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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Asal mula upacara mitoni disebabkan karena manusia merasa ada krisis 

dalam hidup individualnya. Dalam kehidupan manusia terdapat beberapa taraf, yaitu 

kelahiran, masa dewasa, perkawinan, meninggal. Taraf yang satu dengan taraf yang lain 

dinamakan dengan taraf peralihan. Pada taraf peralihan ini disebut dengan masa krisis. 

Masa hidupnya manusia itu mengalami banyak krisis yang menjadi obyek perhatiannya 

dan seringkali amat menakutkan. Betapapun bahagianya hidup manusia, ia harus 

selalu ingat akan kemungkinan-kemungkinan timbulnya krisis dalam hidupnya. 

Krisis-krisis itu terutama berupa bencana-bencana, sakit dan maut. Bencana-bencana 

tersebut tidak dapat dikuasainya dengan segala kepandaian, kekuasaan atau 

kekayaan harta benda yang mungkin dimilikinya. Dalam menghadapi masa krisis 

serupa itu manusia butuh melakukan perbuatan untuk memperteguh imanya dan 

menguatkan dirinya. Di samping adanya masa krisis dalam kehidupan manusia 

sebenarnya upacara itu dilakukan karena manusia mempunyai emosi keagamaan.

Adanya emosi keagamaan maka rangkaian upacara mitoni menjadi 

kramat. Demikian pula segala hal yang mempunyai kaftan dengan upacara tersebut 

menjadi keramat. Misalnya tempat dan saat upacara mitoni dilakukan, benda serta 

orang-orang yang bersangkutan dengan rangkaian upacara menjadi keramat, menjadi 

sacral. Upacara mitoni timbul disebabkan oleh kelompok keagamaan yang berada di 
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dalam kraton dan masyarakat pada umumnya selalu melestarikan religi antara lain

upacara daur hidup sehingga upacara-upacara daur hidup sampai sekarang masih 

dilaksankan. 

Dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan rangkaian upacara mitoni

dimaksudkan agar embrio yang ada di dalam kandungan dan ibu yang mengandung

senantiasa memperoleh keselamatan. Di samping itu ada motivasi yang mendorong 

dilakukan penyelenggaraan upacara mitoni. Namun motivasi itu adalah aspek tradisi 

kepercayaan lama dan aspek soliclaritas primodial. Aspek tradisi kepercayaan lama 

dimaksudkan karena orang jawa sangat yakin bahwa upacara mitoni sebagai sarana

mutlak untuk menghindarkan ibu dan anak yang ada dalam kandungan dari mala

petaka yang ditimbulkan oleh berbagai macam makhluk beberapa pantangan atau 

pamali. Pelanggaran terhadap pantangan yang dilakukan oleh ibu dan suaminya akan

mengakibatkan cacat bagi si bayi. 

Rangkaian upacara mitoni yang dianggap penting adalah upacara shaman.

Untuk menemukan ajaran etikanya akan terlihat dari makna simbol-simbol yang 

terdapat dalam alai-alas yang dipergunakan. Air bunga, air yang berasala dari tujuh 

sumber atau diberi aneka bunga-bungaan yang harum bunga. Tujuh sumber lambang 

dari : hidup, kekuatan, penglihatan, pendengar, perkataan dan kemauan. 
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B. Identifikasi Masalah 
 

Upacara mitoni merupakan salah satu bentuk upacra adat. Upacara 

tersebut sampai saat ini masih tetap dilaksanakan untuk ibu yang sedang mengandung 

anak pertamanya. 

Upacara mitoni terdiri atas serangkaian kegiatan inti yang meliputi : Selamatan 

upacara mandi (siraman) dan upacara bergantian pakaian tujuh kali. Rangkaian 

kegiatan tersebut sebenarnya merupakan rangkaian simbol yang mengandung nilai-

nilai etik yaitu : kesederhanaan, kebahagiaan lahir batin, kesempuranaan hidup, 

kesucian batin, pengakuan adanya kekuatan yang lebih tinggi, kerendahan hati dan kebij 

aksanaan. 

Nilai-nilai etik yang terkandung dalam lambang-lambang aneka macam 

benda dan rangkaian upacara tersebut memberi arch, penuntun Serta pembimbing 

rohani agar manusia dalam setiap perbuatannya selalu bersifat susila bermoral. 

Dalam pendidikan moral, seorang anak pada masanya nanti akan berubah 

peran menjadi orang tua. Sehubungan dengan itu tidaklah mengherankan kalau dalam 

masa-masa tertentu anak-anak secara sadar mencoba menginternalisasikan berbagai 

perintah dalam upaya internalisasi ini adalah ukuran-ukuran yang diikuti dan 

dilaksanakan anak-anak secara terus menerus dengan semua daya yang dimiliki pada 

saat itu. Dalam periode ini pula anak-anak menjadi lebih kritis baik terhadap orang 

lain maupun terhadap dirinya sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengajukan 

penelitian mengenai prosesi adapt mitoni yang ditinjau dari aspek pendidikan moral 

pada masyarakat Desa Turus Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. 
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C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang dikaitkan dengan judul di atas sangat lugas, sehingga 

tidak mungkin dari lapangan permasalahn yang ada itu dapat terjangkau dan 

terselesaikan semuanya. Oleh karena itu guna menghindari kemungkinan 

kesalahpahaman sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda maka ada 

pembatasan masalah, sehingga persoalan yang akan diteliti pun menjadi jelas dan 

kesalahpahaman dapat terhindari. 

Dalam penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup dan focus masalah 

yang diteliti sebagai berikut 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang menjadi sasaran 

penelitian meliputi : 

a. Prosesi adat mitoni di desa Turus Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. 

b. Usaha-usaha yang dilakukan ibu hamil dalam mengadakan proses mitoni. 

2. Subjek Penelitian 
Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah warga masyarakat Desa Turus 

Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. 
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D. Perumusan Masalah 
 
 

Pada dasarnya pelaksanaan mitoni tidak lain daripada prosesi adat mitoni

yang ditinjau dari aspek pendidikan moral. Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka 

penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah prosesi adat mitoni di Desa Turus Kecamatan Polanharjo 

Kabupaten Klaten? 



 

6

E. Tujuan Penelitian 
 

Dalam penelitiab ini perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai sarana 

pokok terhadap masalah yang diteliti, sehingga peneliti dapat bekerja sama secara 

terarah dalam data sampai pada langkah pemecahan masalah. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Untuk mengetahui bagaimana prosesi adat mitoni di Desa Turus Kecamatan 

Polanharjo Kabupaten Klaten. 

2. Untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang terkandung dalam prosesi adat 

mitoni. 

F. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dapat penulis ambil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat atau Keguanaan teoritis 
a. Sebagai suatu karya ilmiah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun bagi masyarakat lugs pada umumnya mengenai prosesi 

adat mitoni ditinjau dari aspek pendidikan moral. 

b. Untuk lebih memahami, mengetahui, menggali Serta untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai 

prosesi adat mitoni ditinjau dari aspek pendidikan moral. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 
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2. Manfaat atau Keguanaan praktis 

a. Menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya prosesi adat mitoni ditinjau 

dari aspek pendidikan moral. 

b. Sebagai pendidik, maka penelitian dapat ditransformasikan kepada peserta 

didik pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. 

G. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermuclah para. pembaca memahami isi skripsi ini, maka 

sangat perlu penulis mengemukakan sistematikanya. Adapun sistematika penulisan 

skripsi ini adalah sebagaimana uraian berikut : 

Bagian awal meliputi : Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman 

Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar 

Tabel, Daftar Lampiran dan Abstrak. 

Bagian pokok skripsi ini diperinci dalam lima bab : Bab I Pendahuluan 

mencangkup : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Serta Sistematika 

Penulisan. 

Bab 11 : Landasan Teori diawali dengan Tinjauan Pustaka yang 

mengemukakan hash-hash penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. 

Bab III : Metode Penelitian yang berisi uraian : Tempat dan Waktu 

Penelitian, Bentuk dan Strategi Penelitian, Sumber Data, Teknik Cuplikan 

(Sampling), Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data dan Prosedur Penelitian. 
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Bab IV : Hasil Penelitian berisi : Deskripsi Lokasi Penelitian, Deskripsi 

Permasalahan Penelitian, dan Temuan studi yang dihubungkan dengan tujuan teori. 

Bab V berisi Kesimpulan, Implikasi dan Saran, sedangkan bagian akhir 

dari skripsi ini berisi uraian : Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran dan Daftar Ralat 

(bila ada). 




