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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masyarakat jawa mempunyai beberapa aturan yang berkenaan dengan 

masalah kekeluargaan dalam rangka menyongsong lahirnya generasi penerus. 

Ritual tradisional merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang dipercayai 

sejak zaman nenek moyang terdahulu, yang mempercayai sebagai penunjang 

keselamatan dalam hidup. Seluruh masyarakat jawa pada umumnya masih 

mempertahankan tradisi ritual yang berhubungan dengan ikatan lahir batin 

seorang manusia dimulai dari dalam kandungan hingga meninggal dunia, 

perayaan itu yang kita sebut sebagai tradisi.   

sebuah adat atau tradisi terdapat nilai dan norma kehidupan, yang dimana 

sangat berguna untuk mencari keseimbangan hidup1. Salah satu tradisi yang masih 

dipercayai dan masih dipegang teguh oleh Masyarakat Jawa di Desa Laloumili 

Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan pada umumnya adalah tradisi pitonan. 

Dalam istilah Jawa lainnya adalah mitoni, tingkeban, dan lain-lain. Pitonan adalah 

istilah tradisi tujuh bulan kehamilan yang sering dilaksanankan dimasyarakat 

Desa Laloumili Kec. Lalembuu Kab. Konsel. Pitonan  berasal dari kata pitu 

(bahasa Jawa) yang artinya tujuh, dan tujuh itu mengandung arti pula, yakni 

tujuan yang baik. Tradisi pitonan adalah perayaan tujuh bulan yang dilaksanakan 

pada usia kehamilan wanita yang berusia tujuh bulan dan pada kehamilan pertama 

kali dalam rangka menyambut kelahiran sang anak. Upacara pitonan atau

                                                           

1Thomas Wiyasa Brawidjaja, Upacara Tradisional Masyarakat Jawa, (Jakarta: Pustaka 

Sinar Harapan, 2014), hlm. 9.  
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tingkeban ini adalah salah satu tradisi Jawa, yang bermakna bahwasanya 

pendidikan bukan saja setelah dewasa melainkan semenjak di dalam kandungan, 

dan berusaha menghindari hal-hal yang buruk, dan dengan maksud agar anak 

yang dilahirkan nanti menjadi anak yang baik.2 

Seorang istri sedang mengandung dan kandungannya semakin berat, 

memohonlah kepada Allah SWT, oleh karena itulah acara selametan dilaksanakan 

jika usia kandungan mencapai usia tujuh bulan, diharapkan dengan adanya 

selamatan ini bayi yang lahir akan selamat dan ibunya sehat.  

Masyarakat Jawa yang ada di Desa Laloumili Kec. Lalembuu Kab. Konawe 

Selatan masih banyak yang melaksanakan upacara Pitonan karena sudah menjadi 

suatu adat kebiasaan yang harus dilaksanakan dalam kehidupan yang dijalani. 

Hampir setiap orang tua yang akan mempunyai seorang putra atau putri tidak 

terlepas dari upacara adat yang berlaku. Meskipun masyarakat berkali-kali 

menyaksikan upacara Pitonan, tetapi mereka masih kurang dapat memahami arti 

dan makna upacara tersebut, sehingga upacara Pitonan tidak lebih dari ritualitas 

yang terjadi dalam masyarakat untuk mengumumkan umur kandungan sebagai 

sambutan kelahiran anak.  

Adat merupakan suatu fenomena yang hidup dan ditaati oleh masyarakat 

yang aman, tentram dan sejahtera. Sama halnya dengan tradisi Pitonan yang 

merupakan bagian upacara adat jawa yang masih berlaku pada masyarakat 

Laloumili. Hal tersebut adalah salah satu contoh tradisi kebudayaan yang masih 

                                                           

2 Pitonan adalah tradisi tujuh bulanan dan merupakan istilah di Desa Laloumili, tradisi ini 

dilaksanakan untuk seorang wanita yang sedang hamil anak pertama, dan usia kandungannya 

berusia tujuh bulan.  
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berlaku dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Mereka yakin dengan 

melakukan ritual atau tradisi ini akan terhindar dari celaka dan akan menciptakan 

sikap yang lebih lemah lembut, kehati-hatian dan salah satu media untuk 

mendekatkan diri pada Allah SWT dengan selalu bersyukur atas nikmat-Nya. 

 Meskipun semua tindakan-tindakan masyarakat tersebut ada yang 

berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam tetapi kebiasaan terhadap penyelenggaraan 

upacara Pitonan pada umumnya mempunyai tujuan baik. Dengan demikian 

peneliti menganggap itu merupakan suatu hal yang penting untuk dipahami, 

karena tata cara upacara Pitonan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Laloumili 

Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan. Maka peneliti tertarik ingin mengetahui 

lebih jauh apa yang melatar belakangi kebiasaan atau tradisi pitonan sehingga 

dilakukan oleh masyarakat Laloumili. Berdasarkan hasil survey dilapangan 

peneliti mendapatkan kurang lebih 3-4 orang yang melakukan ritual pitonan 

tersebut.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang “RITUAL PITONAN ADAT 

JAWA MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM” (Studi Kasus Di Desa 

Laloumili Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan) 

B. Fokus  Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memberikan Fokus masalah 

pada penelitian ini dengan maksud agar masalah yang diteliti lebih terfokus dan 

terarah. 
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Fokus Masalah yang penulis akan teliti disini adalah Pelaksanaan Ritual 

Pitonan Adat Jawa di Desa Laloumili Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan dan 

bagaimana Ritual Pitonan Adat Jawa Menurut Tinjauan Hukum Islam di Desa 

Laloumili Kec. Lalembuu Kab. Konawe selatan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Ritual Pitonan Adat Jawa di Desa Laloumili 

Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Ritual Pitonan Adat Jawa di 

Desa Laloumili Kec. Lalembuu Kab. Konawe selatan? 

D. Defisini Operasional 

Guna menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan proposal yang  

berjudul “ Ritual Pitonan Adat Jawa Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi 

Kasus di Desa Laloumili Kec. Lalembuu Kab. Konsel)” 

1. Ritual Pitonan adalah ritual yang diselenggarakan pada bulan ketujuh 

masa kehamilan dan hanya dilakukan terhadap anak yang dikandung 

sebagai anak pertama bagi kedua orang tuanya. Ritual ini dimaksudkan 

untuk memohon kesalamatan, baik bagi yang mengandung maupun calon 

bayi yang akan dilahirkan.3 

                                                           

3 Isni Herawati, Makna simbolik  Sajen Tingkeban, (Yogyakarta: Jantra Fol II, No. 3, 

2007), hlm. 145. 
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2. Hukum Islam adalah peraturan yang ditentukan berdasarkan wahyu Allah 

dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini, 

berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.4 

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Untuk mengetahui Bentuk Pelaksanaan Ritual Pitonan Adat Jawa di Desa 

Laloumili Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan. 

b. Untuk mengetahui Ritual Pitonan Adat Jawa Menurut Tinjauan Hukum 

Islam di Desa Laloumili Kec. Lalembuu Kab. Konawe selatan. 

2. Secara Praktis 

Sebagai sumbangsi pengetahuan utama bagi Masyarakat Desa Laloumili 

Kec. Lalembuu Kab. Konsel terhadap tata cara Ritual Pitonan adat Jawa. 

Kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam  penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebagai dasar pijakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan mengembangkan 

penelitian tentang “Ritual Pitonan Adat Jawa Menurut Tinjauan Hukum 

Islam (Studi Kasus di Desa Laloumili Kec. Lalembuu Kab. Konawe 

selatan)” 

3. Sebagai referensi karya tulis ilmiyah di lingkungan civitas akademik IAIN 

Kendari.  

                                                           

4Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Grafindo Persada, 2017), hlm. 42.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Relevan 

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait Ritual 

pitonan adat jawa menurut kajian hukum islam (studi kasus di Desa Laloumili 

Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan). Telah diadakan pengamatan dan 

penelusuran lebih awal, dan sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, maka 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah : 

1. Skripsi dari Nurul Fitroh Pada Tahun 2014 dari fakultas Ushuluddin 

Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul“Ritual Tingkeban dalam 

Perspektif Aqidah Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Srundol Kulon Kec. 

Manyumanik Kota Semarang)”. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pandangan Islam terhadap pelaksanaan tradisi rituan tingkeban di Kelurahan 

Srondol Kulon dapat saja dilakukan yang penting masyarakat tidak 

mengimani simbol-simbol yang terkait di dalam tingkeban tersebut. 

Tingkeban juga merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT 

sehingga dengan adanya tingkeban ini masyarakat melakukan salah satu 

perwujudan rasa syukurnya serta bersedekah kepada orang-orang. Selain itu 

merupakan warisan dari budaya keagamaan nenek moyang sebelum 

penyebaran Islam sehingga memiliki muatan aqidah keperceraian yang 

bertentangan dengan Islam. Dan dalam proses Islamisasi perlu ada permunian 

aqidah serta pelaksanaan upacara yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu 

tradis tingkeban juga mempunyai makna filosofis sarana untuk menghormati


