannya sebagai wujud ucapan terima kasihnya karena walaupun subjek 

mengalami ketakutan tapi dirinya masih dilindungi oleh Tuhan atau 

Opolastala.  

Subjek mengungkapkan bahwa pada saat dirinya sedang melahirkan 

subjek beberapa kali memukul perutnya dan hal ini berlangsung sampai 

dengan bayinya lahir. Tidak lama setelah subjek menceritakan hal tersebut, 

subjekpun mengangkat kepalanya dari bahu peneliti dan kemudian 

memegang tangan peneliti sambil menceritakan kembali kisahnya. Selama 

proses wawancara berlangsung subjek juga dua kali meninggalkan peneliti 

kedapur dan kembali menyuduhkan segelas air putih kepada peneliti. Diakhir 

proses wawancara subjek sempat memeluk peneliti dan kemudian 

tersenyum.  

 

4.1.2.5 Deskripsi Subjek 5  

Selama proses wawancara berlangsung subjek terlihat sangat 

bersemangat dan sangat lugas dalam menyampaikan setiap jawaban dari 

pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti. Subjek sempat berteriak sambil 

memeluk salah seorang cucunya. Selama proses wawancara subjek sering 

memukul kepalanya sambil berteriak. Hal ini ditunjukkan juga lewat 

ungkapan penyesalan akan tindakan yang telah dilakukannya dimana subjek 
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sempat ingin mengakhiri hidupnya. Selain itu selama proses wawancara 

berlangsung subjek juga sering melakukan tindakan menarik kepalanya 

sambil tersenyum. Subjek mengungkapkan bahwa pada saat itu yang 

membuatnya terus tersenyum adalah ketika melihat bayinya. Diakhir proses 

wawancara subjek sempat meminta peneliti untuk bersedia didoakan oleh 

subjek. 

 

4.1.2.6  Deskripsi Subjek 6  

Selama proses wawancara berlangsung subjek hanya terlihat diam 

dan hanya berbicara jika diberikan pertanyaan. Subjek sangat membatasi 

komukasi karena dianggap masalah yang dialaminya sangat sakral dan oleh 

sebab itu subjek hanya menceritakan apa yang ditanyakan oleh peneliti tanpa 

melakukan perbandingan ataupun gerak-gerak tubuh lainnya selain hanya 

duduk tegap dengan tatapan muka yang begitu tajam. Menurut subjek ketika 

dirinya mengalami ketakutan, kecemasan, dan ketidakberdayaan subjek 

seringkali memberikan reaksi melalui tindakan memegang kepala dan 

menarik rambutnya. Perilaku ini seringkali membuat subjek merasa nyaman 

dan sedikit mengurangi kecemasan yang dirasakan subjek ketika berada 

dalam kondisi pengasingan, dengan melakukan kegiatan rohani seperti 

berdoa dan bernyanyi kepada Tuhan yang dikenal dengan sebutan 

Opolastala. 

 

4.1.2.7 Deskripsi Subjek 7 

Selama proses wawancara berlangsung subjek sering sekali 

tersenyum sambil mengeluskan dadanya. Dan hal tersebut diulanginya 

selama 7 kali. Selain itu subjek sering memberikan reaksi lain melalui 

tindakan memegang dada sambal mengeluhkan dengan kondisi bayinya 

bilamana jatuh sakit.  
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Proses wawancara dengan subjek tidak berlangsung lama karena pada 

saat itu subjek sedang mengalami kondisi tubuh yang kurang sehat sehingga 

proses wawancara hanya dapat berlangsung selama kurang lebih setengah 

jam. Walaupun demikian selama proses wawancara subjek sangat antusias 

dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.  

 

4.1.2.8 Deskripsi Subjek 8  

Selama proses wawancara subjek sering sekali melakukan beberapa 

gerakan yang lucu. Seperti berdiri dan mempraktekkan apa yang terjadi pada 

saat subjek dalam humkoit/koin. Semuanya itu dilakukan dengan penuh 

canda-tawa. Selama berada dalam rumah pengasingan subjek mengaku 

sangat sering memukul kepalanya sambil menahan nafas dan kembali 

menghembuskannya. Menurut subjek hal ini merupakan beberapa tindakan 

yang sangat dapat membantu dirinya dalam menanggulangi segala 

kecemasan yang dirasakannya. Meskipun demikian subjek merasa bahagia 

dapat melahirkan dengan selamat. Selanjutnya proses wawancara tidak 

berlangsung lama. Hal ini dikarenakan subjek harus segera meninggalkan 

desa dan bergerak menaiki gunung untuk menuju ke lokasi perkebunannya. 

Walaupun demikian proses wawancara tersebut telah cukup menjelaskan 

mengenai pengalaman, reaksi emosi dan tujuan penelitian lainnya. Selama 

proses wawancara tersebut berlangsung, subjek terlihat sangat antusias 

dalam menjawab setiap pertanyaan dan kemudian dalam proses 

pengungkapannya subjek seringkali mengeluarkan air matanya dan sempat 3 

kali melakukan peragaan singkat yang mengisahkan tentang keadaanya 

selama berada dalam humkoit/koin. Sebelum mengakhiri proses wawancara 

subjek sempat menyanyikan sebuah lagu adat yang menandakan sukacitanya 

pada saat ini.  

 



61 
 

Tabel 5. Reaksi Emosi Subjek 

 

Subjek Reaksi Emosi  Interpretasi 

Reaksi Emosi Saat Melahirkan Pasca Melahirkan 

1.  Menarik rambut  

 Menarik dan 

menghembuskan 

nafas disertai 

teriakan ‘’Ahhh’’ 

 Memukul perut 

 Memegang kepala 

 Sering menarik nafas 

dan 

menghembuskannya 

 Memukul tempat 

tidur sambil berteriak 

 Lelah 

 Ketidakberdayaan 

 Kesepian 

 Ketakutan 

 Kecemasan  

 Dendam  

2.  Bernafas dengan 

sangat cepat 

 Beteriak dan 

menundukkan 

kepalanya 

 Melakukan 

percobaan bunuh diri 

 Ketidakberdayaan 

 Penyesuaian diri 

 Keputusasaan 

 Kesepian 

 kesakitan  

 Kecemasan 

3.  Memukul kepala  

 Menarik dan 

menghembuskan 

nafas selama 6 kali 

 Mengigit kuku 

 Menarik nafas 

 Memukul kayu 

kearah tanah 

 Ketidakberdayaan 

 Kesepian 

 Kebosanan 

 Kecemasan  

4.  Mengigit tangan 

 Berteriak dengan 

nada yang keras 

 Memukul perut 

 Tersenyum 

 Berteriak sambil 

memukul kepala 

 Ketidakberdayaan 

 Kesepian 

 Ketakutan 

 Kecemasan 

 Dendam  

5  Memukul kepala 

dan berteriak 

 Menendang 

bambu 

 Mengigit bibir   

 Melakukan 

percobaan bunuh diri 

(memotong urat nadi 

dari tangan kanan) 

 Ketidakberdayaan 

 Keputusasaan 

 Kesepian 

 Ketakutan 

 Kecemasan  

 Dendam  

6  Menarik sehelai 

rambut 

 Menarik nafas, 

menghembuskan 

disertai teriakan 

 Bernyanyi sambil 

memukul paha 

 Meletakkan tangan 

pada dada sambil 

berkata ‘’huft’’ 

 Ketakutan 

 Kecemasan  

 Kepasrahan diri 

 Ketakutan 

 Ketidakberdayaan 

 Kesepian  

7  Berteriak 

 

 Mengeluh dan 

memukul kepala 

 Keputusasaan 

 Ketidakberdayaan 

 Kesepian 

 Kecemasan  

8  Berteriak  Melakukan  Kesepian 
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 Menarik dan 

menghembuskan 

nafas 

percobaan bunuh diri 

 Tersenyum sambil 

meneteskan air mata 

 Ketidakberdayaan 

 Keputusasaan 

 Kecemasan  

 Kebahagiaan 

(melahirkan bayi) 

Sumber: Hasil Observasi dan wawancara bersama ke-8 Subjek Penelitian 

 

 

Tabel 5 memberikan informasi bahwa pada dasarnya ke-8 subjek 

kajian memiliki kesamaan terkait dengan beberapa hal yakni ke-8 subjek 

sama-sama mengalami ketidakberdayaan akan tradisi yang ada, kesepian 

karena tidak adanya pendampingan, kecemasan akan nasib keduanya (anak 

dan ibu) dan ketakutan akan kondisi rumah, dan bahaya dari makhluk halus 

(setan) dan binatang buas. Meski ke-8 subjek mengalami beberapa hal 

tersebut, akan tetapi bentuk dari perilaku yang dimunculkan pada saat 

melahirkan dan pasca melahirkan oleh ke-8 subjek memiliki perbedaan 

sesuai dengan situasi yang dialami masing-masing subjek kajian.  

 

4.1.3 Interaksi Sistem Psikologi, Spritual, Budaya, dan Biologi Subjek 

4.1.3.1 Deskripsi Subjek 1  

Subjek seringkali mengalami dilematika psikologi yang sempat 

membuat subjek tidak berdaya. Kecemasan, ketakutan, dan kekecewaan 

karena harus melahirkan tanpa suami yang telah meninggalkannya 5 bulan 

sebelum dirinya dimasukkan dalam humkoit/koin (sistim psikologis).  

Walaupun demikian kehadiran Tuhan, orang tua dalam hal ini ibu subjek dan 

roh para leluhur dirasakan subjek sebagai sumber kekuatan dan penolong 

yang mampu menenangkan, dan membantu subjek untuk melewati setiap 

situasi yang ditemui dalam rumah tersebut. Meskipun selama berada dalam 

rumah tersebut yakni 1 bulan lamanya subjek tidak bertemu dengan ibunya 

akan tetapi adanya keyakinan dalam diri subjek bahwa ketika dia kembali ke 

rumah ibunya pasti akan bangga atas segala kebertahanan yang telah 
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dilakukannya selama berada dalam humkoit/koin. Untuk itu selama berada 

dalam rumah tersebut subjek selalu berdoa, dan berserah penuh kepada 

Tuhan (sistem spritual). Selain karena ingin membuat ibunya bangga, hal ini 

juga diyakini subjek dapat membuatnya merasa damai dan kuat. Setiap 

harinya subjek dan bayinya hanya mengkonsumsi mangkau (singkong). 

Makanan ini diyakini sebagai asupan pokok para leluhur yang dapat 

memberikan kekuatan kepada setiap manusia, dan makanan ini juga harus 

selalu harus dihidangkan pada setiap acara adat dan acara sacral lainnya. 

(sistem budaya). Pemberian ASI juga hanya diberikan seminggu sekali, 

selama periode tersebut bayi hanya mengkonsumsi air rebusan dan tumbukan 

dari kasbi (singkong) (sistem biologis). 

 

‘’Katong na yako na percaya saja, sudah dari dadolo tu. 

Yako na Percaya Opolastala to ina kabuki tolong na yako e’’ 

brakimi na ka mangkau sa e. Mangkau na koit hebat te. Dna 

musti ada disamua acara bra.  

 

 

4.1.3.2. Deskripsi Subjek 2  

Subjek seringkali mengalami dilematika psikologi yang sempat 

membuat subjek tak berdaya (sistim psikologis). Kecemasan, ketakutan, 

kebinggungan, dan kesedihan seringkali menjadi bagian yang tidak mampu 

untuk dipisahkan dari dalam diri subjek. Walaupun demikian kehadiran 

Tuhan dan roh para leluhur yang diyakini sebagai penolong mampu 

menenangkan, menolong dan membantu subjek untuk melewati setiap situasi 

yang ditemui dalam rumah tersebut. Setiap harinya subjek selalu 

menyempatkan waktu untuk berdoa bagi kesehatan dirinya dan juga bayi 

yang boleh dipercayakan Tuhan kepadanya (sistem spritual). Selama berada 

dalam humkoit/koin subjek dan bayinya hanya mengkonsumsi mangkau 

(singkong). Makanan ini dianggap subjek dan masyarakat setempat sebagai 
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makanan pokok dan sakral karena selalu dijadikan sebagai makanan para raja 

dan para leluhur di Pulau Buru (sistem budaya). Pemberian ASI hanya 

diberikan seminggu sekali, selama periode tersebut bayi hanya 

mengkonsumsi air rebusan dan tumbukan dari kasbi (singkong) (sistem 

biologis). 

 

Opolastala seng buta jadi ontua tau apa yang usi deng nona 

alami dan usi rasakan tengah tako, bagalisa. Mar e bagitu 

sudah su taturung dari orang tatua dolo-dolo lai jadi.Usi 

percaya akang samua pasti yang terbaik para leluhur deng 

Opolastala seng akan biking yang tar bae par katong.  

 

 

4.1.3.3. Deskripsi Subjek 3 

Menurut subjek tradisi yang dijalani telah menjadi adat istiadat sejak 

zaman leluhur. Tradisi ini telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan masyarakat didesanya (sistem budaya). Berbagai macam 

dilematika psikologis seperti kecemasan dan ketakutan sempat membuat 

subjek menjadi terpuruk (sistem psikologis). Akan tetapi subjek terus 

melakukan kegiatan doa yang dinaikannya kepada Tuhan dan leluhur, hal ini 

dirasa sangat membantu mengurangi tekanan dan kecemasan yang ada 

(sistem spiritual). Subjek berupaya mengikuti tradisi masyarakat terkait 

dengan asupan makanan didalam rumah tersebut yaitu dengan 

mengkonsumsi singkong sebagai makanan pokok (sistem biologis). 

 

Adatna do fildi betu balak, eta han’na. Yako tamko tu lalen 

sisai boho-boho.Bu yako t’tap salawatu la Opo tu gebalak 

toro.Hana doya’ rsa vene ya da tolong yako lapdasuba yako 

fidi e’mtakun tulal sih sai. Yako haiflalu adat na pa aka 

mangkau tu utan.  
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4.1.3.4 Deskripsi Subjek 4  

Subjek telah mengalami berbagai macam perasaan seperti sedih, 

kecewa, dan cemas (sistem psikologis). Akan tetapi dilain sisi, subjek 

meyakini bahwa setiap hal yang terjadi merupakan kehendak Tuhan. 

Keyakinan tersebut diikuti dengan proses penyembahan kepada Tuhan Yang 

Maha Kuasa lewat pujian yang selalu dinyanyikannya (sistem spritual). 

Nilai-nilai kemandirian, dan anak yang dilahirkan oleh subjek tersebut pada 

akhirnya membuat subjek tetap bertahan dalam situasi ini (sistem budaya), 

walaupun hanya dengan mengkonsumsi singkong (sistem biologis). 

 

Ya lalen mehe tu sisai resek-resek. Hangsiak iar na junaina 

do hadi Opo nakenei dita. Hai nyanyiang yangya bawenek lea 

tung tong tu beto la bap’kamab Opalastala visa reterpito. Ya 

laleng ha tu ana ya babana na da tuke ya tu lalehat pa 

banewe eta han’na dola kamik kamak Opo. Biar moik baka 

ba mangkau mangin Opo na’ penatat kam ba’newet 

eta’han’na. 

 

 

4.1.3.5 Deskripsi Subjek 5  

Subjek mengalami berbagai macam dilematika psikologis yang 

membuatnya sempat tidak berdaya. Subjek hanya seorang diri merawat 

bayinya selama rentang waktu 20-26 hari dalam humkoit/koin. Walaupun 

demikian, subjek tetap meyakini bahwa tradisi ini dapat menyelamatkan 

setiap orang yang melakukannya. Keyakinan inilah yang akhirnya membuat 

subjek tetap bertahan. Subjek berdoa dan melakukan pemujaan terhadap roh 

leluhur dengan mencuci benda pusaka yang terdapat di dalam humkoit/koin. 

 

Ia lalen sisoda, dapunah yako petepunah isa mo. Nang 

gebaha emngesa-ngesa tu yako mo, la kam reuk na’mi ya nak 

mo. Fidi 20-26 lea. B’ia’r gamdi bu adatna tuke pielaik 

enewen lahahangsiak geba hardi’I duba hai adatna. Tulalet 
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hana ik yako pa farango.Ya salawatu tupunah sneban langei 

gebdololor tu hobo ipu sakaro hadi huma humkoit di’e lalen. 

 

 

4.1.3.6 Deskripsi Subjek 6 

Pengasingan yang dialami dalam humkoit/koin, selama kurang lebih 

tiga minggu hingga tiga bulan telah memunculkan kecemasan, dan ketakutan 

(sistem psikologis). Walaupun demikian kehadiran Tuhan dianggap mampu 

membebaskan dan menolong subjek dari rasa sakit yang dialaminya (berdoa) 

(sistem spiritual). Menurut tradisi penolakan berarti menunjukkan perilaku 

ketidaktaatan pada leluhur (sistem budaya). Oleh sebab itu, walaupun hanya 

dengan mengkonsumsi makanan kasbi (singkong) subjek tetap bertahan 

(sistem biologis). Subjek tetap memiliki keyakinan bahwa ada kuasa yang 

sanggup menjaga dan melindungi dirinya. Subjekpun merasa adanya 

penguatan dan sukacita. 

 

4.1.3.7 Deskripsi Subjek 7 

Subjek memaknai tradisi humkoit/koin sebagai sebuah tradisi 

penyelamat yang juga sekaligus dapat membawa malapetaka. Menurut 

subjek tradisi ini merupakan tradisi yang dapat memberikan kehidupan 

sekaligus kematian bagi siapapun yang menjalaninya. Tradisi ini sendiri 

pertamakali diketahui dari cerita ibunya. Berbagai macam tuntutan seperti 

mengkonsumsi makanan adat dan pemberian ASI sempat membuat subjek 

merasa kurang nyaman. Walaupun subjek banyak mengalami hal-hal yang 

cukup menekan dan membuatnya merasakan adanya kecemasan dan 

ketakutan akan tetapi kehadiran Tuhan dan leluhur dianggap mampu 

membuat subjek merasa lebih ringan dalam menghadapi situasi tersebut dan 

hal ini membawa subjek sampai pada tahap penerimaan diri. Subjekpun 

akhirnya menjalani tradisi ini, dengan penuh sukacita dan kepatuhan. 
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Ya laleng go prepa vene humkoit do da tuke gosan, gamdi 

buda tuke tongi e’ bohon. Adatna da due newen tu’ en mata la 

sane rahek daba hai’adatna. Adatna yako can fidi nang ina. E 

nat to’na ya baka lealea na du gostehuk mo. Iha gamdi pe’ bu 

Opo tu Gebbalat to bareuk yako.paeta’ na do yako bagossa-

gosa rahek. Laste-laste ya’puna iaro hangsiak to gossan-

gosan laleng olik eleng. 

 

 

4.1.3.8 Deskripsi Subjek 8  

Pada umumnya subjek memaknai tradisi humkoit/koin sebagai sebuah 

tradisi yang dapat mempertemukan dirinya dengan leluhur yang 

dipercayanya. Hal ini kemudian diikuti dengan tindakan berdoa dan 

melakukan pemujaan kepada benda-benda adat yang berada dalam 

humkoit/koin. Pemujaan terhadap benda-benda adat di dalam rumah tersebut, 

telah dilakukan secara-turun temurun oleh setiap anggota dalam keluarganya. 

Selain itu adanya peraturan tradisi meliputi pola hidup selama berada dalam 

rumah tersebut. Makanan yang dikonsumsi oleh subjek dan anaknya adalah 

singkong, dan seperti beberapa subjek lainnya yang berasal dari Kabupaten 

Buru, ASI hanya di berikan kepada bayi satu kali selama seminggu, hal ini 

membuat subjek merasa cemas mengenai kondisi anaknya. Walupun 

demikian subjek tetap memiliki keyakinan bahwa ada kuasa yang sanggup 

menjaga dan melindungi dirinya, sehingga tidak ada yang dapat 

membahayakan subjek. Keyakinan tersebut baru muncul ketika subjek 

melakukan doa.  

 

Ya tewa tu gebamtua erasat b’jga tu bareuk yako betot tong 

tu lea. Leuk fidi hana do gebleuk to puna ada’t padu puji tudu 

sebah iar handiak die humkoit lalen.gamdi petu’ enat hadi 

yako tuning anat baka die do mangkau. Er na hadi una puna 

yalaleng sisoda tu nang anat nake  newen. Beto lea ya 

salawatu la Opo barauk ya tu nang anat, ladatuke muan-

modan la kami. 
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Tabel 6. Interaksi Sistem Psikologi, Spritual, Budaya dan Biologis Subjek 

 

Subjek Interaksi Sistem Psikologi-Spritual-Budaya-

Biologi 

Interpretasi 

1. Subjek seringkali mengalami dilematika 

psikologi yang sempat membuat subjek tak 

berdaya (sistim psikologis).  Walaupun 

demikian kehadiran Tuhan dan roh para leluhur 

yang diyakini sebagai penolong yang mampu 

menenangkan, menolong dan membantu subjek 

untuk melewati setiap situasi yang ditemui 

dalam rumah tersebut. Subjek terus berdoa, dan 

berserah penuh kepada Tuhan (sistem spritual). 

Selama berada dalam rumah tersebut. Subjek 

dan bayinya hanya mengkonsumsi kasbi 

(singkong) (sistem budaya). Pemberian ASI juga 

hanya diberikan seminggu sekali, selama 

periode tersebut bayi hanya mengkonsumsi air 

rebusan dan tumbukan dari kasbi (singkong) 

(sistem biologis) 

 Terdapat keyakinan 

akan perlindungan 

Tuhan dan leluhur 

serta adanya 

kekuatan yang 

dirasa mampu 

menguatkan, 

meskipun berada 

dalam dilematika 

psikologis akan 

berbagi macam 

keterbatasan, 

kebutuhan, dan 

semua hal lainnya 

2. Berbagai dilematika yang dialami subjek pada 

saat melahirkan dan pasca melahirkan 

merupakan pengalaman psikologis meliputi 

kecemasan, ketakutan, dan hal-hal lain yang 

sangat dipengaruhi oleh ketentuan budaya. Hal 

tersebut juga diyakini subjek tidak terlepas dari 

kehendak dan campur tangan Tuhan. Subjek 

merasakan kebahagiaan yang disertai dengan 

penghayatan yang lebih bahwa tradisi ini bukan 

hanya sebuah keharusan, tetapi sebuah harapan 

akan adanya kehidupan yang baru 

 Kehadiran benda-

benda adat dalam 

humkoit/koin 

diyakini memiliki 

kekuatan dan untuk 

itu diharuskan 

melakukan 

pemujaan  

3. Tradisi pengasingan sendiri menurut subjek 

telah menjadi adat-istiadat sejak zaman leluhur 

(sistem budaya). Demikian subjek terus 

melakukan kegiatan doa yang dinaikan kepada 

Tuhan dan leluhur (sistem spiritual). Dalam 

kebudayaan masyarakat yang diikuti oleh subjek 

terkait dengan asupan makanan didalam rumah 

tersebut adalah mengkonsumsi kasbi (singkong). 

Terkait sistem biologis, interaksi ini ditemukan 

melalui gejala subjek dan bayinya dalam 

humkoit/koin. Pemberian ASI yang tidak intens 

sesuai standar kesehatan 

 Kehadiran Tuhan 

dan leluhur 

dianggap memiliki 

kekuatan yang 

mampu menjaga, 

melindungi dan 

menguatkan 

perempuan dalam 

humkoit/koin 

4. Subjek meyakini bahwa setiap hal yang terjadi 

merupakan kehendak Tuhan, keyakinan tersebut 
 Keyakinan bahwa 

apa yang terjadi 
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diikuti dengan proses penyembahan (sistem 

spritual). Walaupun disertai dengan berbagai 

macam perasaan seperti sedih, kecewa, dan 

cemas (sistem psikologis). Pengkonsumsian 

singkong yang intens dan pemberian ASI yang 

tidak intens (sistem biologis) sempat membuat 

subjek merasa kurang nyaman. Akan tetapi 

nilai-nilai kemandirian, dan anak yang 

dilahirkan oleh subjek tersebut pada akhirnya 

membuat subjek tetap bertahan dalam situasi ini 

(sistem budaya). 

merupakan 

kehendak Tuhan, 

dan harus dijalani 

meskipun disertai 

dengan berbagai 

dilematika 

psikologis, dan 

berbagai kebutuhan 

serta masalah yang 

dihadapi selama 

berada dalam 

humkoit/koin 

5. Subjek mengalami berbagai macam dilematika 

psikologis yang membuatnya sempat tidak 

berdaya. Subjek hanya seorang diri merawat 

bayi selama rentang waktu 20-26 hari. Akan 

tetapi subjek meyakini bahwa tradisi ini dapat 

menyelamatkan keyakinan inilah yang akhirnya 

membuat subjek tetap bertahan.  Subjek 

melakukan kegiatan doa dan pemujaan terhadap 

roh leluhur dengan mencuci benda pusaka dalam 

rumah. 

 Keyakinan bahwa 

tradisi humkoit/koin 

dapat memberikan 

keselamatan, 

meskipun dihimpit 

oleh berbagai 

macam dilematika 

psikologis. 

6. Pengasingan yang dialami dalam humkoit, 

selama kurang lebih tiga minggu hingga tiga 

bulan telah memunculkan kecemasan, dan 

ketakutan (sistem psikologis). Walaupun 

demikian kehadiran Tuhan dianggap mampu 

membebaskan dan menolong subjek dari rasa 

sakit yang dialaminya (berdoa) (sistem 

spiritual). Menurut tradisi penolakan berarti 

menunjukkan perilaku ketidaktaatan pada 

leluhur (sistem budaya). Oleh sebab itu, 

walaupun hanya dengan mengkonsumsi 

makanan kasbi (singkong) subjek tetap bertahan 

(sistem biologis). Subjek tetap memiliki 

keyakinan bahwa ada kuasa yang sanggup 

menjaga dan melindungi dirinya. Subjekpun 

merasa adanya penguatan dan sukacita. 

 Kehadiran Tuhan 

dipercayai dapat 

memberikan 

kebebasan dan 

keselamatan dari 

segala bentuk hal 

yang dirasa dapat 

menyakiti, dan 

ketaatan kepada 

perintah leluhur 

merupakan sesuatu 

hal yang sudah 

seharusnya 

dilakukan  

7. Subjek memaknai tradisi humkoit/koin sebagai 

sebuah tradisi penyelamat yang juga sekaligus 

dapat membawa malapetaka. Menurut subjek 

tradisi ini merupakan tradisi yang dapat 

memberikan kehidupan sekaligus kematian bagi 

siapapun yang menjalaninya, dan telah menjadi 

kepercayaan masyarakat setempat Tradisi ini 

sendiri pertama kali diketahui dari cerita ibunya 

 Memiliki 

keyakinan bahwa 

tradisi ini dapat 

memberikan 

jaminan 

keselamatan 

sekaligus 
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(sistem budaya). Selama berada dalam 

humkoit/koin subjek dan anaknya 

mengkonsumsi ubi-ubian seperti singkong 

(mangkau), ubi kombili dan dodie (sejenis ubi 

yang berukuran besar dan berwarna putih 

kemerahan (sistem biologis). Walaupun subjek 

banyak mengalami hal-hal yang cukup menekan 

dan membuatnya merasakan adanya kecemasan 

dan ketakutan (sistem psikologi), akan tetapi 

kehadiran Tuhan dan leluhur dianggap mampu 

membuat subjek merasa lebih ringan dalam 

menghadapi situasi tersebut (sistem spritual). 

Subjekpun akhirnya menjalani tradisi ini, 

dengan sukacita dan ketaatan. 

malapetaka bagi 

setiap orang yang 

menjalankannya. 

Kehadiran Tuhan 

dan leluhur 

dirasakan sangat 

berpengaruh 

terhadap proses 

kebertahanan dalam 

humkoit/koin, 

dengan berbagai 

macam dilematika 

psikologis yang 

ada.  

8. Pada umumnya subjek memaknai tradisi 

humkoit/koin sebagai sebuah tradisi yang dapat 

mempertemukan dirinya dengan leluhur yang 

dipercayainya. Hal ini kemudian diikuti dengan 

ritual pemujaan kepada benda-benda adat yang 

berada dalam humkoit/koin. Pemujaan terhadap 

benda-benda adat di dalam rumah tersebut, telah 

dilakukan secara turun-temurun oleh setiap 

anggota dalam keluarganya (sistem budaya). 

Makanan yang dikonsumsi oleh subjek dan 

anaknya adalah singkong, dan seperti beberapa 

subjek lainnya yang berasal dari kabupaten 

Buru, ASI hanya di berikan kepada bayi satu 

kali selama seminggu (sistem biologis). Hal ini 

membuat subjek merasa cemas mengenai 

kondisi anaknya (sistem psikologis). Walupun 

demikian subjek tetap memiliki keyakinan 

bahwa ada kuasa yang sanggup menjaga dan 

melindungi dirinya, sehingga tidak ada yang 

dapat membahayakan subjek. Keyakinan 

tersebut baru muncul ketika subjek melakukan 

doa kepada Opolastala dan leluhur (sistem 

spiritual).    

 Kepercayan akan 

adanya pertemuan 

dengan leluhur 

yang dipercaya 

dirasakan mampu  

memberikan 

kekuatan kepada 

perempuan dalam 

mengatasi segala 

masalah dan 

kebutuhan yang 

dialami selama 

berada dalam 

humkoit/koin. 

Sumber: Hasil Observasi dan wawancara bersama ke-8 Subjek Penelitian 

 

Informasi dalam Tabel 6 menyangkut dengan interaksi sistem 

psikologi, spiritual, budaya dan biologi dari ke-8 subjek memunculkan  

pemahaman bahwa ke-8 subjek kajian memiliki kesamaan terkait dengan 

faktor psikologis yakni ke-8 subjek kajian sama-sama memiliki dilematika 
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psikologis yang sama yakni mengalami kecemasan dan ketakutan. Meskipun 

mengalami berbagai macam dilematika psikologis seperti kecemasan, dan 

ketakutan, subjek kajian tetap memiliki kepercayaan bahwa mereka akan 

mendapatkan keselamatan dari Tuhan dan leluhur perempuan yang dikenal 

masyarakat Pulau Buru dengan sebutan Ina Kabuki (ibu penyelamat). 

Kepercayaan tersebut menjadi sumber kekuataan bagi subjek kajian untuk 

bertahan dalam situasi pengasingan. Kesamaan lainnya terkait dengan 

konsumsi makanan pokok selama berada dalam rumah koit/koin yakni 

singkong, dan ubi jalar merah yang disebut masyarakat dengan sebutan  ubi 

dodie merupakan (faktor biologis). Lebih lanjut, ditemukan bahwa pada 

umumnya faktor psikologis, spiritual, budaya dan biologis pada masing-

masing subjek kajian memiliki hubungan yang terkait satu dengan lainnya.  

 

4.1.4 Kebutuhan  atau Masalah yang Dialami Subjek  

4.1.4.1 Deskripsi Subjek 1  

Subjek berada dalam rumah pengasingan subjek seringkali 

mengungkapkan keinginannya untuk berjumpa dengan orang tua dan 

pasangannya. Subjek memiliki masalah yang dianggapnya cukup serius dan 

sempat membuatnya merasakan ketakutan dan kebosanan yaitu perihal pola 

hidupnya (makanan, dan minuman) selama berada dalam rumah 

pengasingan. Subjek sempat mengalami masalah pernapasan pada saat 

hendak melakukan proses pengasapan akan tetapi hal tersebut tidak 

berlangsung lama, mengingat kondisi rumah koit/koin yang cukup terbuka.  

Makanan yang konsumsi sehari-hari oleh subjek selama berada dalam 

humkoit/koin (rumah pamali) hanya berupa; dodie (sejenis ubi yang 

berwarna-warni) dan mangkau (singkong), ditemani dengan air kelapa dan 

air putih yang diambil dari sungai. Subjek juga sering merasakan kedinginan, 
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akibat dari udara sekitar yang sangat dingin. Pakaian dan kain yang 

digunakan subjek selama berada dalam humkoit/koin terbuat dari kapas.  

 

Makang itu, baru dari oyang dong pung moyang nene luhur 

laii e. Jadi ade jwa iko makang  dodie deng mangkau saja. 

Barang disini nieh makan bagitu saja.Ade Iko saja e 

kaka.Katong percaya saja, sudah dari dolo itu. Percaya 

Opolastala deng inakabuki tolong e. Walaupun mang ade 

dari kacil nieh jujur saja kaka yako na  jaga gatal-gatal kalo 

makan daong … ne katong bosan deng muntah. ee makanya 

ven baringi usappe air te. pung air susu ini akang pung tetes 

cumang sadiki saja. Kong ee jaga kasih ade kacil deng e air 

putih lai. 

 

 

4.1.4.2 Deskripsi Subjek 2  

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan didapatkan 

informasi bahwasannya selama berada dalam rumah subjek seringkali 

mengungkapkan keinginannya untuk berjumpa dengan orang tua dan 

pasangannya. Hal ini ditunjukkan bukan hanya secara lisan, air mata yang 

berlinang diwajah subjek saat menceritakan hal tersebut.  

Minimnya infrastuktur pembangunan dan pangan menjadi salah satu 

kendala yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis subjek yang 

mengalami kondisi pengasingan. Bagaimana tidak, sebagian besar 

pedalaman di Pulau Buru masih sangat susah untuk dijangkau sehingga 

pembangunan infrastuktur seperti sekolah dan puskesmas masih sangat amat 

jarang dijumpai. Hal ini sangat berpengaruh terhadapat tingkat pemahaman 

masyarakat setempat khusunya masyarakat pedalaman Pulau Buru, khusunya 

terkait dengan kesehatan (cara merawat bayi yang sesuai dengan kaidah 

kesehatan). Kebutuhan dan masalah subjek selanjutnya ialah terkait dengan 

proses penanganan pada saat melahirkan didalam rumah pengasingan. 

Dimana proses melahirkan yang dilakukan oleh subjek masih sangat 
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tradisional yaitu dengan menggunakan peralatan yang kurang steril dan 

higenis (tanpa adanya sentuhan medis).  

Pemotongan tali pusat bayi masih menggunakan potongan kecil dari 

bambu yang kemudian diruncing sedemikian tajamnya. Pada saat proses 

pemotongan tali pusat bayinya, subjek sempat mendapati masalah yang 

sempat membuatnya ketakutan bagaimana tidak tali pusat yang dipotongnya 

dengan menggunakan bambu tidak berjalan dengan baik sehingga sempat 

mengenai tubuh bayinya, selain itu terjadi pembengkakan pada pusat 

bayinya. Tempat tidur yang digunakan subjek selama berada dalam 

humkoit/koin terbuat dari bambu dan hanya beralaskan tikar. Kondisi ini 

membuat subjek tidak nyaman.  

Masalah kesehatan yang sempat dialami oleh subjek adalah muntah-

muntah. Setiap harinya subjek hanya mengkonsumsi  mangkau (singkong), 

dan air putih yang juga diambil dari sungai. Subjek mengalami perdarahan 

yang dialami oleh subjek. Perdarahan tersebut terjadi selama waktu yang 

cukup lama. Subjek sempat mengalami kondisi pingsan. Walaupun 

diperhadapkan dengan situasi demikian subjek tetap memiliki keyakinan 

bahwa apa yang telah terjadi merupakan kehendak dari Opolastala (Tuhan) 

dan juga adalah konsekuensi dari ketidaktaatan subjek dalam mengkonsumi 

obat-obatan tradisional sesuai dengan ajaran para leluhur yang telah 

diturunkan secara turun-temurun. 

 

Bong sudah punya satu anak, tapi waktu bong melahirkan 

anak pertama seng rasa sakit kayak gini. Memang rasa sakit, 

mar akang pung rasa seng kayak bagini jua e. Anak pertama 

pas perut rasa sakit kong air apa kah – apa kah tumpah na 

seng pake lama laii bong langsung tadudu deng dara-darah e 

kong ade Anto lahir mar yang satu ini sampe rasa-sasa mau 

putus tali jantong e. 
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4.1.4.3 Deskripsi Subjek 3  

Selama subjek berada dalam humkoit/koin subjek seringkali 

mengungkapkan keinginannya untuk berjumpa dengan orang tua dan 

pasangannya. Subjek memiliki masalah yang dianggapnya cukup serius dan 

sempat membuatnya merasakan ketakutan dan kebosanan yaitu perihal pola 

hidupnya (makanan, dan minuman) selama berada dalam humkoit/koin.  

Subjek mengalami nyeri pada bagian perut dan alat reproduksi, serta 

sempat mengalami pendarahan dalam waktu yang lama sebelum akhirnya 

melahirkan anaknya dalam humkoit/koin. Subjek akhirnya harus 

mengkonsumsi makanaan ataupun obat-obatan tradisional yang berada 

berada dalam humkoit/koin. Seperti halnya subjek sebelumnya yang juga di 

dapati peneliti di Rana, makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh subjek 

selama berada didalam humkoit/koin hanyalah mangkau (singkong) dan 

dodie (sejenis ubi yang berwarna-warni). Sedangkan untuk minumannya, 

subjek hanya mengkonsumsi air kelapa dan air putih yang diambil dari 

sungai yang berada tepat di sebelah kiri dari humkoit/koin yang 

ditempatinya.  

ASI tidak dapat diberikan secara intens kepada bayinya, pemberian 

ASI hanya dilakukan selama 1 minggu sekali. Selama rentang waktu tersebut 

subjek hanya memberikan air singkong yang diperas dan direbusnya. Hal ini 

semakin menambah ketakutan dalam diri subjek terkait dengan kondisi 

kesehatan tubuh dari bayinya.  

 

Betu yako die humkoit do, ya lalen la a dobuntu nang ina tu 

nang gama tu nagu geb’ha. Yako emtako tiring-tirin tub aka 

ena sisia hadih rahek. Yak fukang soso tiring-tirin eta rena pa 

puseng kolong ono, eta dapunah rahmanun em rahik lah 

yako. Fidi yabarogo humkoit domoi yak bakaba dodi, 

mangkau u tu uta nawat rahek e. Nanggu Nyinut do moik 
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niwe’waen tu wamua ba. Soso’waen tetuke gosgosa mo pa eta 

pam yako tako nang anat tiring-tirin 

 

 

4.1.4.4 Deskripsi Subjek 4  

Masalah yang sempat dialami oleh subjek ketika berada dalam 

humkoit/koin adalah dimana subjek sempat mengalami pendarahan yang 

cukup lama setelah melahirkan. Sama halnya dengan beberapa subjek yang 

lain, pola konsumsi yang diterapkan semakin menambah kecemasan, sebab 

dirasa membahayakan perkembangan bayi dan adanya ketakutan karna  tidak 

dapat memberikan ASI kepada bayinya. 

 

Yako eban’sepo buraha raha baiko etam rahik tem 

Derek.Moiik enan hardi ya bakar’di puna’h ya lalen gono 

bohot-bohot. Ya rasa hadi gosa mo lah nang anat naken 

newen ihardi i yako hamtako mersososongwain gosa mo ngei 

na anat. ‘’Anavina doo smte. Da gosahaid fidi rahamanun’ 

Hadi brknt Ina Kabuki.Sika Thu Ina Kabuki Pdam deveda 

anavina. Karomon die baadue na anavina ino die do e damu 

jarap tiring eta anavina digosa. Ina Kabuki Wene Raheke 

anavina die gosa tu faran. Lahala ana geba ha puna huma 

emkele pi, hum rahe pi, pespelek ashl huma. 

 

 

4.1.4.5 Deskripsi Subjek 5  

Selama berada dalam humkoit/koin, subjek seringkali 

mengungkapkan keinginannya untuk berjumpa dengan orang tua. Subjek 

memiliki masalah yang dianggapnya cukup serius dan sempat membuatnya 

merasakan ketakutan dan kebosanan terhadap makanan, dan minuman yang 

dikonsumsi selama berada dalam rumah tersebut. Sehari-hari subjek hanya  

memakan ubi yang disebut dodie dan mangkau (singkong).  

Subjek sempat melakukan percobaan bunuh diri selama dua kali. Hal 

ini dilakukan subjek dengan cara meminum obat tradisional dan juga sempat 

memotong urat nadinya.  
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Hadi yako badi humkoit, lalen-lalen ya lalego la dobon tu nang 

gebamtuat to tu na gebha. Ya lalen ngono seiik kontu et nat tu 

nyinut fidi ya badefo die humkoit. Lelar-lear doyakbaka ba 

dodie tu mangkau. Laleruah haik yaelah-elah lah a mata 

konomhewak.Akeba eeee… fhnnn mslah 

 

 

4.1.4.6 Deskripsi Subjek 6  

Selama subjek berada dalam rumah pengasingan subjek sempat 

mengalami pendarahan dan sempat tidak sadarkan diri. Subjek mengalami 

ketakutan yang berlebihan dan cemas akan asupan makanan yang harus 

diberikan kepada bayinya.  

Subjek dan anaknya sempat mengalami masalah pernapasan pada 

saat hendak melakukan proses pengasapan, akan tetapi hal tersebut tidak 

berlangsung lama, mengingat kondisi humkoit/koin yang cukup terbuka. 

Subjek juga sering merasakan kedinginan. Pakaian dan kain yang digunakan 

selama berada dalam humkoit/koin dirasakan subjek terlalu tipis. 

 

Ya dapak rahmanun eta atewa laleng mo. Yako emtako res-

resek e to ignan hana la balaik nanganat na. Yako tu nang 

anat lalen names smehek, bugehan mo rabo-robo podifuk. 

Huma diflalgada ba’ pa,iar barogo ledak.  

 

 

4.1.4.7 Deskripsi Subjek 7  

Selama berada dalam rumah tersebut, subjek tidak dapat memberikan 

ASI secara rutin kepada bayi yang dilahirkannya. Hal ini dilatarbelakangi 

oleh kebiasaan yang telah  dilakukan oleh perempuan-perempuan 

sebelumnya, dimana bayi yang dilahirkan juga dapat mengkonsumsi 

makanan mangkau (singkong) yang direbus, ditumbuk, kemudian diperas 

airnya. 
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 Pemberian ASI hanya dilakukan sekali selama seminggu, hal ini 

dikarenakan ASI yang dimiliki subjek tidak terlalu banyak. Kebutuhan 

subjek akan adanya pendampingan dari suami dianggapnya mampu 

memberikan ketenangan kenyamanan bagi subjek ketika menjalani tradisi 

humkoit/koin bagi perempuan pada saat melahirkan, akan tetapi hal tersebut 

tidak dialaminya. Subjek sering merasakan kedinginan, pakaian dan kain 

yang digunakan menurut subjek terlalu tipis.  

 

Yak tepsoso androin anamihan haik nake toro wahe mo. Iha 

na do idi fili betubalak haik do anamihan die dulaik to 

mangkau papu waen padi’no. Anat’ die yako psoso mhinggu 

lalen, laleh hemsian. I’na do sosowae gosa mo. Na yak’ lalen 

do lam ngesa-ngesa tu nang gebha. Ngesa-ngesah tu gebha 

do, ya lalen oli, laleng moda pamtako tehu isa mo. 

 

 

4.1.4.8 Deskripsi Subjek 8  

Selama berada dalam rumah tersebut subjek sempat melakukan 

percobaan bunuh diri selama satu kali. Menurut subjek, hal tersebut 

dilatarbelakangi oleh adanya kekuatan mistis yang membuatnya merasa 

ketakutan. Walaupun demikian subjek tetap berusaha untuk lebih 

mendekatkan diri kepada Tuhan. Selanjutnya subjek sempat mengalami 

masalah dengan makanan yang dikonsumsinya selama berada dalam rumah 

tersebut. Dimana subjek mengalami kondisi sakit dibagian perutnya setiap 

kali mengkonsumsi makanan pokok dalam rumah tersebut, akan tetapi 

subjek tetap bertahan dan mengkonsumsi kembali makanan tersebut. Subjek 

meyakini bahwa lama-kelamaan ia akan terbiasa. 

 

Lalen sa gamna yahama la mata konom hewak. Iha die do agin 

walan no nunu wasa eta yako gamdi. Gamdi tongi bu yako na lea 

beto laha la Opo. Yako fuka ngumpei eta dakarholi tu’ enat 

hadih bakahdie  mangkau bah. Hagamdi bu yako t’tp farang pa 

eta han’na ya temugak mangkau mo. 
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Tabel 7. Kebutuhan atau Masalah yang Dialami Subjek 

 

Subjek  Saat Melahirkan  Pasca Melahirkan Jenis Kebutuhan 

1.   Keinginan untuk 

berjumpa dengan 

orang tua dan 

pasangannya 

 Keinginan untuk 

bersalin pada 

tempat tidur yang 

nyaman 

 Keinginan untuk 

berjumpa dengan 

orang tua dan 

pasangannya 

 Mengalami 

masalah 

pernapasan saat 

melakukan proses 

pengasapan 

 Singkong dianggap 

tidak sehat jika 

dikonsumsi secara 

rutin  

 Kedinginan akibat 

pakaian dan kain 

yang digunakan 

terbuat dari kapas 

dengan volume 

kain yang tipis.  

Kebutuhan 

Primer 

 Pangan 

 Sandang 

 Papan 

 Cinta 

Kasih  

(orang tua, 

dan suami) 

 Rasa aman 

 Rasa 

nyaman 

 

2.   Keinginan untuk 

berjumpa dengan 

orang tua dan 

pasangan 

 Proses melahirkan 

menggunakan 

peralatan yang 

sangat tradisional 

(tanpa adanya 

sentuhan medis) 

 Kebutuhan akan 

tempat tidur yang 

nyaman 

 Keinginan untuk 

berjumpa dengan 

orang tua dan 

pasangannya 

 Kebosanan 

terhadap makanan 

yang dikonsumsi 

 Muntah-muntah  

 Perdarahan cukup 

lama 

 Terjatuh dan 

pingsan 

 Kebutuhan akan 

tempat tidur yang 

nyaman  

1. Kebutuhan 

Primer  

 Cinta kasih 

(orang Tua, 

dan suami) 

 Pangan  

 Kesehatan 

(peralatan 

higenis) 

 Pedidikan 

formal 

 

2. Kebutuhan 

Sekunder 

 Tempat 

tidur 

3.   Keinginan untuk 

berjumpa dengan 

orang tua dan 

 Keinginan untuk 

berjumpa dengan 

orang tua dan 

Kebutuhan 

Primer 

 Pangan 
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pasangan  pasangannya 

 Mengalami nyeri 

pada bagian perut 

dan alat reproduksi 

 Pendarahan cukup 

lama 

 Pemberian ASI 

tidak intens 

(1*seminggu) 

 Kejenuhan 

mengkonsumsi 

singkong 

 Kesehatan 

 Cinta kasih 

(orang tua 

dan suami) 

4.   Keinginan untuk 

berjumpa dengan 

orang tua dan 

pasangannya 

 Keinginan untuk 

berjumpa dengan 

orang tua dan 

pasangannya 

 Pendarahan  

 Kejenuhan 

mengkonsumsi 

singkong 

Kebutuhan 

Primer 

 Pangan 

 Kesehatan 

 Cinta kasih 

(orang tua 

dan suami) 

5.   Keinginan untuk 

berjumpa dengan 

orang tua  

 Keinginan untuk 

berjumpa dengan 

orang tua  

 Percobaan bunuh 

diri (selama 2*) 

 Kejenuhan 

mengkonsumsi 

singkong 

Kebutuhan 

Primer 

 Cinta kasih 

(orang tua) 

 Pangan  

 Kedamaian  

6.   Keinginan untuk 

berjumpa dengan 

orang tua dan 

pasangannya 

 Keinginan untuk 

berjumpa dengan 

orang tua dan 

pasangannya 

 Pendarahan dan 

pingsan  

 Gangguan 

pernafasan 

 Kedinginan 

(pakaian terbuat 

dari kain yang 

tipis) 

 Kejenuhan 

Kebutuhan 

Primer 

 Kesehatan 

 Pangan 

 Sandang 
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mengkonsumsi 

singkong 

7.   Keinginan untuk 

bertemu dengan 

suami 

 Keinginan untuk 

bertemu dengan 

suami 

 Kedinginan 

(pakaian terlalu 

tipis) 

Kebutuhan 

Primer 

 Cinta kasih 

(suami) 

 Sandang 

8.   Keinginan untuk 

bertemu dengan 

suami  

 Keinginan untuk 

berjumpa dengan 

suami 

 Pemberian ASI 

tidak intens 

Kebutuhan 

Primer 

 Cinta kasih 

(suami) 

 Pangan 

Sumber: Hasil Observasi dan wawancara bersama ke-8 Subjek Penelitian. 

 

Berdasarkan Tabel 7 dapat disimpulkan bahwa ke-8 subjek kajian 

memiliki beberapa kesamaan antara lain; (1) Keinginan untuk mendapatkan 

cinta kasih (perhatian, pendampingan, bantuan dari orang-orag terdekat 

seperti; orang tua, dan suami) baik pada saat melahirkan dan pasca 

melahirkan. (2) Kebutuhan pangan. (3) Kebutuhan sandang. dan (4) 

Kesehatan. Selanjutnya berdasarkan Tabel 7 juga menggambarkan bahwa 

pendidikan formal juga merupakan salah satu kebutuhan yang 

mempengaruhi kehidupan subjek.  
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4.1.5 Keseluruhan Rangkuman Analisis Delapan Deskripsi Subjek  
 

Tabel 8. Tabel Analisis Deskripsi Delapan Subjek 

 

Desa Kategori Rangkuman Deskriptif 

Rana 

(Desa 

Waemite; 

Dusun 

Kaktuan) 

Kesehatan 

Fisik 
 Perempuan mengalami kepala sakit, 

muntah, perdarahan, demam dan 

mengeluarkan keringat. 

 Pengalaman 

Psikologis & 

Reaksi 

Emosional 

 Perempuan multigravida yang 

mengikuti tradisi ini sempat mengalami 

kecemasan, sedih, takut, merasa 

bimbang, dan sangat mengkuatirkan 

kondisi bayi juga dirinya.  

 Perempuan primigravida sering 

menghela nafas dan mengigit kukunya 

karena adanya kecemasan akan nasib 

anaknya jika terus berada lama 

humkoit/koin.  

 Perempuan primigravida memiliki 

kecemasan yang lebih besar 

dibandingkan dengan perempuan 

multigravida. Hal ini ditandai dengan 

adanya keinginan perempuan 

primigravida untuk mengakhiri 

hidupnya.  

 Perempuan primigravida merasakan 

adanya kebingungan, dan ketakutan 

akan kondisi rumah, dan anak yang 

dilahirkan. 

 Namun dilain sisi para primigravida 

merasakan kebahagiaan karena dapat 

merawat bayinya.   

 Kebutuhan 

atau masalah 
 Perempuan multigravida mengalami 

masalah dengan penyesuaian diri dalam 

humkoit/koin 

 Perempuan primigravida membutuhkan 

dukungan dari suami dan juga 

mengharapkan adanya pendampingan 

dari ayah, ibu, dan sanak saudaranya.  
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 Perempuan primigravida juga merasa 

kebingungan dalam hal merawat bayi 

seorang diri.  

 Perempuan multigravida dan 

primigravida memiliki 

ketidaknyamanan dengan kondisi 

rumah pengasingan yang dingin, kecil 

dan gelap pada malam hari. 

Pendidikan  Perempuan diPulau Buru rata-rata 

menjalani pendidikan hingga jenjang 

Sekolah Dasar (SD).  

 Interaksi 

sistem sosial-

budaya-

psikologi, 

spiritual dan 

biologis 

 Pada umumnya baik perempuan 

multigravida dan primigravida 

mengalami ketakutan, kecemasaan dan 

keterpurukan.  

 Pemberian ASI yang tidak intens dan 

konsumsi makanan pokok berupa 

singkong, sebagai bahan pangan telah 

diwariskan secara turun-temurun. 

Perempuan tersebut tetap meyakini 

adanya suatu kekuatan besar yang 

mampu menolong ibu dan bayi. Kondisi 

berat yang dialami membuatnya selalu 

berdoa kepada Tuhan serta leluhur agar 

dapat bertahan sampai tradisi ini 

berakhir. Tradisi ini dianggap 

memberikan sukacita kepadanya dan hal 

yang sama juga telah dirasakan oleh 

sebagian besar keluarganya, sehingga 

setiap ritual yang diadakan selama 

berada dalam rumah tersebut selalu 

diikuti olehnya secara intens. 

Mangeswaen Kesehatan 

Fisik 
 Dua perempuan multigravida yang 

diteliti mengalami gangguan pada 

pernapasannya. 

 Dua perempuan primigravida yang 

diteliti mengalami perdarahan. 

 Pengalaman 

Psikologis & 

Reaksi 

Emosional 

 Perempuan primigravida mengalami 

ketakutan dan kecemasan, mengenai 

tempat pengasingan dan juga 

merasakan kebingungan dalam 
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merawat bayi didalam kondisi 

pengasingan. Walaupun demikian para 

perempuan primigravida tetap 

merasakan kebahagiaan karena dapat 

melahirkan bayinya dengan selamat. 

Selain itu perempuan primigravida juga 

hanya bisa meletakkan tangan 

kanannya kebagian dada sambil 

menarik nafas dan kemudian 

menghembuskannya kembali sambil 

tersenyum. 

 Kebutuhan 

atau masalah 
 Perempuan multigravida memiliki 

keinginan untuk mendapatkan 

pendampingan dari keluarga seperti 

orag tua dan terlebih dari suami.  

 Perempuan primigravida memiliki 

kebutuhan untuk didampingi oleh 

suami dan orang tuanya, terutama 

sosok ibu.  

 Pendidikan  Pendidikan yang ditempuh hingga 

jenjang SD 

 Interaksi 

sistem sosial-

budaya-

psikologi, 

spiritual dan 

biologis 

 Perempuan multigravida ataupun 

primigravida mengalami kecemasan 

akan kondisi rumah dan juga kondisi 

anak yang dilahirkan. Tradisi humkoit 

menunjukkan bentuk kesatuan antara 

masyarakat dengan budayanya. 

Meskipun berada dalam semua kondisi 

cemas dan takut selama berada dalam 

rumah pengasingan, doa selalu 

dipanjatkan untuk menyerahkan diri 

kepada Tuhan dan roh para leluhur yang 

diyakini sebagai penolong. Kehadiran 

Tuhan dan leluhur dianggap mampu 

menjamin keselamatannya dan 

memberikan sukacita. Sehingga 

akhirnya subjek tetap bertahan dalam 

situasi tersebut. Selama berada dalam 

rumah pengasingan, subjek dan bayinya 

hanya mengkonsumsi kasbi (singkong). 

Pemberian Asi hanya diberikan 
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seminggu sekali, dan selama periode 

tersebut bayi hanya mengkonsumsi air 

rebusan dan tumbukan dari kasbi 

(singkong). 

 

Tabel 8 menunjukan bahwa ke-8 subjek kajian memiliki kesamaan 

dalam beberapa hal baik terkait pengalaman psikologis, rekasi emosi, 

interaksi sistem psikologi, spritual, budaya, biologi, dan kebutuhan atau 

masalah selama berada dalam rumah koit/koin. Indikator-indikator 

(psikologis, rekasi emosi, interaksi sistem psikologi, spritual, budaya, 

biologi, dan kebutuhan atau masalah) tersebut saling mempengaruhi. Selain 

itu, pendidikan formal dan kesehatan fisik juga menjadi faktor eksternal yang 

juga sangat penting dan mempengaruhi kehidupan ke-8 subjek kajian.  

Kondisi lingkungan fisik, sosial budaya saat ke-8 subjek kajian 

mengikuti tradisi humkoit/koin umumnya hanya memiliki sedikit perbedaan. 

Hal ini dikarenakan sistim aturan adat yang diberlakukan dari waktu ke-

waktu tetap sama, baik; ritual semake/babento, nyanyian dan tarian Ina Fuka 

(tarian seorang Ibu dari Pulau Buru), dan pola konsumsi, yang berbeda dari 

kondisi fisik, sosial budaya hanya tergambarkan lewat cara berpakaian 

perempuan selama berada dalam humkoit/koin. Ke-5 subjek kajian yang 

masing-masing berusia 89, 78, 72, 67, dan 63 mengungkapkan bahwa selama 

berada dalam tempat pengasingan mereka hanya diperbolehkan 

menggunakan pakaian dan akseseoris adat, seperti; hat hindu (gelang emas), 

rehet vina (sejenis ikat rambut yang terbuat dari akar dan ranting pohon yang 

teksturnya lentur dan lembut) serta manik ikat (kalung panjang berwarna 

warni dan ada yang terbentuk dari kerang) yang digunakan bukan saja 

sebagai pelengkap dari pakaian adat seorang perempuan Buru, akan tetapi 

terdapat filosofi dibalik balutan manik ikat. Manik Ikat yang digunakan pada 

pakaian adat dianggap sangat penting untuk menjaga identitasnya sebagai 
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perempuan Bumi Bipolo (Pulau Buru) dalam strata sosialnya (golongan, 

kasta), dimana jika seorang perempuan yang berasal dari golongan atau kasta 

raja jumlah manik ikat akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan 

perempuan yang berasal dari golongan rakyat biasa, dan golongan depati 

(tabib). Subjek kajian lainnya yang berada pada rentang usia dibawah ke-5 

subjek sudah tidak menggunakan aturan perihal pemakaian pakaian adat 

yang terbuka selama berada dalam humkoit/koin. Menurut mereka, alasan 

mereka tidak lagi menggunakan pakain adat yang terbuka dilatarbelakangi 

oleh paham yang dituturkan oleh para tetua adat bahwa pakaian adat saat 

diera para tetua cukup terbuka dan tidak baik jika digunakan dalam 

mengikuti tradisi humkoit/koin. Pakaian adat yang terbuka dianggap dapat 

menyebabkan perempuan merasakan kedinginan dan dapat berujung pada 

hal-hal yang tidak diinginkan seperti sakit flu, batuk, bahkan kematian.  

 

4.2 PEMBAHASAN  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: pengalaman psikologis 

perempuan hamil saat melahirkan dan pasca melahirkan dalam humkoit/koin. 

Reaksi emosi perempuan hamil saat melahirkan dan pasca melahirkan dalam 

humkoit/koin. Interaksi sistem antara psiklogis, spiritual, budaya dan biologis 

perempuan hamil, dan kebutuhan-kebutuhan yang mucul dari masalah-

masalah yang dialami oleh perempuan, dan kebutuhan atau masalah yang 

dialami oleh perempuan hamil pada saat melahirkan dan pasca melahirkan 

dalam humkoit/koin yang kemudian dikaji dari teori psikoanalitis dan 

dilengkapi dengan hasil-hasil penelitian terkait. Teori psikoanalitis memiliki 

3 komponen yakni; komponen kesadaran, komponen ketidaksadaran pribadi, 

dan ketidaksadaran kolektif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peranan dari aspek 

kesadaran yang dikategorikan dalam kesadaran pasif. Kesadaran pasif adalah 
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keadaan dimana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang 

diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal dalam 

menyesuaikan tuntutan lingkungan (Pakpahan, 2013). Baik subjek 

primigravida ataupun subjek multigravida menunjukkan adanya sikap 

penerimaan atau persetujuan untuk mengikuti tradisi humkoit/koin. 

Persetujuan ini juga dilandaskan oleh adanya kesadaran subjek akan 

identitasnya sebagai anavina Bumi Bipolo (perempuan Pulau Buru).  

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya unsur ketidaksadaran 

personal. Ketidaksadaran personal (personal unconscious) merangkum 

seluruh pengalaman yang terlupakan, ditekan, atau dipersepsikan secara 

subliminal pada seseorang. Ketidaksadaran tersebut mengandung ingatan dan 

impuls masa silam, kejadian yang terlupakan, serta berbagai pengalaman 

yang disimpan dalam alam bawah sadar yang dibentuk oleh pengalaman 

individual (Feist & Feist 2013). Pola kehidupan masyarakat Pulau Buru yang 

ditandai dengan ketaatan untuk menjalankan tradisi humkoit/koin, 

menunjukkan bahwa setiap individu telah terinternalisasi dengan 

kepercayaan tersebut. Alwisol (2014) mengungkapkan bahwa ketidaksadarn 

personal berisikan tingkah laku, perasaan, dan pikiran yang ditekan dan 

diabaikan. Melalui ketidaksadaran personal, sekelompok ide terikat 

bersamaan menjadi sebuah bentuk yang disebut oleh Jung sebagai suatu 

kajian kompleks, dan pada umumnya, sifat kompleks adalah ketidaksadaran, 

walaupun faktor-faktor yang berhubungan mungkin saja dapat menjadi 

kesadaran dari waktu kewaktu (Mutmainna, 2019). Hasil penelitian juga 

menunjukkan adanya kompleks mengenai ibu, dan rendah diri yang secara 

tidak sadar dimunculkan oleh subjek primigravida akan status sosialnya yang 

tergolong sebagai rakyat biasa, atau bukan berasal dari golongan raja, raja 

tamu, dan depati (tabib). Kondisi tersebut telah membentuk kepribadian dan 

perilaku subjek selama berada dalam humkoit/koin. Subjek menilai dirinya 
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tidak mampu, dan tidak pantas berada dalam humkoit/koin. Hal ini berkaitan 

dengan konsep kompleks sebagai magnet yang menarik atau 

mengkonsentrasikan berbagai pengalaman yang ada. Dengan adanya 

kompleks rendah diri, maka inti perasaan rendah diri ini secara tidaksadar 

membuat subjek berperilaku sesuai konsep tersebut. 

Hasil penelitian lainnya terkait dengan proses perkembangan 

kepribadian yang tercermin dipengaruhi oleh ketidaksadaran kolektif  juga 

meliputi; persona, shadow, anima/animus dan arketipe terkait dengan situasi 

tertentu (kelahiran, kematian, kepercayaan kepada Tuhan, setan, adat 

makanan pokok, suami, orang tua (dukungan) dan orang-orang yang 

dianggap bijak). Salah satu bentuk ketidaksadaran kolektif yang 

mempengaruhi perkembangan kepribadian adalah shadow. Alwisol (2009) 

mengungkapkan bahwa shadow adalah unsur insting yang berlangsung 

secara tidak sadar dan merupakan segala bentuk pikiran serta pemahaman 

yang memberikan pandangan tentang pengalaman-pengalaman tertentu. 

Menurut Syafitri & Liyanti (2013), kajian psikoanalitis juga menekankan 

peran dari seseorang baik ibu atau ayah yang dianggap mampu memberikan 

rasa nyaman dan menjadi figur penyelamat yang dapat membantu, 

melindungi dan melayani (wise old dan great mother). Konsep great mother 

ini mengacu pada ritual, mitologi, seni dan catatan mimpi serta fantasi dalam 

banyak budaya melalui feminitas yang disimbolkan sebagai ibu yang 

mengasuh, ibu agung, alam, ibu bumi dan merepresentasikan kekuatan dan 

destruksi, pengasuhan dan ketakutan, yang telah diturunkan turun-temurun. 

Hasil penelitian ini berhubungan dengan mitos atau cerita rakyat mengenai 

Ina Kabuki sebagai great mother yang membuat subjek mampu bertahan, 

karena merasa ada dukungan sosial spiritual dari arwa leluhur. Ina Kabuki 

diyakini para subjek sebagai sosok yang membantu, melindungi, dan 

menyelamatkan perempuan yang mengalami kesakitan dalam proses 
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melahirkan. Berangkat dari konsep tersebut maka Shadow dalam penelitian 

ini terbentuk dari arketipe bayangan sosok Ina Kabuki yang digambarkan 

dengan adanya pengalaman yang diperoleh dari pihak lain (keluarga dan 

masyarakat) terkait dengan kehadiran Ina Kabuki dan hal ini kemudian 

diyakini subjek dapat memberikan pertolongan dan keselamatan bagi subjek 

saat melahirkan di rumah pengasingan, sehingga penekanan dan pemahaman 

tersebut secara otomatis telah membentuk proses ketidaksadaran kolektif 

perempuan Buru dalam humkoit/koin.  

Sistim kepercayaan adat yang begitu mengental dalam diri subjek 

kajian yang berusia 89, 78, 72,67, dan 62 membuat mereka sangat berhati-

hati dalam menuturkan tentang apa yang diyakininya. Ke-5 subjek 

mengungkapkan bahwa selama sisa hidup mereka akan tetap meyakini 

bahwa budaya dan adat istiadat terkait dengan sistim kehidupan perempuan 

Buru sangatlah sakral. Ke-5 subjek tidak ingin membuka diri dengan 

perkembangan sistim budaya yang baru terkait dengan sistim penggunaan 

pakain adat selama berada dalam humkoit/koin. Ke-3 subjek lainnya yang 

berada dalam rentang usia 15, 16, dan 29 juga memiliki keyakinan yang 

sama dengan ke-5 subjek, akan tetapi ke-3 subjek kajian juga cukup 

membuka diri dengan perekembangan yang ada, hal ini digambarkan mereka 

dengan menggunakan pakaian adat cele yang moderen dan kain tenun selama 

berada dalam humkoit/koin. Baju cele sendiri adalah baju berwarna merah 

terang dengan motif garis-garis emas atau perak yang geometris. Kainnya 

tebal tapi tetap nyaman digunakan. Sedangkan KBBI (2018) 

mengungkapkan bahwa tenun merupakan hasil kerajinan yang berbahan 

benang (kapas, sutra) dan dibentuk dalam balutan kain, dengan cara 

memasukan benang secara melintang pada ikatan tali agar dapat menjatuh 

menjadi sebuah bahan kain yang bentuk corak, ukuran, motif dan warna 

yang berfariatif. Selanjutnya Saputra (2019) mengungkapkan bahwa 
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penggunaan pakaian adat tenun di era moderen, walaupun dalam bentuk 

yang moderen dan sesuai dengan keinginan hati tetap merupakan salah satu 

bentuk dari pelestarian budaya, dan bahwasannya kain tenun itu sendiri 

menandai asal muasal dari suatu ekosistim budaya kelompok atau daerah 

tertentu.  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada keyakinan adat dan 

pandangan sosial budaya di Pulau Buru yang terus meyakini bahwa singkong 

dianggap memiliki makna yang lebih luas dari sekedar sumber gizi. Arketipe 

terkait dengan makanan singkong, telah membentuk kepribadian masyarakat, 

terkhususnya perempuan dalam humkoit/koin dan dipercaya oleh masyarakat 

adat Pulau Buru sebagai makanan sakral yang dikonsumsi oleh para 

leluhurnya dan diyakini dapat menguatkan tubuh. Makanan singkong telah 

dikonsumsi oleh perempuan Buru selama pasca melahirkan secara turun-

temurun (Jayanti, dkk, 2014). Pemahaman atau keyakinan tersebut 

berbanding-terbalik dengan hasil penelitian Nurti (2017) & Sediaoetama 

(2010) yang mengungkapkan tentang kandungan protein ubi kayu (singkong) 

yang jauh lebih rendah, serta banyak yang mengandung senyawa linamarin 

dan lotaustralin yang dapat menjadi racun sianida. Hartati, Kurniasari, & 

Yulianto, (2008) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa sianida 

yang mengendap dapat menimbulkan keracunan, dan menimbulkan 

penyumbatan saluran pernapasan sehingga dapat menimbulkan sesak nafas. 

Selain dampaknya menghambat kelancaran peredaran darah disekitar kepala 

dan menegangkan otot saraf kepala sehingga menimbulkan rasa pusing, 

artinya bahwa jenis makanan ini tidak baik dikonsumsi secara rutin dalam 

kurun waktu tertentu oleh seorang perempuan yang sedang hamil, sedang 

melahirkan, sudah melahirkan ataupun sedang menyusui. Salah satu faktor 

penyebab ketidaktahuan masyarakat setempat adalah terkait dengan sangat 
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minimnya infrastuktur pendidikan didaerah-daerah pedalaman yang masih 

memegang teguh nilai-nilai dan ajaran yang diturunkan oleh leluhurnya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya arketipe terkait dengan 

kebutuhan subjek terhadap dukungan sosial dari orang tua dan suami. Peran 

dari dukungan keluarga sangat penting dalam rangka pemberian motivasi 

terhadap perempuan yang mengalami pengasingan khususnya kepada 

perempuan yang berada dalam rentang usia remaja yang masih memiliki 

kerentanan dan minimnya pengalaman dalam berbagai hal, salah satunya 

dalam hal merawat bayi. Selanjutnya, subjek primigravida ataupun subjek 

multigravida sama-sama menjadikan keluarga dan masyarakat sebagai 

sumber utama dalam menanamkan pengetahuan lewat cerita-cerita mitos 

mengenai tradisi yang dijalaninya. Arketipe terkait dengan pengetahuan yang 

berasal dari keluarga dan masyarakat,  tanpa disadari telah membentuk 

pengalaman subjek. Pengalaman yang diperoleh dari pihak lain (keluarga 

dan masyarakat) ini, kemudian diyakini subjek dapat memberikan 

pertolongan dan keselamatan bagi subjek saat melahirkan di rumah 

pengasingan. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari ketidaksadaran 

kolektif yang berdasar konsep psikoanalitis diperoleh secara turun-temurun 

dan memberi gambaran mengenai aspek kehidupan, dianggap sebagai 

kebenaran dan diturunkan dari generasi kegenerasi berikutnya.  

Anima/animus dalam penelitian ini digambarkan dengan perilaku 

yang kontradiktif dengan status sexnya yang menggambarkan ketangguhan 

dari kedelapan subjek (perempuan) yang tetap bertahan dalam situasi 

pengasingan baik saat melahirkan sampai dengan pasca melahirkan, dengan 

segudang aktifitas yang berat dan hanya dilakukan seorang diri dalam kurun 

waktu yang cukup lama sesuai dengan ketentuan yang ada. Meskipun 

keikutsertaan dari beberapa subjek dalam mengikuti tradisi ini 

dilatarbelakangi atas dasar keterpaksaan dan ketidakberdayaan, akan tetapi 
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subjek primigravida dan multigravida tetap menjalani tradisi humkoit/koin 

sampai selesai. Keikutsertaan ini merupakan salah satu bentuk persona 

dimana para subjek berusaha menempatkan dirinya sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh masyarakat terhadap dirinya. 

Jung, 1986 (dalam Sulung & Saefudin, 2015) melalui teori 

psikoanalitisnya, mengungkapkan bahwa tingkah laku manusia dibimbing 

oleh masa lalu, lingkungan, ataupun unsur-unsur lain untuk mencapai 

aktualisasi diri. Jung lebih lanjut menjelaskan bahwa hal tersebut juga tidak 

terlepas dari persiapan untuk masa yang akan datang, sebagai bentuk dari 

potensialitas diri (self), yang didasarkan pada pemahaman bahwa 

kepercayaan terhadap nilai-nilai yang telah diwariskan adalah bagian yang 

tidak terpisahkan dalam proses individuasi. Dengan demikian maka dapat 

diungkapkan bahwa kedelapan subjek telah melalui berbagai macam 

perjuangan batin hingga dapat bertahan dalam kondisi tersebut dan hal ini 

merupakan penjabaran dari proses individuasi. Proses individuasi sendiri 

merupakan sebuah perjuangan yang dilingkupi dengan berbagai macam 

aspek dan tantangan yang akhirnya membuat individu menemukan sesuatu 

yang utuh, sesuatu yang bergerak maju menuju kesempurnaan atau 

kestabilan, dan dapat terjadi karena adanya keseimbangan antara ketika 

komponen kepribadian (Akfiningrum, 2013 dalam Widianingrum, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




