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I. PENDAHULUAN 

 

a. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman suku bangsa 

dan keanekaragaman kebudayaan, setiap suku bangsa memiliki kebiasaan 

hidup (adat istiadat) yang merupakan aturan tata hidupnya. Di dalam suku 

bangsa memliki bermacam-macam tradisi dan keunikan masing-masing, dari 

berbagai macam keanekaragaman tradisi tersebut,, masing-masing memiliki 

ciri khas dan tata cara yang berada dalam pelaksanaanya. 

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa, masyarakat Jawa yaitu sekumpulan 

manusia Jawa yang saling berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu 

yang bersifat continu dan terikat oleh suatu identitas bersama 

(Koentjaraningrat, 2009:116). Masyarakat Jawa sangat menjunjung tingi 

nilai-nilai kehidupan yang tumbuh di dalam masyarakat, hal itulah yang 

menjadi ciri khas dari Suku Jawa dan membedakan suku ini dengan suku-

suku yang lainnya yang ada di Indonesia. 

Mendhem Ari-Ari termasuk salah satu kebiasaan masyarakat Jawa dalam 

menyikapi salah satu siklus hidup, yaitu kelahiran. Di dalam salah satu proses 

siklus hidup, utamanya kelahiran, masyarakat Jawa memiliki berbagai macam 

ritual. Mulai dari upacara mitoni, mendhem ari-ari, brokohan, puputan, dan 

sebagainya. Mendhem Ari-Ari, bagi masyarakat Jawa adalah permasalahan 

serius karena ari-ari merupakan adik spiritual bayi yang akan selalu 

melindungi bayi dari penyakit yang datang dari bumi dan langit pada 35 hari 

pertama dan setelah itu akan melindungi ruh bayi tersebut. (Geerz:59:1989) 

Alasan mengambil obyek kebudayaan Mendhem Ari-Ari ini karena di jaman 

yang sudah canggih seperti sekarang  ini tradisi tersebut masih banyak yang 

melakukannya. 

Tujuan saya mengambil obyek kebudayaan ini adalah untuk memberi 

pengetahuan tentang tradisi Mendhem Ari-Ari ini dan melestarikan budaya 

ini. 

 



2 
 

b. Tinjauan Teori 

Berbagai macam upacara adat yang terdapat di dalam masyarakat pada 

umumnya masyarakat Jawa khususnya adalah merupakan pencerminan 

bahwa semua perencanan, tidakan dan perbuatan telah diatur oleh tata nilai 

luhur. Tata nilai luhur tersebut diwariskan secara turun-temurun dari generasi 

ke generasi berikut. Upacara adat atau tradisional merupakan kebudayaan 

yang telah turun temurun sejak lama (Purwadi, 2005:1). Upacara-upacara 

daur hidup berkisar  pada tiga tahapan penting dalam kehidupan manusia, 

yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian (Setiyawati, 2012: 429). 

Kelahiran merupakan salah satu tahapan dari kehidupan manusia. Saat 

soerang bayi lahir, bayi tersebut akan keluar bersama dengan ari – arinya. 

Pada kehidupan Masyarakat Jawa ari - ari dipercaya merupakan saudara 

muda dari bayi yang dilahirkan. Selain memiliki adik ari-ari, bayi juga 

memiliki kakak yang disebut dengan kakang kawah. Kakang kawah adalah 

kawah yang berada didalam rahim ibu dari bayi yang keluar sebelum bayi 

dilahirkan, sehingga disebut sebagai kakang kawah. Oleh sebab itu ari-ari 

sangat diajurkan untuk dirawat dan dijaga sebaik mungkin. Salah stau bentuk 

penghormatan dan penjagaannya adalah dengan menanam atau mengubur ari-

ari dengan cara dan tempat yang baik. 

 

 

c. Metode 

 Dalam penyusun artikel ini, penulis menggunakan jenis pengumpulan data 

observasi, wawancara, dan studi dokumen. Observasi adalah penelitian 

dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu. 

Observasi penulis lakukan pada saat ada seorang ibu yang telah melahirkan 

dan saat bayi sudah lahir keluarga akan membawa pulang ari – ari bayi  

tersebut untuk dikuburkan. Penulis menggunakan jenis pengumpulan data 

observasi karena, penulis mengamati tradisi yang akan dikaji. Wawancara 

ialah proses untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara 

tatap muka antara peneliti dengan subyek. Subyek yang di wawancara oleh 
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penulis adalah Ibu Masmi’ah selaku nenek dari bayi yang baru saja lahir dan 

salah satu orang tua di Desa Dawung Kidul. Penulis menggunakan metode 

wawancara karena untuk mendapat informasi dan ilmu dari seseorang yang 

mengetahui tradisi yang sedang dikaji. Sedangkan studi dokumen merupakan 

metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan 

dalam bahan yang berbentuk dokumen. Penulis menggunakan metode 

pengumpulan data studi dokumen karena, penulis mencari refrensi-refrensi 

buku yang berhubungan dengan tradisi jawa terutama tradisi Mendhem Ari-

Ari. 
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II. PEMBAHASAN 

 

1. Wujud Budaya Ide / Gagasan 

 Tradisi ini dilaksanakan karena adanya kepercayaan dari sebagian 

masyarakat Jawa bahwa Tradisi Mendhem Ari-Ari di anggap sebagai 

penyampaian pengharapan yang baik terhadap bayi yang baru lahir, dengan 

menjalankan Tradisi Mendhem Ari-Ari masyarakat percaya  bahwa bayi yang 

baru lahir akan dijauhkan dari berbagai hal-hal yang negatif didalam 

kehidupannya  pada 35 hari pertama. 

 

 

2. Wujud Budaya Tindakan 

 Ada beberapa urutan tata cara Tradisi Mendhem Ari-Ari. Berikut 

ini urutannya: 

a. Mencuci Ari-Ari 

Mencuci ari-ari adalah hal pertama dan terpenting yang harus dilakukan 

pada Tradisi Mendhem Ari-Ari, tujuan mencuci ari-ari adalah agar ari-ari 

bersih dari kotoran-kotoran terutama adalah darah sehingga ari-ari tak 

berbau amis, sehingga setelah dikuburkan nanti tidak tercium oleh 

hewan-hewan seperti kucing dan anjing. Sehingga pada saat mencuci ari-

ari harus bersih (Wawancara Masmi’ah, 2019). 

 

 

(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=mwrAlQOXXds 

Diakses pada tanggal 28 Januari 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=mwrAlQOXXds
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b. Mempersiapkan Perlengkapan Tradisi Mendhem Ari-Ari 

Masyarakat di Desa Dawung Kidul ini masih mempertahankan budaya 

Tradisi Mendhem Ari-Ari ketika ada seorang bayi telah lahir, yang 

dilaksanakan untuk keselamatan dan rasa syukur ketika proses kelahiran 

seorang bayi itu berjalan dengan lancar dan selamat. Adapun persiapan 

yang harus dilakukan sebelum tradisi ini dilaksanakan. Alat-alat yang 

perlukan untuk Tradisi Mendhem Ari-Ari seperti kendil untuk tempat ari-

ari, kain putih / daun senthe untuk membungkus ari-ari sebelum 

dimasukkan ke dalam kendil. 

Ada lagi yang harus dipersiapkan selain kendil dan kain putih, yaitu 

barang-barang sebagai sarat seperti bunga setaman, benang, kunir, 

jarum, beras kuning, tulisan Arab (biasanya yang dipakai tulisan 

syahadat), kaca, alat tulis, dan sisir yang nantinya akan ikut dikubur 

bersama dengan ari-ari bayi (Wawancara Mami’ah, 2019). 

 

 

(Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=thX76DEBFS0&t=12s 

Diakses pada tanggal 23 Januari 2019) 

 

c. Mengubur Ari-Ari 

Setelah beberapa perlengkapan-perlengkapan sudah siap dan ari-ari 

sudah bersih tahap selanjutnya adalah mengubur ari-ari beserta dengan 

perlengkapan-perlengkapan tersebut yang telah dipersiapkan dalam tahap 

sebelumnya.  Sebelum ari-ari dimasukkan kedalam kendil, kendil diberi 

alas daun senthe sebelum digunakan untuk mewadahi ari-ari, setelah ari-

https://www.youtube.com/watch?v=thX76DEBFS0&t=12s
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ari dimasukkan kedalam kendil di atasnya diberi bunga setaman. 

Kemudian kendil ditutup dan di atasnya diletakkan beberapa barang-

barang sebagai sarat yang telah dissiapkan seperti, benar,  kunir, jarum, 

beras kuning, tulisan Arab, kaca, alat tulis, kaca, dan sisir. Setelah semua 

sarat-sarat dimasukkan, kendil dikuburkan di beri lampu dan keranjang. 

Menguburkan ari-ari bersama dengan perlengkapannya adalah hal yang 

wajib dilakukan, dikarenakan perlengkapan-perlengkapan yang 

dikuburkan bersama ari-ari dipercaya memiliki manfaat yang sangat 

penting untuk menjauhkan bayi yang baru lahir dari gangguan roh jahat. 

 

 

(Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=thX76DEBFS0&t=12s 

Diakses pada tanggal 23 Januari 2019) 

 

d. Letak Tempat Penguburan Ari-Ari 

 Tempat penguburan ari-ari dalam Tradisi Mendhem Ari-Ari pada 

masyarakat Jawa memiliki arti tersendiri. Jika ari-ari keluar bersamaan 

bayi yang berkelamin perempuan akan diletakkan dibagian kiri pintu 

utama rumah, sedangkan jika ari-ari keluar bersama dengan bayi yang 

berkelamin laki-laki maka ari-ari akan diletakkan dibagian kanan pintu 

utama rumah (Wawancara Masmi’ah, 2019). Arti dari letak posisi ari-ari 

adalah jika posisi di sebelah kiri bagi orang Jawa berarti kiwa yang 

berarti pekiwan yang berarti sumur, dengan hal ini dapat diartikan bahwa 

salah satu tugas wanita adalah mencuci dan sebagainya. Sedangkan arti 

https://www.youtube.com/watch?v=thX76DEBFS0&t=12s
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dari letak posisi ari-ari di sebelah  kanan adalah di dalam rumah tangga 

seorang laki-laki sebagai pencari nafkah dan penanggung jawab keluarga. 

Pada masyarakat Jawa orang yang paling berhak dan sangat 

dianjurkan untuk menguburkan ari-ari adalah ayah kandung si bayi 

(Wawancara Masmi’ah,2019). 

    

Gambar 1. Letak penguburan Ari-Ari menurut jenis kelamin bayi. 

(Foto : Zenita Novelia Devi, 2019) 

 

 

3. Wujud Budaya Fisik / Artefak 

Penutup tempat ari-ari di kubur dapat menggunakan keranjang dari plastik 

araupun dari anyaman bambu. Lalu atas keranjang diberi lubang untuk 

kabel lampu sebagai penerangan. Lampu sebagai penerangan yang 

disebutkan bersimpul sepagai penerang untuk sang bayi (Wawancara 

Masmi’ah, 2019). Di dalam keranjang terdapat bunga setaman yang 

diletakkan di atas tanah tempat ari – ari dikuburkan. 
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Gambar 1. Ari - ari yang telah di kubur. 

(Foto : Zenita Novelia Devi, 2019) 

 

 

 

 

 

III. SIMPULAN 

Mayoritas masyarakat Jawa hingga saat ini di zaman modern ini masih 

melaksanakan Tradisi Mendhem Ari-Ari dikarenakan masyarakat Jawa di 

Desa Dawung Kidul, Boyolali masih mempercayai adanya mitos-mitos yang 

terdapat di dalam Tradisi Mendhem Ari-Ari. Untuk itu tradisi ini dapat 

dijadikan sebuah dokumenter sebagai sarana informasi dan pengetahuan 

kepada kalayak umum untuk lebih mengetahuan tentang Tradisi Mendhem 

Ari-Ari ini. 
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Sumber Youtube 

 

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=thX76DEBFS0&t=12s 

  Diakses pada tanggal 23 Januari 2019 
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  Diakses pada tanggal 28 Januari 2019 
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