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Abstrak 

Penentuan hari baik dalam sistem budaya Jawa di sebut  pitungan (primbon), yaitu 

penentuan hari yang baik untuk seseorang melakukan pekerjaan, seperti:  hajatan, 

bepergian, memulai bekerja, perjodohan,membangun rumah dan sebagainya. Sistem ini 

merupakan wujud cara berpikir masyarakat Jawa dalam bertindak dan berbuat dalam 

rangka menjaga keselarasan dan keharmonisan tatanan kehidupan manusia secara individu, 

sosial, spiritual, dan religius. Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui bagaimanakah sistem 

penentuan hari baik tersebut digunakan oleh masyarakat Genaharjo, Kecamatan 

Semanding, Kabupaten Tuban. Metode yang digunakan dengan menggunakan wawancara 

etnografi yang relevan  digunakan untuk itu. Teori James Spradley tentang metode alur 

maju bertahap (Development Research Of Sequency), yang dimodifikasi sesuai kebutuhan 

dan tujuan penelitian ini. Dengan menetapkan seorang informan yang tepat, penelitian ini 

diharakan ada temuan yang akan memperkaya referensi tentang kearifan lokal khususnya 

filsafat dan kebudayaan Jawa. 

Kata kunci: etnografi, James Spradley, Jawa, pitungan/primbon 

 

Pendahuluan 

Hubungan  sesama masyarakat dan alam semestanya selalu dilakukan kapan dan 

dimana saja. Hubungan tersebut bertujuan menciptakan harmonisasi demi kebaikan 

hidup. Dengan kebaikan hidup itulah, manusia dapat menghindari segala bencana yang 

selalu mengintip dalam kehidupan. Keseimbangan manusia dengan manusia, manusia 

dengan masyarakat, dan manusia dengan alam semesta, akan menjamin rasa aman, 

sejahtera, dan bahagia dalam kehidupannya. 

Pemikiran di atas dalam budaya jawa diwadahi ke dalam falsafah hidup  tentang 

keselarasan jagad cilik (mikro kosmos) dan jagad gedhe(makro kosmos). Falsafah ini 

mesti dipahami secara bertingkat. Pada tingkat yang lebih tinggi, jagad cilik merupakan 

refleksi dan bagian dari jagad gedhe. Dunia fana atau alam semesta (jagad cilik; micro 

cosmos) bagian dari dunia abadi (jagad gedhe; macro cosmos). Pada tingkat yang lebih 

rendah, konsep falsafah tersebut dapat dipahami antara manusia atau mahkluk hidup 
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lainnya sebagai jagad cilik dengan alam semesta sebagai jagad gedhe. Dan pada tingkat 

paling rendah, antara individu (manusia) sebagai jagad cilik dengan masyarakatnya 

sebagai jagad gedhe. Ketiga tingkat tersebut merupakan jalinan dalam keselarasan dan 

keharmonisan, agar terjadi keseimbangan dan tatanan hidup yang lebih baik.  

Sesungguhnya konsep keselarasan dalam falsafah Jawa di atas bersumber pada 

nilai-nilai dasar kebudayaan Jawa. Niels Mulder, dalam bukunya Kebatinan dan Hidup 

Sehari-Hari Orang Jawa, Kelangsungan dan Perubahan Kulturil (1983), 

mengemukakan salah satu  aspek yang menjadi struktur bermakna dari pengalaman 

kejawaan, yaitu tatanan. Tatanan yang harmonis yang menjadi tujuan dari kehidupan 

penuh makna tampak pada harmonisasi micro-cosmos (jagad cilik; dunia fana) dengan 

macro-cosmos (jagad gedhe; dunia abadi). Nilai-nilai yang hendak ditanamkan adalah, 

kesatuan dan hirarki menjadi utama bagi orang Jawa. Individu memiliki tatanan dalam 

privasinya (dimensi individu) sebagai bagian dari lingkungan sosial yang juga memiliki 

tatanan (dimensi sosial), dan semua itu harus diharmoniskan ke dalam tatanan yang 

lebih besar lagi yaitu tatanan kesatuan micro-cosmos dan macro-cosmos (dimensi 

spiritual-religius). 

Dalam falsafah Jawa segala perilaku (tindakan, berpikir dan perasaan) diarahkan 

untuk terwujudnya sebuah tatanan yang harmonis dalam tiga tingkatan keselarasan, 

sebagaimana diungkapkan di atas. Salah satu tindakan dan berpikir manusia Jawa untuk 

mewujudkan hal itu adalah, apa yang lazim disebut dengan pitungan(primbon).   

Apa yang dilakukan manusia Jawa, seperti selamatan, membangun rumah, 

bepergian, perjodohan, dan seebagainya, di-pitung berdasarkan angka. Hasil 

perhitungan angka itulah kemudian akan dijadikan penuntun manusia Jawa dalam 

menjalani kehidupannya.  

Dalam makalah ini penulis hendak menganalisis bagaimana sistem penentuan 

hari baik tersebut digunakan oleh masyarakat Genaharjo, Kecamatan Semanding, 

Kabupaten Tuban Jawa Timur. Tentunya secara metodologis, pengkajiannya 

menggunakan metode wawancara etnografi terhadap seorang informan. Penentuan 

informan dan bagaimana alur penelitiannya menggunakan teori yang dikemukakan 

James Spradley sebagai “Alur Penelitian Maju Bertahap” (The Developmental Research 

Sequence). Strategi ini menggunakan wawancara sebagai sumber datanya. Sebagaimana 

dalam penelitian pada umumnya, wawancara dilakukan terhadap seorang informan. 
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Namun  demikian, terdapat aturan untuk menetapkan informan yang tepat dan relevan 

bagi penelitian etnografi. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Wawancara yang dikemukakan oleh James 

Spradley dalam bukunya berjudul Metode Etnografi (2007) sangat jelas dan sistematis 

menjelaskan tentang empat tipe analisis etnografi, yaitu analisis domain, analisis 

taksonomik, analisis komponen, dan analisis tema. Empat tipe analisis tersebut 

menempatkan metode etnografi yang dikemukakan Spradley itu dikenal sebagai 

Etnografi Baru. Etnografi baru berusaha menemukan keunikan dari masyarakat yang 

ditelitinya. Keunikan itu terletak pada persepsi dan organisasi pikiran masyarakat atas 

fenomena material yang ada di sekelilingnya. Bukan fenomena material yang menjadi 

fokus kajian, melainkan persepsi dan struktur pikiran terhadap fenomea material 

tersebut, yang dihadapinya sehari-hari. 

Menurut Spradley etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu 

kebudayaan. Tujuannya, untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang 

penduduk asli. Mengutip pendapat Bronislaw Malinowski, Spradley mengemukakan 

bahwa tujuan etnografi adalah memahami sudut pandang penduduk  asli, hubungannya 

dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunia. Dengan 

demikian, etnografi bukan semata mempelajari masyarakat, tetapi juga belajar dari 

masyarakat (Spradley,2007:4). Etnografi bermakna untuk membangun suatu pengertian 

yang sistemik mengenai semua kebudayaan manusia dari perspektif orang yang telah 

mempelajari kebudayaan itu(Spradley, 2007:13).   

Inti dari etnografi adalah upaya untuk memperhatikan makna-makna tindakan 

dari kejadian dalam situasi budaya melalui bahasa. Menurut Spradley (2007:5)  bahwa 

inti dari etnografi adalah upaya untuk memperhatikan makna-makna tindakan dari 

kejadian yang menimpa orang yang ingin kita pahami. Beberapa makna tersebut 

terekspresikan secara langsung dalam bahasa; dan di antara makna yang diterima, 

banyak yang disampaikan hanya secara tidak langsung melalui kata-kata dan perbuatan. 

Sekalipun demikian, di dalam setiap masyarakat, orang tetap menggunakan sistem 

makna yang kompleks ini untuk mengatur tingkah laku mereka, untuk  memahami diri 

mereka sendiri dan orang lain, serta untuk memahami dunia tempat mereka hidup. 
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Sistem makna ini merupakan kebudayaan mereka: dan etnografi selalu 

mengimplikasikan teori kebudayaan. 

Etnografer melihat dan mendengar kemudian membuat kesimpulan tentang hal 

yang diketahui orang. Menurut Spradley (2007:11) bahwa kesimpulan dalam etnografi 

itu dibuat berdasarkan tiga sumber, yaitu (1) dari yang dikatakan orang; (2) dari cara 

orang betindak; dan (3) dari berbagai artefak yang digunakan orang. Lebih lanjut 

Spradley (1997:5) mengemukakan, etnografi harus menyangkut hakikat kebudayaan, 

yaitu sebagai pengetahuan yang diperoleh, yang digunakan orang untuk 

mengiterpretasikan pengalaman dan melahirkan tingkah laku sosial. Itulah sebabnya 

etnografi akan mengungkap seluruh tingkah laku sosial budaya melalui deskripsi 

holistik. 

Adapun langkah-langkah dalam metode tersebut meliputi: penentuan informan, 

wawancara informan, membuat catatan etnografis, mengajukan pertanyaan deskriptif, 

melakukan analisis wawancara etnografis, membuat analisis domain, mengajukan 

pertanyaan struktural, membuat analisis taksonomik, mengajukan pertanyaan kontras, 

membuat analisis komponen, menemukan tema budaya, dan menuliskan etnografi. 

Namun demikian, teori Spradley tersebut, dalam penelitian ini, diadaptasi sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan penelitian, yaitu menemukan sistem pitungan dalam budaya Jawa.  

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat dikemukakan suatu 

temuan digunakan dalam penelitian ini. Hasil temuan tersebut dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Penelitian Maju Bertahap (Tahapan tersebut sengaja dimodifikasi 

sesuai kebutuhan dan tujuan penelitian) 
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Tabel 1. Nilai Hari dan Pasaran (Hari Jawa) 

No 
Penanggalan Masehi Penanggalan Jawa 

Hari Nilai Hari Nilai 

1 Minggu 5 Paing 9 

2 Senin 4 Pon 7 

3 Selasa 3 Wage 4 

4 Rabu 7 Kliwon 8 

5 Kamis 8 Legi 5 

6 Jumat 6   

7 Sabtu 9   

 

Tabel 2. Nilai Perhitungan Jumlah Nilai Hari dan Pasaran 

 Minggu Senin Selasa  Rabu Kamis Jumat Sabtu 

Pahing 14 13 12 16 17 15 18 

Pon 12 11 10 14 15 13 16 

Wage 9 8 7 11 12 10 13 

Kliwon 13 12 11 15 16 14 17 

Legi 10 9 8 12 13 11 14 

 

Sistem  Penentuan Hari baik 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Sanusi, usia 55 th., pekerjaan 

sebagai petani, dan sebagai ahli primbon Jawa yang dipercaya oleh masyarakat desa 

Genaharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diperoleh beberapa data yang 

dapat dijelaskan dalam beberapa hal berikut ini. 

Sistem penentuan hari baik yang digunakan masyarakat Genaharjo, Semanding, 

Tuban mengarah pada dua sistem penentuan hari: 1) kapan seseorang itu melakukan 

tindakan, pekerjaan, ritual, dan sebagainya, dalam kehidupan sehari-harinya; dan 

2)mengarah pada harapan dan keyakinan untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik 

di masa depan (ramalan), seperti dalam hal perjodohan. Berikut dikemukakan tentang 

kedua sistem penentuan hari baik yang lazim digunakan di masyarakat Genaharjo, 

kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagaimana dituturkan oleh informan. 

Penentuan hari dalam sistem primbon petama, dimaksudkan sebagai penentuan 

kapan seseorang menjalankan niatnya untuk melakukan pekerjaan, seperti: bepergian, 

hajatan, membangun rumah, memulai bekerja, dan sebagainya. Sistem penentuan hari 

ini menggunakan sistem penanggalan Jawa yang meputi: Kliwon, Legi, Paing, Pon, dan 

Wage, yang masing-masing hari tersebut memiliki nilai angka tertentu.Kliwon memiliki 

nilai 8, Legi memiliki nilai 5, Paing memiliki nilai 9, Pon memiliki nilai 7, dan Wage 
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memiliki nilai 4. Sistem penanggalan Jawa ini dipadukan dengan sistem hari 

sebagaimana dalam penanggalan pada umumnya, yaitu: Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 

Kamis, Jumat, dan Sabtu, yang masing-masing hari tersebut juga memiliki nilai, yaitu: 

5, 4, 3, 7, 8, 6, dan 9. Oleh karena itu, terdapat hari Minggu Kliwon yang bernilai 5 + 8 

= 13, Senin Pahing yang bernilai 4 + 9 = 13, Selasa Wage yang bernilai 3 + 4 = 7, dan 

seterusnya.  

Terdapat pedoman atau patokan yang digunakan informan untuk menentukan 

kapan hari yang baik atau tidak baik seseorang melakukan pekerjaannya. Salah satunya 

adalah berdasarkan jumlah nilai hari. Berdasarkan jumlah dimaksudkan, semakin besar 

nilai penjumlahan antara hari dalam penanggalan Jawa dan penanggalan Masehi 

tersebut, akan semakin baik hari itu ditetapkan untuk seseorang melakukan 

pekerjaannya atau menentukan baik atau tidaknya apa yang dilakukannya itu.  

Berdasarkan wawancara dengan informan, hasil nilai perhitungan di ataskan 

disimpulkan berdasarkan arah mata angin dan nasib atau masa depan. 

Arah mata angin 

Arah mata angin yang baik untuk melakukan tindakan atau pekerjaan ditentukan 

berdasakan hasil akhir perhitungan hari dan pasaran. Misalnya, jika seseorang akan 

membangun rumah, maka arah rumah hendaknya menghadap ke arah sesuai jumlah 

nilai hari dan pasaran tersebut. Ke Selatan jika jumlah nilai 9, Utara nilai 6, Barat nilai 

7, Timur Laut nilai 5, Tenggara nilai 4, Barat Daya nilai 7, dan Timur-Selatan nilai 8. 

Sedang arah ke Timur, menurut informan tidak dimasukkan arah rumah yang baik 

karena membelakangi kiblat. Demikian juga jika seseorang akan melakukan perjalanan, 

sebaiknya menuju ke arah tersebut. Dengan demikian, mata angin dalam masyarakat 

Genaharjo (Jawa) memiliki nilai tertentu. Tetapi informan enggan menjelaskan 

bagaimana menentukan nilai mata angin tersebut. 

Nasib 

Berdasarkan wawancara dengan informan, baik atau tidaknya nasib atau masa 

depan seseorang, dalam melakukan tindakan atau pekerjaan, akan dihitung berdasarkan 

sistem pertama di atas (jumlah nilai hari dan pasaran kelahiran), untutk dicocokkan 

berdasarkan kriteria: gunung (gunung) - jugruk (longsor) - segara (laut) - sat (habis). 

Keempat kriteria tersebut merupakan siklus atau rotasi yang berjalan secara runtut. 

Misalnya dalam menetapkan hari pernikahan adalah Minggu legi, maka hari tersebut 
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akan memiliki masa depan yang baik atau tidak, dihitung dengan dijumlahkan dengan  

hari kelahiran pasangan pengantinnya.  

Contoh :  

Rencana hari pernikahan Minggu Legi bernilai 5 + 5 = 10  

Hari kelahiran pasangan pengantin: 

 Lelaki        : Jumat Kliwon dengan jumlah nilai   8 + 6 = 14  

 Perempuan  : Kamis Pahing dengan jumlah nilai   8 + 9 = 17, 

Jumlah nilai ketiganya: 10 + 14 + 17 = 41,  nilai akhir, 4 + 1 = 5,  

Masa depan yang akan terjadi (nasib) dihitung dengan cara mengurutkan empat 

kriteria tersebut secara berulang berulang sampai urutan kelima. Jumlah nilai 5 jatuh 

pada kriteria Gunung. Makna kata gunung adalah tinggi, dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa hari pernikahan yang direncanakan, yaitu Minggu Legi, akan bernasib 

baik (tinggi). 

Numeralisasi dalam Pitungan: Rasionalisasi Masyarakat Jawa 

Menurut penjelasan informan, dalam masyarakat Jawa semua hal di dunia ini 

memiliki nilai dalam bentuk angka atau kuantitas, di samping kualitas. Penulis 

menerjemahkan hal itu dengan istilah „numeralisasi‟. Benda, hari, mata angin, anggota 

tubuh manusia, dan sebagainya, memiliki kuantitas. Pengetahuan lokal semacam itu 

diperoleh dari warisan masa lalu yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. 

Numeralisasi tersebut digunakan untuk: 

a. menentukan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; 

b. menentukan arah yang baik atau tidak baik dalam melakukan tindakan; 

c. menentukan waktu angka tahun (Candrasengkala) terjadinya sesuatu peristiwa 

atau bangunan/tempat tertentu. 

Fungsi numeralisasi di atas, menurut infroman, bukan untuk meramal, tetapi 

sebagai harapan terhadap masa depan yang lebih baik dan menentukan momentum 

untuk selalu diingat oleh manusia di masa depan. Kesan ramalan memang begitu lekat 

dalam sistem primbon di atas. Lebih dari itu, apa yang dikemukakan informan dapat 

dijelaskan melalui pendapat Mulder bahwa penentuan hari baik dimaksud untuk 

menyerasikan kejadian-kejadian di bumi dengan kondisi-kondisi adiduniawi (1983: 34).  

Lebih lanjut dikemukakan Mulder, hal ini juga disinggung oleh informan pada 

saat wawancara dengan penulis, bahwa penentuan hari baik merupakan wujud dari 
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rasionalisasi masyarakat Jawa. Rasionalisasi dalam kognisi masyarakat Jawa terdiri atas 

tiga lapis, yaitu: 1) bahwa situasi adiduniawi (dunia yang baik) menentukan kejadian-

kejadian di dunia; 2) bahwa kondisi-kondisi di duniawi dan manusia saling tergantung; 

dan 3) bahwa manusia sendiri menyebabkan kondisi-kondisi di dunia melalui tingkah 

laku spiritual dan moralnya (1983: 34-35).  

Jika seseorang akan melakukan suatu pekerjaan, tindakan, atau niatnya, selalu 

menghitung berdasarkan primbon yang ada. Itulah cermin dari pandangan hidup 

masyarakat  Jawa yang diwujudkan dalam angka. Pada dasarnya, penentuan hari baik 

sebagai pandangan hidup orang Jawa hendak menyederhanakan dan mengonkritkan 

konsep bahwa manusialah pemegang kunci bagi kondisi kehidupannuya. Manusialah 

sebagai penyebab terjadinya kondisi-kondisi di dunia ini.  

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik suatu simpulan sebagai perolehan 

penelitian ini: 1) Masyarakat Genaharjo kecamatan Semanding Kabupaten Tuban 

sebagai bagian dari masyarakat dan kebudayaan Jawa masih memegang teguh 

pandangan hidup Jawanya, yang dicerminkan dalam sistem penentuan hari baik. Sistem 

penentuan hari baik  merupakan wujud rasionalisasi masyarakat Jawa dalam bentuk  

angka. Sistem tersebut memiliki makna bahwa kondisi-kondisi yang terjadi di dunia 

ditentukan oleh apa yang dilakuakan manusia. 2) Sistem penentuan hari baik 

merupakan sarana berpikir yang bersifat deduktif, tertata dalam rumus-rumus (kriteria-

kriteria), dan menjadi bahasa sebagai sistem logika tradisional masyarakat Jawa. 

Fungsinya, untuk menata kehidupan yang lebih konkrit, sederhana, dan rasional. 

Pengetahuan ini diperoleh dari warisan masa lalu, yang diturunkan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya, sebagai bagian dari aspek spiritual kebudayaan Jawa. 3) Perlu 

dilakukan penelitian yang lebih luas dan mendalam lagi terhadap sistem penentuan hari 

baik ini, varian-varian sistem  dalam masyarakat Jawa sangat kaya dan beraneka ragam. 

Penelitian dengan memperhatikan varian-varian tersebut akan mengungkapkan bentuk-

bentuk angka yang berlaku dalam masyarakat dan kebudayaan Jawa. 
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