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Abstract 
 

For the people of Indonesia have a different tradition in welcoming the pregnancy of a woman 
who would give birth, Java has a unique tradition in the way of implementation and has a 
philosophical element of the purpose of the tradition and can not be separated from the thoughts 
of the Javanese. Especially in Java itself, the area of East Java there is a tradition that is done by 
every member of the family against family members who are pregnant, pregnancy reception 
tradition by doing a celebration event which is usually called Mapati and Mitoni. This is a 
genuine tradition of Javanese society. Since the time of first Hindu kingdom which then 
continues to acculturation preserved Hindu traditions with Islamic Java, Javanese people are the 
descendants of the earlier Hindu religious change became adherents of the religion of Islam 
without leaving their previous traditions. Both traditions are conducted according to time 
contain some pregnant women. Mapati tradition that was entering into the content of four 
months where the tradition done during the pregnancy has entered the age of four months, 
thanksgiving ceremony to the fetus in the womb with the hope that is addressed to the baby will 
become a good person and expecting mothers safety contained therein, if the point of view of 
Islam itself by the time the pregnancy has entered the age of four months the fetus has blown his 
spirit and set his destiny. While tradition is tradition mitoni done when the baby has entered the 
age of the seventh month, it is done to determine the sex of the unborn. Life of Javanese Islamic 
tradition and mitoni mapati still often performed to date now, but the two traditions do not 
always coincide. Only mitoni tradition is being done rather than rare mapati. In this paper, the 
authors will discuss the traditions and mitoni mapati in the Java community that has 
philosophical in welcoming the birth of the baby either in the form of religious, cultural and 
social institutions Java community. 
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A.  Pendahuluan  

Perkembangan hidup manusia tidak hanya ditentukan oleh pengalaman 
pribadinya, akan tetapi lebih banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk belajar dan 
menerima pengajaran. Kebudayaan sebagai wadah yang pengalaman serta pengetahuan 
manusia secara keseluruhan diturunkan dan diajarkan dari generasi ke generasi 
berikutnya melalui sistem simbolik. 
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Kebudayaan umumnya dikatakan sebagai proses atau hasil rasa karsa, cipta, 
karya, dan karsa manusia dalam upaya menjawab tantangan kehidupan yang berasal dari 
alam sekelilingnya. Manusia tidak hanya puas dengan apa yang terdapat dalam 
kebendaan saja. Akan tetapi manusia memiliki wawasan dan tujuan hidup tertentu 
sesuai dengan kesadaran dan cita-citanya. karena itu terdapat enam nilai yang 
menentukan etika dan kepribadian manusia dan masyarakat.1 

Kebudayaan dapat menunjukan drajat dan tingkat peradaban manusia.kecuali itu 
kebudayaan juga bisa menunjukan ciri kepribadian manusia atau masyarakat 
pendukungnya. Kebudayaan merupakan ciri kepribadian manusia, didalamnya 
mengandung norma-norma, tatanan nilai-nilai yang perlu dimiliki dan dihayati oleh 
manusia atau masyarakat pendukungnya. Penghayatan terhadap kebudayaan dapat di 
lakukan melalaui proses sosialisasi. 

Sebelum membahas lebih lanjut akan pemahaman kebudayaan perlu kami 
sampaikan terlebih dahaulu tentang pengertian budaya dan kebudayaan agar tidak 
terjadi  pemahaman yang salah terhadap  kedua istilah terseebut. Dalam KUBI 
dijelaskan istilah budaya dapat di artikan sebagai 1. pikiran akal budi 2. berbudaya: 
mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal budi untuk memajukan diri.  

Sedangkan, istilah kebudayaan diartikan: 1. segala sesuatu yang dilakukan oleh 
manusia sebagai pimikiran akal dan budinya; 2. peradaban sebagai hasil akal budi 
manusia; 3. ilmu pengetahuan manusia  sebagai makhluk sosial yang dimanfaatkan 
untuk kehidupanya dan memeberikan manfaat kepadanya(badudu-zain, 1994: 211). 
Dalam pengertian yang lain dijelaskan bahwa pengertian kebudayaan disamakan dengan 
istilah cultuur (bahasa belanda), culture(bahasa inggris) berasal dari bahas latin colere  
ynag berarti mengolah, mengerjakan, meyuburkan,dan mengembangkan terutama 
mengolah tanah atau bertani. Bertolak dari arti tersebut, kemudiankat cultur ini 
berkembang pengertianny menjadi “segala daya dan aktifitas manusia untuk mengelolah 
dan mengubah alam” Widagdho, 1991 dalam Sujarwa (2011: 32). 

Koentjoroningrat (1981: 181)juga menjelaskan bahwa kata budaya berasal dari 
bahasa sanskerta demikian budaya yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi 
atau akal. Dengan demikian, kata’kebudayaan’ dapat di artikan sebagai ‘hal-hal yang 
bersangkutan dengan akal’. Ada pula sarjana yang mengupas kata ‘budaya’sebagai 
perkembangan dari kata majemuk ’budidaya’, yang berarti daya dari budaya karena itu, 
mereka juga membedakan pengertian ‘budaya’dengan’kebudayaan’. Budaya adalah 
‘daya dari budi’ yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil 
dari cipta, karsa dan rasa itu. 

Sistem kebudayaan terdiri atas nilai-nilai budaya berupa gagasan yang sangat 
berharga bagi proses kehidupan. Oleh karena itu, nilai budaya dapat menentukan 
karakteristik suatu lingkungan kebudayaan di mana nilai tersebut dianut. Nilai budaya 
langsung atau tidak langsung tentu akan diwarnai oleh tindakan-tindakan masyarakat-
nya serta produk kebudayaan yang bersifat materiil. Pola interaksi semacam ini dapat 
digambarkan dalam alur skema interaktif sebagai berikut. 

Menurut Van Peursen (1976: 18), perkembangan kebudayaan dapat di bagi tiga 
tahap:pertama tahap mistis, kedua tahap ontologis, dan ketiga tahap fungsional. Yang 

                                                 
1 2 Simuh, Sufisme Jawa, Transformasi Tasawwuf ke Mistik Jawa (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995), 

hal. 110. 
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dimaksud tahap mistis adalah tahap dimana manusia merasakan dirinya terkepung oleh 
kekuatan-kekuatan goib di sekitarnya yaitu kekuatan dewa-dewa alam raya atu 
kekuasaan kesuburan seprti ysnag dipentaskan dalam mitologi-mitologi kebudayaan 
primitif, kecenderungan sifat mistis ini masih sering kita jumpai didaerah yang tingkat 
modaernitasnya rendah. 

Tahap kedua disebut tahap ontologis ialah sikap manusia tidak lagi hidup dalam 
kepungan kekuasaan mistik, tetapi secara bebas ingin meneliti segala hal ikhwal. 
Manusia mengambil jarak terhadap segala sesuatu yang pada masa lalu dunia mistik 
merupakan kepungan bagidirinya. Manusia pada tahap ini mulai menyusun suatu ajaran 
atau teori mengenai dasar segala sesuatu (ontologis). Tahap seperti ini berkembang pada 
daerah-daerah berkebudayaan kuno yang dipengaruhi oleh filsafat dan ilmu.  

Tahap ketiga adalah tahap fungsional yaitu sikap yang menandai adanya 
kehidupan manusia modern. Manusia pada tahap ini tidak lagi terpesona dengan 
lingkungannya dan kepungan kehidupan mistis, juga tidak lagi dengan kepala dingin 
mengmbil jarak terhadap obyek ynag menjadi obyek penyelidikannya (seperti sikap 
ontologis) manusia pada tahap ini berusaha mengadakan relasi-relasi baru dengan alam 
serta lingkungannya untuk dimanfaatkan berdasarkan fungsinya. 

Islam Masuk dan Menyebar Ke Nusantara 

Setelah berakhirnya kejayaan kerajaan yang telah menguasi asia tenggara selama 
4 abad lamanya yaitu majapahit yang kemudian digantikan oleh kerajaan-kerajaan Islam 
yang agama Islam sendiri memulai menyebar Pada abad 7 masehi, Islam sudah sampai 
ke Nusantara. Para Da’i yang datang keIndonesia berasal dari jazirah Arab yang sudah 
beradaptasi dengan bangsa India yakni bangsa Gujarat dan ada juga yang telah 
beradptasi dengan bangsa Cina, dari berbagai arah yakni dari jalur sutera (jalur 
perdagangan) da’wah mulai merambah di pesisir-pesisir Nusantara. karena di tempat 
itulah para gujarat beristirahat setalah berlayar ratusan mil jauhnya yang kemudian 
melakukan perdagangan dengan para pedagang pribumi yang kemudian mereka juga 
melakukan dakwah ajaran-ajaran agama Islam, maka dari itu tidak heran kalau pemeluk 
agama Islam dahulu sebagain besar adalah orang-orang yang tinggal di pesisir, selain 
dengan cara tersebut Islam juga di sebarkan dengan pernikahan yaitu dengan melakukan 
pernikahan dengan perempuan pribumi, pendididkan yaitu dengan membuka pesantren-
pesantern, Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang asli dari akar budaya 
indonesia, dan juga adopsi dan adaptasi hasanah kebudayaan pra Islam yang tidak 
keluar dari nilai-nilai Islam yang dapat dimanfaatkan dalam penyebaran Islam. Ini 
membuktikan Islam sangat menghargai budaya setempat selama tidak bertentangan 
dengan nilai-nilai Islam. selain itu Seni dan budaya juga dijadikan sebagai media untuk 
menyebarkan agama Islam karena Saat itu media tontonan yang sangat terkenal pada 
masyarakat Jawa khususnya, yaitu wayang. Wali Songo menggunakan wayang sebagai 
media da’wah dengan sebelumnya mewarnai wayang tersebut dengan nilai-nilai Islam. 
Yang menjadi ciri pengaruh Islam dalam pewayangan diajarkannya egaliterialisme yaitu 
kesamaan derajat manusia dihadapan Allah dengan dimasukannya tokoh-tokoh 
punakawam seperti Semar, Gareng, Petruk dan Bagong. 

Para Wali juga menggubah lagu-lagu tradisional (daerah) dalam langgam Islami, 
ini berarti nasyid sudah ada diIndonesia ini sejak jaman para wali. Dalam upacara-
upacara adat juga diberikan nilai-nilai Islam. Lalu ada Tasawwuf yaitu Kenyatan sejarah 
bahwa ada tarikat-tarikat di Indonesia yang menjadi jaringanpenyebaran agama Islam 
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yang pertama-tama harus ditanyakan ialah cara agama Islam, mulai dari kantor-kantor 
dagang di pantai tempat berakarnya, telah berhasil masuk ke pedalaman dan menyusun 
jaringan yang dewasa ini merupakan kekuatanya.  

Proses ini sungguh paling penting, sebab dengan masuk sampai ke pelosok-
pelosok, ideologi baru itu benar-benar mencakup mayoritas penduduk, sementara di 
seberang laut di daratan Asia Tenggara, negeri-negeri di semenanjung Indocina tetap 
setia pada buddhisme2 awal mula proses pengislamisan yang penting itu dikenal melalui 
berbagai tradisi lisan, dan melalui babad-babad. Semua babad menempatkan 
pengislaman sedini periode wali-wali pertama artinya kira-kira pada awal abad ke 16. 
Denys Lombard (2008: 125) Ada tanggapan yang tersebar luas bahwa masuknya Islam 
di Jawa semata-mata bersifat ”damai”, namun tampaknya penaklukan melalui perang 
juga berlangsung. Ekspedisi-ekspedisi Demak melawan Majapahit, dan Banten 
melawan Pakuan (Pajajaran) sudah dikenal. 

Dalam hal penyebar agama Islam di Nusantara memiliki keunikan tersendiri. 
dalam dakwah-dakwah khususnya di tanah Jawa, karena sebelumnya banyak kerajaan-
kerajaan hindu berdiri sampai runtuhnya kerajaan Majapahit yang menandai 
berakhirnya dominasi kerajaan hindu di tanah Jawa, menyebabkan kepercayaan yang 
dianut oleh masyarakat Jawa sendiri mayoritas hindu ada banyak tantangan yang di 
hadapi oleh para penyebar aganma Islam di tanah Jawa yang tugas ini di emban oleh 
para Wali yang dikenal dengan sebutan Wali Sembilan karena jumlah mereka yang ada 
sembilan, para Wali sendiri ada menyebar agama Islam dengan daerah yang berbeda-
beda para wali sembilan menyebarkan agama Islam yaitu lima wali di tanah Jawa 
sebelah Timur hal ini disebabkan pusat kerajaan majapahit ada di daerah Jawa timur, 
dimana penganut kepercayaan hindu terbesar ada di daerah ini, tiga wali lagi 
menyebarkan agama Islam di Jawa bagian Tengah dan sisanya satu wali menyebarkan 
Islam di Jawa sebelah Barat. Masyarakat Jawa sendiri tidak serta merta mau memeluk 
agama Islam karena mayoritas masyarakat Jawa memeluk agama hindu yang 
merupakan kepercayaan turun temurun dari nenek moyang orang Jawa, mereka tidak 
mau meninggalkan tradisi-tradisi yang biasa mereka lakukan dalam agama mereka, 
banyak cara yang dilakuakan para wali untuk menyebarkan agama Islam salah satunya 
dengan mengakulturasikan antara tradisi yang biasa mereka lakukan dalam kepercayaan 
hindu dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam, mereka boleh 
malakukan tradisi-tradisi yang biasa mereka kerjakan tapi dengan memasukkan nilai-
nilai yang ada diagama Islam.  

Kebudayaan yang ada di Indonesia mengalami akulturasi. Ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi akulturasi kebudayaan di indonesia yaitu masyarakat yang 
berkultus keserasian, keselarasan atau keseimbangan akan menerima segala pengaruh 
dari luar. Pengaruh luar tidak akan ditolak, akan tetapi juga tidak dibiarkan merajalela 
karena apabila ditolak atau dibiarkan maka tidak akan mengalami keserasian. 

Suku bangsa Jawa pada jaman purba mempunyai pandangan hidup animisme 
atau kepercayaan adanya roh atau jiwa pada semua benda-benda, tumbuh-tumbuhan, 
hewan dan juga pada manusia sendiri. Masuknya agama hindu ke Jawa membawa 

                                                 
2 Lihat dalam buku Nusan Jawa:Silang Budaya; Jaringan Asia hal. 125 Yang Pertama-tama harus 

dipertanyakan ialah cara agama islam, mulai dari kantor-kantor dagang di pantai tempat berakarnya, 
telah berhasil masuk ke pedalaman dan menyusun jaringannya yang dewasa ini merupakan 
kekuatannya. 
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pandangan hidup manusia pada Dewa-dewa yang mempunyaidan menguasai alam 
semesta. Masuknya agama Budha, Islam, Kristen, Katolik ke Jawa membawa perkem-
bangan lebih lanjut akan keyakinan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkembangan 
tingkat demi tingkat sesuai dengan perkembangan jaman dan menggambarkan 
kehidupan religi masyarakat Jawa dari dulu sampai sekarang. 

Proses akulturasi Islam dengan budaya lokal Jawa yang menghasilkan produk 
budaya sintetis merupakan suatu keniscayaan sejarah sebagai hasil dialog Islam dengan 
sistem budaya lokal Jawa. Lahirnya berbagai ekspresi-ekspresi ritual yang nilai 
instrumentalnya produk budaya lokal, sedangkan muatan materialnya bernuansa religius 
Islam adalah sesuatu yang wajar dan sah adanya dengan syarat akulturasi tersebut tidak 
menghilangkan nilai fundamental dari ajaran agama. 

Filsafat hidup Jawa ini terbentuk karena berkembangan kebudayaan Jawa akibat 
pengaruh kebudayaan hindu dan dan filsafat Islam. Orang hindu datang ke Jawa 
menyebarkan agama hindu seraya membawa filsafatnya. Demikian pula saat orang-
orang gujarat datang ke Jawa, tidak hanya menyebarkan agama Islam tetapi 
mengembangkan alam pikiran Islam. Akhirnya tradisi Jawa hindu tasawuf/mistisisme 
Islam dan agama melebur menjadi satu, dalam pikiran orang Jawa. 

Keberadaan filsafat Jawa ini diakui oleh sarjana Barat Robert Jay, seorang 
peneliti yang menyelidiki ‘agama asli’ dalam bukunya yang berjudul Religion and 
Politics in Central Rural Java Yale, 1963, h 72 menyatakan bahwa pemikiran Jawa 
tradisionil menerangkan sistem filsafat lengkap dan pengindahan hidup yang berdiri 
sendiri. 

B.  Metodologi 

Proses metodologis yang penulis lakukan adalah mendalami studi literature 
dengan bertolak pada manfaat budaya literasi sebagai pengembangan dari baca-tulis 
manusia. Sementara itu perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan 
transformasi menyebabkan interaksi manusia yang berasal dari berbagai belahan dunia 
dengan latar belakang sosio-kultural yang beragam itu semakin tinggi.Kemampuan 
beradaptasi secara cepat dengan berbagai situasi budaya yang ada merupakan prasyarat 
mutlak untuk keberhasilan menjalin hubungan dengan orang-orang dari berbagai latar 
belakang sosial budaya. 

Dalam penggunaan metodologi literatur ini saya mencoba menjabarkan semua 
bentuk tradisi-tradisi yang dilakukan untuk menyambut kelahiran seseorang dengan 
mencari semua literatur semua yang berhunungan dengan tradisi Jawa dan juga semua 
buku yang berhubungan dengan kebudayaan masyarakat Jawa yang saya gunakan 
sebagai bahan referensi tulisan saya. 

1.  Filosofi Orang Jawa 

Manusia dalam rangka mencari, kebenaran, kebaikan, dan tuhan, manusia 
menciptakan beberapa sistem berpikir yang disebut dengan istilah filsafat, kata filsafat 
berasal dari bahasa yunani, philosophia, kata majemuk dari philein yang berarti 
‘mencintai atau philia yang berarti yang berarti ‘cinta’. Kata sophia berarti ‘kearifan’ 
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atau kebijaksanaan dan berarti pula ‘tahu’ dengan mendalam’.3 Jadi filsafat berarti 
‘cinta bijaksana sedalam-dalamnya.’ 

Ada dua aliran filsafat yang berkembang di dunia yaitu Filsafat Barat dan 
Filsafat Timur, keduanya berasal dari dua pemikiran guru dan murid, Plato dan 
Aristoteles. Aliran Plato bermaksud mencari dan mencapai tujuan hidup dan tujuan 
dunia. Sementara aliran Aristoteles bermaksud mencari dan mencapai pengetahuan teori 
kebenaran yang meliputi segala ilmu pengetahuan.4 

Filsafat Barat berkembang di Yunani berbeda dengan Filsafat Timur. Perbedaan 
tersebut terletak pada ruang lingkupnya. Filsafat Barat berdasarakan ilmu pengetahuan, 
sedangkan Filsafat Timur berdasarkan atas hubungan agama, kesenian, dan filsafat. 

Filsafat Barat berkembang di Yunani ke daratan Eropa dan sekitarnya. 
Sedangkan Filsafat Timur berkembang di Timur tengah, Israel, Asia (termasuk Jawa). 
Sama halnya Filsafat Timur yang berkembang di Asia, di Nusantara juga berkembang 
filsafat yang lazim disebut dengan kejawen atau yang dalam kesusasteraan Jawa 
dinamakan ilmu kesempurnaan Jawa/jiwa. Ilmu kesempurnaan Jawa ini ilmu kebatinan 
dan dalam filsafat Islam disebut tasawuf atau sufiisme. Orang Jawa menyebut suluk atau 
mistik. Kejawen atau agama Jawa, sebenarnya bukan agama, tetapi kepercayaan. Di 
sana ada ajaran-ajaran yang berdasarkan kepercayaan terhadap tuhan yang maha kuasa 
esa. Tetapi lebih tepat disebut filsafat orang Jawa atau pandangan hidup. 

Filsafat hidup Jawa ini terbentuk karena berkembangan kebudayaan Jawa akibat 
pengaruh kebudayaan hindu dan dan filsafat Islam. Orang hindu datang ke Jawa 
menyebarkan agama hindu seraya membawa filsafatnya. Demikian pula saat orang-
orang gujarat datang ke Jawa, tidak hanya menyebarkan agama Islam tetapi 
mengembangkan alam pikiran Islam. Akhirnya tradisi Jawa hindu tasawuf/mistisisme 
Islam dan agama melebur menjadi satu, dalam pikiran orang Jawa. 

Keberadaan filsafat Jawa ini diakui oleh sarjana barat Robert Jay, seorang 
peneliti yang menyelidiki ‘agama asli’ dalam bukunya yang berjudul Religion and 
Politics in Central Rural Java Yale, 1963, h 72 menyatakan bahwa pemikiran Jawa 
tradisionil menerangkan sistim filsafat lengkap dan pengindahan hidup yang berdiri 
sendiri. 

2.  Pandangan hidup orang Jawa 

Suku bangsa Jawa pada jaman purba mempunyai pandangan hidup animisme 
atau kepercayaan adanya roh atau jiwa pada semua benda-benda, tumbuh-tumbuhan, 
hewan dan juga pada manusia sendiri. Masuknya agama hindu ke Jawa membawa 
pandangan hidup manusia pada Dewa-dewa yang mempunyaidan menguasai alam 
semesta. Masuknya agama Budha, Islam, Kristen, Katolik ke Jawa membawa perkem-
bangan lebih lanjut akan keyakinan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkembangan 
tingkat demi tingkat sesuai dengan perkembangan jaman dan menggambarkan 
kehidupan religi masyarakat Jawa dari dulu sampai sekarang. 

Proses akulturasi Islam dengan budaya lokal Jawa yang menghasilkan produk 
budaya sintetis merupakan suatu keniscayaan sejarah sebagai hasil dialog Islam dengan 

                                                 
3 The liang gie, suatu konsepsi ke arah penertiban bidang filsafat, alih bahasa Drs. Ali Mudafir,Karya 

Kencana, Yokyakarta, 1979 hal 5 
4 Ibid, hal 22 
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sistem budaya lokal Jawa. Lahirnya berbagai ekspresi-ekspresi ritual yang nilai 
instrumentalnya produk budaya lokal, sedangkan muatan materialnya bernuansa religius 
Islam adalah sesuatu yang wajar dan sah adanya dengan syarat akulturasi tersebut tidak 
menghilangkan nilai fundamental dari ajaran agama. 

3.  Tradisi Jawa 

Menurut koentjaraningrat tradisi dapat dibagi dalam empat tingkatan yaitu 
tingkatan nilai budaya, nilai norma-norma, tingkat hukum, dan tingkatan aturan khusus. 
Tingkat nilai budaya adalah berupa ide-ide yang mengkonsepsi hal-hal yang paling 
bernilai dalam kehidupan masyarakat, dan biasanya berakar pada emosi alam jiwa 
manusia, misalnya gotong royong, atau sifat kerjasama berdasarkan solidaritas yang 
besar. 

Tingkat adat yang kedua, adalah sistem norma-norma yang berupa nilai-nilai 
budaya yang sudah terkait dengan peran masing-masing anggota masyarakat dalam 
lingkungannya. Misalnya peran sebagai atasan-bawahan dalam jenjang pekerjaan, 
sebagai orang tua anak, guru-murid. Masing-masing peran memiliki sejumlah norma 
yang menjadi pedoman tingkah laku. Dalam bahasa Jawa disebut unggah-ungguh. 

Tingkah adat yang ketiga adalah sistem hukum yang berlaku; misalnya hukum 
adat perkawinan dan hukum adat kekayaan. Dan tingkat adat yang keempat adalah 
aturan-aturan khusus yang mengatur kegiatan-kegiatan yang terbatas ruang lingkupnya 
dalam masyarakat yang bersifat kongkrit, misalnya aturan sopan santun. 

Dalam empat tingkatan adat tersebut di atas maka kita menjadi mudah untuk 
membeda-bedakan tindakan-tindakan simbolis dalam tradisi Jawa itu. Tradisi ritual 
merupakan bagian yang sangat tidak terpisahkan dalam kebudayaan Jawa, masyarakat 
Jawa merupakan masyarakat yang tetap mempertahankan tradisi ritualnya yang 
berhubungan dengan segala peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan mereka dan 
masih dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tradisi Jawa tersebut adalah 
mapati dan mitoni, kedua tradisi ini merupakan tradisi yang dilakukan untuk menanti 
kelahiran bayi dalam suatu keluarga. 

Tradisi mapati dan mitoni sudah ada sejak zaman kerajaan hindu berjaya di 
nusantara dan mayoritas masyarakat Jawa masih menganut kepercayaan hindu yang 
kemudian berlanjut saat agama Islam masuk ke nusantara dengan kepandai para wali 
sembilan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang mengakulturasiakn kebudayaan 
lama orang Jawa yang merupakan ajaran agama hindu dengan memasukkan nilai-nilai 
yang terkandung dalam ajaran agama Islam yang kemudian menghasilakn suatu 
kebudayaan Jawa baru tanpa menghilangkan tradisi-tradisi yang di dalamnya 
terkandung filosofi orang Jawa yang sangat mendalam, hal itu pula yang membuat 
orang Jawa sebelumnya enggan meninggalkan kepercayaan dan tradisi mereka. 

Orang-orang Jawa masih tetap melakukan tradisi-tradisi lama mereka tapi yang 
tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam, salah satunya tradisi mapati dan mitoni, 
untuk lebih jelasnya akan di bahas di bawah ini: 
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C.  Pembahasan 

1.  Mapati 

Upacara mapati adalah upacara yang diselenggarakan pada saat bulan keempat 
masa kehamilan, biasanya pelaksanaan yang dilakukan tidak terlalu banyak hanya 
sekedar melakukan selamatan untuk mendoakan sang jabang bayi dan sang perempuan 
yang sedang mengandung. Pada upacara mapati didalam Islam saat usia kandungan 
memasuki usia empat bulan dimana sang jabang bayi sudah ditiupkan rohnya, Saat janin 
(embrio) berusia 120 hari (atau 4 bulan) dimulailah kehidupan dengan ruh, dan saat 
itulah ditentukan bagaimana ia berkehidupan selanjutnya, di dunia sampai di akhirat: 
“..ditentukan rezekinya, ajalnya, langkah-langkah prilakunya, dan, sebagai orang yang 
celaka atau orang yang beruntung”.  

Maka menyongsong penentuan ini, hendaklah diadakan upacara ngapati 
(ngupati) yaitu berdoa (sebagai sikap bersyukur, ketundukan dan kepasrahan); 
mengajukan permohonan kepada Allah agar nanti anak lahir sebagai manusia yang utuh 
sempurna, yang sehat, yang dianugerahi rezeki yang baik dan lapang, berumur panjang 
yang penuh dengan nilai-nilai ibadah, beruntung di dunia dan di akhirat. Begitu pula 
hendaklah bersedekah. Kita ketahui bahwa doa dan sedekah adalah dua kekuatan yang 
bisa menembus takdir. Adalah indah sekali suatu tradisi yang disebut ngupati atau 
Mapati (pada bulan keempat) sebagai upacara dengan meminta kepada sejumlah orang 
untuk berdoa dan mendoakan, juga di sana ada bentuk sedekah. Pandangan hidup 
seperti ini sampai sekarang masih banyak dianut oleh sebagian masyarakat Jawa, dalam 
bentuk aliran-aliran kebathinan. 

2.  Mitoni 

Upacara tingkeban atau mitoni adalah upacara yang di selenggarakan pada bulan 
ketujuh masa kehamilan dan hanya dilakukan terhadap anak yang dikandung sebagai 
anak yang pertama bagi kedua orang tuanya. Upacara ini dimaksudkan untuk memohon 
keselamatan baik bagi ibu yang mengandung maupun calon bayi yang akan dilahirkan.  

Pada umumnya masyarakat Jawa dalam melaksanakan tingkeban dilakukan 
serangkaian upacara, diantaranya siraman, ganti pakaian, brojolan dan selametan. Awal 
mula adanya upacara tingkeban bermula pada zaman kediri. Ketika itu diceritakan ada 
seorang wanita bernama Niken Satingkeb bersuamikan sadyo yang hidup pada zaman 
kerjaan Widarbo Kundari. Pada waktu itu atas perintah Sang Prabu Jayapurusa, Niken 
Satingkeb diperintahkan untuk mengadakan upacara. Mengenai pelaksanaan upacara 
tingkeban dipilih hari selasa atau sabtu setelah tanggal 15 dalam perhitungan kalender 
Jawa. 

Mitoni atau selamatan tujuh bulananan, dilakukan setelah kehamilan seorang ibu 
genap usia 7 bulan atau lebih. Dilaksanakan tidak boleh kurang dari 7 bulan, sekalipun 
kurang sehari. Belum ada neptu atau weton (hari masehi + hari Jawa) yang dijadikan 
patokan pelaksanaan, yang penting ambil hari selasa atau sabtu. Sedangkan tempat 
untuk menyelenggarakan upacara biasanya dipilih di depan suatu tempat yang biasa 
disebut dengan pasren, yaitu senthong tengah (tempat untuk memuja Dewi Sri, dewi 
padi). Karena kebanyakan masyarakat sekarang tidak mempunyai senthong, maka 
upacara mitoni biasanya di selenggarakan di ruang keluarga atau ruang yang memiliki 
luas yang cukup untuk menyelenggarakan upacara. 
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Dalam pelaksaan upacara mitoni/tingkeban ini terdapat dua pembedaaan sesajian 
yang digunakan, sesajian tersbut di bedakan sebagai berikut: 
 Golongan bangsawan: Sajen: tumpeng robyong, tumpeng gundul, sekul asrep-

asrepan, ayam hidup, sebutir kelapa, lima macam bubur dan jajan pasar. Kenduri: 
nasi majemukan, tujuh pasang nasi, pecel ayam, sayur menir, ketan kolak, apem, 
nasi gurih, ingkung, nasi punar, ketupat, rujak dan dawet, emping ketan, air bunga 
dan kelapa tabonan.  

 Golongan rakyat biasa: Sajen: sego jangan, jajan pasar, jenang abang putih, jenang 
baro-baro, emping ketan, tumpeng robyong, sego golong, sego liwed dan bunga 
telon. Kenduri: sego gurih, sego ambengan, jajan pasar, ketan kolak, apem, pisang 
raja, sego jajanan, tujuh buah tumpeng, jenang, kembang boreh dan kemenyan. 

Tingkeb artinya tutup, sehingga tingkeban merupakan upacara penutup selama 
kehamilan sampai bayi dilahirkan. Upacara ini dilaksanakan pada umur kehamilan tujuh 
bulan di waktu setelah maghrib, dan dihadiri oleh si ibu, suami, keluarga, dukun dan 
ulama. Terdapat makanan pantangan yaitu ikan gabus/sungsang, daging yang bersifat 
panas, belut, kepiting, buah durian dan maja. 

Upacara mitoni atau tingkeban ini terbagi menjadi dua:  
 Mitoni untuk calon ibu yang akan mempunyai anak pertama dengan tambahan 

siraman. 
 Mitoni untuk anak kedua dan seterusnya hanya dilakukan slametan kendhuri. 

Upacara tingkaban masih diselenggarakan masyarakat Jawa sampai sekarang. 
Saat ini ada sebagian masyarakat yang melaksanakan upacara tersebut sesuai dengan 
pakemnya, akan tetapi banyak yang menyelenggarakan secara sederhana berupa 
selamatan dan syukuran, bahkan ada yang tidak melakukannya lagi. 

3.  Pandangan Islam terhadap Mapati dan Mitoni 

Kehadiran anak bagi pasangan suami istri merupakan hal yang sangat di 
dambakan. Anak diibaratkan sebagai belahan jiwa dan pelipur lara serta penghibur hati 
manusia, Oleh karena itu selama masa kehamilan dilakukan berbagai usaha agar sang 
anak terlahir sempurna baik fisik maupun rohaninya. Sehingga masyarakat Jawa banyak 
melakukan bentuk-bentuk tradisi mistisme (tradisi kejawean) sebagai bentuk spritualitas 
menyambut kedatangan anak dengan besar harapan terlahir dalam keadaan sehat. 

Pelaksanaan tradisi mapati dan mitoni sebenarnya sangat menjunjung tinggi 
nilai-nilai Jawa, hal ini dapat diketahui dengan budaya dan sajen yang dilakukan mitoni 
ini. Akan tetapi selain nilai-nilai Jawa terdapat ajaran Islam yang masih menyertai 
pelaksanaan  Acara tersebut.  

Ada sebagian masyarakat muslim yang menyikapi tradisi tersebut dengan 
merujuk pada analog bahwa upacara tesebut bersifat ”sunnah”. Sebagian besar 
masyarakat muslim berpendapat mitoni dapat dilakukan dan tidak menggangu keimanan 
Islam, karna mitoni ini bertujuan memohon keselamatan pada proses kelahiran bagi ibu 
dan bayinya. 

Pada upacara mapati didalam Islam saat usia kandungan memasuki usia empat 
bulan dimana sang jabang bayi sudah ditiupkan rohnya, Saat janin (embrio) berusia 120 
hari (atau 4 bulan) dimulailah kehidupan dengan ruh, dan saat itulah ditentukan 
bagaimana ia berkehidupan selanjutnya, di dunia sampai di akhirat: “..ditentukan 
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rezekinya, ajalnya, langkah-langkah prilakunya, dan, sebagai orang yang celaka atau 
orang yang beruntung”.  

Maka menyongsong penentuan ini, hendaklah diadakan upacara ngapati 
(ngupati) yaitu berdoa (sebagai sikap bersyukur, ketundukan dan kepasrahan); 
mengajukan permohonan kepada Allah agar nanti anak lahir sebagai manusia yang utuh 
sempurna, yang sehat, yang dianugerahi rezeki yang baik dan lapang, berumur panjang 
yang penuh dengan nilai-nilai ibadah, beruntung di dunia dan di akhirat. Begitu pula 
hendaklah bersedekah. Kita ketahui bahwa doa dan sedekah adalah dua kekuatan yang 
bisa menembus takdir. Adalah indah sekali suatu tradisi yang disebut ngupati atau 
Mapati (pada bulan keempat) sebagai upacara dengan meminta kepada sejumlah orang 
untuk berdoa dan mendoakan, juga di sana ada bentuk sedekah. Pandangan hidup 
seperti ini sampai sekarang masih banyak dianut oleh sebagian masyarakat Jawa, dalam 
bentuk aliran-aliran kebathinan. 

D.  Kesimpulan 

Agama Islam sebagai keprcayaan baru di nusantara masuk sekitar abad ke 7 
masehi yang dibawa ole para gujarad dari india dan timur tengah yang melakukan 
perdagangan di pelabuhan-pelabuhan nusantara yang sekaligus menjadi tempat awal 
masyarakat Islam berkembang hingga kemudian menyebar ke dalam masyarakat derah 
pedalaman. 

Islam yang masuk dan menyebr di nusantara ini tidak seperti di daerah lainnya 
di dunia, karena Islam dinusantara menyebar dengan melakukan percampuran dua 
budaya berbeda sehingga menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan corak 
kebudayaan lama dan baru yang biasanya disebut akulturasi. 

Kebudayaan umumnya dikatakan sebagai proses atau hasil rasa karsa, cipta, 
karya, dan karsa manusia dalam upaya menjawab tantangan kehidupan yang berasal dari 
alam sekelilingnya. Manusia tidak hanya puas dengan apa yang terdapat dalam 
kebendaan saja. Akan tetapi manusia memiliki wawasan dan tujuan hidup tertentu 
sesuai dengan kesadaran dan cita-citanya. karena itu terdapat enam nilai yang 
menentukan etika dan kepribadian manusia dan masyarakat. 

Kebudayaan dapat menunjukan drajat dan tingkat peradaban manusia. Kecuali 
itu kebudayaan juga bisa menunjukan ciri kepribadian manusia atau masyarakat 
pendukungnya. Kebudayaan merupakan ciri kepribadian manusia, di dalamnya 
mengandung norma-norma, tatanan nilai-nilai yang perlu dimiliki dan dihayati oleh 
manusia atau masyarakat pendukungnya. Penghayatan terhadap kebudayaan dapat di 
lakukan melalaui proses sosialisasi. 

Suku bangsa Jawa pada jaman purba mempunyai pandangan hidup animisme 
atau kepercayaan adanya roh atau jiwa pada semua benda-benda, tumbuh-tumbuhan, 
hewan dan juga pada manusia sendiri. 

Ada dua aliran filsafat yang berkembang didunia yaitu filsafat Barat dan filsafat 
Timur, keduanya berasal dari dua pemikiran guru dan murid, Plato dan Aristoteles.  

Pengaruh tasawuf (mistik) dari filsafat india bercampur dengan magi Jawa, dan 
tasawuf dari filsafat Islam yang mengandung nilai-nilai ajaran agama Islam yang 
bercampur dengan kebudayaan Jawa. 
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Tradisi mapati dan mitoni dalah dua tradisi yang berasal dari kebudayaan Jawa 
lama yang masih menganut agama hindu dan kemudian tetap dilaksanakan hingga saat 
ini dengan melakukan percampuran antara budaya Jawa tersebut dengan memasukkan 
nilai-nilai ajaran agama Islam di dalam setiap ritual ritual yang dilakukan untuk 
menggantikan nilai-nilai agama hindu yang terkandung dalam setiap ritualnya, tradisi 
tersebut dimakdudkan untuk menyambut kelahiran pada seorang wanita yang sedang 
hamil menurut masa kehamilannya yang menurut orang Jawa sendiri mengandung 
filosofi dan dalam agama Islam terdapat nilai-nilai yang bisa dipetik. 

Setiap kelahiran anak pasti sangat dinantikan oleh semua orang tua ,maka tidak 
heran orang Jawa memiliki kebudayaan mitoni dan mapati. hal tersebut tidak lain 
dilakukan untuk menyampaikan rasa syukur kepada tuhan yang mahakuasa karena telah 
memberikan mereka keturunan dan hal tersebut tidak bertentangan dengan nilai nilai 
yang terkandung dalam setiap kepercayaan dan khususnya untuk masyarakat Jawa Islam 
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