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I. PENDAHULUAN 

 

LATAR BELAKANG 

 

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, yang 

merupakan bentuk jamak dari buddhi (bdia atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang 

berkaitan dengan budi, dan akal manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang 

berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari 

generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem 

agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. 

Budaya juga merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak 

orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. 

 

Salah satu budaya Jawa yang selalu turun temurun dan diwariskan kepada 

penerusnya adalah Tedhak Siten. Tedhak Siten juga dikenal sebagai ritual Turun Tanah. 

Tedhak Sinten sendiri berasal dari dua kata yaitu Tedhak yang berarti kaki atau langkah 

dan Siten yang berasal dari kata Siti yang artinya tanah. Tedhak Siten merupakan 

sebuah acara adat dimana seorang anak yang berumur tujuh lapan (7x35hari atau 245 

hari) akan dituntun oleh ibunya untuk berjalan menapak diatas tanah. 

 

Tujuan adanya acara Tedhak Siten sebagai bentuk rasa syukur karena sang anak 

akan memulai belajar berjalan. Selain itu, upacara ini merupakan salah satu upaya 

memperkenalkan sang anak kepada alam sekitar dan juga ibu pertiwi. Hal ini juga 

merupakan perwujudan dari salah satu pepatah Jawa yang berbunyi “Ibu Pertiwi Bopo 

Angkoso” yang artinya adalah Bumi adalah ibu dan langit adalah Bapak. 

 

Pentingnya suatu kebudayaan ini dilestarikan agar anak cucu kita mengerti 

kebudayaan yang sudah berkembang dari jaman dahulu yang selalu dilestarikan hingga 

saat ini. Maka dari itu jangan memutus pembelajaran kebudayaan kepada generasi 

penerus. 

 

Permasalahan yang dapat kita ambil, bagaimana cara kita melestarikan budaya 

prosesi Tedhak Siten ini agar dapat dikenali oleh masyarakat luas. Juga dari apa yang 



dipaparkan oleh Ibu Lastri, prosesi ini sudah sangat jarang dilakukan oleh warga 

sekitar. 

 

II. TINJAUAN TEORI 

 

Tinjauan teori yang dapat saya ambil berkaitan dengan judul yang saya ambil 

adalah: 

 

1. Pada buku Kitab Primbon Jawa Serbaguna karya R. Gunasasmita ini di 

dalamnya berisi tentang primbon-primbon, ramalan-ramalan tentang jodoh 

dan pernikahan dan ramalan primbon-primbon jawa yan lain. Pada bab 

kehamilan dan menyusui, disini dibahas tentang selamatan-selamatan yang 

dilakukan oleh anak bayi, salah satunya selamatan Tedhak Siten. Selamatan 

Tedhak Siten merupakan selamatan ketika bayi menginjakkan kakinya ke 

tanah untuk pertama kali. Acara Tedhak Siten ini biasanya dilakukan ketika 

bayi sudah berusia 7 lapan (sekitar 245 hari). Selanjutnya buku ini juga 

menjelaskan tentang apa saja yang dibutuhkan saat acara selamatan Tedhak 

Siten. 

 

2. Pada buku Muqoddimah Ngrowo, Tutur Lisan Hingga Tutur Tulisan karya 

Agus Ali Imron Al Akhyar ini menjelaskan tentang upacara tradisi Tedhak 

Siten di Mangunsari Tuluangagung Jawa Timur. Tradisi Tedhak Siten tentu 

berbeda di antara suatu daerah satu dengan daerah yang lain. Intinya upacara 

Tedhak Siten adalah upacara selamatan brokohan terhadap bayi yang sudah 

turun temurun sejak dahulu. Filosofi dari selamatan atau biasa orang Jawa 

menyebutnya wilujengan adalah upacara yang sangat penting untuk dilakukan. 

Sebab orang Jawa meyakini kalau tidak diadakannya selamatan akan terjadi 

bala’ atau kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian pada buku ini juga 

membahas asal usul dari upacara Tedhak Siten. 

 

3. Pada buku Upacara Daur Hidup Adat Jawa karya Sutrisno Sastro Utomo ini 

berisi tentang upacara adat yang berkaitan dengan siklus kehidupan Jawa 

yaitu, masa hamil, masa kelahiran, masa bayi/teruna, masa dewasa dan masa 

meninggal/paripurna. Pada buku ini juga membahas tentang perbedaan 



upacara adat di Jawa, walaupun rangkaiannya tetap sama. Perbedaan ini terasa 

aneh antara daerah Jawa di pesisir utara yang banyak sekali menerima dari 

pengaruh budaya dari luar, dibandingkan dengan wilayah Jawa bagian selatan 

yang masih kental dengan pengaruh kekuasaan raja-raja Jawa. 

 

 

III. METODE 

 

Metode yang saya ambil dengan metode teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-

gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data 

apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara 

sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya 

(validitasnya). Observasi lapangan yaitu di Desa Banyuanyar Kecamatan 

Banjarsari Kota Surakarta yang saya lakukan yaitu pada tanggal 9 Desember 

2018. 

 

b. Wawancara 

Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung 

kepada responden. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan 

komunikasi. Wawancara yang saya lakukan yaitu kepada Ibu Lastri berumur 32 

tahun yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. 

 

c. Studi Data 

Studi data adalah data-data yang dihasilkan atau yang ditulis dari suatu petikan 

dalam sebuah buku yang masih berkesinambungan dengan apa yang diteliti oleh 

peneliti. 

 

d. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah dengan peneliti mengambil sebuah dokumen-dokumen 

yang menurutnya penting untuk masuk didalam pembahasannya. Seperti, 

dokumen berupa foto, video atau dokumen arsip lainnya. 



 

 

IV. PEMBAHASAN 

 

1. Wujud Budaya Ideal 

 

Salah satu tradisi ritual dalam adat Jawa yaitu Tedhak Siten yang 

termasuk dalam peristiwa kelahiran. Tedhak Siten adalah anak usia 7 lapan (245 

hari/7 x 35 hari), atau delapan bulan kalender masehi. Orang tua melakukan 

tradisi tersebut bertujuan untuk berdoa kepada Allah agara anaknya menjadi 

anak yang jujur, ahli ibadah, senang kepada ilmu, dermawan dan giat kerjanya 

tinggi. Dalam menyelenggarakan ritual ini ada beberapa rangkaian yang harus 

dilakukan diantaranya selamatan. Dalam selamatan banyak dijumpai adanya 

sesajen-sesajn yang mempunyai makna dan simbolik di dalam berbagai ritual 

tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir erbagai keburukan, baik yang 

datang dari manusia maupun jin. (M.Sholikhin,2010:52) 

Dalam kepercayaan Jawa, bahwa manusia hidup dipengaruhi oleh empat 

unsur, yaitu bumi, api, angin, air (lihat masa kehamilan), maka untuk 

menghormati bumi inilah upacara Tedhak Siten diadakan. Harapannya agar si 

ana sellau sehat, sealamat serta sejahtera dalam menapaki jalan 

kehidupannya.(Sutrisno,2005:21) 

Bayi lahir dengan naluri awal, naluri dasar, untuk makan. Apa saja yang 

dipegangnya akan dimasukkan mulut. Berlainan dengan kesadaran seorang 

anak manusia yang terus berkembang. Pada waktu seorang anak berusia 7×35 

hari, 245 hari, kira-kira 6 bulan, insting-naluri bawaan genetiknya masih ada, 

tetapi dalam perkembangan diri selanjutnya, insting bawaan akan terdorong ke 

dalam bawah sadar, tertutup oleh kegiatan-kegiatan baru. Pada saat anak berusia 

sekitar 6 bulan tersebut, potensi anak dapat diketahui. Pemilihan beberapa 

benda dalam Tedak siti seperti buku tulis, dompet, perhiasan, gunting, kitab 

sastra, selaras dengan pengetahuan itu. Potensi anak akan nampak dengan jelas, 

sehingga orang tua paham bagaimana meningkatkan potensi anak sebaik-

baiknya. 

Upacara Tedhak Siten merupakan upacara yang diperuntukan bagi bayi 

pada saat pertama kali ia diizinkan untuk menyentuh tanah atau menginjak 



bumi. Upacara ini diadakan pada saat bayi sudah berumur sekitar 254 hari, dan 

pada pagi hari di halaman depan rumah. 

 

2. Wujud Budaya Tindak 

Adapun sarana yang harus disediakan dalam upacara Tedhak Siten ini 

adalah: 

Prosesi pertama di dalam kurungan itu si anak disuruh memegang atau 

memilih salah satu barang-barang yang disediakan di dalam kurungan. Pada 

saat itu hadirin yang mengikuti jalannya upacara memperhatikan benda apa 

yang dipegang oleh anak itu, menurut kepercayaan benda yang dipegang anak 

itu melambangkan mata pencahariannya (nasib) si anak tersebut dikelak 

kemudian hari. Misalnya, bila si anak mengambil alat-alat tulis, maka menurut 

kepercayaan anak tersebut kelak akan menjadi anak yang cerdas. Kemudian 

uang dan beras kuning yang ditaruh di bokor itu, ditaburkan dan diperebutkan 

oleh anak-anak kecil yang mengikuti upacara itu. Setelah itu anak dikeluarkan 

dari sangkar, kemudian dimandikan di dalam bak yang telah di isi air kembang 

setaman. 

Selanjutnya si anak diberi pakaian serba baru dan perhiasan. Upacara 

selanjutnya adlah kenduri yang dipimpin oleh Kyai. Dengan adanya kenduri itu 

berakhirlah upacara Tedhak Siten. Dan Sejak itu si anak sudah diperbolehkan 

bermain-main di tanah. 5 Tedhak Siten merupakan bagian dari adat dan tradisi 

masyarakat Jawa Tengah. Upacara ini dilakukan ketika seorang bayi berusia 

tujuh bulan yang mulai belajar duduk dan berjalan di tanah. Jadi artinya, upacara 

ini dimaksudkan agar anak ini menjadi mandiri di masa depan. Upacara Tedhak 

Siten selalu ditunggu-tunggu oleh orang tua dan kerabat keluarga Jawa karena 

dari upacara ini mereka dapat memperkirakan minat dan bakat adik kita yang 

baru bisa berjalan. Rangkaian tradsisi ini memiliki keunikan dan makna 

tersendiri bagi masyarakat jawa. 

Adapun Langkah-langkah upacara Tedhak Siten adalah sebagai berikut: 

1. Anak yang bersangkutan dibimbing berjalan dalam bahasa Jawa 

ditatah dengan kakinya nginjak-nginjak jadah. 



2. Setelah selesai, anak tersebut dinaikkan ke tangga yang terbuat dari 

batang tebu merah hati. 

3. Selanjutnya anak dimasukkan ke dalam kurungan ayam, yang 

didalamnya telah tersedia bakor berisikan padi, gelang, emas, cincin 

emas, alat-alat tulis, kapas dan berbagai barang yang bermanfaat dan 

berharga. 

4. Bokor yang berisikan bermacam-macam benda tersebut didekatkan 

kepada anak yang dengan maksud agar anak itu mengambil benda 

yang ada didalam bokor itu. 

5. Setelah anak itu mengambil salah satu benda dari dalam bokor 

misalnya gelang emas, pertanda anak yang bersangkutan kelak 

menjadi orang kaya. Kalau yang diambil alat-alat tulis, pertanda 

anak itu kelak akan menjadi pegawai kantor atau menjadi orang 

pandai dan seterusnya. 

6. Setelah selesai, anak itu ditaburi beras kuning dengan bermacam-

macam uang logam yang masih laku dibelanjakan. Uang itu menjadi 

rebutan para undangan yang hadir menyaksikan. 

7. Setelah selesai, anak itu dimandikan dengan air bunga setaman 

(melati, mawar, kenanga, kantil, pacar banyu dan sebagainya) agar 

anak yang bersangkutan kelak dapat membawa nama baik bagi 

orang tua , mendhem jero mikul dhuwur. 

8. Setelah dimandikan, anak itu dikenakan busana baru yang bagus 

dengan maksud agar menyenangkan orang tua sepanjang hidupnya. 

 

3. Wujud Budaya Fisik/Artefak 

a. Prosesi ‘Tedhak Siten’ diawali dengan membimbing anak menapaki jadah 

7 warna yang telah disusun. Jadah (nasi ketan yang telah dilumatkan), jadah 

ini terdiri dari tujuh warna : merah, putih, hitam, biru, kuning, ungu, dan 

merah jambu. Karena jadah dibuat dari beras ketan, dengan sendirinya 

mudah lengket di telapak kaki si bayi. Si anak harus dapat mengatasi 

kesulitan ini. Harapan para orang tuanya, semoga si anak kelak dapat 

mengatasi kesulitan hidup. Jadah dibuat tujuh buah. Tujuh dalam bahasa 

jawa disebut pitu, semoga si anak kelak dalam mengatasi kesulitan hidup 



selalu mendapat pitulungan atau pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Tujuh 

buah juga mengandung arti tuju hari yang selalu dijalaninya kelak penuh 

dengan berkah dari Yang Maha Kuasa. Jadah dibuat beraneka warna, 

menggambarkan bahwa kesulitan dan rintangan hidup itu tak terhitung jenis 

dan ragamnya. 

Sajian untuk kenduri yang terdiri dari nasi tumpeng ayam dan lauk-pauknya 

kuluban. Disamping itu juga dilengkapi dengan jajan pasar, bubur merah, 

bubur putih dan bubur sengkolo. Jajan Pasar ini melambangkan dalam 

berkehidupan akan banyak berinteraksi dengan banyak orang dengan 

berbagai macam karakter sehingga si anak dapat mudah bersosialisasi 

dengan masyarakatnya.  

b. Tangga yang terbuat dari tebu arjuna  

Tangga dibuat dari batang tebu rejuna (Arjuna). Jumlah anak tangga 

sebanyak tujuh buah. Tebu asal kata dari antebing kalbu yang berarti penuh 

tekad dan rasa percaya diri. Dipilih tebu Arjuna agar si bayi kelak 

mencontoh watak kepahlawanan dan keberanian Arjuna tokoh 

pewayangan, dalam membela keadilan. 

c. Kurungan ayam yang telah dihiasi dan didalamnya terdapat cincin dan alat 

tulis. 

Si bayi disuruh untuk mengambil salah satu dari barang tersebut, barang 

yang dipilihnya merupakan gambaran dari kegemaran dan juga pekerjaan 

yang diminatinya kelak setelah dewasa. Ayam sebagai gambaran yang 

diharapkan orang tua agar si bayi kelak cepat mandiri, dan bertanggung 

jawab pada kehidupanya. Dan dapat menyesuaikan diri ke dalam masyrakat 

luas dengan baik, dan mematuhi segala peraturan dan adat-istiadat 

setempat. 

d. Sebar beras kuning yang telah dicampur dengan uang logam untuk di 

perebutkan 

Harapannya kelak agar si bayi jika dikarunia rejeki cukup dapat 

mendermakan rejekinya kepada fakir miskin, prosesi ini menggambarkan 

agar kelak menjadi anak yang dermawan dalam lingkungannya. 

e. Prosesi terakhir yaitu si anak dimandikan dengan bunga setaman lalu 

mengenakan mengenakan baju yang baru. 



Tujuannya yaitu agar si bayi tetap sehat, membawa nama harum bagi 

keluarga, punya kehidupan yang layak, makmur dan berguna bagi 

lingkungannya. 

 

V. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil dari laporan diatas maka dapat disimpulkan: 

Makna-makna yang terkandung pada tradisi tedhak siten bertujuan untuk 

memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan keselamatan bagi 

sang anak untuk menjalani kehidupan berikutnya. Kemudian pentingnya untuk 

melestarikan kebudayaan Jawa kepada anak cucu kita agar menjadi penerus 

generasi bangsa. Apalagi tradisi Jawa sudah melekat sekali dengan kehidupan 

kita sehari-harinya. 

Sedangkan pada prosesi upacara ini bisa dijadikan/diangkat ke film/televisi. 

Tujuannya agar masyarakat yang belum mengetahui prosesi adat ini menjadi 

lebih tahu, serta dapat menambah wawasan bagi penontonnya. 
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