
ABSTRAK 

Penghitungan Weton dan Pasaran adalah sebuah peninggalan leluhur, yang 
berasal dari nara sumber Kangjeng Pangeran Harya Tjaraningrat dan ditulis oleh 
Ny Siti Woerjan Soemadiyah Noeradyo,  penghitungan Weton dan Pasaran hingga 
saat ini sudah tidak terlalu eksis di gunakan disegala aspek kehidupan akan tetapi 
hanya bersifat terbatas pada salah satu aspek kehidupan. 

Dimana dahulu digunakan di hampir semua aspek kehidupan, walaupun 
untuk sekarang masih dipergunakan penghitungan Weton dan Pasaran tetapi 
mungkin tidak bertahan lama apabila para pemuda tidak melestarikan 
penghitungan Weton dan Pasaran serta didalam penghitungan Weton dan Pasaran 
terkandung banyak makna dari Masyarakat Jawa dahulu yaitu rasa saling 
menghormati, bersabar serta mengasihi dan toleransi. 

Hal ini disebabkan Masyarakat Jawa dahulu memiliki rasa toleransi yang 
tinggi, serta keyakinan yang sangat kuat, dibandingkan dengan masyarakat Jawa 
saat ini dimana telah dipengaruhi oleh agama  Islam dari Arab yang sedikit demi 
sedikit meninggalkan penghitungan Weton dan Pasaran walaupun tidak 
sepenuhnya di tinggalkan dikarenakan dahulu saat para wali menyebarkan Islam 
di tanah Jawa menggabungkan ajaran Islam dengan ajaran yang telah ada di 
masyarakat Jawa agar dapat lebih cepat diterima masyarakat Jawa, salah satunya 
menggunakan media wayang kulit untuk menyampaikan ajaran Islam yang 
termasuk kedalam ilmu Kejawen selain penghitungan Weton dan Pasaran. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data dengan Observasi dan wawancara yang dilakukan secara tidak 
berkala kepada informan seperti para sesepuh masyarakat dianalisa secara 
kualitatif ditafsirkan menggunakan teori dari Spredley yang berguna untuk 
mengetahui penghitungan Weton dan Pasaran dimana penghitungan Weton dan 
Pasaran termasuk budaya asli orang Jawa yang sudah turun temurun. 

Hasil dari penelitian ini yaitu penulis menemukan bahwa enghitungan 
Weton dan Pasaran sebagai perwujudan tindakan dari ritual tolak-bala dalam 
bentuk Penghitungan hari Jawa dan tanggalan Jawa. Tujuan dipergunakannya 
Penghitungan Weton dan Pasaran untuk terhindar dari malapetaka dan 
menghilangkan balak yang mengganggu kehidupan masyarakat di wilayah 
Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran. 

 

Kata Kunci: Weton dan Pasaran, ritual, tolak-bala, masyarakat, penggunaan. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGGUNAAN WETON DAN PASARAN.... MOCHAMAD ARYOSO ABI KUSWORO



ABSTRACT 

Weton Calculation and Pasaran is an ancestral heritage, which comes from 
sources Kangjeng Prince Harya Tjaraningrat and written by Mrs. Siti Woerjan 
Soemadiyah Noeradyo but counting Weton and Pasaran until now not too exist in 
use in all aspects of life but merely restricted to one aspect of life, that which was 
used in almost all aspects of life, although it is still used for calculating Weton and 
Pasaran but may not last long if the youths do not preserve and counting Weton, 
Weton Pasaran as well as in the calculation and Pasaran contained many meanings 
of the Java Community formerly namely mutual respect, patience and love and 
tolerance. 

This is due to become the Java community has a high tolerance, as well as 
a very strong belief, as compared to the Java community today where it has been 
influenced by Islam from Arab piecemeal left counting Weton and Pasaran 
although not entirely due to leave in advance when the guardian spread Islam in 
Java combines Islamic teachings with teachings that already exist in the Java 
community to be more quickly accepted the Java community, one of them using 
the media shadow puppets to convey the teachings of Islam are included in 
addition to counting Weton Kejawen science and Pasaran. 

The method used in this study is qualitative data collection techniques 
with observation and interviews not conducted periodically to the informant as the 
community elders interpreted qualitatively analyzed using the theory of Spredley 
is useful to know where the markets are counting and counting Weton. Weton and 
Pasaran including culture Java native people who have hereditary. 

Results from this research that the authors found that enghitungan Weton 
and Pasaran as the embodiment of a ritual act of starting-reinforcements in the 
form of calculation of the Java and Java calendar. Weton Calculation 
dipergunakannya destinations and markets are to avoid disaster and eliminate 
custody disrupt people's lives in the Village Sidotopo Wetan District of Kenjeran. 
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mengenai tulisan ini. Saran dan Kritik yang bersifat membangun akan penulis 
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