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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi 

sumber daya manusia melalui  kegiatan pembelajaran. Dengan pendidikan ini 

tentunya terdapat harapan oleh masyarakat pada umumnya agar menjadi manusia 

yang berguna bagi bangsa dan agama, sehingga pendidikan ini merupakan 

kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu 

pendidikan mutlak harus ada dan sangat penting dalam mewujudkan masyarakat 

yang maju. 

  Dalam UU.No.20 Th.2003 Tentang sistem pendidikan nasional, 

pendidikan diartikan usaha sadar dan terencana untuk memujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta 

keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Dalam hal ini pendidikan dalam sisdiknas untuk menyiapkan peserta didik 

melalui bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa yang 

akan datang.1 

 

Dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tersebut, dijelaskan 

bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun 

kemauan, serta mengembangkan kreatifitas peserta didik. Sehingga agar tujuan 

tersbut dapat tercapai maka proses pendidikan menjadi sebuah syarat yang wajib 

untuk dilaksanakan dengan baik. 

                                                             
1Mursyid, Kurikulum dan Pendidikan Anak Usia Dini  (Semarang:AKFI Media, 2010), h. 

56-57. 



2 
 

 
 

Pendidikan merupakan suatu peroses pembentukan kepribadian manusia. 

Sebagai suatu proses, pendidikan tidak hanya berlangsung pada suatu saat saja. 

Akan tetapi proses pendidikan harus berlangsung secara berkelanjutan. Dari sinilah 

kemudian muncul istilah pendidikan seumur hidup (life long education), dan ada 

juga yang menyebutkan pendidikan terus menerus (continuing education). 

Dalam proses pendidikan, sebelum mengenal masyarakat secara luas dan 

mendapat bimbingan dari sekolah, anak terlabih dahulu mendapatkan perawatan, 

pendidikan, serta bimbingan dari kedua orang tuanya. Dengan demikian maka 

pendidikan anak dalam kandungan harus diperhatikan oleh kedua orang tuanya 

terutama seorang ibu yang sedang mengandungnya. Sebab pendidikan dalam 

kandungan merupakan awal berperannya pendidikan dalam kehidupan anak. 

Jadi, seorang ibu, ayah dan orang-orang di sekitarnya dapat memberikan 

pengaruh terhadap janin, dan menjaga dengan sebaik-baiknya terhadap anak yang 

ada dalam kandungan adalah langkah yang paling tepat. 

Pendidikan menurut Islam, yakni pendidikan yang dipahami dan 

dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam 

sumber dasarnya yaitu al-Qur`an dan al-hadits.2 

Walaupun  secara  real pendidikan  dimulai  sejak  anak  dilahirkan, 

namun Islam mengajarkan kepada setiap mukmin untuk mempersiapkan 

pendidikan anak-anak jauh sebelum terjadinya kelahiran itu sendiri, yaitu sejak 

ia menentukan pilihan jodohnya atas dasar ketaatan beragama, bukan atas  

dasar  kecantikan,  kekayaan,  kebangsawanan,  atau  yang  lain nya. Karena 

                                                             
2Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam  (Bandung: Rosda Karya, 2001), h. 29. 
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dari wanita yang salihah akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan  dalam  

hidup  berumah  tangga,  serta  kelak  akan  sang gup mendidik  anak 

keturunannya sebaik mungkin.3 

Pendidikan hendaknya dimulai sejak anak dalam kandungan sehingga 

ketika anak lahir ke  dunia ini sudah terbiasa dalam pendidikan. Mengenai 

bagaimana budaya mitoni mampu memberikan nilai-nilai pendidikan, jenis 

pendidikan yang diberikan dan hal-hal yang berkaitan dengan Pendidikan islam 

sejak anak masih dalam kandungan akan peneliti bahas pada bab-bab selanjutnya. 

Periode pranatal atau pralahir merupakan masa kritis bagi perkembangan 

fisik, emosi dan mental bayi. Ini adalah suatu masa di mana kedekatan hubungan 

antara bayi dan orang tua mulai terbentuk, sehingga pada masa ini pendidikan 

harus mulai dilakukan dengan baik serta hati-hati karena akan berdampak panjang 

terutama berkaitan dengan kemampuan dan kecerdasan bayi sejak masih  dalam 

kandungan ibunya.4 

Ahmad Tafsir berpendapat, “pendidikan Islam adalah bimbingan yang 

diberikan  oleh  seseorang  kepada  seseorang  agar  ia  berkembang  secara 

maksimal sesuai dengan ajaran Islam”.5 

Orang tua tetap menjadi pendidik utama bagi anak, terutama selagi anak 

masih dalam kandungan, dengan kata lain di satu sisi orang tua memberikan faktor 

keturunan dan juga faktor lingkungan bagi anak. Pendidikan yang pertama adalah 

                                                             
3Asnelly Ilyas, Mendambakan Anak Saleh (Bandung : Al- Bayan, 1998), h. 48. 
4F. Rene Van De Carr, dan Marc Lehrer, Cara Baru Mendidik Anak Sejak dalam 

Kandungan, Terj. Alwiyah Abdurrohman (Bandung, Kaifa, 2000), h. 39.) 
5Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Persepektif Islam  (Bandung: Rosda Karya, Cet. 

VI, 2005), h. 32. 
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upaya penanaman agama dan budi pekerti, hal ini harus dilakukan oleh orang tua 

sedini mungkin sejak dimulainya hubungan senggama yang nantinya dapat terjadi 

pembentukan nutfah.6 

Kehamilan dipercaya merupakan fase di mana calon jabang bayi sudah 

mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya melalui perantaraan sang ibu. 

Hubungan psikis antara ibu dan anakpun sudah mulai terjalin erat mulai dari fase 

ini. Bagi orang Jawa, kehamilan adalah bagian dari siklus hidup seorang manusia.  

Oleh  karena itu  keberadaan  si  jabang  bayi  selalu  dirayakan  oleh masyarakat 

Jawa dengan tradisi yang bernama mitoni. Mitoni sendiri berasal dari kata ”pitu” 

atau tujuh. Tradisi ini bertujuan agar calon bayi dan ibu selalu mendapatkan 

keselamatan.7
  

Mengenai bagaimana tata cara, kronologis dan hal-hal yang 

berkaitan dengan tradisi mitoni akan peneliti bahas pada bab-bab selanjutnya. 

Sedangkan menurut pandangan  Islam, tradisi mitoni  yaitu bersedekah 

dan diisi pembacaan doa, dengan harapan si bayi dalam kandungan diberikan 

keselamatan serta ditakdirkan selalu dalam kebaikan kelak di dunia.8 

Akan tetapi, jika acara ini tidak diyakini sebagai bagian dari ibadah maka 

para ulama mempunyai pendapat yang berbeda. Sebagian ulama melarang jenis 

ritual seperti ini, karena tidak ada syariat yang mendasarinya. Tujuannya tak 

lain untuk membendung rusaknya agama dari munculnya bid'ah yang jelas- 

jelas dilarang agama. 

                                                             
6Husain Mazhahiri, Pintar Mendidik Anak, Terj. Segaf Abdilah Assegaf dan MiqdadTurkan 

( Jakarta : Lentera 2000), h. 49. 
7Muhammad Syafiqul Anam, Fiqih Kehamilan  (Jombang :   Darul Hikmah,2011),h. 221. 
8M. Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori, Tradisi Islami (Surabaya : Khalista, 2007), h. 8. 
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Meski demikian, terdapat pula beberapa ulama yang memandang bahwa 

tidak semua bentuk aktivitas budaya masyarakat itu harus ditinggalkan, selama 

tidak  mengandung  unsur  syirik,  dosa,  mudharat  dan  bertentangan  dengan 

agama. Sehingga, jika pelaksanaan mitoni ini mampu menghindari unsur-unsur 

diatas, maka hal itu tidak dilarang. 

Berdasarkan pengamatan awal yang peneliti lakukan di desa Rahamenda 

kecamatan Buke kabupaten Konawe Selatan, masyarakat setempat masih 

menjunjung tinggi adat istiadat dan cukup sering melaksanakannya salah satunya 

adalah adat mitoni yang secara turun-temurun hingga saat ini masih sering 

dilaksanakan oleh masyarakat jawa di desa Rahamenda, meskipun terdapat 

beberapa perubahan dalam pelaksanaannya. 

Jadi, dari penjelasan di atas pada intinya mitoni adalah tradisi yang sudah 

berjalan dan menjadi budaya di masyarakat dan hal ini diakulturasikan dengan 

nilai-nilai  Islam  yang berupa  adanya  doa  dan  sedekah,  di  mana  keduanya 

adalah hal yang urgen dalam Islam. 

Berdasarkan   pokok-pokok   pikiran   di   atas   peneliti   tertarik   dan 

memandang penting untuk membahas tradisi mitoni di masa kehamilan, yang 

menurut pengamatan peneliti sendiri dalam tradisi mitoni terdapat nilai-nilai 

pendidikan islam yang terkndung didalamnya. Dari sinilah peneliti bermaksud 

mengkaji tentang tradisi   mitoni   dan   pengaruh   atau   keterlibatan   tradisi   

mitoni   terhadap pendidikan yang tentunya dikaitkan dengan ajaran-ajaran yang 

berlaku dalam agama Islam. Dalam hal ini peneliti mengambil penelitian yang 
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berjudul “Nilai-Nilai  Pendidikan  Islam dalam  Adat Mitoni  Masyarakat Jawa 

di Desa Rahamenda Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan” 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis memfokuskan 

penelitian ini pada : “Nilai-Nilai  Pendidikan  Islam dalam  Adat Mitoni 

Masyarakat Jawa di Desa Rahamenda Kecamatan Buke Kabupaten Konawe 

Selatan” 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat merumuskan sebuah 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pelaksanaan Adat Mitoni  Masyarakat Jawa di Desa Rahamenda 

Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan? 

2. Apakah ada Nilai-Nilai  Pendidikan  Islam yang Terkandung dalam  Adat 

Mitoni  Masyarakat Jawa di Desa Rahamenda Kecamatan Buke Kabupaten 

Konawe Selatan? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Adat Mitoni  Masyarakat Jawa di Desa 

Rahamenda Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Untuk mengetahui Nilai-Nilai  Pendidikan  Islam yang Terkandung dalam  

Adat Mitoni  Masyarakat Jawa di Desa Rahamenda Kecamatan Buke 

Kabupaten Konawe Selatan. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dari  hasil  penelitian,  diharapkan  nantinya  dapat  memberi manfaat,  

yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis yaitu : 

a) Dapat menjelaskan bahwa budaya mitoni merupakan budaya yang 

baik dan tidak menyimpang dari ajaran agama islam sehingga budaya 

mitoni perlu untuk terus dijaga dan dilestarikan. 

b) Sebagai bahan informasi bahwa ternyata dalam adat mitoni terdapat 

nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung didalamnya. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat berguna untuk 

melestarikan nilai-nilai budaya yang terdapat di Indonesia. 

b) Bagi masyarakat, sebagai sumbangan informasi bagi semua   lapisan 

masyarkat agar tetap menjaga tradisi dan adat  istiadat   

peninggalan orang-orang Jawa yang ada sampai saat ini. 

c) Bagi IAIN Kendari, untuk memperkaya perbendaharaan perpustakan 

di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. 

d) Bagi peneliti, sebagai bahan masukan untuk mengembangkan 

wawasan dan bahan dokumentasi untuk penelitian lebih lanjut. 

F.  Definisi Oprasional 

Untuk menghindari kesalah pahaman, penulis akan  mengartikan beberapa 

kata yaitu: 
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1. Nilai adalah makna dari sifat-sifat (hal-hal) yang terkandung di dalam adat 

mitoni itu sendiri, yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, yang 

sifatnya hakiki seperti nilai kepatuhan, nilai solidaritas dan lain 

sebagainya. 

2. Pendidikan Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah norma-

norma yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadist serta ketentuan 

yang terkandung di dalamnya, yang mengatur hubungan manusia dengan 

Allah dan Rasul, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan 

lingkungan, serta mansia dengan dirinya sendiri. Sehingga ia dapat 

menjadi manusia yang dewasa dan dapat bertanggung jawab atas dirinya 

dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. 

3. Mitoni adalah suatu upacara adat masyarakat jawa dalam menyambut bayi 

yang akan lahir, upacara adat mitoni diselenggarakan pada masa 

kehamilan seorang ibu hamil yang sudah mencapai usia tujuh bulan. 

Jadi yang dimaksud Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam ritual mitoni adalah 

nilai-nilai Pendidikan yang Islami yang terkandung dalam  mitoni.  Mitoni  itu  

sendiri  seorang  ibu  akan  merasa tenang dan bahagia menunggu si jabang bayi 

lahir tanpa rasa takut, was-was dan gelisah.  
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