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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

  Mempunyai seorang anak adalah hal yang selalu di inginkan dan di 

dambakan dalam setiap keluarga. Bagi orang Jawa memiliki anak merupakan 

kebahagiaan tersendiri yang menciptakan kedamaian dan ketentraman dihati. 

Selain itu alasan orang Jawa memiliki anak agar meneruskan kelangsugan hidup 

ke generasi selanjutnya (Koentjaranigrat, 1994). 

Bagi seorang wanita kehamilan merupakan suatu kebanggaan karena 

kehamilan sendiri sebagai wujud kesempurnaan dalam diri wanita itu sendiri. 

Kehamilan merupakan sebuah pengalaman yang sangat di dambakan oleh wanita 

pada umumnya. Pengalaman ini memberikan kesan yang bermacam-macam 

seperti perasaan bahagia. Sehingga bisa di mengerti jika calon ibu diliputi 

perasaan yang sangat bahagia dan sangat menjaga kehamilannya.  

Dalam proses terbentuknya janin, di awali ketika seseorang wanita 

melakukan hubungan seksual yang saat itu telah mengalami masa subur, 

kemudian sperma membuahi sel telur. Kemudian sel telur yang telah mengalami 

pembuahan tersebut menempel dan berkembang pada dinding rahim sekitar 40 

minggu (Anwar, 2005). 

Setelah melalui proses kehamilan 40 minggu, kini tiba masanya kelahiran 

seorang anak yang telah di tunggu-tunggu. Proses kelahiran itu sendiri berawal 
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dari adanya kontraksi. Kontraksi ini terjadi secara bertahap semakin sering dan 

kuat. Selanjutnya tahap kedua adalah pembukaan yang di tandai dengan keluarnya 

lendir bercampur darah. Pada tahap kedua ini pembukaan sudah 3cm. Tahap 

ketiga adalah tahap pengeluaran bayi. Dalam tahap ketiga ini pembukaan sudah 

mencapai 10cm, rasa mulas mulai terkodinir, kuat, cepat, dan lebih lama, kira-kira 

2-3menit. Saat kepala janin telah memasuki ruang panggul, secara tidak langsung 

menimbulkan tekanan pada otot dasar panggul seperti rasa mengedan (Anwar, 

2005). 

Berbagai kelompok masyarakat dengan kebudayaannya di seluruh dunia 

memiliki berbagai banyak interpretasi mengatasi berbagai masalah terhadap 

kesehatan (Foster, 1986 dalam Koentjaranigrat 1994). Pada kebudayaan Jawa 

selalu mendahulukan adanya keserasian, keseimbangan dan keselarasan. Semua 

unsur (hidup dengan mati, alam dengan manusia hidup) harus serasi, seimbang, 

dan selaras, pada intinya semua unsur tersebut harus sesuai (Koentjaranigrat, 

1994). Segala unsur kehidupan manusia pada masyarakat jawa tidak lepas dari 

ritual dan kepercayaan termasuk juga pada proses kehamilan dan pasca 

melahirkan.   

Masyarakat Jawa masih menjalankan dan meyakini ritual kehamilan, 

seperti adanya selamatan telonan dan tingkepan, (Koentjaranigrat,1994). 

Demikian juga pada pasca melahirkan yaitu ritual brokohan, sepasaran, 

selapanan, telonan, dan mitoni.  Kepercayaan dan keyakinan terhadap ritual 

selamatan ini memberikan kekuatan supernatural yang secara tidak langsung ibu 

hamil dan bayi terhindar dari bahaya. Begitu pula sebaliknya, jika kepercayaan 
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dan keyakinan terhadap kekuataan ritual selamatan tidak ada, maka akan terjadi 

hal-hal buruk pada kehamilan ibu dan bayinya. Pada artikel Andy Febrian, 2011 

menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Jawa meyakini cacat fisik atau 

keguguran saat kehamilan dan pasca melahirkan di akibatkan tidak mempercayai 

bahkan tidak menjalankan ritual kehamilan seperti selamatan. 

(www.andyfebrian.com/mitos-seputar-ibu-hamil/).  

Masyarakat Jawa beranggapan bahwa dalam kehidupan selalu ada ritual. 

Ritual dilakukan hanya untuk menghindari terjadinya pengaruh buruk dari adanya 

kekuatan ghaib yang nantinya akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang. 

Tetapi pada kepercayaan lama, ritual di lakukan dengan menggunakan sesaji yang 

nantinya di persembahkan atau di berikan kepada kekuatan ghaib (ruh), dewa, 

atau makluk halus. Dengan berkembangnya jaman, upacara ritual di beri nama 

slametan atau genduren (Moeis, 2008). 

Selamatan atau kenduren adalah suatu ritual pokok atau unsur terpenting 

dari hampir semua ritus dan ritual dalam sistem religi orang Jawa pada umumnya. 

Prosesi penyelenggaraan ritual di sebut selamatan, berasal dari bahasa arab 

salamat yang mengalami desimilasi menjadi selametan. Geertz menjelaskan 

bahwa selamatan tidak hanya di adakan dengan maksud untuk memelihara rasa 

solidaritas di antara para masyarakat saja, tetapi juga dalam rangka memelihara 

hubungan baik dengan arwah nenek moyang. Ritual slametan juga juga 

mempunyai aspek keagamaan, karena selama melakukannya segala perasaan 

negatif terhadap orang lain akan hilang, dan orang akan merasa tenang (Geertz 

1960, dalam Koenjaranigrat 1994). Dengan begitu, ritual seperti slametan 
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bertujuan untuk memberikan ketenangan dari kekacauan yang terjadi (tolak 

balak).  

Tradisi ritual kehamilan yang di pentingkan adalah sikap dasar spiritual 

yang berbau emosi religi, bukan logika. Karena itu di dalam tradisi ritual terdapat 

ritual selamatan berupa sesaji sebagai bentuk persembahan atau pengorbanan 

kepada zat halus yang terkadang sulit untuk di terima nalar. Hal tersebut sebagai 

kepercayaan dan keyakinan kepada kekuatan supernatural (Endraswara, 2003).  

Supernatural selalu di kaitkan dengan kepercayaan, budaya, adat istiadat, bahkan 

agama. Tidak heran jika di dalam ritual kehamilan dan pasca melahirkan selalu 

memiliki kekuatan supernatural. Supernatural adalah segala sesuatu fenomena 

atau kejadian yang tidak umum atau tidak lazim yang di anggap di luar batas 

kemampuan manusia pada umumnya dan tidak sesuai dengan hukum alam. Jika 

kepercayaan dan keyakinan terhadap ritual sudah terbentuk pada diri seseorang, 

maka secara tidak langsung membentuk kekuatan supernatural, yang menurut 

keyakinannya kepada Tuhan. Superanatural berasal dari Dewa-dewa yang selalu 

berhubungan dengan hal-hal magis (Moeis, 2008).  

Selain kepercayaan terhadap ritual selamatan yang memiliki kekuatan 

supernatural bagi orang Jawa, kehamilan juga tidak terlepas dari adanya 

kepercayaan terhadap mitos yang beredar pada masyarakat Jawa. Mitos telah 

menjadi adat istiadat secara turun temurun dari orang tua terdahulu, menjadi suatu 

hal yang biasa yang sangat mereka yakini. Bagi masyarakat Jawa Mitos bukan 

hanya sekedar mitos, tetapi bagi masyarakat Jawa mitos tidak layak hanya sekedar 

di yakini.  
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 Mitos tidak dapat di pisahkan dari adanya kebudayaan masyarakat. Mitos 

terlahir dari pandangan masyarakat terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang di 

anggap luar biasa. Mitos mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat 

yang menganutnya.  Mitos adalah sebuah anggapan dan belum tentu di lakukan 

dan di patuhi oleh masyarakat, akan tetapi kalau kepercayaan sampai pada 

tahapan melakukan dan meyakini jika tidak akan terjadi kegagalan/kesialan/dosa 

(Chomaria, 2012). Menurut Harry Lubis, Mitos adalah satu pendapat, pendapat, 

cerita atau anggapan yang terdapat dalam sebuah kebudayaan yang di anggap 

memiliki suatu kebenaran mengenai suati masalah yang pernah ada pada masa 

dahulu, yang terkadang kebenarannya belum tentu benar adanya (Harry Lubis, 

2009 dalam Angraini 2012). Mitos juga merupakan salah satu bentuk folklore 

lisan yang di turunkan dari mulut ke mulut, dan mitos merupakan salah satu 

tradisi yang di percaya dan mengungkapakan suatu hal tertentu. Fenomena mitos 

ini masih banyak di lakukan oleh wanita Jawa yang sedang hamil dan pasca 

melahirkan. 

Baru-baru ini telah di lakukan penelitian oleh Angraini pada tahun 2012 

mengenai pantangan makan terhadap ibu hamil dan pasca melahirkan di Jombang. 

Hasil dari penelitian tersebut terdapat adanya pantangan makan pada ibu hamil 

dan pasca melahirkan yang tidak sesuai dengan ajaran kesehatan pada umumnya. 

Seperti pada mitos berpantangan makan saat hamil dan pasca melahirkan. Bagi 

ibu hamil tidak boleh memakan pisang yang dempet, nanti anaknya akan kembar 

siam. Secara medis dan biologis, lahirnya anak kembar dempet/ kembar siam 

tidak di pengaruhi oleh makanan pisang dempet yang di makan oleh ibu hamil.  
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Beberapa peneliti mengemukakan tentang adanya pantangan makanan 

yang menyebabkan anemia pada ibu hamil. Menurunnya kadar hemoglobin, 

hematokrit, dan jumlah sel merah adalah fakor di mana terjadinya anemia yang di 

bawah nilai normal yang di patok untuk (Depkes, 2012). Pada ibu hamil sering di 

jumpai anemia. Hal tersebut di karenakan pada kehamilan di perlukan adanya zat-

zat makanan yang bertambah yang nantinya akan terjadi pula perubahan-

perubahan dalam sumsung tulang dan darah (Depkes, 2012). 

Permasalahan yang cukup besar pengaruhnya terjadi pada ibu hamil dan 

pasca melahirkan yang mempercayai mitos-mitos di dalam ritual kehamilan dan 

pasca melahirkan. Sebagian masyarakat Jawa melakukan ritual karena faktor 

khawatir akan terjadi hal buruk pada dirinya dan bayi jika tidak melakukan ritual 

tersebut. Ritual yang di latar belakangi oleh kepercayaan pada umumnya 

mengandung simbol atau nasihat yang di anggap baik ataupun tidak baik, yang 

nantinya lambat laun akan menjadi sebuah adat atau kebiasaan pada suatu 

masyarakat. Kebudayaan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk 

mempengaruhi seseorang melakukan ritual tersebut. Karena itu terdapat hubungan 

yang erat antara manusia dengan kebudayaan sehingga pada hakikatnya di sebut 

sebagai makluk budaya. Kebudayaan sendiri merupakan kesatuan dari gagasan 

simbol-simbol dan nilai-nilai yang mendasari hasil karya dan perilaku manusia, 

sehingga tidaklah berlebihan apabila di lanjutkan begitu eratnya kebudayaan dan 

simbol-simbol yang di ciptakan oleh manusia sehingga manusia di sebut sebagai 

Homo Simbolicium (Said, 2004). 
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Simbol menjadi bagian tersendiri dalam kehidupan manusia yang 

berbudaya, simbol mempengaruhi beberapa tindakan atau perilaku manusia. 

Bedasarkan hal tersebut, maka dapat di katakan bahwa karya budaya manusia 

penuh dengan simbolisme, sesuai dengan tata pemikiran atau paham yang 

mengarahkan pola-pola kehidupan sosial masyarakat tersebut. Seperti pada 

masyarakat Blitar yang memiliki banyak hal yang dapat di ungkapkan secara 

simbolik seperti pada ritual kehamilan dan pasca melahirkan yaitu seperti; ritual 

telonan, upacara tingkepan, brokohan, gebrak bayi, selapan, sepasaran, ritual 

malam satu suro, bersih desa, dan masih banyak lagi. Blitar merupakan wilayah 

yang masih kental akan adat istiadat yang berhubungan dengan ritual pada 

kehamilan dan pasca melahirkan. Hal ini terlihat pada masyarakat yang masih 

mempercayai dan melakukan ritual kehamilan dan pasca melahirkan yang 

berpengaruh pada keselamatan ibu dan bayinya.  

Dengan demikian segala ritual kehamilan dan pasca melahirkan di 

dalamnya terdapat mitos yang di percaya dan memiliki makna dari setiap hal yang 

di lakukan dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk keselamatan. Dari 

penelitian-penelitian tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan fokus 

masalah mengenai Ritual Kehamilan dan Pasca Melahirkan Pada Perempuan Jawa 

di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Karena belum banyak 

penelitian yang mengulas seputar  ritual kehamilan dan pasca melahirkan. 

Masyarakat Desa Purwokerto masih melestarikan tradisi dan masih menjalankan 

adat istiadat berupa ritual pada kehamilan dan pasca melahirkan. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana deskripsi ritual kehamilan dan pasca melahirkan pada 

perempuan Jawa di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten 

Blitar ? 

2. Bagaimana makna simbolik pada ritual kehamilan dan pasca 

melahirkan yang ada di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat 

Kabupaten Blitar ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penulisan ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui proses ritual kehamilan dan pasca melahirkan pada 

masayarakat Jawa di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten 

Blitar. 

2. Mengatahui bagaimana makna simbolik di dalam ritual kehamilan dan 

pasca melahirkan perempuan Jawa di Desa Purwokerto Kecamatan 

Srengat Kabupaten Blitar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademis 

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan-bahan rujukan untuk generasi 

selanjutnya, khusunya dengan tema tentang ritual kehamilan dan pasca 

melahirkan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penulisan ini bermanfaat untuk masyarakat sekitar desa Purwokerto 

Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar agar lebih melestarikan kebudayaan dan 

adat istiadat yang ada di masyarakat khususnya pada ritual kehamilan dan pasca 

melahirkan. Selain itu bermanfaat juga sebagai pemahaman etnografi terhadap 

mitos di era modern ini yang masih di lakukan dan di percayai oleh sebagian 

komunitas masyarakat Jawa di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten 

Blitar. 

 

1.5 Batasan Konsep 

1.5.1 Definisi Kebudayaan 

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat merupakan keseluruhan sistem ide 

atau gagasan, aktifitas, dan hasil karya yang di lakukan secara turun temurun 

melalui proses belajar (Koentjaranigrat, 1996). Hal tersebut hampir seluruh 

aktifitas masyarakat Jawa adalah kebudayaan yang secara turun temurun di 

wariskan. Segala aktifitas manusia sehari-hari mengandung adanya kepercayaan, 
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adat istiadat, ritual, dan sebagainya. Kebudayaan menjadi patokan manusia untuk 

melakukan segala tindakan dan aktifitas sehari-hari.  

Wujud kebudayaan dapat di tinjau dari 3 aspek, yaitu: pertama (1) wujud 

kebudayaan sebagai tata kelakukan atau sistem ide. Dalam wujud ini kebudayaan 

di lihat dalam ruang nilai dan norma, yang nantinya akan melatarbelakangi, 

mengatur, serta menjadi pedoman bagi setiap pendukung kebudayaan yang 

bersangkutan yang nantinya akan mewujudkan tindakannya. Oleh karena itu 

kebudaayan hanya wujud yang abstrak yang dapat di lihat dari masalah yang 

nampak. Kedua (2), wujud kebudayaan sebagai tingkah laku manusia. dalam 

wujud ini, kebudaayan dapat di lihat dari pola tingkah laku yang ada pada 

masyarakat tersebut. Pola perilaku di sini seperti adanya berbagai bentuk aktifitas 

ritual upacara, kesenian, dan sebagainya. Ketiga (3), wujud kebudayaan materi 

(material culture). Dalam wujud ketiga ini kebudayaan terlihat pada benda 

budaya, bangunan arsitektur, karya seni, dan sebagainya. Dengan begitu ketiga 

wujud kebudaayan ini membentuk unsur-unsur pola yang saling berkaitan yang 

menghasilakan suatu kebudayaan (Koenjaranigrat, 2002 dalam Endraswara 2003).  

1.5.2 Definisi Ritual 

Ritual adalah teknik (cara, metode) membuat suatu adat atau kebiasaan 

menjadi suci. Ritual menciptakan dan memelihara mitos, juga adat sosial dan 

agama. Ritual bisa pribadi atau berkelompok dengan wijud yang berupa do’a, 

tarian, drama, dll (Endraswara, 2003). 
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Turner dalam Endraswara (2003) membagi ritual dalam dua klasifikasi 

yaitu; Pertama, ritual krisis hidup adalah ritual yang berkaitan dengan krisis hidup 

manusia. Krisis hidup terjadi ketika manusia masuk dalam masa peralihan. Pada 

masa ini seperti kelahiran, pubertas, dan kematian. Ritual ini di sebut dengan 

inisiasi. Pada masyarakat Jawa seperti ritual telonan, tingkepan, mitoni, dll. 

Kedua, ritual gangguan. Pada masyarakat Jawa ritual seperti ini di wujudkan 

seperti pada tradisi selamatan atau genduren. Ritual gangguan berfungsi untuk 

bernegosiasi dengan roh agar tidak menganggu kehidupan manusia. 

Terdapat 5 tipe pada ritual yang pertama (1) Technological Rituals, adalah 

tipe ritual yang bersifat teknologis. Pada ritual ini berkaiatan dengan tercapainya 

kendali akan adanya kekuatan alam. (2) Therapeutic Rituals, adalah ritual yang 

bersifat terapetik. Ritual ini berkaiatan dengan mencegah atau mengatasi suatu 

penyakit pada diri seseorang. (3) ideological rituals merupakan tipe yang bersifat 

ideologis. Ritual ini berkaitan dengan nilai yang nantinya akan memperkuat suatu 

kelompok tersebut. (4) Salvationary rituals adalah ritual keselamatan. Berkaitan 

dengan keselamatan yang terdapat masalah untuk menolong antar individu dengan 

individu lain.  (5) Revitalization rituals adalah jenis ritual yang diasosiasikan 

dengan gerakan-gerakan revitalisasi, yang dilakukan untuk masyarakat secara 

keseluruhan demi keselamatan (Endraswara, 2003)  

Dalam penelitian upacara kehamilan dan pasca melahirkan ini, 

menggunakan tipe ritual Salvation rituals yaitu untuk keselamatan. Dimana 

seseorang ibu melakukan serangkaian upacara kehamilan dan pasca melahirkan, 

sebagai tolak balak, supaya tidak terjadi hal buruk pada bayi dan janin. Upacara 
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kehamilan dan pasca melahirkan di lakukan guna memberikan ketenangan hati 

pada seorang ibu yang selalu berfikiran negatif, dengan melakukan serangkaian 

upacara kehamilan dan pasca melahirkan seorang ibu tersebut akan lebih merasa 

tenang karena sudah melewati serangkaian upacara dan fikiran negatif jadi hilang 

berganti dengan hal-hal postif.  

Dengan demikian penulisan ini mengarah pada Salvationary rituals, karena 

penulisan ini mengenai ritual yang bertujuan untuk mendapat keselamatan bagi 

ibu dan bayi. Meminta keselamatan di lakukan dengan cara melakukan dan 

meyakini ritual upacara, dengan maksud makluk ghaib tidak menganggu ibu dan 

bayinya.  

Ritus adalah suatu tindakan, biasanya dalam bidang keagamaan, yang 

bersifat seremonial dan tertata. Ritus sudah dimulai sejak seorang individu berada 

dalam rahim ibunya (Koentjaranigrat, 1994). Karena itu ritus selalu berkaitan 

dengan kehidupan manusia. Terdapat tiga macam ritus kehidupan, yaitu (1) ritus 

pemisahan/kematian. Kematian atau biasa di sebut dengan meninggal/ mati yang 

sebagain orang mengartikannya sebagai akhir dari kehidupan, berhenti bernafas 

dan tidak bernyawa. Definisi kematian secara umum ini memang sudah dikenal 

pada zaman dahulu kala yang mati di artikan sebagai terlepasnya nyawa dari 

tubuh. Secara kronologis devinisi kematian menurut para ahli kedokteran yaitu, di 

mana berhentinya denyut jantung dan pernafasan, berhentinya fungsi otak (brain 

death). (2) Ritus peralihan/ kelahiran yaitu suatu pemindahan status dari tempat, 

umur tertentu ke status lain seperti kehamilan, kelahiran, supitan, tetesan, dsb. (3) 

ritus Inkorporasi/ ritus yang menyatukan. Seperti hubungan pernikahan. 
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Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang 

membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam 

budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim 

dan seksual. Perkawinan umumnya di mulai dan di resmikan dengan upacara 

pernikahan. Umumnya perkawinan di jalani dengan maksudkan untuk membentuk 

keluarga (Winangun, 1990 dalam Endraswara 2003).  

1.5.3 Definisi Mitos 

Mitos atau mite (myth) adalah cerita prosa rakyat yang di tokohi oleh para 

dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia  lain (kahyangan) pada 

masa lampau dan di anggap benar-benar  terjadi oleh yang punya cerita atau 

penganutnya. Mitos juga di sebut Mitologi, yang kadang di artikan Mitologi 

adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan bertalian dengan 

terjadinya tempat, alam semesta, para dewa, adat istiadat, dan konsep dongeng 

suci. Mitos juga merujuk kepada satu cerita dalam sebuah kebudayaan yang di 

anggap mempunyai kebenaran mengenai suatu peristiwa yang pernah terjadi pada 

masa dahulu. Jadi, Mitos adalah cerita tentang asal-usul alam semesta, manusia, 

atau bangsa yang di ungkapkan dengan cara-cara gaib dan mengandung arti yang 

dalam. Mitos juga mengisahkan  petualangan para dewa, kisah percintaan mereka, 

kisah perang mereka dan sebagainya. 

Mitos tidak dapat di pisahkan dari adanya kebudayaan masyarakat. Mitos 

terlahir dari pandangan masyarakat terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang di 

anggap luar biasa. Mitos adalah sebuah anggapan dan belum tentu di lakukan dan 
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di patuhi oleh masyarakat, akan tetapi kalau kepercayaan sampai pada tahapan 

melakukan dan meyakini jika tidak akan terjadi kegagalan/kesialan/dosa 

(Chomaria, 2012).  

Dalam masyarakat Jawa sebagian masih meyakini dan menjalankan mitos-

mitos tertentu terkait dengan proses kehamilan dan pasca melahirkan seperti mitos 

berpantangan makan, dan tingkah laku. Tanpa di sadari mitos-mitos mengenai 

kehamilan sudah menjadi adat istiadat yang secara turun temurun di percaya dan 

di yakini dari orang terdahulu.  Karena mitos kehamilan mengandung isi berupa 

larangan atau nasehat untuk kesehatan ibu dan bayinya.  Pada dasarnya tujuan dari 

orang-orang terdahulu yang menciptakan mitos bermacam-macam tentang 

kehamilan hanyalah supaya ibu maupun suaminya dapat menjaga kehamilan 

dengan baik dan menyiapkan kehamilan yang sehat. Sehingga bisa menghindari 

hal-hal yang tidak diinginkan.  

1.5.4 Definisi Kepercayaan  

Kepercayaan berasal dari kata percaya, yang artinya meyakini atau 

mengakui sebuah kebenaran. Kepercayaan selalu berhubungan dengan keyakinan 

akan adanya kebenaran (Moeis, 2008). Manusia tidak bisa di pisahkan dari adanya 

sistem religi dan kepercayaan kepada alam semesta. Kepercayaan yang ada pada 

suatu masyarakat Jawa selalu di latar belakangi oleh budaya yang ada di daerah 

tersebut. Sistem kepercayaan pada masyarakat Jawa telah mengalami sinkretisme 

agama, yaitu terdiri dari agama Islam, Budha, Hindu, dan Siwa (Hadiwijono, 1984 

dalam Endraswara 2003). Meskipun sebagain besar pemeluk agama islam di Jawa 
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tetapi mereka masih melakukan ritual terkait dengan siklus kehidupan 

(kehamilan) dan proses kematian di mana ritual tersebut merupakan warisan dari 

budaya lama. 

Sistem kepercayaan mengandung bayang-bayang akan dunia gaib, yaitu 

tentang perwujudan dewa-dewa, kekuatan sakti, makluk halus dan wujud serta 

asal mula alam semesta (Koentjaranigrat,1994).  

1.5.5 Definisi Magis  

Magis adalah sesuatu yang memiliki arti sihir, gaib, sulap, atau daya tarik. 

Jadi magis merupakan suatu kepercayaan yang di akuakan oleh manusia untuk 

mempengaruhi manusia atau kekuatan alam dengan tujuan baik ataupun buruk. 

Selain itu rahasia-rahasia jadi diketahui manusia, sehingga manusia dapat 

memberikan kontrol terhadap daya tersebut yang di tunjukan untuk kepentingan 

yang melakukannya (Pals, 2011). Frazer mengatakan bahwa magis tidak berkaitan 

dengan agama yang mengarah kearah roh atau dewa-dewa yang melampaui 

susunan alam atau kosmos fisik. Magis berkaiatan dengan cara upacara khusus, 

sesuatu yang menampakan diri dalam fenomena alam dan kehidupan manusia. 

Artinya magis berhubungan dengan kekuatan supernatural yang melampaui alam 

manusia. Magis pada ritual kehamilan berupa seperti sesajen (hidangan berupa 

makanan atau bunga-bunga dan sebagainya yang di sajikan kepada makluk halus 

yang memiliki nilai sakral di sebagian besar masyarakat Jawa pada umumnya, 

jimat (benda yang di sakralkan oleh pembuatannya atau pemakainnya dan juga di 

anggap memiliki kekuatan untuk melindungi pemakainnya (Pals, 2011). 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI RITUAL KEHAMILAN.... CITRA DWI JAYANTI



16 
 

1.5.6 Definisi Selamat 

Slametan berasal dari kata slamet yang berarti selamat, bahagia, sentausa. 

Selamat dapat di maknai sebagai keadaan lepas dari insiden-insiden yang tidak di 

kehendaki. Sementara itu menurut Clifford Geertz dalam Koentjraningrat 

(1994), slamet berarti gak ono opo-opo (tidak ada apa-apa), atau lebih tepat “tidak 

akan terjadi apa-apa” (pada siapa pun). 

Seperti pada masyarakat Jawa yang melakukan ritual upacara 

Selamatan/gendurin pada kehamilan dan paska melahirkan. Selamatan di lakukan 

sebagai tolak bala, agar ibu dan bayi terhindar dari bahaya atau mala petaka. 

Upacara selamatan biasanya di adakan di rumah suatu keluarga, dan di hadiri oleh 

anggota-anggota keluarga dan tetangga yang pria. Tamu-tamu tersebut biasanya di 

undang tidak lama sebelum upacara di adakan (Koenjranigrat, 1994).  

Selamatan di golongkan menjadi dua, (1) selamatan yang bersifat keramat, 

adalah upacara slametan di mana orang atau orang-orang yang mengadakan 

merasakan getaran emosi keramat, terutama paa waktu menentukan di adakannya 

slametan itu dan juga pada upacara yang sedang berlangsung. Contohnya seperti 

upacara kematian hari ketujuh, keempat puluh, keseratus, dan keseribu (mitung 

ndinteni, nyekawan ndasani, nyatus, nyewu), upacara bersih desa, atau yang di 

lakukan pada hari-hari besar seperti malam suroan. (2) selamatan yang bersifat 

tidak keramat adalah upacara yang terkadang di lakukan hanya karena solidaritas. 

Contohnya seperti upacara pindah rumah, pernikahan, ganti nama, dsb (Bachtiar 

1973 dalam Koenjranigrat 1994). 
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Selamat pada penelitian ini tergolong pada nomer (2) yang membahas 

mengenai selamatan yang bersifat tidak keramat, yang di lakukan pada selamatan 

upacara kehamilan dan pasca melahirkan. Karena upacara kehamilan dan pasca 

melahirkan yang di lakukan oleh masyarakat jawa, semata-mata sebagai tolak 

balak supaya calon bayi dan ibu terhindar dari bahaya apapun, serta sebagai 

ucapan rasa syukur telah di berikan seorang bayi yang telah di dambakan. 

Demikian juga mengenai upacara-upacara sepanjang lingkaran hidup. 

Semua kebudayaan didunia, bahkan kebudayaan agami Jawi juga memiliki 

rangkaian upacara tersendiri untuk merayakan berbagai peristiwa sepanjang 

lingkaran hidup individu. A. Van Gennep mengemukakan pendapatnya dalam 

buku Rites de Passage (1909), bahwa rangkaian upacara sepanjang lingkaran 

hidup merupakan bentuk tertua dari semua aktivitas keagamaan dalam 

kebudayaan manusia. Walaupun demikian upacara tersebut sudah pasti sangat 

penting dan mutlak perlu dalam banyak agama, seperti pada upacara kehamilan 

dan pasca melahirkan (Koenjranigrat, 1994).  

 

1.6 Kerangka Teori 

1.6.1 Teori Simbolik 

Teori dalam penelitian etnografi budaya sangat penting. Karena teori 

merupakan penuntut dalam langkah-langkah penelitian. Teori menjadi landasan 

dasar keilmuan untuk menganalisis berbagai fenomena. Jika dalam penelitian 
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etnografi budaya tidak ada teori, yang di dapat hanya pengetahuan serangkaian 

fakta saja, tetapi tidak akan ada ilmu pengetahuan (Koentjaranigrat, 1997). 

Kata simbol berasal dari bahasa yunani yaitu symbolon, yang berarti tanda 

atau ciri yang memberitahukan sesuatu kepada seseorang. Manusia dalam 

hidupnya tidak terlepas dari simbol-simbol yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari. Manusia adalah makluk budaya dan budaya manusia di penuhi dengan 

simbol. Sehingga dapat di katakan bahwa pemikiran manusia mengikuti pola-pola 

yang berdasarkan pada lambang atau simbol (Endraswara, 2003). 

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah The Ritual Process: 

Structur and Anti-Structur (1966) dan The Forest of Simbol karya Victore Turner 

(1970). Kedalaman kajian ritual tidak hanya terbatas pada aspek proses ritual saja 

melainkan sampai pada makna simbolik ritual tersebut (Endraswara, 2003) 

“Turner (1982), menyatakan bahwa “The Simbol Is The Smallest Unit Of 
Ritual Wich Still Retains The Specific Properties Of Ritual Behaviour. It Is 
The Ultimate Unit Of Specific Structure In a Ritual Contect”. Maksudnya 
simbol adalah unit (bagian) terkecil dalam ritual yang mengandung makna 
dari tingkah laku ritual yang bersifat khusus. Simbol tersebut merupakan 
unit pokok dari struktur khusus dalam konteks ritual. Itulah sebabnya, 
pada bagian lain Turner (1981) juga menyatakan bahwa “The Ritual Is An 
Agregation Of Symbols”. Senada dengan ini, Radcliffe Brown (1979) juga 
berpendapat jika tindakan ritual itu banyak mengungkapkan simbol, 
berarti analisis ritual juga harus di arahkan pada simbol-simbol ritual 
tersebut (Endraswara, 2003). 

 Turner (1967) dalam (Endraswara (2003)) mensugestikan bahwa melalui 

analisis simbol ritual akan membantu untuk menjelaskan secara benar nilai yang 

ada dalam masyarakat dan akan menghilangkan keraguan tentang kebenaran 

sebuah penjelasan. Senada dengan hal ini dalam konteks budaya Jawa dikenal 
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dengan ungkapan “wong Jawa ngone semu” yang artinya orang jawa sering 

menggunakan simbol. Turner (1981) dalam (Endraswara (2003)) juga menyatakan 

bahwa “the ritual is an agregation of symbols” karena itu untuk melihat lebih 

jauh mitos di balik tindakan ritual upacara kehamilan dan paska melahirkan pada 

perempuan Jawa, menarik di perhatikan pendapat Radcliffe Brown (1979) dalam 

(Endraswara (2003)) yaitu jika tindakan ritual itu banyak mengungkapakan 

simbol berarti analisis ritual juga harus di arahkan pada simbol-simbol ritual 

tersebut.  

 Selanjutnya Turner (1967) dalam (Endraswara (2003)) mengemukakan 

untuk menganalisis makna simbol dalam aktifitas ritual di gunakan teori 

penafsiran sebagai berikut: 

(1) Exegetical meaning yaitu makna yang di peroleh dari informan warga 

setempat tentang perilaku ritual yang diamati. Dalam hal ini, perlu di 

bedakan antara informasi yang di berikan oleh informan awam dan 

pakar, antara interpretasi esoterik dan eksoterik. Seorang peneliti juga 

harus tahu pasti apakah penjelasan yang di berikan informan itu benar-

benar representatif dan hanya penjelasan dari pandangan pribadi yang 

unik. 

(2) Operational meaning yaitu makna yang di peroleh tidak terbatas pada 

perkataan informan, melainkan dari tindakan yang dilakukan dalam 

ritual. Dalam hal ini perlu di arahkan pada informasi pada tingkat 

masalah dinamika sosial. Pengamat seharusnya tidak hanya 

mempertimbangkan simbol tetapi sampai pada interpretasi struktur dan 
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susunan masyarakat yang menjalankan ritual. Apakah penampilan dan 

kualitas afektif informan seperti sikap agresif, sedih, menyesal, 

mengejek, gembira, dan sebagainya langsung merujuk pada simbol 

ritual. Bahkan peneliti juga harus sampai memperhatikan orang 

tertentu atau kelompok yang kadang-kadang hadir atau tidak hadir 

dalam ritual. Apa dan mengapa pula mereka itu mengabaikan 

kehadiran simbol. 

(3) Positional meaning yaitu makna hubungannya dengan simbol lain 

secara totalitas. Tingkatan makna ini langsung dihubungkan pada 

pemilik simbol ritual. Pendek kata, makna suatu simbol ritual harus 

ditafsirkan ke dalam konteks simbol yang lain dan pemiliknya.  

Menururt Endraswara (2003) ketiga tingkatan penafsiran makna tersebut, 

sebenarnya saling mendukung dalam proses pemaknaan simbol ritual. Jika nomer 

(1) didasari wawancara kepada informan setempat, namun nomer (2) tindakan 

ritual lebih di tekankan kaitanya dengan struktur dan dinamika sosial, sedangkan 

nomer (3) lebih mengarah pada hubungan konteks antar simbol dengan 

pemiliknya. Namun ketiganya tentu saja tepat di gunakan bersama-sama untuk 

mengungkap mitos di dalam ritual upacara kehamilan dan pasca melahirkan. 
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1.6.2 Bagan kerangka berfikir dari penelitian ini : 

 

 

 

 

 Kebudayaan tidak dapat di pisahkan dari masyarakat. Karena kebudayaan 

selalu menjadi acuan bagi kehidupan masyarakat tersebut. Salah satunya 

kebudayaan pada masyarakat Jawa. Dalam penelitian kali ini yang membahas 

mengenai ritual kehamilan dan pasca melahirkan pada perempuan Jawa di Desa 

Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, bahwa masyarakat Desa 

Purwoketo masih melakukan adanya ritual upacara kehamilan dan pasca 

melahirkan. Di dalam ritual kehamilan dan pasca melahirkan tersebut dapat di 

Calon Bayi/ Bayi 

Ritual Upacara Kehamilan dan Paska 

Melahirkan 

Kebudayaan Masyarakat Jawa 

Mitos 

Tata Cara Ruang Tempat Waktu Simbol 

Selamat Ibu/ Keluarga 
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lihat bagaimana prosesnya melalui tata cara pelaksanaan ritual tersebut, ruang 

tempat (di mana akan di adakannya proses ritual tersebut), waktu, dan kemudian 

simbol yang dapat di lihat dari setiap proses ritual tersebut. Selain itu di dalam 

ritual kehamilan dan juga pasca melahirkan terdapat pula mitos yang ada, yang 

sampai sekarang ini masih di percayai dan di lakukan oleh masyarakat Desa 

Purwokerto. 

 Dari serangkaian proses dan kepercayaannya terhadap mitos yang ada di 

Desa Purwokerto, semua itu di lakukan hanya untuk satu tujuan yaitu 

mendapatkan keselamatan yang di tujukan kepada calon bayi/ bayi, ibu, dan juga 

keluarganya.  

 

1.7 Metode Penelitian dan Prosedur Penelitian 

1.7.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini berusaha untuk menceritakan atau mengambarkan secara 

lebih mendalam mengenai proses pada ritual kehamilan dan pasca melahirkan 

seperti telonan, tingkepan, brokohan, sepasaran, dan selapanan,  di Desa 

Purwokerto, Kecamatan Srengat dan Kabupaten Blitar.  Serta penelitian ini 

berusaha untuk mengali apa saja simbol yang ada dan mitos yang beredar pada 

kehamilan dan pasca melahirkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

yang bersifat Etnografi sehingga tidak di lakukan pengujian hipotesis. Data 

meliputi data primer dan data sekunder. Data primer di dapat dari beberapa 

informan melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder meliputi profil 

Desa Purwokerto, profil Kecamatan Srengat, profil kesehatan yang di peroleh dari 
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Puskesmas Srengat. Semua data yang di kumpulkan di anggap mempunyai nilai 

penting. 

Jadi suatu penelitian etnografi adalah penelitian kualitatif yang melakukan 

studi terhadap kehidupan suatu kelompok masyarakat secara alami untuk 

mepelajari dan menggambarkan pola budaya satu kelompok tertentu dalam hal 

kepercayaan, bahasa, dan pandangan yang di anut bersama dalam kelompok itu. 

1.7.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat, 

Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Yang terdiri dari empat dusun yaitu; Dusun 

Bedali, Dusun Domot, Dusun Wates, dan Dusun Tumpuk.  Dasar pemilihan lokasi 

penelitian tersebut atas dasar survei awal yang menunjukan bahwa masyarakat 

Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, masih 

mempercayai, meyakini dan melakukan serangkaian ritual kehamilan dan pasca 

melahirkan serta masih di temukan pula adanya mitos pada kehamilan dan pasca 

melahirkan.  

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini di lakukan 

dengan cara, yaitu : 

1.7.3.1 Observasi 

 Observasi merupakan kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan 

panca indra lainnya seperti telinga, mulut, dan penciuman. Metode observasi 

adalah metode pengumpulan data yang di gunakan untuk menghimpun data 

penelitian. Observasi yang di lakukan dalam penelitian adalah observasi secara 
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langsung pada objek yang di observasi secara langsung yang mana pengamatan 

yang di lakukan secara langsung pada objek yang diobservasi (Bugin 2001 dalam 

Angraini 2012). 

 Observasi yang di lakukan peneliti adalah dengan melihat bagaimana 

proses ritual upacara kehamilan dan pasca melahirkan serta apa saja makna dari 

mitos-mitos yang ada pada ritual tersebut di Desa Purwokerto, Kecamatan 

Srengat, Kabupaten Blitar. Hal ini di maksudkan untuk melihat apakah lokasi 

kegiatan telah cukup memadai, layak di gunakan, dan untuk mengamati apa saja 

makna yang terdapat pada proses ritual kehamilan. Observasi yang di lakukan 

pertama kali yaitu peneliti datang ke tempat bidan desa untuk menayakan di mana 

saja tempat ibu hamil yang dapat memberikan informasi mengenai ritual 

kehamilan. Setelah mendapatkan informasi dari bidan baru peneliti mendatangi 

informan yang dapat memberikan informasi tentang ritual kehamilan dan pasca 

melahirkan. 

1.7.3.2 Wawancara Mendalam  

Wawancara merupakan proses interaksi antara peneliti dengan informan 

atau responden guna memperoleh data atau informasi untuk kepentingan tertentu. 

Penelitian kualitatif di manfaatkan sebagai teknik utama pengumpulan data. 

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, karena dengan metode 

ini penelitian lebih terarah dalam wawancara, namun tetap luwes dan leluasa 

menyampaikan pertanyaan tentang bagaimana pandangan, sikap, keyakinan, 

motivasi kerja atau keterangan lain yang terkait dengan penelitian. Subyek 

penelitian di beri kebebasan meguraikan jawaban dan mengungkapkan 
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pandangannya sendiri tentang pendapat, perasaan, persepsi, pengetahuan, dan 

pengalaman tanpa harus dipaksakan.  

 Wawancara mendalam merupakan proses mengali informasi secara 

mendalam, terbuka, dab bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan di 

arahkan pada pusat penelitian (Moleong, 2002). Metode wawancara mendalam 

yang di lakukan dengan adanya daftar pentanyaan yang telah di persiapkan 

sebelumnya. Wawancara dalam metode kualitatif di lakukan bila peneliti 

bermaksud untuk memperoleh pengetauan tentang makna-makna subjektif yang di 

pahami individu terhadap topik yang di teliti dan bermaksud melakukan 

eksplorasi terhadap topik tersebut yang tidak dapat di lakukan melalui pendekatan 

lain.  

 Pada pencarian data di lapangan peneliti juga harus bisa membaca situasi 

masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Di karenakan hal ini merupakan 

dasar strategi untuk memudahkan peneliti di lapangan. Peneliti atau pewawancara 

harus dapat mengetahui akan hal yang di lakuakan supaya tidak terjadi salah 

tangkap dalam membina komunikasi. Sebelum turun lapangan hendaknya peneliti 

atau pewawancara membuat daftar pertanyaan yang akan di tanyakan supaya tidak 

terjadi salah persepsi (cara pandang).  

 Adanya hal-hal yang di gunakan dalam proses wawancara mendalam 

antara lain : 

1. Kamera digital 

Kamera digital berguna untuk mendokumentasi jalannya proses 

penelitian sejak awal hingga akhir. 
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2. Alat perekam suara 

Alat perekam suara berfungsi untuk merekam anatara peneliti 

dengan informan. Rekaman wawancara di transkip kemudian di 

analisi bersama data lain untuk mendapatkan hasil penelitian. 

3. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara merupakan poin-poin pertanyaan yang akan 

di ajukan kepada informan ketika wawancara mendalam 

berlangsung. Poin-poin pertanyaan tersebut dapat berkembang 

menjadi pertanyaan-petanyaan lain, tergantungdari situasi dan 

kondisi pada saat wawancara di lakukan. 

1.7.4 Teknik Penentuan Informan 

Salah satu hal yang terpenting dalam penelitian etnografi adalah pemilihan 

informan, karena informan sebagai sumber data. Informan penelitian adalah orang 

yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

belakang penelitian (Moleong, 2002). Informasi di pilih dengan orang yang 

bersangkutan dengan permasalahan mengenai ritual kehamilan di Desa 

Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Menurut Spradley (1997) 

informan di pilih berdasarkan kriteria sebagai berikut : 

a. Cukup lama dan intensif dengan informasi yang akan mereka 

berikan. 

b. Masih terlibat penuh dengan kegiatan yang di informasikan atau 

terlibat langsung dalam kegiatan. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI RITUAL KEHAMILAN.... CITRA DWI JAYANTI



27 
 

c. Mempunyai cukup banyak waktu untuk memberikan informasi 

tentang apa yang di tanyakan oleh peneliti. 

d. Tidak di kondisionalkan ataupun di rekayasa dalam pemberian 

informasinya (data sebenarnya). 

e. Siap memberikan informasi dengan ragam pengalamannya yang 

mereka miliki.  

Sesuai dengan judul penelitian yaitu Ritual Upacara Kehamilan dan Pasca 

Melahirkan di Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. 

Pemilihan informan dalam penelitian ini melalui pengambilan informan 

yang bermula pada salah seorang atau beberapa informan yang dapat di jadikan 

sumber informasi. Selanjutnya, informan tersebut merekomendasikan informan-

informan berikut atau informan-informan lainnya. Penelitian di awali dengan 

mencari informasi melalui beberapa informan terpilih meliputi: 

1. Bidan perempuan Jawa 

2. Dukun bayi perempuan Jawa 

3. Sesepuh desa perempuan Jawa 

4. Ibu atau ibu mertua perempuan Jawa 

5. Ibu hamil perempuan Jawa 

6. Ibu paska melahirkan atau yang pernah hamil perempuan Jawa 

Orang-orang itu di pilih sebagai informan karena berasal dari kebudayaan 

yang menjadi setting penelitian dan pada saat penelitian mereka sedang terlibat 

langsung dalam kebudayaan masyarakat Desa Purwokerto. Jumlah informan di 

batasi dengan maksud agar data yang di peroleh lebih fokus dan tidak melebar. 
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1.7.5 Teknik Analisis Data 

 Analisis di perlukan dalam proses penelitian, setelah di lakukan 

pengumpulan data maka selanjutnya di lakukan analisis data. Penulis akan 

menganalisis dan menginterpretasi atau memaknai data temuan hingga 

memperoleh arti dari makna simbolik ritual kehamilan di Desa Purwokerto, 

Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Proses analisis di lakukan sejak 

pengumpulan data ketika di lapangan sampai pada tahap akhir pengerjaan akhir 

penulisan skripsi ini. Analisis di lakukan dengan cara menemukan merangkum 

dan kemudian mencari fokus temuan data. Hasil temuan data di interprestasikan 

dan yang terakhir adalah tahapan penarikan kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
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