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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Lingkungan masyarakat di desa Rahamenda kecamatan Buke kabupaten 

Konawe Selatan. 

2. Kondisi masyarakat di desa Rahamenda kecamatan Buke kabupaten 

Konawe Selatan. 

3. Proses pelaksanaan tradisi Mitoni yang dilaksanakan oleh masyarakat 

Jawa di desa Rahamenda kecamatan Buke kabupaten Konawe Selatan. 

4. Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan adat Mitoni. 

5. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam adat Mitoni masyarakat 

Jawa di desa Rahamenda kecamatan Buke kabupaten Konawe Selatan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 DAFTAR WAWANCARA : 

1. Apakah yang dimaksud dengan adat Mitoni ? 

2. Manfaat apa yang dapat kita ambil dalam pelaksanaan adat Mitoni ? 

3. Apakah pelaksanaan tradisi Mitoni yang selama ini dilaksanakan di desa 

Rahamenda bertentangan dengan syariat Islam ? 

4. Adakah nilai-nilai kebaikan (pendidikan) yang dapat kita ambil dalam 

pelaksanaan tradisi Mitoni? 

5. Nilai-nilai kebaikan (pendidikan) apa sajakah yang dapat kita ambil dalam 

pelaksanaan tradisi Mitoni ? 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Data tentang sejarah singkat berdirinya desa Rahamenda. 

2. Data tentang kondisi geografis desa Rahamenda. 

3. Data tentang kondisi demografi/kependudukan desa Rahamenda.  

4. Data tentang tingkat kesejahteraan masyarakat di desa Rahamenda. 

5. Data tentang tingkat pendidikan masyarakat di desa Rahamenda. 

6. Data tentang mata pencaharian masyarakat di desa Rahamenda. 

7. Data tentang kehidupan sosial dan budaya masyarakat di desa Rahamenda. 

8. Data tentang sejarah dan proses pelaksanaan tradisi Mitoni yang dilakukan 

oleh masyarakat jawa di desa Rahamenda. 

9. Data tentang sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tradisi Mitoni 

yang dilakukan oleh masyarakat jawa di desa Rahamenda. 

10. Data tentang nilai-nilai yang terkandung dalam adat Mitoni yang 

dilakukan oleh masyarakat jawa di desa Rahamenda. 
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Lampiran 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : 

Jenis Kelamin  : 

Umur   : 

Alamat   : 

 Dengan ini saya menyatakan tidak keberatan dan bersedia menjadi informan 

pada penelitian yang akan dilakukan oleh Kabul Sutoko dari Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari dengan 

Judul Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat Mitoni Masyarakat Jawa di Desa 

Rahamenda Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan. Saya juga sudah 

mendapatkan penjelasan tentang penelitian yang akan dilakukan. 

                                                                                                                                                

Rahamenda,                          2018 

Peneliti                                                                    Responden 

 

 

Kabul sutoko                                                         (                             ) 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



93 

 

                

           Daftar Wawancara Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Mitoni Masyarakat 

             Jawa di Desa Rahamenda Kecamatan Buke Kabupaten Komawe Selatan 

NO INFORMAN WAKTU 

WAWANCARA 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Edi Widodo Santoso 

(Kepala Desa 

Rahamenda) 

Rabu, 25 April 2018 

 

 

 

1. Apakah yang dimaksud dengan 

adat Mitoni ? 

2. Manfaat dari Mitoni menurut 

pandangan bapak ? 

3. Menurut pandangan bapak 

apakah pelaksanaan tradisi 

Mitoni yang selama ini 

dilaksanakan di Desa 

Rahamenda bertentangan 

dengan Syariat Islam ? 

4. Adakah nilai-nilai pendidikan 

islam yang terkandung dalam 

adat Mitoni ? 

5. Nilai-nilai pendidikan apa 

sajakah yang yang terkandung 

dalam pelaksanaan adat Mitoni? 

2.  Sutikno (Ketua Adat 

di Desa Rahamenda) 

Minggu, 27 Mei 

2018 

1. Apakah yang dimaksud dengan 

adat Mitoni ? 

2. Bagaimanakah sejarah Mitoni ? 

3. Apakah mitoni wajib 

dilaksanakan untuk semua 

anak, atau ada ketentuannya 

tentang anak keberapa yang 

wajib untuk dilaksanakan 

Mitoni ? 

4. Apakah yang harus 

dipersiapkan ketika akan 

melaksanakan Mitoni ? 

5. Nilai-nilai apa sajakah yang 

terkandung dalam adat Mitoni ? 

6. Menurut bapak apakah adat 

Mitoni yang selama ini 

dilaksanakan oleh masyarakat 

di Desa Rahamenda 

bertentangan dengan syariat 

islam ? 
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NO INFORMAN WAKTU 

WAWANCARA 

DAFTAR PERTANYAAN 

3 Ahmad Jamil (Tokoh 

Agama/Imam Desa 

Rahamenda) 

Senin, 28 Mei 2018 1. Apakah yang dimaksud 

dengan Adat Mitoni ? 

2. Menurut pandangan bapak 

apakah tradisi Mitoni yang 

selama ini dilaksanakan oleh 

masyarakat di Desa 

Rahamenda Bertentangan 

dengan Syariat Islam ? 

3. Adakah nilai-nilai kebaikan 

yang dapat kita ambil dari 

adat Mitoni ? 

4. Nilai-nilai kebaikan apa 

sajakah yang dapat kita 

ambil dalam adat Mitoni ? 

4. Arifin S.H (warga 

desa Rahamenda Kec. 

Buke yang pernah 

melaksanakan adat 

mitoni) 

Selasa, 29 Mei 2018 1. Apakah yang dimaksud 

dengan adat Mitoni ? 

2. Menurut pandangan bapak 

apakah tradisi Mitoni yang 

selama ini dilaksanakan oleh 

masyarakat di Desa 

Rahamenda Bertentangan 

dengan Syariat Islam ? 

3. Adakah nilai-nilai 

Pendidikan yang dapat kita 

ambil dari adat Mitoni ? 

4. Nilai-nilai Pendidikan apa 

sajakah yang dapat kita 

ambil dalam adat Mitoni ? 

5. Herni Munatun, 

M.Pd. (warga desa 

Rahamenda Kec. 

Buke yang pernah 

melaksanakan adat 

mitoni) 

Rabu, 30 Mei 2018 1. Apakah yang dimaksud dengan 

adat Mitoni ? 

2. Menurut pandangan Ibu apakah 

tradisi Mitoni yang selama ini 

dilaksanakan oleh masyarakat 

di Desa Rahamenda 

Bertentangan dengan Syariat 

Islam ? 

3. Adakah nilai-nilai Pendidikan 

yang dapat kita ambil dari adat 

Mitoni ? 

4. Nilai-nilai Pendidikan apa 

sajakah yang dapat kita ambil 

dalam adat Mitoni ? 

 



95 
 

HASIL WAWANCARA 

 Narasumber : 

Nama : Bapak Edi Widodo 

Usia    : 45 Tahun 

Alamat : Jalan Merpati, desa Rahamenda.  

Pekerjaan : Kepala Desa Rahamenda. 

 Transkrip Hasil Wawancara : 

Pewawancara (P) : Assallamuallaikum. Selamat malam pak, ini saya Kabul Sutoko 

dari IAIN Kendari, mau izin minta waktunya sebentar untuk 

diwawancarai. 

Narasumber (N) : Waallaikumsallam. Ohh iya wawancara tentang apa ya..?? 

P : Tentang adat mitoni untuk kelengkapan data penelitian untuk tugas akhir kuliah. 

N : Ohh. Untuk tugas kampus ya.. silahkan, silahkan. 

P : Alhamdulillah. Saya mulai pertanyaannya ya pak..?? 

N : Iya silahkan. 

P : Apa yang bapak ketahui tentang tradisi mitoni yang sering dilaksanakan oleh 

masyarakat Jawa di desa Rahamenda ini pak..?? 

N : Ya tradisi mitoni itukan tradisi tujuh bulanan yang oleh masyarakat jawa 

digunakan sebagai bentuk rasa syukur atas kehamilan yang diberikan oleh 

Allah Swt. juga sebagai bentuk harapan agar kelak anak yang dikandung dapat 

lahir dengan selamat. 

P :  Apa manfaat dari pelaksanaan mitoni menurut pandangan bapak..?? 
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N :  Manfaatnya ya dengan melaksanakan tradisi mitoni tadi perasaan akan menjadi 

tenang, karena merasa akan mendapat pertolongan dari Allah Swt. Selama 

proses lahirannya nanti. 

P :   Menurut bapak apakah pelaksanaan tradisi mitoni yang selama ini di laksanakan 

oleh masyarakat Jawa di desa Rahamenda ini bertentangan dengan syariat 

Islam atau tidak pak..?? 

N :  Ya kalau menurut bapak ya tidak, karena pada pelaksanaan tradisi mitoni yang 

selama ini dilaksanakan oleh masyarakat Jawa khususnya yang tinggal di desa 

Rahamenda untuk acaranya sendiri justru berisi doa-doa kepada Allah Swt. 

P : Adakah nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari pelaksanaan adat 

mitoni ini pak..?? 

N :  Kalau menurut bapak ya ada. 

P :  Nilai-nilai pendidikan apa saja yang terkandung dalam pelaksanaan mitoni ini  

pak..?? 

N : Ya itu tadi nilai rasa syukur karena telah diberikan kehamilan, kemudian 

silaturahmi, dan nilai-nilai sosial. 

P :  Ohh begitu ya pak, kira-kira kalau saya ingin mendapatkan informasi yang lebih 

mendalam tentang tradisi mitoni ini sama siapa lagi saya harus lakukan 

wawancara ya pak..?? 

N : Kalau untuk informasi yang lebih mendalam tentang tradisi mitoni ini ya 

sebaiknya tanyakan pada mbah sutikno kan beliau ketua adat di sini. 

P : Terimakasih ya pak atas wawancaranya.. maaf juga kalau sudah mengganggu 

waktu istirahatnya pak.. 
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N : Sama-sama dek, semoga kuliahnya lancar. 

P : Iya pak, terimakasih doanya pak. 

 Narasumber : 

Nama       : Bapak Sutikno 

Usia         : 63 Tahun 

Alamat     : Jalan Lamongiri, desa Rahamenda. 

Pekerjaan : Ketua Adat. 

 Transkrip Hasil Wawancara : 

P : Assallamuallaikum mbah. Maaf sebelumnya kalau mengganggu waktunya 

mbah, ini saya Kabul Sutoko dari IAIN Kendari, mau izin minta waktunya 

sebentar untuk diwawancarai. 

N : Waallaikumsallam. Waduh wawancara gak salah ini lee mau wawancarai 

mbah..?? 

P :  Iya mbah, saya ada tugas dari kampus untuk mewawancarai mbah. 

N : Oh, tugas to, wawancara tentang apa ya..?? 

P : Wawancara tentang adat mitoni mbah. 

N : Ohh. Tentang mitoni toh, iya kalau begitu silahkan. 

P : Iya langsung saya mulai pertannyaannya ya mbah, apa sih sebenarnya tradisi 

mitoni itu mbah..?? 

N : Tradisi mitoni itu upacara tujuh bulanan, dinamakan mitoni itu asal katanya dari 

kata pitu kata pitu dalam bahasa Jawa itu kan artinya tujuh. Makannya mitoni 

itu diartikan sebagai upacara tujuh bulanan, kemudian selain memiliki arti 

tujuh kata pitu juga memiliki arti pitulungan (pertolongan) maknanya agar 
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pihak keluarga yang menjalankan tradisi serta anak yang dikandung selalu 

mendapatkan pertolongan dari allah Swt. 

P : Ohh. Jadi mitoni itu sendiri memiliki banyak arti ya mbah. Kalau begitu 

bagaimana sih sebenarnya sejarah mitoni itu mbah..?? 

N : Kalau untuk sejarahnya sendiri mitoni itu berasal dari kisahnnya sepasang suami 

istri yang bernama Ki Sedya dan Ni Satingkeb, yang menjalankan tapa brata 

memohon agar diberikan anak sampai permohonannya dikabulkan oleh Yang 

Maha Kuasa, lalu kegiatan tersebut terus berlanjut sampai sekarang yang kita 

kenal dengan nama tingkeban atau mitoni. 

P : Terus apakah mitoni wajib dilaksanakan untuk semua anak, atau ada 

ketentuannya tentang anak keberapa yang wajib dilaksanakan mitoni..?? 

N : Jadi untuk pelaksanaannya sendiri itu hanya di wajibkan untuk anak pertama 

saja, sedangkan untuk anak ke dua dan yang seterusnya tidak di wajibkan tetapi 

tidak ada juga larangan kalau mau tetap dilaksanakan. 

P : Apa saja yang harus dipersiapkan dalam acara mitoni..?? 

N : Untuk pelaksanaannya sendiri ada beberapa peranti yang perlu di persiapkan 

diantarannya adalah buceng, sejenis tumpeng tapi bentuknya tidak 

mengkerucut tetapi lurus maksudnya adalah agar kelak anak yang dilahirkan 

menjadi anak yang lurus atau anak yang baik. Kemudian ada bala pendem, atau 

buah yang dipendem (ditimbun) merupakan sebuah sajian yang terbuat dari 

umbi-umbian, bala pendem diartikan sebagai simbolis dari hakikat manusia itu 

sendiri, yang mana manusia itu tercipta dari tanah, memakan sari tanah dan 

kelak jika meninggal dunia jasadnya akan dipendem (dikebumikan) di tanah. 
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Kemudian ada hidangan yang namanya bubur merah putih, yaitu sebuah bubur 

yang disajikan dengan bentuk sebagian warnanya merah dan sebagian yang 

lainnya berwarna putih, dimaksudkan agar kelak si bayi akan dimomong 

(dijaga) dari segala bentuk nafsu yang berupa amarah, lawwamah, sufiah dan 

mutmainah. Kemudian ada lagi hidangan yang namanya bubur sangkala, 

merupakan sebuah hidangan bubur putih yang bagian atasnya diberikan 

parutan kelapa dan juga gula merah, hal ini dimaksudkan agar kelak ketika si 

jabang bayi lahir segala bentuk sangkala (musibah) yang akan menimpanya 

bisa sumila (menjauh), singkatnya bubur sangkala dimaksudkan agar kelak si 

jabang bayi akan terhindar dari musibah. Dan peranti yang terakhir adalah 

cengkir, cengkir merupakan buah kelapa yang masih muda, dalam adat 

masyarakat Jawa cengkir diartikan dengan ngencengke fikir yang artinya 

membulatkan tekad untuk kelak orang tuanya menyambut kehadiran sang anak 

yang merupakan ‘titipan ilahi’. Tekad untuk memelihara dan mendidik hingga 

menjadi anak yang baik dan berbudi pekerti luhur.  

P : Menurut mbah sendiri apakah pelaksanaan tradisi mitoni yang selama ini 

dilaksanakan oleh masyarakat Jawa di desa Rahamenda tidak bertentangan 

dengan syariat Islam..?? 

N : Ya kalau mbah sih melihat tradisi mitoni yang selama ini dilakukan oleh 

masyarakat Jawa di desa Rahamenda ini tidak bertentangan dengan ajaran 

Islam karena dalam acaranya sendiri justru banyak dirangkaikan dengan 

kegiatan-kegiatan keislaman contohnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an 

serta permohonan doa kepada Allah Swt. 
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P :  Menurut mbah nilai-nilai atau pesan-pesan moral apa saja yang dapat kita ambil 

dari pelaksanaan tradisi mitoni ini..?? 

N : Ya kalau untuk pesan-pesan moralnya sendiri ada banyak pesan moral yang 

terdapat dalam tradisi mitoni diantaranya adalah kita harus bersyukur atas rizki 

yang diberikan oleh Allah Swt., Kemudian menyambung tali silaturahmi 

dengan tetangga, serta gotong royong karena dalam mempersiapkan hidangan 

untuk acara mitoni pihak keluarga memerlukan bantuan dari tetangga sekitar. 

P : ohh begitu ya mbah, terimakasih banyak untuk waktunya ya mbah saya minta 

maaf juga kalau sudah mengganggu waktunya.. 

N : Iya sama-sama le. 

 Narasumber : 

Nama : Bapak Ahmah Jamil 

Usia    : 50 Tahun 

Alamat : Jalan Lamongiri, desa Rahamenda. 

Pekerjaan : Tokoh Agama/Imam desa 

 Transkrip Hasil Wawancara : 

P : Assallamuallaikum pak, mohon maaf kalau mengganggu waktu istirahatnya ini 

saya ada tugas dari kampus. 

N : Waallaikumsallam ohh iya tugas ya terus apa yang bisa bapak bantu..?? 

P : Begini pak kan tugas akhir saya ini tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang 

terdapat dalam adat mitoni, dan bapak kan orang yang sering memimpin acara 

mitoni kalau bisa saya minta kesedian bapak untuk saya wawancarai sebentar 

tentang adat mitoni pak. 
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N  : Ohh begitu ya, silahkan kalau begitu. 

P  : Kalau begitu lansung saya mulai pertanyaannya ya pak, apa sih yang bapak 

pahami tentang adat mitoni..? 

N  : Ya adat mitoni itu kan sebenarnya acara syukuran tujuh bulanan jadi mitoni itu 

adalah acara adat dengan maksud sebagai ungkapan rasa syukur karena telah 

diberkan rizki berupa anak serta untuk memohon doa agar si anak nanti dapat 

lahir dengan selamat dan tumbuh menjadi anak yang baik. 

P : Kalau menurut bapak apakah tradisi mitoni yang selama ini dilaksanakan oleh 

masyarakat Jawa di desa rahamenda bertentangan dengan syariat Islam..?? 

N : Ya kalau menurut bapak, untuk acara adat mitoni yang selama ini dilaksanakan 

oleh masyarakat Jawa di desa Rahamenda dia tidak bertentangan dengan 

syariat Islam justru acaranya sudah bernuansa Islam karena dalam rangkaian 

acaranya sendiri diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya Islami seperti 

ceramah keagamaan, pembacaan sepuluh Surat Al-Qur’an, kemudian 

membaca doa agar pihak keluarga selalu mendapatkan perlindungan dari allah 

swt. serta agar si anak nanti lahir dengan selamat dan tumbuh menjadi anak 

yang shaleh. 

P : Adakah nilai-nilai pendidikan Islam yang dapat kita ambil dari pelaksanaan adat 

mitoni ini pak..??  

N : Ya tentunya ada, malahan kalau kita perhatikan ada banyak nilai-nilai kebaikan 

yang dapat kita ambil dari pelaksanaan adat mitoni ini. 

P : Ohh ada banyak ya pak, nilai-nilai seperti apa saja itu ya pak..??? 
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N : Ya misalnya nilai silaturahmi kan dengan dilaksanakan adat mitoni maka warga 

akan berkumpul dalam satu acara kemudian nilai syukur juga dari pihak 

keluarga, rasa bersyukur karena telah diberikan anak, kemudian ada nilai-nilai 

keislaman juga karena dalam pelaksanaannya adat mitoni diisi dengan doa dan 

pembacaan ayat Al-Qur’an yang mana dalam pembacaan surat al-qur’an itu 

memiliki beberapa arti diantaranya membaca Surat Yusuf, Surat Muhammad 

dan Surat Maryam ada harapan di dalamnya agar kelak jika anaknya lahir akan 

tumbuh menjadi sosok” yang mulia layaknya Nabi Yusuf, Nabi Muhammad 

Saw. dan Siti Maryam. 

P : Ohh begitu ya pak, kalau begitu terimakasih banyak ya pak atas informasinya 

saya minta maaf juga kalau saya mengganggu waktunya.  

N : Ohh iya sama-sama,. 

 Narasumber : 

Nama : Arifin S.H. 

Usia    : 32 Tahun 

Alamat : Pondundu, desa Rahamenda. 

Pekerjaan : KAUR Pemerintahan (warga yang pernah melaksanakan adat mitoni) 

 Transkrip Hasil Wawancara : 

P : Assallamuallaiku selamat malam pak, mohon maaf kalau mengganggu waktu 

istirahatnya ini saya Kabul Sutoko dari IAIN Kendari, mau izin minta 

waktunya sebentar untuk diwawancarai. 

N : Waallaikumsallam. Ohh iya wawancara tentang apa ya..?? 

P : Tentang adat mitoni untuk kelengkapan data penelitian untuk tugas akhir kuliah. 
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N : Ohh. Untuk skripsi ya. silahkan, silahkan. 

P : Iya pak, langsung saya mulai pertanyaannya ya pak, apa sebenarnya adat mitoni 

menurut pandangan bapak..?? 

N : Ya mitoni ini itu acara adat yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Jawa 

sebagai bentuk syukuran karena telah diberikan kehamilan biasanya mitoni 

dilaksanakan ketika usia kehamilan memasuki usia 7 bulan. 

P : Menurut bapak kenapa sih adat mitoni menjadi sesuatu yang wajib 

dikerjakan..?? 

N : Ya sebenarnya faktor utamanya lebih ke faktor kebiasaan, karena adat mitoni 

oleh masyarakat Jawa khususnya yang tinggal di desa Rahamenda sudah 

dilaksanakan secara turun-temurun sehungga bila ada yang meninggalkannya 

maka akan merasa was-was akan kehamilannya kemudian akan dianggap 

kurang menghargai adat. 

P : Menurut pandangan bapak apakah tradisi mitoni yang selama ini dilaksanakan 

oleh masyarakat Jawa di desa Rahamenda bertentangan dengan syariat 

Islam..?? 

N : Ya kalau menurut pandangan bapak, untuk tradisi mitoni yang sering 

dilaksanakan oleh masyarakat Jawa di desa Rahamenda untuk saat ini sudah 

tidak bertentangan dengan syariat Islam malahan justru dalam pelaksanaannya 

banyak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu Islami. 

P : Adakah nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari adat mitoni pak..?? 

N :  Kalau menurut saya ya ada banyak nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil 

dalam tradisi mitoni ini. 
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P : Ohh begitu ya pak, nilai-nilai pendidikan seperti apa saja itu ya pak yang bisa 

kita ambil dalam adat mitoni..? 

N : Ya misalnya nilai gotong royong, nilai silaturahmi, kepekaan sosial, kemudian 

kita harus senantiasa bersyukur dan selalu memohon pertolongan kepada Allah 

Swt. 

P : Ohh begitu ya pak, kalau begitu saya ucapkan terimakasih banyak untuk semua 

informasinya pak, dan saya minta maaf juga kalau sudah mengganggu waktu 

istirahatnya. 

N : Ohh iya sama-sama semoga kuliahnya cepat selesai. 

P : Iya pak terimaksih doa’nya. 

 Narasumber : 

Nama        : Herni Munatun, M.Pd. 

Usia          : 43 Tahun 

Alamat     : Jalan Lababa, desa Rahamenda. 

Pekerjaan : Guru (warga yang pernah melaksanakan adat mitoni) 

 Transkrip Hasil Wawancara : 

P : Assallamuallaikum, selamat pagi bu,  mohon maaf kalau mengganggu waktu 

istirahatnya ini saya Kabul Sutoko dari IAIN Kendari, mau izin minta 

waktunya sebentar untuk diwawancarai. 

N : Waallaikumsallam. Ohh iya wawancara tentang apa ya..?? 

P : Tentang adat mitoni untuk kelengkapan data penelitian untuk tugas akhir kuliah. 

N : Ohh. Untuk skripsi ya. silahkan, silahkan. 
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P : Iya bu, langsung saya mulai pertanyaannya ya bu, menurut ibu apa sih 

sebenarnya mitoni..?? 

N : Ya mitoni itukan acara adat sebagai bentuk syukuran atas kehamilan yang 

diberikan oleh Allah Swt. Biasanya untuk anak pertama yang mana acaranya 

dilakukan ketika usia kehamilan memasuki usia 7 bulan. 

P : Apakah mitoni wajib untuk dilaksanakan bu..?? 

N : Ya kalau untuk saat ini bisa dibilang iya, karena oleh masyarakat Jawa di desa 

Rahamenda tradisi mitoni itukan sudah secara turun-temurun dilaksanakan 

sehingga jika ada yang tidak melaksanakannya mereka akan merasa ada yang 

kurang atau merasa was-was. 

P : Menurut pandangan ibu, apakah tradisi mitoni yang selama ini dilaksanakan 

oleh masyarakat Jawa di desa Rahamenda tidak melanggar syariat Islam..?? 

N : Ya kalau menurut pandangan ibu sih tradisi mitoni yang selama ini dilaksanakan 

oleh masyarakat Jawa di desa Rahamenda sudah tidak bertentangan dengan 

syariat Islam. Justru kegiatan-kegiatannya diisi oleh kegiatan-kegiatan yang 

bernuansa keislaman seperti membaca doa’ dan membaca surat-surat Al-

Qur’an. 

P : Adakah nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari pelaksanaan adat 

mitoni ini bu..?? 

N : Ya kalau menurut ibu ya ada. 

P : Nilai-nilai pendidikan apa saja kira-kira yang terkandung dalam adat mitoni itu 

bu..?? 
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N : Ya misalnya kita harus senantiasa bersyukur dengan apa yang diberikan oleh 

Allah Swt., kemudian kita harus senantiasa memohon pertolongan kepada 

Allah Swt., kemudian nilai solidaritas gotong royong dan kepekaan sosial. 

P : Terimaksih banyak untuk semua informasinya bu, mohon maaf kalau 

mengganggu waktu istirahatnya bu. 

N : Ohh, iya sama-sama nak semoga kuliahnya cepat selesai. 

P : Iya terimaksasih banyak doanya bu. 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

DI DESA RAHAMENDA KECAMATAN  BUKE  KABUPATEN KONAWE 

SELATAN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan bapak Edi Widodo Santoso, selaku Kepala Desa Rahamenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan bapak Sutikno, selaku Kepala Adat Desa Rahamenda 
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Wawancara dengan saudara Arifin S.H. selaku Kaur Pemerintahan (warga desa 

Rahamenda yang pernah malaksanakan adat mitoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan ibu Herni Munatun M.Pd selaku Guru SMPN 23 Konsel 

(warga desa Rahamenda yang pernah melaksanakan adat mitoni. 
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Suasana selametan Mitoni, di Rumah keluarga bapak Haris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suasana di dapur dimana ibu-ibu saling bekerja sama dalam membuat hudangan 

yang akan disajikan dalam selametan Mitoni di rumah bapak Haris. 
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Hidangan yang disajikan dalam selametan Mitoni di rumah Bapak Haris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berkat Selametan Mitoni. 
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