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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



7 

 

 
 

tradisi, karena menghadiri undangan dalam pelaksanaan tradisi tingkeban 

berarti ikut melestarikan tradisi masyarakat Jawa khususnya masyarakat 

Kelurahan Srondol Kulon.5 

2. Kemudian Skripsi dari Nia Nihayah Pada Tahun 2015 dari Fakultas Syariah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta yang berjudul “Tradisi 

Memitu di Masyarakat Desa Puskaratu Kec. Pusakanagara Kab. Subang 

Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”. Dengan hasil menunjukan 

bahwa tradisi ini merupakan adat kebiasaan yang baik dan sama sekali tidak 

menyimpang dari ajaran agama Islam. Tidak semua orang di desa ini 

mengerti secara mendalam maksud tradisi ada memitu terkadang mereka 

taklid atas tradisi yang ada, alasan mereka hanya patuh menjaga tradisi yang 

sudah ada dari nenek moyang mreka terdahulu. Sedangkan menurut hukum 

adat, tradisi memitu ini ada sebuah tradisi yang sudah sangat mengakar kuat 

dan tidak mudah dihilangkan begitu saja, didalamnya terdapat simbol-simbol 

yang mempunyai arti tersendiri, sedangkan menurut hukum Islam, tradisi ini 

diperbolehkan asalkan berharap dan tujuannya kepada Allah Swt.6 

Berdasarkan penelitian yang relevan terdapat persamaan dan perbedaan 

yang dilakukan peneliti, Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang ritual adat jawa. Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah 

tempat dan waktu penelitian yang menjadi bahan peneliti. Dibandingkan dengan 

                                                           

5Nurul Fitroh yang berjudul “Ritual Tingkeban dalam Perspektif Aqidah Islam (Studi 

Kasus Di Kelurahan Srondol Kulon Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)”(Skripsi Fakultas 

Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014). 
6Nia Nihayah yang berjudul “Tradisi Memitu di Desa Puskaratu Kec. Pusakanagara Kab. 

Subang dalam Perspektif hukum Adat dan Hukum Islam”(Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum 

Iniversitas Islam Negeri Yogyakarta, 2015). 
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peneliti, peneliti sebelumnya lebih membahas kepada pengaruh dan perpadauan 

adat jawa dengan islam. Sedangkan peneliti lebih fokus terhadap ritual pitonan 

adat jawa menurut tinjauan hukum islam. 

B. Kajian Teoritik. 

1. Teori Ritual Pitonan 

a. Pengertian Ritual  

Secara leksikal, ritual adalah “bentuk atau metode tertentu dalam 

melakukan upacara keagamaan atau upacara penting atau tatacara dalam bentuk 

upacara. Makna dasar ini menyiratkan bahwa, di satu sisi aktivitas ritual berbeda 

dari aktivitas biasa, terlepas dari ada tidaknya nuansa keagamaan atau 

kekhidmatan. 

Menurut Gluckman ritual adalah kategori upacara yang lebih terbatas, 

tetapi secara simbolis lebih kompleks, karena ritual menyangkal urusan sosial dan 

psikologis yang lebih dalam. Lebih jauh ritual dicirikan mengacu pada sifat dan 

tujuan yang mistis atau religius.7 Ritual atau tradisi adalah identik dengan adat 

istiadat. Hanya saja dalam pemahaman masyarakat Islam sedikit tidak ada 

perbedaan. Adat istiadat biasanya dipakai sebagai tindakan atau tingkah laku yang 

berdasarkan pada nila-nilai agama,sedangkan ritual atau tradisi adalah tingkah 

laku yangdidasarkan pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh sekelompok 

masyarakat. 

Penggunaan adat atau ritual sebagai sumber hukum Islam selaras dengan 

ketentuan yang menurut Ahmad Azhar Basyir meliputi: 

                                                           

7 Pengertian ini disarikan oleh Tsuwaibah, et.al, Kearifan Lokal Dalam Penanggulangan 

bencana, Pusat Penelitian IAIN Wali Songgo, Semarang, 2011, hal. 44  
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1. Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat berdasarkan pada 

pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan 

manusia. 

2. Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus 

menerus. 

3.  Tidak bertentangan dengan al-Qur‟an dan sunnah. 

4.  Benar-benar telah ada pada saat hukum-hukum ijtihadiyah dibentuk 

5. Dirasakan oleh masyarakat karena mempunyai ketentuan yang mengikat, 

mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.8 

b. Pengertian Pitonan (Kehamilan) 

Kehamilan merupakan anugrah terbesar dari Allah bagi pasangan suami 

istri dalam perjalanan rumah tangganya. Maka dari itu untuk rasa syukur pasangan 

suami istri terhadap janin yang telah dikandung oleh istri diadakanlah ritual yang 

khusus diperuntukkan bagi seorang wanita yang sedang mengandung, yaitu 

selametan yang disebut dengan pitonan.9  Upacara tingkeban atau pitonan adalah 

upacara yang diselenggarakan pada bulan ketujuh masa kehamilan dan hanya 

dilakukan terhadap anak yang dikandung sebagai anak pertama bagi kedua orang 

tuanya.10  

 

 

                                                           

8 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat Bagi Umat Islam, Fakultas UII Yogyakarta, 1993, hal. 

30 
9Moh. Saifullah Al Aziz S, Kajian Hukum-hukum Walimah ( selametan), Penerbit Terbit 

Terang, Surabaya, 2009, hlm. 93.   
10 Moerti, “ Tradisi simbolik Tingkeban, Journal Jantra “Vol 2 No 3, 2007, hal 142 
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“Sapta kawasa jati adalah citra kehamilan pada bulan ketujuh. Dalam 

pandangan dunia Jawa, ketika bayi berada dalam kandungan ibu. Sapta 

berarti tujuh. Kawasa berarti kekuasaan, jati berarti nyata. Pengertian 

secara bebas adalah jika kodrat yang maha kuasa menghendaki, dapat saja 

pada bulan ini lahir bayi dengan sehat dan sempurna”. 

 

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

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

orang yang memandikanpun sebanyak tujuh orang. Maksud upacara ini 

memberikan pengumuman kepada keluarga dan para tetangga bahwa kehamilan 

telah menginjak masa tujuh bulan. 

Menurut Sutrisno Sastro “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 di 

sebut tingkeban, karena acara ini berasal dari kisah sepanjang suami istri 

bernama Ki sedya dan Ni Satingkeb, yang menjalankan laku prihatin 

(brata) sampai permohonannya di kabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Laku 

prihatin tersebut sampai sekarang dilestarikan menjadi acara yang disebut 

Tingkeban atau mitoni ini”.11  

Konon ceritanya orang yang masih percaya kalau tidak diadakan maka 

kelahiranya akan terganggu , dan orang jawa khususnya sesepuh masih kental 

dengan hal-hal tersebut.12 

 

c. Eksistensi Ritual Pitonan 

                                                           

11 Sutrisno Sastro Utomo, Upacara Daur Hidup Adat Jawa, Effhar  Offset, Semarang, 

2005, hal 5-7. 
12 Budiono Herusutoto, Simbolisme dalam Budaya Jawa, Jogyakarta, Hanindita, 2000  
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Kiranya dapat dikatakan bahwa maksud penyelenggaraan upacara 

kehamilan ialah agar embrio yang ada didalam kandungan dan ibu yang 

mengandung senantiasa memperoleh keselamatan. Namun ada motivasi yang 

mendorong dilakukannya penyelenggaraan rangkaian upacara kehamilan, yaitu 

aspek tradisi kepercayaan rangkaian yang lama dan aspek primordial. Adapun 

aspek tradisi kepercayaan yang lama, sangat dinyakini untuk melakukan ritus-ritus 

sebagai saran untuk agar bakal bayi dan ibu yang hamil senantiasa terhindar dari 

malapetaka. 

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 

status sosial itu, dapat dinilai sebagai  suatu yang tidak memperlibatkan watak 

golongan bangsawan, tidak menunjukkan solidaritas primordial golongan 

bangsawan tersebut. 

Mengabaikan adat-istiadat mengabaikan celaan dan nama buruk bagi 

keluarga yang bersangkutan dimata kelompok sosialnya. Karena ulahnya itu, 

bukan saja dinilai tidak sesuai dengan etik status sosial golongan bangsawan, 

tidak menghormati prantara dan leluhur, melanikan juga dapat merusak 

keseimbangan tata hidup kelompok sosialnya.13   

 

d. Tradisi Pitonan Dalam Masyarakat Jawa 

                                                           

13 Purwadi, upacara Tradisional Jawa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 133-134 
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1. Tradisi Pitonan Sebagai Selamatan Upacara Kandungan 

a. Deskripsi Selamatan 

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 dan tenteram (slamet). 

Maksud utama praktek sosio religius orang Jawa tidak lain kecuali mendapatkan 

keslametan di dunia ini. Berangkat bahwa tujuan hidup adalah untuk mendapatkan 

keselamatan, 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. Dalam bukunya Darori Amin menjelaskan:  

“Keputusan untuk mengadakan upacara slametan kadang kadang diambil 

berdasarkan keyakinan keagamaan yang murni, dan adanya suatu perasaan 

kuatir akan hal-hal yang tidak diinginkan atau akan datangnya malapetaka, 

tetapi kadang-kadang juga hanya merupakan suatu kebiasaan rutin saja 

yang dijalankan sesuai dengan adat keagamaan”14. 

                                                           

14Amin, Darori. Islam dan Kebudayaan Jawa, (Yogyakarta: Gama Gramedia, 2002), hlm. 

160-161. 
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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. Waktu Penyelenggaraan Tradisi Pitonan 

Penyelenggaraan upacara dapat dilaksanakan menurut keinginan yang 

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

untuk menyelenggarakan upacara tradisional. Menurut Purwadi : 

“Untuk upacara tujuh bulan yang disebut dengan Mitoni atau ningkebi, 

penyelenggaraannya harus menurut peraturan adat yang berlaku, yaitu 

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

tanggal tujuh, 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 mandi”15. 

c. Perlengkapan Tradisi Pitonan 

Mitoni atau Tingkepan 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 tingkepan merupakan upacara 

paling utama sehingga seringkali dibuat besar-besaran terutama bagi kehamilan 

pertama”16. 

                                                           

15Ibid, hlm. 134-135. 
16Geertz, Clifford. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyartakat Jawa. (Jakarta: Pustaka 

Jaya, 1981), hlm. 48-49. 
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Kandungan berumur tujuh bulan, persiapan dan perlengkapan upacara 

kandungan berumur tujuh bulan (mitoni atau Tingkepan) 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 yag 

berbentuk kerucut tadi. Ditambahkan oleh Purwadi : 

“Di kiri kanan 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”17. 

 Persiapan dan perlengkapan di tempat mandi: air bunga, yaitu air yang 

berasal dari tujuh mata air diberi aneka bunga-bungaan ditempatkan di bak mandi. 

Kelapa tabonan, yaitu dua buah kelapa biasa yang sedang (tidak tua), diikat jadi 

satu dengan cara diambilkan sedikit sabut dari keduanya. Dua buah kelapa yang 

masih utuh ini dimasukkan ke dalam bak mandi. Pengambil air yang terbuat dari 

tempurung kelapa yang masih ada kelapanya dan berlubang (gayung). Air asam 

dan londho merang untuk mencuci rambut (keramas). Londho merang adalah 

                                                           

17 Ibid.134-135. 
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bahan pencucirambut (shampo) tradisional terbuat dari tangkai padi yang sudah 

dibakar direndamair. Air rendaman itulah yang dipakai sebagai pencuci rambut. 

Klenthing, tempatnya air terbuat dari tanah. Air dalam klenthing itu sudah diberi 

mantera. Bobok lulur, yaitu semacam bedak dingin terbuat dari tepung berwarna 

tujuh macam dicampur mangir, daun pandan wangi, daun kemuning. Dhingklik, 

yaitu tempat duduk tradisional dari kayu yang dipergunakan sewaktu mandi. 

Dhingklik diberi bermacam-macam daun-daunan, yaitu daun apa-apa, daun 

kluwih, daun dadapserep, daun ilalang, daun kara. Di atas dedaunan dibentangkan 

tikar yang di atasnya diberi beraneka macamlawe (semacam benang tenun). Di 

atasnya lagi diberi alaskain tujuh macam motif yaitu letrek, warna hijau 

ditengahnya putih, jingga, warna kuning biru di tengahnya putih. Sindur, warna 

merah di tengahnya puith. Kain lurik puluh watu. Kain lurik yuyusekandhang. 

Diatasnya lagi diberi alas mori putih (lawon). keris, cengkir gadhing, kelapa 

kuning dan buah. Sampora, terbuat dari cairan tepung beras diberi santan 

kemudian dibentuk sepertitempurung tengkurap di dalamnya diberi gula dimasak. 

Pring sedapur, terbuat dari cairan tepung beras dibentuk kerucut kecil (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 melaksanakan di tempat 

tersebut ialah: kain dan kemben (penutup dada wanita) sebanyak tujuh motif. 
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Motif-motif tersebut dipilihkan motif yang mempunyai arti, lambang baik. 

Misalnya kain-kain yang bermotif truntumsidoluhur, sidomukti, grompol, 

panangkusuma dan lasem”18. 

d. Rangakaian Upacara Pitonan 

Ada tiga tahap pelaksanaan upacara mitoni (Tingkepan), yang pertama 

siraman, dilanjutkan dengan brojolan dan yang ketiga pemakaian busana. 

Siraman dilakukan di kamar mandi atau tempat yang dibuat secara khusus 

(disebut krobongan) dengan hiasan yang indah. Siraman artinya memandikan. 

Ditambahkan oleh Sutrisno Sastro Utomo, “Air yang dipergunkan untuk 

memandikan diambil dari tujuh sumber, lalu ditaruh di jambangan (sejenis ember 

dari tanah liat atau tembaga) dan ditambahi dengan bunga talon (tiga), seperti 

bunga setaman atau sritaman, yaitu mawar, melati, kantil dan kenanga”19. 

Memandikan dipilih tujuh orang yang sudah berumah tangga, yang bisa 

dijadikan teladan bagi calon ibu yang akan dimandikan. Gayung untuk 

memandikan dibuat dari batok kelapa yang masih ada lapisan dagingnya. Dengan 

mengenakan kain batik (lilitan jarit) dan tidak diperkenankan mengenakan segala 

jenis perhiasan, calon ibu dibawa ke tempat siraman oleh seorang ibu (biasanya 

dukun wanita) yang telah ditugasi. Pelaksanaan siraman diawali oleh calon 

kakeknya dan dilanjutkan oleh calon neneknya yang selanjutnya diteruskan oleh 

ibu-ibu yang telah dipilih tadi. 

Seperti dijelaskan oleh Sutrisno Sastro Utomo sebagai berikut: 

                                                           

18Purwadi. Upacara Tradisional Jawa. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 139-144. 
19Sastro Utomo, Sutrisno. Upacara Daur Hidup Adat Jawa. (Semarang:Effhar Offset, 

2005), hlm.7-8. 
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 “Siraman dilakukan dengan menuangkan air yang telah diberi bunga tadi 

ke tubuh calon ibu. Setelah selesai memandikan, dukun yang ditugasi tadi 

memberikan air terakhir untuk membersihkan diri dari kendhi (sejenis teko 

dari tembikar) yang telah diberi mantra-mantra. Selesai membersihkan 

diri, kendhi lalu dibanting oleh calon ibu. Setelah dikeringkan dengan 

handuk, calon ibu diberi busana dengan lilitan kain (jarik) yang diikat 

(secara longgar) dengan letrek (sejenis benang berwarna merah, putih dan 

hitam). Calon nenek lalu memasukkan tropong (alat tenun) ke dalam 

lilitan kain tadi, kemudian dijatuhkan ke bawah. 

 

 Sementara itu acara dilanjutkan dengan memasukkan dua buah kelapa 

gading yang telah digambari (lewat lilitan jarit yang dikenakan ibu). Gambarnya 

bisa memilih Kamajaya dan Dewi Ratih atau Harjuna dan Sembrada, bisa juga 

Panji Asmara Bangun dengan Galuh Candra Kirana. Acara ini disebut brojolan 

yang merupakan visualisasi doa orang Jawa agar kelahirannya nanti jika laki-laki 

bisa setampan Kamajaya, Harjuna atau Panji Asmara Bangun, dan jika perempuan 

secantik Dewi Ratih, Sembrada atau Galuh Candra Kirana. Upacara brojolan yang 

meluncurkan tropong dan kelapa kadang-kadang tanpa tropong, hanya dengan 

dua buah kelapa saja. Tugas calon bapak adalah memotong letrek yang mengikat 

calon ibu dengan menggunakan keris yang ujungnya ditutupi kunyit atau dapat 

juga dengan menggunakan parang yang telah diberi untaian bunga melati. Apa 

yang dikerjakan calon bapak adalah menggambarkan kewajiban suami untuk 

memutuskan segala rintangan dalam kehidupan sekeluarga nanti. Calon bapak 

melanjutkan tugasnya dengan memecah buah kelapa yang telah digambarti tadi, 

dengan sekali tebas. Jika buah kelapa bisa terbelah menjadi dua bagian, maka 

seluruh hadirin akan berteriak:” perempuan”!. Namun jika tidak terbelah dan 

hanya menyemburkan air isinya saja, maka hadirin akan berteriak : “laki-laki”.   
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 Setelah dikeringkan dengan handuk, calon ibu dibawa ke ruang tengah 

untuk diberi busana dengan menggunakan Jarik berbagai motif. Di wilayah 

Yogyakarta sering memakai motif Sidaluhur, Sida Asih, Sida Mukti, Gandasuli, 

Semen Raja, Parang dan terakhir Lurik dengan motif Lasem. Motif Lurik Lasem 

melambangkan cinta kasih antara calon bapak dan ibunya. Sedangkan di wilayah 

Surakarta dan sekitarnya memakai motif Bango Tulak, Pudak Mekar, Pare, Puluh 

Watu, Yuyu Sekandhang, Sindhur dan Wono Bodro. Setiap diganti dengan satu 

kain tersebut, ibu petugas menanyakan kepada tamu yang hadir. Petugas: “sudah 

pantas belum ibu-ibu?” Hadirin: (serentak menjawab) “belum!!!” Begitu juga 

seterusnya sampai pada kain yang keenam. 

 Ketika diganti kain yang ketujuh atau yang terakhir,serentak ibu-ibu 

hadirin menjawab: “sudah!!!”. Keenam kain yang dianggap kurang pantas tadi 

akhirnya menumpuk di bawah ibu yang hamil, lalu dijadikan alas untuk duduk 

calon ibu dan calon bapaknya. Acara ini disebut angreman karena 

menggambarkan seperti ayam yang mengerami telurnya. Calon orang tua bayi 

duduk bersama di tumpukan kain tadi”20. Ditambahkan oleh Purwadi, “Maka 

selesailah sudah keseluruhan upacara Tingkepan, ditandai dengan upacara doa 

oleh kaum yang mengelilingi selamatan. Kemudian sesajian selamatan itu 

disantap sedikit dan sebagian dibawa pulang (mberkat)”21. 

 

 

 

                                                           

20Ibid, hlm. 7-10. 
21Purwadi. Upacara Tradisional Jawa. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 147-150. 
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Menurut para ulama ‘adah (tradisi) yang biasa dijadikan dasar untuk 

menetapkan hukum syar’i apabila tradisi tersebut sudah berlaku secara umum 

dimasyarakat tertentu, biasa diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang 

baik, dan tentunya tidak bertentangan dengan nash AL-Quran dan Hadits. Tradisi 

yang tidak berlaku secara umum tidak dapat dijadikan pedoman dalam 

menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan. Apabila masyarakat 

telah menganggap bahwa perbuatan atau ungkapan tertentu sudah menjadi 

kebiasaan lumrah dikalangan mereka, maka perbuatan atau ungkapan tersebut 

memiliki kekuatan hukum pasti. Dan dianggap berposisi sama dengan syarat yang 

diungkapkan.22   

Hal yang berkaitan dengan adat dalam pandangan Hukum Islam termasuk 

dalam kategori ‘urf, baik berupa perkataan, perbuataan, ataupun keadaan. Menurut 

para ahli syara’ tidak ada yang membedakan antara ‘urf  dan adat. Namun 

sebagian pula ada yang membedakan antara ‘urf  dengan adat. Sebagaimana 

pendapat Abu Zahrah, ‘urf  merupakan bentuk muamlah  yang telah menjadi adat 

kebiasaan dan berlangsung lama ditengah-tengah masyarakat, hal ini sesuai 

kaidah fiqh.  

Kaidah fiqh merupakan kaidah yang menjadi solusi bagi acuan sumber 

hukum fiqh dalam menetapkan hukum fiqh yang baru, yang disesuaikan dengan 

Al-Quran dan hadits. Berikut ini adalah kaidah dasar yang sesuai dengan 

permasalahan kebiasaan manusia, atau lebih tepatnya, solusi untuk permasalahan 

yang berkaitan dengan adat. 

                                                           

22 Moh Kurdi Fadal, Kaidah-kaidah Fiqh, (Jakarta : CV Artha Rivera, 2008), hal. 78 
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  العادة محكمة.23

Kaidah pokok tersebut mengandung makna yang cukup luas sebagaimana 

kidah-kaidah dasar yang lain. Kaidah ini merupakan kaidah sumber yang cukup 

kuat untuk masalah kebiasaan umum yang terjadi dimasyarakat. Kaidah dasar ini 

pula memiliki rujukan dalam Hadits. Sumber hukum yang lain, yang bisa menjadi 

penguat hukum tentang tradisi atau adat. Yakni adanya hadits yang 

menggambarkan tentang sesuatu ketetapan yang dilihat baik. Maka boleh 

dilaksanakan asalkan ada masalahnya. Maslahat tersebut harus bersifat nyata, 

bersifat universal dan tidak bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan  

oleh Nash dan Ijma’. Dengan adanya Hadits berikut ini para fuqaha memandang 

bahwasanya, Hadits ini sesuai sebagai landasan keabsahan ‘urf sebagai sumber 

pensyari’atan. Secara eksplesit hal ini menjelaskan bahwa persepsi positif kaum 

muslimin pada suatu persoalan, bias dijadikan pijakan dasar bahwa hal tersebut 

dipandang positif disisi Allah, dan untuk mendesain produk hukum. Dengan 

demikian pembentukan hukum dapat berdasarkan kemanfaatan dan tidak dengan 

kemudharatan, mengingat bahwa segala sesuatu ynag dapat memberi manfaat itu 

diperbolehkan, akan tetapi segala sesuatu yang memberikan mudharat itu dicegah 

atau tidak diperbolehkan. 

Adat yang tidk bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama 

merupakan salah satu sumber penetapan hukum ang mengikat. Dengan demikian 

adat istiadat yang berbeda dalam suatu masyarakat satu denan masyarakat lainnya 

                                                           

23 Jalaludin Abdurrahman Ibn Abi Bakar Al Suyuti, Al- Ashbah Wan- Nazar Fi Qawaid Wa 

Furu’ Fiqh Al Syafi’iyyah, (Iskandariyah : Dar al Salam, 2009), hal. 66. 
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bisa diikuti dan dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

ajaran agama islam. Meskipun tidak dikenal pada zaman Nabi Muhammad. Islam 

mengajarkan pada umatnya, untuk menyikapi dan mengapresiasi suatu tradisi 

lokal, kedalam agama Islam, di mana Islam ikut erada didalamnya secara positif 

dan bijaksana. Dalam hal ini juga perlu  dipertimbangkan dengan adanya Hadits 

marfu’. Hadits ini tidak sampai kepada Rasulullah hanya sampai kepada Abdullah 

bin Mas’ud, sahabat Nabi Muhammad lebih tepatnya in adalah Atsar yang ditahrij 

oleh imam Ahmad kepada Abdullah bin Mas’ud. Hadits ini banyak dimuat dalam 

beberapa kitab dan diriwayatkan oleh banyak sanad dintaranya Abu Nua’im, 

Thabraniy dan lainlain. Pada keterangan yang penyusun kutip berdasarkan kitab 

Musnad al-Iman Ahmad bin Hambal, dengan urutan hadits nomer 3667 dari 

Musnad Abdullah bin Mas’ud bahwasnya segala sesuatu yang dipandang baik 

oleh manusia, maka dipandangbaik pula oleh Allah. Begitu juga sebaliknya. 

Hadits ini adalah hadits yang shahih. 

 بن مععوداا:  زربن حبيش عن عبدهللاحدثناعبدهللا، حدثنىابى،حدتناابوبكر، حدتناعصم عن 

فاصطفاه لنفعه إن هللا نظرفى الوب العبادفوجدالب محمدصلى هللا عليه وسلم خير الوب العبد

يرالوب فابتثه برسالته، ثم نظرفى فلوب العبادبعد الب محمدفو جد الوب أصحابه ج

 العبادفجعلهم وزراءنبيه يقاتلون غلى دينه، عند اللهحعن ومارأواسيأفهو عندهللا سي . 24

 

 

Artinya : 

Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata ayahku menceritakan 

kepadaku (ayahnyaberkata) Abu bakar menceritakan kepada kami, ia berkata” 

Ashim menceritakan kepada kami, dari Zahir bin Hubasyin, dari Abdullah bin 

Mas’ud, ia berkata : sesungguhnya Allah telah memandang seluruh hati 

hambanya, maka Allah menemukan hati Muhammad saw, yang terbaik diantara 

                                                           

24 Imam Ahmad Ibn Hambali, Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal. (Beirut : Dar al Kutu 

al’Ilmiyyah, hal. 484.  
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hati mereka, maka Allah memilihnya untuk dirinya. Kemudian menjadikanya 

sebagai utusan dengan membawa risalah_Nya, kemudian Allah memandang hati 

hambanya setelah hati sahabat-sahabat  Muhammad adalah yang terbaik. Maka 

Allah menjadikan mereka sebagai pembantu risalah Nabi-Nya , seraya berjihad 

atas nama agama-Nya. Maka apa yang dinyakini dan dipandang oleh kaum 

muslimin sebagai suatu kebaikan, berarti baik pula disisi Allah. Dan apa yang 

dianggap buruk oleh manusia maka buruk juga menurut-Nya.” 

 

  Al-‘Urf dalam ilmu ushul fiqh terbagi menjadi da macam, yaitu: ‘urf 

shahih dan ‘urf fasid. ‘Urf shahih  adalah ‘urf yang dikenal oleh manusia dan 

tidak bertentangan dengan dalil syara’. Sedangkan ‘urf fasid adalah ‘urf yang 

sudah menjadi tradisi manusia, tidak berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits atau 

menghalalkan segala sesuatu yang diharamkan ataupun sebaliknya.25    

Islam adalah agama yang sangat menghargai adat yang berlaku ‘Urf , 

asalkan tetap dalam bingkai tauhid, Islam selalu membalas seluas-luasnya pintu 

ijtihad  dan menghargai kebebasan berpendapat untuk mencari sebuah kebenaran. 

Dari kacamata inilah tumbuh dan erkembang berbagai bentuk tradisi dan 

budayayang dilandasi semangat Islam.26 Merebaknya tradisi yang sudah 

membudaya ditengah-tengah masyarakat Islam Indonesia seperti pesta 

pernikahan, khitanan, selametan (kenduri), rasulan, tahlilan, dan lain sebagainya. 

Hal ini merupakan salah satu wujud dari tradisi ajaran Islam yang sudah 

membudaya di tengah-tengah masyarkat. 

3.    Hukum Islam 

a. Pengertian Hukum Islam 

                                                           

25 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Moh Zuhri, ( Semarang: Dina Utama 

1994), hal. 123. 
26 Moh, Saifullah Al-Aziz, Kajian Hukum Walimah, ( Surabaya : Terbit Terang, 2009), hal. 

Iv. 
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Syariat Islam mempunyai dua sumber hukum resmi dalam menetapkan 

undang-undangnya yaitu Al-Qur’an dan Hadits walaupun sebagian ulama 

memasukkan ijtihat (ijma dan qiyas) sebagai sumber hukum syariat Islam yang 

resmi setelah keduanya. Segala ketetapan yang bersifat printah, anjuran, larangan, 

pemberian pilihan atau yang sejenisnya dinamakan sebagai hukum-hukum syara 

atau hukum-hukum syar’ atau hukum-hukum syari’at atau hukum-hukum agama. 

Hukum syara’ adalah seruan (pemberi hukum) yang berkaitan dengan 

aktivitas hamba (manusia) berupa tuntutan, penetapan dan pemberian pilihan, 

dikatakan syar’i tanpa menyebutkan nama Allah sebagai pembuat hukum karena 

agar Sunnah Nabi Muhammad Saw termasuk didalamnya. Dikatakan pula 

aktivitas hamba tidak menggunakan mukallaf (orang yang dibebani hukum) agar 

hukum itu mencakup anak kecil dan orang gila. Kata hukum yang banyak 

dipergunakan di Indonesia berasal dari bahasa arab yang juga banyak ditemukan 

dalam banyak ayat Al-Qur’an. 

Kata hukum jamaknya ahkam, secara lughawi berarti menetapkan dan 

menafsirkan suatu perkara berdasarkan suatu perkara lain. Secara sederhana 

berarti seperangkat norma atau aturan yang menganut tingkah laku manusia dalam 

masyarakat. 

Al-Qur’an menegaskan betapa pentingnya menegakkan hukum yang 

diturunkan oleh Allah (yahkum Bima Anzala Allah) dan mengelompokkan mereka 

yang tidak berbuat demikian termasuk orang kafir. 

Dalam tradisi keilmuan muslim kata ini biasanya didefinisikan sebagai 

penetapan dari ketentuan yang terkait dengan perbuatan subyek (mukallaf) yang 
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berdasarkan atas panduan (khitab) Ilahi. Ada 5 perbuatan mukallaf dalam wacana 

hukum Islam dibedakan atas lima kategori yakni : wajib, sunnah, mubaah, 

makruh, dan haram klasifikasi ini disebut ahkam al- taklifi. Disamping itu dikenal 

kategori lain yakni ahkam al-wadhi’i yang lebih terkait dengan perbuatan hukum 

yaitu sebab, syarat, dan pencegah (mani). 

b. Macam-macam Hukum Islam 

Secara garis besar ada 5 macam hukum dalam syari’at Islam, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Wajib  

Para Ulama banyak memberikan pengertian antara lain suatu ketentuan 

agama yang harus dikerjakan mendapat pahala dan kalau tidak dikerjakan 

mendapat dosa atau suatu ketentuan jika ditinggalkan mendapt adzab. 

2. Sunnah  

Yaitu suatu pekerjaan jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika 

ditinggalkan tidak berdosa atau suatu perbuatan yang diminta syar’i tetapi tidak 

wajib dan meninggalkanya tidak berdosa. 

3. Haram  

Suatu ketentuan larangan dari agama yang tidak boleh dikerjakan. Kalau 

orang melanggarnya, berdosalah orang ini. Dan bila menjauhi maka dapat pahala. 

4. Makruh 

Arti makruh secara bahasa artinya dibenci, yaitu suatu ketentuan larangan 

yang lebih baik tidak dikerjakan dari pada dilakukan atau meninggalkanya 

mendapat pahala. 
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5. Mubah 

Arti mubah adalah dibolehkan atau seringkali juga disebut halal, yaitu 

suatu perbuatan yang tidak ada ganjaran atau siksaan bagi orang yang 

mengerjakanya atau segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk 

mengerjakannya atau meninggalkanya tanpa dikenakan siksa bagi pelakunya.27 

c. Tujuan Hukum Islam 

Kalau kita pelajari  secara seksama ketetapan Allah dan ketentuan Allah 

dan Rasulnya yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Kitab-kitab yang shahih kita 

segera mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum tujuan hukum Islam yaitu 

sebagai berikut : 

1. Memelihara Agama 

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia supaya 

martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat mahluk lain, dan 

memenuhi hajat jiwanya. Beragama merupakan kenutuhan manusia yang harus 

dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Agama Islam 

harus terpelihara dari ancaman orang-orang yang akan merusak akidah, syari’ah 

dan akhlak, atau mencampur adukkan ajaran agama Islam dengan paham atau 

aliran yang bathil. Agama Islam member perlindungan kepada pemeluk agama 

lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Agama Islam tidak 

memaksakan pemeluk agama lain meninggalkan agamanya untuk memeluk 

agama Islam. 

2. Memelihara Jiwa 

                                                           

27 Fakhur Rahman, Pintar Ibadah, (Surabaya : Pustaka Media, 2004), hlm. 30 
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Menurut hukum Islam, jiwa itu harus dilindungi. Untuk itu hukum Islam 

wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. 

Hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia 

dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk 

mempertahankan kemaslahatan hidupnya. 

3. Memelihara Akal 

Menurut hukum Islam, seseorang wajib memelihara akalnya, karena 

mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Dengan 

akal manusia dapat memahami wahyu Allah, baik yang terdapat dalam kitab suci 

Al-Qur’an maupun wahyu Allah yang terdapat dalam alam (Ayat-ayat kauniyah). 

Dengan akalnya, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Seseorang tidak akan mampu menjalankan hukum Islam dengan baik 

dan benar tanpa mempergunakan akal yang sehat. Oleh karena itu, pemeliharaan 

akal merupakan salah satu tujuan hukum Islam. Untuk itu hukum Islam melarang 

seseorang meminum minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah 

khamar, dan member hukuman pada perbuatan orang yang merusak akal. 

4. Memelihara Keturunan 

Dalam hukum Islam, memelihara adalah hal yang sangat penting. Oleh 

karena itu, dalam hukum Islam untuk meneruskan keturunan harus melalui 

perkawinan yang syah menurut ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an 

dan As-Sunnah dan dilarang melakukan perbuatan zina. Hukum kekeluargaan dan 

hukum kewarisan Islam yang ada dalam Al-Qur’an merupakan hukum yang erat 

kaitanya dengan pemurnian keturunan dan pemeliharaan keturunan. 
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5. Memelihara harta 

Menurut hukum Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia 

untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Untuk itu manusia sebagai 

Khalifah Allah dimuka bumi (makhluk yang diberi amanah Allah untuk 

mengelola ala mini sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya) dilindungi 

haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal, artinya syah 

menurut hukum dan benar menurut ukuran moral. Pada prinsipnya, hukum Islam 

tidak mengakui hak milik seseorang atas suatu benda secara mutlak. Kepemilikan 

atas suatu benda secara mutlak hanya pada Allah, untuk menjamin kedamaian 

dalam kehidupan bersama, maka hak milik seseorang atas suatu benda diakui 

dengan pengertian, bahwa hak milik itu harus diperoleh secara halal dan berfungsi 

sosial.28  

Tujuan hukum Islam tersebut diatas dapat dilihat dari dua segi yaitu: 

a. Dari segi pembuat hukum Islam itu sendiri yaitu Allah dan Rasul-Nya. 

b. Dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum tersebut. 

Kesimpulan kedua hukum Islam diatas adalah untuk memenuhi kehidupan 

manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier yang dalam kepustakaan 

hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah Daruriyyat, Hijayat dan 

Tahnisiyat.  

Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan 

dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia itu 

benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan 

                                                           

28Muhammad, Daud Ali. LoC. Cit,. hlm. 54  
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untuk mencapai kebutuhan primer seperti kemerdekaan, persamaan dan sebaginya 

yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. 

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang sifatnya 

primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup 

dalam masyarakat.    

d. Nilai-nilai Hukum Islam 

Nilai-nilai Hukum Islam yaitu sebagi berikut : 

1. Hubungan manusia dengan Allah 

2.  Hubungan antara sesama manusia 

a. Hubungan dengan orang tua 

b. Hubungan dengan istri 

c. Hubungan dengan kerabat 

d. Hubungan dengan masyarakat 

3. Hubungan manusia dengan makhluk yang dikuasainya 

4. Hubungan manusia dengan dirinya.29 

e. Ciri-ciri hukum Islam 

Ciri-ciri kekhususan hukum Islam yang membedkan dengan hukum lain 

adalah : 

1. Hukum Islam berdasarkan atas wahyu yang terdapat dalam Al-Qur’an dan 

dijelaskan dalam Sunnah Rasul-Nya. 

2. Hukum Islam dibangun atas dasar prinsip aqidah (iman dan tauhid) dan 

akhlak (moral). 

                                                           

29 Muhammad, Daud Ali, Loc, hal. 78 
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3. Hukum Islam bersifat universal (alami) dan diciptakan untuk kepentingan 

seluruh umat manusia (Rahmatan Lil Alamin). 

4. Hukum Islam memberikan sanksi dan sanksi diakhirat (nanti). 

5. Hukum Islam mengarah kepada kebersamaan yang simbang antara 

kepwaktu dan kepntingan individu dab masyarakat. 

6. Hukum Islam dinamis dan menghadapi perkembangan sesuai dengan 

tuntunan waktu dan tempat. 

7. Hukum Islam bertujuan menciptakan kesejahteraan didunia dan 

kesejahteraan diakhirat.30 

C. Bentuk Pelaksanaan Ritual Pitonan Adat Jawa 

Upacara- upacara yang dilakukan dalam masa kehamilan yaitu siraman, 

memasukkan telur ayam kampung kedalam kain calon ibu oleh sang suami, ganti 

busana, memasukkan kelapa gading muda, pembuatan rujak, dan slamatan. Pada 

hakekatnya ialah upacara peralihan yang dipercaya sebagai sarana untuk 

menghilangkan petaka, yaitu semacam inisiasi yang menunjukkan bahwa 

Upacara- upacara itu merupakan penghayatan unsur-unsur kepercayaan lama. 

Selain itu terdapatsuatu aspek solidaritas primordial terutama adalah adat istiadat 

yag secara turun temurun dilestarikan oleh kelompok sosialnya. Mengabaikan 

adat istiadat akan mengakibatkan celaan dan nama buruk bagi keluarga yang 

bersangkutan dimata kelompok sosial masyarakatnya. 

Serangkaian bentuk pelaksanaan upacara pitonan adalah 31: 

                                                           

30Ibid  hlm 52 
31 https://Mahligai – Indonesia. Com 20 Oktober 2017, Jam 15.00  
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1. Siraman atau mandi merupakan simbol upacara sebagai pernyataan tanda 

pembersihan diri, baik fisik maupun jiwa. Pembersihan secara simbolis ini 

bertujuan untuk membebaskan calon ibu dari dosa-dosa sehingga kalau 

kelak si calon ibu melahirkan anak tidak mempunyai beban moral sehingga 

proses kelahiranya menjadi lancer. Upacara siraman dilakukan dikamar 

mandi dan dipimpin oleh dukun atau anggota keluarga yang dianggap 

sebagai yang tertua dan berjumlah sebanyak tujuh orang. 

2. Upacara memasukkan telur ayam kampung kedalam kain sicalon ibu oleh 

sang suami melalui perut dari atas perut lalu telur dilepas sehingga pecah. 

Upacar ini dilaksanakan ditempat siraman (kamar mandi) sebagai simbol 

harapan agar bayi lahir dengan selamat, mudah tanpa arah melintang. 

3. Upacara brojolan atau memasukkan sepasang kelapa gading muda yang 

telah digambari Kamajaya dan Dewi Ratih atau Arjuna dan Sembadra 

kedalam sarung dari atas perut calon ibu kebawah. Makna simbolis dari 

upacara ini adalah agar kelak bayi akan lahir dengan mudah tanpa 

mengalami kesulitan. Upacara Brojolan dilakukan oleh nenek calon bayi ( 

ibu dari ibu si bayi) dan diterima oleh nenek besan. Kedua kelapa tersebut 

lalu ditidurkan diatas tempat tidur layaknya menidurkan seorang bayi. 

Secara simbolis gambar Kamajaya dan Dewi Ratih atau Arjuna dan 

Sembadra melambangkan kalu si bayi lahir akan elok rupawan dan memiliki 

sifat-sifat luhur seperti tokoh yang digambarkan tersebut. Kamajaya dan 

Dewi Ratih atau Arjuna dan Sembadra merupakan tokoh ideal orang jawa. 
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4. Upacara ganti busana dilakukan dengan jemis kain sebanyak 7 (tujuh) buah 

dengan motif kain yang berbeda. Motif kain atau kemben yang akan dipakai 

dipilih yang terbaik dengan harapan agar kelak sibayi juga memiliki 

kabaikan-kebaikan yang tersirat dalam lambing kain. 

5. Dalam tradisi jawa pembuatan  rujak dilakukan oleh ibu jabang bayi, 

pembuatan rujak dlakukan pada saat core hari didalam rumah calon ibu 

tersebut, pembuatan rujak termasuk salah satu syarat pelaksanaan ritual 

pitonan. Jikala bumbunya terasa asin, biasanya bayi yang dikandung 

perempuan, akan, bila tidak asin biasanya bayi yang dikandung laki-laki. 

Akan tetapi karena teknologi sekarang yang sangat canggih,jenis kelamin 

bayi sudah dapat dilihat dengan menggunakan alat USG. 

6. Prosesi terakhir atau puncak acara pada ritual pitonan adalah selametan, 

selametan dilaksanakan pada malam harinya setelah melalui beberapa ritual 

yang disebutkan diatas. Selametan dilaksanakan dirumah calon ibu dan 

ayah, disini tuan rumah mengundang para Warga Khususnya para Bapak 

Kyai atau Ustadz untuk datang kerumah pada jam yang telah ditentukan. 

Acaranya meliputi pembacaan surat alfatihah, surat yusuf, surat maryam, 

dan doa memohon keselamatan untuk calon ibu dan anaknya kelak lahir 

dengan selamat dan diberi kesehatan 32. 

D. Ritual Pitonan Adat Jawa Menurut Tinjauan Hukum Islam 

Ritual pitonan tidak ada dalam ajaran islam, itu termasuk perkara baru 

dalam agama. Jika ritual pitonan disertai dengan keyakinan akan membawa 

                                                           

32 Paiman, Imam Masjid  ,Wawancara  pada 13 Juli 2017, Jam 17.00 WIB 
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keselamatan dan kabaikan, dan sebaliknya jika tidak dilakukan akan 

menyebabkan bencana atau keburukan, maka keyakinan seperti itu merupakan 

kemusyrikan. Karena sesungguhnya keslamatan dan bencana itu hanya ditangan 

Allah Swt. Pitonan yang sering dijumpai ditengah-tengah masyarakat adalah 

termasuk tradisi agama hindu ( ini kesaksian mantan pendeta Hindu yang masuk 

Islam)33. 

Tujuan pitonan agar ibu dan janin selalu dijaga dalam kesejahteraan dan 

keselamatan,upacara yang dilakukan ini juga dimaksudkan untuk kebaikan bagi 

anak yang dikandung, dan setidaknya mereka melakukan upacara tersebut untuk 

tujuan kebaikan dan keslamatan bayinya, harapan mereka agar anak yang akan 

lahir menjadi anak yang shalih, menjadi hamba Allah yang jujur, yang bermanfaat 

bagi agama dan bangsa34. 

Dalam pandangan fiqh, segala bentuk jamuan yang disugukan dan 

dihidangkan dalam waktu-waktu tertentu, seperti saat khitanan, pernikahan, 

kelahiran, atau hal-hal lain yang ditunjukkan sebagai wujud rasa kegembiraan itu 

dinamakan walimah, hanya saja kara walimah biasanya diidentikkan dengan 

hidangan dalam acara pernikahan ( walimatul’ arus). Semua ulama’ sepakat 

bahwa selain walimatul ‘ arusy hukumnya tidak wajib, namun menurut madzhab 

syafi’i mengadakan perjamuan/ hidangan selain untuk walimatul ‘ arusy 

hukumnya sunnah, sebab hidangan tersebut dimaksudkan untuk menampakkan 

nikmat Allah Swt  dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat tersebut, dan 

                                                           

33https://facebook . Com 15 Oktober 2017, Jam 10.00 WIB   
34 https://www . Kompasiana. Com 17 Oktober 2017, Jam  19.50 WIB  

  
 

https://facebook/


33 

 

 
 

disunnahkan pula untuk menghadiri undangan jamuan tersebut untuk 

menyambung hubungan baik sesame muslim dan menampakkan kerukunan dan 

persatuan. Rosulullah SAW bersabda : 

لَْو ُد ِعْيٌث إِلَى ُكَرا ٍع ألََجْبتُ    

Artinya : 

“Seandainya aku diundang untuk jamuan makan sebesar satu paha 

belakang (kambing), pasti aku akan penuhi.”  (Shohih Bukhori, no. 5178) 

 

 Dari sudut pandang ini acara ritual pitonan hukumnya boleh, bahkan 

sunnah karena termasuk dalam  walimah yang bertujuan untuk menampakkan rasa 

syukur akan nikmat Allah berupa akan lahirnya seorang bayi. Terlebih lagi 

apabila hidangan tersebut disuguhkan dengan mengundang orang lain dan diniati 

untuk sedekah sebagai permohonan agar ibu yang mengandung dan bayi yang 

dikandung terhindar dari mara bahaya. Para ulama’ menyatakan bahwa hukum 

sedekah adalah sunnah, apalagi jika dilakukan pada saat-saat penting dan genting, 

seperti pada bulan Ramadhan, saat terjadi gerhana, saat sakit, dan lain-lain. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Peneltian 

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriftif kualitatif, sebab 

peneliti bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, fakttual dan akurat 

mengenai sifat tertentu sesuai yang peneliti dapatkan. Penelitian ini bersifat field 

research. Fakta-fakta yang diteliti merupakan fakta yang bersifat alamiah dan 

nyata kebenarannya yang dihasilkan dari fenomena di lapangan.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugianto Metode penelitian kualitatif 

sering disebut sebagai metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam 

kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga metode etnographi, karena 

pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian antropologi 

budaya; disebut metode kualitatif, karena data yang terkumpul karena analisisnya 

lebih bersifat kualitatif.35 

Selain itu Dr. H. Sudjarwo dalam bukunya menjelaskan bahwaPenelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang berpola menggambarkan apa yang ada di 

lapangan dan mengupayakan penggambaran data, terlepas apakah itu kualitatif 

maupun kuantitatif.36 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang 

ditemui dalam pelaksanaan penelitian. Penggunaan  desain penelitian kualitatif, 

penulis bermaksud menggali fakta tentang Ritual Pitonan Adat Jawa Menurut

                                                           

35Sugiano, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Cet. 18; Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 7. 
36 Sudjarwo, Metode Penelitian Sosial (Bandung: CV. Mandar Maju, 2001), h. 51. 


