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 BAB II  

KAJIAN PUSTAKA  

A. Pengertian Nilai Pendidikan Islam  

 1.   Pengertian Nilai 

Nilai artinya sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi 

kemanusiaan.1 Maksudnya kualitas yang memang membangkitkan respon 

penghargaan. Nilai itu praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia dan 

melembaga secara obyektif di dalam masyarakat.2 Menurut Sidi Gazalba yang 

dikutip Chabib Thoha mengartikan nilai sebagai berikut : Nilai adalah sesuatu yang 

bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya 

persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan 

penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki.3 Sedang menurut Chabib 

Thoha nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang 

telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti (manusia yang meyakini).4  

Adapun nilai-nilai yang hendak dicapai dalaam paedagogis Islami adalah 

mendapatkan keturunan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, berilmu dan 

beramal saleh, berbudi luhur, berbakti kepada orang tua, memiliki keterampilan, 

cakap memimpin, cakap mengelola isi bumi untuk kemakmuran hidup di dunia dan 

                                                             
1W.JS. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), 

h. 677. 
2Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam (bandung: Trigenda Karya, 

1993), h. 110. 
3HM. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1996), h. 61. 
4Ibid., h. 18. 
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mampu bertanggung jawab terhadap perjuangan pembangunan agama, bangsa, dan 

negara.5 

Jadi nilai yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sesuatu yang 

bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku, sehingga ia dapat 

menjadi menusi yang dewasa dan berguna bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat.  

2.  Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan merupakan  sebagai  Proses Transformasi Budaya yang 

diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang 

lain. Nilai-nilai kebudayaan tersebut mengalami proses transformasi dari generasi 

tua ke generasi muda. Pendidikan juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. 

Sistematis oleh karena proses pendidikan berlangsung melalui tahap-tahap 

bersinambungan (prosedural) dan sistemik oleh karena berlangsung dalam semua 

situasi kondisi, di semua lingkungan yang saling mengisi (lingkungan rumah, 

sekolah, masyarakat). 

Pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan mendidik, atau memberikan 

pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seseorang anak (yang belum dewasa) 

dalam pertumbuhannya menuju kearah kedewasaan sehingga ia dapat berdiri 

sendiri dan dapat menjadi manusia yang bertanggung jawab untuk dirinya serta 

lingkungannya6. 

 

                                                             
5Baihaqi A.K, Mendidik Anak Dalam Kandungan (Jakarta: Darul Ulum, 2001), 

h.27 
6Fuad Hasan, Dasar-dasar kependidikan (Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2003), h.11-12. 
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Pendidikan juga mengarah kepada penyampain informasi hal- hal baru 

kepada seseorang dan proses transformasi itu akan terbentuk dalam Ilmu 

pengetahuan sehingga akan menjadikan manusia itu berwawasan luas. Jadi 

Pendidikan Islam adalah memberikan informasi dan mengajarkan  manusia  

menuju  kedewasaan  sehingga  dia  dapat bertanggung jawab atas dirinya sesuai 

ajaran Islam 

3.  Batasan Pendidkan Islam 

 
Dibawah ini penulis kemukakan beberapa batasan pendidikan: 

 
a.   Pendidikan sebagai Proses Transformasi Budaya 

 
Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai 

kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-

nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke 

generasi muda. Ada beberapa bentuk transformasi   yaitu   nilai-nilai   yang   

masih   cocok   diteruskan misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung 

jawab, dan lain-lain. 

b.  Pendidikan sebagai Proses Pembentukan Pribadi 

 
Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagi 

suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya   

kepribadian   peserta   didik.   Proses   pembentukan pribadi melalui 2 

sasaran yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum  dewasa oleh 

mereka  yang sudah  dewasa  dan  bagi mereka yang sudah dewasa atas 

usaha sendiri. 
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c.   Pendidikan sebagai Proses Penyiapan Warganegara 

 
Pendidikan sebagai penyiapan warganegara diartikan sebagai suatu 

kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi 

warga negara yang baik. 

d.  Pendidikan sebagai Penyiapan Tenaga Kerja 

 
Pendidikan sebagai penyimpanan tenaga kerja diartikan sebagai 

kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar utuk 

bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan kerja pada calon luaran. Ini menjadi misi penting dari 

pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan 

manusia. 

4.  Tujuan pendidikan Islam 

 

Kohsntamm seorang ahli pendidikan menyebutkan bahwa tujuan 

pendidikan ialah membantu seseorang dalam upaya proses pemanusiaan-diri 

sendiri untuk mencapai ketentraman batin yang paling dalam, tanpa mengganggu 

atau tanpa membebani orang lain7. Namun secara garis besar Tujuan pendidikan 

memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah 

untuk kehidupan. Pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada 

segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh 

segenap kegiatan pendidikan. 

5.  Unsur-unsur pendidikan Islam 

 

Proses pendidikan melibatkan banyak hal yaitu: 

                                                             
7Kartini Kartono, Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis ( Bandung: Mandar Maju, 1992), 

h. 219. 
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a.   Subjek yang Dibimbing (peserta didik). 

 
Menurut pengertian secara khusus, peserta didik dapat di artikan 

orang yang belum dewasa atau orang yang masih menjadi tanggung jawab 

pendidik8. Dalam hal ini peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Ciri 

khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik ialah: 

1)  Individu  yang memiliki  potensi  fisik  dan  psikis  yang khas, 

sehingga merupakan insan yang unik. 

2)  Individu yang sedang berkembang. 

 
3)  Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan 

manusiawi. 

4)  Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri 

 b.  Orang yang Membimbing (pendidik) 

Pendidik adalah tiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang 

lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi9. Disisi lain Yang 

dimaksud pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peserta didik mengalami 

pendidikannya dalam tiga lingkungan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, dan lingkungan masayarakat. Sebab itu yang bertanggung jawab 

terhadap pendidikan ialah orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, 

latihan, dan masyarakat. 

 

                                                             
8Sutari Imam Bernabib, Pengantar Ilmu Pendidikan Sistemetis ( Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar Grup, 2002), h. 39 
9Sutari Imam Barnadib, Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis (Yogyakarta: Fakultas Ilmu 

Pendidikan (FIP)-IKIP, 1986), h. 38. 
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c.   Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif) 

 

Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara 

peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. 

Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses 

berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat 

pendidikan. 

d.  Ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan) 

 
e.   Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (materi pendidikan) 

 
f.   Cara yang digunakan dalam bimbingan (alat dan metode) 

 
g. Tempat dimana peristiwa bimbingan berlangsung (lingkungan pendidikan) 

B.  Landasan dan Tujuan Nilai Pendidikan Islam 

1. Landasan Nilai Pendidikan Islam  

Pendidikan Islam sangat memperhatikan penataan individual dan sosial 

yang membawa penganutnya pada pengaplikasian Islam dan ajaran ajarannya 

kedalam tingkah laku sehari-hari. Karena itu, keberadaan sumber dan landasan 

pendidikan Islam harus sama dengan sumber Islam itu sendiri, yaitu Al-Qur’an dan 

As Sunah.10 Pandangan hidup yang mendasari seluruh kegiatan pendidikan Islam 

ialah pandangan hidup muslim yang merupakan nilai-nilai luhur yang bersifat 

universal yakni Al Qur’an dan As Sunnah yang shahih juga pendapat para sahabat 

dan ulama sebagai tambahan. Hal ini senada dengan pendapat Ahmad D. Marimba 

yang menjelaskan bahwa yang menjadi landasan atau dasar pendidikan diibaratkan 

                                                             
10Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan masyarakat 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 28. 
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sebagai sebuah bangunan sehingga isi Al-Qur’an dan Al Hadits menjadi pondamen, 

karena menjadi sumber kekuatan dan keteguhan tetap berdirinya pendidikan.11  

a. Al-Qur’an  

Kedudukan Al Qur’an sebagai sumber dapat dilihat dari kandungan surat 

Al Baqarah ayat 2 :  

 

Terjemahan : “ ( Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya, 

petunjuk bagi orang yang bertaqwa”. (QS. Al Baqarah : 2).12  

 

Di dalam Al-Qur’an terdapat ajaran yang berisi prinsip-prinsip yang 

mencangkup seluruh aspek kehidupan salah satunya adalah yang berkenaan 

dengan kegiatan atau usaha pendidikan itu. Sebagai contoh dapat dibaca dalam 

kisah Luqman yang mengajari anaknya dalam surat Luqman.13 Al-Qur’an adalah 

petunjuk-Nya yang bila dipalajari akan membantu menemukan nilai-nilai yang 

dapat dijadikan pedoman berbagai problem hidup.apabila dihayati dan 

diamalkan menjadi pikiran rasa dan karsa mengarah pada realitas keimanan yang 

dibutuhkan bagi stabilitas dan ketentraman hidup pribadi dan masyarakat.14 

b. As Sunah  

Setelah Al-Qur’an, pendidikan Islam menjadikan As Sunnah sebagai 

dasar dan sumber kurikulumnya. Secara harfiah sunnah berarti jalan, metode dan 

program. Secara istilah sunnah adalah perkara yang dijelaskan melalui sanad 

                                                             
11Ahmad D. Marimba, op. cit., h.19. 
12RHA Soenarjo, AL-Qur’an dan terjemahnya  (Semarang: Al Wa’ah, 1993), h. 8. 
13Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta : bumi Aksara, 2000), cet. IV, h. 20. 
14M. Qurais Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1996), h. 13. 
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yang shahih baik itu berupa perkataan, perbuatan atau sifat Nabi Muhammad 

Saw.15 Sebagaimana Al-Qur’an sunah berisi petunjuk-petunjuk untuk 

kemaslahatan manusia dalam segala aspeknya yang membina manusia menjadi 

muslim yang bertaqwa. Dalam dunia pendidikan sunah memiliki dua faedah 

yang sangat besar, yaitu : 

 1). Menjelaskan sistem pendidikan Islam yang terdapat dalam AlQur’an atau    

menerangkan hal-hal yang tidak terdapat didalamnya.  

  2). Menyimpulkan metode pendidikan dari kehidupan Rasulullah Saw bersama 

anak-anaknya dan penanaman keimanan kedalam jiwa yang dilakukannya.16 

2.  Tujuan Nilai Pendidikan Islam 

 Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah kegiatan selesai 

dan memerlukan usaha dalam meraih tujuan tersebut. Pengertian tujuan pendidikan 

adalah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses 

pendidikan baik pada tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun 

kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya dimana individu hidup.17 Adapun tujuan 

pendidikan Islam ini tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan para ahli. 

Menurut Ahmadi, tujuan pendidikan Islam adalah sejalan dengan pendidikan hidup 

manusia dan peranannya sebagai makhluk Allah Swt. yaitu semata-mata hanya 

beribadah kepada-Nya.18  

 

                                                             
15Abdurrahman An Nahlawwi, op. cit., h. 31 
16Abdurrahman An Nahlawi, Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam (Bandung: 

Diponegoro, 1992), h. 47. 
17Zuhairini, Filsafat pendidikan Islam  (Jakarta : Bina Aksara, 1995), h. 159. 
18Ahmadi, op. cit., h. 63. 
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Firman Allah Swt. dalam Al Qur’an surah Adz-Dzariyat 56 : 

 

  Terjemahan : “( Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka menyembahku” (QS. Adz-Dzariyat : 56)19  

 

Yusuf Amir Faisal merinci tujuan pendidikan Islam sebagai berikut : 

 a.  Membentuk manusia muslim yang dapat melaksanakan ibadah mahdloh  

 b. Membentuk manusia muslim disamping dapat melaksanakan ibadah    

mahdlah dapat juga melaksanakn ibadah muamalah dalam 

kedudukannya sebagai orang per orang atau sebagai anggota masyarakat 

dalam lingkungan tertentu.  

c. Membentuk warga negara yang bertanggungjawab pada Allah Swt 

sebagai pencipta-Nya. 

d. Membentuk dan mengembangkan tenaga professional yang siap dan 

terampil atau tenaga setengah terampil untuk memungkinkan memasuki 

masyarakat.  

           e. Mengembangkan tenaga ahli dibidang ilmu agama dan ilmu -ilmu Islam       

yang lainnya.20  

 

Berdasarkan penjelasan dan rincian tentang tujuan pendidikan diatas maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan nilai pendidikan Islam adalah sebagai 

berikut :  

a. Menyiapkan dan membiasakan anak dengan ajaran Islam sejak dalam 

kandungan agar menjadi hamba Allah Swt. yang beriman. 

      b. Membentuk anak muslim dengan perawatan, bimbingan, asuhan, dan 

pendidikan pra natal sehingga dalam dirinya tertanan kuat nilai-nilai 

keislaman yang sesuai fitrahnya  

                                                             
19RHA Soenardjo, et. al.,op.cit., h. 862. 
20Yusuf Amir Faisal, Reorientasi pendidikan Islam  (Jakarta : Gema Insani Press,1995), h. 

96. 
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 c.   Mengembangkan potensi, bakat dan kecerdasan anak sehingga mereka dapat 

merealisasikan dirinya sebagai pribadi muslim. 

   d. Memperluas pandnag hidup dan wawasan keilmuan bagi anak sebagai  

makhluk individu dan social  

C. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

 Kehidupan manusia tidak terlepas dari nilai dan nilai itu selanjutnya 

diinstitusikan. Institusional nilai yang terbaik adalah melalui upaya pendidikan. 

Pandangan Freeman But dalam bukunya Cultural History Of Western Education 

yang dikutip Muhaimin dan Abdul Mujib menyatakan bahwa hakikat pendidikan 

adalah proses transformasi dan internalisasi nilai. Proses pembiasaan terhadap 

nilai, proses rekonstruksi nilai serta proses penyesuaian terhadap nilai.21 Lebih 

dari itu fungsi pendidikan Islam adalah pewarisan dan pengembangan nilai-nilai 

dienul Islam serta memenuhi aspirasi masyarakat dan kebutuhan tenaga disemua 

tingkat dan bidang pembangunan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 

Nilai pendidikan Islam perlu ditanamkan pada anak sejak kecil agar mengetahui 

nilai-nilai agama dalam kehidupannya.22 Dalam pendidikan Islam terdapat 

bermacam-macam nilai Islam yang mendukung dalam pelaksanaan pendidikan 

bahkan menjadi suatui rangkaian atau sistem didalamnya. Nilai tersebut menjadi 

dasar pengembangan jiwa anak sehingga bisa memberi out put bagi pendidikan 

yang sesuai dengan harapan masyarakat luas. Dengan banyaknya nilai-nilai Islam 

yang terdapat dalam pendidikan Islam, maka penulis mencoba membatasi bahasan 

                                                             
21Muhaimin dan Abdul Mujib, op. cit., h. 127. 
22Ibid, h. 24. 
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dari penulisan skripsi ini dan membatasi nilai-nilai pendidikan Islam dengan nilai 

keimanan, nilai kesehatan, nilai ibadah dan nilai pendidikan seks. Bagi para 

pendidik, dalam hal ini adalah orang tua sangat perlu membekali anak didiknya 

dengan materi-materi atau pokok-pokok dasar pendidikan sebagai pondasi hidup 

yang sesuai dengan arah perkembangan jiwanya. Pokok-pokok pendidikan yang 

harus ditanamkan pada anak didik yaitu, keimanan, kesehatan, ibadah, seks.23  

1. Nilai Pendidikan keimanan (aqidah Islamiyah)  

Iman adalah kepercayaan yang terhujam kedalam hati dengan penuh 

keyakinan, tak ada perasaan syak (ragu-ragu) serta mempengaruhi orientasi 

kehidupan, sikap dan aktivitas keseharian.24 Al Ghazali mengatakan iman adalah 

megucapkan dengan lidah, mengakui benarnya dengan hati dan mengamalkan 

dengan anggota badan.25 Pendidikan keimanan termasuk aspek pendidikan yang 

patut mendapat perhatian yang pertama dan utama dari orang tua. Memberikan 

pendidikan ini pada anak merupakan sebuah keharusan yang tidak boleh 

ditinggalkan. Pasalnya iman merupakan pilar yang mendasari keislaman 

seseorang. Pembentukan iman harus diberikan pada anak sejak kecil, sejalan 

dengan pertumbuhan kepribadiannya. Nilai-nilai keimanan harus mulai 

diperkenalkan pada anak dengan cara : 

 a. memperkenalkan nama Allah Swt. dan Rasul-Nya 

 b. memberikan gambaran tentang siapa pencipta alam raya ini melalui 

kisah-kisah teladan 

 c. memperkenalkan ke-Maha-Agungan Allah Swt.26 

                                                             
23Ahmad Azhar Basyir, Ajaran Islam tentang Pendidikan Seks Hidup Berumah Tangga 

Pendidikan Anak (Bandung, PT.al-Ma‘arif,1992), h.32. 
24Yusuf Qardawi, Merasakan Kehadiran Tuhan (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), h. 27. 
25Zainudin, Seluk Beluk Pendidikan dari AL Ghazali (Jakarta: Bina Askara, 1991), h. 97. 
26M. Nippan Abdul Halim, Anak Shaleh Dambaan Keluarga (Yogyakarta : Mitra 

Pustaka,2001), Cet. II h. 176. 
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Rasulullah Saw. adalah orang yang menjadi suri tauladan (Uswatun 

Hasanah) bagi umatnya, baik sebagai pemimpin maupun orang tua. Beliau 

mengajarkan pada umatnya bagaimana menanamkan nilai-nilai keimanan pada 

anak-anaknya. Ada lima pola dasar pembinaan iman (Aqidah) yang harus 

diberikan pada anak, yaitu membacakan kalimat tauhid pada anak, menanamkan 

kecintaan kepada Allah Swt. dan RasulNya, mengajarkan Al-Qur'an dan 

menanamkan nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan.27 Orang tua memiliki 

tanggung jawab mengajarkan Al-Qur'an pada anak-anaknya sejak kecil. 

Pengajaran Al-Qur'an mempunyai pengaruh yang besar dalam menanamkan iman 

(aqidah) yang kuat bagi anak. Pada saat pelajaran Al-Qur'an berlangsung secara 

bertahap mereka mulai dikenalkan pada satu keyakinan bahwa Allah adalah 

Tuhan mereka dan Al-Qur'an adalah firman-firman-Nya yang diturunkan pada 

Nabi Muhammad Saw. Berkata Al Hafidz As-Suyuthi, “pengajaran Al-Qur'an 

pada anak merupakan dasar pendidikan Islam terutama yang harus diajarkan. 

Ketika anak masih berjalan pada fitrahnya selaku manusia suci tanpa dosa, 

merupakan lahan yang paling terbuka untuk mendapatkan cahaya hikmah yang 

terpendam dalam Al-Qur'an, sebelum hawa nafsu yang ada dalam diri anak mulai 

mempengaruhinya.28 Iman (aqidah) yang kuat dan tertanam dalam jiwa seseorang 

merupakan hal yang penting dalam perkembangan pendidikan anak. Salah satu 

yang bisa menguatkan aqidah adalah anak memiliki nilai pengorbanan dalam 

dirinya demi membela aqidah yang diyakini kebenarannya. Semakin kuat nilai 

                                                             
27M. Nur Abdul Hafizh, “Manhaj Tarbiyah Al Nabawiyyah Li Al-Thifl”, Penerj. 

Kuswandini, et al, Mendidik Anak Bersama Rasulullah SAW (Bandung: Al Bayan, 1997), Cet I, h. 

110. 
28Ibid., h. 138-139. 
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pengorbanannnya akan semakin kokoh aqidah yang ia miliki.29 Nilai pendidikan 

keimanan pada anak merupakan landasan pokok bagi kehidupan yang sesuai 

fitrahnya, karena manusia mempunyai sifat dan kecenderungan untuk mengalami 

dan mempercayai adanya Tuhan. Oleh karena itu penanaman keimanan pada anak 

harus diperhatikan dan tidak boleh dilupakan bagi orang tua sebagai pendidik. 

Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat Ar Rum 30 : 

 

Terjemahan : ( “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 

(Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 

menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah. (fitrah) agama 

yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (QS. Ar-Rum : 

30).30  

 

Dengan fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. sebagaimana 

dalam ayat diatas maka orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara fitrah 

dan mengembangkannya. Hal ini telah ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad 

Saw. sebagai berikut : 

ن َّ
َ
َباَّأ

َ
َّهََّعنََّّْاّلل َََُّّرِضيَََُّّهَرْيَرةََّّأ

ََّلْيهَِّعَََّّاّلل َََُّّصل ىَّاّلل َََِّّرسُولَََّّقاَل:ََّقالَّ

َِّمنَََّّْماََّوسَل مََّ  

                                                             
29Ibid., h. 147. 
30RHA Soenarjo, et al, op. cit., h. 647. 
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َّاْلِفْطَرةَََِّّعَلىَُّيوَلدََِّّإّل َََّّمْوُلوٍد

َبَواهَّ
َ
وَََّّْوُيَنصِ َراِنهََُِّّيَهوِ َداِنهَََِّّفأ

َ
َّأ

 ُيَمج ِسَاِنهَِّ
 Dari Abu Hurairah r.a. berkata : “bahwasanya Rasulullah SAW bersabda 

: “Tidaklah seseorang yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci 

dari kesalahan dan dosa), maka orang tuanyalah yang menjadikannya 

Yahudi, Nasrani, dan Majusi.” (HR. Muslim).31  

Melihat ayat dan hadis diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa anak 

dilahirkan dalam keadaan fitrah dan perkembangan selanjutnya tergantung pada 

orang tua dan pendidiknya, maka orang tua wajib mengarahkan anaknya agar 

sesuai dengan fitrahnya. Nilai pendidikan keimanan termasuk aspek-aspek 

pendidikan yang patut mendapatkan perhatian pertama dan utama dari orang tua. 

Memberikan pendidikan ini kepada anak merupakan sebuah keharusan yang tidak 

boleh ditinggalkan oleh orang tua dengan penuh kesungguhan. Pasalnya iman 

merupakan pilar yang mendasari keIslaman seseorang. Pembentukkan iman 

seharusnya diberikan kepada anak sejak dalam kandungan, sejalan dengan 

pertumbuhan kepribadiannya. Berbagai hasil pengamatan pakar kejiwaan 

menunjukkan bahwa janin di dalam kandungan telah mendapat pengaruh dari 

keadaan sikap dan emosi ibu yang mengandungya.32 Nilai-nilai keimanan yang 

diberikan sejak anak masih kecil, dapat mengenalkannya pada Tuhannya, 

bagaimana ia bersikap pada Tuhannya dan apa yang mesti diperbuat di dunia ini. 

Sebagaimana dikisahkan dalam al Qur’an tentang Luqmanul Hakim adalah orang 

                                                             
31Imam Abi Husain bin Hajjaj Qusairi An Naisaburi, Sahih Muslim, Juz.IV  (Beirut : Dar 

Al-Fikr, tt ), h.35 
32Zakiah Daradjat, “Pendidikan Anak Dalam Keluarga : Tinjauan Psikologi Agama”, 

dalam Jalaluddin Rahmat dan Muhtar Gandaatmaja, Keluarga Muslim Dalam Masyarakaat 

Modern  (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1993), h. 60. 



23 
 

 

yang diangkat Allah sebagai contoh orang tua dalam mendidik anak, ia telah 

dibekali Allah  dengan keimanan dan sifat-sifat terpuji. Orang tua sekarang perlu 

mencontoh Luqman dalam mendidik anaknya, karena ia sebagai contoh baik bagi 

anak-anaknya. perbuatan yang baik akan ditiru oleh anakanaknya begitu juga 

sebaliknya. Oleh karena itu, pendidikan keimanan, harus dijadikan sebagai salah 

satu pokok dari pendidikan kesalehan anak. Dengannya dapat diharapkan bahwa 

kelak ia akan tumbuh dewasa menjadi insan yang beriman kepada Allah Swt., 

melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Dengan 

keimanan yang sejati bisa membentengi dirinya dari berbuat dan berkebiasaan 

buruk.  

        2.  Nilai Pendidikan Kesehatan  

Kesehatan adalah masalah penting dalam kehidupan manusia, terkadang 

kesehatan dipandang sebagai sesuatu yang biasa dalam dirinya. Orang baru sadar 

akan pentingnya kesehatan bila suatu saat dirinya atau keluarganya jatuh sakit. 

Dengan kata lain arti kesehatan bukan hanya terbatas pada pokok persoalan sakit 

kemudian dicari obatnya. Kesehatan dibutuhkan setiap orang, apalagi orang-orang 

Islam. dengan kesehatan aktifitas keagamaan dan dunia dapat dikerjakan dengan 

baik. Orang bekerja butuh tubuh yang sehat, begitu juga dalam melaksanakan 

ibadah pada Allah Swt. semua aktifitas didunia memerlukan kesehatan jasmani 

maupun rohani. Mengingat pentingnya kesehatan bagi umat Islam apalagi dalam 

era modern seperti sekarang ini banyak sekali penyakit baru yang bermunculan. 

Maka perlu kiranya bagi orang tua muslim untuk lebih memperhatikan anak-
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anaknya dengan memasukkan pendidikan kesehatan sebagai unsur pokok.33  

Usaha penanaman kebiasaan hidup sehat bisa dilakukan dengan cara mengajak 

anak gemar berolah raga, memberikan keteladanan dalam menjaga kebersihan diri 

dan lingkungan serta memberikan pengetahuan secukupnya tentang pentingnya 

kebersihan.34 Ajaran Islam sangat memperhatikan tentang kebersihan dan 

kerapian umat. Setiap anak harus diajarkan hidup yang bersih, karena Allah Swt. 

menyukai orang-orang yang bersih. Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al 

Baqarah ayat 222: 

 

Terjemahan : “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat 

dan menyukai orang-orang yang bersih.” (QS. Al Baqarah: 222).35  

   

Dengan demikian Islam menganjurkan agar orang tua menjaga kesehatan 

anak dimulai sejak dini atau anak masih bayi, karena membiasakan hidup bersih 

dan sehat dapat dibiasakan sejak kecil. Maka mulailah membangun hidup sehat 

dan bersih sejak anak dilahirkan dan terus dididik hingga menjadi kebiasaan 

dalam hidupnya. 

3. Nilai Pendidikan Ibadah 

 Ibadah semacam kepatuhan dan sampai batas penghabisan, yang bergerak 

dari perasaan hati untuk mengagungkan kepada yang disembah.36 Kepatuhan yang 

dimaksud adalah seorang hamba yang mengabdikan diri pada Allah Swt. Ibadah 

                                                             
33M. Nippan Abdul Halim, Anak Shaleh Dambaan Keluarga (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 

2000), h. 119. 
34Ibid., h. 192. 
35RHA. Soenarjo, et. al, op. cit, h. 54 
36Yusuf Qardawi, Konsep Ibadah Dalam Islam  (tt.p: Central Media, tt), h. 33. 
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merupakan bukti nyata bagi seorang muslim dalam meyakini dan mempedomani 

aqidah Islamiyah. Sejak dini anak-anak harus diperkenalkan dengan nilai-nilai 

ibadah dengan cara : 

 a. Mengajak anak ke tempat ibadah  

 b. Memperlihatkan bentuk-bentuk ibadah  

 c. Memperkenalkan arti ibadah.37 

 Pendidikan anak dalam beribadah dianggap sebagai penyempurna dari 

pendidikan aqidah. Karena nilai ibadah yang didapat dari anak akan menambah 

keyakinan kebenaran ajarannya. Semakin nilai ibadah yang ia miliki maka akan 

semakin tinggi nilai keimanannya.38 Ibadah merupakan penyerahan diri seorang 

hamba pada Allah Swt. ibadah yang dilakukan secara benar sesuai dengan syar'i’at 

Islam merupakan implementasi secara langsung dari sebuah penghambaan diri 

pada Allah Swt. Manusia merasa bahwa ia diciptakan di dunia ini hanya untuk 

menghamba kepada-Nya . Pembinaan ketaatan ibadah pada anak juga dimulai 

dalam keluarga kegiatan ibadah yang dapat menarik bagi anak yang masih kecil 

adalah yang mengandung gerak. Anak-anak suka melakukan sholat, meniru orang 

tuanya kendatipun ia tidak mengerti apa yang dilakukannya itu.39 Nilai pendidikan 

ibadah bagi anak akan membiasakannya melaksanakan kewajiban. Pendidikan 

yang diberikan luqman pada nakanaknya merupakan contoh baik bagi orang tua. 

Luqman menyuruh anakanaknya shalat ketika mereka masih kecil dalam Al 

Qur’an surah Luqman : 17 Allah Swt. berfirman : 

                                                             
37N. Nippan Abdul Halim, Anak Shaleh………op.cit. h. 179. 
38M. Nur Abdul Hafidz, op.cit., h. 150. 
39Zakiah Daradjat, “Pendidikan Anak Dalam Keluarga……..., h. 64. 
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Terjemahan : ( Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan mungkar 

dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. (QS. Luqman : 17).40     

 

Dari ayat tersebut, Luqman menanamkan nilai-nilai pendidikan ibadah 

kepada anak-anaknya sejak dini. Dia bermaksud agar anak-anaknya mengenal 

tujuan hidup manusia, yaitu menghambakan diri kepada Allah Swt. bahwa 

sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Swt. Apa yang 

dilakukan luqman kepada anak-anaknya bisa dicontoh orang tua zaman sekarang 

ini. Rasulullah Saw. memberikan tauladan pada umatnya tentang nilai pendidikan 

ibadah. Beliau mengajarkan anak yang berusia tujuh tahun harus sudah dilatih 

shalat dan ketika berusia sepuluh tahun mulai disiplin shalatnya sabda Nabi Saw. 

ِبيهَََِّّعنََّّْشَُعْيبٍََّّْبنَََِّّعْمِروََّعنَّْ
َ
َّنَّْعَََّّأ

َّّلل َُّاََّصل ىَّاّلل َََِّّرسُولَََّّقاَلََّقالَََّّجدِ هَِّ

ْوّلَدُكمََُّّْمُرواََّوسَل مََََّّعَلْيهَِّ
َ
َّص َلةَِِّبالَّأ

ْبَناءَََّّوُهمَّْ
َ
َّمََّْواْضِرُبوهََِّّسِنينَََّّسَْبعََِّّأ

ْبَناءَََّّوُهمَََّّْعَلْيَها
َ
َّاَوَفرِ ُقوََّعشْرٍََّّأ

اْلَمَضاجِِع.َِّفيََّبْيَنُهمَّْ  
Terjemahan : Dari Umar bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya dia 

berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Suruhlah anak-anak kalian berlatih 

shalat sejak mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika 

meninggalkan shalat pada usia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur 

mereka (sejak usia 10 tahun)”. (HR. abu dawud). 

 

                                                             
40RHA. Soenarjo, et al, op.cit., h. 655. 
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 Pedidikan ibadah merupakan salah satu aspek pendidikan Islam yang 

perlu diperhatikan. Semua ibadah dalam Islam bertujuan membawa manusia 

supaya selalu ingat kepada Allah. oleh karena itu ibadah merupakan tujuan hidup 

manusia diciptakan-Nya dimuka bumi.  

 Ibadah yang dimaksud bukan ibadah ritual saja tetapi ibadah yang 

dimaksud di sini adalah ibadah dalam arti umum dan khusus. Ibadah   umum yaitu 

segala amalan yang dizinkan Allah Swt. sedangan ibadah khusus yaitu segala 

sesuatu (apa) yang telah ditetapkan Allah Swt. akan perincian-perinciannya, 

tingkat dan cara-caranya yang tertentu.41 Usia baligh merupakan batas Taklif 

(pembebanan hukum Syar’i) apa yang diwajibkan syar'i’at pada seorang muslim 

maka wajib dilakukannya, sedang yang diharamkan wajib menjauhinya. Salah 

satu kewajiban yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari adalah shalat lima 

waktu. Orang tua wajib mendidik anak-anaknya melaksanakan shalat, apabila ia 

tidak melaksanakan maka orang tua wajib memukulnya. Oleh karena itu, nilai 

pendidikan ibadah yang benar-benar Islamiyyah mesti dijadikan salah satu pokok 

pendidikan anak. Orang tua dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan ibadah pada 

anak dan berharap kelak ia akan tumbuh menjadi insan yang tekun beribadah 

secara benar sesuai ajaran Islam.  

4. Nilai Pendidikan Seks  

Pendidikan seks adalah penerangan yang bertujuan untuk membimbing 

serta mengasuh tiap laki-laki dan perempuan sejak dari anak-anak sampai dewasa, 

perihal kelamin umumnya dan kehidupan seks khususnya agar mereka dapat 

                                                             
41H. Abudin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 82. 
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melakukan sebagaimmana mestinya sehingga kehidupan berkelamin itu 

mendatangkan kebahagian dan kesejahteraan manusia.42 Manusia diciptakan 

Allah Swt. dalam dunia ini sesuai dengan fitrahnya. Salah satu fitrah manusia 

adalah fitrah berupa dorongan seksual. Maka agar dorongan seksual dapat berjalan 

sesuai yang  dikehendaki oleh Allah Swt. Islam perlu memberikan pembinaan 

baik perintah maupun larangan.43 Pendidikan seksual adalah upaya pengajaran, 

penyadaran dan penerangan masalah-masalah seksual kepada anak, sehingga 

ketika anak telah tumbuh menjadi seorang pemuda dan dapat memahami 

urusanurusan kehidupan, ia mengetahui apa yang diharamkan dan dihalalkan.44 

Rasulullah Swt. memberikan larangan menggunakan mata dijalan yang tidak 

diridlai Allah Swt. Beliau menyuruh menutup aurat agar tidak dilihat orang lain.45 

Aurat merupakan bagian dari tubuh yang harus dijaga dari pandangan orang Anak 

yang mencapai aqil baligh akan memahami persoalanpersoalan hidup, termasuk 

tahu bagaimana bergaul dengan lawan jenis. Pendidikan seks dimaksudkan agar 

ia mengetahui tentang seks dan bahayanya jika menuruti hawa nafsu. Nilai 

pendidikan seks diberikan pada anak sejak ia mengenal masalah-masalah yang 

berkenaan dengan seks dan perkawinan. Sehingga ketika anak tumbuh menjadi 

pemuda telah mengetahui mana yang baik dan tidak. Satu lagi nilai pendidikan 

seks yang diajarkan Rasulullah Saw. pada umatnya adalah pemisahan tempat tidur 

                                                             
42Abu Azhar Miqdad, Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukun Islam (Yogyakarta: 

Mitra Pustaka, 2000). h. 33. 
43M. Nur Abdul Hafidz, op.cit., h. 253. 
44Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan Anak Menurut Islam, Penerj. Jamaluddin Miri, Jilid II 

(Jakarta: Pustaka Amami, 1999), Cet II, h. 1. 
45M. Nur Abdul Hafidz, op. cit., h. 257.  
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diantara anak-anak.46 Anak yang sudah besar perlu adanya pemisahan tempat 

tidur, karena bisa membahayakan bagi perkembangan jiwanya apalagi pada masa 

puber ia mulai mengenal seks. Sabda Nabi Saw. : 47 

َِّفيََّبْيَنُهمَََّّْوَفرِ ُقوا

......اْلَمَضاجِعَِّ    

Terjemahan : “……. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (sejak usia 

sepuluh tahun”) (H.R. Abu Dawud)  

 

Sehingga dapat ditekankan bahwa pendidikan seks dalam Islam sudah 

diajarkan sejak usia dini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. dalam 

hadis diatas. 

D.  Tradisi Mitoni Dalam Masyarakat Jawa 

 
1. Tradisi Mitoni Sebagai Slametan Upacara Kandungan   

 

a. Deskripsi Slametan 

 Masyarakat Jawa sebelum mengenal agama mempunyai system 

kepercayaan yang berkaitan dengan animisme dan dinamisme. Kepercayaan 

tersebut begitu lekat di dalam kehidupan masyarakat Jawa, bahkan sampai sekarang 

masih ada yang menganutnya. 

Menurut beberapa sumber sejarah menyabutkan bahwa perkembangan 

religi orang Jawa telah dimulai sejak zaman pra-sejarah, dimana pada waktu itu 

para leluhur (nenek moyang) orang Jawa beranggapan bahwa, semua benda yang 

                                                             
46Ibid., h. 259. 
47Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Jilid I (Beirut, Dar Fikir, t.t) h. 133. 
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ada di sekelilingnya mempunyai nyawa, dan semua yang bergerak dianggap hidup 

dan mempunyai kekuatan gaib atau mempunyai roh yang berwatak baik maupun 

jahat.48 

Ciri khas orang Jawa lainnya yaitu berkaitan dengan cara berfikir yang 

terobsesi oleh nilai-nilai budaya Jawa seperti budi luhur, lembah manah, tepa slira, 

dan sebagainya. Nilai-nilai tersebut bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dan 

ketentraman dalam kehidupanya dengan terlahirnya sikap rukun, saling 

menghormati, menghargai dan menghindari konflik. Dalam tradisi kejawan banyak 

dijumpai upacara-upacara ’selamatan’ dengan berbagai perlengkapan ‘ubo-

rampenya’. Jika diteliti dengan seksama maka upacara selamatan tersebut 

merupakan wujud dari suatu doa. Doa dengan sanepan alias perlambang 

Perlambang-perlambang itu antara lain sebagai berikut :  

1. Tumpeng  

      Tumpeng atau buceng merupakan nasi yang dibentuk menyerupai 

kerucut, membentuk seakan-akan gunung kecil. Ini merupakan lambang 

permohonan keselamatan. Bagi masyarakat Jawa gunung melambangkan 

kekokohan, kekuatan dan keselamatan.  

2. Procot 

 Sejenis penganan terbuat dai ketan yang dibungkus daun pisang bulat 

memanjang. Dinamakan dengan procot dengan harapan lahirnya si bayi kelak 

‘procat-procot’, mudah maksudnya. 

                                                             
48Budiono  Herustato,  Simbolisme Dalam Budaya Jawa (Yogyakarta : Hanindita, 1987), h. 

98. 
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3. Bubur sengkolo 

Bubur sengkolo itu merupakan bubur dengan warna merah dan putih. 

Merupakan lambang dari bibit asal-muasal kejadian manusia selepas Nabi Adam 

a.s dan Siti Hawa, yaitu diciptakan Allah melalui perantaraan darah merah dan 

darah putih dari ibu bapak kita. Harapan dari bubur sengkolo adalah mudah-

mudahan yang punya hajad itu ‘kalis ing sambikolo’ terlepas dari segala arah 

bahaya, baik bayinya maupun keluarganya. 

4. Sego atau nasi golong 

Sego golong merupakan doa agar rejekinya ‘golong-golong’ artinya 

banyak berlimpah ruah.  

5. Cengkir 

 Ngencengake pikir artinya membulatkan tekad untuk kelak menyambut 

kehadiran sang anak yang merupakan ‘titipan Ilahi’. Tekad untuk memelihara 

dan mendidik hingga menjadi anak yang berbudi pekeri luhur. 49 

Untuk macam-macam selametanya adalah:  

1) Selamatan dalam rangka lingkaran hidup seseorang. Jenis selamatan ini 

meliputi : hamil tujuh bulan, kelahiran, potong rambut pertama, 

menyentuh tanah untuk pertama kali, menusuk telinga, sunat, kematian, 

peringatan serta saat-saat kematian. 

2) Selamatan yang bertalian dengan bersih desa. Jenis selamatan ini 

meliputi upacara sebelum penggarapan tanah pertanian, dan setelah 

panen padi.  

                                                             
49Ibid., h. 98-99.  
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3)  Selamatan yang berhubungan dengan hari- hari serta bulan-bulan besar 

Islam.  

4) Selamatan yang berkaitan dengan peristiwa khusus. Jenis selamatan ini 

meliputi : perjalanan jauh, menempati rumah baru, menolak bahaya 

(ngruwat), janji kalau sembuh dari sakit (kaul), dan lain-lain.  

Di antara jenis-jenis selamatan tersebut, selamatan yang berhubungan 

dengan lingkaran hidup seseorang mulai dari dalam kandungan sampai 

meninggal dunia sangat diperhatikan dan selalu dilakukan. Hal ini dilakukan 

untuk menghormati arwah orang yang meninggal. Jenis selamatan untuk 

menolong arwah orang di alam baka ini, berupa:  

1. Surtanah atau geblak, yaitu selamatan pada saat meninggalnya 

seseorang.  

2. Nelung dina, yaitu selamatan hari ketiga sesudah meninggalnya 

seseorang.  

3. Mitung dina, yaitu selamatan hari ketujuh sesudah meninggalnya 

seseorang. 

4. Matang puluh dina, yaitu selamatan hari ke 40 sesudah meninggalnya    

seseorang. 

5. Nyatus, yaitu selamatan hari ke 100 meninggalnya seseorang.  

6. Mendak sepisan, yaitu selamatan satu tahun meninggalnya seseorang.  

7. Mendak pindo, yaitu selamatan dua tahun meninggalnya seseorang.  

8. Nyewu, yaitu selamatan genap 1000 hari meninggalnya seseorang. 

Selamatan ini kadang-kadang disebut juga nguwis nguwisi, artinya 

yang terakhir kali.50   
 

Dalam keyakinan orang Jawa, kehidupan dipandang telah mengikuti 

suatu pola yang teratur dan terkoordinasi yang harus diterima. Dengan 

demikian mereka harus menyelaraskan diri dengan  apa  yang  lebih  agung  dari  

diri  mereka  sendiri  serta berusaha agar mereka tetap dalam keadaan damai 

                                                             
50Ibid., h. 100. 



33 
 

 

dan tenteram (slamet).   Menurut   M.   Murtadho,   “Maksud   utama praktek 

sosio religius orang Jawa tidak lain kecuali mendapatkan keslametan di dunia 

ini”51. Berangkat bahwa tujuan hidup adalah untuk mendapatkan keslametan, 

maka upacara keagamaan  yang pokok adalah slametan. Upacara ini  

diselenggarakan bertepatan dengan waktu-waktu tertentu, seperti kelahiran, 

perkawinan, kematian, dan momentum-momentum yang dianggap perlu 

Slametan adalah suatu upacara yang biasanya diadakan di rumah suatu keluarga 

dan dihadiri oleh anggota-anggota keluarga, tetangga-tetangga dekat, kenalan-

kenalan yang tinggal tidak jauh, dan   termasuk   juga   orang-orang   yang   

mempunyai   hubungan dagang.  

Keputusan untuk mengadakan upacara slametan biasanya diambil 

berdasarkan keyakinan keagamaan yang murni, dan adanya suatu perasaan 

kuatir akan hal-hal yang tidak  diinginkan atau  akan  datangnya bahaya 

( malapetaka),  tetapi kadang-kadang  juga  hanya  merupakan  suatu  kebiasaan 

rutin saja yang dijalankan sesuai dengan adat dan keagamaan52. 

 Secara umum, tujuan slametan adalah untuk menciptakan keadaan 

sejahtera, aman dan bebas dari gangguan makhluk yang nyata maupun halus, 

suatu keadaan yang disebut slamet. 

b. Pengertian Tradisi Mitoni 

 

                                                             
51M.   Murtadho, Pimpinan Masa Kini Dan Budaya Jawa (Yogyakarta: Pustaka Utama, 

2002), h. 16. 
52Darori Amin,  Islam dan Kebudayaan Jawa (Yogyakarta: Gama Gramedia, 2002), h. 160-

161. 
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Upacara-upacara daur hidup dalam masa kehamilan hakekatnya ialah 

upacara peralihan sebagai sarana menghilangkan petaka. Jadi semacam inisiasi 

yang menunjukkan bahwa upacara- upacara  itu  merupakan  penghayatan  

unsur-unsur  kepercayaan lama. Pada umumnya upacara kehamilan diadakan 

selamatan. Mulai kandungan seorang wanita berumur satu bulan sampai 

sembilan bulan. Dengan harapan agar selama mengandung mendapat 

keselamatan, tidak ada kesulitan. 

Orang jawa menyebut bayi yang lahir pada bulan ketujuh sudah 

dianggap matang atau tua. Namun jika pada bulan ini bayi belum lahir, calon 

orang tua atau calon neneknya membuat selamatan yang disebut dengan Mitoni 

atau Tingkeban”. 

Mitoni berasal  dari  kata  pitu  yang artinya tujuh. Semua sarana yang 

disajikan dalam selamatan dibuat masing-masing sebanyak tujuh buah, bahkan 

orang yang memandikan pun dipilih sebanyak tujuh orang. Maksud upacara ini 

memberikan pengumuman kepada keluarga dan para tetangga bahwa 

kehamilan telah menginjak masa tujuh bulan.                                                                                                   

Selain memiliki arti tujuh, kata  pitu  juga  mengandung doa  dan  

harapan,  semoga kehamilan ini mendapat pitulungan atau pertolongan dari 

Yang Maha Kuasa, agar baik bayi yang dikandung maupun calon ibu yang 

mengandung tetap diberikan kesehatan dan keselamatan. Mitoni juga disebut 

Tingkeban, karena acara ini  berasal  dari  kisah sepasang suami  isteri  bernama 

Ki Sedya dan Ni Satingkeb, yang menjalankan laku prihatin (brata)  sampai  

permohonannya  dikabulkan  oleh  Yang Maha Kuasa. Lalu kegiatan tersebut 
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sampai sekarang terus dilestarikan menjadi acara yang sekarang kita sebut 

Tingkeban atau mitoni ini53. 

c. Waktu Penyelenggaraan Tradisi Mitoni 

 

Penyelenggaraan upacara dapat dilaksanakan menurut keinginan yang   

mempunyai hajat, kecuali harti Jum’at. Karena hari Jum’at merupakan 

pantangan untuk menyelenggarakan upacara tradisional. 

Untuk  upacara tujuh bulan yang disebut dengan Mitoni atau Tingkeban,  

penyelenggaraannya  harus  menurut peraturan adat yang berlaku, yaitu pada 

hari selasa atau sabtu dan jatuh pada tanggal  gasal. Sebaiknya pada tanggal 

tujuh, serta sebelum tanggal 15 menurut kalender Jawa. Pemilihan tanggal  

gasal  itu, melambangkan umur kehamilan (tujuh bulan) yang hitungannya 

adalah gasal. Dilaksanakan pada siang hari, biasanya mulai jam 11 siang, 

karena menurut tradisi Jawa, pada saat itulah para bidadari turun dari kayangan 

untuk mandi54. 

d. Perlengkapan Tradisi Mitoni 

 
Mitoni   atau   Tingkeban   dilakukan   setelah   kehamilan seorang ibu  

genap usia  7  bulan atau  lebih. Dilaksanakan tidak boleh kurang dari 7 bulan, 

sekalipun kurang sehari. Menurut Clifford Geertz, “Upacara tingkeban 

merupakan upacara paling utama sehingga seringkali dibuat besar-besaran 

terutama bagi kehamilan pertama55”. 

                                                             
53Sutrisno Sastro Utomo,  Upacara Daur Hidup Adat Jawa (Semarang:Effhar Offset, 

2005), h. 7. 
54Ibid.,h. 134. 
55Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyartakat Jawa (Jakarta:Pustaka 

Jaya, 1985), h. 48-49. 
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Untuk kandungan berumur tujuh bulan, persiapan dan perlengkapan 

upacara kandungan berumur tujuh bulan (mitoni atau Tingkeban) terdiri dari 

sajen siraman, kenduri, persiapan di tempat mandi, persiapan di muka pasren, 

patanen, atau senthong tengah. Sajen  siraman,  tumpeng  robyong,  nasi  yang  

dibentuk  kerucut seperti gunung ditempatkan di bakul nasi dari bambu diberi 

lauk pauk: telor, daging, terasi, bawang merah, cabe merah, ditancapkan di 

ujung nasi yang berbentuk kerucut tadi. 

Kemudian di kiri dan kanannya ditancapi ikan asin (gereh), kerupuk, 

sayur mayur, kacang, kobis dan sebagainya, jajan pasar, tumpeng gundul (nasi 

tumpeng tanpa sayuran), nasi asrep-asrepan, makanan tanpa garam. Jlupak 

(lampu yang sumbunya terbuat dari kapas, dengan minyak kelapa), seekor ayam 

kecil yang masih hidup. Sebutir kelapa yang dibuang sabutnya. Lima macam 

bubur (bubur baro-baro, bubur merah, merah putih, bubur putih dan bubur 

palang). Kembang setaman, aneka macam bunga-bungaan, mawar, kenanga, 

melati”.(tumpeng) berjumlah 18 buah atau 9 pasang. Pada tumpeng-tumpeng 

kecil tersebut ditancapkan aneka macam warna bulat-bulatan kecil dari tepung 

beras. Persiapan dan perlengkapan di muka pasren atau patapen atau senthong 

tengah. Persiapan di muka pasren, senthong tengah dimaksudkan untuk upacara 

ganti busana atau  ganti  kain.  Adapun  persiapan  dan  perlengkapan  di muka 

pasren, ialah senthong tengah atau di tempat mandi bagi yang mel aksanakan 

di tempat tersebut ialah: kain dan kemben  (penutup  dada  wanita)  sebanyak  

tujuh  motif. Motif-motif tersebut dipilihkan motif yang mempunyai arti, 
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lambang baik. Misalnya kain-kain yang bermotif truntum, sidoluhur, 

sidomukti,grompol, panangkusuma dan lasem56. 

e.   Rangkaian Upacara Mitoni 

 
Mitoni ialah ritual yang dilakoni masyarakat Jawa saat usia kehamilan 

memasuki bulan ke-7. Pada usia ini, umumnya janin yang ada di dalam 

kandungan sudah hampir sempurna. Rasa antusias sekaligus cemas akan 

menghantui calon orangtua menjelang hari persalinan tiba. Untuk itulah, tradisi 

Mitoni digelar dengan tujuan menghaturkan doa dan harapan demi keselamatan 

dan kebaikan sang ibu dan calon bayi. 

 Dalam menggelar prosesi Mitoni, ada beberapa ritual yang perlu 

dilakukan secara berurutan. Mulai dari sungkeman, siraman, hingga 

membagikan rujak kepada tamu undangan. Tidak hanya itu, tradisi Jawa juga 

identik dengan menyertakan simbolisasi berupa benda yang sarat akan makna 

luhur. 

Begitupun dalam upacara tujuh bulanan Mitoni, Anda perlu 

menyediakan beragam perlengkapan yang jumlahnya serba tujuh. Antara lain; 

bubur tujuh warna,  ketan atau jadah tujuh rupa, tumpeng 

buceng yang berbentuk kerucut kecil, procotan yakni hidangan yang dibungkus 

daun pisang, aneka jajanan pasar, dan berbagai perlengkapan lainnya. 

1) Sungkeman 

            Calon ibu dan ayah melakukan sungkeman kepada kedua orangtua 

guna memohon doa restu untuk keselamatan dan kelancaran pesalinan. 

                                                             
56Ibid, h.135. 
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2) Siraman 

            Siraman atau mandi bertujuan untuk menyucikan secara lahir dan 

batin sang ibu dan calon bayi. Dengan balutan kain batik, sang ibu akan 

duduk dan disiram dengan air siraman yang telah ditaburi kembang 

setaman. Dipandu oleh seorang sesepuh atau orang yang bertugas 

memimpin jalannya prosesi ini, tujuh orang terpilih akan menyiram sang 

ibu menggunakan gayung dari batok kelapa. Prosesi siraman dimulai dari 

orang yang paling tua di keluarga, kemudian dilanjutkan dengan yang 

lainnya. 

3) Ngerogoh Cengkir 

Cengkir berarti kelapa muda, sebagai simbolisasi cikal bakal bayi 

yang akan menjadi manusia dewasa kelak. Cengkir berjumlah dua buah, 

diambil oleh sang ayah, untuk selanjutnya dilaksanakan 

ritual brobosan (meluncurkan) 

4) Brojolan atau Brobosan 

Sang ayah akan meluncurkan dua cengkir dari balik kain yang 

dipakan sang ibu. Cengkir atau kelapa muda yang dipakai sebelumnya telah 

dilukis Dewi Kamaratih melambangkan bayi wanita jelita dan Dewa 

Kamajaya melambangkan bayi pria rupawan. 

5) Membelah Cengkir 

Kemudian, sang ayah membelah cengkir atau kelapa muda sebagai 

simbol untuk membukakan jalan si jabang bayi agar lahir pada jalannya. 

6) Pantes-pantesan 
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            Dalam prosesi pantes-pantesan, sang ibu akan berganti busana atau 

memantas-mantas busana sebanyak tujuh kali. Nantinya, undangan akan 

serempak menjawab tidak pantas sampai busana ke-6. Barulah busana yang 

ke-7 akan dipakai ibu. Ini menjadi salah satu ritual unik dalam prosesi 

Mitoni. 

 

7) Angrem 

           Ibu dan ayah menirukan gaya ayam yang mengerami telur dan 

berkokok keras, sebagai lambang tanggung jawab calon ayah atas 

kehidupan dan kesejagtreraan sang calon bayi dan ibunya. 

8) Potong Tumpeng 

Sebagai ungkapan rasa syukur bahwa selamatan tujuh bulanan telah 

dilaksanakan dengan lancar. 

9) Pembagian Takir Pontang 

Takir pontang adalah wadah untuk menyajikan makanan 

yang terbuat dari daun pohon pisang dan janur dan dibentuk menyerupai 

kapal. Bentuk takir pontang bermakna bahwa sang calon orangtua harus 

siap mengarungi bahtera rumah tangga layaknya kapal di lautan. Hidangan 

yang sudah diletakan pada takir pontang pun diberikan sebagai suguhan dan 

ucapan terima kasih dibagikan kepada para sesepuh yang menghadiri 

upacara. 

10) Jualan Dawet dan Rujak 
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Menghidangkan makanan kesukaan orang hamil berupa rujak yang 

dibuat dari tujuh macam buah-buahan segar. Orang yang mau menerima 

dawet atau rujak dari sang ibu, harus membayarnya dengan sejumlah uang 

sebagai syarat.57 

2.  Makna Tradisi Mitoni Perspektif Masyarakat Jawa  

  a.  Tujuan Pelaksanaan Tradisi Mitoni 

Maksud penyelenggaraan rangkaian upacara kehamilan ialah agar 

embrio yang ada di dalam kandungan dan ibu yang mengandung, senantiasa 

memperoleh keselamatan. Namun ada motivasi yang mendorong dilakukannya 

penyelenggaraan rangkaian upacara kehamilan ini, yaitu aspek tradisi 

kepercayaan lama dan aspek primordial. Adapun aspek tradisi kepercayaan 

lama, sangat diyakini untuk melakukan ritus- ritus sebagai sarana mutlak 

agar bakal bayi dan ibu yang hamil terhindar dari malapetaka. Adapun aspek 

solidaritas primordial, terutama adat-istiadat yang secara turun temurun 

dilestarikan oleh kelompok sosialnya. Adat-istiadat yang berkaitan dengan 

masa kehamilan juga mencerminkan salah satu etik status sosial kelompoknya. 

Mengabaikan adat-istiadat yang mencerminkan salah satu etik itu, dapat dinilai 

sebagai suatu ulah yang tidak memperlihatkan watak golongan bangsawan, 

tidak menunjukkan solidaritas primordial golongan bangsawan  tidak disenangi. 

                                                             

57http://mahligai-indonesia.com/ragam-budaya/tradisi-nusantara/tata-cara-prosesi-mitoni-

ritual-tujuh-bulanan-adat-jawa-1978 (diakses pada tanggal 25-Februari-2018) 

 

http://mahligai-indonesia.com/ragam-budaya/tradisi-nusantara/tata-cara-prosesi-mitoni-ritual-tujuh-bulanan-adat-jawa-1978
http://mahligai-indonesia.com/ragam-budaya/tradisi-nusantara/tata-cara-prosesi-mitoni-ritual-tujuh-bulanan-adat-jawa-1978
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Mengabaikan adat-istiadat dapat mengakibatkan dampak yang negatif 

dan nama buruk bagi keluarga yang bersangkutan di mata kelompok sosialnya. 

Karena ulahnya itu, bukan saja dinilai tidak sesuai dengan etik status sosial 

golongan bangsawan, tidak menghormati pranatan dan leluhur, melainkan juga 

dapat merusak keseimbangan tata hidup kelompok sosialnya.58 

 

 

 

b.  Tradisi Mitoni merupakan suatu upacara ritual adat Jawa 

 

Upacara   ritual   daur   hidup   dalam   masa   kehamilan hakekatnya 

ialah upacara peralihan sebagai sarana menghilangkan petaka. Jadi semacam 

inisiasi yang menunjukkan bahwa upacara itu merupakan penghayatan unsur 

kepercayaan lama. Pada tradisi Mitoni diadakan slametan, dengan harapan agar 

ibu yang mengandung dan juga bayi yang akan dilahirkan memperoleh 

keselamatan dan tidak ada kesulitan. Peserta slametan memandangnya sebagai 

bagian integral dari kehidupan mereka sebagai makhluk sosial dan dalam 

pemahaman mengenai diri mereka sendiri sebagai orang Jawa; mereka 

memandangnya sebagai ringkasan tradisi lokal. Tradisi Mitoni telah tertanam 

begitu kuat dalam masyarakat yang menganut budaya tersebut. Melalui 

pewarisan yang turun temurun di  lingkungan  keluarga  dan  masyarakat,  nilai  

itu  menghujam masuk dalam wilayah emosional seseorang karena sejak kecil 

telah dibiasakan dengan adat istiadat Jawa yang tumbuh dalam keluarga 

maupun masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam masyarakat Jawa menganggap 

                                                             
58Ibid,h. 133-134. 
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bahwa tradisi Tingkepan merupakan suatu upacara  ritual adat Jawa yang harus 

dilaksanakan apabila mengalami sebab- sebab untuk melakukan tradisi 

Tingkepan tersebut. 

c. Tradisi Mitoni Sebagai Upacara Menyongsong Lahirnya Generasi    Penerus. 

 

  Selama masa kehamilan, seorang wanita yang mengandung sangat 

memperhatikan pantangan-pantangan. Pantangan-pantangan ini juga berlaku 

bagi suami atau ayah bayi yang sedang dikandung. Misalnya makan sesuatu 

yang mempunyai akibat buruk, yaitu buah yang melintang bijinya.  Pantangan 

tersebut diartikan agar  anak yang sedang dikandung posisinya tidak melintang. 

Seorang laki-laki yang isterinya sedang mengandung dilarang menyakiti 

binatang atau membunuhnya. Karena mereka beranggapan bahwa anaknya 

akan menyerupai binatang itu. Demikian masih banyak contoh lain yang 

dianggap oleh masyarakat Jawa sebagai kepercayaan- kepercayaan   yang  

diturunkan  nenek   moyang   mereka.   Kalau seorang calon ibu ada tanda-

tanda ngidam, biasanya ingin sesuatu yang spesifik. Misalnya ingin sekali 

makan buah-buahan tertentu yang masih muda dan rasanya masih asam. 

Mungkin itulah sebab buah-buahan yang masih muda disebut nyadam 

(nyidam).  

Umumnnya permintaan wanita tersebut harus dituruti karena kalau 

tidak dituruti, orang Jawa beranggapan bahwa kelak kalau bayinya sudah lahir 

akan menimbulkan ekses kurang baik. Misalnya anak itu akan  selalu  

mengeluarkan  air  liur  (ngiler).  Keinginan sesuatu bagi seorang wanita yang 
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sedang hamil tidak terbatas pada buah-buahan saja, akan tetapi ada juga yang 

mempunyai keinginan lain yang harus dituruti”.59 

     Rangkaian upacara masa kehamilan diselenggarakan mulai diketahui 

bahwa seorang wanita hamil, selama masa kehamilan maka tiap bulan 

diselamati. Yaitu mulai kandungan berumur satu, dua bulan, tiga bulan dan 

seterusnya pada tiap-tiap bulan. Pada bulan ketiga, ia sudah nampak 

kehamilannya dan wajib bagi calon orang tua mentaati berbagai pantangan 

dengan harapan agar kelak bayi yang dilahirkan tidak mengalami cacat fisik 

atau mental dan dengan harapan agar kelak anak yang dilahirkan mempunyai 

masa depan yang bagus. Harapan akan masa depan yang baik bagi seorang 

manusia yang akan terlahir di muka bumi merupakan sesuatu yang memang 

seharusnya karena calon anak yang akan lahir tersebut merupakan generasi 

penerus, sehingga jika generasi penerus itu baik akan membawa kebaikan bagi 

manusia secara keseluruhan. 

E. Penelitian Relevan  

Penelitian ini bukan didapatkan dari pemikiran penulis semata, akan tetapi 

dari beberapa buku dan hasil dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh 

orang lain. Beberapa hasil penelitian yang mendukung penelitian ini diantaranya: 

Hasil penelitian yang ditulis oleh Iwan Zuhri.  Hasil dari penelitian ini 

menyimpulkan bahwa pelaksanaan mitoni yang dilakukan   di   Padukuhan   Pati   

kelurahan   Genjahan   kecamatan   Pojong kabupaten Gunung Kidul cenderung 

bernuansa Ibadah dan Islami dan telah meninggalkan rangkaian ibadah mitoni yang 

                                                             
59Ibid., h. 131. 
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mengarah kepada kemusyrikan atau penyekutuan Allah Swt.60 Penelitian yang 

dilakukan oleh saudara Iwan lebih difokuskan pada dasar-dasar dilaksanakannya 

tradisi mitoni, proses pelaksanaannya dan apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam 

tradisi mitoni. 

Selanjutnya,  yaitu  hasil penelitian  yang  ditulis  oleh  Munafiah. Dalam 

penelitian ini lebih fokus membahas tentang proses ritual tradisi mitoni yang 

dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan memiliki banyak dampak, misalnya 

saja dampak dalam bidang sosial budaya, dampak dalam bidang ekonomi, dan 

dampak dalam bidang religius.61 

 Kemudian yang terakhir, yaitu hasil penelitian yang ditulis oleh Duwi 

Fitrianisari. Dalam penelitian yang dilakukan oleh saudai Duwi Fitrianisari 

difokuskan pada upaya internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung 

dalam tradisi mitoni kepada masyarakat.62 

Dari ketiga hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa lain di atas, 

memiliki persamaan dengan tulisan ini yaitu sama-sama membehas tentang ritual 

mitoni. Di samping itu pula terdapat perbedaan antara penelitian-penelitian 

tersebut, penelitian pertama yang dilakukan oleh saudara Iwan lebih 

difokuskan pada dasar-dasar dilaksanakannya tradisi  mitoni, proses 

pelaksanaannya dan apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi mitoni. 

                                                             
60Iwan Zuhri, Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Mithoni di Padukuhan Pati 

Kelurahan Genjahan Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul (Yogyakarta: UIN Sunan 
Kalijaga, 2009. 

61Munafiah, Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Ritual Tingkepan di Dusun Gintungan 

Desa Butuh Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang (Salatiga: STAIN Salatiga, 2011). 

62Fitrianisari Duwi, Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Mithoni Di 

Desa Brani Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap (Purwakerto: IAIN Purwokerto, 2016). 
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Penelitian ke dua dalam penelitian ini lebih fokus membahas tentang proses ritual 

tradisi mitoni yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan memiliki banyak 

dampak, misalnya saja dampak dalam bidang sosial budaya, dampak dalam bidang 

ekonomi, dan dampak dalam bidang religious. Dan penelitian ke tiga penulis 

lebih memfokuskan pada upaya internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam yang 

terdapat dalam tradisi mitoni kepada masyarakat. Sedangkan penelitian yang 

penulis lakukan sendiri akan lebih membahas mengenai nilai-nilai apa saja yang 

terkandung dalam budaya mitoni, serta untuk memberikan penjelasan mengenai 

proses awal pendidikan. Bahwasanya budaya mitoni itu mempunya nilai-nilai 

pendidikan dan pendidikan itu sudah dimulai sejak bayi masih dalam kandungan 

sehingga hal ini cukup singkron dengan budaya mitoni itu sendiri. 

F. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir 

Adat Mitoni masyarakat 

jawa 

Awalnya banyak dipengaruhi 

oleh budaya leluhur 

Terdapat nilai-nilai 

pendidikan di dalamnya 

Kemudian dipengaruhi 

oleh ajaran Islam 

Menghasilkan nilai-nilai 

pendidikan islam 
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Dalam proses pendidikan, sebelum mengenal masyarakat secara luas dan 

mendapat bimbingan dari sekolah, anak terlebih dahulu memperoleh perawatan  

dan  bimbingan  dari  kedua  orang  tuanya.  Dengan  demikian pendidikan anak 

dalam kandungan harus diperhatikan oleh kedua orang tua terutama ibu yang 

sedang mengandungnya, sebab pendidikan dalam kandungan merupakan awal 

mula berperannya pendidikan, sebagai peletak fondasi terhadap pendidikan 

selanjutnya. Oleh sebab itu Islam sangat memperhatikan pendidikan anak sedini 

mungkin bahkan sejak dalam kandungan. Tradisi mitoni yang dilakukan oleh 

sebagian golongan umat Islam di Jawa, merupakan salah satu upaya mendidik 

anak di dalam kandungan ketika usia kandungan mencapai tujuh bulan.63 

Al-Qur’an al-Karim menganjurkan kita agar selalu mendoakan anak cucu 

kita, walaupun mereka belum lahir di dunia ini. Dalam al-Qur’an dikisahkan 

tentang Nabi Ibrahim a.s. yang mendoakan anak cucunya yang masih belum 

lahir: 

 

Terjemahan : “Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk 

patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat yang 

tunduk patuh kepada Engkau.” (QS. Al-Baqarah: 128).64 

Budaya lokal menarik perhatian untuk dikaji diantaranya karena budaya 

setempat memiliki karakteristik yang cukup efektif untuk menjaga harmoni dalam 

                                                             
63Mansur, Mendidik Anak Sejak dalam Kandungan (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 

h. 11. 
64Al-Qur’an dan Terjemah 
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kehidupan bermasyarakat dan menyelesaikan konflik yang terjadi.65  
Mitoni 

merupakan salah satu kebudayaan lokal Jawa yang dapat menjadi media 

transformasi pendidikan pada masyarakat melalui proses ritual yang ada di 

dalamnya. Istilah mitoni berasal dari kata pitu (tujuh) atau juga sering disebut 

tingkeban. Hakikat dari mitoni  adalah mendoakan calon bayi dan ibu yang 

mengandungnya agar selamat sampai kelahiran nanti.66 

Tradisi mitoni perlu dipertahankan karena beberapa alasan diatas bahwa 

tradisi mitoni memiliki beberapa ajaran-ajaran yang sangat mendidik bagi calon 

bayi, pasangan suami istri, dan warga yang ikut andil dalam pelaksanaannya. Maka 

dari itu, warga desa Rahamenda tetap melaksanakan tradisi mitoni dan berusaha 

melestarikannya agar generasi selanjutnya lebih mencintai tradisi masa lampau 

yang sudah berubah menjadi tradisi religius. 

Pendidikan Islam merupakan topik yang sering dibahas dan dikemukakan 

ke muka umum. Namun demikian, akan menarik apabila kajian tersebut di lakukan 

dalam sebuah tradisi keagamaan. Terutama dari aspek nilai-nilai pendidikan Islam 

yang terkandung di dalamnya. 

Adapun dalam budaya mitoni itu sendiri terdapat beberapa nilai-nilai 

pendidikan islam yang terkandung di dalamnya yang penting dan berguna bagi 

kemanusian, misalnya nilai kepatuhan, nilai solidaritas, rasa syukur dan lain 

sebagainya. 

                                                             
65Moh. Roqib, Harmoni Dalam Budaya Jawa (Dimensi Edukasi dan Keadilan Gender) 

(Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007), h. 5. 
66Gesta  Bayuadhy,  Tradisi  –  tradisi  Adiluhung  Para  Leluhur  Jawa  (Yogyakarta: 

Penerbit DIPTA, 2015), h. 23. 
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