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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Tradisi Mitoni di Desa

Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, maka dapat di

simpulkan sebagai berikut:

1. PersiapanMitoni

 Persiapan waktu pelaksanaan Mitoni, umumnya dilaksanakan pada hari

selasa atau sabtu. Waktu pelaksanaannya dapat dilaksanakan pada siang

hari ataupun malam hari.

 Persiapan pelaksana yang memandikan, yang di pimpin oleh Juru

Paningkeb dan yang memandikan harus berjumlah tujuh orang.

 Persiapan tempat pelaksanaan yaitu mempersiapkan tempat-tempat yang

akan digunakan dalam acaraMitoni seperti pada saat acara siraman.

 Persiapan peralatan Mitoni peralatan yang dibutuhkan namun pada

masyarakat Desa Marga kaya hanya menggunakan sebagian besar peralatan

yang mudah untuk didapat, diantaranya: pengaron/bak tempat air yang akan

digunakan untuk memandikan calon ibu, air suci yang berasal dari 7 sumur,

sekar setaman atau kembang tujuh rupa, nyamping/kain jari 7 dan kain mori,

dhingklik atau kursi, janur kuning, telur ayam, siwur/gayung yang terbuat

dari kelapa utuh yang dilubangi bagian atasnya, cengkir gadhing atau kelapa
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kuning yang masih muda, rujak dan dhawet/cendol.

Selain dari peralatan masih ada lagi Piranti Mitoni, Alat atau peralatan berbeda

dengan piranti, alat atau peralatan mengacu pada berbagai sarana yang digunakan

dalam proses pelaksanaan tata upacara Mitoni. Piranti sebagai pengganti kata

sesaji karna kata sesaji mengandung atau lebih mengacu kepada kepercayaan

selain kepada tuhan, sehingga pada dewasa ini pelaksanaan tata cara dan tata

upacara diusahakan tidak terlalu mengacu pada hal itu, segala makna dan acara

telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan lebih mengarah kepada

permohonan kepada Tuhan. Piranti mengacu pada pengertian sarana perjamuan

atau berbagai makanan yang akan disajikan untuk tamu. Piranti tingkeban cukup

banyak, diantaranya adalah sebagai berikut: tumpeng pitu beserta lauknya, jenang

procot, jenang tujuh, babon angrem yang dimasak menjadi lauk pada saat acara

kendurian, pasung, kupat pletek, apem, cenil dan klepon, sayuran/kulupan, sego

gurih, buah-buahan.

2. Acara Inti Mitoni

Urutan acara dalam pelaksanan upacara Mitoni adalah sebagai berikut :

a. Sungkeman adalah memohon maaf dan meminta doa kepada orang tua,

mertua dan kepada suami agar diberikan keselamatan saat melahirkan.

b. Siraman adalah acara pembersihan diri dari sega sesuatu yang tidak baik.

c. Brojolan sebagai simbol dan harapan semoga bayi akan lahir dengan mudah

dan tanpa ada halangan apapun.

d. Sigaran adalah pembelahan cengkir gading sebagai simbol atau pertanda

jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan.
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e. Nyampingan yaitu pemakaian Nyamping atau kain jarik sebanyak tujuh kali

di akhiri dengan motif yang paling sederhana sebagai wujud permohonan

agar kelak anak yang dikandung menjadi orang yang tidak bermewah-

mewahan.

f. Kembulan dan Unjukan yaitu acara makan bersama sebagai wujud

kebersamaan.

g. Rujakan dan Dhawetan digunakan sebagai penyegar pada saat acara makan

bersama.

3. Penutup

Acara penutupan dari keseluruhan proses Mitoni yang telah dilaksanakan. Pada

acara penutupan dilakukan dengan acara makan bersama namun di Desa Marga

Kaya acara ini dilaksanakan dengan membagikan makanan untuk dibawa pulang

ke rumah masing-masing atau biasa disebut dengan Kendurian.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas dan mengambil kesimpulan

hasil penelitian, ada beberapa saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat Desa Marga Kaya khususnya masyarakat Jawa saya

menyarankan bahwa seluruh kebudayaan, adat istiadat maupun tradisi harus

tetap dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang dengan seiringnya

perkembangan zaman yang semakin moderen. Sebaiknya dalam pelaksanaan

mitoni harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pakem-pakem yang



61

ada, sehingga generasi muda yang akan dating dapat mengetahui bagaimana

proses Mitoni yang sebenarnya harus dilakukan.

2. Kepada generasi muda khususnya keturunan jawa saya berpesan untuk selalu

semangat dan terus berjuang mempertahankan kebudayaan kita sendiri

sekalipun banyak kebudayaan yang datang dari luar.

3. Kepada tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat umum agar dapat saling

menghargai, menghormati dan melestarikan kebudayaan yang ada, meskipun

kita mempunyai kepercayaan dan keyakinan berbeda-beda. Jadikanlah

kebudayaan sebagai alat pemersatu bangsa.


