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MOTTO 

 

بِ  تِِهۦ َوِليَتَذَكََّر أُ۟ولُو۟ا ٱْْلَْلبََٰ بَُّرٓو۟ا َءايََٰ َرٌك لِّيَدَّ هُ إِلَْيَك ُمبََٰ ٌب أَنَزْلنََٰ  ِكتََٰ

 

Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah 

supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran 

orang-orang yang mempunyai fikiran. 

(Quran Surat Shaad Ayat 29) 
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 Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan 
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KATA PENGANTAR 

 انغالو ػهٛكى ٔسحًخ هللا ٔثشكبرّ
 

Alhamdulillahirobbil‟alamin limpahan puji dan syukur hanya kepada 
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penghulu umat, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kepada kita 

jalan keselamatan di dunia dan di akhirat beserta keluarga, dan pengikut beliau 

hingga akhir zaman.  
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pihak yang  telah  memberikan  bantuan  dimaksud.  Khususnya, penulis ucapakan 
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1. Bapak Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, MA selaku Rektor Universitas Wahid 
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8. Semua pihak yang terkait dan berpartisipasi dalam penyelesaian tugas 

penulisan tesis ini, sahabat saya para mahasiswa Pascasarjana Universitas 

Wahid Hasyim Semarang. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan yang telah 

diberikan oleh semua pihak hingga tersusunnya Tesis ini, Penulis berupaya 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri 

Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 

Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.  

 

1. Konsonan 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalahsebagai berikut: 

Aksara Arab Aksara Latin 

Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi) 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa Ṡ Es dengan titik di atas ث

 Ja J Je ج

 Ha Ḥ Ha dengan titik di bawah ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ



11 
 

 Dal D De د

 Zal Ż Zet dengan titik di atas ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet س

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Sad Ṣ Es dengan titik di bawah ص

 Dad ḍ De dengan titik di bawah ض

 Ta Ṭ Te dengan titik di bawah ط

 Za ẓ Zet dengan titik di bawah ظ

 Ain ‘ Apostrofterbalik„ ع

 Ga G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 Ham H Ha ه

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي
 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab sepertihalnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal 

bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka 

transliterasinya adalah sebagai berikut: 

Aksara Arab Aksara Latin 

Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi) 

 fathah A a ا  

 kasrah I i ا  

 dhammah U u ا  

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan hurufyang meliputi: 

Aksara Arab Aksara Latin 
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Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi) 

  ٘  fathah dan ya ai a dan i 

  ٔ  kasrah dan waw au a dan u 

 

Contoh : 

 kaifa  bukan  kayfa : ك ْٛف  

ل   ْٕ  ْ  : haula  bukan  hawla 

 

3. Penulisan Alif Lam 

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam 

ma‟arifah) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf 

syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata 

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

ظ   ًْ  al-syamsu (bukanasy-syamsu) : ا ْنش 

ن خ   نْض   al-zalzalah (bukanaz-zalzalah) : ا نضَّ

ه خ    al-falsalah : ا ْنف ْهغ 

د    al-bilādu : ا ْنج ال 

 

4. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, makatransliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Aksara Arab Aksara Latin 

Harakat Huruf Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi) 

ا   ٔ   َ  fathahdan alif, 

fathah dan waw 

Ā a dan garis di atas 

٘  َ  kasrahdan ya Ī i dan garis di atas 

٘  َ  dhammahdan ya ū u dan garis di atas 

 

Garis datar diatas huruf a, i, u bisa juga diganti dengan garus lengkung 

seperti huruf v yang terbalik, sehingga menjadi â, î, û.Model ini sudah 

dibakukan dalam font semua sistem operasi. 

Contoh: 

بد    mâta : ي 



13 
 

ي ٗ  ramâ : س 

د   ْٕ  ً  ٚ : yamûtu 

 

5. Ta Marbûtah 

Transliterasi untuk ta marbûtahada dua, yaituta marbûtahyang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah 

(t). Sedangkan ta marbûtahyang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta 

marbûtahdiikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan 

kedua kata itu terpisah, maka ta marbûtahitu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

خ  ا ْْل ْؽف بل   ػ  ْٔ  rauḍah al-aṭfâl : س 

ه خ   ُْٚ خ  اْنف بػ  ذ   ً  al-madânah al-fâḍilah : ا ْن

خ    ً ْك  al-hikmah : ا ْنح 

 

 

6. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َ ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ثَُّ ب  rabbanâ: س 

ُْٛ ب  najjaânâ : َ غ 

ك    al-ḥaqq : ا ْنح 

ظ    al-ḥajj : ا ْنح 

ى    nu‟ima : َ ؼ  

  ٔ  aduwwun„ : ػ ذ 

Jika huruf ٖ bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  ٗ  .maka ditransliterasikan seperti huruf maddah (â) ,(ع 

Contoh: 
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  ٙ ه   ali (bukan „aliyy atau „aly)„: ػ 

  ٙ ع   arabi (bukan „arabiyy atau „araby)„ : ػ ش 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku 

bagi hurufhamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila 

hurufhamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam 

tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

  ٌ ْٔ ش   ta‟murūna : ر بْي 

ء   ْٕ  ‟al-nau : ا ْنُ 

ء   ْٙ  syai‟un : ش 

ْشد    umirtu : ا ي 

 

 

 

 

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata 

hadis, sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur‟an. Dalam KBBI digunakan kata 

Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks 

Arabnya yaitu al-Qur‟an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, 

kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab. 

Contoh: 

Fi al-Qur‟an al-Karîm 
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Al-Sunnah qabl al-tadwîn 

 

9. Lafz Aljalâlah (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍâf ilaih (frasa nominal)ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

ٍ  هللا ْٚ  dînullah د 

 billâh ث بهلل

Adapun ta marbûtahdi akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalâlahditransliterasi dengan huruf (t).  

Contoh: 

خ  هللا    ً ْح ْٙ س   hum fî rahmatillâh ْ ْى ف 

 

 

 

10. Huruf Kapital 

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, 

tetapidalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan 

tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa 

Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan. 
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a. Transliterasi Inggris 

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan tesis adalah sebagai 

berikut: 

citizenship :  kewarganegaraan 

compassion :  keharuan atau perasaan haru 

courtesy :  sopan santun atau rasa hormat 

creator :  pencipta 

deradicalization :  deradikalisasi 

ego identity :  identitas diri 

fairness :  kejujuran atau keadilan 

finish :  selesai atau akhir 

fundamen :  mendasar atau otentitas 

moderation :  sikap terbatas atau tidak berlebihan 

radical :  objektif, sistematis dan komprehensif 

radicalism :  radikalisme 

radiks  :  akar 

religious  :  keagamaan 

respect for other :  menghormati 

self control :  pengendalian diri 

soft approach :  pendekatan lembut 

star  :  awal atau permulaan 

tekstual  :  satu arah 

tolerance  :  toleransi 

way of life  :  jalan hidup 

 

b. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt., :  subhânahū wa ta‟âlâ 

saw., :  sallallâhu „alaihi wa sallam 

Q.S :  Qur‟an, Surah 

BNPT :  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 
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Depdikbud :  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

KTSP :  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

SMU :  Sekolah Menengah Umum 

MAN :  Madrasah Aliyah Negeri 

UU :  Undang-undang 

PAI :  Pendidikan Agama Islam 

Kemendagri :  Kementerian Dalam Negeri 

Kemenag :  Kementerian Agama 

Kemenpora :  Kementerian Pemuda dan Olahraga 

Kemenristek :  Kementerian Riset dan Teknologi 

Pemda :  Pemerintah Daerah 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

Taufiq, NIM. 18200011242: Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Upacara 

Walimatul Hamli Pada Masyarakat Desa Bulakamba, Semarang: 

Program Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim 

Tahun 2021. 

 

Kata kunci: Nilai-nilai Pendidikan Islam, Upacara Walimatul Hamli 

 

Keberadaan tradisi ritual tersebut memberikan motivasi pada mereka untuk 

lebih dekat kepada Tuhan yang kemudian juga berdampak pada suatu 

penghormatan terhadap tokoh-tokoh keagamaan yang dinilai memiliki andil besar 

dalam berkembangnya agama tersebut. Anggapan bahwa tokoh agama memiliki 

peran dalam lingkungan masyarakat serta memberikan kontribusi dalam 

pencapaian kesinambungan dalam korelasi antara Tuhan dan hambanya. 

Mayoritas penduduk Desa Bulakamba adalah suku Jawa, mulai dari Jawa Tengah, 

akan tetapi, mereka tetap menjalankan tradisi-tradisi Jawa yang sudah diturunkan 

secara turun-temurun. Salah satunya adalah acara tujuh bulanan yang hingga kini 

masih dilaksanakan setiap kali pada kehamilan pertama. 
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Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis: (1) latar 

belakang upacara tingkeban/walimatul hamli pada masyarakat desa Bulakamba 

(2) proses upacara tingkeban/walimatul hamli pada masyarakat desa Bulakamba 

(3) nilai-nilai pendidikan Islam dalam upacara walimatul hamli pada masyarakat 

desa Bulakamba. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian 

lapangan. Metode pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles 

dan Huberman yang mencakup empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data 

menggunakan teknik triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara 

terhadap objek penelitian. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) latar belakang upacara 

tingkeban/walimatul hamli pada masyarakat desa Bulakamba merupakan sebuah 

tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang/ leluhur terdahulu, dilakukan jika ada 

seseorang yang sedang mengandung dan sudah menginjak usia kandungan tujuh 

bulan. (2) Proses upacara tingkeban/walimatul hamli pada masyarakat desa 

Bulakamba yaitu siraman, pecah telur, pergantian busana, pemecahan kelapa 

gading, selametan. (3) nilai-nilai pendidikan Islam dalam upacara walimatul hamli 

pada masyarakat desa Bulakamba anatara lain Nilai Ibadah yaitu melantunkan 

doa-doa yakni Tahlil, dan bacaan Q. S. Yusuf dan Q. S. Maryam, Nilai Amaliah 

yaitu untuk meningkatkan amal yang baik melalui bersedekah, Nilai Ukhuwah 

Islamiyah yaitu dengan mewujudkan rasa kebersamaan dan rasa persatuan, Nilai 

Kepercayaan yaitu dengan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT 

merupakan tempat satu-satunya untuk beribadah dan meminta. 

 

ABSTRACT 

 

Taufiq, NIM. 18200011242: Islamic Education Values in the Walimatul Hamli 

Ceremony of the Bulakamba Village Community, Semarang: Masters 

Program in Islamic Religious Education at Wahid Hasyim University in 

2021 

 

Keywords: Islamic Education Values, Walimatul Hamli Ceremony 

 

The existence of this ritual tradition motivates them to be closer to God 

which then also has an impact on a respect for religious figures who are 

considered to have a big role in the development of the religion. The assumption 

that religious leaders have a role in the community environment and contribute to 

the achievement of continuity in the correlation between God and his servant. The 

majority of the population of Bulakamba Village are Javanese, starting from 

Central Java, however, they still carry out Javanese traditions that have been 

passed down from generation to generation. One of them is a seven-month event 

which is still held every time in the first pregnancy. 
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This study aims to understand and analyze: (1) the background of the 

tingkeban / walimatul hamli ceremony in the Bulakamba village community (2) 

the tingkeban / walimatul hamli ceremony process in the Bulakamba village 

community (3) the values of Islamic education in the walimatul hamli ceremony 

in the village community Bulakamba. 

This research uses a qualitative approach to the type of field research. The 

data collection methods are observation, interview and documentation. The data 

analysis technique uses the interactive model of Miles and Huberman's analysis 

which includes four components, namely data collection, data reduction, data 

presentation and conclusion drawing. Checking the validity of the data using 

triangulation techniques, namely data validity checking techniques that utilize 

something else in comparing the results of interviews with the object of research. 

The research findings show that: (1) the background of the tingkeban / 

walimatul hamli ceremony in the Bulakamba village community is a tradition that 

has existed since previous ancestors, carried out if someone is pregnant and has 

reached the gestational age of seven months. (2) The process of the tingkeban / 

walimatul hamli ceremony in the Bulakamba village community, namely siraman, 

breaking eggs, changing clothes, breaking coconut ivory, selametan. (3) Islamic 

education values in the walimatul hamli ceremony in the Bulakamba village 

community include the value of worship, namely chanting prayers, namely Tahlil, 

and reading QS Yusuf and QS Maryam, Amaliah Value which is to increase good 

deeds through giving alms, Ukhuwah Islamiyah values namely by realizing a 

sense of togetherness and a sense of unity, the value of trust, namely by believing 

wholeheartedly that Allah SWT is the only place to worship and ask. 

 

 

 

 

 نبذة مختصزة

، انزشثٛخ اإلعاليٛخ فٙ حفم ٔنًٛخ انحًم فٙ يغزًغ لشٚخ ثْٕلكبيجب لٛى  ، ٠٤١٠٠٠٠٠١٣١رٕفك، سلى 

 ١٠١٠ْبشى ، ػبو  عًٛبساَظ: ثشَبيظ يبعغزٛش انزشثٛخ انذُٚٛخ اإلعاليٛخ ، عبيؼخ ٔحٛذ

 

لٛى انزشثٛخ اإلعاليٛخ حفم ٔنًٛخ انحًمانكهًبد انًفزبحٛخ:   

إنٗ هللا يًب ٚؤصش أًٚؼب ػهٗ احزشاو انشخظٛبد إٌ ٔعٕد ْزا انزمهٛذ انشؼبئش٘ ٚحفضْى ػهٗ أٌ ٚكَٕٕا ألشة 

ظش إنٛٓب ػهٗ أَٓب رهؼت دًٔسا كجًٛشا فٙ رطٕٚش انذٍٚ. اْلفزشاع ثأٌ نهمبدح انذٍُٚٛٛ دٔس فٙ  انذُٚٛخ انزٙ ُٚ 

انجٛئخ انًغزًؼٛخ ٔٚغبًٌْٕ فٙ رحمٛك اْلعزًشاسٚخ فٙ انزشاثؾ ثٍٛ هللا ٔخبديّ. غبنجٛخ عكبٌ لشٚخ ثْٕلكبيجب 

انغبٍٔٚٛ ، ثذًءا يٍ ٔعؾ عبٔا ، ٔيغ رنك ، فٓى ْل ٚضانٌٕ ًٚبسعٌٕ انزمبنٛذ انغبٔٚخ انزٙ رى رُبلهٓب ْى يٍ 

 ٔاحذ يُٓى ْٕ حذس نًذح عجؼخ أشٓش ْٔل ٚضال ٚمبو فٙ كم يشح فٙ انحًم األٔل. يٍ عٛم إنٗ عٛم.
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ٙ يغزًغ لشٚخ ثْٕلكبيجب ف ٔنًٛخ انحًمخهفٛخ حفم رُٛغكٛجبٌ / (٠رٓذف ْزِ انذساعخ إنٗ فٓى ٔرحهٛم: )

ٔنًٛخ لٛى انزشثٛخ اإلعاليٛخ فٙ حفم (٢)فٙ يغزًغ لشٚخ ثْٕلكبيجب  ٔنًٛخ انحًمػًهٛخ حفم رُٛغكٛجبٌ / (١)

 فٙ يغزًغ لشٚخ ثْٕلكبيجب. انحًهٗ

 

ٚغزخذو ْزا انجحش يمبسثخ َٕػٛخ نُٕع انجحش انًٛذاَٙ. ؽشق عًغ انجٛبَبد ْٙ انًالحظخ ٔانًمبثهخ 

نزحهٛم يبٚهض ْٕٔثشيبٌ ٔانز٘ ٚزؼًٍ أسثؼخ  غزخذو رمُٛخ رحهٛم انجٛبَبد انًُٕرط انزفبػهٙٔانزٕصٛك. ر

يكَٕبد ، ْٔٙ عًغ انجٛبَبد ٔرمهٛم انجٛبَبد ٔػشع انجٛبَبد ٔاعزخالص انُزبئظ. انزحمك يٍ طحخ 

ب آخش فٙ يمبسَخ ثبعزخذاو رمُٛبد انزضهٛش ، أ٘ رمُٛبد انزحمك يٍ طحخ انجٛبَبد انزٙ رغزخذو شٛئً  انجٛبَبد

 َزبئظ انًمبثالد يغ يٕػٕع انجحش 

 

فٙ يغزًغ لشٚخ ثْٕلكبيجب ْٕ رمهٛذ  ٔنًٛخ انحًمخهفٛخ احزفبل رُٛغكٛجبٌ / (٠رظٓش َزبئظ انجحش يب ٚهٙ: )

يٕعٕد يُز أعالفٓى / أعالفٓى انغبثمٍٛ ، ٔٚزى رُفٛزِ إرا كبٌ شخض يب حبياًل ٔثهغ ػًشِ عجؼخ أشٓش يٍ 

فٙ يغزًغ لشٚخ ثْٕلكبيجب ْٙ عٛشايبٌ ، ٔكغش انجٛغ ،  ٔنًٛخ ا انحًمرُٛغكٛجبٌ /  ٛخ حفم ػًه(١)انشحى. 

رشًم لٛى انزشثٛخ اإلعاليٛخ فٙ حفم ٔنًٛخ (٢) ٔرغٛٛش انًالثظ ، ٔكغش انؼبط عٕص انُٓذ ، ٔانغاليٛزبٌ.

ٓهٛم ، ٔلشاءح عٕسح ٕٚعف ْبيهٙ فٙ يغزًغ لشٚخ ثْٕلكبيجب لًٛخ انؼجبدح ، أ٘ رشدٚذ انظهٕاد ، ٔرحذٚذاً انز

إٌ لًٛخ انًًبسعخ ْٙ صٚبدح األػًبل انظبنحخ يٍ خالل انظذلخ ، لًٛخ األخٕح اإلعاليٛخ ،  ٔعٕسح يشٚى ،

أ٘ يٍ خالل خهك شؼٕس ثبنزشاثؾ ٔانشؼٕس ثبنٕحذح ، ٔلًٛخ انضمخ ، أ٘ يٍ خالل اإلًٚبٌ انظبدق ثأٌ هللا 

 انطهت.عجحبَّ ٔرؼبنٗ ْٕ انًكبٌ انٕحٛذ نهؼجبدح ٔ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama. 

Agama yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia adalah agama 

Islam. Dengan macam-macam corak akidah (kepercayaan) ada Wahabi, 

Mu‟tazilah, Jabariyah, Ahlussunnah dan masih banyak lagi. Keragaman ini 
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menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar dan keragaman budaya 

tersebut menjadi tanda jati diri bangsa. Agama dan budaya merupakan dua 

unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Ketika ajaran 

agama masuk dalam sebuah  komunitas  yang  berbudaya,  akan  terjadi  tarik  

menarik  antara kepentingan  agama disatu sisi dengan kepentingan budaya 

disisi lainnya. Demikian halnya dengan agama Islam yang diturunkan 

ditengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya Jawa yang memiliki adat-

istiadat dan tradisi secara turun-temurun. 

Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran 

dan/atau latihan, untuk itu pendidikan agama Islam merupakan faktor 

penting untuk mencetak generasi muda (peserta didik) yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah, berdasarkan nilai-nilai pendidikan agama Islam yang 

meliputi nilai-nilai aqidah, ibadah dan akhlak (Asmaun sahlan, 2010: 69). 

Tujuan ini tentunya tidak hanya pada aspek kognitif, bahkan yang lebih 

penting lagi adalah aspek afektif dan psikomotorik. Seluruh aspek yang 

terdapat dalam diri peserta didik harus dipenuhi oleh nilai-nilai Islam untuk 

mencapai tujuan utama penyelenggaraan pendidikan agama Islam, menjadi 

manusia yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda: 

ب   ً ادْ   ٍْ أ س  ي   ٔ  ، هْى  ّ  ث بنْؼ  ْٛ ِ  ف ؼ ه  ش  اد  اٜخ  ٍْ أ س  ي   ٔ  ، هْى  ّ  ث بْنؼ  ْٛ ْٛ ب ف ؼ ه  اد  انذَ  ٍْ أ س  ي 

هْى   ّ  ثب نؼ  ْٛ  ف ؼ ه 
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"Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia 

menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat, hendaklah ia 

menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya 

(dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu." (HR. Ahmad) 
 

Dalam pandangan Islam, pendidikan merupakan proses suci untuk 

mewujudkan tujuan asasi hidup, yaitu beribadah kepada Allah dengan segala 

maknanya yang luas. Karenanya, tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari 

tujuan hidup manusia dalam Islam; yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi 

hamba Allah yang selalu bertaqwa kepada-Nya, dan dapat mencapai 

kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Menurut M. Ngalim 

Purwanto (1994: 146), memaparkan Proses transformasi, internalisasi, dan 

implementasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan agama Islam sebagai suatu 

sistem nilai, menjadi pegangan hidup bagi setiap peserta didik. Selanjutnya 

menjadi rujukan dan menjadi bagian kepribadian dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

Dalam QS Al Kahfi ayat 66 Allah SWT Menegaskan hakikat nilai-

nilai pendidikan agama sebagai berikut: 

ْشذًا ذ  س  ًْ ب ػ ه   ًَّ ٍ  ي   ً ٰٗ أٌ  ر ؼ ه   ْ ْم أ رَّج ؼ ك  ػ ه   ٰٗ ٕع   ل بل  نّ  ۥ ي 

 
“Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya 

kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu 

yang telah diajarkan kepadamu?" 
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Dijelaskan oleh Ahmad Syafi‟I Mufid (2006: 4), bahwa agama 

merupakan suatu kesatuan kepercayaan dan praktik-praktik tertentu terhadap 

sesuatu yang suci, kepercayaan, dan praktik-praktik tersebut menyatukan 

kesatuan moral komunitas yang disebut jamaah. Kepercayaan dalam 

keahidupan manusia ditampakkan dalam bentuk simbol-simbol suci yang 

dibedakan dengan simbol-simbol profan; yang memiliki makna tertentu.  

Hubungan antara simbol dan makna yang dimengerti oleh masyarakat  

pendukung suatu kebudayaan senantiasa dipindahkan atau diwariskan melalui 

sosialisasi dan inkulturasi secara terus-menerus dari generasi ke generasi  

sehingga menjadi pengetahuan yang bersikap terhadap hidup.  

Upaya internalisasi dan implementasi nilai-nilai pendidikan agama 

Islam perlu dilakukan secara serius dan terus-menerus melalui suatu program 

yang terencana dan lingkungan yang kondusif, yang di dalamnya 

mengimplementasikan nilai- nilai pendidikan agama Islam (nilai aqidah, 

ibadah dan akhlak). Sebab lingkungan memiliki pengaruh yang sangat 

besar terhadap peserta didik, bagaimanapun peserta didik tinggal dalam 

suatu lingkungan yang disadari atau tidak pasti akan mempengaruhi peserta 

didik (Binti Maunah, 2009: 91). 

Hal tersebut kemudian ikut dirasakan dan menjadi kegelisahan 

salah satu organisasi sosial keagamaan di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama. 

Mengenai pembentukan karakter kepada para generasi muda, khususnya jiwa 

kepemimpinan, NU sangat memperhatikan terkait hal tersebut. Nahdlatul 

Ulama (NU) adalah Jam‟iyyah Diniyah Islamiyah yang didirikan oleh para 
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ulama/kyai pengasuh pesantren. Adapun tujuan didirikannya NU tersebut 

diantaranya adalah: a) memelihara, melestarikan, mengembangkan dan 

mengamalkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang menganut pola madzhab 

empat, b) mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya, c) 

melakukan kegiatan-kegiatan yang yang bertujuan untuk menciptakan 

kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggalan harkat dan 

martabat manusia. 

  ٓ ض م  انْج   ً ّ  ك  غ بَ  ً غ    ٚ ْٔ ّ  أ  اَ  ش  ْٔ ُٚ  ظ   ّ  أ  د اَ    ٕ  ٓ اِ  ٚ   ٕ ح  ف أ ث  ٕن ذ  ػ هٗ  انْف ْطش  ٍد ٚ  نٕ  ْٕ خ  ك م  ي   ً ٛ

ٓ ب ع ذْػ بء   ٖ فٛ  ْ ْم ر ش  خ    ً ٛ  ٓ ْز ظ  انْج   رُ 

 

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Kemudian kedua 

orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, 

Nasrani, atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan 

binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat 

padanya?" (HR. Bukhari) 

Anak merupakan anugerah terindah yang diberikan Allah, sebagai 

satu amanah yang harus dijalankan dengan baik. Kehadiran anak bagi orang 

tua, terlebih anak pertama mampu membawa dan menambah keharmonisan 

hubungan dalam keluarga. Ada harapan besar dari setiap hal yang dilakukan 

oleh orang tua demi menyambut kelahiran buah hatinya. Untuk itu, orang tua 

seringkali melakukan berbagai upaya agar anak yang dilahirkan nantinya 

memperoleh kemudahan mulai dari proses kehamilan sampai kelahiran. 

Seiring perubahan dan perkembangan jaman berkontribusi pula dalam 

merubah pola pikir masyarakat. Bagi orang-orang yang berpendidikan dan 

paham dengan agama, sedikit demi sedikit merubah anggapan mengenai adat 

istiadat dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat.  
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ب  ًَّ ب ۖ ف ه   ٓ ْٛ ٍ  إ ن  ٛ ْغك  ب ن   ٓ ع  ْٔ ٓ ب ص  ُْ ؼ م  ي  ع   ٔ ذ حٍ  ح  ٰ ٔ ٍ ََّْفٍظ  ه م ك ى ي   ٖ خ  ٕ  ٱنَّز   ْ  ۞

ْٛزُ  ب  ار  ٍْ ء  ب ن ئ   ً  ٓ ثَّ ا ٱَّللَّ  س   ٕ بٓ أ صْم ه ذ دَّػ  ًَّ ۦّ  ۖ ف ه  ْد ث  شَّ  ً ف ٛفًب ف  اًل خ  ًْ ه ْذ ح   ً ب ح   ٓ ر غ شَّٰى

  ٍ ٚ ش  ك  ٍ  ٱنشَّٰ ٍَّ ي   ه ًحب نَُّ ك َٕ    ط ٰ
 

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari 

padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang 

kepadanya. Maka setelah dicampurinya,isterinya itu mengandung 

kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa 

waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-

isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: 

"Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, 

tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (QS. Al-

A‟raf Ayat 189) 

 

Sebagian masyarakat Jawa yang masih memegang teguh tradisi, 

sebagian masyarakat lainnya lebih  fleksibel  dalam  melaksanakan tradisi. 

Fleksibel dalam pengertian selamatan yang diadakan disesuaikan dengan 

kemampuan, waktu, biaya, dan tenaga. Sehingga selamatan tingkeban 

(walimatul hamli) yang diadakan tidak begitu rumit baik mengenai 

ubarampenya maupun prosesi pelaksanaannya dengan tidak merubah tujuan 

dari diadakannya selamatan tersebut. 

Inti dari semua tradisi itu, bahwa selamatan kehamilan mempunyai 

tujuan agar proses kehamilan sampai dengan kelahiran dapat berjalan lancar 

tanpa halangan dan bayi yang dilahirkan diberikan keselamatan. Seperti asal 

katanya slamet maka selamatan juga mempunyai tujuan agar semua prosesi 

dapat selamat, selamat dari halangan yang membahayakan ibu hamil dan 

bayinya, dan selamat dari gangguan makhluk halus yang suka mengganggu. 

Ulama‟ salaf memfatwakan: setiap ada suatu kenikmatan/ 

kegembiraan disunatkan mengadakan selamatan/bancaan mengundang sanak 
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tetangga dan teman-teman sebagaimana yang ditulis oleh syaikh Abd. 

Rahman Al-Juzairi dalam kitabnya “al-fiqhu alal madzahibil arba‟ah” juz II 

hal. 33 : 

اء    ٕ ٍس، ع  ْٔ س  ع ش  بد  ُْذ  ك م   ح  ّ  ػ  ْٛ ح  إ ن   ٕ انذَّْػ  ٔ ُْغ  انطَّؼ بو   ٍ  ط  ا: ٚ غ  ْٕ َّٛخ  ل بن  انشَّبف ؼ 

. اْـ ش  ب ر ك  ًَّ ْٛش  ر ن ك  ي  ٍ  انغَّف ش  إ نٗ  غ  و  ي  ْٔ ْهم ذ  ْٔ ن  ٌ  أ  ز ب ْٔ ن ْهخ  ٌ  ن ْهؼ ْشط  أ   ك ب
Artinya : 
“Ulama Syafi‟iyyah (pengikut madzhab Syafi‟i) berpendapat : 

disunatkan membuat makanan dan mengundang orang lain untuk 

makan-makan, sehubungan dengan datangnya suatu kenikmatan/ 

kegembiraan, baik itu acara temantenan, khitanan, datang dari 

bepergian dan lain sebagainya”. 

 

Walimatul hamli (Tingkeban) adalah acara kehamilan yang memasuki 

bulan ketiga atau ketujuh dalam masa kehamilan seseorang yang akan 

menjadi ibu untuk anak pertama. Tujuh bulanan atau tingkeban atau disebut 

juga mitoni yaitu upacara tradisional selamatan terhadap bayi yang masih 

dalam kandungan selama tujuh bulan. Batas tujuh bulan, sebenarnya 

merupakan simbol budi pekerti agar anak yang akan lahir berjalan baik. 

Istilah methuk (menjemput) dalam tradisi jawa, dapat dilakukan sebelum bayi 

berumur tujuh bulan. Ini menunjukkan sikap hati-hati orang Jawa dalam 

menjalankan kewajiban luhur. Itulah sebabnya, bayi berumur tujuh bulan 

harus disertai laku prihatin. 

Banyak terjadi di wilayah di Indonesia, proses kehamilan mendapat 

perhatian tersendiri bagi masyarakat setempat. Dikutip dari laman kompas 

mengenai Tradisi Nusantara Seputar Kehamilan, harapan-harapan muncul 

terhadap bayi dalam kandungan, agar mampu menjadi generasi yang handal 

dikemudian hari. Untuk itu, dilaksanakan beberapa tradisi yang dirasa mampu 
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mewujudkan keinginan mereka terhadap anak tersebut. Diantara tradisi 

tersebut adalah upacara neloni, mitoni/tingkeban.  Neloni sendiri berasal dari 

kata telu yang artinya tiga. Sedangkan mitoni berasal dari kata pitu yang 

artinya tujuh Ini dimaksudkan bahwa  neloni atau pun mitoni/tingkeban 

adalah ritual yang dilaksanakan pada saat bayi menginjak usia tiga atau tujuh 

bulan dalam kandungan. Dalam makna tingkeban tiga atau tujuh bulanan 

terdapat pemaknaan simbol- simbol komunikasi ritual. Komunikasi ritual 

yang dilakukan dalam acara tujuh bulanan bagi etnis Jawa desa Sumbersuko 

dapat dilihat mulai dari acara siraman, pecah telur ayam, gembol kelapa, 

pecah buah kelapa, dan acara selamatan (kenduri). 

Keberadaan tradisi ritual tersebut memberikan motivasi pada mereka 

untuk lebih dekat kepada Tuhan yang kemudian juga berdampak pada suatu 

penghormatan terhadap tokoh-tokoh keagamaan yang dinilai memiliki andil 

besar dalam berkembangnya agama tersebut. Anggapan bahwa tokoh agama 

memiliki peran dalam lingkungan masyarakat serta memberikan kontribusi 

dalam pencapaian kesinambungan dalam korelasi antara Tuhan dan 

hambanya. Setiap tradisi keagamaan memuat simbol-simbol suci yang 

dengannya orang melakukan serangkaian tindakan untuk menumpahkan 

keyakinan dalam bentuk menumpahkan ritual, penghormatan, dan 

penghambaan (Nur Syam, 2005:17). 

Tradisi acara tujuh bulanan pada masyarakat Desa Bulakamba 

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dinamakan juga dengan acara 

tingkeban/tebus weteng. Tingkeban berasal dari bahasa jawa yang artinya 
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tujuh bulanan. Mayoritas penduduk Desa Bulakamba adalah suku Jawa, Akan 

tetapi, mereka tetap menjalankan tradisi-tradisi Jawa yang sudah diturunkan 

secara turun-temurun. Salah satunya adalah acara tujuh bulanan yang hingga 

kini masih dilaksanakan setiap kali pada kehamilan pertama. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, kajian dalam penelitian ini menjadi 

sangat penting dilakukan  untuk  memahami  bagaimana  sebenarnya  tradisi 

upacara tingkeban atau walimatul hamli sebagai wujud pelaksanaan nilai-nilai 

agama islam di desa Bulakamba kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.   

Dari permasalahan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian yang 

berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Upacara Walimatul Hamli 

Pada Masyarakat Desa Bulakamba”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dibahas dalam pembahasan makalah ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana latar belakang upacara tingkeban/walimatul hamli pada 

masyarakat desa Bulakamba? 

2. Bagaimana proses upacara tingkeban/walimatul hamli pada masyarakat 

desa Bulakamba? 

3. Nilai-nilai pendidikan Islam apa saja yang terdapat dalam upacara 

walimatul hamli pada masyarakat desa Bulakamba? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang upacara walimatul 

hamli pada masyarakat desa Bulakamba. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses upacara tingkeban/ 

walimatul hamli pada masyarakat desa Bulakamba. 

3. Untuk menemukan nilai-nilai pendidikan Islam dalam upacara walimatul 

hamli pada masyarakat desa Bulakamba. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

a. Mewujudkan tujuan pemerintah menuju tercapainya tujuan pendidikan 

Islam dan mencetak generasi islam yang berkarakter; 

b. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan tentang tradisi 

budaya Jawa dan Islam dalam upacara tingkeban/ walimatul hamli; 

c. Penelitian ini diharapkan mampu melestarikan tradisi budaya Jawa dan 

Islam dalam upacara tingkeban/walimatul hamli. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penggiat Pendidikan 
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Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu acuan dan referensi 

bagi penelitian tentang tradisi budaya Jawa dan Islam dalam upacara 

tingkeban/walimatul hamli. 

b. Bagi Masyarakat Umum 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat 

umum berkaitan dengan proses upacara tingkeban/walimatul hamli. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Penjelasan tentang Desain penelitian dikonsepkan sebagai sebuah 

kerangka kerja yang digunakan untuk melaksakana penelitian. Desain 

penelitian dibuat sebagai rancangan, format, pedoman, aturan main atau 

acuan dalam penelitian. Jadi Desain penelitian memberikan prosedur untuk 

mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka menyusun dan 

menyelesiakan penelitian. (Burhan Bungin, 2005:85). Dalam 

pengembangan penelitiannya menggunakan empat tahapan antara lain: 

Tahapan pertama peneliti melakukan tahapan pra observasi yang bertujuan 

untuk mengetahui kondisi awal sekolah yang berkaitan dengan penelitian 

yang akan dilakukan. 

Tahapan kedua pada penelitian ini adalah membuat instrumen 

penelitian dengan didasarkan pada landasan teori. Teori ini berfungsi 

sebagai pedoman dalam menyusun instrumen sehingga kegiatan penelitian 

yang akan dilaksanakan dapat fokus pada rumusan masalah. Instrumen 
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digunakan sebagai alat pengumpul data yang dapat berbentuk tes, angket 

untuk pedoman wawancara atau observasi. (Sugiono 2007: 17). Kemudian 

tahapan ketiga adalah tahap pengumpulan data. Setelah menyelesaikan 

penyusunan instrumen tahap berikutnya adalah pengumpulan data dari 

lokasi penelitian. Menyusun isntrumen adalah pekerjaan penting di dalam 

langkah penelitian. Akan tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting 

(Suharsimi Arikunto 2006: 222). Semakin lengkap dan akurat data yang 

diperoleh maka hasil penelitian akan lebih sempurna dan penelitian data 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Tahapan keempat adalah melakukan reduksi data. Reduksi data 

adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya. 

Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung 

(Sugiyono 2007:15). Langkah-langkah yang dilakukan dalam reduksi data 

adalah menanjamkan analisis, menggolongkan atau mengelompokkan ke 

dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan dan diverifikasi. Data yang direduksi merupakan bagian 

seluruh data mengenai permasalahan yang sedang diteliti. 

2. Fokus Penelitian 

Dalam hal ini fokus penelitian sangat diperlukan berkaitan dengan 

pembatasan masalah sehingga hasil dari penelitian dapat diperoleh secara 

maksimal dan memudahkan untuk dianalisis nilai-nilai pendidikan islam 
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dalam upacara tingkeban/walimatul hamli. Dalam penelitian ini berfokus 

pada (1) latar belakang upacara walimatul hamli pada masyarakat desa 

Bulakamba. (2) proses upacara tingkeban/ walimatul hamli pada 

masyarakat desa Bulakamba, (3) nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

upacara walimatul hamli pada masyarakat desa Bulakamba. 

3. Sumber Data 

Tujuan pokok dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

sumber data otentik yang berkaitan dengan obyek yang dikaji yang 

berkaitan analisa nilai-nilai pendidikan islam dalam upacara 

tingkeban/walimatul hamli. 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

narasumber inti. Dalam hal ini data primer adalah data yang diperoleh 

dari observasi, wawancara peneliti dengan nara sumber serta angket 

terbuka yang diisi oleh masyarakat terkait dengan nilai-nilai 

pendidikan islam dalam upacara tingkeban/walimatul hamli. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang bersumber dari 

buku-buku referensi, jurnal dan karya ilmiah lainnya.  Data sekunder 

lainnya yang dapat mendukung penelitian ini adalah catatan 

dokumentasi berupa dokumen-dokumen penting sekolah dan guru 

sebagai pendukung penelitian melalui dokumentasi pembelajaran, 



35 
 

berkas atau arsip yang mendukung dalam penelitian ini baik lisan 

maupun tulis. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kualitatif. 

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai 

data yang tidak bisa diperoleh melalui angket kuesioner dan wawancara. 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: 

a. Dokumentasi 

Pada teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari 

dengan seksama (menganalisis), dan mencatat bahan-bahan yang 

berkaitan dengan variabel penelitian dari berbagai literatur yang ada. 

Dokumentasi tersebut bisa berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian 

(tesis terdahulu), dan data-data dari sekolah yang akan diteliti. 

Dokumen merupakan kumpulan data variable yang berbentuk 

lisan maupun actifact, foto dan sebagainya (Koentjaraningrat 

1991:129). Sedangkan menurut Muhammad Ali (1993: 21) Sumber 

dokumentasi pada dasarnnya adalah segala bentuk sumber informasi 

yang berhubungan dengan dokumen baik resmi maupun yang tidak 

resmi. 

b. Pengamatan (observasi) 

Observasi/pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan 

yang meliputi pemusatan perhatian terhadap subjek dengan 

menggunakan seluruh alat indranya (Yatim Riyanto 1996: 40).  Cara 
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pengumpulan datannya yaitu dengan terjun langsung ke lapangan 

terhadap objek yang diteliti, populasi (sampel). Dengan tujuan untuk 

membuat kesimpulan tentang pelaksanaan analisis nilai-nilai 

pendidikan islam dalam upacara tingkeban/walimatul hamli.  

c. Wawancara 

Metode wawancara (interview) merupakan cara yang 

digunakan seseorang untuk tujuan tertentu untuk mendapatkan 

keterangan secara lisan dari respondent (Koentjaraningrat 1991:129). 

Metode ini digunakan untuk mewancarai masyarakat di desa 

Bulakamba yang disebutkan diatas untuk mengetahui lebih lanjut 

tentang analisa nilai-nilai pendidikan islam dalam upacara 

tingkeban/walimatul hamli. 

5. Uji Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain 

digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian 

kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur 

yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif 

(Moleong 2007: 230). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan 

apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian 

ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, 

dependability, dan confirmability (Soegiono 2011:270). Agar data dalam 

penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian 
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ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data 

yang dapat dilaksanakan: 

1. Credibility (Kredibilitas) 

Uji ini disajikan oleh peneliti dengan tujuan agar hasil penelitian 

yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah 

dilakukan. 

Uji kredibilitas data hasil peneltian kualitatif antara lain dengan 

memperpanjang waktu pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 

penelitian, trianggulasi, diskusi dengan sejawat, menggunakan bahan 

referensi dan member check (Soegiono: 372) 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Tujuan dasar perpanjangan pengamatan yaitu dapat lebih 

meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. 

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian 

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan 

cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, 

dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil 

penelitian yang telah diperoleh. 

c. Triangulasi 

Menurut Wiliam Wiersma (1986) triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi 

sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (soegiono 

2010: 372). 
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1) Triangulasi Sumber 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

2) Triangulasi Teknik 

Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

3) Triangulasi Waktu 

Pengumpulan data dengan teknik wawancara di pagi hari pada 

saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih 

valid sehingga lebih kredibel. 

d. Menggunakan Bahan Referensi 

Referensi berfungsi sebagai pendukung untuk membuktikan data 

yang telah  itemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, 

sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan 

foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat 

dipercaya. 

2. Transferability (Keteralihan) 

Uji keabsahan ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian 

kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat 

diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut 

diambil.  

3. Dependability (Keandalan) 

Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila 

penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang 
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sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability 

dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses 

penelitian.  

4. Confirmability (Konfirmabilitas) 

Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah 

disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji 

confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan 

proses yang telah dilakukan.  

6. Tehnik Analisis Data dan Interpretasi 

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara 

sistematis semua transkip wawancara, catatan lapangan tanbahan lain yang 

telah dikumpulkan agar peneliti dapat memperoleh pemahamanya sendiri, 

melalui semua itu dan mengungkapkan atau menyajikan data yang telah 

ditemukan. Tujuan analisis data adalah untuk menemukan makna yang 

akhirnya bisa diangkat menjadi teori. Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini pada hakikatnya berwujud kata-kata, kalimat atau paragraf, 

oleh karena itu tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif. 

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang  

diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan  

bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-

kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka 

macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan  
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biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui 

pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis 

kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam  

teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau 

statistika sebagai alat bantu analisis. 

Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga 

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian  

data, dan penarikan kesimpulan/verivikasi. Terjadi secara bersamaan  

berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verivikasi  

sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan  

interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam  

bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis”  

(Ulber Silalahi, 2009:339) 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

mencakup transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi 

data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik 

kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh 

peneliti:   

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 
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mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir 

dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah 

dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka 

jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan 

rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi 

data. Reduksi  data  bukanlah  suatu  hal  yang  terpisah  dari  analisis.  

Reduksi  data diartikan  sebagai  proses  pemilihan,  pemusatan  

perhatian  pada penyederhanaan,  pengabstraksian,  dan  transformasi  

data  kasar  yang  muncul dari  catatan-catatan  tertulis  di  lapangan.  

Kegiatan  reduksi  data  berlangsung terus-menerus,  terutama  selama  

proyek  yang  berorientasi  kualitatif berlangsung  atau  selama  

pengumpulan  data.  Selama  pengumpulan  data berlangsung,  terjadi  

tahapan  reduksi,  yaitu  membuat  ringkasan,  mengkode, menelusuri  

tema,  membuat  gugus-gugus,  membuat  partisi,  dan  menulis 

memo. 

2. Display Data (Tampilan Data) 

Display data/Penyajian data merupakan salah satu dari teknik 

analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika 

sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan 

adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa 

teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan 
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bagan. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan 

dengan menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan sebagainya. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah 

dipahami. 

Beda halnya dalam penelitian kualitatif, di mana penyajian 

data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antarkategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya 

penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman 

disarankan agar dalam melakukan display data, selain dengan teks 

yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan 

kerja), dan chart. 

 

3. Kesimpulan 

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan 

verivikasi. Ketika kegiatan pengumpullan data dilakukan, seorang  

penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat  

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi  yang  

mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-
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mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. 

Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada 

besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, 

penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, 

kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali 

kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.   

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik 

analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis 

yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Langkah ketiga 

dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

mengalami perubahan apabila tidak ditemukan buktibukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

F. Sistematika Pembahasan Tesis 

Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dalam memahami 

pembahasan tesis dan dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti, 

maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

Halaman Judul  
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Halaman Pengesahan  

Nota Dinas Pembimbing 

Pernyataan Keaslian 

Abstrak 

Pedoman Transliterasi 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Singkatan 

Daftar Lampiran 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

1. Desain Penelitian 

2. Fokus Penelitian  

3. Data dan Sumber Data Penelitian 

4. Teknik Pengumpulan Data  

5. Uji Keabsahan Data 

6. Teknik Analisis Data dan Interprestasi 
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7. Sistematika Pembahasan (Out line) Tesis 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Riset Terdahulu 

B. Kajian Teori (Definisi Konsep/Variabel) 

a. Konsep Nilai-nilai Pendidikan Islam 

1. Konsep Nilai 

2. Fungsi Nilai 

3. Macam-macam Nilai 

4. Konsep Pendidikan Islam 

5. Dasar Pendidikan Islam 

6. Tujuan Pendidikan Islam 

7. Macam-macam Nilai dalam Pendidikan Islam 

b. Konsep Upacara Walimatul Hamli 

1. Latar Belakang Upacara Walimatul Hamli  

2. Proses Pelaksanaan Upacara Walimatul Hamli  

C. Kerangka Berpikir 

BAB III PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

C. Pemaparan Hasil Penelitian 

1. Latar belakang upacara walimatul hamli pada masyarakat desa 

Bulakamba 
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2. Proses upacara tingkeban/ walimatul hamli pada masyarakat 

desa Bulakamba 

3. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam upacara walimatul hamli 

pada masyarakat desa Bulakamba 

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

A. Analisis latar belakang upacara walimatul hamli pada masyarakat 

desa Bulakamba. 

B. Analisis proses upacara tingkeban/ walimatul hamli pada 

masyarakat desa Bulakamba 

C. Analisis nilai-nilai pendidikan Islam dalam upacara walimatul 

hamli pada masyarakat desa Bulakamba 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

Daftar Pustaka 

Lampiran-lampiran 

Daftar Riwayat Hidup 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti menelaah 

beberapa buku dan hasil-hasil jurnal yang telah dilakukan oleh para peneliti 

sebelumnya untuk menggali beberapa teori atau pernyataan dari beberapa ahli 

yang berhubungan dengan tesis ini. 
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1. Kajian Riset Terdahulu 

Pembuatan tesis ini, peneliti mencoba menggali informasi terhadap 

karya ilmiah yang lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang 

dikerjakan oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk membandingkan 

masalah-masalah yang diteliti baik dalam segi metode dan objek penelitian.  

Penelitian tentang tradisi budaya Jawa dan Islam dalam upacara 

tingkeban/walimatul hamli pada dasarnya sudah banyak dilakukan. Namun 

demikian, masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda sesuai 

dengan lingkup kajian masing-masing agar tidak terjadi duplikasi penelitian, 

maka peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap proses upacara 

tingkeban/walimatul hamli. 

Penelitian penelitian tersebut sebagai berikut: 

Pertama, Dewi Umi, Tradisi Tingkeban (Studi filosofis tentang 

bentuk dan symbol upacara tingkeban di desa Kramat Duduk Sampean 

Gresik), (Tesis: Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Filsafat Institut Agama 

Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, 2005). Tesis ini menjelaskan tentang 

makna dan filosofis simbol-simbol yang ada atau yang di gunakan dalam 

upacara tingkeban yang digunakan oleh masyarakat duduk sampean Gresik. 

Dilihat dari sudut pandang Aqidah filsafatnya.     

Kedua, Budi Wibowo, Simbolisme pada Upacara Selametan Tujuh 

Bulanan (Tingkeban) di Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. 

(Tesis: program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, 2009). 

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa peneliti ini bertujuan untuk 
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mendeskripsikan struktur dan makna unsur verbal yang terdapat dalam 

upacara tingkeban di Desa Pasirharjo, mendeskripsikan tentang makna dan 

unsur non verbal dalam upacara selametan tingkeban ini. Hasil dari penelitian 

ini penulis menunjukkan bahwa struktur verbal yang  terdapat  dalam  

upacara  selametan  tingkeban  ini  terdiri  dari  tiga, yaitu  pengantar,  isi,  

dan  penutup.  Dan peneliti juga mengungkapkan makna yang terkandung 

dalam komponen selametan tingkeban di Desa Pasirharjo   yakni siraman 

bermakna membersihkan serta menyucikan calon ibu dan bayi yang sedang 

dikandung lahir maupun batin . 

Ketiga, Khaerani, Alfiandra, Emil El Faisal, Jurnal Bhinneka Tunggal 

Ika, Volume 6, Nomor 1, Mei 2019  FKIP, Universitas Sriwijaya. Penelitin 

ini bertujuan untuk  mengetahui nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi 

tingkeban pada  masyarakat Jawa di Desa Cendana Kecamatan Muara 

Sugihan kabupaten Banyuasin, penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

dengan  pendekatan kualitatif, yang menjadi situasi sosial dalam penelitian ini 

adalah “nilai-nilai dalam tradisi tingkeban pada masyarakat Jawa di Desa 

Cendana Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin” dengan  rincian:  

Desa  Cendana  sebagai  tempat  yang  diteliti,  masyarakat  Jawa  di  Desa 

Cendana  sebagai  pelaku,  dan  sikap/kebiasaan  masyarakat  dalam  tradisi  

tingkeban  yang mengandung  nilai-nilai  sebagai  aktivitas  yang  diteliti.   

Keempat, Nurul Fitroh Pada Tahun 2014 dari fakultas Ushuluddin 

Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul “Ritual Tingkeban dalam 

Perspektif Aqidah Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Srundol Kulon Kec. 
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Manyumanik Kota Semarang)”. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pandangan Islam terhadap pelaksanaan tradisi rituan tingkeban di Kelurahan 

Srondol Kulon dapat saja dilakukan yang penting masyarakat tidak 

mengimani simbol-simbol yang terkait di dalam tingkeban tersebut. 

Tingkeban juga merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT 

sehingga dengan adanya tingkeban ini masyarakat melakukan salah satu 

perwujudan rasa syukurnya serta bersedekah kepada orang-orang. Selain itu 

merupakan warisan dari budaya keagamaan nenek moyang sebelum 

penyebaran Islam sehingga memiliki muatan aqidah keperceraian yang 

bertentangan dengan Islam. Dan dalam proses Islamisasi perlu ada permunian 

aqidah serta pelaksanaan upacara yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu 

tradis tingkeban juga mempunyai makna filosofis sarana untuk menghormati 

tradisi, karena menghadiri undangan dalam pelaksanaan tradisi tingkeban 

berarti ikut melestarikan tradisi masyarakat Jawa khususnya masyarakat 

Kelurahan Srondol Kulon. 

Kelima, Nia Nihayah 2015 dari Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Yogyakarta yang berjudul “Tradisi Memitu di 

Masyarakat Desa Puskaratu Kec. Pusakanagara Kab. Subang Dalam 

Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam”. Dengan hasil menunjukan bahwa 

tradisi ini merupakan adat kebiasaan yang baik dan sama sekali tidak 

menyimpang dari ajaran agama Islam. Tidak semua orang di desa ini 

mengerti secara mendalam maksud tradisi ada memitu terkadang mereka 

taklid atas tradisi yang ada, alasan mereka hanya patuh menjaga tradisi yang 
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sudah ada dari nenek moyang mreka terdahulu. Sedangkan menurut hukum 

adat, tradisi memitu ini ada sebuah tradisi yang sudah sangat mengakar kuat 

dan tidak mudah dihilangkan begitu saja, didalamnya terdapat simbol-simbol 

yang mempunyai arti tersendiri, sedangkan menurut hukum Islam, tradisi ini 

diperbolehkan asalkan berharap dan tujuannya kepada Allah Swt. 

 

2. Kajian Teori 

1) Konsep Nilai-nilai Pendidikan Islam 

a. Konsep Nilai 

Dalam bahasa Inggris nilai disebutkan sebagai “value”, Nilai  

berasal dari bahasa Latin vale‟re yang artinya berguna, mampu  

akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu  

yang dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut  

keyakinan seseorang atau sekelompok orang. (Sutarjo  Adisusilo,  

J.R, 2012:56). Berkaitan dengan definisi nilai ini, telah disampaikan 

oleh banyak ahli, diantaranya: W.J.S. Purwadarminta dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan nilai dengan sifat-sifat hal- 

hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Sedangkan 

menurut Muhaimin dan Abdul Mujib mendefinisikan nilai sebagai 

sesuatu yang praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia 

dan melembaga secara objektif di dalam masyarakat. 

Pandangan  Sidi  Gazalba  sebagaimana yang  dikutip  oleh  

Chabib  Thoha  mendefinisikan  nilai sebagai  sesuatu  yang  
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bersifat  abstrak,  ideal,  nilai  bukan benda  konkrit,  bukan  fakta,  

tidak  hanya  persoalan  benar dan salah yang menuntut pembuktian 

empirik, melainkan penghayatan yang dikehendaki dan tidak 

dikehendaki. Muri‟ah Siti (2011: 9-10). Dalam kesempatan lain 

Sutarjo Adisusilo (2007:56) Nilai adalah kualitas suatu hal yang  

menjadikan  hal  itu  disukai,  diinginkan,  dikejar, dihargai,  

berguna  dan  dapat  membuat  orang  yang menghayatinya menjadi 

bermartabat. Sedangkan pengertian  nilai  menurut  Chabib  Thoha 

(1996:62), “Esensi  yang  melekat  pada  sesuatu  yang  sangat  

berarti bagi kehidupan manusia”. 

Mengingat nilai itu fakta bagi naturalisme, maka sifat 

prilaku yang baik seperti jujur, adil, dermawan dan lainnya atau 

kebalikannya merupakan indikator untuk memberi seseorang itu 

berprilaku baik atau tidak baik. Sedangkan bagi non-naturalisme  

nilai itu bukan fakta, tetapi bersifat normatif dalam memberitahukan 

sesuatu itu apakah ia baik atau buruk, benar atau salah maka  

keputusan nilai pada kelompok ini tidak dapat diketahui melalui uji  

empirik, akan tetapi hanya dapat diketahui melalui apa yang disebut 

dengan intuisi moral yang telah dimiliki oleh manusia, yaitu  

kesadaran langsung adanya nilai murni seperti benar atau salah  

dalam  setiap prilaku, objek atau seseorang. Amri (2002: 212-213). 
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Berdasarkan pada beberapa definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa nilai adalah harapan tentang sesuatu yang berguna dan 

bermanfaat bagi manusia dan diugemi sebagai acuan tingkah laku. 

 

b. Fungsi Nilai 

Nilai sebagai sesuatu yang abstrak yang mempunyai sejumlah 

fungsi yang dapat kita cermati, antara lain: 

a. Nilai memberi tujuan atau arah (goals of purpose) kemana 

kehidupan harus menuju, harus dikembangkan atau harus 

diarahkan. 

b. Nilai memberi aspirasi (aspirations) atau inspirasi kepada 

seseorang untuk hal yang berguna, baik, dan positif bagi 

kehidupan. 

c. Nilai mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku (attitudes), 

atau bersikap sesuai dengan moralitas masyarakat, jadi nilai itu 

memberi acuan atau pedoman bagaimana seharusnya seseorang 

harus bertingkah laku. 

d. Nilai itu menarik (interests), memikat hati seseorang untuk 

dipikirkan, direnungkan, dimiliki, diperjuangkan, dan dihayati. 

e. Nilai itu mengusik perasaan (feelings), hati nurani seseorang 

ketika sedang mengalami berbagai perasaan, atau suasana hati, 

seperti senang, sedih, tertekan, bergembira, bersemangat, dll. 
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f.  Nilai terkait dengan keyakinan atau kepercayaan (beliefs and 

convictions) seseorang, terkait dengan nilai-nilai tertentu. 

g. Suatu nilai menuntut adanya aktivitas (activities) perbuatan atau 

tingkah laku tertentu sesuai dengan nilai tersebut, jadi nilai tidak 

berhenti pada pemikiran, tetapi mendorong atau menimbulkan niat 

untuk melakukan sesuatu sesuai dengan nilai tersebut. 

h. Nilai biasanya muncul dalam kesadaran, hati nurani atau pikiran 

seseorang ketika yang bersangkutan dalam situasi kebingungan, 

mengalami dilema atau mengahadapi berbagai persoalan hidup 

(worries, problems, obstacles).. 

Nilai-nilai merupakan dasar atau landasan bagi perubahan. 

Oleh karena itu fungsi nilai berperan penting dalam proses perubahan 

sosial, karena nilai berperan sebagai daya pendorong dalam hidup 

untuk mengubah diri sendiri atau masyarakat sekitarnya. 

c. Macam-macam Nilai 

Dilihat dari berbagai sudut pandang, yang menyebabkan 

terdapat bermacam-macam nilai, antara lain: 

a. Dilihat dari segi kebutuhan hidup manusia, nilai menurut Abraham 

Maslow dapat dikelompokkan menjadi: “nilai biologis, nilai 

keamanan, nilai cinta kasih, nilai harga diri dan nilai jati diri.” 

b. Dilihat dari kemampuan jiwa manusia untuk menangkap dan 

mengembangkan nilai dapat dibedakan menjadi dua yakni: 

1) Nilai yang statik, seperti kognisi, emosi, psikomotor. 
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2) Nilai yang bersifat dinamis seperti motivasi berprestasi, 

motivasi berafiliasi, motivasi berkuasa. 

c. Nilai bila dilihat dari sumbernya terdapat nilai Ilāhiyah (ubudiyah 

dan muamalah), dan nilai insāniyah. Nilai Ilāhiyah adalah nilai 

yang bersumber dari agama (wahyu Allah SWT), sedangkan nilai 

insāniyah nilai yang diciptakan oleh manusia   atas   dasar   kriteria   

yang diciptakan oleh manusia pula. 

Menurut Max Scheler nilai dalam kenyataannya ada yang 

lebih tinggi ada pula yang lebih rendah. Kerena itu nilai memiliki 

hierarkis terbagi menjadi empat kelompok, yaitu: 

1) Nilai Kenikmatan  

Pada ketogori ini terdapat sederetan nilai yang menyenangkan 

atau sebaliknya yang kemudian orang merasa bahagia atau 

menderita. 

2) Nilai Kehidupan 

Dalam kategori ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam 

kehidupan seperti kesehatan, kesejahteraan, dan sebagainya. 

3) Nilai Kejiwaan  

Dalam hal ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali 

tidak tergantung pada keadaan jasmani atau lingkungan seperti 

keindahan dan kebenaran. 

4) Nilai Kerohanian.  
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Nilai-nilai ini terutama lahir dari nilai ke-Tuhanan sebagai 

nilai tertinggi. Nilai kerohanian ini termasuk pula nilai-nilai 

pendidikan agama Islam yang menjadi fokus kajian pada 

penelitian ini. 

d. Konsep Pendidikan Islam 

Kata “pendidikan” berasal dari kata “didik”. Dalam bahasa   

Inggris didapat kata “to educate” dan kata “education”, berbentuk 

verb atau kata kerja, dalam arti sempit adalah to teach or the help 

someone learn, yang berarti “mengajar atau menolong seseorang yang 

belajar”. Istilah pendidikan dalam konteks lebih banyak dikenal 

dengan menggunakan kata “at-tarbiyah, at-ta‟lim, dan ar-riyadloh”. 

Setiap kata tersebut mempunyai nilai yang berbeda, karena 

perbedaan teks dan konteks kalimatnya, walaupun dalam hal-hal 

tertentu, kata tersebut memiliki kesamaan makna. Kata at-tarbiyah 

dijumpai pada QS Al-Israa‟ ayat 24: 

ثَّٛ بَٗ   ب س   ً ب ك   ً  ٓ ًْ ة   ٱْسح  ل م سَّ  ٔ خ    ً ْح ٍ  ٱنشَّ ُ بػ  ٱنز ل   ي  ب ع   ً  ٓ ٱْخف ْغ ن   ٔ
ًٛشا غ   ط 

 

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan 

penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, 

kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua  

telah mendidik aku waktu kecil”. 

 

 

Pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam 

konteks Islam inheren dengan konotasi istilah “tarbiyah, ta‟līm, dan 

ta‟dīb” yang harus dipahami secara bersama-sama, sekalipun ahli 

tafsir berbeda-beda dalam menafsirkan ketiga istilah tersebut.  
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Ketiga istilah ini mengandung makna yang mendalam menyangkut 

manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya 

dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. Istilah-istilah itu pula 

sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan islam: informal, 

formal dan non formal. 

 ْٔ ّ  أ  اَ  ش  ْٔ ُٚ  ظ   ّ  أ  د اَ    ٕ  ٓ اِ  ٚ   ٕ ح  ف أ ث  ٗ انْف ْطش  ن ذ  ػ ه  ٍد ٕٚ  نٕ  ْٕ ك م  ي 

ذْػ بء   ٓ ب ع  ٖ فٛ  ْ ْم ر ش  خ    ً ٛ  ٓ ْز ظ  انْج   ُ خ  ر  ً ٛ  ٓ ض م  انْج   ً ّ  ك  غ بَ  ً غ    ٚ 

 

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Kemudian 

kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi 

Yahudi, Nasrani, atau Majusi sebagaimana binatang ternak 

yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah 

kalian melihat ada cacat padanya?" (HR. Bukhari) 

 

Pendidikan dapat diartikan dengan proses transformasi ilmu 

pengetahuan dari pendidikan agar memiliki sikap dan semangat yang 

tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya, sehingga 

terbentuk ketakwaan, budui pekerti, dan kepridadian yang luhur. 

Abdul Mujib dkk (2006: 13). Pendidikan adalah usaha atau proses  

yang ditujukan untuk membina kualitas sumber daya manusia  

seutuhnya agar ia dapat melakukan peranannya dalam kehidupan  

secara fungsional dan optimal. 

Penggunaan kata at-ta‟lim dapat ditemukan pada QS Al 

Baqarah ayat 151: 

ك ى    ً ٚ ؼ ه    ٔ ٛك ْى  ك   ٚ ض   ٔ زُ  ب  اٚ ٰ ْٛك ْى ء  ا ػ ه  ُك ْى ٚ زْهٕ  ع ًْٕل ي   ك  ْى س  ب أ ْسع ْهُ ب فٛ   ً ك 

  ٌ ٕ  ً ا ر ْؼه  ب ن ْى ر ك َٕٕ  ك ى يَّ  ً ٚ ؼ ه    ٔ خ    ً ْك ٱْنح   ٔ ت   ز ٰ  ٱْنك 

 



57 
 

“Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami 

kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara 

kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan 

mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-

Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu 

ketahui.” 

 
Pengajaran pada ayat ini mencakup teoritis dan praktis, 

sehingga dapat memperoleh kebijakan dan kemahiran melaksanakan 

hal-hal yang mendatangkan manfaat dan menampik kemudharatan 

dan juga mencakup ilmu pengetahuan. 

Pengertian Islam menurut bahasa, kata Islam berasal dari 

kata “aslama” yang berakar dari kata “salama”. Kata Islam 

merupakan bentuk mashdar (infinitif) dari kata aslama ini. Adapun 

pengertian Islam berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu islaman 

yang berarti berserah diri, patuh, dan tunduk. Dan selanjutnya Islam 

menjadi nama suatu agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan 

Tuhan kepada manusia melalui nabi Muhammad SAW. Abudin Nata 

(2009:338). Secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam 

adalah ilmu pendidikan   yang   berdasarkan   Islam   oleh   sebab   

itu pendidikan Islam harus bersumber kepada Al-Qur‟ān dan Hadits 

Nabi Muhammad SAW. 

ز   ّ  أ خ  ز  ث  ٍْ أ خ   ً هْى  ف  ٕا انْؼ  ص  سَّ  ٔ ب   ً َّ ب إَ  ًً  ْ ْس ْل  د   ٔ ُٚ بًسا  ٕا د  ص  س    ٕ ْجٛ  بء  ن ْى ٚ   َ ٌَّ اأْل إ 

اف شٍ   ٔ ٍع    ث ح 

 

“Sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, 

sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka 

barangsiapa yang telah mengambilnya, maka ia telah 
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mengambil bagian yang banyak.” (HR. Abu Dawud dan At-

Tirmidzi). 

 

Dikemukakan oleh Malik Fadjar (1999:1-3) bahwa 

pendidikan islam adalah pendidikan untuk pertumbuhan total 

seorang manusia. Tidak benar jika pendidikan islam dibatasi hanya 

kepada pengertian-pengertiannya yang konvesional dalam 

masyarakat. Meskipun pendidikan islam yang dikenal dalam 

masyarakat itu tidak seluruhnya salah, jelas sebagian besar adalah 

baik dan harus dipertahankan, namun tidak dapat dibantah bahwa 

pengertian itu harus disempurnakan. 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 

2003 tentang sistem Pendidikan Nasional bab 1 Pasal 1 

dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana dan proses 

pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 

 

   ّ  ً هْ ٍ  ػ هٗ  ػ  ٌْ ٚ ْغك  ْل  ن هْؼ بن ى  ا   ٔ   ّ ه  ْٓ ٍ  ػ هٗ  ع  ٌْ ٚ ْغك  ْ م  ا  ب  ْل  ٚ زْج غ  ن هْغ 
"Tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan 

kebodohannya dan tidak pantas pula orang yang berilmu 

mendiamkan ilmunya." (HR. Ath-Thabrani) 

 

Ahmad D Marimba (1989: 23) mendefinisikan Pendidikan 

Islam sebagai bimbingan jasmani rohani berdasarkan hokum-

hukum agama islam menuju kepada terbentuknya kepribadian 

utama menurut ukuran-ukuran islam. Nilai-nilai Islam itu pada 
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hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran 

tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya 

di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling  terkait  

membentuk  satu  kesatuan  yang  utuh  tidak  dapat  dipisah-

pisahkan. 

Dari keterangan diatas maka dapat ditarik kesimpuan bahwa 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat diartikan sebagai program 

yang terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam serta 

diikuti tuntunan untuk menghormati   penganut   agama   lain   dalam   

hubunganya dengan kerukunan antar umat beragama hingga 

terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Serta bertujuan untuk 

menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan 

mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran 

dan latihan. 

 

e. Dasar Pendidikan Islam 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Dasar dalam bahasa Arab  adalah  “asas”  sedangkan  dalam 

bahasa  Inggris  adalah  foundation,  sedangkan  dalam  bahasa  Latin 

adalah  fundametum,  secara bahasa berarti alas, fundamen, pokok 

atau pangkal segala sesuatu (pendapat, ajaran, aturan). Sebagai 

aktivitas yang bergerak dalam proses pembinaan kepribadian muslim, 
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maka pendidikan Islam memerlukan asas atau dasar yang dijadikan 

landasan kerja. Dasar ini akan memberikan arah bagi pelaksanaan 

pendidikan yang telah diprogramkan. Dalam konteks ini, dasar yang 

menjadi konteks acuan pendidikana Islam hendaknya merupakan 

sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat menghantarkan 

peserta didik kearah pencapaian pendidikan. Al-Rasyidin dan Samsul 

Nizar (2005:34) 

Adapun dasar-dasar pendidikan Islam adalah: 

a. Al-Qur‟an 

Menurut pendapat yang paling kuat, seperti yang 

diungkapkan oleh subhi sholeh, al-qur‟an berarti bacaan, yang 

merupakan kata turunan (masdar) dari fiil madhi qara‟a ism al-

maful yaitu maqru‟ yang artinya dibaca. Atang Abd. Hakim dan 

Jaih Mubarok (2000: 69). Dengan demikian Alquran merupakan 

dasar yang utama dalam pendidikan Islam. 

 

b. As-Sunnah 

Setelah al-Qur‟an maka dasar pendidikan Islam adalah as-

Sunnah. As-Sunnah merupakan perkataan, dan apapun pengakuan 

Rasulullah  SAW, yang dimaksud dengan pengakuan itu adalah 

perbuatan orang lain yang diketahui rasulullah dan beliau membiar 

kan saja kejadian itu berjalan. Sunnah merupakan sumber ajaran 

kedua setelah al-Qur‟an. Sunnah juga berisi aqidah, syari‟ah, dan 
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berisi tentang pedoman untuk kemaslahatan hidup manusia 

seutuhnya. Zakiyah Daradjat (1996:20-21) 

f. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta 

mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal 

untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Di samping itu, tujuan dapat 

membatasi ruang gerak usaha, agar kegiatan dapat terfokus pada apa 

yang dicita-citakan, dan yang terpenting lagi adalah dapat memberikan 

penilaian atau evaluasi pada ussha-usaha pendidikan. Ahmad D. 

Marimba (1989: 45). 

Sedangkan tujuan khusus pendidikan Islam adalah: 

a. Mendidik individu yang shaleh dengan memperhatiakan segenap 

dimensi perkembangan rohaniah, emosional, sosial, intelektual dan 

fisik. 

b. Mendidik anggota kelompok sosial yang shaleh, baik dalam 

keluarga maupun masyarakat muslim. 

c. Mendidik manusia yang shaleh bagi masyarakat insani yang besar. 

g. Macam-macam nilai dalam Pendidikan Islam 

Dalam pendidikan Islam terdapat bermacam-macam nilai yang 

mendukung dalam pelaksanaan pendidikan. Nilai tersebut menjadi   

dasar pengembangan jiwa agar bisa memberi output bagi pendidikan 

yang sesuai dengan harapan masyarakat luas. Pokok-pokok nilai 

pendidikan Agama Islam yang utama yang harus ditanamkan pada 
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anak yaitu nilai pendidikan i‟tiqadiyah, nilai pendidikan „amaliyah, 

nilai pendidikan khuluqiyah. 

a. Nilai Pendidikan I‟tiqadiyah 

Nilai pendidikan I‟tiqadiyah ini merupakan nilai yang 

terkait dengan keimanan seperti iman kepada Allah SWT, 

Malaikat, Rasul Kitab, Hari Akhir dan Takdir yang bertujuan 

menata kepercayaan individu. Kepercayaan dalam Islam dikenal 

dengan istilah Iman. 

Bukti keimanan di antaranya: 

1) Mencintai Allah SWT dan Rasul-Nya. 

2) Melaksanakan perintah-perintah-Nya. 

3) Menghindari larangan-larangan-Nya. 

4) Berpegang teguh kepada Allah SWT dan Sunnah Rasul-Nya. 

5) Membina hubungan kepada Allah SWT dan sesama 

manusia. 

6) Mengerjakan dan meningkatkan amal ṣaleh. 

7) Berjihad dan dakwah. 

 
Pendidikan keimanan termasuk aspek pendidikan yang patut 

mendapat perhatian yang pertama dan utama dari orang tua. 

Memberikan pendidikan ini kepada anak merupakan keharusan yang 

tidak boleh ditinggalkan. Pasalnya iman mendasari keIslaman 

seseorang. Ia menunjuk kepada tingkat keimanan seorang muslim 

terhadap kebenaran Islam, terutama mengenai pokok-pokok 
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keimanan dalam Islam yakni Ketauhidan. Kata ketauhidan adalah 

berasal dari kata dasar tauhid. Tauhid adalah suatu kepercayaan atau 

keimanan kepada Allah SWT. Ketauhidan ini merujuk pada seberapa 

tingkat keyakinan seorang Muslim terhadap kebenaran ajaran 

agamanya yang bersifat fundamental dan dogmatik. 

b. Nilai Pendidikan „Amaliyah. 

Nilai pendidikan „amaliyah merupakan nilai yang 

berkaitan dengan tingkah laku.     

Nilai pendidikan „amaliyah diantaranya: 

1) Pendidikan Ibadah 

Ibadah merupakan bukti nyata bagi seorang muslim 

dalam meyakini dan memedomani aqidah Islamiyah. 

Pembinaan ketaan beribadah kepada anak dimulai dari 

dalam keluarga. Sejak dini anak-anak harus diperkenalkan 

dengan nilai ibadah, seperti diajarkan melafalkan surat-

surat pendek dari Al- Qur‟ān untuk melatih lafal-lafal agar 

fasih mengucapkannya, karena membaca Al-Qur‟ān adalah 

ibadah. Kemudian juga anak-anak dilatih mendirikan ṣalat, 

maksudnya ialah agar ketika anak mulai balig, tidak perlu 

bersusah payah belajar ṣalat. 

2) Pendidikan Muamalah 
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Pendidikan muamalah merupakan pendidikan yang 

memuat hubungan antara manusia baik secara individu 

maupun kelompok. 

3) Pendidikan Siyasah 

Nilai yang berkaitan dengan siyasah adalah yang 

mengatur, aturan, dan keteraturan menyangkut masalah-

masalah kemasyarakatan (politik) diantaranya: 

persaudaraan, musyawarah, toleransi, tanggung jawab dan 

lain-lain. Nilai-nilai keagamaan yang diterapkan dalam nilai 

siyasah yakni dengan musyawarah demi terwujudnya 

sebuah kesepakatan. 

c. Nilai Pendidikan Khuluqiyah 

Nilai pendidikan ini merupakan nilai pendidikan yang 

berkaitan dengan etika (akhlak) yang bertujuan membersihkan 

diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri dengan perilaku 

terpuji. 

 

 

2) Konsep Upacara Walimatul Hamli 

a. Latar Belakang Upacara Walimatul Hamli 

Ritual tujuh bulanan (Tingkeban) merupakan salah satu 

tradisi masyarakat Jawa, ritual ini disebut juga mitoni berasal dari 

kata pitu yang artinya tujuh. Upacara ini dilaksanakan pada usia 
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kehamilan tujuh bulan dan pada kehamilan pertama kali. Upacara ini 

bermakna bahwa pendidikan bukan saja setelah dewasa akan tetapi 

semenjak benih tertanam di dalam rahim ibu. Dalam upacara ini sang 

ibu yang sedang hamil di mandikan dengan air kembang setaman 

dan disertai do‟a yang bertujuan untuk memohon kepada Tuhan agar 

selalu diberikan rahmat dan berkah sehingga bayi yang akan 

dilahirkan selamat dan sehat. 

Dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim yang juga 

disebutkan bahwa Rasulullah shallallâhu „alaihi wa sallama 

bersabda: 

ٌ  فٙ  ر ن ك    ًيب، ص ىَّ ٚ ك ٕ ْٕ  ٚ  ٍ ٛ ّ  أ ْسث ؼ  ٍ  أ ي   ْهمّ   فٙ  ث ْط غ  خ   ً ذ ك ْى ٚ ْغ ٌَّ أ ح  إ 

  ّ ُْف خ  فٛ  ه ك  فٛ    ً ، ص ىَّ ٚ ْشع م  اْن ضْم  ر ن ك  ْؼغ خً ي  ٌ  فٙ  ر ن ك  ي  ، ص ىَّ ٚ ك ٕ ضْم  ر ن ك  ػ ه م خً ي 

ٛذ   ْٔ ع ؼ  ٙ  أ  ش م   ٔ  ،  ّ ه   ً ػ   ٔ  ،  ّ ه  أ ع   ٔ  ،  ّ ْصل  بدٍ : ث ك زْت  س   ً ش  ث أ ْسث غ  ك ه  ٚ ْؤي   ٔ  ، ٔػ    انش 

“Sesungguhnya setiap orang di antara kalian dikumpulkan 

penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari 

(berupa sperma), kemudian menjadi segumpal darah dalam 

waktu empat puluh hari pula, kemudian menjadi segumpal 

daging dalam waktu empat puluh hari juga. Kemudian diutuslah 

seorang malaikat meniupkan ruh ke dalamnya dan 

diperintahkan untuk menuliskan empat hal; rejekinya, ajalnya, 

amalnya, dan apakah dia menjadi orang yang celaka atau 

bahagia.” (Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, Shahîh Muslim, 

Kairo: Darul Ghad Al-Jadid, 2008, jil. VIII, juz 16, hal. 165). 

 

Hadits di atas dapat dipahami bahwa di antara proses 

penciptaan manusia ketika masih di dalam kandungan ibunya adalah 

bahwa pada mulanya ia berupa sperma (nuthfah) yang berproses 

selama empat puluh hari lamanya, kemudian menjadi segumpal 

darah („alaqah) yang juga berproses selama empat puluh hari 
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lamanya, kemudian menjadi segumpal daging (mudlghah) yang juga 

berproses selama empat puluh hari lamanya menjadi satu janin 

dengan bagian-bagian tubuh yang lengkap sebagaimana layaknya 

rupa seorang manusia.  

Dari sini dapat dilihat bahwa proses terbentuknya satu janin 

di dalam rahim seorang ibu hingga sempurna membutuhkan waktu 

selama tiga kali empat puluh hari yang itu berarti sama dengan 

seratus dua puluh hari dan dalam hitungan bulan sama dengan empat 

bulan lamanya. Menurut hadits di atas setelah kurun waktu empat 

bulan itu barulah Allah memerintahkan satu malaikat untuk 

melakukan dua hal, pertama meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. 

Dengan ditiupnya ruh maka janin yang pada mulanya hanya 

seonggok daging kini menjadi hidup, bernyawa. Ia tak lagi hanya 

sekedar makhluk mati tak ubahnya sebuah tembikar yang terbuat 

dari tanah liat, tapi kini ia telah menjadi makhluk hidup. Kedua, 

malaikat tersebut diperintah untuk mencatat empat perkara yang 

berkaitan dengan rejeki, ajal, amal, dan bahagia atau celakanya si 

janin ketika ia hidup dan mengakhiri hidupnya di dunia kelak. 

Inilah tradisi yang ada di Nusantara, khususnya di jawa, yaitu 

walimatul hamli. Anak umur 4 bulan dalam kandungan (Adapun 

Dalil tradisi walimah al-haml ini bisa kita lihat dalam hadits riwayat 

Muhammad Ismail al-Bukhari dalamSahih al-Bukhari) Beirut: 

Daral-Fikr, 1422(, juz IV, hal. 111, hadits nomor 3208 
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  ٌ ًيب، ص ىَّ ٚ ك ٕ ْٕ  ٚ  ٍ ٛ ّ  أ ْسث ؼ  ٍ  أ ي   ْهمّ   فٙ  ث ْط غ  خ   ً ذ ك ْى ٚ ْغ ٌَّ أ ح  : إ   ل بل 

بٍد،   ً ش  ث أ ْسث غ  ك ه  ه ًكب فٛ  ْؤي  ، ص ىَّ ٚ جْؼ ش  َّللاَّ  ي  ضْم  ر ن ك  ْؼغ خً ي  ٌ  ي  ، ص ىَّ ٚ ك ٕ ضْم  ر ن ك  ػ ه م خً ي 

ٔػ   ّ  انش  ُْف خ  فٛ  ٛذ ، ص ىَّ ٚ  ْٔ ع ؼ  ٙ  أ  ش م   ٔ هّ  ،  أ ع   ٔ ْصلّ  ،  س   ٔ هّ  ،   ً ٚ  م بل  نّ  :اْكز ْت ػ   ٔ  

Sesungguhnya setiap orang di antaramu dikumpulkan 

penciptaannya di dalam perut ibunya empat puluh hari 

berupanutfah, kemudian menjadi segumpal darah) empat puluh 

hari kemudian (kemudian menjadi segumpal daging selama itu 

pula)40 hari berikutnya (Kemudian diutuslah kepadanya 

malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya dan diperintahkan 

atasnya menuliskan empat hal; ketentuan rejekinya, ketentuan 

ajalnya, ketentuan amalnya, dan ketentuan celaka atau 

bahagianya …" 

 

Tradisi acara tujuh bulanan di Desa Bulakamba Kecamatan 

Bulakamba Kabupaten Brebes dinamakan juga dengan acara 

tingkeban. Tingkeban berasal dari bahasa jawa yang artinya tujuh 

bulanan. Mayoritas penduduk Desa Bulakamba adalah suku Jawa, 

mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Akan tetapi, 

mereka tetap menjalankan tradisi-tradisi Jawa yang sudah diturunkan 

secara turun-temurun. Salah satunya adalah acara tujuh bulanan yang 

hingga kini masih dilaksanakan setiap kali pada kehamilan pertama. 

Tradisi tingkeban berawal ketika pemerintahan Prabu 

Jayabaya. Pada waktu itu ada seorang wanita bernama Niken 

Satingkeb bersuami seorang pemuda bernama Sadiya. Keluarga ini 

telah melahirkan anak sembilan kali, namun satu pun tidak ada yang 

hidup. Karena itu, keduanya segera menghadap raja Kediri, yaitu 

Prabu Widayaka (Jayabaya). Oleh sang raja, keluarga tersebut 

disarankan agar menjalankan tiga hal, yaitu : 
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a. Setiap hari Rabu dan Sabtu, pukul 17.00, diminta mandi 

menggunakan tengkorak kelapa (bathok), sambil mengucap 

mantera: “Hong Hyang Hyanging amarta martini sinartan huma, 

hananingsun hiya hananing jatiwasesa. Wisesaning Hyang iya 

wisesaningsun. Ingsun pudya sampurna dadi manungsa.” 

b. Setelah mandi lalu berganti pakaian yang bersih, cara 

berpakaian dengan cara menggembol kelapa gading yang dihiasi 

Sanghyang Kamajaya dan Kamaratih atau Sanghyang Wisnu 

dan Dewi Sri, lalu di-brojol- kan ke bawah. 

c. Kelapa muda tersebut, diikat menggunakan daun tebu tulak 

(hitam dan putih) selembar. Setelah kelapa gading tadi 

dibrojolkan, lalu diputuskan menggunakan sebilah keris oleh 

suaminya.  

Sebagaimana mapati acara selamatan mitoni juga diajarkan 

para ulama dahulu kepada umat tidak secara asal. Acara selamatan 

yang telah membudaya ini diajarkan oleh mereka setidaknya dengan 

berdasar pada firman Allah yang terdapat di dalam Surat Al-A‟raf 

ayat 189: 

ب    ٓ ْٛ ٍ  إ ن  ٛ ْغك  ب ن   ٓ ع  ْٔ ب ص   ٓ ُْ ؼ م  ي  ع   ٔ ذ حٍ  اح   ٔ ٍْ َ ْفٍظ  ه م ك ْى ي  ٘ خ  ٕ  انَّز   ْ

 ٍْ ب ن ئ   ً  ٓ ثَّ ا َّللاَّ  س   ٕ ب أ صْم ه ْذ د ػ  ًَّ ّ  ف ه  ْد ث  شَّ  ً ف  ٛفًب ف  اًل خ  ًْ ه ْذ ح   ً ْ ب ح  ب ر غ شَّب ًَّ ف ه 

  ٍ ٚ ش  ٍ  انشَّبك  ٍَّ ي  بن ًحب نُ  ك َٕ  ْٛزُ  ب ط     آر 

“Dia lah dzat yang telah menciptakan kalian dari diri yang 

satu dan darinya Dia ciptakan istrinya agar ia merasa 

senang kepadanya. Maka ketika ia telah mencampurinya, 

sang istri mengandung dengan kandungan yang ringan dan 

teruslah ia dengan kandungan ringan itu. Lalu ketika ia 
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merasa berat kandungannya keduanya berdoa kepada Allah 

Tuhannya, “Apabila Engkau beri kami anak yang saleh 

maka pastilah kami termasuk orang-orang yang 

bersyukur.”  

 

Ayat di atas bercerita tentang Nabi Adam dan ibu Hawa 

sebagai pasangan suami istri. Imam Al-Baghawi dalam kitab 

tafsirnya menuturkan bahwa ketika masa-masa awal kandungan ibu 

Hawa merasakan kandungannya sebagai sesuatu yang ringan, tidak 

merasa berat. Ia berdiri dan duduk sebagaimana biasanya. Namun 

ketika anak di dalam rahimnya kian membesar ibu Hawa merasakan 

kandungannya makin berat dan makin dekat masa melahirkan. Maka 

kemudian Nabi Adam dan istrinya berdoa memohon kepada Allah 

agar diberi seorang anak yang saleh sempurna sebagaimana dirinya 

(Al-Husain bin Mas‟ud Al-Baghawi, Ma‟âlimut Tanzîl, Kairo: Darul 

Alamiyah, 2016, jil. II, hal. 191).  

Atas dasar inilah para ulama di negeri ini kala itu 

menganjurkan kepada umat muslim untuk mendoakan jabang bayi 

yang ada di kandungan ibunya yang telah memasuki masa hamil tua. 

Dan untuk keperluan itu dianjurkan untuk mengumpulkan para 

tetangga agar ikut serta mendoakan jabang bayi agar diberi 

kesempurnaan rupa, keselamatan, kesehatan dan kemudahan ketika 

nanti dilahirkan pada waktunya. Ketiga hal di atas, tampaknya yang 

menjadi dasar masyarakat Jawa menjalankan tradisi selamatan 

tingkeban sampai sekarang. Sejak saat itu, ternyata Niken Satingkeb 

dapat hamil dan anaknya hidup. 
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b. Proses Pelaksanaan Upacara Walimatul Hamli 

Adapun pelaksanaan upacara tujuh bulanan yaitu: 

1. Siraman  

Siraman yang dilakukan oleh pemandu acara kepada ibu hamil 

dan suami. Tradisi siraman ini dilakukan dengan cara 

memandikan wanita hamil menggunakan sekar setaman oleh 

para sesepuh. Sekar setaman adalah air suci yang diambilkan 

dari tujuh mata air (sumur pitu) ditaburi aneka bunga seperti 

kanthil, mawar, kenanga, dan daun pandan wangi. 

2. Brojolan Telur Ayam Kampung.  

Setelah siraman selesai, dilakukan tradisi memasukkan telur 

ayam kampung ke dalam kain wanita hamil oleh sang suami 

melalui perut sampai menggelinding ke bawah dan pecah. Jika 

telur itu pecah maka menunjukkan cabang bayi perempuan jika 

telur itu dijatuhkan tidak pecah kemungkinan cabang bayi 

adalah laki-laki, selain itu Hal ini juga sebagai simbol dan 

harapan semoga bayi yang akan lahir mendapatkan kemudahan, 

seperti menggelindingnya telur tadi. 

3. Brojolan Kelapa Gading Muda  

Brojolan kelapa gading muda dilakukan oleh seorang suami 

untuk mengambil dua kelapa muda diambil dan tidak boleh 

dijatuhkan dan harus digendong pakai emban kemudian dibawa 

ke kamar ditidurkan, memegang kelapa gading muda yang 
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dihiasi lukisan tulisan arab dengan tulisan syahadat dan 

sholawat nabi Muhammad, kemudian dimasukkan ke dalam 

kain yang dipakai wanita hamil ke arah perut (ke bawah). 

4. Memecahkan Buah Kelapa Gading Muda.  

Adapun acara memecahkan buah kelapa gading muda yang 

sudah digambar wayang ini dilakukan oleh suami. Kelapa 

gading muda yang sudah di gambar wayang ini di pecahkan 

menggunakan sebilah pisau yang sangat tajam, hal ini dilakukan 

agar kelak sang istri dapat melahirkan dengan mudah tanpa ada 

halangan. 

5. Jual Es Campur dan Rujak  

Setelah acara ganti kain sebanyak 7 kali ibu hamil diajak masuk 

ke kamar dalam dan segera berdandan. Ibu hamil harus 

melakukan tradisi jual dhawet dan  rujak. Pada upacara 

pembuatan rujak, calon ibu membuat rujak di dampingi oleh 

calon ayah. 

6. Kenduri  

Kenduri sebagai syukuran. Utuk memanjatkan do‟a agar ibu 

hamil dan anak yang di lahirkan dapat selamat tanpa ada aral 

melintang Aktivitas komunikasi menurut Hymes dalam yaitu, 

merupakan aktivitas yang khas atau kompleks, yang di 

dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa yang khas komunikasi 
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yang melibatkan tindakan-tindakan komunikasi tertentu dan 

dalam konteks yang tertentu pula (Kuswarno, 2008:42).  

 

3. Kerangka Berfikir 

Dalam kesempatan ini penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif yang bersumber pada pemikiran, olah kata, dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, analisa rujukan dan lain-

lain. Kata-kata yang dimaksud adalah berupa teks-teks, baik tulisan maupun 

tindakan subjek penelitian. Diantara deskrispsi yang akan peneliti paparkan 

adalah tentang nilai-nilai pendidikan islam dalam upacara tingkeban/ 

walimatul hamli.  

Melalui penelitian ini, manusia berperan sebagai instrumen. Maka 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi yang 

dimaksudkan agar bisa melacak khususnya pengalaman-pengalaman 

subjektif pada diri manusia tersebut. Pendekatan ini mampu menyelidiki 

pengalaman kesadaran, yang berkaitan dengan pertanyaan seperti: 

bagaimana pembagian antara subjek dengan objek muncul dan bagaimana 

sesuatu hal di dunia ini dapat dikelompokkan.   

Seperti yang dipaparkan Sugiono (2011: 60) bahwa menyampaikan 

diawali dengan kerangka berfikir yang disimpulkan sebagai model 

konseptual tentang bagaimana teori dihubungkan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Dengan demikian 

kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-
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pemahaman lainnya. Sebuah pemahaman paling  mendasar yang menjadi 

pondasi bagi setiap pemikran atau suatu bentuk proses  keseluruhan  dari 

bentuk penelitian yang akan dilakukan.  

Dari pemaparan kerangka berpikir diatas maka dapat peneliti 

simpulkan mealui skema dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 1. Kerangka Berpikir 

 

Identifikasi Masalah 

 

 

kurang tahunya latar belakang   kurang mengerti proses  

Upacara walimatul hamli    Upacara walimatul hamli 
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Ketidaktahuan tentang nilai-

nilai pendidikan Islam yang 

terdapat dalam upacara 

       Walimatul hamli 

 

 

Proses pelaksanaan 

tradisi tingkeban 

 

 

Mampu memaparkan latarbelakang   dapat mendeskripsikan dan  

Upacara walimatul hamli    menganalisis proses upacara 

       Walimatul hamli 

 

 

Mampu menjelaskan tentang 

nilai-nilai pendidikan Islam 

yang terdapat dalam upacara 

       Walimatul hamli 

 

 

 

Diharapkan melalui proses upacara walimatul hamli dapat meningkatkan 

penanaman nilai-nilai pendidikan Islam 

 

 

 

 

 

BAB III 

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian    

1. Sejarah Singkat 
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Berdasarkan sumber pelaku sejarah yang dapat dipercaya bahwa 

desa Bulakamba dibagi dua pedukuhan yaitu pedukuhan Karang Asem dan 

pedukuhan Karang jati. Selanjutnya kepala desapertama yang dijabat oleh 

Marta Singa kemudian membentuk sebuah kesatuan desa Bulakamba. 

Kemudian desa Bulakamba dalam perjalanannya muncul kepemimpinan-

kepemimpinan yang secara demokratis dipilih langsung oeh warga 

masyarakat desa Bulakamba dampai masa Kemerdekaan Republik 

Indonesia. 

Tabel 1 

Daftar Nama Kepala Desa Bulakamba 

No Periode Nama Kepala Desa 

1 1910-1918 Merta Singa 

2 1919-1927 Kartimah 

3 1928-1938 Bangsa Wijaya 

4 1939-1949 Tabri/Sanimah 

5 1950-1950 H.M. Salyan OS 

6 1981-1989 Soewiryo 

7 1990-1998 Atmo Utoyo 

8 1999-2007 Soebi Bin Tasrip 

9 2008-2014 Alfi Amaludin 

10 2014-2020 Suntoro 

11 2020-2026 Rudiyanto 

2. Kondisi Geografis 

Tabel 2 

Kondisi Geografis Desa Bulakamba 

 

No Uraian Keterangan 

1 Luas Wilayah : 500Ha  
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2 Jumalah Dusun : 2 Dusun  

3 Batas Wilayah: 

a. Utara  : Desa Pulogading 

b. Selatan : Desa Bulusari 

c. Barat   : Desa Grinting 

d. Timur  : Desa pakijangan 

 

4 Topografi 

a. Luas Kemiringan Lahan 

Datar 500Ha 

b. Ketinggin diatas permukaan laut 200 mdpl 

 

5 Hidrologi 

Irigasi tadah hujan 

 

6 Klimatologi 

a. Suhu  : 37 C 

b. Curh hujan : 2000/3100 mm 

c. Kelembaban udara 

d. Kecepatan angina 

 

7 Luas lahan pertanian 

a. Sawah teririgasi : 12 Ha 

b. Sawah Tadah hujan : 350 Ha 

 

 

8  Luas lahan permukiman : 148 Ha  

9  Kawasan rawan Bencana  

a. Banjir : 0 Ha 
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Gambar 1 Peta Kecamatan Bulakamba 

 

 

3. Susunan Aparat Pemerintah Desa 

a. Kepala Desa   :  Rudiyanto 

b. Sekretaris desa   :  Amin Kariri 

c. Kepala Dusun I  :  Cusbandiyah 

d. Kepala Dusun II  :  Suharto 

e. Kepala Dusun III  :  Tarudin 

f. Kasi Pemerintahan  :  M. faisol Subekhi SE 

g. Kasi Kesejahteraan  :  Mutri 

h. Kaur Keuangan  : M. Rizki Maulana 

i. Kaur Perencanaan  :  Amrih Sampurno 

j. Kaur TU dan Umum  :  Suherman 

k. Staf Kaur TU dan Umum :  Amrih Sampurno 
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Gambar 2 Data Pemerintah Desa Bulakamba 

 

4. Susunan Pengurus BPD 

a. Ketua    :  Wagiyo SW S.Pd 

b. Sekretaris   :  Suroyo, S.Pd 

c. Bidang Pembangunan  :  Siswoyo 

d. Bidang Kesra   :  Wiji Sri Yuliana 

e. Bidang Pemerintahan  :  Teguh Kristiyanto 

 

5. Susunan Pengurus PKK 

a. Ketua    :  Hj. Enik Sukartin 

b. Sekretaris I   :  Ami 

c. Sekretaris II   :  Wahyuning 

d. Bendahara I   :  Ririn Ap 

e. Bendahara II   :  Wiji Sri Yuliani 

 

 

 

 

 

B. Hasil  Penelitian 

1. Latar Belakang Upacara Tingkeban/Walimatul Hamli pada 

Masyarakat Desa Bulakamba 

Latar belakang upacara tingkeban/walimatul hamli pada 

masyarakat desa Bulakamba, untuk mengetahui pemahaman masyarakat 
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desa Bulakamba Brebes terhadap tradisi tingkeban, peneliti mencoba 

melakukan penghimpunan data dengan melakukan wawancara, observasi 

dan dokumentasi dengan berbagai nara sumber antara lain: 

a. Bapak Rudiyanto selaku Kepala Desa Bulakamba 

Dalam kegiatan wawancara yang peneliti lakukan bersama 

kepala desa Bulakamba, beliau memahami tradisi tingkeban sebagai 

salah satu bentuk kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat 

Bulakamba Brebes. Beliau beranggapan bahwa tradisi tingkeban 

boleh-boleh saja dilakukan baik secara adat kejawen maupun sesuai 

syari‟at Islam asal tidak saling bertentangan dan menjaga ketertiban 

lingkungan.  Sebagaimana disampaikan oleh beliau bahwa: 

“Upacara tingkeban boleh-boleh saja dilakukan karena hal 

ini sebagai salah satu bentuk warisan budaya yang dimiliki 

oleh masyarakat desa Bulakamba, baik dilakukan secara 

adat kejawen maupun sesuai syari‟at Islam yang penting 

tidak saling bertentangan dan menjaga ketertiban 

lingkungan. Jangan ada yang berselisih paham mengenai 

hal tersebut. Silahkan saja tradisi mitoni diselenggarakan di 

tengah-tengah masyarakat desa Bulakamba”.   

 

Dipertegas lagi oleh beliau bahwa: 

“Tradisi upacara tingkeban memiliki tujuan yang baik, 

yakni calon orang tua berharap agar bayinya kelak yang 

akan dilahirkan ke dunia lahir dengan selamat, memiliki 

wajah yang tampan atau cantik, jika kelak akan lahir nanti 

`menjadi anak saleh dan bernasib baik. Tradisi tingkeban 

juga berfungsi sebagai wahana untuk mempererat tali 

persaudaraan dan kesetiakawanan sosial, karena dalam 

tradisi mitoni tersebut  melibatkan  banyak  orang  sehingga  

makin mempererat tali  silaturahim  antar  warga.   
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Gambar 3  Wawancara dengan kepala desa Bulakamba 

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa 

Rudiyanto selaku Kepala desa Bulakamba Brebes memahami bahwa   

pelaksanaan upacara tingkeban di desa Bulakamba Brebes sebagai 

suatu bentuk kegiatan yang positif karena mengandung hikmah yang  

banyak antara lain untuk mendoakan keselamatan ibu yang 

mengandung, mendoakan bayi yang akan dilahirkan dan mempererat 

tali silaturahim antar warga dan membangun jiwa kebersamaan antar 

tetangga. 

 

b. Bapak KH. Abdurrahman selaku ulama di desa Bulakamba Brebes 

Beliau memberikan pemahaman bahwa pelaksanaan upacara 

tingkeban/walimatul hamli yang ada di desa Bulakamba Brebes masih 

mengkombinasikan antara adat kejawen yang berasal dari nenek 

moyang dengan ajaran syari‟at Islam. Beliau berpendapat bahwa hal 

ini lumrah dilakukan pada masyarakat-masyarakat manapun, karena 

secara keseluruhan masyarakat Jawa belum bisa lepas dari keberadaan 

adat-istiadat yang ditinggalkan atau diwariskan oleh nenek moyang 

mereka, khususnya tradisi-tradisi yang diwariskan oleh para wali 
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songo dan para ulama terdahulu. Lebih jelasnya beliau menyampaikan 

dalam sesi wawancara bahwa: 

“Pelaksanaan upacara tingkeban/walimatul hamli pada 

masyarakat desa Bulakamba Brebes masih mencampurkan 

dua adat kebudayaan, yakni adat kejawen dengan adat 

syari‟at Islam. Masyarakat desa Bulakamba Brebes masih 

melakukan tradisi upacara tingkeban/ walimatul hamli 

dengan adat kejawen namun juga melakukan do‟a-do‟a 

yang disyari‟atkan dalam agama Islam. Menurut saya hal 

ini lumrah dilakukan karena kebiasaan atau adat 

kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu 

mereka belum bisa lepas begitu saja. Masyarakat masih 

beranggapan bahwa adat kejawen masih perlu dilakukan 

meskipun adat syari‟at Islam juga dilakukan dengan alasan 

takut untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan leluhur.” 

 

Pak kyai Abdurrahman lebih jelas lagi menyampaikan 

bahwa: 

“Saya meyakini bahwa pelaksanaan tradisi tingkeban/ 

walimatul hamli ini sebagai kegiatan yang positif baik 

menurut adat maupun menurut syariat agama, karena 

menurut saya tradisi tingkeban ini adalah sebagai ucapan 

rasa syukur kepada Allah SWT karena telah diamanati 

untuk mengasuh anak, serta untuk mendoakan kebahagiaan 

dan keselamatan ibu dan calon jabang bayi yang akan 

dilahirkan, meliputi masalah rezekinya, amalnya, ajalnya, 

dan kebahagiaannya. Ini adalah hal yang positif, karena 

sebagai orang tua kita wajib mendoakan anak-anak kita 

meskipun masih berada dalam kandungan”.  
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 Gambar 4 wawancara dengan ulama setempat 

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa KH. Abdurrahman selaku ulama di desa Bulakamba Brebes 

memahami pelaksanaan tradisi tingkeban/walimatul hamli yang ada di 

desa Bulakamba Brebes juga sebagai kegiatan yang positif karena 

mengandung hikmah antara lain: sebagai bentuk rasa syukur calon 

orang tua kepada Allah SWT karena akan diamanati seorang bayi, 

serta untuk mendoakan keselamatan ibu yang mengandung, 

mendoakan bayi yang akan dilahirkan meliputi: masalah rezekinya, 

amalnya, ajalnya, dan kebahagiaannya. Menurut beliau ini adalah hal 

yang positif, karena sebagai orang tua kita wajib mendoakan anak-

anak kita meskipun masih berada dalam kandungan. 

 

 

c. Bapak H. Bahrudin  selaku  sesepuh dan tokoh masyarakat di desa 

Bulakamba Brebes 

Bapak H. Bahrudin sebagai seorang tokoh masyarakat yang 

disegani meyakini bahwa tradisi tingkeban/ walimatul hamli yang ada 

di desa Bulakamba Brebes adalah sebagai bentuk pelestarian budaya 

yang dimiliki masyarakat desa Bulakamba. Beliau setuju dan 
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mendukung dengan pelaksanaan tradisi  tingkeban/ walimatul hamli di  

desa Bulakamba dengan alasan bahwa tradisi tingkeban/ walimatul 

hamli merupakan bentuk  ungkapan  rasa  syukur  kepada  Allah  SWT  

keluarga calon ibu mengadakan upacara selametan tingkeban yang  

dilaksanakan dengan sederhana mungkin yaitu dengan membuat  

makanan, setelah itu memberitahukan kepada sanak famili, tetangga,  

sesepuh dan lain sebagainya untuk ikut serta mendoakan si calon ibu 

dan bayinya selamat, di dalam slameten tadi biasanya  membaca Surat  

Maryam kalo anaknya perempuan dan surat Yusuf kalau jabang 

bayinya laki-laki ataupun membaca berzanji. Hal ini sebagaimana 

dikatakan beliau bahwa: 

“Saya setuju dan mendukung pelaksanaan tradisi tingkeban/ 

walimatul hamli di masyarakat desa Bulakamba karena  hal  

tersebut merupakan  bentuk  ungkapan  rasa  syukur  

kepada  Allah  SWT keluarga  calon  ibu mengadakan 

upacara selametan tingkeban yang dilaksanakan  dengan 

sederhana mungkin dan memberitahukan kepada sanak 

famili, tetangga, sesepuh dan lain sebagainya untuk ikut 

serta mendoakan si calon ibu dan bayinya selamat, di dalam 

slameten tadi biasanya membaca Surat Maryam kalo 

anaknya perempuan dan surat Yusuf kalau jabang bayinya 

laki-laki ataupun membaca berzanji.”   

 

Lebih lanjut beliau mempertegas bahwa: 

“Upacara selametan tingkeban hukumnya haram jika dalam 

upacara selametan itu tidak didasarkan rasa niat yang lurus 

serta dilaksanakan secara berlebihan dan tidak mengandung 

unsur yang islami, maka menurut pendapat saya selametan 

tingkeban tadi haram hukumnya karena tidak sesuai dengan 

Islam”. 
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  Gambar 5 wawancara dengan tokoh masyarakat 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat dipahami 

bahwa bapak H. Bahrudin setuju dan mendukung pelaksanaan tradisi 

tingkeban/walimatul hamli yang ada di desa Bulakamba Brebes karena  

hal tersebut merupakan suatu kebaikan, asalkan dilakukan sesuai 

dengan syari‟at islam dan tidak mengandung unsur yang berlebihan 

seperti pamer atau riya‟ dihadapan masyarakat yang lain. 

 

d. Ibu Warkonah selaku  warga masyarakat desa Bulakamba Brebes 

Ibu Warkonah beranggapan bahwa tradisi tingkeban harus 

tetap dilakukan karena hal ini adalah sebagai bentuk do‟a dan 

permohonan calon orang tua kepada calon bayi yang akan dilahirkan.  

Masyarakat desa Bulakamba Brebes percaya bahwa pasangan yang 

melakukan tradisi tingkeban/walimatul hamli akan terhindar dari 

kesialan, bahaya kehamilan, calon bayi selamat, dan lain sebagainya 

dengan tujuan keselamatan. Namun sebaliknya jika pasangan yang 

tidak melakukan tradisi tingkeban/walimatul hamli maka akan 

beranggapan terkena kesialan, calon bayi tidak selamat, dan hal-hal 



85 
 

buruk lainnya. Sehingga mayoritas ibu hamil di desa Bulakamba 

Brebes pasti akan melakukan tradisi tingkeban/walimatul hamli. Hal 

ini sebagaimana disampaikan oleh beliau dalam sesi wawancara 

bahwa: 

“Tradisi tingkeban/walimatul hamli sebaiknya jangan 

sampai ditinggalkan karena menurut saya pasangan yang 

melakukan tradisi mitoni akan terhindar dari kesialan, 

bahaya kehamilan, calon bayi selamat, dan lain sebagainya 

dengan tujuan keselamatan. Namun sebaliknya jika 

pasangan yang tidak melakukan tradisi mitoni maka akan 

beranggapan terkena kesialan, calon bayi tidak selamat, dan 

hal-hal buruk lainnya.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 wawancara dengan warga masyarakat 

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa 

selaku masyarakat desa Bulakamba Brebes yang masih melestarikan 

tradisi tingkeban/walimatul hamli memiliki pemahaman bahwa tradisi 

tingkeban/walimatul hamli harus dilakukan bagi pasangan yang 

hendak memiliki calon bayi, karena jika tradisi mitoni tidak  dilakukan  

maka baik calon orang tua maupun calon bayi akan mendapatkan 
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kesialan, calon bayi tidak selamat dan hal-hal buruk lainnya akan 

terjadi. 

 

e. Ibu Surniti dan Bapak Solihin selaku penyelenggaran tradisi 

tingkeban/walimatul hamli 

Menurut Ibu Surniti  beliau melakukan tradisi tingkeban/ 

walimatul hamli dengan maksud berdo‟a dan meminta kepada Allah  

SWT agar calon bayi yang dikandungnya dapat lahir dengan selamat, 

tanpa kekurangan apapun, calon bayi terhindar dari kesialan,  

mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan paras yang tampan atau 

cantik. Hal ini sebagaimana dikatakan beliau bahwa: 

“Saya berkeyakinan melakukan tradisi tingkeban/ 

walimatul hamli ini dengan niat karena Allah Ta‟ala, saya 

memajatkan do‟a dan permohonan agar calon bayi yang  

kelak saya lahirkan dapat lahir dengan selamat, tanpa 

kekurangan apapun, terhindar dari kesialan,  mendapatkan 

kebahagiaan dan mendapatkan paras yang tampan atau  

cantik. Makanya saya menyelenggarakan tradisi mitoni ini 

juga dengan mendapatkan ustadz untuk membacakan surat 

Yusuf dan surat Maryam agar anak saya kelak dapat 

menjadi akan yang soleh dan sholehah serta dapat berbakti 

kepada kedua orang tuanya”.   

 

Lebih lanjut disampaikan oleh Bapak Solihin selaku suami 

dari Ibu Surniti mengatakan bahwa: 

 

“Saya senang akan menjadi seorang ayah, untuk itu saya 

menyelenggarakan acaara tingkeban/walimatul hamli 

sebagai bentuk rasa syukur saya karena akan mendapatkan 

momongan. Tradisi tingkeban/walimatul hamli tersebut 

juga saya maksudkan agar anak saya kelak dapat lahir 

dengan selamat dan terhindar dari keburukan”. 
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Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa  

Ibu Surniti dan Bapak Solihin selaku  penyelenggaran tradisi 

tingkeban/ walimatul hamli  di desa Bulakamba Brebes menganggap  

bahwa pelaksanaan tradisi mitoni penting untuk dilakukan hal ini  

sebagai bentuk perwujudan rasa syukur mereka karena akan menjadi  

orang tua dan sebagai bentuk do‟a serta permohonan kepada Allah  

SWT agar anak mereka dapat lahir dengan selamat dan terhindar dari 

keburukan. 

 

2. Proses Upacara Tingkeban/Walimatul Hamli pada Masyarakat Desa 

Bulakamba. 

Untuk mengetahui proses tradisi tingkeban/ walimatul hamli pada 

masyarakat desa Bulakamba Brebes maka peneliti melakukan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian maka dapat 

dijelaskan tentang proses tradisi tingkeban/walimatul hamli pada 

masyarakat desa Bulakamba Brebes sebagai berikut. 

Tradisi tingkeban/walimatul hamli pada masyarakat desa 

Bulakamba Brebes sudah terjadi sejak lama atau turun temurun dari nenek 

moyang. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Rudiyanto selaku Kepala 

Desa Bulakamba, beliau menyampaikan bahwa: 

“Tradisi tingkeban/walimatul hamli yang dijalankan oleh 

warga desa Bulakamba Brebes sudah dilakukan sejak lama 

atau turun temurun dari nenek moyang. Tradisi  

tingkeban/walimatul hamli dilakukan  jika  ada seorang 

wanita yang mengandung yang telah memasuki usia 

kandungan tujuh bulan, maka  dalam  bahasa  jawa  angka  
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tujuh  disebut  dengan pitu maka secara kosa kata menjadi 

mitu dan  upacaranya disebut  mituni atau mitoni atau 

sering juga disebut upacara tebus weteng.” 

 

Walaupun tradisi tingkeban/walimatul hamli pada masyarakat desa 

Bulakamba Brebes sudah terjadi sejak lama atau turun temurun dari nenek 

moyang akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yang signifikan antara 

tradisi tradisi tingkeban/walimatul hamli yang dilakukan masa nenek 

moyang dengan masa sekarang. Perbedaan tersebut terletak di dalam 

bacaan-bacaan saat tradisi tingkeban/walimatul hamli terserbut dilakukan.  

Pada zaman nenek moyang terdahulu bacaan-bacaan dalam tradisi mitoni 

menggunakan bahasa jawa kuno halus dengan menganut aliran 

kepercayaan kejawen, animisme dan dinamisme, sedangkan pada zaman 

sekarang bacaan-bacaan dalam tradisi mitoni menggunakan bahasa arab 

dengan menganut syari‟at agama Islam yang memanjatkan syukur kepada 

Allah SWT dan puji-pujian atau sholawat kepada Rasulullah SAW.   

Perintah untuk bershawalat kepada Rasululah SAW sebagaimana 

tercantum dalam QS. Al-Ahzab ayat 56: 

  ّ ْٛ ه  ۟ا ػ  هٕ  ۟ا ط   ُٕ اي  ٍ  ء  ٚ ب ٱنَّز   ٓ   ٚ ٓأ ٰ ٚ ۚ   ٗ هٗ  ٱنَُّج  ٌ  ػ  هٕ  ئ ك زّ  ۥ ٚ ظ 
ٓ ه ٰ ي   ٔ ٌَّ ٱَّللَّ   إ 

ب ًً ٛ ٕ۟ا ر ْغه   ً ه   ع   ٔ  

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya 

bershalawat untuk Nabi.  Hai  orang-orang  yang  beriman,  

bershalawatlah  kamu  untuk Nabi  dan  ucapkanlah  salam  

penghormatan  kepadanya”.  (QS.  Al- Ahzab: 56).   
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Ayat di atas memerintahkan kepada kita sebagai umat manusia 

untuk senantiasa bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bershalawat 

artinya “kalau dari Allah berarti memberi rahmat: dari Malaikat berarti 

memintakan ampunan dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdoa 

supaya diberi rahmat seperti dengan perkataan: Allahuma shalli ala 

Muhammad”. Salah satu bacaan shalawat yang icontohkan oleh Allah 

SWT adalah dengan mengucapkan Perkataan seperti: Assalamu'alaika 

ayyuhan Nabi artinya: semoga keselamatan tercurah kepadamu Hai Nabi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Proses upacara tingkeban/walimatul hamli 

Pada masa dahulu pelaksaaan tradisi tingkeban/walimatul hamli 

dilakukan dengan membaca mantra-mantra yang ditujukan kepada 

makhluk-makhluk, seperti jin, syetan, batu, pohon, manusia dan lain 

sebagainya. Dengan masuknya agama Islam ke tanah jawa maka 

pelaksanaan tradisi tingkeban/walimatul hamli ini diubah menjadi bacaan 
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do‟a dan sholawat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh KH. Abdurrahman 

selaku ulama di desa Bulakamba Brebes, beliau menyampaikan bahwa: 

“Memang ada perbedaan antara tradisi tingkeban/walimatul 

hamli yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu dengan 

masyarakat sekarang. Tradisi mitoni yang  dilakukan oleh 

masyarakat terdahulu menggunakan bacaan- bacaan yang  

menganut aliran kejawen, animisme dan dinamisme, 

sedangkan pada zaman sekarang bacaan-bacaan dalam 

tradisi tingkeban/walimatul hamli menggunakan  bahasa  

arab  dengan  menganut  syari‟at  agama  Islam yang  

memanjatkan  syukur  kepada  Allah  SWT  dan  puji-

pujian  atau sholawat kepada Rasulullah SAW”. 

 

 

Berkaitan dengan proses tradisi tingkeban/walimatul hamli di desa 

Bulakamba Brebes sama seperti halnya yang dilakukan di tempat-tempat 

lain. Proses tradisi tingkeban/walimatul hamli di desa Bulakamba Brebes 

melalui tahap pelaksanaan berurutan, bermula dari siraman, brojolan dan 

terakhir pemakaian busana. Berikut adalah gambaran proses tradisi 

tingkeban/walimatul hamli di desa Bulakamba Brebes secara adat jawa: 

1) Tahap pertama adalah Siraman 

Siram mengandung makna mandi, siraman berarti 

memandikan, dimaksudkan untuk membersihkan serta menyucikan 

calon ibu dan bayi yang sedang dikandung, lahir maupun batin.  

Siraman dilakukan di tempat yang disiapkan secara khusus dan di hias 

dengan indah, disebut krobogan atau bisa juga dilakukan di kamar 

mandi. Sesuai tema, jumlah angka tujuh/pitu, kemudian dipakai 

sebagai simbol. 
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Sesuai dengan yang disampaikan oleh H. Bahrudin selaku 

tokoh masyarakat di desa Bulakamba Brebes, beliau mengatakan 

bahwa: 

“Tradisi tingkeban/walimatul hamli diawali dengan proses 

siraman yang artinya membersihkan serta menyucikan 

calon ibu dan bayi yang sedang dikandung, lahir maupun 

batin. Siraman dilakukan di tempat yang disiapkan secara 

khusus dan di hias dengan indah, disebut krobogan atau 

bisa juga dilakukan di kamar mandi. Setelah selesai 

membersihkan diri, lalu memakai kain dan memecahkan 

kandhi yang dibanting ke lantai oleh calon ibu. Ada 

kepercayaan di kalangan Jawa, jika paruh/pucuk kandhi 

ikut pecah berantakan, maka anaknya akan lahir 

perempuan. Tapi jika tidak ikut pecah, tandanya bayi akan 

lahir laki-laki.”  

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui  

bahwa air yang digunakan diambil dari tujuh sumber air, atau  bisa 

juga dari air mineral atau berbagai merek, yang ditampung dalam 

jambang air, yaitu sejenis ember bukan dari plastic tetapi terbuat dari  

kuningan dan ditaburi kembang setaman/siraman yaitu bunga mawar,  

melati, kantil, serta kenanga. Aneka bunga ini melambangkan 

kesucian. Sedangkan yang dimandikan dipilih tujuh orang yang sudah 

berumah tangga, yang bisa dijadikan teladan bagi calon ibu yang akan 

dimandikan, atau sesepuh desa, termasuk yang memandikan adalah 

calon kakek dan neneknya. 

Dibarengi dengan mengenakan kain batik (lilitan jarit) dan 

tidak diperkenankan mengenakan segala jenis perhiasan, calon ibu 

dibawa ke tempat siraman oleh seorang ibu (biasanya dukun wanita) 
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yang telah ditugasi. Pelaksanaan siraman diawali oleh calon kakeknya 

dan dilanjutkan oleh calon neneknya yang selanjutnya diteruskan oleh 

ibu-ibu yang dipilih tadi. Dilakukan dengan cara menuangkan/ 

mengguyurkan air yang berbunga-bunga itu ketubuh calon ibu dengan 

menggunakan gayung yang terbuat dari batok kelapa yang masih 

berkelapa/masih ada dagingnya.  

Bunga-bunga yang menempel di sekujur badan dibersihkan 

dengan air terakhir dari dalam kandhi. Kandhi disini adalah sejenis 

teko dari tembikar yang telah diberi do‟a. Selesai membersihkan diri, 

kandhi lalu dibanting ke lantai oleh calon ibu. Ada kepercayaan di 

kalangan Jawa, jika paruh/pucuk kandhi ikut pecah berantakan, maka 

anaknya akan lahir perempuan. Tapi jika tidak ikut pecah, tandanya 

bayi akan lahir laki-laki.   

2) Tahap kedua adalah Brojolan 

Setelah dikeringkan dengan handuk, calon ibu diberi busana 

dengan lilitan kain (jarit) yang diikat (secara longgar) dengan letrek 

(sejenis benang berwarna merah, putih dan hitam). Merah 

melambangkan rasa kasih sayang calon ibu, putih melambangkan rasa 

tanggung jawab calon bapak bagi kesejahteraan keluarganya nanti.  

Sedangkan hitam adalah lambang kekuasaan yang Maha Kuasa, yang 

mempersatukan cinta kasih kedua orang tuanya. Tidak ada letrek, 

jampur pun jadi. 
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Sebagaimana dikatakan oleh H. Bahrudin selaku tokoh 

masyarakat desa Bulakamba Brebes, beliau menyampaikan bahwa: 

“Setelah melakukan siraman, maka tahap selanjutnya 

adalah brojolan. Calon ibu diberi busana dengan lilitan kain 

(jarit) yang diikat (secara longgar) dengan letrek (sejenis 

benang berwarna merah, putih dan hitam). Calon nenek lalu 

memasukkan tropong (alat tenun) ke dalam lilitan kain tadi, 

kemudian dijatuhkan ke bawah. Acara ini mengandung 

do‟a bagi seluruh keluarga agar kelak proses kelahiran 

dapat berjalan dengan lancar dan selamat. Tidak ada 

tropong, telur ayam pun jadi.” 

 

Selanjutnya calon nenek lalu memasukkan tropong (alat tenun) 

ke dalam lilitan kain tadi, kemudian dijatuhkan ke bawah. Acara ini 

mengandung do‟a bagi seluruh keluarga agar kelak proses kelahiran 

dapat berjalan dengan lancar dan selamat. Tidak ada tropong, telur 

ayam pun jadi. 

Sementara itu acara dilanjutkan dengan memasukkan dua buah 

kelapa gading yang telah digambari ke dalam lilitan jarit yang 

dikenakan calon ibu. Gambarnya bisa memilih, Kama Jaya dan Dewi 

Ratih atau Harjuna dan Sembadra, bisa juga Panji Asmara Bangun 

dengan Galuh Candra Kirana. Kelapa diterima dan dibawa oleh 

seorang ibu. Acara ini disebut brojolan yang merupakan visualisasi 

do‟a orang Jawa agar kelahirannya nanti jika laki-laki bisa setampan 

Kamajaya, Harjuna atau Panji Asmara Bangun. Jika perempuan 

secantik Dewi Ratih, Sembadra atau Galuh Candra Kirana. 
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Sejalan dengan pernyataan H. Bahrudin di atas, ibu Warkonah 

selaku sesepuh masyarakat desa Bulakamba yang masih melestarikan 

tradisi tingkeban/walimatul hamli juga mengatakan bahwa: 

“Tugas calon bapak dalam tradisi mitoni adalah memotong 

letrek yang mengikat calon ibu tadi dengan menggunaka 

keris yang ujungnya ditutupi kunyit atau dapat juga dengan 

menggunakan parang yang telah diberi untaian bunga 

melati. Apa yang dikerjakan calon bapak adalah 

menggambarkan kewajiban suami untuk memutuskan 

segala rintangan dalam kehidupan keluarga nanti. Calon 

bapak melanjutkan tugasnya memecah buah kelapa yang 

telah digambari tadi, dengan sekali tebas. Jika buah kelapa 

bisa  terbelah  menjadi  dua  bagian,  maka  seluruh  hadirin  

akan berteriak  ”perempuan”.  Namun  jika  tidak  bisa  

terbelah  dan hanya  menyemburkan  air  isinya  saja,  maka  

hadirin  akan berteriak ”laki-laki”. 

 

Tugas calon bapak adalah memotong letrek yang mengikat 

calon ibu tadi dengan menggunaka keris yang ujungnya ditutupi 

kunyit atau dapat juga dengan menggunakan parang yang telah diberi 

untaian bunga melati. Apa yang dikerjakan calon bapak adalah 

menggambarkan kewajiban suami untuk memutuskan segala rintangan 

dalam kehidupan keluarga nanti. Calon bapak melanjutkan tugasnya 

memecah buah kelapa yang telah digambari tadi, dengan sekali tebas. 

Jika buah kelapa bisa terbelah menjadi dua bagian, maka seluruh 

hadirin akan berteriak ”perempuan”. Namun jika tidak bisa terbelah 

dan hanya menyemburkan air isinya saja, maka hadirin akan berteriak 

”laki-laki”. 

3) Tahap ketiga adalah Pemakaian Busana 
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Selesainya tahapan brojolan, calon ibu dibimbing ke ruangan 

lain untuk dikenal busana kain batik/jarit berbagai motif, motif sido 

luhur, sido asih, sido mukti, ganda suli, semen raja, baban anggrem 

dan terakhir kain lurik motif lasem. Kain motif lasem melambangkan 

cinta kasih antara bapak dan ibunya. Kain-kain yang tujuh motif 

tersebut dikenakan bergantian urut satu persatu. Setiap berganti hingga 

kain yang keenam, pemandu akan bertanya kepada hadirin sudah 

pantas atau belum dan hadirin akan menjawab serentak, ”belum!”.  

Ketika kain ketujuh atau terakhir dikenakan, yaitu kain lasem, 

barulah hadirin menjawab sudah, sudah pantas dan selayaknya. 

Keenam kain lainnya yang tidak layak itu kemudian dijadikan alas 

duduk calon bapak dan ibunya. Gaya pendudukan seperti ini disebut 

angreman, bukan menggambarkan bapak melainkan menggambarkan 

ayam yang sedang mengerami telurnya. Sebelum matahari terbenam, 

sebelum ayam tertidur, seluruh rangkaian tradisi ini sudah dapat 

diselesaikan. 

Ibu Warkonah selaku sesepuh masyarakat desa Bulakamba 

yang masih melestarikan tradisi tingkeban mengatakan bahwa: 

“Selesai brojolan, calon ibu dibimbing ke ruangan lain 

untuk dikenal busana kain batik/jarit berbagai motif, motif 

sido luhur, sido asih, sido mukti, ganda suli, semen raja, 

baban anggrem dan terakhir kain lurik motif lasem. Setiap 

berganti hingga kain yang keenam, pemandu akan bertanya 

kepada hadirin sudah pantas atau belum dan hadirin akan 

menjawab serentak, ”belum!”. Ketika kain ketujuh atau 

terakhir dikenakan, yaitu kain lasem, barulah hadirin 

menjawab sudah, sudah pantas dan selayaknya. Keenam 

kain lainnya yang tidak layak itu kemudian dijadikan alas 
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duduk calon bapak dan ibunya. Sebelum matahari 

terbenam, sebelum ayam tertidur, seluruh rangkaian tradisi 

ini sudah dapat diselesaikan”. 

 

Demikian itu merupakan gambaran tentang proses pelaksana- 

an tradisi tingkeban di desa Bulakamba Brebes secara adat jawa. 

Namun pada zaman sekarang selain tradisi tingkeban dilakukan secara 

adat juga disisipkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Dalam tradisi 

tingkeban yang syarat dengan adat kejawen tersebut disisipkan pula 

do‟a yang dipanjatkan kepada Allah SWT dan sholawat yang 

ditujukan kepada Rasulullah SAW. 

Tradisi tingkeban/walimatul hamli ini juga diperkuat dengan  

perintah dari Allah SWT untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga 

yang tercantum dalam QS. At-Tahrim ayat 6: 

ْ ب ٱنَُّبط   د  لٕ   ٔ ه ٛك ْى َ بًسا  ْْ أ   ٔ ف غ ك ْى   َ ۟ا أ ٕٓ ۟ا ل   ُٕ اي  ٍ  ء  ٚ ب ٱنَّز   ٓ   ٚ ٓأ ٰ ٚ

  ٌ ٚ ْفؼ هٕ   ٔ ْ ْى  ش  بٓ أ ي  ٌ  ٱَّللَّ  ي  ذ اد  ْلَّ ٚ ْؼظ ٕ ظ  ش  ال  ئ ك خ  غ 
ٓ ه ٰ ب ي   ٓ ْ هٛ  ح  ػ  بس  غ  ٱْنح   ٔ

  ٌ ٔ ش  ب ٚ ْؤي   ي 

 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu 

dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah  

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,  

keras,dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang  

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan  

apa  yang  diperintahkan”. (QS. At-Tahrim : 6). 

 

 

Ayat tersebut di atas memerintahkan bahwa kita sebagai umat 

manusia yang beriman diwajibkan untuk menjaga keselamatan diri 

dan keluarga dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT dan 

menjauhi segala larangan-Nya. 
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Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa tuan rumah atau 

yang memiliki hajat tingkeban akan memanggil ustadz atau ustadzah 

untuk membacakan surat-surat khusus yang ada dalam Al-Qur‟an 

seperti surat Yusuf dan surat Maryam. Dengan pembacaan surat-surat 

yang ada dalam Al-Qur‟an tersebut tuan rumah atau yang memiliki 

hajat mitoni berharap jika anaknya lahir ke dunia berjenis kelamin 

laki-laki maka diharapkan paras wajahnya akan tampan seperti Nabi 

Yusuf a.s sedangkan jika anaknya lahir ke dunia berjenis kelamin 

perempuan maka diharapkan paras wajahnya akan cantik seperti 

Maryam. Hal ini sesuai dikatakan oleh KH. Abdurrahman selaku 

ulama di desa Bulakamba Brebes: 

“Dalam pelaksanaan tradisi tingkeban akan dibacakan 

surat-surat khusus dalam Al-Qur‟an seperti surat Yusuf dan 

surat Maryam. Dengan pembacaan surat-surat Al-Qur‟an 

ini diharapkan bayi akan lahir dengan selama dan terlebih 

lagi jika dapat memiliki paras yang tampan dan cantik 

seperti Nabi Yusuf dan Maryam.” 

 

Rudiyanto selaku desa Bulakamba mengatakan bahwa: 

“Tradisi tingkeban yang dilakukan masyarakat desa 

Bulakamba Brebes sudah bergeser ke arah yang lebih 

Islami. Masyarakat lebih menyukai untuk melakukan 

pembacaan surat-surat  Al-Qur‟an seperti surat Yusuf dan 

surat Maryam dengan seraya  memanjatkan do‟a kepada 

Allah dan pujian kepada Rasulullah  ketimbang lebih 

melakukan ritual adat kejawen yang nenek moyang mereka 

lakukan”. 

 

Demikian itu merupakan gambaran tentang proses pelaksanaan 

tradisi tingkeban di desa Bulakamba Brebes. Dapat dikatakan bahwa 

masyarakat desa Bulakamba Brebes sekarang ini sudah lebih agamis 
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hal ini ditandai dengan kecenderungan masyarakat untuk melakukan 

tradisi mitoni secara islami yakni membacakan surat-surat khusus 

dalam Al-Qur‟an, memanjatkan do‟a kepada Allah SWT dan 

membacakan puji-pujian atau sholawatan kepada Rasulullah SAW.  

Namun adat jawa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka 

mulai dari siraman, brojolan hingga pemakaian busana tetap mereka 

lakukan dan tidak ditinggalkan hal ini dimaksudkan hanya untuk 

melestarikan adat istiadat semata tanpa bermaksud melakukan 

kesyirikan. 

 

3. Nilai-nilai Pendidikan Islam yang Terdapat dalam Upacara 

Walimatul Hamli pada Masyarakat Desa Bulakamba  

Proses pelaksanaan tradisi tingkeban/walimatul hamli yang jelas 

memiliki sebuah nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang akan 

dikaji oleh peneliti adalah nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung 

dalam tradisi mitoni tersebut. Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang 

terkandung dalam tradisi tingkeban/walimatul hamli meliputi: nilai ibadah, 

nilai kepercayaan, nilai amaliah. Sebagaimana berdasarkan hasil 

wawancara dengan bapak KH. Abdurrahman selaku ulama di desa 

bulakamba, beliau menyampaikan bahwa:  

“Tradisi tingkeban ini mempunyai nilai bagi kita sebagai 

seorang muslim khususnya bagi perempuan dewasa yang 

sudah bersuami terus ini ada namanya kehamilan, dengan 

ini mengandung nilai-nilai yang perlu kita lestarikan kita 

berdoa, kita berkeluh kesah, dan kita meminta pertolongan 

kepada Allah SWT”. 
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Dari penyataan diatas bapak KH. Abdurrahman tidak menyebutkan 

unsur nilai pendidikan Islam satu per satu, namun peneliti menangkap 

pernyataan dari bapak KH. Abdurrahman bahwa tradisi 

tingkeban/walimatul hamli mengandung nilai ibadah, yakni dengan ibadah 

kita membaca doa, kita meminta pertolongan, kita berserah diri kepada 

Allah SWT dan juga mengandung nilai moral, yang mana kita mensyukuri 

apa yang telah diberikan Allah SWT kepada kita atas kehamilan, dan 

diberikan kesehatan, kemudian juga ada nilai kepercayaan, yang berupa 

mempercayai bahwa hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dan 

hanya kepada Allah kita berserah diri, dan hanya kepada Allah SWT kita 

menyembah. Karena Allah SWT sang Maha Pemberi Pertolongan kepada 

seluruh umat Muslim yang ada di dunia.  

Kemudian dijelaskan juga oleh H. Bahrudin selaku tokoh 

masyarakat yang menyatakan bahwa:  

“Nilai pendidikan Islam dalam tradisi tingkeban/walimatul 

hamli itu yang pasti kan do‟a ya pak, karena kita 

mendoakan agar nantinya jabang bayi selamat dijauhkan 

dari hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian agar proses 

kelahiran diberikan keselamatan untuk jabang bayi dan 

calon ibunya agar diberikan kelancaran, kemudahan saat 

lahiran.” 

 

Berdasarkan pernyataan dari H. Bahrudin, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi 

tingkeban/walimatul hamli itu mengandung nilai ibadah karena dengan 

beribadah kita berdoa kepada Allah SWT kemudian ada nilai kepercayaan 

berupa permohonan kepada Allah SWT untuk memberikan keselamatan 
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bagi calon ibu bayi dan jabang bayi, dengan ini memberikan pemahaman 

bahwa Allah SWT yang berkuasa atas keselamatan dan kebaikan untuk 

setiap hamba-Nya. 

Beliau juga mengungkapkan sebagai berikut bahwa: 

“Nilai nya itu yang penting kita berdoa untuk mendoakan si 

jabang bayi dan calon ibu untuk diberikan kesehatan dan 

kelancaran nanti disaat proses kelahiran” 

 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat menyimpulkan bahwa nilai-

nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi tingkeban/walimatul 

hamli mengandung nilai ibadah yang intinya sama dengan pernyataan-

pernyataan sebelumnya bahwa dalam nilai ibadah itu mengandung doa 

yang artinya memohon doa kepada Allah SWT untuk si jabang bayi dan 

calon ibu agar diberikan keselamatan, dan kemudahan, kelancaran, dan 

diberikan kesehatan padaa saat proses melahirkan. 

Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan dari Bapak KH 

Abdurrahman yang mengungkapkan bahwa: 

“Nilainya itu ada nilai ibadah kan ada doa, kemudian ada 

selametan yang mengumpulkan tetangga kanan-kiri dari 

situ kan ada sodaqoh kita kepada tetangga membagikan 

rejeki, nah tujuan mengumpulkan tetangga kan kita juga 

meminta agar didoakan nantinya auntuk si jabang bayi dan 

calon ibu aagar diberikan kesehatan.” 

 

Dari pernyataan di atas Bapak KH Abdurrahman peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam yang terkadung dalam 

tradisi tingkeban/walimatul hamli adalah Pertama Nilai Ibadah, dalam nilai 

ibadah mengandung unsur doa, memohon kepada Allah kepada Allah 

untuk keselamatan jabang bayi dan calon ibunya, Kedua mengandung nilai 
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Ukhuwah Islamiyah yang artinya mewujudkan rasa kebersamaan antar 

tetangga, rasa kesatuan sehingga kehidupan bermasyarakat senantisa rukun 

dan damai, Ketiga mengandung nilai Amaliah yang berisi senantiasa 

bersedekah antar sesama dan memberikan sedikit rejeki yang dimiliki. 

Keempat nilai ibadah yang dimana kita memohon doa kepada Allah SWT 

agar si jabang bayi diberikan kesehatan, keselamatan dan diberikan 

kemudahan, kelancaran saat proses melahirkan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

Pembahasan data berikut diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi kemudian dirumuskan dengan teori yang ada untuk bisa mengetahui 

keadaan dari Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Upacara Walimatul Hamli. Data-

data tersebut dapat menjelaskan secara umum bagaimana  Analisis Nilai-nilai 

Pendidikan Islam dalam Upacara Walimatul Hamli Pada Masyarakat Desa 

Bulakamba. Kemudian secara rinci data dan keterangan tersebut meliputi: (1) 

Analisis latar belakang upacara tingkeban/walimatul hamli pada masyarakat desa 

Bulakamba; (2) Analisis proses upacara tingkeban/walimatul hamli pada 

masyarakat desa Bulakamba; (3) Analisis pendidikan Islam apa saja yang terdapat 

dalam upacara walimatul hamli pada masyarakat desa Bulakamba. 

A. Analisis Latar Belakang Upacara Tingkeban/Walimatul Hamli pada 

Masyarakat Desa Bulakamba  

Penelitian yang dilaksanakan di desa Bulakamba kecamatan 

Bulakamba Kabupaten Brebes terkait latar belakang upacara 

tingkeban/walimatul hamli. Berikut peneliti paparkan analisis latar belakang 

upacara tingkeban/walimatul hamli pada masyarakat desa Bulakamba. 

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa 

Rudiyanto selaku Kepala desa Bulakamba Brebes memahami bahwa   

pelaksanaan upacara tingkeban di desa Bulakamba Brebes sebagai suatu 

bentuk kegiatan yang positif karena mengandung hikmah yang  banyak antara 

lain untuk mendoakan keselamatan ibu yang mengandung, mendoakan bayi 
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yang akan dilahirkan dan mempererat tali silaturahim antar warga dan 

membangun jiwa kebersamaan antar tetangga..  

Pernyataan tersebut sejalan dengan teori yang dipaparkan oleh 

Kuswarno, (2008: 42) bahwa Kenduri sebagai syukuran. Untuk memanjatkan 

do‟a agar ibu hamil dan anak yang di lahirkan dapat selamat tanpa ada aral 

melintang Aktivitas komunikasi menurut Hymes dalam yaitu, merupakan 

aktivitas yang khas atau kompleks, yang di dalamnya terdapat peristiwa-

peristiwa yang khas komunikasi yang melibatkan tindakan-tindakan 

komunikasi tertentu dan dalam konteks yang tertentu pula. 

Menurut Mahmutarom HR (2018: 169) dalam bukunya “Konsep 

Manunggaling Kawulo-Gusti dalam Pengelolaan Peguruan Tinggi” 

menjelaskan nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi upacara walimatul 

hamli bahwa Kembali ke Islam yang ramah, yang santun, yang toleran 

sebagai wujud Islam Rahmatan  lil „alamin serta tradisi luhur dari nenek 

moyang kita dalam menjalankan peran membangun putera puteri bangsa 

sebagai sebuah keharusan. 

Atas dasar inilah para ulama di negeri ini kala itu menganjurkan 

kepada umat muslim untuk mendoakan jabang bayi yang ada di kandungan 

ibunya yang telah memasuki masa hamil tua. Dan untuk keperluan itu 

dianjurkan untuk mengumpulkan para tetangga agar ikut serta mendoakan 

jabang bayi agar diberi kesempurnaan rupa, keselamatan, kesehatan dan 

kemudahan ketika nanti dilahirkan pada waktunya. Ketiga hal di atas, 

tampaknya yang menjadi dasar masyarakat Jawa menjalankan tradisi 
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selamatan tingkeban sampai sekarang. Sejak saat itu, ternyata Niken 

Satingkeb dapat hamil dan anaknya hidup. 

Inilah tradisi yang ada di Nusantara, khususnya di jawa, yaitu 

walimatul hamli. Anak umur 4 bulan dalam kandungan (Adapun Dalil tradisi 

walimah al-haml ini bisa kita lihat dalam hadits riwayat Muhammad Ismail 

al-Bukhari dalamSahih al-Bukhari) Beirut: Daral-Fikr, 1422 (juz IV, hal. 111, 

hadits nomor 3208 

  ٌ ًيب، ص ىَّ ٚ ك ٕ ْٕ  ٚ  ٍ ٛ ّ  أ ْسث ؼ  ٍ  أ ي   ْهمّ   فٙ  ث ْط ً  غ  خ  ذ ك ْى ٚ ْغ ٌَّ أ ح  : إ   ل بل 

ش   ه ًكب فٛ  ْؤي  ، ص ىَّ ٚ جْؼ ش  َّللاَّ  ي  ضْم  ر ن ك  ْؼغ خً ي  ٌ  ي  ، ص ىَّ ٚ ك ٕ ضْم  ر ن ك  ه م خً ي  ػ 

ٛذ ، ص ىَّ  ْٔ ع ؼ  ٙ  أ  م  ش   ٔ هّ  ،  أ ع   ٔ ْصلّ  ،  ٔ  س  هّ  ،   ً ٚ م بل  نّ  :اْكز ْت ػ   ٔ بٍد،   ً ث أ ْسث غ  ك ه 

ٔػ   ّ  انش  ُْف خ  ف ٛ  ٚ 

Sesungguhnya setiap orang di antaramu dikumpulkan 

penciptaannya di dalam perut ibunya empat puluh hari 

berupanutfah, kemudian menjadi segumpal darah) empat puluh 

hari kemudian (kemudian menjadi segumpal daging selama itu 

pula) 40 hari berikutnya (Kemudian diutuslah kepadanya 

malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya dan diperintahkan 

atasnya menuliskan empat hal; ketentuan rejekinya, ketentuan 

ajalnya, ketentuan amalnya, dan ketentuan celaka atau 

bahagianya …" 

 

Berdasarkan hasil temuan dari wawancara dengan KH. Abdurrahman 

selaku ulama di desa Bulakamba Brebes dalam memahami pelaksanaan 

tradisi tingkeban/walimatul hamli yang ada di desa Bulakamba Brebes juga 

sebagai kegiatan yang positif karena mengandung hikmah antara lain: sebagai 

bentuk rasa syukur calon orang tua kepada Allah SWT karena akan diamanati 

seorang bayi, serta untuk mendoakan keselamatan ibu yang mengandung, 

mendoakan bayi yang akan dilahirkan meliputi: masalah rezekinya, amalnya, 
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ajalnya, dan kebahagiaannya. Menurut beliau ini adalah hal yang positif, 

karena sebagai orang tua kita wajib mendoakan anak-anak kita meskipun 

masih berada dalam kandungan. 

Sebagaimana mapati acara selamatan mitoni juga diajarkan para 

ulama dahulu kepada umat tidak secara asal. Acara selamatan yang telah 

membudaya ini diajarkan oleh mereka setidaknya dengan berdasar pada 

firman Allah yang terdapat di dalam Surat Al-A‟raf ayat 189: 

   ٍ ٛ ْغك  ب ن   ٓ ْٔ ع  ٓ ب ص  ُْ ؼ م  ي  ع   ٔ ذ حٍ  اح   ٔ ٍْ َ فٍْظ  ه م ك ْى ي  ٘ خ  ٕ  انَّز   ْ

ا َّللاَّ    ٕ ب أ صْم ه ْذ د ػ  ًَّ ّ  ف ه  ْد ث  شَّ  ً ٛفًب ف  ف  اًل خ  ًْ ه ْذ ح   ً ْ ب ح  ب ر غ شَّب ًَّ ب ف ه   ٓ ْ إ نٛ 

  ٍ ٚ ش  ٍ  انشَّبك  ٍَّ ي  بن ًحب نُ  ك َٕ  ْزُ  ب ط  ٍْ آرٛ  ب ن ئ   ً  ٓ ثَّ    س 

“Dia lah dzat yang telah menciptakan kalian dari diri yang 

satu dan darinya Dia ciptakan istrinya agar ia merasa 

senang kepadanya. Maka ketika ia telah mencampurinya, 

sang istri mengandung dengan kandungan yang ringan dan 

teruslah ia dengan kandungan ringan itu. Lalu ketika ia 

merasa berat kandungannya keduanya berdoa kepada Allah 

Tuhannya, “Apabila Engkau beri kami anak yang saleh 

maka pastilah kami termasuk orang-orang yang 

bersyukur.”  

 

Atas dasar inilah para ulama di negeri ini kala itu menganjurkan 

kepada umat muslim untuk mendoakan jabang bayi yang ada di kandungan 

ibunya yang telah memasuki masa hamil tua. Dan untuk keperluan itu 

dianjurkan untuk mengumpulkan para tetangga agar ikut serta mendoakan 

jabang bayi agar diberi kesempurnaan rupa, keselamatan, kesehatan dan 

kemudahan ketika nanti dilahirkan pada waktunya. Ketiga hal di atas, 

tampaknya yang menjadi dasar masyarakat Jawa menjalankan tradisi 
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selamatan tingkeban sampai sekarang. Sejak saat itu, ternyata Niken 

Satingkeb dapat hamil dan anaknya hidup. 

B. Analisis Proses Upacara Tingkeban/Walimatul Hamli pada Masyarakat 

Desa Bulakamba 

Menurut pendapat penulis, tradisi Tingkeban/Walimatul Hamli ini 

merupakan suatu tradisi yang masih sangat dipercayai oleh masyarakat jawa, 

karena ini adalah suatu pemahaman mereka dari zaman dahulu sampai 

sekarang yang sangat sulit untuk ditinggalkan. Tidak hanya tradisi 

Tingkeban/Walimatul Hamli, tetapi masih banyak juga tradisi-tradisi yang 

dipercayai oleh masyarakat jawa sebagai ungkapan rasa syukur mereka. 

Tetapi sangat disayangkan bahwa sesuatu yang dianggap salah oleh agama 

juga masih tetap saja dilakukan, seperti berbagai macam ritual-ritual yang 

harus dilakukan dengan unsur membawa keselamatan dan menghindarkan 

dari segala marabahaya. 

Sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Fathiyatul haq Mai Al-

Mawangir (2013: 93) menyebutkan bahwa Keadaan manusia ketika 

dilahirkan dalam keadaan kosong dsri ilmu pengetahuan, namun Allah SWT 

telah memberinya fitrah untuk mencintaiilmu pengetahuan dan 

menyingkapkan apa yang tidak diketahuinya. Menurut istilah al Ghazali, 

secara potensial ilmu pengetahuan itu telah eksis di dalam jiwa manusia 

bagaikan benih yang ada di dalam tanah. Kemudian Allah SWT memberinya 

alat yang memungkinkannya dapat mengenal dirinya dan melihat segala 

wujud yang ada di sekitarnya. 
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Hal ini juga berdasarkan al-Qur‟an surat al-Nahl ayat 78: 

غ   ًْ ؼ م  ن ك ى  ٱنغَّ ع   ٔ ْٛـًٔب  ٌ  ش  ٕ  ً ز ك ْى ْل  ر ْؼه  ٰ ٓ ٌ  أ يَّ ٍۢ ث ط ٕ ك ى ي   ع  ٱَّللَّ  أ ْخش   ٔ

  ٌ ٔ ْفـ  ذ ح  ۙ ن ؼ هَّك ْى ر ْشك ش 
ٱأْل   ٔ ش   ٱأْل ْثظ ٰ  ٔ  

 

Artinya: dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur 

 

Berdasarkan ayat diatas sudah jelas bahwasanya harapan-harapan 

yang ada dalam setiap prosesi ritual Tingkeban/Walimatul Hamli itu hanyalah 

sebuah keinginan dari diri sendiri, dan pada ayat tersebut Allah SWT telah 

menjamin keselamatan dan dengan keadaan sempurna bagi bayi dan orang 

tuanya pada saat melahirkan nanti. Jadi, keinginan yang mendorong 

seseorang untuk percaya dengan hal-hal yang bersifat tabu dengan harapan 

dapat memberikan pertolongan dan menghindarkan dari segala marabahaya 

yang sebelumnya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, maka itu sudah menjadi 

sebuah harapan-harapan yang tidak mengkaitkan Allah SWT. 

Jelaslah sudah dari paparan di atas mengenai pandangan dari Aqidah 

Islam bahwasanya bila ritual-ritual yang ada di dalam Tingkeban/Walimatul 

Hamli diyakini jika tidak melaksanakannya, maka akan terjadinya 

marabahaya dan ketakutan untuk meinggalkannya karena sudah 

menjadikannya sebuah keharusan dalam tradisi tersebut. Hal ini jelas 

menyimpang dari syari‟at Islam, karena Allah swt tidak mensyari‟atkan hal 

tersebut sehingga akan mengarah pada bid‟ah yang sesat atau syirik. Akan 

tetapi, jika tradisi ini tidak diyakini mempunyai harapan-harapan yang 



108 
 

melebihi kepercayaan kita terhadap Allah swt maka hal ini boleh saja 

dilakukan tanpa melakukan ritual-ritual tertentu. 

Tradisi Tingkeban/Walimatul Hamli merupakan tradisi yang 

dilakukan secara turun temurun. Dalam tradisi mitoni mempunyai beberapa 

rangakaian pelaksanaannya yaitu sungkeman, siraman, brojolan telur, 

memutuskan benang atau janur, memotong kelapa muda, ganti pakaian, 

jualan rujak dan kenduri. Ritual tersebut merupakan suatu keharusan yang 

dilakukan masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Bulakamba. 

Menurut pendapat penulis, tradisi mitoni ini merupakan suatu tradisi 

yang masih sangat dipercayai oleh masyarakat jawa, karena ini adalah suatu 

pemahaman mereka dari zaman dahulu sampai sekarang yang sangat sulit 

untuk ditinggalkan. Tidak hanya tradisi mitoni, tetapi masih banyak juga 

tradisi-tradisi yang dipercayai oleh masyarakat jawa sebagai ungkapan rasa 

syukur mereka. Tetapi sangat disayangkan bahwa sesuatu yang dianggap 

salah oleh agama juga masih tetap saja dilakukan, seperti berbagai macam 

ritual-ritual yang harus dilakukan dengan unsur membawa keselamatan dan 

menghindarkan dari segala marabahaya. 

. 

C. Analisis Nilai-nilai Pendidikan Islam yang Terdapat dalam Upacara 

Walimatul Hamli pada Masyarakat Desa Bulakamba  

Berdasarkan data observasi dan wawancara yang sudah dijalankan 

maka dalam hal ini penulis mencoba menganalisa keterangan yang berkaitan 

dengan Nilai-nilai Pendidikan Islam yang Terdapat dalam Upacara Walimatul 
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Hamli pada Masyarakat Desa Bulakamba memaparkan bahwa Proses 

pelaksanaan tradisi tingkeban/walimatul hamli yang jelas memiliki sebuah 

nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang akan dikaji oleh peneliti 

adalah nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi mitoni 

tersebut. Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi 

tingkeban/walimatul hamli meliputi: nilai ibadah, nilai kepercayaan, nilai 

amaliah. 

Sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Ahmad D Marimba 

(1989: 23) mendefinisikan Pendidikan Islam sebagai bimbingan jasmani 

rohani berdasarkan hokum-hukum agama islam menuju kepada 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran islam. Nilai-nilai 

Islam itu pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-

ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di 

dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling  terkait  membentuk  satu  

kesatuan  yang  utuh  tidak  dapat  dipisah-pisahkan. 

Adapun nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi tingkeban/ 

walimatul hamli di Desa Bulakamba Brebes meliputi:  

a) Nilai Ibadah 

Dalam pelaksanaan tradisi mitoni, masyarakat melantunkan doa-

doa seperti doa Yasin, tahlilan, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran pilihan 

yang seperti Q.S. Yusuf dan Q.S. Maryam, diyakini sebagai sebuah simbol 

untuk mendapatkan berkah bagi si jabang bayi apabila anak yang 

dilahirkan perempuan, maka berharap anaknya menjadi pribadi yang 
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shalihah seperti Siti Maryam, dan sebaliknya jika anaknya laki-laki 

berharap mejadi pribadi yang shaleh seperti Nabi Yusuf a.s dan ada sebuah 

doa yang yang dianjurkan kepada calon ibu untuk membacanya, berikut 

bacaan doa: 

 اػٛزِ ثبنٕاحذانظًذ يٍ شش كم شٙ حغذ

Artinya : Memohon perlindungan untuk kandungan/ anak 

ini kepada Allah Yang Maha Esa lagi sebagai tempat 

meminta, dari kejahatan setiap orang yang dengki”. 

 

Dalam doa diatas bertujuan untuk permohonan yang diperuntukkan 

buat si jabang bayi agar mendapat perlindungan dan tidak lupa mendoakan 

calon ibu bayi agar di beri kesehatan dan diberi kelancaran, kemudahan, 

keselamatan pada proses kelahiran nanti. 

b) Nilai Amaliah  

Dalam pelaksanaan tradisi tingkeban/walimatul hamli, masyarakat 

yang mempunyai hajat acara selametan tradisi mitoni seanatiasa 

meningkatkan amal yang baik melalui bersedekah kepada sesama, sanak 

saudara, dan masyarakat yang ada disekelilingnya.  

c) Nilai Ukhuwah Islamiyah  

Di dalam setiap tradisi atau budaya, termasuk tradisi 

tingkeban/walimatul hamli tentunya melibatkan banyak orang, banyak 

interaksi yang terjadi antara individu satu dengan individu lain, sehingga 

terwujudlah rasa kebersamaan, rasa persatuan dan kesatuan, rasa saling 
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memiliki, sehingga kehidupan masyarakat Desa Bulakamba Brebes 

senantiasa rukun dan eratnya tali silaturahmi antar sesama. 

d) Nilai Kepercayaan  

Dalam melaksanakan tradisi tingkeban/walimatul hamli, 

masyarakat Desa Bulakamba Brebes, menyakini dengan sepenuh hati 

bahwa Allah SWT adalah tempat satu-satunya untuk beribadah dan 

meminta. Disini masyarakat mempercayai bahwa dengan beribadah 

kepada Allah SWT menjadi dasar pandangan hidup untuk sesuatu hal yang 

diinginkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan data yang ditemukan, Oleh karena itu, 

dapat peneliti simpulkan sebagai berikut: 

b) Latar Belakang Tradisi Tingkeban/Walimatul Hamli  

Tradisi tingkeban/walimatul hamli merupakan sebuah tradisi yang 

sudah ada sejak nenek moyang/ leluhur terdahulu. Tradisi tingkeban/ 

walimatul hamli dilakukan jika ada seseorang yang sedang mengandung 

dan sudah menginjak usia kandungan tujuh bulan. Biasanya tradisi 

tersebut dilakukan jika anak pertama yang memasuki usia kandungan tujuh 

bulan, pelaksaan tradisi tingkeban/walimatul hamli dilakukan dirumah 

seseorang yang mempunyai hajat. 

c) Proses Pelaksanaan Tradisi Tingkeban/Walimatul Hamli  

Adapun prosesi pelaksanaan tradisi mitoni, Pertama siraman, 

siraman dilakukan kepada calon ibu dari si jabang bayi yang menggunakan 

air yang ditaburi kembang telon, siraman pertama biasanya dilakukan oleh 

dukun bayi yang didahului dengan membaca doa, kemudian siraman 

kedua sampai siraman ketujuh dilakukan oleh pihak keluarga yang 

diyakini bisa mendoakan. Kedua pecah telur, telur yang digunakan 

menggunakan telur ayam kampung yang diglindingkan sampai jatuh 

kebawah, pecah telur ini diyakini masyarakat jika telur yang diglindingkan 

pecah maka anak yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan, dan 
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sebaliknya jika telur yang diglindingkan tidak pecah maka anak yang 

dilahirkan berjenis kelamin laki-laki.  

Namun itu semua tetap Allah SWT yang menentukan, istilah 

seperti itu merupakan sebuah perumpamaan di dalam tradisi mitoni. 

Ketiga pergantian busana, pergantian busana biasanya dilakukan 

menggunakan tujuh busana dan tujuh jarit yang mempunyai motif yang 

berbeda, biasanya salah satu jarit yang digunakan menggunakan jarit 

sidomukti yang artinya mukti iku wong sugih, wong seneng, maka 

masyarakat menyakini bahwa anak yang akan dilahirkan nanti menjadi 

seseorang yang bahagia dan terhormat, motif jarik yang digunakan 

biasanya mengandung doa untuk si jabang bayi. Keempat pemecahan 

kelapa gading, kelapa gading yang digunakan biasanya sudah digambari 

tokoh pewayangan seperti tokoh Arjuna dan Srikandi yang nantinya si 

jabang bayi memiliki pribadi/sifat seperti tokoh wayang tersebut, dan yang 

terakhir Kelima selametan, selametan biasanya mengundang tetangga 

kanan kiri, mengundang sanak saudara. Makna dan tujuan dari 

pelaksanaan tradisi mitoni ini merupakan sebuah permohonan kepada 

Allah SWT untuk mendoakan jabang bayi dan calon ibu agar diberi 

kesehatan dan diberi kemudahan, kelancaran saat proses kelahiran. 

d) Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Tingkeban/Walimatul Hamli 

a. Nilai Ibadah yaitu melantunkan doa-doa yakni Tahlil, dan bacaan Q. 

S. Yusuf dan Q. S. Maryam dengan tujuan anak yang dilahirkan diberi 

kesehatan dan menjadi anak yang sholeh dan shalehah.  
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b. Nilai Amaliah yaitu untuk meningkatkan amal yang baik melalui 

bersedekah antar sesama.  

c. Nilai Ukhuwah Islamiyah yaitu dengan mewujudkan rasa 

kebersamaan dan rasa persatuan, kesatuan dalam masyarakat sehingga 

timbulnya kerukunan dan erat silaturahmi antar sesama.  

d. Nilai Kepercayaan yaitu dengan meyakini dengan sepenuh hati bahwa 

Allah SWT merupakan tempat satu-satunya untuk beribadah dan 

meminta atas segala permintaan dan kenikmatan yang telah kita 

peroleh dalam kehidupan.. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, 

saran dari penelitian ini adalah: 

1. Masyarakat Desa Bulakamba Brebes agar tetap menjalankan tradisi yang 

sudah ada sejak nenek moyang terdahulu selama tradisi tidak menyimpang 

dari ajaran Islam.  

2. Perlunya masyarakat dapat melestarikan adanya tradisi di Desa Bulakamba 

Brebes.  

3. Bagi masyarakat desa Bulakamba Brebes, Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

yang terkandung dalam tradisi mitoni seperti Ibadah, Amaliyah, Ukhuwah 

Islamiyah, Kepercayaan, serta tadarus Al-Qur‟an perlu dipertahankan dan 

ditingkatkan.  
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