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ABSTRAK 
 

Hadiyana, Ismiya.2009. Makna Filosofis Dalam  Ritual Pengantin Jawa di  Rembang.  
Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Fakultas Bahasa dan 
Seni.Universitas Negeri Semarang. 

 Pembimbing I : Drs. Widodo, Pembimbing II : Drs.Bambang Indiatmoko, 
M.Si. 

Kata Kunci: Ritual Pengantin, Filosofi dan Persepsi Masyarakat Jawa  
 Tradisi perkawinan merupakan salah satu siklus kehidupan manusia yang telah ada 
sejak jaman dahulu, dalam perkembangannya hal ini menjadi kebudayaan masyarakat yang 
dianggap sakral karena didalamnya terdapat prosesi-prosesi ritual yang mengandung makna 
filosofis yang diyakini dapat mempengaruhi perjalanan kehidupan selanjutnya. 
 Namun seiring  perkembangan jaman, tradisi  ini semakin terkikis, begitu pula yang 
terjadi dengan tradisi ritual pengantin jawa, persepsi sebagian  masyarakat jawa sekarangpun 
telah mengalami pergeseran dimana tidak lagi menganggap penting dan lebih mengikuti 
gaya pengantin modern yang lebih sederhana. 
 Dalam penelitian ini permasalahan yang  akan diungkap adalah: 1) bagaimana tata 
cara pelaksanaan upacara ritual pengantin jawa di Rembang, 2) bagaimana makna filosofi 
yang terkandung dalam setiap susunan upacara ritual pengantin jawa di Rembang. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan upacara pengantin jawa dan makna 
filosofi yang terkandung dalam setiap susunan upacara ritual pengantin jawa di Rembang. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Data diambil dari beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Rembang.Teknik pengumpulan 
data berupa: wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan yang kemudian 
dideskripsikan dalam bentuk tulisan. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan tata cara ritual upacara pengantin jawa di 
Rembang  dilakukan dengan: 1) pasang tarub agung, 2) among tuwuh, 3) tirakatan malam 
midodareni, 4) ijab qobul, 5) temu manten (pengantin), 6) ritual menginjak telor, 7) sindur 
binayang, 8) Ritual kacar-kucur atau tampa kaya, 9) Menjemput Besan, 10) Sungkeman 
Rama Ibu.  

Sedangkan makna filosofi yang terkandung dalam upacara ritual pengantin jawa 
merupakan sebuah harapan agar memperoleh keselamatan baik lahir maupun batin, 
mempunyai rejeki yang lancar, sehingga dalam kehidupan berikutnya pengantin dapat hidup 
bahagia, dapat mempunyai keturunan, disamping itu pengantin dapat memahami makna 
hidup berumah tangga dengan saling mengerti tugas, hak dan  kewajiban serta tanggung 
jawab baik sebagai suami ataupun istri dengan memperoleh restu dari kedua orang tua  yang 
sekaligus merupakan wujud darma bhakti anak pada orang tuanya. 

Berdasarkan penelitian ini saran yang dapat diberikan agar masyarakat 
mengupayakan untuk mempertahankan tradisi ritual tersebut karena mempunyai makna 
filosofi yang sangat penting dalam kehidupan manusia dibandingkan  dengan tradisi modern 
yang tidak diketahui maknanya. Selain itu untuk pendidik sebagai salah satu unsur yang 
mampu menanamkan nilai-nilai budaya pada generasi penerus seyogyanya mempelajari dan 
memahami unsur-unsur positif dalam prosesi ritual pengantin jawa serta memberikan 
pengatahuan dan pemahaman yang selayaknya kepada siswa didiknya.   
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SARI 
 
Hadiyana, Ismiya.2009. Makna Filosofis Dalam  Ritual Pengantin Jawa di  Rembang.  Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Fakultas Bahasa dan Seni.Universitas 
Negeri Semarang. 

 Pembimbing I : Drs. Widodo, Pembimbing II : Drs.Bambang Indiatmoko, M.Si. 
 
Kata Kunci: Ritual Pengantin, Filosofi dan Persepsi Masyarakat Jawa  
 
 Tradisi pawiwahan mujudake salah sawijining ubah musi ing     manungsa sing wis ana 
wiwit jaman biyen. Sakjroning pamekaran bab iki ndadekake kabudayan masyarakat sing di 
anggep sakral amarga sakjrone nindakake upacara-upacara ritual sing momot arti filsafat sing 
diyakini bisa nganggu lumakuning urip sakteruse. 
 Namung gandheng  bareng mekaring jaman tradisi iki soyo luntur, semana uga sing 
kedadian karo tradisi ritual penganten jawa, panemu sakperangan masyarakat jawa saikine wis 
nglakoni owah-owahan sing wis ora maneh nganggep perlu lan luwih manut cara penganten 
jaman saiki sing luwih gampang. 
 Sakjrone panaliti iki bab-bab sing arep di buka yaiku: 1) kepiye tata cara nglakoni 
upacara ritual penganten jawa ing Rembang, 2) kepiye arti filsafat sing kamomot sakjroning 
saben urutan upacara ritual penganten jawa ing Rembang. Penaliti iki duweni maksud kanggo 
mangerteni tata cara tumanduke upacara penganten jawa lan arti filsafat sing kamomot sakjrone 
saben urutan upacara ritual penganten jawa ing Rembang. 
 Cara panaliti sing dikanggoke sakjroning panaliti iki yaiku: deskriptif kualitatif. Bukti 
bukti dijupuk saka pirang-pirang panggonan ing tlatah kabupaten Rembang. Tatacara 
ngumpulake bukti-bukti arupa: omong-omong, gambar-gambar, mbuktikake kahanan lan 
piwulang kapustakan sing sakteruse diwujudake arupa tulisan. 
 Asil sing dienthukake  nuduhake tata cara ritual upacara penganten jawa ing Rembang 
dilakoni kanthi: 1) pasang tarub agung, 2) among tuwuh (tompo tamu), 3) lek-lekan malam 
midodareni, 4) ijab qobul, 5) temu manten, 6) upacara midhak endhog, 7) sindur binayang, 8) 
tatacara kacar kucur utawa tampa kaya,  9) mapak besan, 10) sungkeman rama ibu. 
 Dene arti filsafat sing kamomot sakjrone upacara ritual penganten jawa awujud 
sawijining pangarep-arep supaya ngolohake keslametan lahir lan bathin, duweni rejeki sing 
lumintu,sakhengga sakjrone urep sakteruse penganten bisa urip bagya, bisa duweni keturunan, 
saksisih kuwi penganten bisa paham arti urip omah-omah lan padha mangerteni tugas, hak lan 
kewajibane sarta tanggungjawab tumprap sing lanang utawa sing wadon supaya ngolehake 
palilah saka wong tua sakloron sing sakteruse mujudake laboh labeting anak marang wong 
tuwa. 
 Dasaring panaliti iki pitutur sing bisa diwenehake supaya masyarakat ngusahakake 
kanggo nguri-nguri tradisi tatacaro kasebut amarga duweni arti filsafat sing penting banget  
sakjoning uripe manungsa yen dibandingke karo tradisi jaman saiki sing ora dimangerteni 
artine.  Sakliyane kuwi kanggo guru minangka salah sawijining perangan sing bisa nandhur 
kawruh budaya marang  para  nom-noman apike nyinau lan mangerteni perangan-perangan sing 
maton sakjrone wiwaha ritual penganten jawa sarta menehi pangerten lan mahami sing 
sakmestine marang para muride.        
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 
       Kebudayaan  Nasional Indonesia sangatlah kompleks dan beragam, 

hal ini tidak terlepas dari  banyaknya suku-suku yang mendiami  ribuan 

pulau  dengan  etnik yang berbeda-beda. Masyarakat jawa sebagai salah 

satu etnik yang ikut mewarnai khasanah kebudayaan Indonesia menjadi 

obyek yang menarik untuk di teliti, apalagi dalam tatanan kehidupan jawa 

sendiri mempunyai anekaragam corak dan budaya yang sangat berbeda 

meskipun masih dalam lingkup suku jawa. 

Salah satu tradisi yang masih kental dilakukan masyarakat jawa 

adalah tradisi perkawinan, ritual perkawinan jawa ini  merupakan salah 

satu  hal paling menarik untuk diamati, karena tiap daerah memiliki tradisi 

yang berlainan  meskipun bila ditinjau dari letak wilayahnya berjarak tidak 

begitu jauh. 

Bentuk upacara tradisi ritual penganten yang masih kental dianut 

oleh masyarakat Rembang adalah adanya kebiasaan menjemput calon 

penganten laki-laki oleh wakil dari pihak calon penganten wanita, hal ini 

dimaksudkan agar calon penganten laki-laki tidak berubah pikiran untuk 

membatalkan perkawinan. Di samping itu untuk orang-orang tertentu 

biasanya memakai pakaian penganten Basahan ‘pakaian adat penganten 

jawa yang hanya menutupi sebagaian tubuh saja tanpa lengan’ 
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Lain halnya dengan tata upacara penganten di wilayah Pamotan 

Kabupaten Rembang, dalam prosesi akad nikah biasanya calon pengantin 

wanita di pingit di dalam kamar dan  tidak boleh keluar pada saat 

pelaksanaan Ijab Qobul, hal ini sebagai sebuah kepercayaan bahwa 

pengantin wanita dilarang bertemu  sebelum sah menjadi pasangan suami 

istri. Sedangkan di sebagaian besar wilayah Rembang yang kental dengan 

budaya Islam dalam pelaksanaan resepsi perkawinan para tamu undangan 

menempati kursi tamu dengan terpisah memakai kain pembatas sehingga 

antara tamu laki-laki dan perempuan tidak menempati ruang yang sama. 

Sementara itu tatanan upacara adat kethokan pada penganten 

Bekasri di wilayah Lamongan Jawa Timur, dimana terdiri atas arak – 

arakan ‘rombongan kirap’  pengantin wanita, arak -  arakan pengantin 

pria, penyerahan pengantin pria dan sasrahan ‘makanan/beras yang di 

bawa’,  kethokan ‘ketuk pintu’  penyerahan pengantin wanita, penyerahan 

sandang dan pangan serta kirap bubaran. Peserta arak-arakan penganten 

wanita terdiri dari Bapak pengantin, ibu penganten, pengelat  ‘pengiring 

penganten wanita/domas’ , sinoman ‘pembantu acara’ dan dukun manten  

‘perias penganten’. Perlengkapan pengantin wanita berupa waskom ‘panci 

tanpa penutup’ berisi bunga, bantal, kain putih, silet, cincin yang ditali 

dirambut pengantin, sandingan/cok bakal ‘kursi pelaminan beserta 

asesorisnya’ dan tumpeng ‘nasi berbentuk kerucut’. 

Peserta arak-arakan penganten pria terdiri dari penganten pria, 

Bapak penganten, Ibu penganten, sesepuh ‘orang yang dituakan’, pengelet, 
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pembawa belehan ‘binatang untuk dipotong’, pembawa makanan/beras 

‘sasrahan’ dan sinoman. Perlengkapan penganten pria meliputi sepikul 

beras dan jajan ‘makanan kecil’ dan belehan Sebelum rombongan 

penganten pria memasuki terup ‘balai tempat pelaminan’ wakil pengantin 

wanita mengirim penjemput ‘bapak manten’ yang dipimpin seseorang 

yang di tuakan ‘sesepuh’. Dalam pertemuan ini terjadi dialog serah terima. 

Keluarga penganten pria menyerahkan penganten pria serta menyerahkan 

sasrahan. 

Lain halnya dengan tatanan  upacara penganten jadur di daerah 

gresik, adat penganten ini sudah ada sejak abad XIX. Sedangkan istilahnya 

diambil dari suara bebunyian kelompok pencak silat yang ikut mengiringi 

kirap penganten. Adapun kelompok pencak silat tersebut meliputi: 

penabuh jidor, penabuh  kendang, pesilat dengan dandanan gendruwo, 

macan dan kera. 

Sedangkan alur cerita dari adat penganten ini diawali dengan 

keluarnya penganten lelaki dari rumahnya, kemudian penganten lalaki 

dikirap keliling kampung dan balai-balai ‘tempat peristirahatan para 

nelayan’ dengan diiringi pembawa obor ‘paling depan’ sebagai penerang 

dan penunjuk jalan di waktu malam hari, kelompok pencak silat, pembawa 

lamaran, pembawa kembang mayang penganten lelaki yang didampingi 

kedua orang tuanya, dan pembawa payung serta barisan yang terakhir 

kelompok khadrah  ‘rombongan rebana’ 
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Sementara di sebagaian besar wilayah  Jawa Tengah  tradisi 

upacara  perkawinan banyak menganut tradisi upacara pengantin  keraton  

Surakarta, yang dalam  prosesinya  melambangkan pertemuan antara 

pengantin wanita yang cantik dan pengantin pria yang gagah dalam suatu 

suasana yang khusus sehingga pengantin pria dan pengantin wanita seperti 

menjadi raja dan ratu sehari.  Biasanya perkawinan ini diadakan di rumah 

orang tua pengantin wanita, orang tua dari pengantin wanitalah yang 

menyelenggarakan upacara pernikahan ini. Pihak pengantin laki-laki 

membantu agar upacara pernikahan ini bisa berlangsung dengan baik.  

Upacara ini benar-benar dianggap sakral oleh masyarakat Jawa, sehingga 

setiap susunan acaranya diatur sedemikian rupa dengan nilai-nilai filosofi 

yang sangat tinggi. Nilai-nilai filosofi tersebut di wujudkan dalam setiap 

bentuk dan kronologi pelaksanaan dalam setiap acaranya, dimana seluruh 

acara yang dilaksanakan mengandung makna dan nilai-nilai tertentu.  

Hal tersebut dimaksudkan untuk kebahagiaan mempelai, bahkan 

diantara susunan kegiatan dalam upacara merupakan bentuk dari doa, atau 

harapan-harapan agar mempelai memperoleh kebahagiaan dalam 

mengarungi hidup baru  yang benar-benar berbeda dari kehidupan 

sebelumnya. Hal ini tampak dari adanya wejangan-wejangan ‘petuah-

petuah’ dan bentuk-bentuk simbolis yang digunakan oleh kedua mempelai. 

Sedangkan sebagai musik pengiring memakai  berbagai model gamelan. 

Namun seiring arus globalisasi jaman, tradisi ini semakin terkikis, 

hal ini menimbulkan kekhawatiran sebagaian masyarakat akan eksistensi 
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tradisi- tradisi masyarakat Jawa. Orang-orang yang mengkhawatirkan 

kelestarian bahasa Jawa ini merasa bahwa tradisi-tradisi Jawa tidak lagi 

digunakan secara murni oleh masyarakat suku Jawa sendiri, khususnya 

generasi muda. Banyak generasi muda Jawa yang begitu kesulitan 

memahami bagaimana melaksanakan suatu tradisi Jawa yang sebenarnya 

banyak mengandung makna dan tuntunan moral, bahkan sebagian besar 

tidak mengerti apa makna dari pelaksanaan tradisi tersebut, seperti makna 

dari rangkaian acara-acara dalam pelaksanaan pengantin Jawa.  

Disisi lain  sebagaian  masyarakat Jawa tidak lagi mengenal tradisi 

Jawa karena sudah banyak terbawa arus gaya hidup yang modern dengan 

berbagai unsurnya. Tampaknya hal demikian memang tidak terhindarkan, 

masyarakat merasa bahwa hal-hal yang bersifat kejawaan dirasa tidak lagi 

penting, tidak lagi bermanfaat langsung dalam proses perjalanan hidupnya. 

Ketidakpedulian mereka atas tradisi Jawa menjadi indikasi atas gejala 

mulai mencairnya tradisi Jawa. 

Hal yang tampak nyata dalam kehidupan masyarakat Jawa modern 

saat ini adalah mulai dijadikannya tradisi Jawa sebagai pilihan atau 

alternatif yang dapat digantikan oleh pilihan lainnya. Hal ini terlihat dalam 

upacara-upacara atau suatu kegiatan yang sakral seperti perayaan 

pernikahan dimana masyarakat lebih bebas untuk menggunakan tradisi 

modern yang berasal dari luar meskipun sebenarnya mereka tidak begitu 

memahami filosofinya.  
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Pergeseran budaya ini lebih sering kita saksikan di kota-kota, 

dimana dalam perayaan pernikahan atau pengantin telah menggunakan tata 

cara yang dianggap modern yang cenderung berasal dari luar negeri. 

Sebagian lagi masyarakat menggunakan konsep campuran, yaitu kronologi 

pelaksanaan atau urutan  tata caranya menggunakan tradisi Jawa, 

sedangkan bentuk dari pelaksnaan tiap acara menggunakan gaya modern 

serta menghilangkan model-model pelaksanan tradisi Jawa, seperti dalam 

hal kostum dan tata cara jamuan makan.Tampak bahwa sebagian 

masyarakat mulai menggemari kostum-kostum ala Eropa, dan tata cara 

jamuannya berbentuk makan berdiri standing party.  

Sebagai konsekwensi dari pergeseran tradisi ini, sebagian 

masyarakat Jawa tidak lagi mempunyai identitas sesuai dengan etniknya. 

Sementara produk budaya  baru, yang baru saja dipakainya belum benar-

benar dimengerti dan dihayati ruhnya atau filosofinya. Generasi sebagian 

masyarakat semacam ini berada pada persimpangan berbagai unsur 

budaya. Generasi saat ini dapat diibaratkan sebagai “Jawa durung, Cina 

wurung, Landa bingung”. Artinya, identitas dirinya memang tidak jelas.  

Mengingat sangat tingginya niali - nilai filosofi masyarakat Jawa, 

khususnya  dalam pelaksanaan upacara pengantin Jawa, sedangkan 

masyarakat Jawa sendiri saat ini banyak yang tidak memahami makna 

filosofi dalam tata cara pengantin Jawa, bahkan sebagian masyarakat 

mulai meninggalkan tradisi tersebut menuju tradisi yang dianggapnya 

modern, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul  
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“MAKNA FILOSOFIS DALAM  RITUAL PENGANTIN JAWA DI 

REMBANG”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dibuat 

perumusan masalah sebagai berikut : 

 1. Bagaimana tata cara pelaksanaan upacara ritual pengantin Jawa di   

Rembang? 

2. Apa makna filosofi yang terkandung dalam setiap susunan   upacara   

ritual pengantin Jawa di Rembang? 

 

1.3      Tujuan  Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah yang 

disusun  adalah :  

1. Mengetahui  tata cara pelaksanaan upacara pengantin Jawa  di Rembang 

2. Mengetahui makna nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam setiap  

    susunan upacara ritual pengantin Jawa di Rembang. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara    

teoretis  maupun praktis.  
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1.4.1    Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah  pengetahuan 

budaya Jawa, khususnya tentang makna filosofi dan tata cara dalam tradisi   

pengantin Jawa.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Bagi masyarakat hasil penelitian diharapkan dapat membuka 

kacamata pandang masyarakat tentang nilai-nilai ataupun makna filosofi-

filosofi dalam rangkaian acara pengantin Jawa, sehingga dapat menjadikan 

pertimbangan tentang arti penting melestarikan budaya Jawa.  

Bagi pengambil keputusan hasil penelitian diharapkan bermanfaat 

bagi pengambil keputusan di Pemerintahan Indonesia, sehingga dapat 

dijadikan referensi untuk mengupayakan bagaimana mempertahankan 

budaya Jawa yang bernilai positif bagi masyarakat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 
 

2.1       Kajian Pustaka 
 

 Upacara ritual pengantin sebagai suatu perwujudan nilai budaya 

masyarakat pendukungnya. Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia 

terutama jawa, nilai-nilai budaya masyarakat yang berwujud upacara 

upacara ritual tradisi yang telah lama dijalankan menjadikan sebuah 

kepercayaan tersendiri yang menjadikan perasaan aman apabila dilakukan. 

     Penelitian tentang upacara-upacara ritual tradisi masyarakat yang 

yang telah dianut secara turun temurun tersebut merupakan penelitian 

yang sangat menarik terbukti banyaknya penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya maupun terbitnya buku-buku yang menulis tentang 

berbagai upacara tradisional. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Siti Endarwati pada tahun 

2001 dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap 

Tradisi Tingkeban Studi Kasus di Desa Sekaran Kecamatan Gunung Pati 

Kota Semarang” FBS UNNES. Permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini ada dua yaitu 1) bagaimana bentuk tradisi tingkeban di desa 

Sekaran, 2) bagaimana persepsi masyarakay desa Sekaran terhadap tradisi 

tingkeban  berdasarkan jenjang pendidikan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan folklor, dalam penelitian itu ditemukan bahwa : 1) tradisi ini 

dilakukan saat kandungan seorang ibu telah berusia tujuh bulan, 
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upacaranya dilakukan pada malam hari, 2) persepsi masyarakat tentang 

tradisi tingkeban dilihat dari status pendidikannya yang dimulai dari SD 

sampai perguruan tinggi. Perbedaan penelitian ini dengan “tradisi ritual 

pengantin jawa “ terletak pada obyek penelitian dan upacaranya. 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Drs HR. Sumarsono 

pada tahun 2007 yang tertuang dalam bukunya yang berjudul ‘ Tata 

Upacara Pengantin Adat Jawa’  dalam buku ini dijelaskan prosesi ritual 

pengantin yang meliputi dua tahap, dalam hal ini 1) tahapan rangkaian 

upacara yang terbagi dalam a) pasang tratag dan tarub, b) kembang 

mayang, c) pasang tuwuhan. d) siraman, e) adol dawet  ‘jual dawet’ yang 

mengandung makna pada saat upacara panggih akan banyak tamu dan 

rezeki yang datang. f) paes  ‘ rias yang dilakukan oleh juru rias, g) 

midodareni, h) selametan ‘ doa bersama memohon keselamatan, i) nyantri 

‘ datangnya rombongan pengantin putra beserta pengiringnya untuk di 

ijabkan. k) plangkahan ‘ upacara jika calon pengantin putra atau putri ada 

yang nglankahi ‘mendahului kakak yang belum menikah. 2) tahap puncak 

acara meliputi a) ijab qobul, b) panggih ‘pertemuan kedua calon 

mempelai, c) bubak kawah ‘ upacara khusus bagi keluarga yang baru 

pertama kali khajatan mantu putri sulung’ d) tumplak punjen ‘ 

Menumpahkan beban yang maknanya lepas semua beban darma kepada 

anak. e) sungkeman ‘ungkapan darma bakti pada orang tua serta mohon 

restu. f) kirab ‘ istilah yang menggambarkan saat kedua mempelai 

meninggalkan pelaminan untuk ganti pakaian. 
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Perbedaanya terletak pada tahapan prosesinya yang  lebih komplet 

sementara dalam ritual penganten Jawa di Rembang hanya mengambil 

prosesi yang sederhana tanpa melihat semua aspek yang berkenaan dengan 

keadaan status  calon pengantin dalam keluarganya. 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh R Danang Sutawijaya 

dan RMA Sudiyatmana yang tertuang dalam buku ‘Upacara Pengantin 

Tata Cara Kejawen’ Tahun 2000. dalam tulisanya menjelaskan prosesi 

ritual pengantin adat jawa dengan membagi tiga tahapan 1) tahapan awal 

yang lebih banyak menyoroti kegiatan ataupun acara –acara sebelum 

dilakukan upacara ritual pengantin, 2) upacara pengantin yang merupakan 

prosesi yang dilalukan oleh kedua mempelai saat jejer  ‘ di pelaminan, 3) 

berkenaan dengan prosesi yang berhubungan dengan keadaan status dalam 

keluarga juga keadaan sosial masyarakatnya. Dalam bukunya dijelaskan 

hal-hal yang yang menyangkut tinjauan pelaksanaan ritual penganten 

dengan berbagai aspek lingkungan maupun hubungan sosial 

kemasyarakatan sehingga prosesi ritual  yang adapun lebih banyak, hal ini 

sangat berbeda dengan penelitian ritual pengantin di daerah rembang yang 

hanya melihat ritual dengan melaksanakan upacara-upacara inti saja yang 

dianggap penting, dan diambil prosesi ritual yang mempunyai makna demi 

keselamatan jalannya prosesi saja.   

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Soedjarwo S.Hardjo 

yang tertuang dalam buku yang berjudul ‘Tata Upacara Hajatan Adat 

Jawa-Solo’ tahun 1999, Dalam penelitiannya menuliskan bahwa 
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pelaksanaan ritual pengantin Jawa pada pokoknya terdiri dari 1) siraman, 

2) midodareni, 3) nyantri, 4) nebus kembang mayang, 5) wungon, 6) 

wilujengan majemukan, 7) akad nikah dan 8) panggih. Dalam 

penelitiannya lebih terinci namun demikian pokok-pokok yang umum 

dilakukan tertuang dalam pokok-pokok pelaksanaan ritual tersebut.      

Penelitian ini lebih komplet karena tidak saja memuat berbagai 

pelaksanaan prosesi yang mendasarkan pada keadaan sosial keluarga, lebih 

lanjut dalam penelitiannya banyak menggambarkan contoh-contoh dialog 

antara pelaku dalam prosesi ritual yang dijalani. Disamping itu dalam 

bukunya dijelaskan pula prosesi-prosesi yang dilakukan baik itu sebelum 

pelaksanaan pernikahan maupun ritual-ritual tambahan sebagai pelengkap 

setelah melaksanakan pernikahan, yang tak kalah pentingnya dijelaskan 

pula perhitungan waktu menurut perhitungan jawa denganmendasarkan 

pada hari, pasaran dari calon pengantin.hal ini berbeda dengan  dengan 

pelaksanaan tradisi ritual pengantin yang ada di Rembang yang hanya 

mendasarkan pada sisi yang di anggap lazim dan pokok saja. 

 

2.1.1    Upacara Tradisional Pengantin Jawa 

Tradisi adalah merupakan kesadaran kolektif suatu masyarakat. 

Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan 

yang masih dilakukan oleh masyarakat karena dianggap sebagai cara yang 

paling baik dan benar. Para antropolog mengartikan tradisi atau adat 

istiadat yaitu konsep serta aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam 
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sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia 

dalam kehidupan sosial kebudayaan itu ( Koentjaraningrat 1984:187).  

Lebih lanjut dijelaskan pula ciri-ciri tradisi adalah : 1) penyebaran 

dan pewarisannya secara lisan dari mulut ke mulut, 2) bersifat tradisional 

dalam penyebarannya, 3) memiliki banyak versi, 4) anonim ( nama 

pencipta tak jelas), 5) memiliki bentuk berumus dan berpola, 6) memiliki 

kegunaan dalam kehidupan bersama, 7) bersifat pralogis, 8) milik bersama 

dari kolektif tertentu, dan 9) bersifat polos dan lugu. 

Tradisi muncul berkaitan sebagai usaha  untuk mengabadikan 

Pengalaman-pengalaman kelompok di masa lampau melalui cerita yang 

diteruskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Keistimewaan 

tradisi ialah bersifat sebagai informasi dari dalam, sehingga dapat 

dijadikan petunjuk untuk mengetahui  cara pandang suatu masyarakat atau 

komunitas dalam menghadapi persoalan. 

Dalam tradisi Jawa  sebelum melangkah pada prosesi pernikahan 

biasanya terlebih dulu diawali dengan penjajagan atau penyelidikan, hal 

ini dilakukan untuk memperoleh informasi data tentang bagaimana 

bobotnya, bagaimana bibitnya dan bagaimana bebetnya yang akan menjadi 

besan. Maksudnya agar tidak kecewa di kemudian hari demi kekokohan 

perjodohan anaknya, oleh karena itu dibutuhkan pertimbangan dan 

perhitungan para orang tua dan Pini Sepuh . 

Menurut HR. Sumarsono (2007:24) duta yang diutus menanyakan 

dan mencari informasi terhadap kondisi dan situasi calon besan, karena 
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adanya rasa cinta dengan putrinya, yang sekarang akan dilamar. Tugas 

duta atau Congkog yang utama adalah menanyakan apakah sekiranya anak 

putrinya masih single atau sudah ada pihak yang memikat atau pepalang 

lain yang sudah menghadap kesana. 

Ingkang kawastanan utusan punika tiyang ingkang kautus dening 

tiyang sepuhipun calon penganten kakung ngawontenaken pirembagan 

kalian tiyang sepuhipun calon penganten puteri.Utusan puniko ugi asring 

dipunwastani congkok. R Danang Sutawijaya dan R.M.A Sudi Yatmana 

(2001:2)  

“yang dikatakan utusan adalah orang yang di utus oleh orang tua calon 

pengantin laki-laki untuk mengadakan pembicaraan dengan orang tua calon 

pengantin puteri.Utusan tersebut dinamakan Congkok. 

Tahapan selanjutnya setelah adanya Congkok ‘utusan’ ke pihak 

calon pengantin puteri, kemudian pihak dari calon besan pihak laki-laki 

kembali menugaskan congkok untuk meminta jawaban dari pertanyaan 

dari kedatangan congkok di waktu sebelumnya, prosesi ini disebut dengan 

istilah “Salar”. Menurut R Danang Sutawijaya dan R.M.A Sudi Yatmana 

(2001:2) Dene ingkang winastan salar inggih punika lumampahing 

congkok dhateng griyanipun tiyang sepuhipun calon penganten puteri, 

nyuwun katerangan menggah ingkang bade kapundhut mantu punika 

taksih lamban punapa sampun sinengker dening jejaka. Lampah makaten 

punika tembunganipun wantah nakokake. 
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“ yang dinamakan salar yaitu kedatangan congkok “utusan” menuju rumah 

orang tua calon pengantin puteri untuk meminta keterangan dari calon 

mantu apakah masih sendiri atau sudah terikat oleh lelaki lain. Acara ini 

dikenal dengan istilah menanyakan. 

Setelah upacara Tembungan/nakokake ‘menanyakan’ utusan 

menyerahkan informasi dan data kepada orang tua laki-laki. Bersama pini 

sepuh, data dipelajari, dibahas dan dilakukan perhitungan hari 

kelahirannya, yang kesemuanya itu untuk dipakai dasar pertimbangan 

apakah akan ditindak lanjuti melamar aatau tidak. 

Pada tahap selanjutnya sebelum diadakannya proses upacara 

lamaran, dilakaukan acara Nontoni ‘mempertontonkan’. Di jaman 

sekarang acara nontoni dilakukan oleh orang tua sendiri dengan mengajak 

saudara bahkan calon pengantin pria juga ikut. ‘Dalam acara ini calon 

pengantin puteri secara tidak langsung “dipertontonkan” kepada calon 

mertua dan pengikutnya dengan cara menghidangkan minuman, atau 

diajak duduk bersama sekaligus  berkenalan dengan calon mertua dan 

peserta lain yang hadir’ HR.Sumarsono (2007:24). Acara nontoni 

disamping sebagai sarana silaturahmi dan perkenalan antara keluarga 

calon besan juga dimaksudkan orang tua dapat membaca,menilai tentang 

kepribadian, secara fisik dapat melihat tinggi – rendah, raut muka, gerak-

gerik dan lain-lain dari calon menantunya. 

Setelah acara nontoni, tahapan selanjutnya adalah proses nglamar  

yang biasanya dipadukan dengan acara “Ningseti”. Proses lamaran adalah 
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memantapkan pembicaraan serta menetapkan hari pelaksanaan 

pernikahan, biasanya disertai wakil keluarga dan kerabat. Dalam acara ini 

diharapkan pelaku yang ditugasi mampu menunjukkan sikap rendah hati, 

santun, meyakinkan, bahasa, sikap dan perbuatan yang mengesankan serta 

berbudi luhur yang bersusila. Setelah itu biasanya diadakan semacam 

ikatan dalam simbol-simbol tertentu yang  di padukan dengan srah-

srahan.  

Menurut HR Sumarsono (2007:25) srah-srahan adalah acara 

penyerahan seperangkat perlengkapan sarana untuk melancarkan 

pelaksanaan acara sampai hajat berahir, untuk itu diadakan simbol-simbol 

barang-barang yang mempunyai arti dan makna secara khusus, berupa 

cincin, seperangkat busana puteri, perhiasan, makanan tradisional, buah-

buahan, daun sirih dan uang.  

Lebih lanjut dijelaskan pula makna dan maksud benda-benda 

tersebut adalah: 1) cincin emas, yang dibuat bulat tidak ada putusnya, 

maknanya agar cintanya abadi tidak terputus sepanjang hidup, 2) 

seperangkat busana puteri, bermakna masing-masing harus pandai 

menyimpan rahasia terhadap orang lain, 3) perhiasan yang terbuat dari 

emas, intan, berlian mengandung makna agar calon pengantin puteri selalu 

berusaha untuk tetap bersinar tidak membuat kecewa, 4) makanan 

tradisional, terdiri dari jadah, lapis, jenang yang terbuat dari beras ketan. 

Beras ketan sebelum dimasak hambur tetapi setelah dimasak dengan 

adonannya menjadi lengket, begitulah harapannya agar kedua calon 
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pengantin cintanya lengket selama-lamanya, 5) buah-buahan, bermakna 

penuh harap agar cinta mereka dapat menghasilkan buah kasih terhadap 

keluarga dan masyarakat, 6) daun sirih, daun ini muka dan punggungnya 

berbeda rupa tetapi kalau digigit sama rasanya bermakna bersatu hatu 

berbulat tekad tanpa harus mengorbankan perbedaan. 

Disamping upacara tradisional tersebut di atas sebelum sampai 

pada pelaksanaan rangkaian upacara pengantin, dikalangan masyarakat 

jawa biasanya juga mengadakan upacara-upacara tradisional lain yang 

dianggap penting dan bermakana bagi keselamatan terhadap pelaksanaan 

jalannya upacara ritual pengantin.  

 

2.1.1.1 Upacara Nyadran 

Merupakan kegiatan ke makam leluhur dengan maksud untuk 

bersih kubur  dan kirim doa, biasanya dilakukan minimal satu minggu 

sebelum khajatan mantu dimulai, calon pengantin disertai keluarganya 

melakukan ziarah ke makam leluhur yang sudah meninggal misalnya 

bapak ibunya, eyangnya, eyang buyutnya atau eyang leluhurnya. Didalam 

melaksanakan ziarah kubur, selain dengan maksud bersih kubur dan kirim 

doa, juga untuk memohon kepada Tuhan sang pencipta  agar pelaksanaan 

hajat pernikahan mendapatkan ridha, dan berkah sehingga dapat berjalan 

dengan lancar dan selamat. 

Menurut Soedjarwo S Harjo (1999:22) Nyadran adalah 

menyelenggarakan selamatan, adakalanya disebut kenduri yang dilakukan 
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oleh keluarga calon pengantin dalam rangka kirim do’a atau kirim bekti 

kepada leluhurnya serta memanjatkan doa kepada Allah SWT semoga 

diberkati selama pelaksanaan hajatan mantu. 

Dalam upacara ini biasanya dikuti dengan diadakannya tumpengan 

selamatan dengan menyuguhkan yaitu: 1) segha adhem-adheman, sayuran, 

telor rebusan, ayam, tempe baceman, tahu bacem, ikan asin macam-

macam peyek , hal ini memaknai sebuah ketentraman, 2) apem, ketan dan 

kolak, maknanya menyediakan makan para leluhur, 3) kolak kencana yaitu 

pisang mas yang masih utuh dengan kulitnya, maknanya keselamatan 

untuk kanjeng ratu kidul. 4) rujak degan ‘kelapa muda’ maknanya mohan 

kesegaran dan kewarasan. 

 

2.1.1.2 Upacara Langkahan 

Upacara ini merupakan upacara tambahan yang dilakukan apabila 

calon pengantin putra/putri yang akan melaksanakan ijab nglangkahi 

‘mendahului’ kakak yang belum menikah. Upacara ini bentuk dan 

waktunya tidak terikat pada norma-norma tertentu. Menurut Pakoe 

Buwono IV (dalam Soedjarwo S. Hardjo 1999:27) bahwa jodoh itu 

ditentukan oleh Allah SWT. Barang siapa yang lebih dahulu mendapatkan 

jodoh, seyogyanya yang lain mengikhlaskan, namun disertai dengan tata 

upacara  langkahan atau tebusan. 

Cara pelaksanaan upacara ini bermacam-macam disesuaikan 

dengan kemampuan yang ada, ada yang berujud benda atau barang, ada 
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pula yang cukup dengan kata-kata saja dan sungkem ‘meminta restu’ 

kepada saudara tuanya. Namun dalam masyarakat daerah tertentu ada 

syarat-syarat lain yang harus dipenuhi calon besan yaitu: 1) kekudangan, 

sarana tertentu yang harus disertakan dalam upacara, wujudnya bisa saja 

berupa barang,atau semacam sumpah yang diucapkan pada waktu upacara 

tersebut. Kekudangan ini biasanya ditawarkan pada waktu penetuan 

lamaran diterima atau ditolak, 2) pamesing, sarana yang berupa pakaian 

untuk kakek/nenek atau nenek buyut sebagai bentuk atau ungkapan 

penghormatan kepada orang yang sudah sepuh sekaligus mohon doa 

restunya. 

   

2.1.1.3 Upacara Bubak Kawah 

Upacara ini khusus untuk kalangan keluarga yang baru pertama 

kali mengadakan hajatan mantu putri sulung ditandai dengan membagi 

harta benda dalam rupa kemasan yang berisi uang receh,  beras kuning dan 

umbi-umbian. Menurut HR.Sumarsono (2007:40) Bubak artinya 

membabat, sedang kawah yaitu air ketuban yang keluar mengawali bayi 

lahir. Bubak Kawah berarti membabat segala aral yang melintang yang 

menghadang di jalan pada awal perjalanan hidup dari pengantin. 

Mengandung makna sebagai ungkapan syukur orang tua sudah dapat 

melaksanakana kewajibannya.  
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Pelaksanaan upacara ini biasanya dilakukan setelah prosesi 

sungkeman, di tempat pelaminan namun jika gak tersedia bisa saja 

dilakukan di pekarangan maupun ruangan dalam rumah. 

 

2.1.1.4 Tumplak Punjen 

Acara ini diadakan untuk hajatan mantu khusus untuk anak 

putrinya yang terakhir. Menurut Soedjarwo S.Hadjo (1999:65) tumplak 

artinya nyuntak yaitu menumpahkan barang ketempat lain, sedangkan 

punjen mengandung arti wadah atau tempat yang diisi bermacam-macam 

duit yang berasal dari simpanan (tabungan orang tuanya). Kemudian 

ibunya menumpahkan di depan pengantin dengan maksud untuk 

diperebutkan saudara-saudara pengantin wanita termasuk yang duduk di 

dekatnya. Lebih lanjut dijelaskan acara ini mengandung makna yaitu: 1) 

mendidik agar hidup hemat, 2) memelihara dan menjaga kesehatan badan, 

3) menjaga keselamatan, 4) keikhlasan dan rasa senang hati orang tua 

sudah bisa menikahkan semua anak wanitanya, 5) mendidik cara hidup 

dari sifat-sifat rebutan, harta (duit),  juga lambang-lambang kesehatan dan 

keselamatan. 

 

2.1.1.5 Nebus Kembang Mayang 

Kembang Mayang adalalah piranti sebagai sarana untuk upacara 

adat jawa Panggih ‘Temu Pengantin’. Konon pada jaman kuno yang 
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membuat adalah para wanita yang membantu kerja dalam hajatan 

pengantin dibantu oleh para pini sepuh agar hasilnya baik.  

Menurut R Danang Sutawijaya dan Sudi Yatmana (2001:42) 

Kembang mayamg punika mujudaken salah satungggaling uba rampe 

inggkang mligi kangge upacara dhauping penganten kemawon, awit 

upacara sanes-sanesipun boten wonten inggkang ngunaaken kembang 

mayang.    

Kembang Mayang itu mewujudkan salah satu sarana untuk upacara 

panggih ‘temu pengantin’ saja sedangkan untuk upacara yang lain tidak 

menggunakan kembang mayang. 

 Proses pembuatan kembang mayang ini dilakukan dengan 

perhitungan kira-kira dapat selesai pukul 20.00. malam, dengan maksud 

dapat ditata ditengah-tengah  agar dapat ditebus pada acara nebus kembang 

mayang seusai calon pengantin pria nyantri ‘pamit lengser’. 

 Menurut Soedjarwo.S Hardjo (1999:45) perlengkapan untuk 

upacara nebus kembang mayang perlu disiapkan yaitu : 1) perlengkapan 

karawitan Gongsa Jangkep Wipradangda dan Waranggana ‘peralatan 

komplet beserta penabuhnya, 2) Khi Dhalang, 3) satu orang sebagai 

penebus kembang mayang, 4) dua orang wanita yang mengapit sang 

penebus kembang mayang dengan membawa sedah lintinngan yang diikat 

benang lawe dan tilam lampus ‘tikar lawas’. 5) satu orang yang menunggu 

(penjual) kembang mayang, 6) dua orang pria yang mengapit sang penjual 

kembang mayang atau disebut emban-embannya cantrik. 
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 Selanjutnya dengan dipimpin oleh dalang kemudian prosesi 

berjalan dengan dialog-dialog antara penjual dan pembeli dengan berbagai 

ungkapan-ungkapan yang pada intinya pembeli menunjukkan 

kesungguhan bahwa barang yang dibeli sangat bermanfaat karena 

mengandung petunjuk kekuatan lahir dan batin, modal untuk mulai hidup 

berkeluarga agar tidak terpengaruh keadaan yang menghambat kehidupan 

berkeluarga. Upacara ini mengandung makna bahwa sejak pernikahan 

pengantin itu berarti akan berlangsungnya sejarah hidup, dan buahnya 

hidup berkeluarga akan melahirkan anak sebagai anugerah Allah, dan yang 

paling utama adalah harus dipelihara agar tumbuh menjadi anak yang 

utama yang mampu memberikan kebahagiaan dalam hidup berkeluarga. 

 

2.1.1.6 Sepasaran Pengantin 

Upacara hajatan pengantin  tidak cukup berakhir sampai pada pesta 

perkawinan saja,  melainkan masih ada lagi kewajiban yang harus 

dilaksanakan yaitu sepasaran pengantin dan berakhir dengan selapanan 

‘tiga puluh lima hari’. Barulah boleh dikatakan penyelenggaraan hajatan 

mantu habis tuntas atau paripurna. 

Upacara ini dilaksanakan lima hari setelah berakhirnya pesta 

perkawinan namun sebelumnya telah didahului dengan tradisi tilikan 

‘menjenguk’. Menurut HR.Sumarsono (2007:46) biasanya tiga hari setelah 

acara pesta perkawinan selesai pihak besan datang dengan tujuan untuk 

mengetahui situasi dan kondisi keluarga pengantin putri. Dalam kegiatan 
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acara ini terbatas untuk kalangan keluarga dekat saja atau mungkin minta 

bantuan orang lain yang dianggap istimewa. 

Adapun tujuan dari penyelenggaraan sepasaran pengantin adalah  

1) pembubaran panitia   pernikahan, 2) memberi nama tua pada pengantin 

dan 3) selamatan syukuran. 

 

2.1.1.7 Selapanan Pengantin 

Sesudah selesai mengadakan sepasaran pengantin dan pemberian 

nama tua, masih ada lagi kewajiban orang tua yang harus dilakukan yaitu 

selapanan pengantin. Acara ini dilakukan 35 (tiga puluh lima ) hari 

sesudah pesta perkawinan. Menurut Soedjarwo S. Hardjo (1999:77) 

maksud dan tujuan menyelenggarakan selapanan pengantin yaitu untuk 

pelepasan pengantin pindah rumah, karena ingin pisah dari orang tuanya.  

Namun demikian di jaman sekarang ini hanya sedikit saja yang 

melaksanakan acara ini,hanya masyarakat golongan tertentu saja yang 

melakukan. 

 

2.1.1.8 Ngunduh Pengantin 

Acara ini dilakukan jika dari pihak besan (keluarga penganten 

putra ) mengadakan acara perhelatan lagi. Tentu saja acara upacaranya 

lebih sederhana jika dibandingkan dengan acara yang diselenggarakan 

pihak pengantin putri. Acara ini dapat terjadi langsung setelah resepsi di 

pihak pengantin putri,lalu pengantin sekaliyan diboyong ke besan 
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beberapa hari kemudian sesuai kesepakatan kedua belah pihak 

sebelumnya. Pemberitahuan Ngunduh Mantu biasanya diungkapkan saat 

wakil besan menyampaikan kata sambutan pada resepsi. 

Menurut R Danang Sutawijaya dan Sudi Yatmana (2001:36) 

ingkang dipunwastani ngundhuh penganten inggih punika mendhet 

penganten kakung putri kabekta dhateng dalemipun penganten kakung 

kanthi ngrawuhaken tamu. 

“yang dinamakan ngunduh manten adalah membawa pengantin putra dan 

putri untuk tinggal dirumah orang tua pengantin putra dengan disaksikan 

oleh tamu undangan. 

 Menurut HR. Sumarsono (2007:46)  pada upacara ini biasanya ada 

serangkaian acara yang diadakan  penyerahan kembali pengantin putra ke 

pihak besan, sebab beberapa waktu sebelumnya pengantin putra telah 

diserahkan ke pihak calon pengantin putri untuk diijabkan. 

  

2.2  Landasan Teori     

Landasan teori dalam skripsi ini dijadikan “Pisau bedah” dalam  

memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang meliputi : 

 

2.2.1 Konsep Folklor 

Menurut Danandjaja (2002:1) folklor adalah pengindonesiaan kata 

Inggris Folklore. Folk adalah sekelompok orang yang memiliki ciri 

pengaruh fisik, sosial dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari 
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kelompok-kelompok lainnya. Ciri-ciri pengenal itu antara lain dapat 

berwujud : warna kulit yang sama, bentuk rambut yang sama, mata 

pencaharian yang sama, bahasa yang sama, taraf pendidikan yang sama, 

dan agama yang sama. Namun yang lebih penting adalah bahwa mereka 

memiliki suatu tradisi, yakni kebudayaan yang telah mereka warisi turun 

temurun. Lore adalah tradisi folk, yaitu bagian kebudayaannya yang 

diwariskan secara turun-temurun secara lisan atau melalui suatu contoh 

yang disertai dengan gerak isyarat atau pembantu pengingat. Folklor 

adalah bagian kebudayaan suatu koleksi diantara kolektif macam apa saja 

secara tradisional dalam versi yang berbeda-beda.  

 Menurut William R. Boscom (dalam Danandjaja 2002:19) ada 

empat fungsi folklor yaitu: 1) sebagai sistem proyeksi, yaitu sebagai alat 

pencerminan angan-angan suatu kolektif, 2) sebagai alat pengesahan 

pranata-pranata, dan lembaga-lembaga kebudayaan, 3) sebagai alat 

pendidikan anak dan,  4)sebagai alat pemaksa dan pengawasagar norma-

norma masyarakat akan selalu dipatuhi oleh anggota kolektifnya. 

 Folklor diwariskan secara turun temurun di kalangan masyarakat. 

Jan Harold Brunuand (dalam Danandjaja 2002:21-22) memilahkan folklor 

ke dalam tiga tipe yaitu: 1) Folklor lisan, 2) folklor sebagian lisan, dan 3) 

folklor bukan lisan.  
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2.2.1.1 Forklor Lisan 

Forklor lisan adalah forklor yang bentuknya murni lisan. Bentuk-

bentuk forklor yang termasuk dalam forklor lisan diantaranya: a) bahasa 

rakyat, seperti logat, julukan, pangkat, b) ungkapan tradisional seperti 

peribahasa, pepatah, c) pertanyaan tradisional, seperti teka-teki, d) puisi 

rakyat, seperti pantun, gurindam, syair, e) cerita prosa rakyat, seperti mite, 

legenda, dongeng, dan f) nyayian rakyat 

 

2.2.1.2 Folklor Sebagian Lisan 

Forklor sebagian lisan adalah forklor yang bentuknya merupakan 

gabungan unsur lisan dan unsur bukan lisan. Danandjaja (2002:153). 

Contoh dari forklor sebagian lisan adalah: a) kepercayaan rakyat, b) 

permainan rakyat. 

Folklor sebagian lisan yang sering diteliti adalah kepercayaan 

rakyat misalnya orang sering menyebutnya dengan “takhayul” yang terdiri 

dari pernyataan yang bersifat lisan yang ditmbah dengan gerak isyarat 

yang dianggap mempunyai makna ghoib. Misalnya dalam upacara ritual 

pengantin jawa saat acara “panggih”  ketika prosesi wiji dadi, saat 

pengantin pria bergerak maju menuju ke tempat telor yang telah disiapkan 

pengantin wanita. Dengan kaki kanannya telor tersebut diinjak hingga 

pecah yang dalam acara hal tersebut dinamakan “midak tigan” menginjak 

telor, lalu pengantin wanita jongkok membersihkan kaki sang suami 

dengan air kembang setaman dari baskom,dikeringkan dengan lap 
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handuk.setelah selesai kemudian suami mengangkat tangan sang isteri 

untuk berdiri kembali. Masyarakat percaya ini merupakan kepercayaan 

agar susmi isteri diharapkan kelak akan segera mendapatkan keturunan. 

 

2.2.1.3 Forklor Bukan Lisan  

Forklor bukan lisan adalah forklor yang bentuknya bukan lisan, 

walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Forklor bukan lisan 

dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu: a) materiil, antara lain arsitektur 

rakyat, kerajinan tangan rakyat, pakaian, perhiasan makanan dan minuman 

rakyat, dan obat-obatan tradisional, b) bukan materiil, antara lain gerak 

isyarat tradisional, bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat dan musik 

rakyat. 

Dalam prosesi ritual pengantin jawa dapat forklor bukan lisan 

dapat kita saksikan dengan adanya berbagai bentuk pakaian-pakaian adat 

pengantin, kemudian ukiran pelaminan, juga adanya irama-irama tertentu 

pada saat pelaksanaan prosesi ritual, contohnya dalam ritual “nebus 

kembang mayang” disiapkan perlengkapan karawitan yaitu “Gongsa 

Jangkep Wirapradangda dan Waranggana”. Begitu pula dalam 

pelaksanaan acara kirap pengantin diiringi Gending Katawang Gita Sri 

Nalendra. 

 

2.2.2  Konsep Pengantin Jawa dan Keluarga Jawa 

Upacara pengantin merupakan kejadian yang sangat penting bagi 

kehidupan individu maupun sosial. Secara individu, upacara pengantin 
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akan merubah seseorang dalam menempuh hidup baru ‘mangun bale 

wismo’. Lembaga keluarga yang dibangun, perlu dibina agar 

mendatangkan suasana yang bahagia, sejahtera, aman, nyaman, dan 

tenteram. Oleh karenanya, diperlukan sikap yang penuh tanggung jawab, 

terprogram, dan terpadu. Dalam hal ini, masing-masing anggota keluarga 

dituntut berperan aktif sesuai dengan kemampuannya.  

Ditinjau dari aspek sosial, upacara pengantin melibatkan pihak lain 

dalam masyarakat ‘bebrayan agung’. Setidak-tidaknya, kedua belah pihak 

pengantin pria dan wanita akan dilibatkan dengan disertai dua orang saksi 

dan wali. Penyelenggaraan prosesi pernikahan ‘duwe gawe’ yang paling 

sederhana saja akan mengikut sertakan orang lain. Apalagi pesta 

pernikahan yang dilakukan secara besar-besaran dengan mengundang 

kerabat dan handai taulan. Agar terlaksana dengan baik, tentu saja 

membutuhkan sistem manajemen yang memadai. Dari hal-hal kecil 

sampai urusan pembiayaan yang sangat besar, maka dianjurkan sekali agar 

seseorang mempunyai pengetahuan mengenai pernak-pernik upacara 

pengantin adat jawa.  

Nilai-nilai yang terkandung dalam keluarga Jawa dan masyarakat 

Jawa masih sesuai dengan perkembangan jaman. Meskipun demikian, kita 

yakin bahwa diantara nilai-nilai luhur tersebut ada yang bersifat universal, 

artinya masih dapat dimanfaatkan dalam menunjang pembangunan 

nasional. Dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif dari luar, nilai 
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luhur masyarakat Jawa dapat dimanfaatkan sebagai penangkal  (Sunoto 

1989:16)  

Keluarga merupakan suatu unit kesatuan yang mempunyai ciri-ciri 

tersendiri. Dalam keluarga Jawa, masing-masing anggotanya harus mampu 

bersosialitas dengan anggotanya yang lain, disamping harus mampu 

mengembangkan dirinya. Di dalam keluarga Jawa, dijumpai istilah anak, 

orang tua, embah, embah buyut, canggah, wareng, edeg-udeg, gantung 

siwur. Istilah istilah tersebut menunjukkan adanya rantai hubungan yang 

merupakan garis keturunan. Secara runtut digambarkan bahwa seseorang 

merupakan keturunan dari beberapa generasi sebelumnya.  

Disamping itu, jika diperhatikan hubungan hubungan 

menyamping, dijumpai berbagai istilah yaitu kakang-adi, nak-ndulur, 

misanan, mindoan, ipe, pripean, kadang. Istilah kakang-adi nak ndulur, 

misanan dan mindoan menunjukkan hubungan keluarga menyamping.  

Keluarga jawa menganut sistem kekuasaan dwi tunggal, artinya 

yang memegang kekuasaan dalam keluarga adalah ayah dan ibu secara 

bersama-sama meskipun keputusan akhir masih ditangan ayah. Mengenai 

kerja sama antar suami istri dalam bidang ekonomi, ada yang suaminya 

bekerja dan istrinya dirumah, ada yang suami istri bekerja, ada yang 

suaminya melakukan pekerjaan produktif sedang istrinya berusaha kecil-

kecilan di rumah, dan ada pula suami istri bekerja terpisah. Jika keluarga 

Jawa mempunyai rencana untuk mengadakan ajad, misalnya perkawinan, 

biasanya mereka merundingkannya bersama. Dalam hal ini, pendapat 
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anggota keluarga juga menjadi bahan pertimbangan. Demikian pula jika 

keluarga mempunyai masalah tertentu, biasanya juga dibicarakan bersama.  

Persatuan dan kesatuan dalam keluarga merupakan bagian yang 

sangat penting dalam kehidupan keluarga Jawa. Hubungan antara anggota 

keluarga sangat erat, bahkan sedemikian rupa sehingga anak yang sudah 

menikahpun masih banyak yang bertempat tinggal bersama keluarga. 

Didalam keluarga, anak-anak merupakan kesatua yang bulat. Oleh karena 

itu, wajib saling mengetahui kedudukan masing-masing.   

   Saudara tua memberi kewajiban memberi petuah pada adik-

adiknya. Ia ibarat air dalam jamban, yaitu penglihatannya terang dan jelas, 

tak perlu ragu-ragu. Sebagai kodrat, saudara yang lebih muda wajib 

memperhatikan dan menurut petunjuk serta nasehat saudaranya yang lebih 

tua. Ia harus takut dalam arti patuh kepada saudaranya yang lebih tua. 

Meskipun ia tahu bahwa ia benar dan saudara tuanya yang salah, ia tidak 

boleh berlaku manja sekali sehingga sebagai anak muda menyadari 

kedudukannya sebagai orang muda.  

Saudara kakak beradik dalam keluarga merupakan kesatuan dan 

saling merasakan suka dan duka bersama. Penderitaan salah satu dari 

padanya merupakan penderitaan bersama. Demikian pula jika salah 

seorang mendapat kesenangan, berarti juga buat yang lain.  

Uraian diatas bukan berarti masing–masing anak tidak memiliki 

identitas atau kepribadian sendiri. Mereka masing-masing sebagai individu 
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tetap mandiri, akan tetapi dalam kemandiriannya itu ia sekaligus 

merupakan totalitas atau keseluruhan dengan yang lain, tidak dipisahkan.  

Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya juga sangt penting, dan 

merupakan bagian dari seluruh hubungan yang serasi didalam keluarga.   

 Demikian pula hubungan antara anak yang satu dengan anak yang 

lain. Mereka hidup secara harmonik, artinya saling merasakan suka dan 

duka bersama, saling memilkul bila berat dan saling menjinjing bila ringan 

bebannya. Oleh karena itu, didalam keluarga Jawa para anggotanya tidak 

saling menganggap sebagai orang lain, akan tetapi seperti dirinya sendiri. 

Kegagalan yang dialami oleh salah seorang anggotanya berarti juga 

kegagalan bagi anggota keluarga yang lain.  Mereka tidak memperlakukan 

aku-nya lebih penting dari anggota keluarga lainya, sehingga hubungannya 

tidak sebagai aku-engkau, akan tetapi sebagai aku-aku atau kita.  

Suami istri sebagai orang tua anak serta anak-anak meruapakan 

dua unsur yang menjadi satu kesatuan ‘struktur dwi tunggal’. Selanjutnya, 

karena keseluruhan anggota merupakan kesatuan, maka keluarga Jawa 

dapat disebut berstruktur “sarwa tunggal”.  

Keluarga Jawa merupakan masyarakat yang terkecil, yang terdiri 

atas ayah, ibu besarta anak-anaknya yang mempunyai hubungan erat dan 

meruapakan satu kesatuan bulat dalam suatu sistem. Dilihat dari garis 

keturunannya, keluarga Jawa pada hakekatnya bersistem dwi tunggal, 

karena hubungan dalam keluarga mengikuti kedua garis yaitu ayah dan 

ibu. 
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Dilihat dari ruang dan waktu, struktur keluarga Jawa meliputi 

tempat yang tak terbatas dan berbagai generasi. Dilihat dari siapa yang 

memegang kedaulatan, keluarga Jawa bersistem dwi tunggal, artinya 

kedaulatan ada ditangan ayah dan ibu bersama-sama dengan 

memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Sebagai masyarakat kecil, 

keluarga Jawa mempunyai perbedaan-perbedaan. Meskipun demikian, 

perbedaan-perbedaan tersebut bukannya mendorong pada perpecahan akan 

tetapi justru mendorong untuk bersatu . 

 

2.2.2.1 Laksana Mimi Lan Mintuna 

Harapan hidup berumah tangga adalah keserasian yang meliputi 

seluruh warganya, hal ini akan tercermin dalam hubungan antara suami 

dan isteri. Suatu rumah tangga yang penuh berisi pertentangan antara 

suami dan isteri memberikan bukti hidup mereka dalam keluarga tidak 

serasi, sebaliknya jika hubungan suami isteri tersebut dapat serasi, rukun 

tenteram bahagia tidak pernah cekcok akan memenuhi harapan orang 

tuanya yaitu hidup serasi “laksana mimi lan mintuna” 

Ungkapan ini biasanya diucapkan dalam upacara perkawinan, 

Sunoto (1989:25) Mimi lan Mintuna adalah binatang yang tidak pernah 

berpisah satu sama lain karena itu dijadikan lambang agar suami dan isteri 

mempunyai pandangan hidup dan perbuatan hidup yang sama agar 

keluarga mereka dapat hidup tenang, tenteram dan selamat. 
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2.2.2.2 Sigaraning Nyawa 

Hidup laksana ‘mimi lan mintuna’ sering dicontohkan dalam 

kehidupan Kamajaya dan Ratih, keduanya ini terkenal dalam cerita 

wayang, hidup rukun dan tak pernah bertengkar apalagi berpisah.   

Kebahagiaan hidup dalam bentuk dan kesatuan nasib suami isteri 

sering ditafsirkan sebagai Sigaraning Nyawa artinya pecahan atau 

kongkritnya separonya nyawa. Nyawa menunjukkan sesuatu hidup. 

Sigaraning nyawa  berarti hidup itu untuk suami dan istri yang 

menanggung konsekwensi dari padanya adalah mereka berdua, abot 

antheng disangga bareng berat sama dijinjing ringan sama dipikul.  

Dengan keterpaduan antara suami dan isteri dalam mengarungi 

hidup berumah tangga diharapkan dapat mengatasi masalah, tantangan dan 

rintangan hidup sehingga pada hari tuanya tinggal menikmati hasil jerih 

payah selama berumah tangga  dan menyaksikan anak cucu dengan 

buyutnya dengan segala nikmat.  

Di dalam Serat Wedhatama (dalam Anand Krisna 1999:17) 

disebutkan : Bongggan kang tan merlokena, mungguh ugering ngaurip, 

uripe lan tro pakara, wirya artati winasis, manawa kongsi sepi, saka 

wilangan katelu, telas tilasing janma, aji godhong aji aking, temah papa 

papriman ngulandara.    

“Karena salah sendiri orang tidak memperhatikan, mengenai 

hukumnya yang hidup, hidupnya dengan tiga perkara, keluhuran, uang, 

atau keduniaan dan kecakapan,jika sampai sepi, dari ketiga hal tersebut, 
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habislah jejak manusia, lebih berharga dari daun jati kering, ahirnya 

sengsara sebagai peminta-minta yang sengsara”  Pemenuhan kebutuhan 

hidup dalam berkeluarga merupakan salah satu syarat mencapai 

kebahagiaan disamping juga perlu keluhuran budi pekerti baik dalam 

keluarga maupun lingkungannya.  

  

2.2.2.3 Gemi Nastiti 

Kebahagiaan hidup berumah tangga tidak lepas dari tingkat 

pemenuhan kebutuhan hidup, semakin cakap kedua mempelai dalam 

mencari dan mengatur keuangannya maka akan semakin menunjang 

kebahagiaan keluarganya, dalam hal ini dikenal istilah asthagina ‘ delapan 

kegunaan yang meliputi panggaotan  ‘pekerjaan’, rigen ‘ teliti’, gemi 

‘tidak boros’ , titi ‘tertip’, wruh ing petungan ‘tahu perhitungan’, taberi 

tetanya ‘rajin bertanya’, nyegah kayun ’mengendalikan 

kehendak’, dan nemeni seja niat ‘ sungguh-sungguh’.  

Panggautan gelaring pambudi, warna- warna sakaconggahira nuting 
jaman kelakone, rigeng ping kalihipun, dadi pamprih marang pakolih, 
katri gemi garapnya, margane mrih cukup, ping pat nastiti pamriksa, iku 
mergane wruh ing pasthi, lima wruh ing petungan. Watek adoh mring 
butuh sehari, kaping nenem taberitatarya ngundhakan marang kawruhe, 
ping pitu nyegah kayun, pepinginan kang tanpa kardi,tan boros maring 
artha. Pakubuwono IV (dalam Wibowo dkk 1998:28). 

 
‘Pekerjaan dan siasat atau uraian cara-cara usaha, berbagai macam 

menurut kemampuan, sesuai dengan jamannya, yang kedua adalah cekatan 

hemat kerjamu yaitu menjadi pamrih untuk memperoleh, ketiga hemat 

kerjanya, jalannya agar cukup, keempat berhati-hati dalam mengetahui, itu 
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menjadi jalan tahu kepastian, lima tahu perhitungan’. ‘Wataknya jauh dari 

kebutuhan sehari-hari, keenam rajin bertanya, menambah pengetahuannya, 

ketujuh mencegah kehendak, keinginan yang tidak berarti, tidak boros 

terhadap uang. 

2.2.2.4 Mendhem Jero Mikul Dhuwur 

Kehidupan keluarga mempunyai tujuan pencapaian kebahagiaan 

bagi semua anggota keluarganya sehingga  dikenal pula istilah ngalah 

marang bocah ‘orang tua harus memahami benar kehendak anaknya 

sehingga harus rela mengalahkan kepentingan diri demi anak-anaknya.   

Mendhem jero mikul dhuwur  

‘ungkapan yang berisi nasehat sebagai pelaksanaan keadilan legal’, 

demikian pula anak berlaku adil terhadap sesama saudaranya. 

Pengejawantahan dari pandangan dan sikap hidup keluarga jawa 

mengenai tugas-tugas suami diperintahkan agar suami cocok dengan 

istrinya, menjadi contoh bagi istrinya agar mendapat karaharjan 

‘kebahagiaan’ . Sing jodho marang bojo, momong mareng pawes-tri,asih 

marang garwotrusing driya, rumeksa mring rahayuning garwo, dadi guru 

ugering wanodya (Sunoto:1989) 

 Ajaran semacam itu juga terdapat sebagaimana ungkapan  bait berikut  : 

Dene sesanggamaning jejodhoan puniko wonten warni kalih. Sepisan 
tumpraping kakung kedah saged ngayomi (rumekso), anuntuni 
(mengajari) saha angemong (anyabari) kados ayubing ronron anggening 
angayomi dha-thang delegipun dumugi ayod. Sumaatmaka Atmasalaga 
(dalam karkono partokusumo 1998:32) 
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‘Adapun kewajiban orang yang telah kawin ada dua macam. Pertama bagi 

laki-laki harus dapat melindungi/menjaga, memberi tuntunan atau 

mengajari, serta mengasuh sabar, seperti teduhnya daun-daun yang 

mengayomi batang sampai akar”. Inti petunjuk tersebut adalah keharusan 

suami untuk melindungi dan menjaga, memberi petunjuk serta memelihara 

istrinya seperti halnya sebatang pohon yang daun-daunnya menaungi 

seluruh batang sampai akar. 

2.2.2.5 Rumeksa Rahayuning Garwa 

Tugas suami terhadap isteri dan hubungan dengan anggota-anggota 

keluarga dalam masyarakat jawa erat sekali, hal ini tampak dalam 

hubungan antara  suami isteri dan sebaliknya, hubungan antara orang tuan 

dengan anak dan sebaliknya, juga hubungan antara keluarga yang satu 

dengan yang lain. Dalam hal tugas suami diperintahkan agar cocok,serasi, 

menjadi contoh bagi isterinya agar mendapat kebahagiaan. 

Sumaatmaka Atmasalaga (dalam Karkono Partokusumo 1998:35) 

menuliskan “Dene sesanggamaning jejjodhoan puniko wonten warni 

kalih. Sepisan tumraping kakung kedah saged angayomi (rumekso), 

anuntuni (memulang), saha angemong (anyabari), kados ayubing ronron 

anggening angayomi dha-tang delegipun oyod” 

“ Adapun kewajiban orang yang telah kawin itu ada dua macam, Pertama 

bagi laki-laki harus melindungi (menjaga), memberi tuntunan (mengajar), 

serta mengasuh (berbuat sabar), seperti teduhnya daun-daun yang 

mengayomi batang sampai akar”. 
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 Menurut Sunoto (1989:37)Guru yang baik harus mempunyai 

beberapa syarat yaitu paramasastra (pandai bermacam-macam 

kesusastraan), merdibasa (dapat membuat pantas kata tata krama), 

mardawalagu (dapat memperpanjang lagu kata,nyayian),awicarita (hafal 

mengenai arti cerita, sejarah negara), mandraguna ( kaya kecakapan yang 

diakui banyak orang),nawungkridha (tahu terhadap kesalahan budi), 

sambegana (ingat,tidak lupa). karena suami adalah guru, maka seorang 

suami wajib mempunyai kecakapan  itu dan menerapkannya terhadap 

isterinya. 

2.2.2.6 Pasang Sumeh Jroning Ati 

Tak kalah penting untuk pencapaian kebahagiaan keluarga, dalam  

kehidupan keluarga jawa sangat dibutuhkan adanya sikap dan kesabaran, 

terutama  menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga, 

seorang istri harus melandaskan diri pada sikap-sikap positif antara lain : 

Setyaning tyas lawan legawa ‘setia dalam hati dan rela’, betah ngangkah 

lawan lembah manah  ‘teguh dan sabar’, titi lan tata  ‘teliti dan teratur’, 

teteg ‘teguh’, ngati-ati ‘ hati-hati’, ening-ening awas eling ‘ tenang-diam 

waspada dan ingat’, angandel-andel kalawan kang kumandel ‘menebalkan 

hati agar sentosa dalam budi’. Hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai luhur 

yang disebut nilai religius yakni nilai-nilai yang berkaitan dengan 

keagamaan atau kepercayaan. 
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Menurut Marbangun Hardjowirogo (1994:22) Ungkapan Pasang 

sumeh jroning ati yang berarti tetap sabar, pasrah dalam menerima segala 

masalah yang dihadapi dengan keikhlasan hati. Berkaitan dengan analisis 

religius, terdapat bebrapa butir darma bakti dalam etika dan tata krama 

Jawa sebagai dasar penalaran yakni keimanan tauhidan manusia terhadap 

Gusti Allah, keteringatan manusia terhadap Gusti Allah, ketaatan manusia 

terhadap firman Gusti Allah dan kepasrahan manusia terhadap kekuasaan 

Gusti Allah. 

 

2.2.2.7 Datan Sepi Ing Pambudi 

Dalam kehidupan keluarga jawa, terdapat nilai-nilai luhur yang 

disebut niali religius yakni nilai-nilai yang berhubungan dengan 

keagamaan atau kepercayaan. Nilai religius yang terkandung dalam 

masyarakat jawa mencerminkan konsep-konsep yang bersifat akulturatif 

dari sejarah islam, hindu budha dan jawa. 

Menurut Marbangun Hardjowirogo (1994:53) berkaitan dengan 

analisis religius , terdapat beberapa butir darma baik dalam etika dan tata 

krama jawa sebagai dasar penalaran yakni keimanan tauhidan manusia 

terhadap Gusti Allah, keteringatan manusia terhadap Gusti Allah, ketaatan 

manusia terhadap firman Gusti Allah dan kepasrahan manusia terhadap 

kekuasaan Gusti Allah. 

Kesabaran diwujudkan dengan memiliki rasa sukur terhadap, 

pemberian Gusti Allah baik dikala susah maupun senang, dengan sikap ini 
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dapat mendidik diri, memperkuat kepribadian meningkatkan kemampuan 

dalam menghadapi kesulitan. 

Selanjutnya ada aturan yang berlaku bagi hubungan anatara anak 

dengan anak agar tercipta kehidupan yang harmonis antar mereka, 

meskipun aturan-aturan tersebut tidak tertulis, namun berlaku sedemikian 

kuatnya sehingga  mampu mengikat masing-masing anggota keluarga. 

Aturan-aturan tersebut menyangkut berbagi hal baik ragawi maupun 

rohani, perseorangan maupun keseluruhan baik bidang ekonomi, sosial 

budaya maupun bidang-bidang lain. Hubungan-hubungan tersebut tidak 

lepas dari pengaruh lingkungan, adat kebiasaan yang turun temurun, 

agama dan kepercayaan.    

 

2.2.3 Upacara dan prosesi ritual pengantin jawa 

Dalam kehidupan masyarakat jawa upacara dan prosesi ritul 

pengantin dianggap penting, disamping bertujuan demi keselamatan juga 

untuk kesuksesan jalannya prosesi itu sendiri.  

Pasang Tratag atau tarub, Pemasangan tratag ini dilakukan 

sebelum dipasang tarub hal ini sebagai  tanda resmi tuan rumah akan 

mengadakan hajatan. Menurut HR.Sumarsono (2007:28) ciri khas tarub 

adalah dengan dominasi hiasan janur ‘daun kelapa muda’, hiasan warna 

warni dan barang-barang lain untuk menambah suasana asri tarub 

tersebut. Jika akan dilenhkapi ubo rampe ‘ perlengkapan ‘ selamatan 

berupa nasi uduk, nasi asahan nasi golong,kolak ketan dan apem. 
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Menurut Soedjarwo S.Hardjo (1999:24) pemasangan tarub 

dilakukan 3 hari atau 2 hari sebelum tanggal waktu tiba hajatan. 

Pemasangan tarub dan gapura sedapat mungkin jatuh pada hari yang baik 

yang didahului dengan selamatan agar dalam pelaksanaan senantiasa 

mendapatkan perlindungan dalam suasana tenteram dan damai. 

Kelengkapan tarub terdiri dari : 1) pada tiang gapura dipasang janur 

kuning, 2) pada kiri – kanan tengah, kiri-kanan tiang pendopo emperan 

dan pada tiang utama pendopo dipasang daun-daun dari tumbuhan, 3) pada 

tiang emperan ‘bagian tepi atap’ pendopo kiri kanannya dikatkan pisang 

raja berikut batang dan daunnya, 4) ditepi pintu pendopo tengah, ditata 

menjadi satu dengan tebu arjuna berikut daun-daunnya, 5) cengkir  gading 

‘kelapa muda kuning’ yang digantungkan pada tundunan ‘batang tandan‘ 

pisang pada kiri kanannya, 6) pada kiri kanan  emperan pendopo dan pintu 

pendopo tengah dihiasi dengan ikatan padi uli dua ikat, tebu wulung dan 

tebu kuning dua batang, daun alang-alang dua genggam, kemuning dua 

ikat, daun beringin dua ikat, daun kluwih dua lembar dan daun puring dua 

ikat, 7) disekeliling pendopo bagian dalam dihiasi dengan pliapi merah 

putih dari kertas crap. Semua  perlengkapan ini supaya mendapatkan 

berkah dari sang pencipta sekaligus sebagai sarana untuk menolak 

gangguan mahluk jahat.  

Selanjutnya dilakukan ijab qobul ‘akad nikah’. Peristiwa paling 

penting dan paling utama yang sekaligus menjadi inti dari hajatan mantu 

adalah ijab qobul , dalam upacara ini sepasang calon pengantin bersumpah 



41 

 

dihadapan penghulu dan para saksi yang dihadiri pinisepuh. Menurut 

Undang-undang perkawinan tahun 1975 tentang ijab Qobulnya penganten 

agar dapat berjalan dengan lancar harus ada yaitu : 1) calon pengantin pria 

dan wanita, 2) wali nikah, 3) saksi dari calon pengantin pria dan wanita, 4) 

penghulu yang menikahkan.  

Menurut Soedjarwo S. Hardjo (1999:55) pengantin pria yang akan 

melaksanakan ijab qobul seyogyanya memakai busana keprabon ‘keraton’ 

hanya saja tidak boleh memakai asesoris berupa emas-emasan, tidak boleh 

memakai batik dengan motif hewan hidup, penganten juga tidak boleh 

dikerik.  

Setelah ijab qobul ‘akad nikah’ ini selesai dilakukan sebutannya 

tidak lagi sebagai calon pengantin tetapi pengantin dan sah baik secara 

hukum ataupun agama dan berhak menjalankan kewajibannya sebagai 

suami istri.   

Panggih ‘temu manten’ Acara ini dilakukan setelah melaksana- 

nakan ijab qobul, pengantin pria dan wanita terlebih dulu dirias sambil 

menunggu kedatangan rombongan dari pihak keluarga penganten pria 

sambil membawa sanggan ‘tebusan’ yang akan diserahkan kepada orang 

tua pengantin wanita. 

 Menurut  Soedjarwo S. Hardjo (1999:59) dalam pelaksanaan acara 

panggih ‘temu pengantin’ di satu daerah dengan daerah yang lain berbeda 

menurut kebiasaannya masing-masing, 1) ada yang dalam upacara panggih 

pengantin ini cukup hanya menggunakan sarana  jawat asta ‘yaitu 
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pengantin pria salaman dengan pengantin wanita, 2) ada yang hanya 

menggunakan sarana melangkah daun kluwih, yaitu pengantin pria dan 

wanita melangkahi daun kluwih, 3) ada yang menggunakan sarana midak 

tigan yaitu pengantin pria menginjak telor, kemudian kakinya dibersihkan 

oleh pengantin wanita, 4) ada yang hanya menggunakan gantalan sirih 

‘gulungan daun sirih’ untuk balangan  ‘saling melempar’ yaitu kedua 

pengantin saling melempar dengan lintingan sirih.  

Lemparan ini mengandung makna untuk lemparan pengantin pria 

berarti mengandung bimbingan untuk mencapai cita-cita luhur serta rasa 

tanggung jawab dan sebagai pengayom keluarga, lemparan pengantin putri 

diartikan godhang kasih artinya istri juga menanggapi, membalas dengan 

lemparan bakti yang penuh dengan rasa cinta kasih suci. 

  Setelah kedua pengantin melakukan ritual balangan kemudian 

dilanjutkan dengan ritual Wiji Dadi ‘menginjak telor’ Menurut  HR 

Sumarsono (2007:38) dalam ritual ini pengantin putra menginjak telor 

ayam sampai pecah sebagai simbol seksual kedua pengantin sudah pecah 

pamornya. Lebih lanjut Soedjarwo S. Hardjo (1999: 62) setelah kedua 

pengantin melaksanakan balangan pengantin pria bergerak maju menuju 

tempat telor yang telah disiapkan pengantin wanita. Dengan kaki kananya 

telor tersebut diinjak sampai pecah, pengantin wanita lalu jongkok 

membersihkan kaki sang suami dengan air kembang setaman dari 

waskom, dikeringkan dengan lap handuk setelah selesai kemudian sang 

suami mengangkat tangan sang istri untuk berdiri kembali.Hal ini 
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bermakna  harapan bahwa kedua suami-istri kelak akan segera 

mendapatkan keturunan (momongan). 

Selanjutnya dilakukan upacara Sindur atau singepan dalam 

upacara ini penghantaran kedua penganten menuju kursi pelaminan oleh 

kedua orang tua pengantin putri dengan sarana kain sindur. Menurut 

Soedjarwo S.Hardjo (1999:62) dalam ritual ini kedua pengantin berdiri 

sejajar berjalan seiring di belakan sang bapak dengan memegangi 

beskapnya (atelanya). Sedangkan di belakan kedua pengantin berdiri 

ibunya sambil menyelimuti dengan kain sindur. Keempatnya berjalan 

menuju ke tempat upacara berikutnya. 

Dijelaskan pula makna dari ritual ini bahwa menentu tang semula 

berasal dari luar keluarga, setelah dimasukkan dalam wewengkonnya 

‘selimut sindur’ diharapkan segera dapat menyesuaikan diri dengan 

keluarga barunya. Segera dapat menghilangkan istilah-istilahmertua dan 

ipar, menjadi bapak-ibu sendiri, adik atau kakak sendiri. 

Sedangkan menurut HR.Sumarsono (2007:38) Sindur atau isin 

mundur artinya pantang menyerah atau pantang mundur. Siap menghadapi 

tantangan hidup dengan semangat berani karena benar seperti lambang 

warna kain sindur merah dan putih. 

Setelah menjalankan ritual Sindur Binayang dilakukan acara 

timbangan. Dalam ritual ini bapak putri duduk diantara pasangan 

pengantin, kaki kanan diduduki pengantin putra dan kaki kiri diduduki 
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pengantin putri, kemudian dilkukan dialog antara bapak dan ibu pengantin 

putri berisi pernyataan bahwa masing-masing pengantin sudah seimbang. 

Menurut R Danang Sutawijaya dan Sudi Yatmana (2000:27)  

 

salajengipun rama ibunipun penganten putri sami wawan pangandikan, 

tembungipun : 

  Ibu : “Kepriye, Bapak, panjenengan dakaturi nimbang  putramu   

sakloron, abot endi?” 

Rama : “Ibu, saka pangrasaku padha, timbang bobote.” 

Ibu,    : “ Sokur, Bapak, Yen mengkono ayo padha nenuwun marang 

Gusti, muga-muga bobot kang wis timbangkuwi bisat tumus tekan 

ing ngati, tegese timbang boboting katresnane bocah sakloron.” 

Rama : “Iya, Ibu, aku jumurung ning ati, serta tutwuri murih bisa 

handayani. Muga-muga bocah sakloron kenembeng ing 

karaharjan.”  

Pralambang rama ibunipun penganten putri pangrengkuhipun dhumateng 

putra penganten kekalih, mboten emban cindhe emban siladan. Putro 

penganten rinengkuh putra piyambak, mboten kabedakaken. 

 

Selanjutnya bapak ibu kedua pengantin mengatakan : 

Ibu : “Gimana, Bapak, kamu diminta menimbang kedua putramu mana   

               yang lebih berat ?” 

Bapak : “ Ibu, dari pengamatanku sama beratnya.” 
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Inu : “ Syukur, Bapak, Kalau begitu mari sama-sama meminta kepada   

                 Tuhan, semoga beratnya timbangan tersebut dapat sampai ke  

                 hati, maksudnya besarnya rasa cinta keduanya. 

Bapak : “ Ya, Ibu, aku berharap dalam hati serta bisa membimbimbing   

dan memberi contoh keduanya dapat bimbingan dan kemuliaan. 

Sebagai perlambang bahwa kedua orang tua pengantin putri menganggap 

kedua pengantin sebagai anaknya sendiri dan tidak membeda-bedakan. 

  Setelah melaksanakan ritual timbangan kemudian dilanjutkan  

dengan ritual dulangan ‘saling menyuapi’ Menurut Soedjarwo S.Hardjo 

(1999:63) pengantin pria dan pengantin putri sama-sama memegang 

piring berisi nasi putih tanpa lauk-pauk. Selanjutnya mereka sama-sama 

“ngepel”  nasi, lalu melakukan suap-suapan sekali saja, yang dalam acara 

adat dinamakan dulangan. Sesudah keduanya melakukan suap-suapan, 

kedua piring ditangkepkan menjadi satu , hal seperti ini dinamakan 

gambuhan , kemudian kedua pengantin diberikan minim air putih. Hal ini 

mempunyai makna agar pengantin pria dan wanita tetap satu rasa dalam 

lahir dan batin, dalam usaha mencapai cita-citanya. 

  Sedangkan menurut HR.Sumarsono (2007:39) Antara pengantin 

putra dan putri saling menyuapi. Mengandung kiasan laku memadu kasih 

pasangan laki-laki dan perempuan (simbol seksual). Tentang upacara ini 

ada juga yang memaknai lain, yaitu tutur adiluhung ‘seribu nasehat yang 

sangat mulia’. 
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  Setelah itu dilanjutkan dengan ritual Sungkeman, yang merupakan 

ungkapan dharma bhakti kepada orang tuaserta mohon doa restu dengan 

berjongkok seperti orang menyembah menyentuh lutut orang tua 

pengantin putri, mulai dari pengantin putri dilanjutkan pengantin putra 

dan pada waktu sungkeman keris pusaka yang dipakai pengantin putra 

harus dilepas dulu. 

  Demikian prosesi ritual pengantin yang biasa dilakukan oleh 

masyarakat, meskipun kadang tidak semua menjalankan ritual tersebut 

tergantung dari keadaan setempat juga keadaan dan kemauan dari pihak 

yang melakukan upacara pernikahan.  
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif yaitu 

penelitian yang menggambarkan data-data dengan uraian-uraian dan 

penjelasan tentang suatu permasalahan, dimana  segala proses berlangsung 

dalam latar belakang yang wajar atau ilmiah. 

 

3.2    Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Rembang yang 

lokasinya merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Pemilihan lokasi di wilayah Kabupaten Rembang dilakukan dengan alasan 

sebagai berikut: 

1. Masyarakat Kabupaten Rembang mayoritas yang berkiblat pada      

tradisi di Kraton Surakarta, yang dianggap sebagai pusat budaya Jawa 

di Jawa Tengah. 

2.  Wilayah Kabupaten Rembang mencakup seluruhnya 14 Kecamatan, 

dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tuban Jawa Timur. 

Sehingga dalam wilayah ini  dapat ditemukan variasi-variasi tentang     

prosesi ritual pengantin jawa. 

  3.   Nara sumber dari wilayah Kabupaten     Rembang    sangat memahami    
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filosofi    asal mula dari diciptakannya suatu rangkaian acara, 

sehingga bermanfaat   dalam mempermudah perolehan data penelitian. 

  Penelitian dilakukan pada bulan April  2009 sampai Juni 2009. 

Alasan pemilihan waktu penelitian adalah pada bulan-bulan tersebut 

masyarakat Jawa lebih banyak meyakini sebagai waktu yang baik untuk 

prosesi pernikahan.  

 

3.3       Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari berbagai macam 

sumber yang dianggap dapat mendukung penelitian ini, antara lain sebagai 

berikut : 

 

3.3.1 Informan. 

Para informan yaitu orang yang telah memberikan informasi 

Sehubungan dengan pokok-pokok dalam permasalahan yang akan 

diungkapkan oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan disini adalah 

para tokoh adat, tokoh  masyarakat,  dan  perias pengantin yang dianggap  

mempunyai pengetahuan tentang upacara ritual pengantin jawa. 

 Adapun cara pemilihan informan, dengan mendatangi beberapa  

tokoh-tokoh masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Rembang, 

dalam hal ini kami mendatangi orang-orang tersebut dengan 

mempertimbangkan wilayah di beberapa kecamatan sehingga dari lokasi 

tersebut kami anggap sudah mewakili  wilayah Kabupaten Rembang.  
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3.3.2 Dokumentasi. 

Data lainnya berupa sumber literatur atau buku-buku yang sesuai 

dengan masalah  penelitian, majalah ilmiah, sumber dari arsip,  dokumen 

pribadi dan dokumen resmi. 

  Buku dan majalah ilmiah sangat berharga bagi peneliti guna 

menjajagi persepsi masyarakat tentang ritual pengantin jawa di lokasi 

penelitian. Sumber arsip, peneliti bisa memperoleh informasi subyek yang 

sedang diteliti. Dokumen pribadi berupa surat, buku harian cerita seeorang 

tentang persepsi masyratakatnya terhadap pemahaman makna ritual 

pengantin jawa. 

 

3.4     Teknik Pengumpulan Data 

   Penelitian dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara, observasi  

langsung, dan studi kepustakaan. Hal ini bertujuan agar diperoleh data 

yang akurat yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. 

 

3.4.1 Wawancara 

Wawancara yang peneliti lakukan berupa pembicaraan formal. 

mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai, kemudian peneliti 

juga dengan  membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang 

datanyakan dalam proses wawancara, dan  yang terahir dengan wawancara 

buku terbuka, dalam hal ini menggunakan serperangkat pertanyaan. 
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Teknik ini dipergunakan peneliti untuk menggali data dan 

informasi tentang pengalaman hidup, pemerolehan cerita yang dituturkan, 

pengaruh bagi masyarakat dan unsur-unsur kebudayaan  bagi masyarakat 

setempat, maka diadakanlah wawancara dengan para informan yang 

dianggap mengetahui  tentang  Obyek yang diteliti.   

 

3.4.2 Observasi 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

jenis partisipan. Pengamat ikut berpartisipasi dalam aktivitas pelaksanaan 

ritual pengantin yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam tahapan ini 

peneliti mengamati persiapan penyelenggaraan upacara pengantin baik 

secara fisik mupun   nonfisik dalam arti ritual-ritual tertentu yang 

dilakukan oleh calon mempelai dan keluarganya.  

Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami 

berbagai kondisi secara menyeluruh baik segi persiapan-persiapan yang 

dibutuhkan untuk jalannya prosesi upacara pengantin maupun kegiatan 

yang berhubungan dengan ritual adat yang berhubungan dengan 

kepercayaan, maupun kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat. 

Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung terhadap 

segala sarana maupun prasarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan 

upacara pengantin baik benda-benda,   macam peralatan yang dipakai 

maupun prosesi ritual yang berhubungan dengan kepercayaan yang 

diyakini. Dengan demikian dapat memperkaya data dan informasi.. 
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3.5     Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian besar. Analisis data 

berfungsi untuk mengorganisasikan data. Data terkumpul yang terdiri dari 

catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, biografi dan 

artikel.  

Data ini diperoleh dari Sesepuh masyarakat yang ada di seputar 

wilayah Kabupaten Rembang, masyarakat di beberapa kecamatan di 

Kabupaten Rembang dan para juru rias pengantin yang dianggap 

mempunyai pengetahuan tentang makna fillosofis dalam  ritual pengantin 

jawa. Data yang diperoleh berupa cerita dan persepsi masyarakat tentang 

makna filosofis   prosesi ritual pengantin jawa dan pelaksanaan prosesi 

yang telah membudaya dalam masyarakat. 

Data tersebut kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif 

kulaitatif yakni dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan data yang 

berupa pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kategori, tidak berupa angka-

angka. Kemudian untuk menganalisis data dalam penelitian ini pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan folklor. 

 

3.5.1 Reduksi Data 

Merupakan proses seleksi, pemfokuskan, penyederhanaan dan 

abstraksi data kasar yang ada dalam suatu catatan khusus. Dengan 



51 

 

melakukan reduksi, data dapat disederhanakan dan ditransformasikan 

melalui seleksi ketat, ringkasan serta penggolongan satu pola. 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua 

kategori yaitu : 1) upacara adat pengantin Jawa dan, 2) upacara tradisi 

ritual pengantin Jawa. Yang tergolong dalam upacara adat pengantin jawa 

merupakan kebiasaan-kebiasaan yang lazim dilakukan oleh masyarakat 

jawa sebagai bentuk kepercayaan yang dilandasi oleh kondisi sosial, 

sistem kekerabatan dalam masyarakat. Sedangkan yang tergolong dalam 

upacara tradisi ritual pengantin jawa lebih memberikan fokus pada 

pelaksanaan prosesi  ritual pengantin Jawa itu sendiri. 

 

3.5.2    Sajian Data 

Adalah rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset yang dilakukan sehingga peneliti akan mudah memahami 

apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. 

 

3.5.3    Penarikan Simpulan 

Dari awal pengumpulan data peneliti perlu mengerti apa arti hal-

hal yang ditelitinya dengan cara pencatatan, pola-pola, pernyataan 

konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat sehingga memudahkan 

dalam pengambilan keputusan. Untuk lebih jelasnya, proses analisis 

interaktif dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut : 
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Gambar 3.6.4.1. Diagram Teknik Analisis Data (Sumber: Sutopo, 

2002:96) 

Pada tahap awal dilakukan pengumpulan data melalui wawancara 

dengan masyarakat sekitar wilayah Kabupaten Rembang, Peneliti  secara 

langsung mengamati upacara ritual pengantin jawa baik upacara adatnya 

maupun acara inti prosesi ritual pengantin, kemudian menggali persepsi 

mengenai makna filosofis dari prosesi ritual tersebut dari para sesepuh dan  

perias pengantin, kemudian dikaitkan  informasi lain mengenai tata 

upacara ritual pengantin. Masyarakat Rembang percaya bahwa upacara 

ritual pengantin jawa mempunyai makna filosofis yang sangat agung  yang  

dapat mendatangkan  barkah dan keselamatan baik bagi keluarga kedua 

pengantin maupun keluarga pengantin baru tersebut. 

 

3.5.4 Teknik Pemaparan Hasil Analisis Data 

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh, tahap 

selanjutnya adalah pemaparan hasil analisis data, dalam tahap ini peneliti 

berusaha menyajikan hasil analisis data dengan dua metode yaitu  informal 

dan  formal. 

Sajian Data Reduksi Data 

Penarikan Simpulan 

Pengumpulan Data
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BAB IV 

TATACARA DAN FILOSOFI RITUAL PENGANTIN JAWA 

 

Tatacara pelaksanaan ritual pengantin Jawa cukup beragam,  pelaksanaan 

ritual yang ada pada  suatu tempat memiliki berbagai perbedaan dengan tempat 

lain. Akan tetapi pada dasarnya perbedaan tersebut lebih menekankan dalam 

aspek teknis yang pada umumnya  berupa penghilangan atau dilakukannya suatu 

kegiatan dalam upacara pengantin.  

Dalam artian pada beberapa tempat tatacara dalam pelaksanaan ritual 

pengantin  tidak melakukan semua urutan prosesi tatacara ritual pengantin, ada 

yang cukup dengan dilakukan prosesi sasarahan dan sungkeman, atau juga hanya 

melaksanakan beberapa ritual yang lainya, jadi tidak semua urutan tatacara 

prosesi ritual pengantin jawa tersebut dilaksanakan sepenuhnya.  

Pada umumnya, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam prosesi 

ritual pengantin Jawa memiliki makna filosofi tertentu. makna filosofi lebih 

menekankan pada dasar pemikiran dilakukannya suatu kegiatan yang bertujuan 

tertentu yang masing-masing mempunyai makna yang dianggap penting bagi 

masyarakat jawa. 

Namun demikian dari hasil penelitian tentang tata cara pelaksanaan ritual 

pengantin Jawa di Rembang Jawa Tengah secara umum  adalah sebagai berikut: 

 

 

 



54 

 

4.1    Pemasangan  Tarub Agung 

Tarub agung  atau biasa disebut dengan tarub ‘anyaman yang 

terbuat dari blarak  ‘daun kelapa`. Menurut Adjied dan Tessa (2002) kata 

tarub berasal dari kata benda yang menunjukkan pengertian tentang suatu  

bangunan darurat yang khusus didirikan di depan rumah atau disekitar 

rumah orang yang mempunyai hajat menyelenggarakan perhelatan 

perkawinan degan tujuan rasionil dan irrasionil. Rasionil yaitu membuat 

tambahan ruang untuk tempat duduk tamu, menata meja dan perlengkapan 

untuk resepsi perkawinan. Irrasionil karena pembuatan tarub menurut adat 

harus disertai dengan macam-macam persyaratan khas yang disebut srana-

srana  `sesaji`, maka demikian mempunyai tujuan keselamatan lahir batin 

dalam arti luas. 

Adapun sarana tarub yang pokok yang disebut tuwuhan terdiri dari  

sepasang pohon pisang raja yang berbuah yang maknanya  mempelai kelak 

menjadi pimpinan keluarganya,  lingkungannya dan masyarkaat dengan 

sebaik-baiknya. Seperti pohon pisang dapat tumbuh dan hidup dimanapun 

saja, maka diharapkan mempelai berdua pun dapat hidup dan 

menyesuaikan diri dari lingkungan manapun juga dan berhasil (berbuah). 

Dalam ritual tarub agung, dirangkai sepasang tebu wulung `tebu 

yang berwarna ungu` melambangkan mantabnya kalbu,. Pasangan baru itu 

akan membina keluarga dengan sepenuh hati, dengan segala tekad dan 

pikir bijak, akan selalu mempertahankan kehidupan keluarga. Cengkir 

gading `kelapa muda yang berwarna kuning` melambangkan kencang-
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kuatnya pikiran baik, artinya pasangan itu saling mencintai dengan 

sungguh-sungguh dan akan saling memelihara. Berbagai macam dedaunan 

segar seperti beringin, mojokoro, alang-alang, dadap srep, memiliki dasar 

filosofis bahwa pasangan temanten tumbuh dengan kuat dalam kehidupan 

berkeluarga dan selalu berada dalam keadaan selamat.  

Sepasang tebu wulung, Tebu artinya anteping kalbu `tekad yang 

bulat`. Wulung artinya mulus matang, maknanya dari mempelai diharapkan 

segala sesuatu yang sudah dipikir matang-matang atau mulat serira 

hangrasawani. 

Dua janjang buah kepala gading yang masih muda ‘cengkir’. 

Kelapa gading adalah kelapa yang kulitnya kuning, cengkir adalah kelapa 

muda yang berwarna kuning. Maknanya ,cengkir-kencening pikir, 

kemauan yang keras. Dari mempelai diharapkan, agar memiliki kemauan 

yang keras untuk dapat mencapai tujuan hidup yang penuh perjuangan 

bahagia dan harmonis. 

Kelengkapan tarub (uborampen tuwuh). Terdiri dari daun ringin, 

daun mojo, daun koro, daun andong, daun alang-alang, dan daun opo-opo. 

Maknanya adalah mempelai kelak dapat tumbuh seperti pohon beringin 

menjadi pengayoman lingkungannya, dan agar semau dapat berjalan 

dengan selamat sentausa lahir batin atau ojo ana sekoro-koro alias alangan 

sawiji opo. 

Pemasangan Tarub agung ini merupakan salah satu syarat yang 

biasa dipenuhi oleh sebagian masyarakat Jawa. Dengan memasang tarub 
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agung ini, masyarakat umum akan cepat mengetahui bahwa keluarga yang 

bersangkutan sedang mempunyai hajat untuk menyelenggarakan upacara 

pernikahan. Hal ini seperti ilustrasi berikut :  ing prosesi ngantenan 

biasanipun sakderenge wonten pemasangan tarub agung kangge tondho 

badhe wonten damel khajatan... (Sarwo Wawancara 1, 18 April 2009) 

`dalam prosesi pengantin, kami biasa mendahuluinya dengan  kegiatan 

tarub sebagai tanda akan diadakannya hajatan`. 

Secara simbolis  rumah yang dipasang tarub agung dalam waktu 

dekat akan melaksanakan hajatan pengantin. Keutamaan pemasangan 

tarub agung ini adalah semacam tanda buat masyarakat luas. Tanda ini 

cukup efektif fungsinya, sehingga selama tarub itu di pasang keluarga 

yang bersangkutan akan mendapat perhatian dari masyarakat dan 

mendapat hak-hak istimewa, masyarakat akan secara sukarela membantu 

segala hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan hajatan.  

Sebelum pemasangan tarub agung sebagian masyarakat yang 

belum terpengaruh oleh tradisi Islam akan melakukan sesaji khusus, yang 

terdiri dari nasi tumpeng, berbagai macam buah-buahan termasuk pisang 

dan kelapa, berbagai macam lauk-pauk, kue-kue, minuman, bunga, jamu, 

jampe, tempe, daging kerbau, gula kelapa, dan sebuah lentera.  

Sesaji ini melambangkan sebuah permohonan supaya mendapatkan 

berkah dari Gusti Allah Yang Maha Kuasa dan para leluhur dan sekaligus 

sebagai sarana untuk menolak mahluk-mahluk jahat. Hal ini seperti 

ilustrasi berikut : .....Warga mriki khususipun ingkang dereng terpengaruh  
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tradisi islam, tasih ngangge sesaji  (Kusnan, Wawancara 2, 18 April 2009) 

`masyarakat disini (Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang) khususnya   

yang belum terpengaruh oleh tradisi Islam, sebagian sering memasang 

sesaji`.  

Sesaji tersebut ditempatkan dibeberapa tempat dimana prosesi 

upacara dilaksanakan seperti di  kamar mandi, dapur, pintu depan, dibawah 

tarub, di jalan dekat rumah dan lain-lain. Sebuah upacara perkawinan Jawa 

memiliki beberapa ritual tradisional. Dalam hal ini peranan seorang perias 

pengantin sangatlah penting, yang akan merias dan mendandani kedua 

pengantin, memimpin seluruh jalannya upacara perkawinan bertanggung 

jawab mengenai sesaji dan lain-lain. 

 

4.2    Among Tuwuh 

Slametan among tuwuh diselenggarakan oleh keluarga mempelai 

wanita. Sesuai dengan namanya, slametan `ritual Jawa yang bertujuan 

untuk memperoleh keselamatan`. Terlebih-lebih hajatan besar seperti 

upacara pernikahan yang  menguras tenaga dan pikiran, maka slametan 

mendapat perhatian utama. Sebegaimana penjelasan berikut :  ....Boten 

sedoyo warga  nindakke, nanging kula lan sebagaian warga mriki 

ngowontenake slametan among tuwuh (Suryanto, wawancara 3, 17 Mei 

2009),`Tidak semua warga melakukan, tapi saya dan sebagian orang disini 

biasa melakukan slametan Among Tuwuh`. 
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Makna Among Tuwuh adalah sarana untuk mengemban sejarah 

keluarga. Among berarti mengemban dan tuwuh berarti tumbuh atau 

berkembang. Dengan adanya upacara pernikahan itu diharapkan akan lahir 

generasi atau keturunan yang dapat menurunkan perkembangan sebuah 

keluarga. 

 

4.3    Tirakatan Malam Midodareni 

Malam midodareni biasanya dilakukan dengan cara tirakatan dan 

lek-lekan. Para sesepuh, pinisepuh dan orang tua sering semalam suntuk 

tidak tidur. Hampir tiap-tiap desa ritual lek-lekan yang tidak tidur 

semalaman ini selalu dilakukan. Tujuannya adalah untuk menolak balak. 

Keluarga yang sedang mempunyai gawe besar itu diharapkan akan jauh 

dari mara bahaya, sehingga pelaksanaan upacara pernikahan menjadi 

lancar.  Seperti ilustrasi berikut : Midodareni tansah diwontenaken kanthi 

lek-lekan sedalu muput, meniko warisan poro pinisepuh ingkang 

maksudipun kangge tolak bala..... (Tahar, wawancara 4, 17 Mei 2009). 

`Midodareni selalu dilakukan dengan tidak tidur semalam. Ini adalah 

warisan sesepuh, dengan tujuan untuk menolak bala` 

Upacara tirakatan malam midodareni ini berlangsung di malam hari 

sebelum pelaksanaan Ijab dan Panggih `bertemu` di keesokan harinya.  

Orang tua calon pengantin putri memberikan suapan kepadanya untuk 

terakhir kalinya, karena mulai besok  sudah berada di bawah tanggung 

jawab suaminya. Sesaji untuk midodareni, meliputi  nasi gurih, ingkung 
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ayam, beberapa sayuran masak, kembang telon, teh dan kopi pahit, 

minuman dari air kelapa dengan gula kelapa, lampu minyak yang 

dinyalakan, pisang raja, kembang setaman, jedah ketan, cerutu dan pipa 

yang dibuat dari daun papaya.  

Barang-barang yang diletakkan di kamar pelaminan terdiri dari 

sepasang kembar mayang, dua pot tanah diisi dengan bumbu-bumbu, jamu, 

beras, kacang dan ditutupi dengan kain bermotif banguntulak, dua kendi 

diisi air suci dihirup dengan daun dadap srep, ukub `nampan yang 

diatasnya ditaruh beberapa dedaunan dan bunga wangi` dan diletakkan di 

bawan tempat tidur, suruh ayu, daun sirih dengan seperangkatnya, buah 

pinang, dan tujuh macam kain dengan pola lorek. Sesaji ini bisa 

dikeluarkan dari kamar pada waktu tengah malam, dan anggota keluarga 

ataupun tamu boleh memakannya. 

Bersamaan dengan malam tirakatan midodareni, dilakukan pula 

upacara siraman untuk calon pengantin putri. Siraman ini menggunakan air 

khusus yang dinamakan  tirta perwita sari `Air  yang diambil dari tujuh 

sumber mata air yang yang dianggap suci  yang berada di sekitar desa 

tersebut` . Siraman `mandi`  dalam upacara perkawinan dimaksudkan 

untuk membersihkan sepasang calon pengantin itu lahir dan batin. Upacara 

siraman diselenggarakan satu hari sebelum ritual ijab dan panggih. 

Siraman  untuk calon pengantin putri dilakukan di rumah orang tuanya, 

demikian juga calon pengantin pria dimandikan di rumah orang tuanya.  
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Sebelum upacara ritual siraman  dibutuhkan beberapa persiapan 

berupa tempat khusus atau biasanya kamar mandi sebagai lokasi 

pelaksanaan ritual tersebut, namun pada masa sekarang ini lebih banyak 

memakai tempat khusus yang sengaja dibuat. Kemudian disiapkan pula  

daftar  orang-orang yang akan memandikan pengantin, selain orang tua 

pengantin juga beberapa ibu  lanjut usia dengan reputasi yang baik akan 

diundang untuk ikut memandikan pengantin termasuk juga para nenek dari 

pengantin.  

Mereka tersebut diundang berdasarkan pilihan atas sikapnya yang 

baik, jumlahnya biasanya tujuh orang, tujuh dalam bahasa Jawa adalah 

pitu, mereka diharapkan untuk bisa memberi  pitulungan `pertolongan`.  

Barang-barang yang harus disiapkan terdiri dari tempat air 

berukuran besar, biasanya terbuat dari tembaga atau perunggu, air dari 

sumber atau sumur, kembang setaman, yang terdiri dari mawar, melati, 

kantil dan kenanga yang ditaruh di dalam air yang untuk mandi, bedak 

basah lima warna yang berfungsi sebagai sabun, sampo tradisional yang 

terbuat dari abu merang `abu sisa pembakaran jerami`, air kelapa dan air 

jeruk, dua kelapa yang diikat jadi satu, kursi kecil yang ditutup dengan 

tikar tua, kain putih, beberapa macam dedaunan, dlingo-bengle `dedaunan 

untuk jamu`, kain bangun tulak empat pola untuk melawan perbuatan 

jahat, kain tenun lurik dengan pola  yuyu sekandang  `kepiting satu 

kandang` dan pola watu `batu`, selembar kain putih yang dipakai selama 
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siraman, kain batik dengan motif grompol dan nagasari, handuk, kendi dan 

gayung.  

Sesaji tradisional  ritual Jawa dianggap sangat penting karena 

mempunyai arti simbolis yang bertujuan memohon perlindungan Tuhan 

Sang Pencipta, mengingat dan menghormati, mengharapkan restu dari para 

leluhur, menghindari perbuatan jahat dari mahluk-mahluk halus maupun 

manusia-manusia jahat, agar upacara  berlangsung dengan selamat dan 

sukses. 

Sesaji siraman terdiri dari tumpeng robyong, buah-buahan, telur 

ayam, kelapa yang telah dikupas kulitnya, gula kelapa, lentera, kembang 

telon `bunga tiga macam` kenanga, melati dan kantil, tujuh macam bubur, 

kue-kue manis, penganan `makanan` dari beras ketan, dan seekor ayam 

jago. Ritual Selamatan Tumpeng Robyong yang terdiri dari sego golong, 

jajan pasar, jenang sengkolo dan pisang raja. Arti dari selamatan ini ialah : 

Tumpeng rombyong artinya jumeneng ngayomi keluarga. Sego golong 

artinya gumelondong rejekinya. Jenang sengkolo artinya hilang 

sengkalanya (segala macam rintangan).  

Sarana siraman untuk calon pengantin putri berupa air kembang 

setaman. Siraman dimulai dilaksanakan oleh para pinisepuh yang 

kemudian dilanjutkan dengan merias calon pengantin putri dengan ubo 

rampen ` bahan ataupun peralatan yang dibutuhkan`. Selesai acara siraman 

diadakan acara selamatan tumpeng robyong yang terdiri dari sego golong, 

jajan pasar, jenang sengkolo dan pisang raja.  
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Sesudah upacara siraman kemudian dilanjutkan dengan upacara 

ngerik rikma  `menggunting sebagian rambut calon pengantin putri`. Ritual 

ini dilakukan sebelum pengantin duduk kursi pelaminan, calon pengantin 

wanita duduk di ruang pelaminan. perias  dengan hati-hati mempergunakan 

seluruh kemampuannya mulai merias calon pengantin wanita, mukanya 

dirias, rambutnya digelung sesuai dengan pola perkawinan yang telah 

ditentukan. Sesudah selesai calon pengantin wanita akan didandani dengan 

kebaya dan kain batik dengan pola sidomukti atau sidoasih melambangkan 

dia akan hidup makmur dan dihormati oleh orang lain. 

Ritual Midodareni, mengandung makna calon pengantin putri 

malam ini menjadi sangat cantik bak seorang dewi dan dia akan dikunjungi 

oleh beberapa dewi kahyangan sesuai dengan kepercayaan kuno. Dia harus 

tinggal di kamar malam itu dari jam enam sore hingga tengah malam 

ditemani oleh beberapa ibu yang memberi kepadanya nasihat-nasihat yang 

berguna.  Sesudah selesai calon pengantin wanita akan didandani dengan 

kebaya dan kain batik dengan pola sidomukti atau sidoasih melambangkan 

dia akan hidup makmur dan dihormati oleh orang lain.  

Midodareni besal dari kata  Widodari ‘bidadari’. Malam 

midodareni adalah malam menjelang langsungnya perkawinan. Pada 

malam itu diadakan selamatan sekadarnya dengan sesaji-sejaji khusus 

untuk memohon turunnya bidadari dari khayangan untuk memberkahi dan 

merestui calon pengantin putri agar wajahnya menjadi secantik bidadari. 

Yang hadir para pinisepuh, keluarga terdekat dan kerabat lainnya. 
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4.4     Ijab Qobul 

Upacara ijab qabul melibatkan aparat dari instansi pemerintah, 

dalam hal ini dilakukan oleh penghulu atau petugas  pencatat pernikahan 

dari Kantor Urusan Agama ( KUA )  Departemen Agama RI.  Petugas dari 

KUA di samping ahli dalam data administrasi juga  menguasai dalam 

bidang keagamaan. Sebagaimana keterangan berikut : ijab qobul inggih 

meniko adicara ritual temanten ingkang mesti diwontenaken lan dipun 

pandu saking petugas kua minangka sahipun pernikahan miturut hukum 

pemerintahan ..... (Jumakir, Wawancara 5, 19 Mei 2009). `Ijab Qobul 

adalah inti kegiatan ritual yang pasti ada dalam upacara pernikahan atau 

temanten, yang diselenggarakan dengan melibatkan pejabat pemerintah`. 

Hal ini juga berkaitan dengan pencatatan pernikahan secara sah oleh 

pemerintah  

Dengan upacara ijab qabul berarti  telah terjadi pemindahan 

kekuasaan seorang wanita dari tangan wali ke pihak pengantin pria. 

Setelah mendapat wewenang  suami juga dituntut untuk bertanggung 

jawab penuh terhadap istrinya. Upacara ijab merupakan hal yang paling 

penting untuk legalisasi sebuah perkawinan, ijab dilaksanakan sesuai 

dengan agama dari pengantin tersebut.  

Di tempat pelaksanaan ijab  biasanya diletakkan sebuah sesaji yang 

berupa sanggan. Sesudah selesei dilanjutjan upacara tradisional panggih 

dan lain-lain serta resepsi yang dilaksanakan untuk melengkapi seluruh 

proses upacara pekawinan.  
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Pesiapan ijab qabul di rumah calon pengantin wanita. Para petugas 

among tamu telah siap di tempat masih-masing dengan mempersiapkan 

segalanya. Petugas menjemput penghulu beserta pejabat pencatat nikah 

KUA. Para saksi diharapkan sudah hadir di tempat upacara setengah jam 

sebelum acaraijab qabul dimulai. Penghulu dan 2 (dua) orang saksi dari 

kalangan keluarga maupun teman dekat. Mempelai pria dengan pengiring 

datang langsung di tempat upacara. Setelah upacara ijab selesai, diteruskan 

pembacaan doa. 

Selama diadakan upacara aijab qabul pengantin wanita duduk di 

pelaminan di dampingi oleh ibu. Setelah pembacaan do’a selesai 

diteruskan dengan upacara temu/panggih. Bapak pengantin wanita 

membawa pengantin pria ke tempat upacara dan ibu pengantin wanita 

membawa pengantin wanita ke tempat upacara untuk melakukan sawatan 

sedak `lempar sirih atau lebih dikenal dengan nama balangan`. 

Mempelai pria diapit oleh 2 (dua) orang  pinisepuh pria menuju ke 

tempat bertemu, berhenti 2 (dua) langkah dari tempat tersebut. Mempelai 

diapit 2 (dua) orang pini sepuh putri dari pelaminan menuju ke tempat 

tersebut. Setelah masing-masing berhenti, dimualailah balangan-balangan 

“saling melempar” masing-masing melemparkan sirih yang digulung. 

Makna dari melempar sirih adalah menguji keaslian kedua pengantin. 

Menurut kepercayaan salah satu dari pengantin sirih maka yang palsu 

menjadi aslinya menjadi hewan atau orang lain. 
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4. 5     Temu Manten (pengantin) 

Setelah upacara Ijab Qabul, dilanjutkan dengan prosesi temu 

pengantin. Kedua mempelai pengantin sudah resmi menjadi suami istri. 

Prosesi temu pengantin ini juga sering disebut dengan upacara panggih.  

Upacara panggih ini  masing-masing mempelai di sertai dengan pengiring. 

Prosesi temu pengantin ini sekaligus menjadi ajang publikasi bagi kedua 

mempelai yang secara simbolis menunjukkan bahwa dirinya adalah 

pasangan sah suami istri. Ini juga dimaksudkan untuk memohon doa restu 

bagi hadirin. Sebagaimana penjelasan berikut: saksampunipun ijab qobul 

kelaksanan,lajeng diwontenaken temu manten ingkang dipun iringi 

kulawarga saking temanten kekalih (Suwarji, wawancara  6, 19 Mei 2009). 

`Setelah Ijab Qobul diadakan Temu Manten, yang mana masing-masing 

manten memiliki pengiring sendiri-sendiri`.  

Dalam ritual Temu Manten, bentuk  hiasan seperti pecut, 

mengandung maksud pasangan temanten tidak mudah putus asa, harus 

selalu optimis dan dengan ketetapan hati membina kehidupan yang baik. 

Adanya bentuk hiasan seperti payung, dimaksudkan mereka menjadi 

pelindung keluarga dan masyarakat. bentuk hiasan seperti belalang, supaya 

mereka bersemangat, cepat dalam berpikir dan betindak untuk 

menyelamatkan keluarga.  

Bentuk hiasan seperti burung, supaya mereka mempunyai motivasi 

yang tinggi dalam hidupnya. Daun beringin dimaksudkan mereka 

melindungi keluarga dan orang lain. Daun kruton di maksudkan  temanten 
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terlepas dari godaan mahluk-mahluk jahat. Daun dadap srep, daun ini 

dikenal sebagai kompres yang baik untuk menurunkan panas, 

dimaksudkan supaya keluarga itu selalu mempunyai pikiran jernih dan 

tanang dalam menghadapi berbagia macam masalah. Dlingo-bengle jamu 

ini bisa mengobati infeksi dan berbagai penyakit, ini dimaksudkan untuk 

melindungi diri dari gangguan roh-roh jahat. Bunga Patra Manggala untuk 

memperindah hiasan dan sekaligus menolak perbuatan jahat. 

 

4.6      Ritual Menginjak Telor.  

Ritual ini disebut pula dengan istilah Wiji Dadi. Dalam ritual ini 

pengantin pria menginjak  hingga pecah sebuah telur  ayam dengan kaki 

kanannya, kemudian pengantin wanita membersihkan kaki tersebut dengan 

air yang dicampuri oleh beberapa macam bunga. Hal ini melambangkan 

bahwa pengantin pria siap menjadi ayah yang bertanggung jawab 

sedangkan pengantin putri siap mengurus suami dengan setia. Seperti 

ilustrasi berikut : tradisi meniko dilampahi kanti ngidak tigan dening 

penganten kakung lajeng temanten putri ngresiki sukunipun temanten 

kakung. seiring wedal tradisi meniko sakmangke sampun  kathah ingkang 

diicalaken (Suwarji, wawancara 8, 19 Mei 2009).Tradisi ini dilakukan 

dengan menginjak telor oleh pengantin pria, dan pengantin wanita 

membersihkan kaki pengantin pria. Tradisi ini sudah banyak ditinggalkan 

seiiring waktu yang berjalan  
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Dalam ritual menginjak telor. Penganti pira menginjak  hingga 

pecah sebuah telur  ayam dengan kaki kanannya, kemudian pengantin 

wanita membersihkan kaki tersebut dengan air yang dicampuri oleh 

beberapa macam bunga. Ini melambangkan bahwa pengantin pria siap 

untuk menjadi ayah yang bertanggung jawab sedangkan pengantin putri 

akan mengurusi suaminya dengan setia. Sebagai seorang pria, dengan 

tekad yang bulat (telur) sekali sudah melangkah dengan itikad yang baik, 

maka pantang mundur, maju terus untuk meraih kebahagiaan hidup 

bersama. Sebagai seorang isteri, yang setia berkewajiban mensucikan 

nama baik suami, supaya tetap harum, bila suami salah langkah ata salah 

tindakan. Karena kesetiaan sang istri sang suami membantuk sang istri 

mengangkatnya sebagia rasa terima kasih atas kesetiaannya.  

Sebagai seorang ayah berkewajiban memberi contoh dan 

menunjukkan jalan kebahagiaan keluarga (berkeluarga), dan sang ibu 

mendorong memberikan restunya untuk mencapai cita-citanya dengan 

bekal persatu paduan mempelai berdua yang abadi. Mangku / nimbang. 

Setelah sampai di pelaminan, sang bapak duduk di sebalah kanan, dan 

yang wanita di sebelah kiri. Lantas ibunya bertanya “berat mana pak” yang 

dijawab oleh bapaknya “sama saja”, Maksudnya adalah sebagai seorang 

ayah tidak boleh membeda-bedakan  anak sendiri dengan menantu. Sama-

sama sudah menjadi anak. 
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4.7     Sindur Binayang 

Sesudah ritual Wiji Dadi `Menginjak telur`, ayah dari pengantin 

putri berjalan di depan pengantin putra menuju kursi pengantin di depan 

Krobongan ` kamar khusus yang terletak di tengah-tengah rumah joglo 

gaya jawa` sedangkan ibu dari pengantin wanita berjalan di belakang 

pengantin sambil menutupi pundak pasangan pengatin tersebut dengan 

kain sindur. Seperti ilustrasi berikut : ing kegiatan sindur binayang, bapak 

temanten putri mlampah wonten ngajeng temanten kekalih tumuju 

palenggahan temanten ngajeng krobongan,lajeng ibu temanten putri 

mlampah ing wingking temanten kanti nyepengi pundakipun temanten 

kekalih. ( Martoyo, wawancara 9, 20 Mei 2009). `Dalam kegiatan Sindur 

Binayang, ayah dari pengantin putri berjalan di depan pengantin menuju 

kursi pengantin di depan Krobongan, sedangkan ibu dari pengantin wanita 

berjalan di belakang pengantin sambil menutupi pundah pasangan pengatin 

tersebut` 

Pengantin pria dan wanita bersama-sama duduk di pangkuan 

ayahanda pengantin wanita, beliau akan berkata bahwa  sama-sama 

mencintai keduanya. Selanjutnya ayahanda mendudukan sepasang 

pengantin itu di kursi mahligai perkawinan yang merupakan tanda bahwa 

beliau telah menyetujui perkawinan tersebut dan memberikan restunya.  

Ritual Sindur Binayang ini dilaksanakan  Sesudah ritual Wiji Dadi, 

yaitu dari pengantin putri berjalan di depan pengantin menuju kursi 

pengantin di depan Krobongan, sedangkan ibu dari pengantin wanita 
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berjalan di belakang pengantin sambil menutupi pundak pasangan pengatin 

tersebut dengan kain sindur. Ini melambangkan ayah menunjukkan jalan 

ke kebahagiaan, sedangkan ibu memberikan dukungan. Krobongan atau 

petanen adalah kamar khusus yang terletak di tengah-tengah rumah Joglo 

gaya Jawa, di depan kamar itu berdiri dua patung kayu yang disebut Loro 

Blonyo, yang melambangkan kemakmuran.  

Sedang upacara Bubak kawah dilakukan sesudah upacara Panggih, 

minum rujak degan kelapa mudah di depan krobongan. Kemudian istrinya 

ikut mencicipi sedikit dari gelas yang sama, diikuti anak mantu dan 

terakhir pengantin putri. Bubak kawah ini hanya dilakukan oleh orang tua 

yang mengawinkan untuk pertama kali anak putrinya. Bubak kawah ini 

merupakan perlambangan permohonan, agar sepasang pengantin itu cepat 

mendapatkan keturunan. 

 

4.8     Ritual kacar-kucur atau tampa kaya 

Setelah ritual tumplak punjen, kemudian dilanjutkan dengan ritual      

daharklimah atau dahar kembul ‘makan bersama’. Sepasang pengantin itu 

makan bersama, saling menyuapi. Ibu perias sebagai pimpinan upacara 

membersihkan sebuah piring, serbet kepada mempelai wanita juga nasi 

kuning dengan lauk-pauk berupa telur goreng, kedelai, tempe, abon dan ati 

ayam. Mempelai pria membuat tiga kepal nasi dan lauk-pauknya dengan 

tangan kanannya. Mempelai wanita makan dulu kemudian mempelai pria, 

sesudah itu mereka minum teh manis. Seperti ilustrasi berikut : Kacar 
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kucur tampa kaya dipun awali rumiyin dahar kembulan lajeng  

diterasaken acara tanem lan  ngesokaken gunokoyo ing inggilipun kacu 

(Martoyo, wawancara 11, 22 Mei 2009). `Kacar-kucur tampa kaya 

didahului dengan dahar kembulan, kemudian dilakukan acara tanem dan 

meletakkan gunokoyo diatas sapu tangan`. 

Selanjutnya, orang tua mempelai wanita menjemput orang tua 

mempelai pria di depan rumah diamana upacara ini diselenggarakan, 

kemudian mereka berjalan bersama-sama ke tempat upacara, para ibu 

berjalan di depan bapak-bapak mengiringi dari belakang. Kedua orang tua 

mempelai pria didudukkan di sebelah kiri pengantin, sedangkan kedu 

orang tua mempelai wanita duduk di sebelah kanak pengantin.  

Dalam upacara ini, terdapat kegiatan Tanem. Setelah bapaknya 

memutar menghadapi kedua mempelai tersebut, dan dengan memegang 

bahu kedua mempelai, mendudukkan mereka diatas pelaminan. Setelah 

duduk, diambillah rucuh kelapa muda, diminum oleh bapaknya, kemudian 

ibunya, dan selanjutnya kedua mempelai meminumnya yang didahului 

oleh pengantin pria.. Dalam kegiatan Kacar Kucur,  mempelai wanita 

membeberkan kacu bangun tulak `kain tolak bala` dipangkuannya dan 

mempelai pria meletakkan gunokoyo `kacang-kacangan` dari kantung tikar 

ke atasnya, sampai habis dan pengantin wanita membungkusnya rapat-

rapat dengan kacu tersebut dan setelah diikatnya, diserahkan kepada 

ibunya untuk disimpan.  
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Ritual Kacar kucur  Tampa Kaya `suapan` . Acara ini 

melambangkan mereka akan bersama-sama mempergunakan dan 

menikmati kekayaannya. Kacar Kucur, Mempelai wanita membeberkan 

kacu bangun talak ‘saputangan penolak talak’ dipangkuannya dan 

mempelai pria meletakkan gunokoyo “kacang-kacangan” dari kantung 

tikar ke atasnya, sampia habis dan pengantin wanita membungkusnya 

rapat-rapat dengan kacu tersebut dan setelah diikatnya, diserahkan kepada 

ibunya untuk disimpan. Maknanya semua hasil jerih payah suami 

diserahkan seluruhnya kepada sang istri, untuk disimpan dan dimanfaatkan 

bagi keluarganya. 

Sedang ritual tanem dilakukan setelah bapak pengantin  memutar 

menghadapi kedua mempelai tersebut, dan dengan memegang bahu kedua 

mempelai, mendudukkan mereka diatas pelaminan. Setelah duduk, 

diambillah rucuh kelapa muda, diminum oleh bapaknya, kemudian ibunya, 

dan selanjutnya kedua mempelai meminumnya yang didahului oleh 

pengantin pria. Hal ini melambangkan bahwa mereka mengesahkan dan 

merestui kedua mempelai sebagai suami istri. Rucuh dengan rasanya yang 

segar, dingin dan berkhasiat kekuatan. Pada permulaan perjalanan hidup 

berkeluarga, supaya jiwa raganya segar, sehat dan tenang unuk 

menghadapi tugas-tugas yang berat sebagai suami isteri.  

Dalam kegiatan Kacar Kucur,  mempelai wanita membeberkan 

kacu bangun talak dipangkuannya dan mempelai pria meletakkan 

gunokoyo`kacang-kacangan` dari kantung tikar ke atasnya, sampai habis 
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dan pengantin wanita membungkusnya rapat-rapat dengan kacu tersebut 

dan setelah diikatnya, diserahkan kepada ibunya untuk disimpan. 

Maknanya semua hasil jerih payah suami diserahkan seluruhnya kepada 

sang istri, untuk disimpan dan dimanfaatkan bagi keluarganya. 

Dalam ritual Dahar Kembul sebelumnya disiapkan nasi ketan 

kuning,  setelah tersedia nasi ketan kuning, masing-masing mengambil 

dengan tangan dan disuapkan kesatu dan yang lain (suap-suapan), sampai 

3 (tiga) kali, setelah itu mengambil air minum untuk diminum setiap orang 

seteguk. Maknanya walau hidup berkeluarga, tidak hanya suami saja yang 

mencari nafkah, tetapi juga istrinya dapat mencari nafkah, tetapi juga 

istrinya dapat mencarinya. Maka menjadi kewajiban, bahwa hasil sang 

suami maupun si istri boleh dinikmati mereka berdua. 

 

4.9   Menjemput Besan 

Ibu dan bapak pengantin wanita menuju ke pintu depan untuk 

menjemput besan. Besan dipersilahkan mengambil tempat di sebelah kiri 

pengantin wanita. Sewaktu upacara dahar kembul, besan dipersilahkan 

berangkat dari rumah kediaman. Ritual inimelambangkan sebuah 

penghormatan kepada keluarga mempelai laki-laki sekaligus sebagai tanda 

diterimanya sebagai sebuah anggota keluarga baru. 
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4.10    Sungkeman Rama Ibu 

Dari proses temu penganten kemudan dilanjutkan dengan acara 

sungkeman. Sungkeman ini ditujukan kepada dua pasang orang tua 

pengantin. Sepasang penagntin tersebut siap untuk melaksanakan 

sungkeman, mereka dengan sikap hormat berjongkok dan menghaturkan 

sembah keapda kedua orang tuanya untuk memohon doa restu. Pertama 

kepada kedua orang tua penganti wanita, kemudian kepada kedua orang 

tua pengantin pria.  

Masing-masing orang tua (bapak, ibu dari kedua mempelai telah 

siap duduk di samping kanan kiri pelaminan). Kedua mempelai 

memberikan sungkem, mohon do’a restu kepada keempat orang tua. 

Berurutan sebagai berikut : Ayah mempelai pria, Ibu mempelai pria, Ayah 

mempelai wanita dan Ibu mempelai wanita. Pihak yang memberikan 

sungkem dahulu mempelai pria disusul oleh mempelai wanita.  

Setelah menjadi suami istri, mereka berkewajiban mengohormati 

dan merasa terima kasih kepada orang tua, bahwa beliau-beliau telah 

memelihara dan mengataskan sehingga menjadi dewasa. Setelah 

keseluruhan acara selesai para tau memberikan ucapan selamat kepada 

kedua mempelai yang didampingi oleh kedua orang tua masing-masing. 

Ritual Sungkeman Rama Ibu. Sungkeman ini ditujukan kepada dua 

pasang orang tua pengantin. Maksudnya adalah untuk menunjukkan darma 

bakti si anak kepada dua pasang orang tuanya. Kedua pasang orang tua itu 

harus diperlakukan secara sama tanpa ada perbedaan.  
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Acara sungkeman ini akan membuat hati orang tua menjadi 

bahagia dan gembira, namun juga bercampur haru. Karena teralalu haru, 

maka tak jarang ada orang tua yang mbrebes mili `mengucurkan air 

matanya`. Itulah puncak dari kegembiraan. Malah yang tak kuat 

mebendung air mata biasanya seorang bapak dan ayah mempelai wanita 

juga terharu meneteskan air mata merasa berhasil mengantarkan putrinya 

memasuki dunia rumah tangga yang sangat berbahagia. 

 

4.2        Pembahasan 

4.2.1    Tata Cara Pelaksanaan Upacara Ritual Pengantin Jawa 

Pada dasarnya, tata cara yang bermacam-macam  dalam prosesi 

ritual pengantin Jawa memiliki unsur persiapan, inti pelaksanaan, dan 

penutupan. Tatacara yang ada dalam tahap persiapan diantaranya adalah 

Pasang Tarub Agung yang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

memberi tanda bahwa keluarga akan melaksanakan hajatan pernikahan.  

Disamping itu, Tarub Agung memiliki tujuan untuk permohonan 

keselamatan kepada unsur magis agar pelaksanaan hajatan yang akan 

dilaksanakan terhindar dari gangguan akibat tidak berkenannya unsur 

magis tersebut terhadap kegiatan yang dilaksanakan.  

Tahap persiapan juga dilakukan dengan Among Tuwuh serta 

Tirakatan Malem Midodareni. Among Tuwuh juga merupakan ritual yang 

lebih menekankan pada pemujaan unsur magis untuk mendapatkan 

keselamatan bagi keluarga yang akan melaksanakan hajatan.  
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Hal ini juga sama dengan tirakatan Malem Midodareni, dimana 

kegiatan tidak tidur semalam dimaksudkan untuk menghindari bahaya 

sehingga keesokan harinya kegiatan akan terlaksana dengan lancar. 

Sebagai bentuk persiapan, dalam Tirakatan malem midodareni juga 

dilakukan persiapan khusus bagi calon pengantin yaitu dengan upacara 

siraman guna membersihkan calon penganten lahir dan bathin.  

Ritual-ritual lain yang ada dalam malem midodareni adalah ngerik 

rikma dan riasan bagi penganten putri untuk mempersiapkan kegiatan 

dipagi harinya guna pelaksanaan upacara mantenan.  

Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan inti adalah Ijab Qobul 

sebagai kegiatan yang menunjukkan bahwa penganten telah benar-benar 

resmi menjadi suami istri yang sah dihadapan masyarakat, agama, dan 

pemerintah. Kegiatan inti lainnya adalah temu manten dan ritual-ritual 

tambahan lainnya guna kesempurnaan acara inti. Ritual-ritual tambahan 

tersebut diantaranya adalah menginjak telor, Sindur Binayang, dan dalam 

kondisi tertentu yaitu pada  anak putri pertama (barep) dilaksanakan Bubak 

Kawah untuk tujuan mempercepat perolehan keturunan.  

Dalam kondisi tertentu yaitu dimana anak putri adalah anak 

terakhir, juga dilakukan Tumplak Punjen. Semenatara itu, salah satu ritual 

yang cukup penting dalam acara inti ini adalah tukar cincin oleh temanten. 

Ritual pelengkap lainnya adalah ritaual Kacar-Kucur Tampa Kaya, dan 

menjemput  besan.  
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Setelah selesainya acara inti, dilakukan kegiatan penutup yaitu 

dengan Sungkeman Rama Ibu. Pelaksanaan sungkeman ini, disamping 

bertujuan untuk memohon do’a restu secara simbolis, juga dilakukan 

sebagai tanda bahwa dengan berakhirnya kegiatan upacara pengantin yang 

menandakan bahwa sepasang temanten telah resmi untuk membina 

keluarga mandiri, maka buka berarti temanten lepas total dari orang tua, 

akan tetapi temanten tetap melakukan bakti kepada orang tua baik orang 

tua sendiri maupun mertua.  

Kegiatan ini menjadi semacam ikrar tanpa kata-kata, dan simbol 

bahwa dalam keluarga Jawa, anak yang telah membina keluarga tetap 

menjunjung tinggi orang tua dan mertua, serta menempatkan mereka pada 

posisi yang cukup tinggi. Acara sungkeman menandakan telah berakhirnya 

prosesi ritual formal dalam tradisi Pengantin Jawa. 

 

4.2.2     Makna Filosofis 

Makna filosofis dalam tradisi ritual Penganten Jawa banyak  

merupakan harapan-harapan dari keluarga untuk kelancaran kegiatan 

pelaksanaan upacara penganten atau acara inti. Hal ini, khususnya ada 

dalam kegiatan pembukaan, dimana dilakukan ritual-ritual untuk 

keselamatan jalannya upacara di hari berikutnya. 

Banyak merupakan nilai-nilai yang berupa harapan untuk 

kesejahteraan pada penganten kelak setelah membina keluarga yang 

mandiri. Hal ini banyak tercermin dalam ritual-ritual tambahan dalam inti 
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kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dianggap sebagai tambahan oleh 

karena diberbagai tempat, kegiatan tersebut terkadang tidak dilakukan. Hal 

ini adalah seperti dalam ritual menginjak telor. 

Banyak merupakan simbol-simbol murni yang kurang memiliki 

makna tertentu, seperti menjemput besan. Kegiatan ini lebih berdasarkan 

pada filosofi penghormatan besan sebagai tamu yang  harus dihormati dan 

diperlakukan secara khusus. Hal ini juga tampak dalam kegiatan temu 

temanten yang merupakan simbol telah dipertemukan dan dipersatukannya 

temanten dan siap untuk hidup mandiri membina rumah tangga. Ritual-

ritual tersebut lebih banyak menunjukkan sebagai kegiatan seni, yang 

mana upacara penganten akan terasa hambar jika ritual tersebut tidak 

disertakan. 

Banyak nilai-nilai yang bersifat religi, dimana ritual dilakukan 

dalam bentuk penghormatan atau pemujaan terhadap unsur-unsur magis. 

Pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Jawa 

adalah masyarakat yang sangat menghargai unsur magis atau mistis, yang 

mana masyarakat Jawa merasa bahwa mereka hidup berdampingan dengan 

unsur magis tersebut. 

Makna filosofis dalam prosesi ritual pengantin Jawa adalah sebagai 

berikut : 

1. Tarub Agung mempunyai makna sebagai sebuah sarana untuk 

menolak  makluk-makluk jahat sekaligus meminta berkah agar 

dalam pelaksanaanya lancar. 
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2. Among Tuwuh bermakna sebagai sarana untuk mengemban sejarah   

keluarga dan diharapkan akan lahir generasi atau keturunan yang  

dapat  melanjutkan kelangsungan sebuah keluarga. 

3. Malam Midodareni bermakna sebagai permohonan turunnya 

bidadari dari kahyangan untuk memberkahi dan merestui calon 

pengantin putri agar wajahnya menjadi secantik bidadari. 

4. Ijab Qobul mempunyai makna pemindahan kekuasaan seorang 

wanita dengan tangan wali ke pihak pengantin pria sekaligus 

sebagai perwujudan keabsahan perkawinan. 

5. Temu Manten mempunyai makna sebagai wujud sahnya suami istri 

dan perwujudan permohonan doa kepada hadirin. 

6. Ritual Menginjak Telur mempunyai makna bahwa pengantin pria 

siap menjadi ayah dan pengantin putri siap berbakti mengurus 

rumah tangganya. 

7. Sindur Binayang melambangkan ayah pengantin putri 

menunjukkan jalan kebahagiaan dan ibu memberikan dukungan. 

8. Kacar-Kucur / Tampa Kaya mempunyai makna semua hasil jerih 

payah suami diserahkan seluruhnya pada sang istri untuk disimpan 

dan dimanfaatkan bagi keluarganya. 

9. Menjemput Besan melambangkan sebuah penghormaan pada 

keluarga mempelai laki-laki sekaligus sebagai tanda diterimanya 

sebagai sebuah anggota keluarga baru. 
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10. Sungkeman Rama Ibu mempunyai makna sebagai perwujudan 

darma bhakti anak pada orang tuanya untuk memperoleh restu dari 

kedua orang tua. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan makna filosofis ritual pengantin Jawa  

adalah sebagai berikut: 

1. Makna Filosofisnya merupakan sebuah harapan agar memperoeh 

keselamatan lahir dan batin, rejeki yang lancar, dapat mempunyai 

keturunan, sehingga dalam kehidupannya dapat bahagia, selain itu 

pengantin dapat memahami makna hidup berumah tangga dengan 

saling mengerti tugas, hak dan kewajiban maupun tanggung jawab 

suami istri,dengan memperoleh restu dari kedua orang tua 

sekaligus wujud darma bhakti anak pada orang tuanya. 

2. Sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga pengantin 

sehingga kedua keluarga  pengantin dapat berdiri sejajar, seimbang 

dan dapat membina hubungan dengan baik.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1     Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “ Makna Filosofis 

Dalam Ritual Pengantin Jawa di Rembang” dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1.  Tata upacara pengantin jawa di Rembang pada umumnya hanya  

melakukan rangkaian upacara pada saat resepsi saja, itupun tidak 

dijalankan secara utuh sehingga prosesinya lebih cepat, begitu pula 

yang menyangkut dengan pakaian ataupun uborampe sesaji hanya 

mengambil yang simpel sedangkan untuk upacara-upacara pengantin 

yang berhubungan dengan  adat  jarang dilakukan.  

2.  Upacara Ritual Pengantin jawa di Rembang pada umumnya meliput:   

1) Among Tuwuh, 2) Ijab Qobul, 3) Temu Manten, 4) Ritual 

Menginjak Telor, 5) Sindur Binayang, 6) Ritual Kacar-kucur atau 

Tampa Kaya, 7) Menjemput Besan dan 8) Sungkeman Rama Ibu. 

Makna Filosofisnya merupakan sebuah harapan agar memperoeh 

keselamatan lahir dan batin, rejeki yang lancar, dapat mempunyai 

keturunan, sehingga dalam kehidupannya dapat bahagia, selain itu 

pengantin dapat memahami makna hidup berumah tangga dengan 

saling mengerti tugas, hak dan kewajiban maupun tanggung jawab 
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suami istri,dengan memperoleh restu dari kedua orang tua sekaligus 

wujud darma bhakti anak pada orang tuanya. 

 

5.2      Saran 

Terdapatnya berbagai makna dalam ritual-ritual yang ada pada 

prosesi pengantin Jawa, masyarakat seyogyanya mengupayakan untuk 

mempertahankan budaya tradisional Jawa tersebut, dibanding dengan 

harus mengikuti tradisi modern yang tidak diketahui maknanya atau 

memiliki makna yang justru bertentangan dengan norma, seperti standing 

party dan yang sejenisnya 

Sedangkan untuk Pendidik sebagai salah satu unsur yang mampu 

menanamkan nilai-nilai budaya yang positif pada siswa sebagai calon 

generasi penerus, seyogyanya mempelajari dan memahami unsur-unsur 

positif yang ada dalam prosesi ritual pengantin Jawa, dan selanjutnya 

adalah memberikan pengetahuan selayaknya kepada siswa.  
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Gambar 1 :  Tarub Agung 

 

 

 

Gambar 2 : Uborampe Slametan Among Tuwuh 
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Gambar 3 : Ijab Qobul 

 

 

 

 

 

Gambar 4 : Temu Manten 
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Gambar 5 : Ritual Menginjak Telor 
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Gambar 6 : Sindur Binayang 

 
Gambar 7 : Dulangan 



85 

 

 
Gambar 8 : Kacar kucur Tampa Kaya 

 
Gambar 9 : Sungkeman Rama Ibu 


