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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang, peralatan yang 

digunakan, pelaksanaan prosesi, doa dalam ritual, serta aspek pendidikan spiritual 
dalam prosesi injak telur pada upacara perkawinan adat Jawa di Desa Palur 
Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah 
naturalistik atau kualitatif dengan strategi studi kasus. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari informan, tempat dan 
peristiwa, serta dokumen yang berupa foto-foto ketika prosesi injak telur. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, 
observasi langsung, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dengan dua 
macam triangulasi, yaitu triangulasi teknik atau instrumen pengumpulan data yang 
berasal dari wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi, dan 
triangulasi sumber data yang dapat diperoleh berdasarkan informasi dari tempat 
dan peristiwa serta dokumen yang berkaitan dengan data mengenai injak telur 
dalam tradisi perkawinan adat Jawa. Untuk menganalisis data dengan menerapkan 
model analisi interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosesi injak telur tersebut 
merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang zaman dahulu kala. Dalam 
ritual wiji dadi segala yang digunakan baik untuk sesajen maupun untuk wiji 
dadinya adalah berasal dari alam, karena mereka menganggap bahwa manusia 
diciptakan dari tanah dan akan kembali ke dalam tanah, sehingga harus 
menghormati alam. Peralatan yang digunakan dalam prosesi injak telur antara 
lain: sebutir telur ayam jawa, nampan, takir, kemenyan, bokor mas yang telah diisi 
air, kembang setaman yang terdiri dari bunga mawar, melati, dan kenanga, serta 
cok bakal yang berisi telur ayam jawa, kacang hijau, kacang tholo, kluwak, kemiri 
bijian, cabai merah, bawang merah, bawang putih, garam, terasi, ikan gerih, 
kemenyan, kelapa, kunyit, kinang, daun sirih, injet, gula jawa, dan uang logam. 
Prosesi injak telur dalam perkawinan adat Jawa mengandung makna spiritual 
yaitu suatu gambaran kehidupan rumah tangga kelak agar tercapai kehidupan 
yang harmonis dan bahagia. Suami istri harus bekerja sama dan saling membantu 
dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Tentunya dengan adat Jawa 
dilakukan ritual sebagai wujud penghormatan kepada leluhur dan sekaligus untuk 
memohon keselamatan, perlindungan, kelancaran dan berkah untuk keluarga baru 
yang akan segera dibina. 

 
Kata Kunci: Spiritual, injak telur, wiji dadi, adat Jawa. 
 



Pendahuluan 

Setiap suku di Indonesia memiliki tradisi bermacam-macam sesuai dengan 

kepercayaan suku tersebut. Pada suku Jawa, masyarakatnya dalam kehidupan 

sehari-hari menaati dan melaksanakan upacara-upacara yang telah menjadi tradisi 

turun temurun dari nenek moyang. Hal tersebut dipercaya bahwa setiap ritual 

dalam upacara yang dilakukan dapat melindungi dan memberi berkah. Apabila 

salah satu dari ritual-ritual tersebut tidak dilakukan dipercaya dapat mendatangkan 

musibah dan bencana. 

Salah satu upacara yang biasa dilakukan masyarakat Jawa yaitu dalam 

melaksanakan upacara perkawinan. Dalam upacara perkawinan adat Jawa, 

terdapat banyak serangkaian tata cara adat yang dapat kita temui. dilengkapi 

dengan pemberian sesajen beserta doa-doa khusus yang tidak terdapat dalam 

tuntunan dan ajaran Islam. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam melaksanakan 

dan membina perkawinan diberi keselamatan, berkah dan perlindungan. 

Injak telur merupakan salah satu bagian dalam tata cara perkawinan adat 

Jawa, dimana dalam ritual pelaksanaannya terdapat sesajen dan doa-doa khusus 

yang harus dilakukan. Namun belakangan ini, banyak masyarakat Jawa yang 

mulai tidak melaksanakan tata cara tersebut. Masyarakat Jawa banyak yang lebih 

memilih perkawinan yang modern dan praktis, sehingga terdapat tata cara yang 

tidak dilaksanakan dan salah satunya yaitu injak telur. Injak telur bagi masyarakat 

yang masih melestarikan dan memegang teguh tradisi adat turun temurun tersebut 

merupakan suatu ritual yang tidak boleh untuk dilewatkan. Karena dalam ritual 

yang dilakukan dalam prosesi injak telur tersebut mengandung berbagai makna 

penting yang apabila tidak dilaksanakan dipercaya akan mendatangkan  musibah 

dalam perkawinannya. Dengan adanya persepsi demikian, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti mengenai “Aspek Pendidikan Spiritual dalam Prosesi Injak Telur 

Pada Upacara Perkawinan Adat Jawa”. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang adanya prosesi injak telur pada upacara 

perkawinan adat Jawa di desa palur kecamatan Mojolaban kabupaten 

Sukoharjo. 



2. Untuk mendeskripsikan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan prosesi 

injak telur pada upacara perkawinan adat Jawa di desa Palur kecamatan 

Mojolaban kabupaten Sukoharjo. 

3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan prosesi injak telur di desa Palur 

kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo. 

4. Untuk mendeskripsikan doa dalam prosesi injak telur pada upacara perkawinan 

adat Jawa di desa Palur kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo. 

5. Untuk mendeskripsikan makna pendidikan spiritual dalam prosesi injak telur 

pada upacara perkawinan adat Jawa di desa Palur kecamatan Mojolaban 

kabupaten Sukoharjo. 

Metode Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban 

Kabupaten Sukoharjo. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai 

dengan penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan sejak bulan 

Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2013. Adapun jenis penelitian yang 

digunakan untuk melakukan penelitian ini ialah metode penelitian naturalistik atau 

kualitatif. Hal ini sebagaimana dikemukakan Moleong (2011:6) bahwa “Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dll”. Pendekatan yang digunakan adalah dengan strategi studi kasus. 

Sebagaimana halnya yang diungkapkan Arikunto (2007:88) bahwa “subjek 

penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian 

melekat, dan yang dipermasalahkan”. Oleh karena itu, subjek dalam penelitian ini 

adalah masyarakat Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yang 

terlibat dan mengetahui prosesi injak telur. Maryadi dkk (2011:13) menyatakan 

bahwa “Objek penelitian adalah variabel yang diteliti, baik berupa peristiwa, 

tingkah laku, aktivitas, atau gejala-gejala sosial lainnya”. Oleh karena itu, objek 

dalam penelitian adalah aspek pendidikan spiritual dalam prosesi injak telur pada 

upacara perkawinan adat Jawa. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, 

sebagaimana diungkapkan Sugiyono (2012:308) bahwa, 



 
Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 
menggunakan Sumber Primer, dan Sumber Sekunder. Sumber primer adalah 
sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan 
sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan 
data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 
dokumen. 
 

Adapun yang termasuk dalam sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

informan dan tempat peristiwa. Sedangkan yang termasuk sumber data sekunder 

ialah dokumen. 

Sugiyono (2012:308) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah 

wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. 

Sugiyono (2012:307) menyatakan bahwa: 
 
Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, 
namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka 
kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang 
diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang 
telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. 

 
Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah pedoman 

wawancara, lembar observasi, dan telaah dokumen. Peneliti untuk menguji 

keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi. 

Pertama, triangulasi teknik atau instrumen pengumpulan data yang berasal dari 

wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Kedua, triangulasi 

sumber data yang dapat diperoleh berdasarkan informasi dari tempat dan peristiwa 

serta dokumen yang berkaitan dengan data mengenai injak telur dalam tradisi 

perkawinan adat Jawa. 

Bungin (2008:68-70) menyatakan bahwa analisis data yang digunakan 

dalam penelitian kualitatif adalah logika induktif abstraktif. Suatu logika yang 

bertitik tolak dari “khusus ke umum”. Konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi 



dikembangkan atas dasar “kejadian” (incidence) yang diperoleh ketika kegiatan 

lapangan berlangsung. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis 

data menjadi tak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung 

secara simultan atau berlangsung serempak dan prosesnya berbentuk siklus. 

Berikut adalah siklus yang dilukiskan oleh Huberman dan Miles. 

Berdasarkan uraian diatas, maka langkah-langkah menganalisis data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data mengenai Aspek Pendidikan Spiritual dalam Prosesi Injak 

Telur Pada Upacara Perkawinan Adat Jawa. 

2. Reduksi data mengenai Aspek Pendidikan Spiritual dalam Prosesi Injak Telur 

Pada Upacara Perkawinan Adat Jawa. 

3. Penyajian data mengenai Aspek Pendidikan Spiritual dalam Prosesi Injak Telur 

Pada Upacara Perkawinan Adat Jawa. 

4. Penarikan kesimpulan mengenai Aspek Pendidikan Spiritual dalam Prosesi 

Injak Telur Pada Upacara Perkawinan Adat Jawa. 

Hasil Penelitian 

1. Latar Belakang Injak Telur dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa di Desa Palur 

Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo 

Ritual wiji dadi merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang zaman 

dahulu kala. Pada zaman dahulu, upacara perkawinan merupakan suatu upacara 

yang sangat sakral dengan berbagai ritual yang dilakukan sebagai simbol 

penghormatan kepada alam sekaligus permohonan kepada Sang Pencipta agar 

selalu diberi perlindungan, keselamatan, dan berkah. Mereka menggunakan 

sesajen yang berasal dari alam, karena mereka menganggap bahwa manusia 

diciptakan dari tanah dan akan kembali ke dalam tanah, sehingga harus 

menghormati alam. Telur ayam jawa yang merupakan peralatan paling utama 

diartikan sebagai sebuah awal kehidupan manusia. Untuk perkawinan Jawa berarti 

sebagai sebuah simbol bahwa kedua pengantin tersebut akan terlahir dalam 

kehidupan yang baru yaitu dalam kehidupan rumah tangga. 

 



2. Peralatan yang Digunakan dalam Prosesi Injak Telur di Desa Palur Kecamatan 

Mojolaban Kabupaten Sukoharjo 

Peralatan yang perlu dipersiapkan untuk ritual dan prosesi injak telur antara 

lain: sebutir telur ayam jawa, nampan, takir, kemenyan, bokor mas yang telah diisi 

air, kembang setaman yang terdiri dari bunga mawar, melati, dan kenanga, serta 

cok bakal yang berisi telur ayam jawa, kacang hijau, kacang tholo, kluwak, kemiri 

bijian, cabai merah, bawang merah, bawang putih, garam, terasi, ikan gerih, 

kemenyan, kelapa, kunyit, kinang, daun sirih, injet, gula jawa, dan uang logam. 

3. Pelaksanaan Prosesi Injak Telur dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa di Desa 

Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo 

Sebelum prosesi injak telur dilaksanakan, terlebih dahulu menyiapkan 

peralatan-peralatan yang akan digunakan. Kemudian dilakukan ritual terlebih 

dahulu sebelum prosesi injak telur dimulai yaitu dengan membakar kemenyan 

disamping takir yang berisi cok bakal sebagai sesajen untuk prosesi injak telur. 

Ritual tersebut dilakukan oleh sesepuh desa Palur dengan membacakan doa-doa 

khusus agar diberi kelancaran dalam pelaksanaan upacara perkawinan tersebut. 

Setelah ritual selesai dilakukan, dilaksanakan prosesi injak telur yaitu kedua 

pengantin dipertemukan untuk bersalaman dan dicuci tangannya dengan air dalam 

bokor mas yang telah dicampur kembang setaman, kemudian pengantin laki-laki 

menginjak telur dengan kaki kanan didepan pengantin wanita yang berjongkok 

didepannya. Setelah pengantin laki-laki selesai menginjak telur, pengantin wanita 

mencuci kaki pengantin laki-laki dengan air didalam bokor mas yang telah 

dicampur dengan kembang setaman. Usai mencuci kaki, pengantin laki-laki 

membantu pengantin wanita berdiri dan dilanjutkan dengan pengantin wanita 

berputar mengelilingi pengantin laki-laki. Sebagai tanda prosesi injak telur telah 

selesai dilaksanakan ialah dengan memakaikan kain sindur oleh orang tua 

pengantin wanita kepada kedua pengantin dan kemudian dituntun menuju kursi 

pelaminan. 

 

 



4. Doa dalam Prosesi Injak Telur di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten 

Sukoharjo 

“Bismillahirrohmanirrohim katur dumateng para danyang ing desa palur 

mriki, kula sowan panjenengan sekalian badhe nyuwun wilujeng slamet mboten 

wonten alangan punopo-punopo anggenipun kula gadah damel lan putra-putri 

kula anggenipun jejodoan sageto diparingi wilujeng sageto runtut dumugi kakek-

kakek ninen-ninen lan nggadahi keturunan ingkang sae. Cekap semanten atur 

panyuwun kula, menawi kula nggadahi kalepatan lan wonten klenta-klentunipun 

anggen kula matur kula nyuwun pangapunten” 

5. Makna Pendidikan Spiritual dalam Prosesi Injak Telur Pada Upacara 

Perkawinana Adat Jawa 

Makna spiritual yang terkandung dalam prosesi injak telur merupakan suatu 

gambaran kehidupan rumah tangga kelak agar tercapai kehidupan yang harmonis 

dan bahagia. Suami istri harus bekerja sama dan saling membantu dalam 

menjalankan kehidupan rumah tangganya. Tentunya dengan adat Jawa dilakukan 

ritual sebagai wujud penghormatan kepada leluhur dan sekaligus untuk memohon 

keselamatan, perlindungan, kelancaran dan berkah untuk keluarga baru yang akan 

segera dibina. 

Simpulan 

Tradisi perkawinan adat Jawa merupakan suatu tradisi yang sarat akan 

makna. Setiap ritual yang dilaksanakan mengandung makna yang sangat esensial 

dan telah mendarah daging dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Tak terkecuali 

dengan tradisi dilakukannya prosesi injak telur yang masih sering dilaksanakan 

oleh masyarakat Desa Palur Keacamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 

Adapun kesimpulan dari penelitian mengenai prosesi injak telur tersebut ialah 

sebagai berikut: 

1. Hal yang melatar belakangi adanya prosesi injak telur tersebut merupakan 

tradisi turun temurun dari nenek moyang zaman dahulu kala. Dalam ritual wiji 

dadi segala yang digunakan baik untuk sesajen maupun untuk wiji dadinya 

adalah berasal dari alam, karena mereka menganggap bahwa manusia 

diciptakan dari tanah dan akan kembali ke dalam tanah, sehingga harus 



menghormati alam. Telur ayam jawa diartikan sebagai sebuah awal kehidupan 

manusia. Untuk perkawinan Jawa berarti sebagai sebuah simbol bahwa kedua 

pengantin tersebut akan terlahir dalam kehidupan yang baru yaitu dalam 

kehidupan rumah tangga. 

2. Peralatan yang digunakan dalam prosesi injak telur antara lain: sebutir telur 

ayam jawa, nampan, takir, kemenyan, bokor mas yang telah diisi air, kembang 

setaman yang terdiri dari bunga mawar, melati, dan kenanga, serta cok bakal 

yang berisi telur ayam jawa, kacang hijau, kacang tholo, kluwak, kemiri bijian, 

cabai merah, bawang merah, bawang putih, garam, terasi, ikan gerih, 

kemenyan, kelapa, kunyit, kinang, daun sirih, injet, gula jawa, dan uang logam. 

3. Urutan pelaksanaan prosesi injak telur ialah diawali dengan menyiapkan 

peralatan-peralatan yang akan digunakan. Kemudian melakukan ritual dengan 

membakar kemenyan disamping takir yang berisi cok bakal sebagai sesajen 

untuk prosesi injak telur. Ritual tersebut dilakukan oleh sesepuh desa Palur 

dengan membacakan doa-doa khusus agar diberi kelancaran dalam pelaksanaan 

upacara perkawinan tersebut. Kedua pengantin dipertemukan untuk bersalaman 

dan dicuci tangannya dengan air dalam bokor mas yang telah dicampur 

kembang setaman. Pengantin laki-laki menginjak telur dengan kaki kanan 

didepan pengantin wanita yang berjongkok didepannya. Pengantin wanita 

mencuci kaki pengantin laki-laki dengan air didalam bokor mas yang telah 

dicampur dengan kembang setaman. Pengantin laki-laki membantu pengantin 

wanita berdiri dan dilanjutkan dengan pengantin wanita berputar mengelilingi 

pengantin laki-laki. Terakhir  dipakaikan kain sindur oleh orang tua pengantin 

wanita kepada kedua pengantin dan kemudian dituntun menuju kursi 

pelaminan. 

4. Doa yang diucapkan ketika pelaksanaan ritual yaitu 

“Bismillahirrohmanirrohim katur dumateng para danyang ing desa palur 

mriki, kula sowan panjenengan sekalian badhe nyuwun wilujeng slamet 

mboten wonten alangan punopo-punopo anggenipun kula gadah damel lan 

putra-putri kula anggenipun jejodoan sageto diparingi wilujeng sageto runtut 

dumugi kakek-kakek ninen-ninen lan nggadahi keturunan ingkang sae. Cekap 



semanten atur panyuwun kula, menawi kula nggadahi kalepatan lan wonten 

klenta-klentunipun anggen kula matur kula nyuwun pangapunten”. 

5. Makna spiritual yang terkandung dalam prosesi injak telur merupakan suatu 

gambaran kehidupan rumah tangga kelak agar tercapai kehidupan yang 

harmonis dan bahagia. Suami istri harus bekerja sama dan saling membantu 

dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Tentunya dengan adat Jawa 

dilakukan ritual sebagai wujud penghormatan kepada leluhur dan sekaligus 

untuk memohon keselamatan, perlindungan, kelancaran dan berkah untuk 

keluarga baru yang akan segera dibina. 
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