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ABSTRAK 

Perhitungan Weton Di Pesantren  

Dalam Kajian Konstruksi Sosial Peter L. Berger  

(Studi Terhadap Perhitungan Nama Calon Pengantin di 

PP. Tremas Pacitan) 

 

Dalam masyarakat Jawa perhitungan weton sangat 

diprioritaskan terutama ketika akan melaksanakan 

pernikahan karena dianggap dapat diketahui kebahagiaan 

sebuah keluarga atau kesengsaraannya. Sebagai salah satu 

lembaga pendidikan keagamaan di masyarakat, pesantren 

ternyata juga mempraktikkan perhitungan tersebut. Dengan 

hal ini, pesantren mempunyai andil penting dalam 

memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat, di 

sisi lain pesantren yang mempraktikkan perhitungan weton 

dianggap menjalankan bid’ah yang tidak pernah diajarkan 

oleh Nabi SAW dan termasuk dalam kategori khurafat 

(tahayyul). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendapatkan 

gambaran yang komprehensif tentang perhitungan weton di 

pesantren, (2) untuk mengungkap sudut pandang kiai 

terhadap perhitungan weton, dan untuk mengetahui 

perhitungan weton di pesantren dari kajian konstruksi sosial. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, 

dengan terjun langsung ke lokasi untuk memahami 

fenomena weton. Lokasi penelitian ini adalah Pondok 

Pesantren Tremas Pacitan. Pengumpulan data penelitian ini 

dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam. 

Analisis data dilakukan dengan cara mengolah data yang 

diperoleh menjadi laporan yang sistematis. Hasil penelitian 

ini diketahui bahwa: (1) perhitungan weton merupakan 

sebuah pola perhitungan yang bersifat antisipatif dan tidak 

menjadi patokan yang diyakini atau dipercayai, (2) kiai 

menganggap apa yang ia lakukan merupakan tradisi 



 

 
 

keilmuan pesantren yang telah ada sejak dahulu dengan 

berlandaskan kitab para ulama, (3) perhitungan weton 

merupakan realitas sosial yang dikonstruksi sendiri oleh 

masyarakat pesantren melalui tiga tahapan, yaitu 

eksternalisasi atau adaptasi diri terhadap teks dan 

pemahaman terhadap pendahulunya mengenai perhitungan 

weton. Objektivasi merupakan interaksi diri dengan sosio-

kultural seningga menghasilkan varian-varian pemahaman 

terhadap weton. Internalisasi merupakan identifikasi diri 

terhadap perhitungan weton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

In Javanese society, the prediction using matcing 
number of weton is very famous primarily while a person is 
willing to marry. This prediction is believed as a virtue 
which is to predict the future happiness or missery. As one 
of religious eductional institution in society, Pesantren in 
fact have practiced those prediction. The problem is, altough 
Pesantrens have provided a lot of solution solving problem 
experienced by society, but at other hand practicizing weton 
prediction is considered as performing Bid'a, which is never 
been taught by the Prophet. This reseaerch aims to (1) gain 
comprehensive picture in the term of weton prediction 
practicized at Pesantern, (2) to unveil Kyai's point of views 
toward weton practices, and to understand Pesanten's weton 
in light of social constructivism study. This research uses 
desciptive qualitative approach by observing the field in 
order to understand weton phenomenon. The field 
mentioned above is Islamic Boarding School of Tremas, 
Pacitan. The data collecting method used here is observation 
and in-depth interview. Analysis mothod done is 
transforming data collected to be a systematic report. The 
research results that weton is a anticipatory computting 
pattern and has not been believed as a caertainly prediction 
benchmark. Kyai regardes that what he does is just as a 
Pesantren's  tradition knowledge, which has had a long 
history in the transcripted on manuscript of Ulama. And 
finally, the phenomena of weton in pesantren is constructed 
by their own society through three prosesses, , self 
externalizationsor its adaptation dealing with the texts and 
understanding to his/her precedessor in term of weton 
calculation. Objectivication is interaction of the self with 
socio-cultural circumtances, thus it concludes varietes of 
understanding toward weton. Internalization means self-
identification dealing with weton calculation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perhitungan weton dalam masyarakat Jawa merupakan 

sebuah hal yang diprioritaskan terutama jika berkaitan 

dengan pernikahan. Karena mereka menganggap dengan 

melakukan perhitungan ini maka dapat diketahui 

kebahagiaan sebuah keluarga atau kesengsaraannya. 

Pesantren sebagai salah satu lembaga yang hidup dan 

berkembang di tengah masyarakat ternyata juga sering 

mempraktekkan perhitungan tersebut. Terbukti dengan salah 

seorang alumni yang pernah belajar di salah satu pesantren 

di Pacitan, tepatnya di PP Tremas Pacitan. Suatu ketika ada 

alumni yang akan menikah dengan salah satu alumni santri 

putri. Dia sowan (mendatangi rumah Kiai) meminta izin 

kepada Kiainya untuk mendapatkan restu. Kiai itu 

menanyakan namanya dan calon mempelai wanita. 

Selanjutnya sang Kiai mulai menghitung dengan 

menggunakan beberapa rumus berbahasa arab dan 

menyatakan bahwa dari hasil perhitungan tersebut kurang 

cocok jika dilanjutkan dalam ikatan pernikahan. Akhirnya 

Kiai tersebut memberikan solusi untuk menambahkan nama  
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belakang alumni tersebut dengan maksud merubah hasil 

perhitungan yang dianggap kurang cocok. Selain itu, ada 

juga calon pengantin dari alumni pondok yang sowan untuk 

memohon doa restu kepada Kiai. Kemudian nama mereka 

dihitung menggunakan rumus tersebut dengan hasil yang 

baik.
1
 

Dari kejadian ini dapat kita pahami bahwa pesantren 

mempunyai andil penting dalam memberikan solusi 

terhadap permasalahan masyarakat, khususnya dalam hal 

perjodohan maupun pernikahan. Di sisi lain terdapat 

beberapa orang yang tidak sependapat dengan adanya 

hitungan tersebut, mereka menganggap bahwa perhitungan 

perjodohan atau yang diistilahkan dengan weton adalah 

termasuk dalam khurafat (tahayyul) bahkan sebagian juga 

menyebutnya sebagai bid‟ah yang tidak pernah diajarkan 

oleh Nabi SAW. 

Perhitungan perjodohan jika diteliti lebih dalam 

sebenarnya adalah sebuah ramalan-ramalan dalam sebuah 

keluarga yang belum tentu terjadi. Maka jika dilihat sekilas 

perhitungan perjodohan secara syar’i tidak dibenarkan 

bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip keislaman. 

                                                             
1 Observasi, Perguruan Islam Pondok Tremas, 7 September 2020 
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Pesantren sebagai salah satu basis agama Islam tentu 

sangat paham dengan hal ini, namun mengapa praktek-

praktek ini masih mereka terapkan. Apakah yang 

diramalkan dalam perhitungan dapat dibuktikan secara nyata 

atau tidak, ataukah perhitungan ini memiliki dasar yang kuat 

dalam literatur-literatur dalam Islam. Apa yang 

melatarbelakangi sudut pandang Kiai dalam praktek 

perhitungan tersebut. 
Dari sini dapat kita pahami bahwa fenomena sosial 

keagamaan di atas sangat menarik untuk dikaji dan 

dipahami lebih mendalam, tentunya untuk mengetahui 

apakah yang sebenarnya mendasari praktik perhitungan 

weton yang dilakukan oleh beberapa pesantren, umumnya di 

Indonesia dan khususnya Pesantren Tremas Pacitan. Oleh 

karenanya kami berusaha untuk menggali berbagai data dan 

informasi yang selanjutnya akan kami uraikan dalam kajian-

kajian kami. 
 

B. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang di atas maka masalah 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Apa yang mempengaruhi sudut pandang Kiai PP. 

Tremas terhadap perhitungan weton di PP. Tremas 

Pacitan? 

2. Bagaimanakah perhitungan weton di Pesantren Tremas 

dalam kajian konstruksi sosial menurut teori Peter L. 

Berger? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Melihat pada rumusan masalah di atas maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memahami faktor yang mempengaruhi sudut pandang 

kyai PP. Tremas terhadap perhitungan weton di PP. 

Tremas Pacitan. 

2. Menganalisa perhitungan weton di Pesantren Tremas 

dalam kajian konstruksi sosial menurut teori Peter L. 

Berger. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Ada beberapa harapan dari penulisan proposal ini, 

penulis berharap semoga kajian ini bermanfaat bagi: 
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1. Pengembang ilmu pengetahuan 

Pada dasarnya kegiatan penelitian (research) 

merupakan bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan, 

jadi dari proposal yang di buat oleh penulis ini di harapkan 

bermanfaat untuk di jadikan acuan sebagai referensi dalam 

sebuah kajian ilmiah dan lain sebagainya. 

2. Pesantren/ masyarakat secara umum 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat untuk pesantren dalam hal pemberian 

solusi terhadap problematika masyarakat yang berkaitan 

dengan masalah perhitungan jodoh. Juga diharapkan kajian 

ini dapat memberikan pencerahan terhadap masyarakat 

bahwa perhitungan weton khususnya dalam Islam tersebut 

merupakan sebuah pola untuk mengetahui sebuah potensi 

yang bisa saja terjadi dan bisa saja tidak. Terlebih hal 

tersebut telah dipraktekkan oleh Ulama terdahulu dan 

memiliki dasar/pijakan. 

3. Peneliti dan calon peneliti 

Dalam proposal yang kami kemas dengan sangat 

sederhana ini tentunya butuh pengkajian secara luas dan 

mendalam, oleh sebab itu bagi peneliti dan calon peneliti 

supaya mengadakan penelitian yang lebih dalam lagi 
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terhadap topik yang telah penulis teliti supaya dapat 

memberikan makna dan manfaat yang lebih luas. 

E. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu dicantumkan untuk mengetahui 

keaslian penelitian dan perbedaan penelitian yang sedang 

dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu sehingga 

tidak terjadi plagiasi karya dan untuk mempermudahkan 

fokus apa yang akan dikaji dalam penelitian ini. Beberapa 

hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara 

lain: 

1. Eva Yulistiana Ningsih dan Pambudi Handoyo, Jurnal, 

Paradigma. Volume III Nomor 03 Tahun 2015, 

Perjodohan Di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura 

(Studi Fenomenologi Tentang Motif Orangtua 

Menjodohkan Anak), (Jurnal ini meneliti tentang sikap 

sosial masyarakat Madura dalam hala menjodohkan 

putera dan puterinya. Peneliti menggunakan sampel dan 

lokasi di daerah Bakeong Sumenep Madura. Pada 

kesimpulannya peneliti mengungkapkan bahwa 

masyarakat Bakeong dalam hal perjodohan masih 

berpegangan pada aspek endogami yaitu pihak 
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pasangan harus di luar keluarga ,dalam artian tidak ada 

hubungan kekerabatan). 

2. I Putu Satwika Putra, I Ketut Gede Darma Putra, dan I 

Nyoman Piarsa, Jurnal, MERPATI VOL. II, NO. 3, 

DESEMBER 2014, Aplikasi Peramalan Watak dan 

Perjodohan Berdasarkan Wariga Bali Berbasis Android 

dengan Metode Fuzzy Logic, (dalam jurnal ini penulis 

menjelaskan tentang peramalan watak dan perjodohan 

dengan perhitungan adat Bali yaitu wariga. Selanjutnya 

peneliti yang berbasik jurusan Teknologi Komputer 

membuat aplikasi untuk memudahkan orang dalam 

menghitung atau meramal perjodohan seseorang) 

3. Masyithah Mardhatillah, Jurnal, Musâwa, Vol. XIII, 

No. 2, Desember 2014, Perempuan Madura Sebagai 

Simbol Prestise Dan Pelaku Tradisi Perjodohan, 

(peneliti dalam jurnal ini menjelaskan tentang adat-adat 

perjodohan yang berlaku di daerah Madura dengan 

menggunakan objek kaum hawa. Dijelaskan bahwa 

seorang perempuan dalam masyarakat Madura adalah 

simbol prestise yang sangat berpengaruh, sehingga 

seseorang tidak dapat meminang seorang perempuan 

Madura kecuali jika telah memenuhi berbagai 

persyaratan yang diajukan oleh pihak perempuan. 
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4. Sukmawan Wisnu Pradanta, Tesis, Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

2016, Kajian Nilai-Nilai Budaya Jawa Dalam Tradisi 

Bancakan Weton Di Kota Surakarta (Sebuah Kajian 

Simbolisme Dalam Budaya Jawa). (Dalam penelitian 

ini dijelaskan bahwa bancakan weton dengan segala 

fenomena dan nilai-nilai kebudayaannya dikaji dalam 

ranah ilmu kajian budaya, sebagai bentuk tradisi di 

Kota Surakarta yang penuh dengan simbolisme. 

Penelitian ini ialah penelitian etnografi yang 

memfokuskan pada kajian fenomenologis dengan 

pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini di 

Kecamatan Banjarsari, Jebres, Pasar Kliwon, Laweyan, 

dan Serengan Kota Surakarta. Subjek penelitian ini 

adalah 2 informan ahli dari akademisi dan otoritas 

Keraton Kasunanan, 4 orang anggota masyarakat adat 

Jawa yang masih menjalankan tradisi bancakan weton 

di Kecamatan Banjarsari, Jebres dan Pasar Kliwon, 

serta 1 orang dari Dinas Pariwisata kota Surakarta). 

5. Ahidul Asror, Disertasi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 

2006, Islam Dalam Tradisi Lokal (Studi tentang 

Dinamika Santri Tradisional dalam Mengkonstruk 

Ritual di Kecamatan Duduk Sampeyan Gresik, Jawa 
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Timur, (Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa 

ritual Islam yang dilakukan santri tradisional terbentuk 

melalui proses yang bertumpu kepada adanya 

serangkaian tindakan yang terjalin dari interaksi santri 

tradisional dengan masyarakat yang 

mempertimbangkan nilai-nilai dalam lingkungan 

budayanya. Terbentuknya ritual Islam yang berakar dari 

mekanisme penafsiran intersubyektif yang dilegitimasi 

ajaran normatif dan nilai-nilai yang berlaku pada 

masyarakat lokal itu menunjukkan santri tradisional 

sebagai subyek kreatif di dalam mengkonstruk realitas 

keberagamaan sesuai perkembangan di masyarakat. 

Selain itu, ritual Islam dapat bertahan secara terus 

menerus meskipun terjadi perubahan dari generasi satu 

ke generasi berikutnya setelah aktivitas ritual itu 

memperoleh statusnya sebagai realitas sosial obyektif. 

6. Arnis Rachmadani, Jurnal, Multikultural & 

Multireligius, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan 

Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Vol. X. No. 

3 Juli-September 2011, Local Wisdom Tradisi 

Perkawinan Islam Wetu Telu Sebagai Perekat 

Kerukunan Masyarakat Bayan”. (Hasil temuan dalam 

penelitian ini bahwa Wetu Telu sangat kuat memegang 
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prinsip prinsip ketentuan agama, adat, dan pemerintah. 

Konsep dasar perkawinan menurut ajaran Wetu Telu 

sudah mengacu pada syari’at Islam tetapi masih sangat 

kuat memegang adat dan ajaran nenek moyang yang 

lebih identik dengan ajaran Siwa-Budha. Konsep 

perkawinan yang dilaksanakan merupakan hasil 

perpaduan antara agama Siwa-Budha sebagai agama 

asli orang Lombok dan agama Hindu sebagai agama 

yang dibawa oleh kerajaan Hindu Bali dengan ajaran 

agama Islam yang kemudian menjadi adat lokal. Adat 

lokal inilah yang kemudian menciptakan strata sosial, 

prosedur perkawinan dan prosesi perkawinan. 

7. Erni Budiwanti, (Yogyakarta: LKiS, 2000), Islam 

Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima. Temuan 

penelitian ini adalah bahwa implikasi dakwah terhadap 

perubahan struktur sosial masyarakat Bayan dapat 

menimbulkan konflik sosial terutama yang melibatkan 

para elit tradisional dengan para da’i. Paling tidak ada 

empat kata kunci yang muncul dalam penelitian 

Budiwanti, yaitu: agama samawi dan Islam ideal yang 

digunakan sebagai framework dalam memahami posisi 

keagamaan Waktu Lima, dan agama tradisional dan adat 

sebagai framework bagi keagamaan Wetu Telu. 
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8. Ali Muhadaini, Tesis, Program Pascasarjana IAIN 

Ponorogo, 2021, Perhitungan Weton Di Pesantren 

Dalam Kajian Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi 

Terhadap Perhitungan Nama Calon Pengantin di PP. 

Tremas Pacitan). Temuan penelitian ini adalah 

perhitungan weton di Pondok Tremas merupakan 

sebuah konstruksi sosial yang telah menjadi identitas di 

pesantren khususnya dan masyarakat sekitar secara 

umum yang mempunyai landasan kitab-kitab ulama. 

Praktek perhitungan ini hanyalah sebuah pola yang 

bersifat antisipatif yang bisa saja terjadi dan bisa saja 

tidak. Terdapat tiga tahapan dalam konstruksi 

perhitungan weton ini: eksternalisasi atau adaptasi diri 

terhadap teks dan pemahaman terhadap orang-orang 

terdahulu mengenai perhitungan weton. Objektivasi 

merupakan adaptasi dengan sosio-kultur seningga 

menghasilkan varian-varian pemahaman terhadap 

weton. Internalisasi merupakan identifikasi diri 

terhadap perhitungan weton. 
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F. Definisi Istilah 

Berikut adalah pengertian dari istilah-istilah yang 

terkait dalam penelitian ini: 

1. Weton  

Merupakan hitungan yang berlandaskan pasaran jawa ( 

wage, kliwon, legi, pahing, pon ). 

2. Nama calon pengantin 

Merupakan nama asli dari kedua calon pengantin yang 

dihitung berdasarkan rumus/kaidah tertentu. 

3. Konstruksi Sosial 

Merupakan teori sosial yang dicetuskan oleh Peter L. 

Berger. Teori ini merupakan suatu kajian teoritis dan 

sistematis mengenai sosiologi pengetahuan. 

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan yang berparadigma Deskriptif-Kualitatif, Robert 

C Bogdan dan Taylor mendefinisikan “Metodologi 

Kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 
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Pendekatan ini, menurutnya diarahkan pada latar dan 

individu itu secara utuh, dimana seharusnya tidak 

mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel 

atau hipotetis, namun perlu memandangnya sebagai bagian 

dari suatu kesatuan yang utuh.
2
 

Deskriptif kualitatif ialah sebuah penelitian yang data-

datanya merupakan kata-kata (bukan angka-angka, yang 

berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dll). 

Selain makna itu, penelitian ini mengutamakan pada 

pendiskripsian secara analisis sesuatu peristiwa. Dengan 

makna lain bahwa penelitian ini merupakan sebuah  proses 

yang ada dalam lingkungan alami untuk memperoleh makna 

yang mendalam dari hakekat proses tersebut. 

Penelitian ini berupaya untuk menggali lebih dalam 

praktik-praktik perhitungan weton yang dilakukan dalam 

kalangan pesantren. Sehingga dapat diketahui dasar-dasar 

atau asal-usul perhitungan weton yang ada dalam pesantren. 

Juga bertujuan untuk mengukur kevalidan hitungan weton 

tersebut dalam dunia nyata terutama bagi mereka yang telah 

melakukan pernikahan. 

                                                             
2 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatf: Edisi Revisi 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 4. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif, dimana manusia merupakan sumber 

data utama dan hasil penelitiannya berupa kata-kata atau 

pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya atau 

alamiahnya. Pengertian ini sesuai dengan pendapat Denzin 

dan Lincoln yang mengatakan bahwasannya penelitian 

kualitatif ialah penelitian menggunakan latar fenomena 

alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi 

dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode 

yang ada.
3
 

Penelitian kualitatif menurut Donal Ary memiliki 

enam ciri yaitu: (1) memperdulikan konteks dan situasi 

(concern of context), (2) berlatar alamiah (natural setting), 

(3) manusia sebagai instrumen utama (human instrument), 

(4) data bersifat deskriptif (descriptive data), dan (5) 

rancangan penelitian tersebut muncul bersamaan dengan 

pengamatan (emergent design), (6) menganalisis data secara 

induktif (inductive analysis). 

Menurut Muhajir, penelitian kualitatif setidak-

tidaknya mengakui empat kebenaran, yaitu kebenaran 

empirik senual, empirik logik, teoritik, dan empirik etik, dan 

kebenaran empirik transendental. Pemaknaan dan 

                                                             
3
 Ibid., 5. 
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kemampuan manusia atas indikasi empirik menjadikannya 

mampu mengenal keempat kebenaran tersebut.
4
 

Williams mengatakan bahwasanya penelitian kualitatif 

adalah pengumpulan data pada suatu latar fenomena 

alamiah, dengan menggunakan cara atau metode alamiah, 

kemudian dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik 

secara alamiah.
5
 

Dari beberapa pengertian di atas penelitian kualitatif 

itu adalah cara bagaimana seorang peneliti bisa menafsirkan 

secara alamiah fenomena-fenomena yang ada melalui 

metode yang digunakan baik melalui observasi, wawancara 

dengan para informan atau melalui dokumentasi terkait 

dengan masalah yang diangkat peneliti yaitu “Perhitungan 

Weton Pernikahan di Pesantren dalam Kajian Konstruksi 

Sosial Peter L. Berger (Studi terhadap perhitungan nama 

calon pengantin di PP. Tremas Pacitan), kemudian peneliti 

melakukan pengolahan data sesuai dengan metode yang 

digunakan. 

 

                                                             
4
 Neng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 

Rake Sarasin, 1988), 19,118.  
5
 Moleong, Metodologi Penelitian,161. 
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2. Kehadiran Peneliti 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti 

sendiri. Kehadiran peneliti pada penelitian kualitatif 

merupakan suatu keharusan, karena penelitian ini lebih 

mengutamakan temuan observasi terhadap fenomena yang 

ada maupun wawancara yang dilakukan peneliti sendiri 

sebagai instrumen penelitian (key instrument) pada latar 

alami peneliti secara langsung. Dengan demikian, 

kemampuan seorang peneliti dalam pengamatan untuk 

memahami fokus penelitian secara mendalam sangat 

dibutuhkan dalam rangka menemukan sebuah data yang 

optimal dan kredibel, itulah mengapa kehadiran seorang 

peneliti dalam mengamati fenomena-fenomena secara 

intensif ketika berada disetting penelitian merupakan suatu 

keharusan yang tak dapat dihindari. 

Kehadiran peneliti merupakan salah satu unsur yang 

sangat penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti sebagai 

perencana, pelaksana, pengumpul data, dan pada akhirnya 

menjadi pelapor penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif, 

kehadiran peneliti berkaitan erat dengan sifat unik dari 

realitas sosial dan dunia tingkah laku manusia itu sendiri. 

Keunikan dari realitas sosial itu bersumber dari hakikat 

manusia sebagai makhluk sosial, dan budaya yang 
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mengaitkan makna dan interpretasi dalam bersikap dan 

bertingkah laku, makna dan interpretasi itu sendiri 

dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. 

Menurut Lincoln, et.al. keberadaan peneliti sebagai 

instrumen kunci memberikan keuntungan, karena sifat 

peneliti yang responsive dan adaptable. Sebagai instrumen, 

seorang peneliti akan dapat menekankan pada keutuhan atau 

keholistikan (holistic emphasis), mengembangkan dasar 

pengetahuan yang didapatkan dari fenomena (knowledge 

base expansion), kesegeraan memproses (processual 

immediacy), dan mempunyai kesempatan untuk 

mengklarifikasi dan meringkas (opportunity for clarification 

and summarization), serta dapat memanfaatkan kesempatan 

untuk menyelelidiki respon yang istimewa, aneh atau khas. 

Sebagai instrumen kunci, kehadiran dan keterlibatan 

peneliti di lapangan lebih memungkinkan untuk menemukan 

makna dan tafsiran dari subyek penelitian dibandingkan 

dengan penggunaan alat nonhuman (seperti instrumen 

angket), sebab dengan demikian peneliti dapat 

mengkonfirmasi dan mengadakan pengecekan kembali pada 

subyek apabila informasinya kurang atau tidak sesuai 

dengan tafsiran peneliti melalui pengecekan anggota 

(member checks). 
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Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui lebih dalam tentang tradisi akademik pesantren 

dalam penyelesaian problematika masyarakat dalam hal 

perhitungan weton. Pada penelitian ini peneliti hadir sebagai 

instrument utama. Peneliti bertindak langsung sebagai 

perencana, pemberi tindakan, mengumpulkan data, 

menganalisis data dan sebagai pelapor hasil penelitian tesis 

ini. 

Berikut ini langkah-langkah kehadiran peneliti di 

beberapa pesantren di atas, yang meliputi: (a) sebelum 

memasuki lapangan, peneliti terlebih dahulu meminta izin 

kepada pihak pengasuh secara formal dan menyiapkan 

segala peralatan yang diperlukan, seperti alat perekam, 

kamera, dan lain-lain; b) peneliti menghadap pengasuh 

pesantren kemudian menyerahkan surat izin, menyampaikan 

maksud dan tujuan; (c) meski peneliti telah dikenal sebagai 

mahasiswa Pascasarjana, secara formal peneliti tetap 

memperkenalkan posisi peneliti kepada warga pesantren; (d) 

membuat jadwal kegiatan berdasarkan kesepakatan antara 

peneliti dan subjek penelitian; dan (e) melaksanakan 

kunjungan untuk mengumpulkan data sesuai jadwal yang 

telah disepakati. 
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi-lokasi pada penelitian ini dipilih berdasarkan 

pesantren yang mempraktekkan perhitungan weton. Adapun 

pesantren yang menggunakan perhitungan weton adalah 

Pondok Pesantren Tremas Pacitan. 

Dalam pra penelitian, penulis telah melakukan 

wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung 

dengan pesantren terkait. Sehingga penulis beranggapan 

bahwa pemilihan lokasi ini telah tepat sasaran. 

 

4. Sumber Data 

Menurut Pohan data adalah fakta, informasi, atau 

keterangan. Adapun keterangan merupakan bahan baku 

dalam penelitian untuk dijadikan bahan pemecahan masalah 

atau bahan untuk mengungkapkan suatu gejala. Karena 

keterangan masih berwujud bahan baku, maka perlu diolah 

terlebih dahulu supaya dapat berguna sebagai alat 

pemecahan masalah atau berguna untuk merumuskan 

kesimpulan kesimpulan penelitian. 

Menurut Bogdan dan Biklen data adalah bagian-

bagian khusus yang membentuk dasar-dasar analisis. Data 

meliputi apa yang dicatat orang secara aktif selama studi, 

seperti transkip wawancara dan catatan lapangan observasi. 
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Selian itu, termasuk data adalah apa yang diciptakan orang 

lain dan yang ditemukan peneliti seperti catatan harian, 

dokumen resmi, artikel surat kabar,dan fotografi. Data 

adalah bukti dan sekaligus isyarat. Karena itu data 

dikumpulkan secara hati-hati, melayani sebagai fakta yang 

tegar yang menghemat atau mengamankan penulisan yang 

akan dilakukan dari spikulasi yang tidak ditemukan. Data-

data kualitatif dapat diperoleh dari hasil pengumpulan data 

maupun informasi dengan menggunakan berbagai metode 

pengumpulan data, seperti wawancara, pengamatan, diskusi 

kelompok terfokus, menggambar, dan lain-lain. 

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam 

penelitian yaitu subjek dari mana data tersebut diperoleh. 

Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara 

dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut 

responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan-pertayaan peneliti, baik pertanyaan tertulis 

maupun lisan. Jika seorang peneliti menggunakan teknik 

observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak 

atau proses sesuatu. Jika peneliti itu menggunakan 

dokumentasi, maka dokumen atau catatan tersebut yang 

menjadi sumber data. 
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Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah 

pengasuh PP Tremas yaitu KH. Ahmad Dahlan dan KH. 

Asif Hasyim yang membidangi urusan kemasyarakatan. 

Adapun cara memperolehnya, sebuah data dapat 

dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer merupakan data yang 

dikumpulkan, diolah kemudian disajikan oleh peneliti dari 

sumber pertama. Data primer ialah data yang diperoleh dan 

dikumpulkan secara langsung dari informan melalui 

interview, pengamatan, dan catatan lapangan. Adapun data 

sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah kemudian 

disajikan oleh pihak lain biasanya disajikan dalam bentuk 

publikasi maupun jurnal. 

Dalam hal ini, data sekunder adalah data yang sudah 

diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. 

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu manusia 

dan non manusia. Data dari manusia diperoleh dari orang 

yang mengetahui tentang permasalahan sesuai dengan fokus 

penelitian, seperti; pengasuh pesantren, alumni, dan 

masyarakat yang pernah sowan menanyakan perihal 

perhitungan weton dan lain sebagainya. 

Informasi kunci (key informant) secara spesifik dalam 

penelitian ini adalah: Pengasuh pesantren tersebut yang 
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memberikan solusi terhadap berbagai problematika 

masyarakat dalam hal perhitungan weton. Disini hubungan 

peneliti dengan informan kunci sangat ditentukan oleh 

sejauh mana kemampuan dan ketrampilan komunikasi yang 

dibina peneliti sejak awal memasuki lokasi penelitian. 

Kemudian sumber data yang berasal dari dokumentasi 

dipilih berdasarkan relevansi dengan judul penelitian kami. 

seperti catatan-catatan, rekaman, foto, dan hasil-hasil 

observasi yang ada hubungannya dengan fokus penelitian 

ini. 

 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Cara dan pengumpulan data secara benar merupakan 

kegiatan untuk menentukan metode pengumpulan data. 

Setiap kegiatan penelitian biasanya dibutuhkan objek atau 

sasaran penelitian, objek atau sasaran tersebut umumnya 

eksis dalam jumlah yang banyak atau besar. Dalam suatu 

survei penelitian, tidaklah harus diteliti semua individu yang 

ada dalam populasi objek tertentu. Sebagai representasi 

objek peneltian hanya memerlukan sampel atau contoh. 

Oleh karena itu, persoalan penting dalam pengumpulan data 

yang harus diperhatikan adalah “ bagaimana dapat 

dipastikan atau diyakini bahwa sampel yang ditetapkan 
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adalah representative”. Setelah sampel di tentukan, 

selanjutnya adalah bagaimana atu dengan cara apa informasi 

dapat digali sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data 

sesuai kebutuhan. 

Penelitian kualitatif yang sesuai dengan jenis 

penelitian diatas, maka cara pengumpulan datanya 

dilakukan dengan tiga teknik yaitu: 

1. Observasi 

Dalam menggunakan metode observasi cara yang 

paling efektif adalah melengkapinya dengan format atu 

belangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang 

disusun berisi item-item tentang kejadian atu tingkah laku 

yang akan terjadi. 

2. Wawancara 

Dalam penelitian kualitatif secara garis besar terdapat 

dua macam pedoman wawancara yang digunakan, yaitu: 

a) Pedoman wawancara tidak terstruktur, adalah pedoman 

wawancara yang khusus memuat garis besar yang akan 

ditanyakan. Dalam hal ini dominasi peneliti sangat 

diperlukan.  

b) Pedoman wawancara terstruktur, yaitu yaitu pedoman 

wawancara yang disusun secara terperinci sehingga 
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menyerupai check list. Peneliti hanya membutuhkan 

tanda √ (check) pada nomor yang sesuai.  

Terkait dengan metode wawancara ini kami 

melakukan dengan dua hal, Pertama; melalui wawancara 

tidak terstruktur, kami sebagai peneliti melakukan 

wawancara langsung dengan informan direkam dengan 

mengunakan kamera digital mengenai dasar-dasar 

perhitungan weton beserta referensinya dan validitas 

hitungan tersebut dalam pernikahan yang telah terjalin. 

Kedua, kami menggunakan metode wawancara 

dengan menggunakan pedoman wawancara secara 

terstruktur artinya kami mempersiapkan pertanyaan-

pertanyan dalam lembaran khusus sehingga informan bisa 

menjawab pertanyaan itu sesuai dengan jumlah pertanyaan 

yang ada. Metode ini bisa dikatakan efektif bila pertanyaan-

pertanyaan yang dibuat oleh peneliti sudah tepat dan sesuai 

dengan tema yang diangkat untuk diteliti. 

 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses untuk mencari dan 

mengatur secara sistematis mengenai transkip wawancara, 

catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun 

oleh peneliti untuk menambah pemahaman peneliti sendiri. 
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Selain itu, untuk memungkinkan peneliti melaporkan apa 

yang telah ditemukan pada pihak lain. Dengan demikian, 

analisis dilakukan dengan cara menelaah data, manata, 

membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskan, mencari pola, menemukan apa yang 

bermakna, dan apa yang akan diteliti dan diputuskan peneliti 

untuk dilaporkan secara sistematis. 

Secara umum, langkah-langkah menganalisi data 

adalah sebagai berikut; 

1) Reduksi data (data reduction) 

Reduksi data adalah model analisis untuk 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

data yang tidak relevan, dan mengorganisasikannya, 

sehingga kesimpulan akhir dapat dirumuskan, menseleksi 

data secara ketat, membuat ringkasan dan rangkuman inti, 

merupakan kegiatan-kegiatan mereduksi data. Dengan 

demikian reduksi data ini akan berlangsung secara terus 

menerus selama penelitian berlangsung. 

Setelah kami mengumpulkan data-data dari lembaga 

yang diteliti, maka kami melakukan reduksi data atinya 

memilah-milah mana data yang perlu diambil dan mana data 

yang tidak perlu, kemudian menggolongkan data dengan 

data yang saling berkaitan. 
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2) Penyajian data (data display) 

Penyajian data dimaksudkan untuk memaparkan data 

secara rinci dan sistematis setelah dianalisis ke dalam format 

yang disiapkan untuk itu. Namun data yang disajikan masih 

dalam bentuk data sementara untuk kepentingan penelti 

dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut secara cermat, 

sehingga diperoleh tingkat keabsahannya. Jika ternyata data 

yang disajikan telah teruji kebenarannya maka akan bisa 

dilanjutkan pada tahap pemeriksaan kesimpulan-kesimpulan 

sementara. 

Akan tetapi jika ternyata data yang disajikan belum 

sesuai, maka konsekuensinya belum dapat ditarik 

kesimpulan melainkan harus dilakukan reduksi data 

kembali. Penyajian data ini kami susun sesuai dengan buku 

panduan penulisan karya ilmiah atau tesis dalam bentuk 

yang sederhana, selama penelitian belangsung tentunya 

banyak kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki ketika 

melakukan bimbingan sama dosen pembimbing, selama 

kegiatan penelitian berlangsung kami terus memperbaiki 

dan menyempurnakan kekurangan dan ketidak sesuaian 

penyajian data dengan di lapangan. 
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7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pengecekan keabsahan data dibutuhkan untuk 

membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya melaui verifikasi 

data. Moleong menyebutkan ada empat kriteria yaitu: (1) 

kredibilitas (validitas internal), (2) transferabilitas (validitas 

eksternal), (3) dependabilitas (reliabilitas), dan (4) 

konfirmabilitas (objektivitas). 

Dalam penelitian ini dipenuhi dengan melalui 

beberapa kegiatan, pertama, aktivitas yang dilakukan untuk 

membuat temauan dan interpretasi yang akan dihasilkan 

lebih terpercaya, terdiri dari: Pertama, memperpanjang 

waktu observasi di lapangan. Dilakukan sebagai langkah 

antisipatif mengingat peneliti adalah orang luar dan relatif 

mengalami kesulitan untuk menemui para sumber data. 

Kedua, melakukan pengamatan secara terus menerus. Di 

sini peneliti mengadakan observasi terus menenrus sehingga 

memahami gejala dengan lebih mendalam sehingga 

mengetahui aspek yang penting, terfokus dan relevan 

dengan topik penelitian. Ketiga, melakukan trianggulasi, 

dalam penelitian ini trianggulasi dilakukan dengan 

menggunkaan sumber, metode dan teori. 
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Triangulasi sumber digunakan dengan cara 

membandingkan data yang diperoleh dari seorang informan 

dengan informan lainnya. Trianggulasi metode dilakukan 

dengan cara pengumpulan data yang beredar, seperti 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam suatu pembahasan harus didasari oleh kerangka 

berfikir yang jelas dan teratur. Suatu permasalahan harus 

disampaikan menurut urutannya, mendahulukan sesuatu 

yang harus didahulukannya dan mengakhirkan sesuatu yang 

harus diakhirkan dan selanjutnya. Maka dari itu harus ada 

sistematika pembahasan sebagai kerangka yang dijadikan 

acuan dalam berfikir secara sistematis. Adapun penelitian 

tesis ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini penulis 

memberikan gambaran secara umum tentang penelitian. 

Dalam hal ini diuraikan sesuatu yang berhubungan dengan 

konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, originalitas penelitian, definisi istilah,  

dan sistematika pembahasan. 
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Bab II Pernikahan dalam Islam, Perhitungan Weton, 

dan Konstruksi Sosial Peter L. Bereger, dalam bab ini 

peneliti menguraikan mengenai kajian teori yang berkenaan 

dengan penelitian yang dilakukan dengan penjelasan-

penjelasan yang bersifat teoritis konseptual. 

Bab III Profil PP. Tremas Pacitan, Diskripsi Yang 

Mempengaruhi Pandangan Kyai Terhadap Praktik 

Perhitungan Weton di Pesantren, Analisis Konstruksi Sosial 

Terhadap Yang Mempengaruhi Pandangan Kyai. Peneliti 

dalam bab ini menjelaskan profil PP. Tremas Pacitan, 

paparan data terkait yang mempengaruhi pandangan kyai 

terhadap praktik perhitungan weton di PP. Tremas Pacitan, 

serta menganalisa konstruksi sosial terhadap yang 

mempengaruhi pandangan kyai mengenai perhitungan 

tersebut. 

Bab IV Diskripsi Praktik Perhitungan Weton di 

Pesantren, Analisis Konstruksi Sosial Terhadap Praktik 

Perhitungan Weton. Dalam bab ini menyajikan diskripsi 

praktik perhitungan weton serta menganlisis konstruksi 

sosial terhadap praktik perhitungan weton di PP. Tremas 

Pacitan. 

Bab V Penutup berisi kesimpulan, saran-saran atau 

rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas 
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seluruh penemuan penelitian tentang ”Perhitungan Weton di 

PP. Tremas Pacitan dalam Kajian Teori Konstruksi Sosial 

Peter L. Berger’’. 

Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan 

interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil 

penelitian, berisi uraian mengenai langkah-kangkah apa 

yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil 

penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, 

yaitu : 1) Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, 

misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan. 

2) Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang 

terkait dengan masalah atau fokus penelitian. 
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BAB II 

PERNIKAHAN DALAM ISLAM, PERHITUNGAN 

WETON, DAN KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. 

BERGER 

 

A. Pernikahan dalam Islam 

Pengertian “nikah” adalah sebagai perjanjian antara 

laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan sah, 

dimana Al-Qur’an menggunakan kata perkawinan untuk 

makna tersebut, dan kata ini dalam berbagai bentuknya 

ditemukan sejumlah 23 kali. Secara terminologi awalnya 

kata nikah digunakan dalam makna “berhimpun”.
6
 

Disamping itu, diartikan juga sebagai (1) perjodohan antara 

laki-laki dan perempuan menjadi suami istri; nikah (2) 

sudah beristri atau berbini (3) dalam bahasa pergaulan 

artinya bersetubuh.
7
 Definisi lain juga dapat ditemukan 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kawin bisa dimaknai 

dengan Menikah, Bersetubuh, atau Berkelamin (untuk 

                                                             
6
 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an, (Bandung: Mizan 

Media Utama (MMU), 2007), 191. 
7
 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka,1985), 453. 
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hewan).
8
 Definisi perkawinan adalah: (1) Pernikahan; hal 

(urusan dan sebagainya) kawin; (2). Pertemuan hewan 

jantan dengan hewan betina secara seksual.
9
 Dalam Kamus 

Lengkap Bahasa Indonesia arti kawin adalah “menjalin 

kehidupan baru dengan beristri atau suami, menikah, dan 

melakukan hubungan seksual bersetubuh. 
10

 

Al-Qur’an dan Hadits, menyebut pernikahan dengan 

al-nika>h} ( النكاح)   dan al-ziwa>j/al-zawj atau al-zi>jah (الزواج). 

Dari sisi harfiyah, an-nika>h} berarti al-wat}’u yang berasal 

dari kata wat}i’a-yat}a’u-wat{’an ( وطأ-يطأ-وطأ ) yang 

mempunyai arti berjalan diatas, melewati, meminjak, 

menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh 

atau bersenggama.
11

 Al-d{ammu, yang terambil dari akar 

kata d{amma yad{ummu-d{amman ( ضما-يضم-ضم ), secara 

                                                             
8
 Tim Penyususn Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besara 

Bahasa Indonesia , 1989 (Jakarta: Balai Pusat ),.398. 
9
Ibid., 399. 

10
 Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , (Jakarta: 

Cita Media Pres), 344.  
11

 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Qamus Arab-

Indonesia, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir,1984), 1671-

1672. 
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harfiyah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, 

menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, 

memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak 

dan ramah. 
12

 Sedangkan kata al-jam‟u (اجلمع) mempunyai 

arti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, 

menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun. 
13

 Melalui 

pemaparan di atas diketahui mengapa bersetubuh atau 

bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan al-jima>’ 

karena persetubuhan secara langsung memberi isyarat 

tentang semua aktifitas yang terkandung dalam makna-

makna harfiah dari kata al-jam‟u. 

Dalam istilah shara‟ nikah merupakan “suatu akad 

(transaksi) yang pada intinya mengandung penghalalan 

wat{i’ (persetubuhan) dengan menggunakan kata nikah atau 

kawin. 

Menurut pendapat yang unggul, definisi hakiki dari 

nikah adalah akadnya, sedangkan secara maja>z 

menunjukkan makna wat{i’ (persetubuhan).
14

 

                                                             
12

 Ibid, 887. 
13

 Ibid, 225. 
14

 Zainuddin, Bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, Terjemahan 

Fath{l Mu’i>n 2, (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo), 1154. 
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Perkawinan atau pernikahan di dalam literatur Fiqih 

disebutkan menggunakan dua kata, yaitu nika>h (نكاح) dan  

zawa>j (   زواج ) kedua kata ini merupakan kata yang biasa 

dipakai dalam kehidupan sehari-hari oleh orang Arab dan 

banyak terdapat dalam al-Quran maupun hadits Nabi. Kata 

na-ka-h}a banyak dijumpai dalam al-Qur’an dengan makna 

kawin atau nikah.
15

 

Penggunaan dua kata ini yang terdapat dalam Al-

Qur’an secara umum bertujuan untuk menggambarkan 

terjalinnya hubungan suami istri secara sah. sebenarnya ada 

juga kata wahabat (yang berarti “memberi”) digunakan oleh 

Al-Qur’an untuk melukiskan kedatangan seorang wanita 

kepada Nabi Saw, dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan 

istri. Tetapi kelihatannya penggunaan kata ini hanya berlaku 

bagi Nabi Saw. (QS.Al-Azhab 33/:50). 

Pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita 

sebagai suami istri berdasarkan hukum yang terdapat dalam 

Undang-Undang (UU), hukum agama dan adat istiadat yang 

                                                             
15

 Al Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta, Pustaka Amani, 2002),6. 
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berlaku.
16

Nikah merupakan perjanjian dan ikatan lahir batin 

antara laki-laki dengan perempuan yang bermaksud untuk 

berumah tangga dan untuk menghasilkan keturunan, dan 

harus dilangsungkan rukun dan syaratnya.  

Definisi ini, memiliki akibat hukum dalam kaitannya 

dengan ijab dan kabul (serah terima) pernikahan. 

Keberpasangan merupakan ketetapan Illahi atas segala 

makhluk.
17

  Berulang kali hakikat ini ditegaskan oleh Al-

Qur’an antara lain dalam firman-Nya dalam Su>rah al-

Dha>riya>t (51:49) bahwa: 

ُرونَ َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْْيِ لََعلَُّكْم   َتذَكَّ
Artinya:  

Dan segala sesuatu Kami ciptakan secara 

berpasang-pasang agar kamu mengingat 

keagungan Allah. 

Ayat tersebut menerangkan bahwasanya semua 

mahluk pada hakikatnya adalah berpasangan: bumi dan 

langit, siang dan malam, matahari dan bulan, daratan dan 

lautan, terang dan gelap, iman dan kufur, mati dan hidup 

                                                             
16

 Departemen Agama RI, Direktorat Jendaral Bimbingan 

Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam, Korps Penasehat 

Perkawinan dan Keluarga Sakinah, (jakarta: 2007), 59. 
17

 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an, 191. 
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bahagia dan celaka, hewan-hewan dan tumbuhan hingga 

pria dan wanita.
18

  Dengan alasan itu jelaslah bahwa laki-

laki dan perempuan telah ditetapkan untuk saling 

berpasangan, dengan adanya ikatan pernikahan maka 

dihalalkan bagi mereka saling melengkapi satu sama lain 

dengan cinta dan kasih. 

Dalam surah yang berbeda ditegaskan kembali bahwa 

segala sesuatu telah ditetapkan berpasang-pasangan baik 

yang mereka ketahui maupun yang tidak mereka ketahui 

Allah berfirman dalam Su>rah Ya Si>n (36:36) 

ْنِبُت األْرُض َوِمْن أَنْ ُفِسِهْم ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق األْزَواَج ُكلََّها ِمَّا ت ُ 
 َوِمَّا ال يَ ْعَلُمونَ 

Artinya:  

Maha suci Allah yang telah menciptakan 

pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa 

yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri 

mereka maupun dari apa yang tidak mereka 

ketahui. 

 

Penegasan ayat tersebut sebenarnya bahwa 

berpasangan merupakan fitrah manusia dan mendambakan 

pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa dan dorongan 

                                                             
18

 Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Kemudahan dari Allah 

Ringkasan Tafsir Ibnu Kasir Jilid 4,( Jakarta:Gema Insani, 2000),  478. 
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yang sulit dibendung setelah dewasa. Dengan demikian 

agama mensyariatkan interaksi atau pertemuan antara laki-

laki dan perempuan kemudian mengarahkan pertemuan itu 

menjadi terlaksananya sebuah “pernikahan”, sehingga 

beralihlah kerisauan laki-laki dan perempuan menjadi 

ketentraman atau sakinah dalam istilah Al-Quran Su>rah al-

Ru>m (30:21)  

َها َوَجَعَل َوِمْن آََيتِِه َأْن َخَلَق َلكُ  ْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ
ُرونَ  َنُكْم َمَودًَّة َوَرْْحًَة ِإنَّ ِف َذِلَك آلََيٍت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ  بَ ي ْ

1.  

Artinya:  

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya 

adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri 

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir. 

 

Pada dasarnya manusia mengetahui perasaan mereka 

terhadap lawan jenis, dan hubungan diantara dua jenis itu 

berimplikainya saraf dan perasaan mereka bergerak, 

perasaan-perasaan yang berbeda-beda bentuk dan 

macamnya antara pria dan wanita itu menggerakkan 

langkah-langkahnya serta mendorong aktivitasnya. 
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Sayangnya diantara mereka sedikit sekali yang mengingat 

kekuasaan Allah yang telah menciptakan pasangan dari diri 

mereka, dan menganugerahkan perasaan-perasaan dan rasa 

cinta dalam jiwa mereka. Hubungan mereka akan 

menjadikan rasa tenang bagi jiwa dan sarafnya, rasa tenang 

bagi tubuh dan hatinya, memberikan kedamaian bagi 

kehidupan dan penghidupannya, penghibur bagi ruh dan 

dhahirnya antara pria dan wanita. 

Sesungguhnya mereka memahami hikmah sang kholik 

dalam penciptaan dua pasangan itu dalam bentuk yang 

sesuai bagi satu dengan yang lain. Hikmah yang lain yaitu 

untuk memenuhi keperluan fitrahnya: kejiwaan, rasio, dan 

fisik, sehingga ia mendapatkan padanya rasa tenang damai 

dan tentram. Mereka akan mendapatkan sebuah rasa tenang 

dan saling melengkapi, juga cinta dan kasih sayang. Dari 

segi jiwa, fisik, dan saraf akan saling memenuhi kebutuhan 

masing-masing terhadap pasangannya. Disamping itu, pada 

akhirnya mereka memulai kehidupan baru yang tercermin 

dalam generasi baru.
19

 

 

                                                             
19

 Sayiid Kutub, Tafsi>r Fi> Z}ila>lil Qur’a>n: Dibawah Naungan al-

Qur‟an  Su>rah al-Naml 82-Pengantar al-Ahzab, (Jakarta: Gema Insani, 

2004), 206. 
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B. Perhitungan Weton di Pesantren  

Rumusan yang digunakan pesantren dalam 

menghitung weton biasanya menggunakan rumusan dengan 

menghitung jumlah nama pihak laki-laki dan perempuan 

dengan disamakan pada sebuah bait-bait berbahasa arab 

yaitu, 

 ( * 4 ( وفرقة ) 3 ( واجتماع ) 2 ( وحسن ) 1 ( سرور

( 8 ( وعافية ) 7 ( سقن ثن ) 6 ( وعسر ) 5 ( ويسر
20

 

1. Suru>r: bahagia, 2. H{uzn: susah, 3. Ijtima>’: berkumpul, 4. 

Furqah: berpisah, 5. Yusr: mudah, 6. „Usr: sulit, 7. Saqm: 

sakit, 8. ‘A>fiyah: sejahtera.
21

 

Contohnya: Ali Munawar dan Siti Robiah. Cara 

menghitung: A:1, li:2, Mu:3, Na: 4, War: 5, Si: 6, Ti: 7, Ro: 

8, Bi: 9, Ah: 10,. 

Hasil hitungan antara Ali Munawar dan Siti Saroh 

berjumlah 10, dalam rumus ketika lebih dari jumlah 8 maka 

kembali berputar ke awal.  Dalam hasil ini angka 10 jatuh 

pada حزن yang bermakna susah. Berarti ikatan pernikahan 

yang akan dilakukan oleh Ali Munawar dan Siti Saroh akan 

                                                             
20

 Al Maraghi, Tafsi>r al Mara>ghi, (Mesir: Maktabah al Babi al 

Halabi, 1946), 372. 
21

 Ahmad Dahlan, Pengasuh Pondok, “Perhitungan Weton dan 

Mekanismenya”, Wawancara, Tremas, 7 September 2020, Pukul 14.20 

WIB 
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mengalami kesusahan baik dari sisi ekonomi, kehidupan, 

pekerjaan dan lain sebagainya. 

Contoh lain dalam perhitungan ini adalah Ahmad 

Fauzi dan Rohamtul Ula Aprilia. Cara menghitung: Ah: 1, 

Mad: 2, Fau: 3, Zi: 4, Roh: 5, Ma: 6, Tul: 7, U: 8, La: 1, A: 

2, Pri: 3, Li: 4, A: 5. 

Berarti ikatan pernikahan yang akan dilakukan oleh 

Ahmad Fauzi dan Rohmatul Ula Aprilia akan berjalan 

mudah, baik dalam urusan rizki, ilmu, dan lain-lain yang 

berkaitan dengan kehidupan keduanya. 

Sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab klasik 

seperti karangan dari Abu> Ma’shar al-Fala>ki>, dan beberapa  

kitab  lainnya  juga  disebutkan  terkait  abjadiyyah 

ataupun abajadun. Pada setiap huruf mempunyai nilainya 

masing-masing, adapun nilai tersebut antara lain: 

 ا ب ج د ه و ز ح ط ي

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 ك ل م ن ش ع ف ص ق ر

200 100 90 80 70 60 50 40 30 20 

 اذه ظفحفا

 اجلدول

 ش ت ث خ ذ ض ظ غ

1000 900 800 700 600 500 400 300 
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Adapaun nilai-nilai yang terkandung di setiap huruf 

adalah ketetapan yang telah ada di masa lalu. Ada yang 

menjelaskan bahwa ilmu ini sudah ada pada zaman Nabi 

Idris, maka dikatan jika Nabi Idris disebut sebagai “Bapak 

Ilmu Falak dunia.
22

 

Penggunaan rumus ini adalah dengan menjumlah 

semua nama baik pihak laki-laki maupun perempuan. Nama 

tersebut terlebih dahulu ditulis arab atau diarabkan 

kemudian dihitung tiap-tiap huruf dengan disesuaikan nilai 

yang ada dalam rumus. Ketika telah diketahui seluruh 

jumlah bilangan keduanya, maka dibagi sembilan sampai 

hasil akhirnya tidak melebihi angka 9. 

Adapun hasil dari keterangan perhitungan nama kedua 

calon mempelai diatas adalah sebagai berikut: 

1. Pernikahan tersebut tidak baik. 

2. Pernikahan tersebut menyenangkan (cocok). 

3. Keduanya cocok hanya dalam waktu yang sebentar, 

setelah itu akan terjadi shiqa>q, dan diakhiri dengan 

adanya perceraian. 

4. Mereka hidup dalam kenyamanan dan kebahagiaan. 

                                                             
       

22
 Watni Marpaung, Pengantar Ilmu Falak, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), 17 
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5. Keduanya dilahirkan (dikaruniai) beberapa anak laki-

laki serta beberapa anak perempuan. 

6. Salah satunya mati tak lama setelah keduanya bersatu. 

7. Mereka hidup di tempat pertama, hidup dalam 

kemiskinan dan kefakiran, dan setelah itu mereka 

berusaha selama berhari-hari dan kemudian mereka 

mendapatkan banyak uang dan banyak hal baik. 

8. Dia tidak melahirkan anak-anak tetapi itu tidak 

mengganggu hubungan mereka. 

9. Tidak nyaman dan tidak cocok.
23

 

Contoh Ali Munawar ( علي منور)  dengan Siti Saroh  

(سيت سارة) Sesuai dengan rumus bahwa nama Ali Munawar 

berjumlah 406, sedangkan Siti Saroh berjumlah 1.131. 

Dengan demikian jumlah antara keduanya 1.537 kemudian 

dibagi 9 hasilnya 170,777. Karena jumlah itu masih lebih 

dari 9, maka harus dibagi lagi 9. Cara yang sederhana adalah 

membuang koma di akhir menjadi 170 dan dikalikan 9 maka 

hasilnya 1.530. Dari hasil tersebut maka selisih antara 

                                                             
23 Irfan Zidny Wahab, Awd{a>h{u al-Bayân fî al-Qawâ’idi al-

Hisâbiyyah, Cet 1, (Jakarta: Darul Marfu’), 9. 
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jumlah awal (1537) dengan sisa pembagian adalah 7 yang 

menjadi hasil akhir dari pembagian.
24

 

Setelah diketahui sisa pembagiannya tersebut, 

kemudian melihat keterangan dari rumus tersebut. Kalau 

hasil itu adalah angka 7, maka pernikahan yang akan 

dilaksanakan Ali Munawar dan Siti Saroh adalah Mereka 

hidup di tempat pertama, hidup dalam kemiskinan dan 

kefakiran, dan setelah itu mereka berusaha selama berhari-

hari dan kemudian mereka mendapatkan banyak uang dan 

banyak hal baik. 

Selain rumus yang berdasarkan kitab dan karena 

pesantren yang ada di tengah masyarakat yang mayoritas 

jawa, maka dituntut untuk bersikap toleran terhadap 

berbagai pendapat yang muncul terutama tradisi jawa ketika 

akan melaksanakan pernikahan. Seorang Kiai juga dituntut 

mampu mengakomodir masyarakat supaya tidak terjadi 

perpecahan dan perselisihan.  

Termasuk salah satu cara tersebut adalah dengan 

mengkombinasikan perhitungan yang berdasarkan kitab dan 

perhitungan yang berdasarkan tradisi yang telah umum 

                                                             
24 Ahmad Dahlan, Pengasuh Pondok, “Perhitungan Weton dan 

Mekanismenya”, Wawancara, Tremas, 7 September 2020, Pukul 14.20 

WIB. 
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yakni weton. Penggunaan rumus weton juga kerap kali 

mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan rumus yang 

berdasarkan kitab. Rumus dalam perhitungan ini adalah 

menghitung hari lahir kedua calon dan menyesuakannya 

dengan rumus yang ada. Adapun rinciannya sebagai berikut: 

1. PEGAT 

2. RATU 

3. JODOH 

4. TOPO 

5. TINARI 

6. PADU 

7. SUJANAN 

8. PESTHI 

Contoh: Seorang laki-laki lahir Ahad Legi (Ahad 5 

Legi 5 jumlah 10) sedangkan perempuan lahir Seloso Wage 

(Seloso 3 Wage 4 jumlah 7) Berarti 10 + 7 = 17 ). Dengan 

hasil ini maka jatuh pada PEGAT. 

Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. PEGAT. 

       Jika jatuh pada PEGAT akan menemukan masalah, 

entah itu dari segi ekonomi, kekuasaan, atau selingkuh yang 

berakhir dengan cerai. 
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2. RATU. 

       Jika jatuh pada RATU maka sangat cocok. Selain 

itu, akan dihormati oleh tetangga dan orang-orang, namun 

banyak yang iri dengan keharmonisannya. 

3. JODOH. 

       Jika jatuh pada JODOH maka saling cocok antara 

keduanya, sama-sama menerima kekurangan dan kelebihan 

dan kelaurga akan bahagia sampai hari tua.  

4. TOPO. 

       Jika jatuh pada TOPO akan susan di awal-awal, namun 

selanjutnya akan menemukan kesuksesan. Permulaan akan 

sering terjadi masalah baik sisi ekonomi atau yang lain, 

namun ketika sudah mempunyai anak dan sudah lama 

menjalani bahtera rumah tangga maka akan mulia hidupnya.  

5. TINARI. 

       Jika jatuh pada TINARI akan menemukan kebahagiaan, 

selain itu akan dimudahkan dalam urusan rizki dan hidupnya 

kecukupan. Bisa dikatan keluarganya sering menemukan 

keberuntungan. 

6. PADU. 

       Jika jatuh pada PADU akan sering terjadi 

perselisihandan cekcok, meskipun demikian tidak sampai 
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terjadi perceraian. Maka dalam rumah tangga akan sering 

terjadi perselisihan entah dari segi apapun.  

7. SUJANAN. 

       Jika jatuh pada SUJANAN akan sering terjadi 

pertengkaran dan mayoritas masalah perselingkuhan, entah 

itu dari pihak laki-laki atau pihak perempuan atau kedua-

duanya mempunyai selingkuhan.  

8. PESTHI. 

       Jika jatuh pada PESTHI rumah tangganya akan rukun, 

tentram, bahagia sampai kakek nenek, meskipun ada 

masalah apapun tidak akan merusak keharmonisannya.
25

 

 

C. Konstruksi Sosial Peter L. Berger 

1. Pengaruh Fenomenologi Terhadap Lahirnya Teori 

Konstruksi Sosial 

Konstruksi sosial merupakan teori kelanjutan dari 

pendekatan fenomenologi, yang lahir sebagai teori 

tandingan terhadap teori-teori yang berada dalam 

paradigm fakta sosial, terutama yang digagas oleh Emile 

Durkheim. Mula pertama didalam teori sosial 

                                                             
25 Ahmad Dahlan, Pengasuh Pondok, “Perhitungan Weton dan 

Mekanismenya”, Wawancara, Tremas, 7 September 2020, Pukul 14.20 

WIB. 
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dikembangkan oleh Max Webber, meskipun pada awalnya 

adalah teori kefilsafatan yang diungkapkan oleh Hegel, 

Husserl, kemudian oleh Schutz dan melalui sentuhan 

Webber, fenomenologi menjadi teori sosial yang handal 

untuk digunakan sebagai analisis terhadap fenomena 

sosial. 

Teori struktural fungsional yang berada dalam 

paradigma fakta sosial terlalu melebih-lebihkan peran 

struktur didalam mempengaruhi perilaku manusia. Asumsi 

dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, 

fungsional terhadap yang lain.26 Di sisi lain, teori tindakan 

yang berada dalam paradigm definisi sosial terlalu melebih-

lebihkan individu sebagai aktor yang memiliki kemampuan 

untuk menentukan tindakan terlepas dari struktur 

diluarnya. Manusia memiliki subyektivitasnya sendiri. 

Manusia adalah agen bagi dirinya sendiri, yang artinya 

terdapat area subyektivitas pada diri individu ketika 

individu mengambil tindakan didalam dunia sosial melalui 

                                                             
26

 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma 

Ganda, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), 21. 
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kesadarannya.27 Jadi dapat dikatakan bahwa manusia 

adalah agen dari konstruksi aktif dari realitas sosial, dimana 

tindakan yang dilakukan tergantung pada pemahaman atau 

pemberian makna pada tindakan mereka sendiri. 

Menurut Husserl, suatu fenomena yang tampak 

dalam suatu komunitas sebenarrnya merupakan refleksi 

realitas yang tidak berdiri sendiri, karena yang tampak 

merupakan objek yang penuh dengan makna 

transendental. Oleh karena itu, untuk bisa memahami 

makna yang realistis tersebut haruslah menerobos masuk 

ke kedalaman fenomena atau masuk menerobos kepada 

fenomena yang menampakkan diri tersebut. Karena tujuan 

utama metode Husserl adalah memeriksa dan menganalisis 

kehidupan batiniah individu, yakni pengalaman-

pengalamannya mengenai fenomena atau penampakan-

penampakan sebagaimana terjadi dalam arus kesadaran. 

Husserl bertolak dari pengandaian bahwa pengalaman 

tidak hanya diberikan kepada individu, melainkan bersifat 

intensional, dalam arti pengalaman itu melibatkan orang 

yang mengarahkan perhatiannya pada objek-objek yang 

                                                             
27 Nur Syam, Islam Pesisir, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 

2005), 35. 
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membuat pengalamannya seperti itu. 

Fenomenologi Husserl bertolak dari fenomena  yang 

transcendental, yang kemudian banyak mempengaruhi 

sosiolog yang lain termasuk Schutz. Schutz kemudian 

menyandingkan dengan dengan konsep (Verstehen) dari 

Webber. Dalam pandangannya Schutz menyatakan bahwa: 

“Dunia sosial merupakan sesuatu yang intersubyektif dan 

pengalaman yang penuh makna. Menurutnya, setiap orang 

pasti memiliki makna serta selalu berusaha hidup di dunia 

yang bermakna”.28 

Schutz kemudian membedakan dua macam makna 

insani. Ada makna dalam dunia kehidupan individu sehari-

hari, makna yang secara actual atau potensial dalam 

jangkauan, yaitu makna-makna yang biasanya dimengerti 

sendiri secara alamiah dalam kehidupan sehari-hari. Dan 

yang kedua adalah makna yang berada diluar individu 

sendiri, seperti makna masyarakat lain atau secktor yang 

kurang akrab dari masyarakat individu itu sendiri, juga 

makna-makna dari masa silam, yaitu makna yang secara 

langsung muncul secara alamiah, tidak dalam jangkauan, 

                                                             
28

 Wardi Bachtiar, Sosiologi Klasik Dari Comte hingga Parsons, 

(Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006), 146. 
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namun disesuaikan melalui proses inisiasi tertentu, baik 

melalui pelibatan diri sendiri dalam suatu konteks sosial 

atau melalui disiplin intelektual tertentu.29 

Menurut Webber makna tindakan identik dengan 

motif untuk tindakan atau in-order to motive, artinya untuk 

memahami tindakan individu harus dilihat dari motif apa 

yang mendasari tindakan tersebut, sedangkan Schutz 

menambahkan dengan because-motive, atau motif asli 

yang benar-benar mendasari tindakan yang dilakukan oleh 

individu. 

Perkembangan fenomenologi sebagai ilmu 

interpretatif kemudian berpengaruh bagi kemunculan dan 

berkembangnya konstruksionisme realitas.30 Salah satu 

derivasi diantara pendekatan fenomenologi adalah teori 

konstruksi yang digagas oleh Berger dan Luckmann. 

Usaha Berger dan Luckmann untuk memahami konstruksi 

sosial dimulai dengan mendifinisikan apa yang dimaksud 

dengan kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan sosial 

dimaknai sebagai sesuatu yang tersirat di dalam pergaulan 

sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi 

                                                             
29

 Ibid, 147. 
30

 Ibid, 150. 
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lewat bahasa, bekerjasama melalui bentu-bentuk 

organisasi sosial dan sebagagainya. Kenyataan sosial 

ditemukan di dalam pengalaman intersubyektif. Sedangkan 

pengetahuan mengenai kenyataan sosial dimaknai sebagai 

semua hal yang berkitan dengan penghayatan kehidupan 

masyarakat dengan segala aspeknya meliputi kognitif, 

psikomotoris, emosional dan intuitif. Kemudian dilanjutkan 

dengan meneliti sesuatu yang dianggap intersubyektif tadi, 

karena Berger menganggap bahwa terdapat subyektivitas 

dan objektivitas didalam kehidupan manusia dan 

masyarakatnya.31 

 

2. Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas 

Luchmann 

Terdapat dua istilah dalam sosiologi pengetahuan 

Berger adalah kenyataan dan pengetahuan. Berger dan 

Luckmann mulai menjelaskan realitas sosial dengan 

memisahkan pemahaman kenyataan dan pengetahuan. 

Realitas diartikan sebagai suatu kualitas yang terdapat 

didalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki 
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keberadaan (Being) yang tidak tergantung pada kehendak 

kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai 

kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki 

karakteristik yang spesifik.32 

Menurut Berger dan Luckmann, terdapat dua obyek 

pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni 

realitas subyektif dan realitas obyektif. Realitas subyektif 

berupa pengetahuan individu. Disamping itu, realitas 

subyektif merupakan konstruksi definisi realitas yang 

dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses intrnalisasi. 

Realitas subyektif yang dimilik masing-masing individu 

merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses 

eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu 

lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses 

eksternalisasi itulah individu secara kolektif berkemampuan 

melakukan obyektivikasi dan memunculkan sebuah 

konstruksi realitas obyektif yang baru.33 sedangkan realitas 

obyektif dimaknai sebagai fakta sosial. Disamping itu 

realitas obyektif merupkan suatu kompleksitas definisi 

                                                             
32 Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. Tafsir Sosial atas 

Kenyataan. (Jakarta: LP3ES, 1190), 1. 
33

 Margaret M. Polomo, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: 

Rajawali Press, 2010), 301. 
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realitas serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah 

mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu 

secara umum sebagai fakta. 

Berger dan Luckmann mengatakan institusi 

masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui 

tindakan dan interaksi manusia. meskipun institusi sosial 

dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, namun pada 

kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif 

melalui proses interaksi. Obyektivitas baru bisa terjadi 

melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh 

orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada 

tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan 

dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu 

pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi 

legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta 

memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Pendek 

kata, Berger dan Luckmann mengatakan terjadi dialektika 

antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat 

menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui 
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eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.34 

Teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger 

mengandaikan bahwa agama sebagai bagian dari 

kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. artinya 

terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan 

masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan 

entitas yang objektif karena berada diluar diri manusia. 

dengan demikian agama mengalami proses objektivasi, 

seperti ketika agama berada didalam teks atau menjadi tata 

nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma 

tersebut kemudian mengalami proses internalisasi kedalam 

diri individu, sebab agama telah diinterpretasikan oleh 

masyarakat untuk menjadi pedomannya. Agama juga 

mengalami proses eksternalisasi karena ia menjadi acuan 

norma dan tata nilai yang berfungsi menuntun dan 

mengontrol tindakan masyarakat.35 

Ketika masyarakat dipandang sebagai sebuah 

kenyataan ganda, objektif dan subjektif maka ia berproses 

                                                             
34

 Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa:Kekuatan 

Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta 

Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, (Jakarta: 

Kencana, 2008), 14-15. 
35

 Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. Tafsir Sosial atas 

Kenyataan, 33-36. 
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melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, 

objektivasi, dan internalisasi. Dengan demikian, bisa 

dipahami bahwa realitas sosial merupakan hasil dari 

sebuah konstruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu 

sendiri. 

Masyarakat yang hidup dalam konteks sosial 

tertentu, melakukan proses interaksi secara simultan 

dengan lingkungannya. Dengan proses interaksi, 

masyarakat memiliki dimensi kenyataan sosial ganda yang 

bisa saling membangun, namun sebaliknya juga bisa saling 

meruntuhkan. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi 

dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen 

eksternalisasi dan objektivasi, dan dimensi subjektif yang 

dibangun melalui momen internalisasi. Momen 

eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi tersebut akan 

selalu berproses secara dialektis. Proses dialektika ketiga 

momen tersebut, dalam konteks ini dapat dipahami sebagai 

berikut: 

a. Proses Sosial Momen Eksternalisasi 

Proses eksternalisasi merupakan salah satu dari tiga 

momen atau triad dialektika dalam kajian sosiologi 



56 
 

 
 

pengetahuan. Proses ini diartiakan sebagai suatu proses 

pencurahan kedirian manusia secara terus menerus 

kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun 

mentalnya. Atau dapat dikatakan penerapan dari hasil 

proses internalisasi yang selama ini dilakukan atau yang 

akan dilakukan secara terus menerus kedalam dunia, baik 

dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Termasuk 

penyesuaian diri dengan produk-produk sosial yang telah 

dikenalkan kepadanya. Karena pada dasarnya sejak lahir 

individu akan mengenal dan berinteraksi dengan produk-

produk sosial. Sedangkan produk sosial itu sendiri adalah 

segala sesuatu yang merupakan hasil sosialisasi dan 

interaksi didalam masyarakat. 

Proses Eksternalisasi adalah suatu keharusan 

antropologis. Sehingga tatanan sosial merupakan sesuatu 

yang telah ada mendahului setiap perkembangan 

organisme individu. Tatanan sosial yang terjadi secara 

terus-menerus dan selalu diulang ini merupakan pola dari 

kegiatan yang bisa mengalami proses pembiasaan 

(habitualisasi). Tindakan-tindakan yang dijadikan 

pembiasaan ini tetap mempertahankan sifatnya yang 
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bermakna bagi individu dan diterima begitu saja. 

Pembisaan ini membawa keuntungan psikologis karena 

pilihan menjadi dipersempit dan tidak perlu lagi setiap 

situasi didefinisikan kembali langkah demi langkah. Dengan 

demikian akan membebaskan akumulasi ketegangan-

ketegangan yang diakibatkan oleh dorongan-dorongan 

yang tidak terarah. Proses pembiasaan ini mendahului 

setiap pelembagaan. Manusia menurut pengetahuan 

empiris kita, tidak bisa dibayangkan terpisah dari 

pencurahan dirinya terus menerus kedalam dunia yang 

ditempatinya.36 

Manusia merupakan sosok makhluk hidup yang 

senantiasa berdialektika dengan lingkungan sosialnya 

secara simultan. Eksternalisasi merupakan momen dimana 

seseorang melakukan adaptasi diri terhadap lingkungan 

sosialnya. Dunia sosial, kendati merupakan hasil dari 

aktivitas manusia, namun ia menghadapkan dirinya sebagai 

sesuatu yang bersifat eksternal bagi manusia, sesuatu yang 

berada diluar diri manusia. 

Realitas dunia sosial yang berwujud, merupakan 
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 Peter L. Berger, Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial), 
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pengalaman hidup yang bisa dijadikan sebagai dasar 

seseorang untuk membentuk pengetahuan atau 

mengkonstruksi sesuatu. Realitas sosial, juga 

mengharuskan seseorang untuk memberikan responnya. 

Respon seseorang terhadap pranata-pranata sosial yang 

ada, bisa berupa penerimaan, penyesuaian maupun 

penolakan. Bahasa dan tindakan merupakan sarana bagi 

seseorang untuk mengkonstruksi dunia sosio-kulturalnya 

melalui momen eksternalisasi ini. secara sederhana momen 

eksternalisasi dapat dipahami sebagai proses visualisasi 

atau verbalisasi pikiran dari dimensi batiniah ke dimensi 

lahiriah. Eksternalisasi merupakan proses pengeluaran 

gagasan dari dunia ide ke dunia nyata. 

Dalam momen eksternalisasi, realitas sosial ditarik 

keluar individu. Didalam momen ini, realitas sosial berupa 

proses adaptasi dengan teks- teks suci, kesepakatan ulama, 

hukum, norma, nilai dan sebagainya yang hal itu berada 

diluar diri manusia. sehingga dalam proses konstruksi sosial 

melibatkan momen adaptasi diri atau diadaptasikan antara 

teks tersebut dengan dunia sosio-kultural. Adaptasi 

tersebut dapat melalui bahasa, tindakan dan pentradisian 
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yang dalam khazanah ilmu sosial disebut interpretasi atas 

teks atau dogma. Karena adaptasi merupakan proses 

penyesuaian berdasar atas penafsiran, maka sangat 

dimungkinkan terjadinya variasi-variasi adaptasi dan hasil 

adaptasi atau tindakan pada masing-masing individu. 

b. Proses Sosisial Momen Objektivasi 

Obyektivasi ialah proses mengkristalkan kedalam 

pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk 

eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada 

kenyataan di lingkungan secara obyektif. Jadi dalam hal ini 

bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan 

tambahan. 

Proses objektivasi merupakan momen interaksi 

antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, 

manusia disatu sisi dan realitas sosio- kultural disisi lain. 

kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian 

membentuk jaringan interaksi intersubyektif. Momen ini 

merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang 

kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan 

objektif yang sui generis, unik. 

Pada momen ini juga ada proses pembedaan antara 

dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas 
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sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas sosial itu 

menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses konstruksi 

sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui 

pelembagaan dan legitimasi. Dalam pelembagaan dan 

legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia 

subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi 

sosial yang dibangun secara bersama. Pelembagaan akan 

terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau 

hubungan subjek-subjek.37 

Selain itu, obyektivitas dunia kelembagaan adalah 

obyektivasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia. proses 

dimana produk-produk aktivitas manusia yang di 

eksternalisasikan itu memperoleh sifat obyektif adalah 

obyektivitas. Dunia kelembagaan merupakan aktivitas 

manusia yang diobjektivasikan dan begitu pula halnya 

dengan setiap lembaganya.38 masyarakat adalah produk 

dari manusia. Berakar dalam fenomena eksternalisasi yang 

pada gilirannya didasarkan pada konstruksi biologis 

manusia itu. Transformasi produk-produk ini kedalam suatu 
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 Syam, Islam Pesisir, 44. 
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dunia tidak saja berasal dari manusia, tetapi yang kemudian  

menghadapi manusia sebagai suatu faktasitas diluar 

dirinya, adalah diletakkan dalam konsep obyektivitas. Dunia 

yang diproduksi manusia yang berada diluar sana memiliki 

sifat realitas yang obyektif. Dan dapat juga dikatakan 

bahwa masyarakat merupakan aktivitas manusia yang 

diobyektivasikan.39 

Didalam konstruksi sosial momen ini terdapat 

realitas sosial pembeda dari realitas lainnya. objektivasi ini 

terjadi karena adanya proses eksternalisasi. Ketika dalam 

proses eksternalisasi semua cirri-ciri dan simbol dikenal 

oleh masyarakat umum. 

c. Proses Sosial Momen Internalisasi 

Internalisasi adalah individu-individu sebagai 

kenyataan subyektif menafsirkan realitas obyektif. Atau 

peresapan kembali realitas oleh manusia, dan 

mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur 

dunia obyektif kedalam struktur-struktur dunia subyektif. 

Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang 
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bersifat obyektif dan kemudian akan direalisasikan secara 

subyektif. Internalisasi ini berlangsung seumur hidup 

seorang individu dengan melakukan sosialisasi. Pada proses 

internalisasi, setiap indvidu berbeda-beda dalam dimensi 

penyerapan. Ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada 

juga juga yang lebih menyerap bagian intern. Selain itu, 

proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses 

sosialisasi primer dan sekunder. 

Sosialisasi Primer merupakan sosialisasi awal yang 

dialami individu masa kecil, disaat ia diperkenalkan dengan 

dunia sosial pada individu. Sosialisasi sekunder dialami 

individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, 

dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. 

Sosialisasi primer biasanya sosialisasi yang paling penting 

bagi individu, dan bahwa semua struktur dasar dari proses 

sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan 

struktur dasar sosialisasi primer.40 

Dalam proses sosialisasi, terdapat adanya significant 

others dan juga generalized others. Significant others begitu 

significant perannya dalam mentransformasi pengetahuan 
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dan kenyataan obyektif pada individu. Orang-orang yang 

berpengaruh bagi individu merupakan agen utama untuk 

mempertahankan kenyataan subyektifnya. Orang-orang 

yang berpengaruh itu menduduki tempat yang sentral 

dalam mempertahankan kenyataaan. Selain itu proses 

internalisasi yang disampaikan Berger juga menyatakan 

identifikasi. Internalisasi berlangsung dengan 

berlangsungnya identifikasi. Si anak mengoper peranan 

dan sikap orang-orang yang mempengaruhinya. Artinya ia 

menginternalisasi dan menjadikannya peranan atas 

sikapnya sendiri. Dalam akumulasi proses pengenalan 

dunianya, si anak akan menemukan akumulasi respon 

orang lain terhadap tindakannya. Dimana si anak mulai 

mengeneralisasi nilai dan norma atas akumulasi respon 

orang lain ini. abstraksi dari berbagai peranan dan sikap 

orang-orang yang secara konkrit berpengaruh dinamakan 

orang lain pada umumnya (generalized others).41 

Adapun fase terakhir dari proses internalisasi ini 

adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap sebagai 

unsur kunci dari kenyataan subyektif, yang juga 
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berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas 

dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh 

wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau malahan 

dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Bentuk-

bentuk proses sosial yang terjadi mempengaruhi bentuk 

identitas seorang individu, apakah identitas itu 

dipertahankan, dimodifikasi atau bahkan dibentuk ulang. 

Identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari 

dialektika antara individu dengan masyarakat.42 

Ketiga proses yang ada tersebut akan terus berjalan 

dan saling berkaitan satu sama yang lain, sehingga pada 

prosesnya semua kan kembali ke tahap internalisasi dan 

begitu seterusnya. Hingga individu dapat membentuk 

makna dan perilaku baru apabila terdapat  nilai-nilai baru 

yang terdapat di dalamnya. 

Berdasarkan penjelasan dari teori Peter L.Berger 

dan Thomas Lukhmann. Maka dapat diketahui bahwa 

individu merupakan produk sekaligus pencipta pranata 

sosial. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia 

mengkonstruksikan masyarakat dan berbagai aspek lainnya 
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dari kenyataan sosial. Kenyataan sosial yang diciptakannya 

itu lalu mengkonfrontasi individu sebagai kenyataan 

eksternal dan obyektif. Individu lalu menginternalisasikan 

kenyataan ini sedemikian rupa sehingga menjadi bagian 

dari kesadarannya. Bahwa diluar sana terdapat dunia sosial 

obyektif yang membentuk individu-individu, dalam arti 

manusia adalah produk dari masyarakatnya. Realitas yang 

obyektif ini dipantulkan oleh orang lain dan diinternalisir 

melalui proses sosialisasi oleh individu pada masa kanak-

kanak, dan disaat mereka dewasa merekapun tetap 

menginternalisir situasi-situasi baru yang mereka temui 

dalam dunia sosialnya. Oleh karena itu dalam memahami 

suatu konstruksi sosial diperlukan tiga tahapan penting 

yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. 

Peneliti memilih teori konstruksi sosial atas realitas 

Peter Berger dan Thomas Lukhmann karena pada dasarnya 

konsep yang dikemukakan dalam teori tersebut sangat 

relevan dengan realitas yang hendak dikaji oleh peneliti. 

Peneliti hendak melakukan pengkajian secara mendalam 

terhadap perhitungan weton di Pesantren, sedangkan 

Berger telah mengemukakan bahwa pada dasarnya realitas 
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yang terdapat didalam masyarakat adalah dikonstruksi oleh 

masyarakat itu sendiri.  

 

 

 

BAB III 

PROFIL PP. TREMAS PACITAN, DISKRIPSI YANG 

MEMPENGARUHI PANDANGAN KIAI TERHADAP 

PRAKTIK PERHITUNGAN WETON, ANALISIS 

KONSTRUKSI SOSIAL PANDANGAN KIAI 

TERHADAP PRAKTIK PERHITUNGAN WETON 

 

A. Profil PP. Tremas Pacitan 

1. Sejarah Berdirinya PP. Tremas 

Berdirinya Pondok Tremas mempunyai hubungan 

sangat erat dengan sejarah terbentuknya Pacitan dan 

Tremas serta perkembangan keagamaannya. Pada abad 

XV M, Nusantara berada di bawah kekuasaan kerajaan 

Majapahit dan masyarakatnya masih memeluk agama 

Hindu dan Budha. Begitu juga daerah Wengker Selatan 
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atau disebut Pesisir Selatan (Pacitan).43 Hingga datanglah 

para muballigh Islam dari kerajaan Demak Bintara yang 

dipimpin oleh Ki Ageng Petung (Raden Jaka Deleg atau 

Kiai Geseng), Ki Ageng Posong (Raden Jaka Puring Mas 

atau Ki Ampok Boyo) dan Syeikh Maulana Maghribi 

untuk menyebarkan Islam. 

Sepeninggal para muballigh tersebut, 

perkembangan Islam di Pacitan semakin pesat. Tidak 

sedikit orang yang pergi ke luar daerah untuk 

memperdalam ajaran Islam yang dianutnya. Pada tahun 

1829 M putra dari Demang Semanten (Raden Ngabehi 

Dipomenggolo) yang bernama Bagus Darso kembali dari 

perantauannya menuntut ilmu di Pondok Pesantren 

Tegalsari Ponorogo di bawah asuhan Kiai Hasan Besari. 

Sekembalinya ke kampung halaman, Bagus Darso 

mendirikan pondok di tanah kelahirannya, Semanten (2 

km arah utara kota Pacitan), di bawah bimbingan 

ayahnya.44 
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Bagus Darso, merupakan nama kecil KH. Abdul 

Mannan. Sejak kecil beliau terkenal cerdas dan sangat 

tertarik pada masalah-masalah keagamaan. Setelah 

remaja, beliau dikirim oleh ayahnya ke Pondok 

Pesantren Tegalsari Ponorogo untuk mempelajari dan 

memperdalam pengetahuan agama Islam di bawah 

asuhan Kiai Hasan Besari. Selama di pesantren, Bagus 

Darso terkenal cerdas dan tekun, sehingga kemampuan 

beliau dalam menguasai dan memahami ilmu-ilmu yang 

dipelajarinya di atas rata-rata kemampuan kawan-

kawannya.45 

Setelah perantauan Bagus Darso menuntut ilmu 

agama di Pondok Pesantren Tegalsari dirasa sudah 

cukup, beliau pulang ke Semanten. Di desa inilah Bagus 

Darso memulai berdakwah dengan menyelenggarakan 

pengajian-pengajian sederhana. Dikarenakan ketinggian 

ilmu yang dimilikinya, maka banyak orang Pacitan yang 

datang mengaji pada beliau. Dalam beberapa waktu, 

atau sekitar tahun 1825 M, didirikanlah pondok untuk 
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para santri yang datang dari jauh. 

Beberapa waktu kemudian, Bagus Darso 

dinikahkan dengan putri Demang Tremas, Raden 

Ngabehi Honggowijoyo, yang tidak lain adalah kakak 

kandung Raden Ngabehi Dipomenggolo, ayah Bagus 

Darso. Setelah pernikahan inilah, otomatis pondok yang 

awalnya di Semanten pindah ke Tremas. Faktor utama 

perpindahan tersebut adalah mertua beliau 

menyediakan tempat untuk membangun pondok 

pesantren di daerah Tremas, di mana Tremas 

merupakan daerah yang jauh dari keramaian atau pusat 

pemerintahan, sehingga sangat cocok bagi para santri 

untuk belajar. Berdasarkan pertimbangan itulah, Kiai 

Abdul Mannan kemudian memutuskan untuk pindah ke 

Tremas dan mendirikan pondok pesantren yang dikenal 

dengan nama “Pondok Tremas” pada tahun 1830 M.46 

Kini Pondok Tremas dikenal dengan nama 

Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan. Disebut 

“Perguruan” karena pada masa keemasan pertama, Kiai 
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Dimyat}i dipanggil dengan sebutan “Mbah Guru”.47 

Sehingga untuk mengenang kejayaan pada masa beliau, 

Pondok Tremas dinamakan Perguruan Islam Pondok 

Tremas Pacitan yang kemudian dijadikan sebagai nama 

yayasannya. 

 

2. Letak Geografis PP. Tremas Pacitan 

Perguruan Islam Pondok Tremas merupakan 

pondok pesantren tertua di Pacitan. Pacitan adalah 

sebuah kota di tepi pantai selatan (Samudera Indonesia) 

yang berada di sebelah barat laut dari kota Ponorogo. 

Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan kabupaten 

Trenggalek, dan sebelah barat berbatasan dengan 

kabupaten Wonogiri.48 

Sesuai dengan namanya, Perguruan Islam Pondok 

Tremas terletak di desa Tremas, kecamatan Arjosari, 

kabupaten Pacitan. Desa Tremas tersebut terletak 11 

                                                             
47 Tim Redaksi, Manakib dan Profil Masyayikh Perguruan 

Islam Pondok Tremas Pacitan (Pacitan: Perguruan Islam Pondok 

Tremas, 2015), 94. 
48 Luqman Haris dan Muhammad Muadzin, Profil Perguruan 

Islam Pondok Tremas Pacitan (Pacitan: Majelis Ma’arif Press, 

2008), 7. 
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kilometer dari kota Pacitan ke utara dan 1 kilometer dari 

kecamatan Arjosari. Desa Tremas dipagari oleh bukit-

bukit kecil yang melingkar, salah satunya yaitu Gunung 

Lembu di mana Kiai Dimyathy dan sesepuh lain 

dimakamkan. Di sebelah utara dan timur desa Tremas 

mengalir sungai Grindulu yang selalu membawa lumpur 

banjir di waktu musim penghujan. Oleh karena itu, 

pondasi rumah penduduk desa ini rata-rata sangat tinggi 

bila dibandingkan dengan pondasi rumah penduduk di 

daerah yang bebas banjir. Desa Tremas dibatasi oleh 

beberapa desa, yaitu sebelah utara dibatasi oleh desa 

Gayuhan, sebelah timur dibatasi oleh desa Jatimalang, 

sebelah selatan dibatasi oleh desa Arjosari, dan di 

sebelah barat dibatasi oleh desa Sedayu. Adapun 

komplek Perguruan Islam Pondok Tremas berada di Jalan 

Patrem No. 21 dusun Krajan, desa Tremas, kecamatan 

Arjosari, kabupaten Pacitan. 

 

B. Deskripsi Yang Mempengaruhi Pandangan Kiai 

Terhadap Praktik Perhitungan Weton 

Manusia secara kodrati mempunyai jiwa, fisik, 

watak, saraf, yang bersifat saling memenuhi kebutuhan 
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masing-masing terhadap pasangan. Manusia memahami 

bahwa ia mempunyai perasaan terhadap lawan jenis, dan 

hubungan di antara dua jenis itu akan membuat saraf dan 

perasaan mereka bergerak. Perasaan-perasaan yang berbeda-

beda bentuk antara lelaki dan perempuan itu menggerakkan 

langkah-langkahnya serta mendorong aktivitasnya sehari-

hari. Keberpasangan merupakan titah Allah SWT. 

Sebagaimana terhadap makhluk lain seperti hewan yang 

mempunyai pasangan hidup. Begitu juga waktu, ada siang-

malam, langit-bumi dan lain sebagainya. 

Islam dalam mengakomodir keberpasangan manusia 

tidak seperti makhluk lain yang tanpa aturan, rukun dan 

syarat, karena manusia merupakan makhluk yang paling 

sempurna atas ciptaan-Nya. Aturan dalam pertemuan dua 

lawan jenis tersebut disebut dengan sebuah perkawinan atau 

pernikahan, yaitu dua insan manusia yang telah saling 

mencintai mengikatkan dan berjanji untuk membina rumah 

tangga dan menghasilkan generasi penerus. Pelaksanaan 

pernikahan dianjurkan untuk diadakan resepsi perkawinan 

sebagai bentuk publikasi di masyarakat maupun keluarga 

supaya menjadi saksi atas iktikad baik pasangan untuk 
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saling menjaga dan melindungi satu sama lain. 

Akad ijab dan qabul yang dilangsungkan dihadapan 

pegawai pencatat nikah, wali, dan kedua saksi serta 

dihadapan sanak saudara menandakan terjadinya perbuatan 

resmi dan sah secara hukum negara. Selanjutnya mereka 

disebut dengan keluarga baru yang akan membina rumah 

tangga yang baik sesuai tujuan pernikahan. Diantara tujuan 

dan hikmah pernikahan adalah memberi kedamaian, 

ketenangan, sebagai penghibur lahir batin bagi kehidupan. 

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dalam 

kehidupan manusia karena sebagai perjanjian sehidup 

semati kedua belah pihak dan begitu muliannya tujuannya, 

maka banyak diantara mereka yang melangsungkannya 

pada waktu yang baik dan terpilih. Perbuatan tersebut 

sebetulnya untuk ikhtiyar lahir supaya tujuan-tujuan 

perkawinan tercapai secara maksimal. Di Indonesia 

misalnya, langkah-langkah yang dilakukan sebelum 

terjadinya perkawinan sangat beragam bentuk dan 

macamnya. Salah satu yang sering kita jumpai adalah 

perhitungan weton kelahiran bagi kedua calon pengantin 

dimana tradisi ini sudah muncul sejak lama dan berkembang 
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di tengah-tengah masyarakat yang telah mengakar. 

Perhitungan weton sebenarnya bermacam bentuk dan 

caranya tergantung lokasi dan adat masyarakat setempat. 

Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pesantren 

yang berda di tengah-tengah masyarakat ternyata juga 

menerapkan perhitungan semacam itu, baik untuk para 

alumni yang akan menikah atau bagi para masyarakat yang 

menginginkan. Dalam masyarakat, Kiai merupakan sosok 

panutan dalam sosial kemasyarakatan dan dianggap 

mempunyai keluasan ilmu agama menjadi tumpuan apapun 

permasalahan yang ada. Perhitungan weton di pesantren 

mempunyai teori dan pola masing-masing sesuai dengan 

rujukan kitab maupun tradisi pesantren yang diwariskan 

para sesepuh sebelumnya. Hal ini terbukti di PP. Tremas 

pacitan yang diungkapkan pengasuhnya yang membidangi 

ilmu tersebut. 

Nek saya pertama itu weton, tidak bisa kalau semuanya 

itu artinya memenuhi syarat semuanya tidak bisa, seng 

penting salah siji keno. Dari sekian itungan kui salah 

siji enek seng keno/seng nanggor. Misalkan itungan 

apapun ndak nyandak, tapi ada mbarep karo ragil kui 

podo karo tumbu ketemu tutup leng. Ini kalo untuk wong 

ndisik wong jowo opo udu aku ra ngerti seng penting 

wong ndisek itungannya seperti itu. Kalau pelairan itu 
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ketemu loro pelairan antara kakung karo putri kui 

ketemune piro, neng kono kui enek istilahe enek 

keterangane umpomo ketemune pitu likur wong loro kui, 

kui apik wonge sugeh tapi salah siji ada orang yang 

bakhil. Dari pasangan tersebut itu ada yang bakhil 

salah satu. Itukan hitungan yo, itunganke kalah karo 

dungo, ojo go anu lo yo.
49

 

 

Diterjemahkan Peneliti: 

Kalau saya yang pertama itu menggunakan weton, 

memenuhi semua syarat itu sulit yang penting salah satu 

ada. Dari sekian hitungan itu salah satunya ada. Misalkan 

hitungan apapun tidak masuk, namun antara anak pertama 

(mbarep) dengan anak terakhir (ragil), maka itu sudah 

mencukupi hitungan. Hitungan itu menurut orang dahulu 

entah orang jawa atau orang islam saya tidak tahu, yang 

jelas cara menghitungnya seperti itu. Kalau dari hari 

kelahiran, maka hari lahir antara kedua calon putra maupun 

putri dihitung dan hasilnya berapa, dalam keterangannya 

misal hasil penjumlahan itu 27 maka menandakan baik, 

artinya akan kaya raya namun salah satu dari pasangan 

tersebut pelit. Itu menurut hitungan, hitungan masih kalah 

                                                             
49 Ahmad Dahlan, Pengasuh Pondok, “Perhitungan Weton dan 

Mekanismenya”, Wawancara, Tremas, 14 Desember 2020, Pukul 14.20 

WIB. 
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dengan doa. Jangan dibuat patokkan apalagi diyakini. 

Dicandak karo pelairan ra kenek, opo itungan seng 

mbarep ra entuk yo ko pertama salah satu. Seumpama 

ada pelairane wes gathuk wes ra usah ko nama. Dadi 

kasus itu nggak hanya satu itu. Gek terus nanti masalah 

pelairan itu tadi yo ketemu pelairan wong loro. Nek ora 

mbarep karo ragil itu sudah menutup semuanya itungan. 

Seng pitu likur wonge sugeh tapi salah satu ada yang 

bakhil, mleching, mboh seng lanang opo seng wedok kui 

dalam rumah tangga itu ada yang mleching. Kasus 

ketemunya pelairan itu enem likur kui biasane nek dadi 

wong tuwo kui dungane mandhi, ngonoke enek dewe-

dewe. Dadi ojo mbok anu lo yo, kui kur itungan kabeh 

kalah karo dungo. Tapi sekali lagi, itu yang utama 

dungo, kui ora kenek go patokan yo kenek go patokan 

tapi ora diyakini nemen-nemen, itu hanya engkreng-

engkrengan. Masalahe awake ke dahului kerso ke ora 

apik karo gusti allah, hanya untuk engkreng-engkreng.
50

 

 

 

Diterjemahkan Peneliti: 

Misalkan dihitung dari hari kelahiran tidak mengena 

ataupun dari anak pertama dengan terakhir juga tidak 

mengena, maka dari salah satunya (nama). Seandainya dari 

hasil perhitungan hari kelahiran sudah cocok, maka tidak 

usah dari perhitungan nama. Jadi kasus perhitungan itu tidak 

                                                             
50 Ahmad Dahlan, Pengasuh Pondok, “Perhitungan Weton dan 

Mekanismenya”, Wawancara, Tremas, 14 Desember 2020, Pukul 14.20 

WIB. 
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hanya satu itu. Kalau masalah perhitungan hari lahir harus 

menghitung kedua belah calon, kalau tidak memakai 

patokan anak pertama dengan anak terakhir itu sudah 

mencakup seluruh hitungan. Misalkan hitungan 27 itu akan 

kaya raya namun salah satunya pelit, entah yang laki atau 

yang wanita. Jika hasil hitungan adalah 26 maka biasanya 

seandainya menjadi orang tua doanya sangat mujarab. 

Begitu itu ada sendiri-sendiri. Jadi jangan jadikan keyakinan 

atau patokan, itu hanya hitungan saja semua tidak bisa 

mengalahkan doa. Sekali lagi doa adalah yang paling utama, 

hal itu sebatas boleh jadi rujukan pola namun jangan sekali 

kali diyakini secara pasti. Karena mendahului ketetapan 

Allah itu tidak baik, itu hanya perkiraan semata. 

Rumuse kui nganggo tanggalan Hijriyah, nek aku cukup 

gae iki. Yen wong Islam kan gentine mulai Maghrib, tapi 

yen jowo mulai Ashar. Repote nek etungan jowo kui 

ribet dadi aku ra gunakne seng jowo. Koyo mbarep karo 

ragil, enek istilah kerubuhan gunung ngono kae. Nek 

aku lewat istikhoroh, la ngko dinone lewat rumus iki. 

Nek Yai Makhrus pokok ojo dino setu. Karena banyak 

cerita yen dino setu kui mboten sae, termasuk seng 

terjadi pas zaman nabi musa. Sebenarnya apik kabeh 

dino kui, tapi enek seng luweh apik, misalnya hari kan 

lebih utama hari jum‟at. Bulan kan lebih utama bulan 

Ramadhan, muharram. Memang dalam kitab yang lain 

niku juga ada hari hari yang baik, setiap hari itu kan 
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mempunyai kekhususan, misale hari rabu baik untuk 

menuntut ilmu, hari sabtu ziarah kubur seng penting 

sebelum terbitnya matahari, hari ahad baik untuk 

memulai menanam dan membangun.
51

 

 

Diterjemahkan Peneliti: 

Rumusnya itu menggunakan tanggalan Hijriyah, kalau saya 

cukup memakai ini saja. Bagi orang Islam pergantian hari 

itu mulai maghrib, sedangkan orang jawa itu dari waktu 

ashar. Susahnya kalau hitungan jawa itu ribet makanya saya 

tidak menggunakannya. Seperti antara anak pertama dan 

terakhir, ada juga istilah keruntuhan gunung itu. Bagi saya 

lebih memilih melalui istikhoroh, dan nanti untuk masalah 

harinya melalui rumus ini. Jika menurut Kiai Mahrus 

pokoknya jangan hari sabtu, karena banyak cerita jika hari 

sabtu itu tidak baik, termasuk yang terjadi pada zaman nabi 

Musa. Sebenarnya semua hari itu baik, namun diantara baik 

itu ada yang lebih baik, misalnya hari yang lebih utama 

adalah hari jum’at, bulan yang lebih utama adalah bulan 

ramadhan, bulan muharram. Memang dalam kitab yang lain 

itu ada keterangan bahwa setiap hari itu ada keistimewaan 

                                                             
51 Asyif Hasyim, Pengasuh Pondok, “Perhitungan Weton dan 

Mekanismenya”, Wawancara, Tremas, 14 Desember 2020, Pukul 20.15 

WIB. 
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sendiri, misalnya hari rabu baik untuk menuntut ilmu, hari 

sabtu untuk ziarah kubur yang penting sebelum terbitnya 

matahari, hari ahad baik untuk memulai menanam dan 

membangun. 

Dalam menggunaan perhitungan tersebut juga berdasar pada 

kitab yang berbeda, sesuai ajaran dan ijazah (Kiai memberi 

izin ketika ilmu akan diamalkan oleh santrinya) dari 

gurunya. 

Kitab sebetulnya ada tapi saya tak go bandingan tok 

artinya opo kitabe A, Ba, Ja, Dun, sampek ngono kae lo 
urutane itu nanti di poro songo sisane piro sisane piro 

nanti ketemunya disitu itu. Misalkan Ali kan A ne piro 

trus L e piro neng A, Ba, Ja, Dun kan enek, kui dijumlah 

kabeh diporo songo ngko sisa sisa seng ora iso diporo 

kui piro ketemune. Itu nek karo  A, Ba, Ja, Dun, nek 

karo aksoro jowo yo nganggo pelairan kui mau. Nek 

dari kitab lain yo enek maneh gone Abu Makhsyar Al-

Falaki seng enek rumuse wolu kae. Bahkan sampai pada 

kelahiran, dari ibunya siapa, bahkan mengke diusia 

sekian iku akan terjadi gini-gini gini. Aku wegah 

ngomong kui masalahe ngeri, mulakno aku kon 

ngijazahi kui aku ora wani, masalahe aku dewe wedi 

dalam hal hal itu-itu. Seng tak ijazahi misale seng ora 

mengandung makna yang misterius, penak seng gawe A, 

Ba, Ja, Dun wae, soale keterangan kui mau ngeri.
52

 

 

                                                             
52 Ahmad Dahlan, Pengasuh Pondok, “Perhitungan Weton dan 

Mekanismenya”, Wawancara, Tremas, 14 Desember 2020, Pukul 14.20 

WIB. 
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Diterjemahkan Peneliti: 

Kitab sebenarnya ada namun kalau saya hanya untuk 

perbandingan, artinya kitab Abajadun dan seterusnya itu 

nanti dibagi 9 hasilnya berapa ketemunya disana. Misalkan 

Ali A berapa dan L berapa didalam kitab itu dijumlah semua 

dibagi 9 nanti sisanya itu hasilnya. Hal itu seandainya 

memakai cara Abajadun. Namun jika menggunakan aksara 

jawa memakai hari kelahiran itu. Semisal dari kitab lain juga 

ada yaitu kitab miliknya Abu> Makshar Al-Fala>ki> yang 

mempunyai kaidah 8, terlebih disana bisa diketahui bahwa 

usia sekian akan terjadi begini begini. Saya tidak mau 

berbicara hal itu karena sangat mengerikan, makanya saya 

mengijazahi itu tidak berani. Saya mengijazahkan yang 

tidak mengandung makna yang misterius dan mengerikan, 

enak memakai Abajadun saja. 

Menurut pendapat Kiai Asyif, dasar kitab yang 

digunakan dalam landasan perhitungan weton adalah kitab 

Maka>rimul Akhla>q sebagaimana penuturannya: 

“Dipesantren kui menggunakan Abajadun, tapi liyane kui 

versine pirang2. Nek aku biasane gawe ale maringi Gus 
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Hendar ngeten niki, dadi penak ra madak rekoso. Dadi iki 

ke ora sembarange, enek dasare kitab (Maka>rimul 

Akhla>q)”.
53

 

 

Diterjemahkan Peneliti: 

Dipesantren itu menggunakan Abajadun tapi selain itu 

versinya banyak juga. Kalau saya biasanya menggunakan 

kitab/rumusan dari Gus Hendar ini, jadi enak tidak susah. 

Meskipun demikian, ini tidak sembarangan ada dasarnya 

kitab (Maka>rimul Akhla>q). 

Kabeh tujuane seng apek, kabeh tujuane kan yo kono 

kui, dadi melalui gini gini artinya hari yang baik, nek 

iso tebane dino dadi, ojo tebo ringkel dan sebagainya itu 

dadi komplit. Misalkan arep golek go mantenan nek iso 

yo tebo Sri, nek ora yo dadi yang baik itu. Nek Sri kui 

sugeh segalanya nek dadi yo dadi sakinah mawaddah 

warrohmah, kabeh ki ngono podo wae jane asline, 

Cuma diantara itungan seng apik diantar loro kimau 

tebone.
54

 

 

Diterjemahkan Peneliti: 

                                                             
53 Asyif Hasyim, Pengasuh Pondok, “Perhitungan Weton dan 

Mekanismenya”, Wawancara, Tremas, 14 Desember 2020, Pukul 20.15 

WIB. 
54 Ahmad Dahlan, Pengasuh Pondok, “Perhitungan Weton dan 

Mekanismenya”, Wawancara, Tremas, 14 Desember 2020, Pukul 14.20 

WIB. 
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Semua tujuannya adalah yang baik, karena memang semua 

tujuannya ya kesana, jadi melalui cara yang brmacam-

macam adalah sama-sama mencari hari yang baik. Kalau 

bisa jatuhnya pas hari dengan rumus Dadi, jangan jatuh 

dalam rumus Ringkel (Naas) dan sebagainya jadi hal itu bisa 

sempurna. Seandainya ingin mencari hari untuk 

melaksanakan resepsi pernikahan kalau bisa jatuh pada 

rumus Sri, kalau tidak bisa yang jatuh rumus Dadi karena 

yang baik pada rumus tersebut. Jika jatuh rumus Sri itu akan 

kaya raya dalm hal apapun, dan jika jatuh rumus Dadi akan 

menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. 

Semuanya itu sama, hanya saja diantara hitungan yang baik 

adalah yang jatuh pada 2 hitungan tadi (Sri dan Dadi). 

Menurut Kiai asyif bahwa tujuan dalam perhitungan 

weton itu hanya untuk mencari kebaikan sebagaimana yang 

dikatakannya: “Tujuannya sama antara wong jowo dan 

sebagainya keinginannya adalah supaya pamane pas 

mantenan supaya hidupnya iso bahagia, cocok, pamane 

mbangun omah ben berkah omahe, sebetulnya sama tujuane 
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hanya caranya berbeda”.
55

  

 

Diterjemahkan Peneliti: 

Tujuannya sama antara orang jawa dengan yang lainnya, 

yaitu menginginkan adanya kebaikan. Seandainya 

pernikahan supaya hidupnya bahagia dan pasangan yang 

harmonis, dan seandainya ingin membangun rumah supaya 

mendapatkan keberkahan. Sebetulnya tujuannya itu sama 

hanya caranya yang berbeda. 

 

C. Analisis Konstruksi Sosial Pandangan Kiai Terhadap 

Perhitungan Weton 

Berdasarkan keterangan dua informan di atas 

menunjukkan bahwa weton yang digunakan dalam 

pesantren mempunyai model yang berbeda, ada yang 

menggunakan weton hari lahir, menghitung nama dan lain 

sebagainya secara kombinasi antara pola jawa dan 

pesantren, misalkan tidak mengena dalam satu rumus maka 

akan menggunakan rumus lain dan ada juga yang hanya 

                                                             
55 Asyif Hasyim, Pengasuh Pondok, “Perhitungan Weton dan 

Mekanismenya”, Wawancara, Tremas, 14 Desember 2020, Pukul 20.15 

WIB. 
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menggunakan satu rumus saja yang berasal dari kitab. 

Seorang Kiai dalam mengaplikasikan rumus tersebut tidak 

kaku artinya tidak memaksakan sesuai hitungannya 

walaupun berdasar kitab. Dengan demikian, jelaslah bagi 

kita bahwa sesungguhnya pola perhitungan tersebut 

mempunyai landasan, baik dari kitab, dari Kiai, atau dari 

ulama-ulama terdahulu. 

Informan berkali-kali menegaskan bahwa 

perhitungan tersebut hanyalah sebuah prediksi saja yang 

tidak harus kita yakini dan percayai kebenarannya. Sebagai 

seorang hamba yang taat maka hal pertama yang harus 

dilakukan adalah berdoa, mendahului ketetapan Allah bukan 

mencerminkan orang beriman, karena prediksi itu bisa 

terjadi dan bisa saja tidak sebagaimana BMKG (Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) dalam 

menggunakan pola perhitungaanya dalam membaca cuaca, 

dimana hujan bisa terjadi dan bisa saja tidak. 

Perhitungan merupakan langkah antisipatif sebagi 

wujud ikhtiyar lahir dalam mencapai tujuan pernikahan, 

walaupun dengan pola dan rumus yang berbeda. Siapapun 

yang akan melaksanakan acara pasti hanya mempunyai satu 
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permintaan yakni hari baik, pelaksaannya tidak ada kendala, 

dan menjadi keluarga yang sakinah jika pernikahan. 

Sesungguhnya perhitungan merupakan langkah untuk 

mengetahui potensi yang akan terjadi, baik jatuh pada 

potensi baik ataupun tidak. Walaupun demikian, seandainya 

semua pola perhitungan tidak memihak pada pasangan, pola 

perhitungan menjadi sebuah antisipasi yang bisa digunakan. 

Dengan hasil itu pasangan akan selalu berhati-hati dalam 

semua hal, saling mengingatkan, komunikasi yang hangat, 

instropeksi diri, demi menghindari kerusakan rumah tangga 

yang tidak diinginkan. 

Penggunaan pola perhitungan yang ada di pesantren 

merupakan sebuah tradisi keilmuan yang berlandaskan 

ajaran dari para sesepuh terdahulu. Selain itu, ciri khas 

pesantren salaf menjadikan kitab sebagai landasan dan 

pedoman inti dalam mengamalkan amaliah sehari-hari 

setelah Alqur’an dan Hadis. Tabarukkan (mencari 

keberkahan/kebaikan) dari orang alim merupakan 

keniscayaan yang ada di pesantren salaf supaya bertambah 

kebaikannya dari sisi ilmu, amal, kesehatan, harta, maupun 

rizkinya. Dengan demikian apa yang dilakukan Kiai Pondok 
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Tremas semata-mata mecari keberkahan dari para sesepuh 

terdahulu, mengingat ilmu tersebut telah diamalkan dan 

berlandaskan kitab-kitab dari para ulama shalih yang begitu 

alim. 

Sebagai kenyataan sosial, perhitungan weton yang 

ada di pesantren Tremas Pacitan telah dieksternalisasi oleh 

para kiai sesuai dengan cadangan pengetahuan yang mereka 

miliki. Misalnya Gus Wawang yang menganggap perbuatan 

itu merupakan sebuah perhitungan weton, dimana cadangan 

pengetahuannya diperoleh dari orang tua, kakek-kakeknya 

dengan penyebutan perhitungan weton. Pada saat interaksi 

dengan masyarakat sekitar, santri, alumni dan kiai lainnya 

yang sepakat dengan penamaan tersebut maka perhitungan 

weton telah menjadi realitas sosial tersendiri yang 

mempunyai identitas. Dengan demikian perhitungan weton 

dimaknai dan dipelajari oleh para kiai, santri, dan 

masyarakat lain sebagai sebuah konsep perhitungan sesuai 

dengan kemampuan masing-masing individu. Sehingga 

wajar saja seandainya perhitungan weton tersebut 

bermodifikasi dan bermacam-macam pola perhitungan 

sebagai akibat dari internalisasi individu terhadap realitas 
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perhitungan weton. 

Setelah menganalisa apa yang sesungguhnya terjadi 

di pesantren, peneliti menyimpulkan bahwa: 

1. Perhitungan weton merupakan sebuah pola untuk 

mengetahui suatu potensi dalam rumah tangga yang 

akan dijalani oleh pasangan yang akan menikah. 

2. Terdapat beberapa macam pola perhitungan yang 

digunakan, baik berbentuk pola jawa maupun yang 

berlandaskan kitab karangan para ulama. 

3. Di atas perhitungan adalah doa, karena perhitungan 

tersebut hanyalah sebuah langkah ikhtiyar lahir dan 

sebagai antisipatif supaya tujuan pernikahan tercapai 

secara maksimal yang tidak harus diyakini dan 

dipercayai.  

4. Apa yang dilakukan Kiai dalam penggunaan pola 

perhitungan itu adalah tabarukan yaitu mencari 

keberkahan dari orang-orang alim supaya bertambah 

kebaikannya dari sisi apapun. 

5. Perhitungan weton telah dieksternalisasikan oleh para 

kiai sesuai dengan cadangan pengetahuan yang mereka 

miliki kemudian interaksi sosial menyepakati penamaan 
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tersebut sehingga menjadi realitas sosial tersendiri yang 

mempunyai identitas. Internalisasi individu terhadap 

realitas perhitungan weton mengakibatkan 

bermodifikasi dan bermacam-macamnya pola 

perhitungan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PRAKTIK PERHITUNGAN WETON, 

ANALISIS KONSTRUKSI SOSIAL PRAKTIK 

PERHITUNGAN WETON DI PESANTREN 

 

A. Deskripsi Praktik Perhitungan Weton di PP. Tremas  

Pada dasarnya manusia diciptakan Allah senantiasa 

untuk beribadah kepada-Nya. Beribadah beragam 

bentuknya, salah satunya adalah sebuah pernikahan atau 

perkawinan. Dalam masyarakat jawa proses penikahan 

tersebut diselengarakan dengan bermacam-macam tradisi, 

hal itu dapat kita jumpai di tengah-tengah masyarakat 

khususnya jawa. Proses pernikahan di kalangan masyarakat 

khususnya Desa Tremas sebenarnya tidak jauh berbeda 

dengan proses pernikahan yang ada di desa-desa lainya yang 

ada di Kabupaten Pacitan, dimana pasangan yang telah 

sepakat untuk melakukan perkawinan, kemudian memohon 

restu pada orang tua. Terdapat juga sebagian dari mereka 

yang dijodohkan oleh orangtuanya. 

Masyarakat Desa Tremas mengetahui bahwa sebuah 

pernikahan merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam 

agama Islam. Sebagian masyarakat Desa Tremas yang akan 
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melaksanakan pernikahan, maka akan ada hal-hal yang 

terkadang menjadi sebuah kebiasaan yaitu mendatangi salah 

satu Kiai yang ada di Pondok untuk menanyakan hitungan 

nama calon pasangan. Perbuatan itu dilakukan untuk 

mengetahui antara kesejahterahan dan kesengsaraan 

berumah tangga nantinya. 

Pola perhitungan yang dilakukan oleh Kiai Pondok 

Tremas mempunyai beberapa versi, antarai lain pola 

perhitungan weton, pola perhitungan nama, dan pola yang 

paling sederhana yakni anak pertama dengan anak terakhir. 

Ada keunikan yang ditunjukkan dalam pola perhitungan ini, 

dimana tidak hanya fokus dalam satu pola saja melainkan 

dari beberapa pola. 

Sebagaimana pernyataan yang diutarakan Kiai 

Ahmad Dahlan atau yang akrab disapa Gus Wawang selaku 

salah satu pengasuh Pondok Tremas: 

Nek saya pertama itu weton, tidak bisa kalau semuanya 

itu artinya memenuhi syarat semuanya tidak bisa, seng 

penting salah siji keno. Dari sekian itungan kui salah 

siji enek seng keno/seng nanggor. Misalkan itungan 

apapun ndak nyandak, tapi ada mbarep karo ragil kui 

podo karo tumbu ketemu tutup leng. Ini kalo untuk 

wong ndisik wong jowo opo udu aku ra ngerti seng 

penting wong ndisek itungannya seperti itu. Kalau 

pelairan itu ketemu loro pelairan antara kakung karo 

putri kui ketemune piro, neng kono kui enek istilahe 
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enek keterangane umpomo ketemune pitu likur wong 

loro kui, kui apik wonge sugeh tapi salah siji ada orang 

yang bakhil. Dari pasangan tersebut itu ada yang 

bakhil salah satu. Itukan hitungan yo, itunganke kalah 

karo dungo, ojo go anu lo yo.
56

 

 

Diterjemahkan Peneliti: 

Kalau saya pertama itu menggunakan weton, tidak bisa 

kalau harus memenuhi syarat semuanya, yang penting salah 

satu mengena. Dari sekian hitungan itu salah satunya ada 

yang mengena. Misalkan hitungan apapun tidak mengena, 

tetapi antara anak pertama (mbarep) dengan anak terakhir 

(ragil) itu ibarat lubang bertemu tutup, maka itu sudah 

mencukupi atas hitungan. Itu kalau orang zaman dahulu 

entah orang jawa atau orang islam saya tidak tahu, yang 

jelas cara menghitungnya seperti itu. Kalau dari hari 

kelahiran, maka hari lahir antara kedua calon putra maupun 

putri dihitung dan hasilnya berapa, dalam keterangannya 

misal hasil penjumlahan antara kedua pasangan itu 27 maka 

menandakan baik, artinya akan kaya raya namun salah satu 

dari pasangan tersebut pelit. Itu menurut hitungan ya, 

                                                             
56 Ahmad Dahlan, Pengasuh Pondok, “Perhitungan Weton dan 

Mekanismenya”, Wawancara, Tremas, 14 Desember 2020, Pukul 14.20 

WIB. 
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hitungan masih kalah dengan doa. Jangan dibuat patokkan 

apalagi diyakini ya. 

Sesungguhnya penggunaan pola perhitungan yang 

bermacam-macam tersebut supaya menemukan hasil 

rumusan yang sesuai dengan pedoman yang ada. Mengapa 

demikian, karena pada dasarnya hal itu hanya sebuah pola 

perhitungan yang bisa saja terjadi dan bisa saja tidak, 

semuanya hanya potensi yang belum diketahui secara pasti. 

Sebagaimana kelanjutan pernyataan Gus Wawang:  

Dicandak karo pelairan ra kenek, opo itungan seng 

mbarep ra entuk yo ko pertama salah satu. Seumpama 

ada pelairane wes gathuk wes ra usah ko nama. Dadi 

kasus itu nggak hanya satu itu. Gek terus nanti masalah 

pelairan itu tadi yo ketemu pelairan wong loro. Nek ora 

mbarep karo ragil itu sudah menutup semuanya itungan. 

Seng pitu likur wonge sugeh tapi salah satu ada yang 

bakhil, mleching, mboh seng lanang opo seng wedok kui 

dalam rumah tangga itu ada yang mleching. Kasus 

ketemunya pelairan itu enem likur kui biasane nek dadi 

wong tuwo kui dungane mandhi, ngonoke enek dewe-

dewe. Dadi ojo mbok anu lo yo, kui kur itungan kabeh 

kalah karo dungo. Tapi sekali lagi, itu yang utama 

dungo, kui ora kenek go patokan yo kenek go patokan 

tapi ora diyakini nemen-nemen, itu hanya engkreng-

engkrengan. Masalahe awake ke dahului kerso ke ora 

apik karo gusti allah, hanya untuk engkreng-engkreng.
57

 

                                                             
57 Ahmad Dahlan, Pengasuh Pondok, “Perhitungan Weton dan 

Mekanismenya”, Wawancara, Tremas, 14 Desember 2020, Pukul 14.20 

WIB. 
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Diterjemahkan Peneliti: 

Misalkan dihitung dari hari kelahiran tidak mengena 

ataupun dari anak pertama dengan terakhir juga tidak 

mengena, maka dari salah satunya (nama). Seandainya dari 

hasil perhitungan hari kelahiran sudah cocok, maka tidak 

usah dari perhitungan nama. Jadi kasus perhitungan itu tidak 

hanya satu itu. Kalau masalah perhitungan hari lahir harus 

menghitung kedua belah calon, kalau tidak memakai 

patokan anak pertama dengan anak terakhir itu sudah 

mencakup seluruh hitungan. Misalkan hitungan 27 itu akan 

kaya raya namun salah satunya pelit, entah yang laki atau 

yang wanita. Jika hasil hitungan adalah 26 maka biasanya 

seandainya menjadi orang tua doanya sangat mujarab. 

Begitu itu ada sendiri-sendiri. Jadi jangan jadikan keyakinan 

atau patokan, itu hanya hitungan saja semua tidak bisa 

mengalahkan doa. Sekali lagi doa adalah yang paling utama, 

hal itu sebatas boleh jadi rujukan pola namun jangan sekali 

kali diyakini secara pasti. Karena mendahului ketetapan 

Allah itu tidak baik, itu hanya perkiraan semata. 

Lebih lanjut Gus Wawang menuturkan: 

Nami itu kalo ndak pas ya maksude opo ngko playune yo 

kui mau antara selikur, pitu likur, enem likur dadi 

genepane neng kono kui, soale neng kono pedomane 

ngono kui. Jadi seandainya iki kurang namanya, kurang 
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genep yo ditambahi opo ngono lo, gt lo. Yo sekali lagi 

jenenge ngene iki kan kur go engkreng-engkrengan, 

artinya apa kebeh kalah karo dungo. Tapi ngene iki yo 

sok tenanan. Mulo coro wong tuo disek kan itungan itu 

sangat sangat diutamakan, misalkan arep ewuh golek 

dino seng apik, seng padhang mungkin ngko mrembet 

nyang tebane saate kui opo, tebane dino iki opo, dadi 

opo opo. Atau mungkin nanti coro anu wukune barang 

opo, itu kan semuanya ada pelanggerannya, memang 

harus komplit gitu lo.
58

 

 

Diterjemahkan Peneliti: 

Nama itu kalau tidak pas maksudnya hasilnya antara 21, 27, 

26, jadi harus digenapkan pada hasil tersebut. Karena 

pedomannya seperti itu. Jadi seandainya nama itu kurang 

pas, maka ditambahkan supaya hasil hitungannya menjadi 

genap begitu. Sekali lagi hal seperti ini hanya sebatas pola, 

artinya bahwa semua masih kalah dengan doa. Namun hal 

seperti ini kadang-kadang terjadi. Maka kalau orang tua 

zaman dahulu masalah perhitungan sangat diutamakan, 

contohnya jika akan mengadakan resepsi pernikahan mereka 

terlebih dahulu mencari hari yang baik, hari yang cerah, 

bahkan nanti sampai melihat dari sisi wukunya, karena 

semua itu ada aturannya. 

                                                             
58 Ahmad Dahlan, Pengasuh Pondok, “Perhitungan Weton dan 

Mekanismenya”, Wawancara, Tremas, 14 Desember 2020, Pukul 14.20 

WIB. 
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Beberapa kali Gus Wawang selalu mengatakan 

bahwa perhitungan tersebut hanyalah sebuah pola, yang 

semuanya tidak mengalahkan doa manusia. Karena 

mendahului kehendak tuhan itu merupakan hal yang tidak 

baik dan tidak mencerminkan hamba yang taat. Pola yang 

digunakan baik pola yang berupa Kejawen ataupun pola 

yang berdasar kitab semata-mata hanya untuk mengetahui 

sebuah potensi. 

Seirama dengan Gus Wawang, Kiai Asyif salah satu 

pengasuh juga menyampaikan hal demikian walaupun ia 

mendahulukan shalat istikhoroh dalam ikhtiyarnya dan 

hanya menggunakan satu rumus saja: 

Rumuse kui nganggo tanggalan Hijriyah, nek aku cukup 

gae iki. Yen wong Islam kan gentine mulai Maghrib, tapi 

yen jowo mulai Ashar. Repote nek etungan jowo kui 

ribet dadi aku ra gunakne seng jowo. Koyo mbarep karo 

ragil, enek istilah kerubuhan gunung ngono kae. Nek 

aku lewat istikhoroh, la ngko dinone lewat rumus iki. 

Nek Yai Makhrus pokok ojo dino setu. Karena banyak 

cerita yen dino setu kui mboten sae, termasuk seng 

terjadi pas zaman nabi musa. Sebenarnya apik kabeh 

dino kui, tapi enek seng luweh apik, misalnya hari kan 

lebih utama hari jum‟at. Bulan kan lebih utama bulan 

Ramadhan, muharram. Memang dalam kitab yang lain 

niku juga ada hari hari yang baik, setiap hari itu kan 

mempunyai kekhususan, misale hari rabu baik untuk 

menuntut ilmu, hari sabtu ziarah kubur seng penting 
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sebelum terbitnya matahari, hari ahad baik untuk 

memulai menanam dan membangun.
59

 

 

Diterjemahkan Peneliti: 

Rumusnya itu menggunakan tanggalan Hijriyah, kalau saya 

cukup memakai ini saja. Bagi orang Islam pergantian hari 

itu mulai maghrib, sedangkan orang jawa itu dari waktu 

ashar. Susahnya kalau hitungan jawa itu ribet makanya saya 

tidak menggunakannya. Seperti antara anak pertama dan 

terakhir, ada juga istilah keruntuhan gunung itu. Bagi saya 

lebih memilih melalui istikhoroh, dan nanti untuk masalah 

harinya melalui rumus ini. Jika menurut Kyai Mahrus 

pokoknya jangan hari sabtu, karena banyak cerita jika hari 

sabtu itu tidak baik, termasuk yang terjadi pada zaman nabi 

Musa. Sebenarnya semua hari itu baik, namun diantara baik 

itu ada yang lebih baik, misalnya hari yang lebih utama 

adalah hari jum’at, bulan yang lebih utama adalah bulan 

ramadhan, bulan muharram. Memang dalam kitab yang lain 

itu ada keterangan bahwa setiap hari itu ada keistimewaan 

sendiri, misalnya hari rabu baik untuk menuntut ilmu, hari 

sabtu untuk ziarah kubur yang penting sebelum terbitnya 

                                                             
59 Asyif Hasyim, Pengasuh Pondok, “Perhitungan Weton dan 

Mekanismenya”, Wawancara, Tremas, 14 Desember 2020, Pukul 20.15 

WIB. 
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matahari, hari ahad baik untuk memulai menanam dan 

membangun. 

Pola perhitungan tersebut tidak menjadikan satu-

satunya cara untuk berikhtiyar dalam mengetahui sebuah 

potensi yang akan datang. Karena menurutnya yang paling 

penting kita sebagai hamba Allah harus mendekaktkan diri 

kepada-Nya baik dengan cara shalat ataupun berdoa 

kemudian baru disusul menggunakan pola-pola tertentu. 

Jadi jangan sampai mendewakan satu pola tertentu dan 

harus diikutinya, karena ketika hal itu dilakukan maka akan 

terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terkait. Terlebih 

lagi seandainya antara pola jawa berbeda dengan pola yang 

lainnya akan berimplikasi terhadap keharmonisan dalam 

masyarakat. Secara mendasar semua itu baik, yang penting 

niat dan doa kita masing-masing. Sebagaimana pernyataan 

Gus Wawang: 

Itungan jowo kui okeh, versinya lain lain. Saya punya 

rumusnya terutama dilihat dari wuku, wukune barang 

digathukne karo dinone seng plong-plong seng ora 

kenek garis utowo ringkel. Dadi seumpomo nek aku 

goleki dino, aku ngene iki. Memang kabeh kui enek 

rumuse ora gek  ngawut kui ora. Kabeh dino kui apik, 

tapi diantara dino apik kui enek seng luweh apik seng 

kenek digoleki go gawean. Rumus iki bolak balik 

dipraktekne ditakokne wong tuwek mathuk artinya 

mathuk kui serujuk. Jadi jangan sampek istilahnya itu 
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salah paham adanya itungan sehingga dadi rame itu 

ojo, nek iso yo dipasne yo didungakne yo pas apik 

dinane.
60

 

 

Diterjemahkan Peneliti: 

Hitungan jawa itu banyak sekali, versinya berbeda-beda. 

Saya mempunyai rumusnya terutama dilihat dari wuku, 

wuku tersebut disesuaikan dengan hari-hari yang kosong 

atau yang tidak terkena garis pada kolom rumus ini. Jadi 

seandainya saya mencarikan hari, saya melakukannya 

dengan rumus ini. Memang semuanya ini ada rumusnya 

tidak sembarangan. Semua hari yang ada itu baik, namun 

diantara yang baik itu ada yang lebih baik yang bisa dicari 

untuk melaksanakan sebuat acara hajatan. Rumus ini sering 

sekali dipraktekkan dalam masyarakat, dan ketika 

ditanyakan kepada orang tua yang ahli hitungan juga cocok 

artinya sesuai dengan hitungannya. Jadi jangan sampai salah 

faham terkait perhitungan tersebut yang berimplikasi 

terjadinya perselisihan. Kalau bisa ya disesuaikan kemudian 

didoakan terlebih mendapat hari yang baik. 

 

                                                             
60 Ahmad Dahlan, Pengasuh Pondok, “Perhitungan Weton dan 

Mekanismenya”, Wawancara, Tremas, 14 Desember 2020, Pukul 14.20 
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Bagi sebagian masyarakat tentu banyak yang 

bertanya mengenai pola perhitungan tersebut, karena 

biasanya mereka mengetahui dari para nenek moyang yang 

hanya mereka tulis dan tidak mengerti asal usul pola 

tersebut. Dalam tradisi Islam khusunya pesantren salaf 

ketika melakukan sesuatu mereka harus mengetahui secara 

pasti dalil dan dasarnya, khususnya kaitannya masalah 

perhitungan ini. Literatur keislaman banyak sekali kitab 

yang berbicara mengenai perhitungan ini, karena merupakan 

ilmu Nujum (perbintangan). Pondok Tremas memalui Gus 

Wawang mengatakan dasar kitab yang digunakan dalam 

penggunaan pola perhitungan, sebagaimana pernyataannya: 

Kitab sebetulnya ada tapi saya tak go bandingan tok 

artinya opo kitabe Abajadun, sampek ngono kae lo 

urutane itu nanti di poro songo sisane piro sisane piro 

nanti ketemunya disitu itu. Misalkan Ali kan A ne piro 

trus L e piro neng Abajadun kan enek, kui dijumlah 

kabeh diporo songo ngko sisa sisa seng ora iso diporo 

kui piro ketemune. Itu nek karo  Abajadun, nek karo 

aksoro jowo yo nganggo pelairan kui mau. Nek dari 

kitab lain yo enek maneh gone Abu> Makhshar Al-Fala>ki> 
seng enek rumuse wolu kae. Bahkan sampai pada 

kelahiran, dari ibunya siapa, bahkan mengke diusia 

sekian iku akan terjadi gini-gini gini. Aku wegah 

ngomong kui masalahe ngeri, mulakno aku kon 

ngijazahi kui aku ora wani, masalahe aku dewe wedi 

dalam hal hal itu-itu. Seng tak ijazahi misale seng ora 
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mengandung makna yang misterius, penak seng gawe 

Abajadun wae, soale keterangan kui mau ngeri”.
61

 

 

Diterjemahkan Peneliti: 

Kitab sebenarnya ada namun kalau saya hanya untuk 

perbandingan, artinya kitab Abajadun dan seterusnya itu 

nanti dibagi 9 hasilnya berapa ketemunya disana. Misalkan 

Ali A berapa dan L berapa didalam kitab itu dijumlah semua 

dibagi 9 nanti sisanya itu hasilnya. Hal itu seandainya 

memakai cara Abajadun. Namun jika menggunakan aksara 

jawa memakai hari kelahiran itu. Semisal dari kitab lain juga 

ada yaitu kitab miliknya Abu> Makhshar Al-Fala>ki yang 

mempunyai kaidah 8, terlebih disana bisa diketahui bahwa 

usia sekian akan terjadi begini begini. Saya tidak mau 

berbicara hal itu karena sangat mengerikan, makanya saya 

mengijazahi itu tidak berani. Saya mengijazahkan yang 

tidak mengandung makna yang misterius dan mengerikan, 

enak memakai Abajadun saja. 

Senada dengan Gus Wawang, Kiai Asyif juga 

menuturkan adanya dasar kitab dalam penggunaan pola 

perhitungan tersebut, sebagaimana pernyataannya: 

“Dipesantren kui menggunakan Abajadun, tapi liyane kui 

                                                             
61 Ahmad Dahlan, Pengasuh Pondok, “Perhitungan Weton dan 

Mekanismenya”, Wawancara, Tremas, 14 Desember 2020, Pukul 14.20 
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versine pirang2. Nek aku biasane gawe ale maringi Gus 

Hendar ngeten niki, dadi penak ra madak rekoso. Dadi iki 

ke ora sembarange, enek dasare kitab (Maka>rimul 
Akhla>q)”.

62
 

 

Diterjemahkan Peneliti: 

Dipesantren itu menggunakan Abajadun, tapi selain itu 

versinya banyak juga. Kalau saya biasanya menggunakan 

kitab/rumusan dari Gus Hendar ini, jadi enak tidak susah. 

Meskipun demikian, ini tidak sembarangan ada dasarnya 

kitab (Maka>rimul Akhla>q). 

Selain berbagai macam kitab yang menjadi dasar 

dalam pola perhitungan itu, lebih lanjut sesungguhnya 

penggunaan itu telah dilakukan oleh para ulama dan orang-

orang yang alim zaman dahulu, karena telah menjadi tradisi 

dalam pesantren salaf. Selain itu, pada zaman dahulu 

terdapat berbagai macam ilmu termasuk yang bersifat 

kedigdayaan. Dalam mengarang kitab para ulama tentunya 

tidak hanya asal menulis, namun melalui serangkaian 

proses-proses yang tidak mudah. Seperti melakukan puasa, 

shalat, bertapa dan sebagainya. Begitu juga seandainya ada 

kitab/buku kejawen juga tidak menutup kemungkinan dibuat 
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Mekanismenya”, Wawancara, Tremas, 14 Desember 2020, Pukul 20.15 
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demikian. Seperti pernyataan Gus wawang:“Saya yakin 

itungan jowo itu mungkin (kitab Ronggowarsito) olehe 

ngarang kitab kui yo prihatin artinya ora kok kur ngarang 

biasa ora, mesti yo di istikhorohi diriyadhohi dan 

sebagainya, nyatane yo akeh seng pas. Tapi sekali lagi sak 

nduwure itungan yo kui dungo”.
63

 

Diterjemahkan Peneliti: 

Saya yakin hitungan jawa itu kemungkinan yang ada dalam 

kitab Ronggowarsito itu olehnya mengarang tidak hanya 

mengarang begitu saja, pasti juga dengan istikhoroh, dengan 

riya>d{ah dan sebagainya. Hal tersebut bisa dibuktikan 

banyaknya sebuah kejadian yang sesuai dengan hasil 

rumusan. Namun sekali lagi di atas hitungan tersebut adalah 

doa. 

Jelas Sejak dari mbah mbah dulu, banyak bongso 

ngilmu ngilmu klenik coro wong jowone coro arab e 

ngilmu hikmah itu banyak sumbernya, ngilmu bongso 

kejadugan. Mulakno Sekali lagi kabeh kui kalah karo 

dungo, ini hanya untuk pelanggeran tok lah. Mungkin 

banyak orang seng arep ewuh  iki seng apik dinane opo, 

njaluk tulung ya otomatis kita ya mencari dino seng 

apik. Nek menurut agomo dino kui kabeh apek, tapi 
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diantara dino seng apek kabeh kui enek dino seng luweh 

apek, dadi awak e iso mileh.
64

 

 

Diterjemahkan Peneliti: 

Yang jelas sejak dari nenek moyang terdahulu. Banyak 

sekali terkait ilmu-ilmu klenik dalam istilah jawa, sedangkan 

menurut agama berupa ilmu hikmah itu banyak sekali 

sumbernya, terlebih ilmu kedigdayaan.makannya sekali lagi 

semua itu masih kalah dengan doa, hal ini hanya untuk pola 

perhitungan saja. Karena kemungkinan banyak orang yang 

akan melaksanakan acara hajatan meminta hari yang baik, 

maka secara otomatis kita mencarikan yang sesuai dan baik. 

Kalau menurut agama semua hari itu baik, namun diantara 

hari yang baik itu terdapat hari yang lebih baik, sehingga 

kita bisa memilih. 

Sebagai seorang Kiai yang menjadi panutan di 

Pondok dan juga masyarakat sekitar, tentunya segala hal 

yang menjadi hajat dan keinginan masyarakat akan 

bertumpu pada Kiai. Ia sadar bahwa masyarakat itu 

majemuk dan bermacam-macam karakter, sifat, tingkah laku 

dan sebagainya. Masyarakat yang hampir seluruhnya jawa 
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pasti tidak akan melupakan tradisi jawanya, maka dalam 

menjawab segala problematika termasuk masalah 

perhitungan, seorang Kian tidak membenarkan pendapatnya 

sendiri. Ia harus luwes dalam menghadapi masyarakat agar 

terhidar dari perselisihan dan konflik. Karena pada dasarnya 

tujuan dari pada semua pola perhitungan itu sama, yakni 

mencari kebaikan. Hal itu seperti yang dikatakan Gus 

Wawang:“Ya banyak yang kesini, kadang-kadang arep 

mbukak toko dan sebagainya ko kene okeh. Misal wingi 

enek seng arep mantenan yo njauk dino nyang aku, artinya 

apa jenenge wong jowo ora ninggal jawane”.
65

 

Diterjemahkan Peneliti: 

Banyak juga yang datang kesini, terkadang ingin membuka 

toko dan sebagainya juga kesini. Misalkan kemarin ada 

yang mempunyai hajatan resepsi perkawinan juga minta 

petunjuk hari baik kesini, artinya apa namanya orang jawa 

tidak meninggalkan tradisi jawanya. 

Kabeh tujuane seng apek, kabeh tujuane kan yo kono 

kui, dadi melalui gini gini artinya hari yang baik, nek 

iso tebane dino dadi, ojo tebo ringkel dan sebagainya itu 

dadi komplit. Misalkan arep golek go mantenan nek iso 

yo tebo Sri, nek ora yo dadi yang baik itu. Nek Sri kui 
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sugeh segalanya nek dadi yo dadi sakinah mawaddah 

warrohmah, kabeh ki ngono podo wae jane asline, 

Cuma diantara itungan seng apik diantar loro kimau 

tebone.
66

 

 

Diterjemahkan Peneliti: 

Semua tujuannya adalah yang baik, karena memang semua 

tujuannya ya kesana, jadi melalui cara yang brmacam-

macam adalah sama-sama mencari hari yang baik. Kalau 

bisa jatuhnya pas hari dengan rumus Dadi, jangan jatuh 

dalam rumus Ringkel (Naas) dan sebagainya jadi hal itu bisa 

sempurna. Seandainya ingin mencari hari untuk 

melaksanakan resepsi pernikahan kalau bisa jatuh pada 

rumus Sri, kalau tidak bisa yang jatuh rumus Dadi karena 

yang baik pada rumus tersebut. Jika jatuh rumus Sri itu akan 

kaya raya dalam hal apapun, dan jika jatuh rumus Dadi akan 

menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. 

Semuanya itu sama, hanya saja diantara hitungan yang baik 

adalah yang jatuh pada 2 hitungan tadi (Sri dan Dadi). 

Tidak jauh berbeda dengan Gus wawang, Kiai Asyif 

menyatakan tujuan perhitungan tersebut yang menghendaki 

sebuah kebaikan dan keberkahan walaupun dengan cara 

yang berbeda:“Tujuannya sama antara wong jowo dan 
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sebagainya keinginannya adalah supaya pamane pas 

mantenan supaya hidupnya iso bahagia, cocok, pamane 

mbangun omah ben berkah omahe, sebetulnya sama tujuane 

hanya caranya berbeda”.
67

  

 

Diterjemahkan Peneliti: 

Tujuannya sama antara orang jawa dengan yang lainnya, 

yaitu menginginkan adanya kebaikan. Seandainya 

pernikahan supaya hidupnya bahagia dan pasangan yang 

harmonis, dan seandainya ingin membangun rumah supaya 

mendapatkan keberkahan. Sebetulnya tujuannya itu sama 

hanya caranya yang berbeda. 

Dalam membantu mencarikan rumus perhitungan 

baik untuk mengetahui potensi dari nama pasangan maupun 

mencari hari baik untuk hajatan terkadang Kiai mengalami 

hambatan. Hambatan itu bisa saja terjadi karena hari yang 

diinginkan oleh orang yang mempunyai hajat itu dalam 

rumusnya tidak baik. Namun demikian, sikap Kiai tidak 

menyalahkan keinginannya. Ia berusaha menawarkan 

dengan hari lain, andaikan tidak sesuai maka Kiai menuruti 

keinginannya sambil mengajak berdoa membenarkan niat. 
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Ya kadang-kadang gini yang ditentukan oleh seng arep 

duwe hajat iku antara dino dino seng dikarepne wong 

kui mau, kadang kadang ora enek seng cocok. Misalkan 

enek uwong sok syawal iki arep mantu tapi nek saget 

ampun sampek tanggal 15 syawal, sebab 15 syawal 

anak anak kulo sami wangsul. Ndelalah antara tanggal 

4 tekan 15 syawal ora enek seng apik, tapi ada salah 

satu yang nyantol misalkan tebane dinane resik saya 

ambil salah satu kiro-kiro seng rodok cocok bismillah 

diniati, seng penting awak e bismilah dungo niati seng 

apik insyaallah dadine apik. Mulakno kaben ke tak 

omongke kalah karo dung”. Misalkan jenenge ora pas 

yo ditambahi, Ali dadi Muhammad Ali go ngelabuhi gen 

pas genep itungane. Itupun tidak merubah dari akte atau 

ijazah yang ada.
68

 

 

Diterjemahkan Peneliti: 

Terkadang begini, yang ditentukan oleh orang yang 

mempunyai hajat itu antara hari-hari yang diinginkannya 

terkadang tidak sesuai dengan rumus yang ada. Misalnya 

orang mencari hari pada bulan syawal akan melaksanakan 

pernikahan, namun syaratnya jangan melampaui tanggal 15 

syawal karena anak-anaknya akan kembali. Ternyata antara 

tanggal 4 sampai tanggal 15 itu tidak ada hari yang sangat 

baik, namun salah satunya ada yang menunjukkan agak baik 

                                                             
68 Ahmad Dahlan, Pengasuh Pondok, “Perhitungan Weton dan 

Mekanismenya”, Wawancara, Tremas, 14 Desember 2020, Pukul 14.20 

WIB. 



108 
 

 
 

ya saya ambil itu, yang penting kita berdoa dan 

berkeinginan yang baik insyaallah menjadi baik. Makanya 

semuanya saya katakan kalah dengan doa. Apabila dalam 

perhitungan nama tersebut tidak cocok dengan hasil 

rumusan, maka ditambahkan dengan nama yang sekirannya 

sesuai dengan rumus. Contohnya nama Ali yang 

ditambahkan menjadi Muhammad Ali, hal ini hanya untuk 

mensiasati supaya sesuai dengan hasil rumusan yang ada. 

Penambahana nama itu tidak merubah yang telah tertulis 

dalam akta kelahiran maupun ijazah yang ada. 

Menurut Gus Wawang Pola perhitungan hanya untuk 

meminimalisir sebuah potensi yang akan terjadi yang tidak 

diketahui secara pasti. Hanya saja terkadang hitungan itu 

sesuai dengan kejadian. walaupun demikian, pola tersebut 

tidak menjadi sebuah keyakinan yang mendalam, sifatnya 

hanya untuk meminimalisir potensi:“Saya pernah pas enek 

uwong wes saling kenal, wis silaturrohmi ngalor ngidul. La 

mumpung urung kadung aku njajal ngitung tanpa 

sepengetahuan mereka. Ternyata itunganku kui ora pas 

coro diterusne iso pedot, ternyata  jarak telung dino pedot 

tenan tanpa enek intervensi. Ya mungkin sebelum 
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silaturrahmi pasangan kui mau wes nduwe masalah”.
69

 

Diterjemahkan Peneliti: 

Saya pernah mengalami ketika ada pasangan yang telah 

saling kenal, kemudian telah bersilaturrahmi antar dua 

keluarga. Sebelum semuanya terjadi (pernikahan) saya 

mencoba menghitungnya tanpa sepengetahuan pihak lain. 

Ternyata hitungan saya itu menunjukkan ketidak sesuaian 

dengan rumus yang ada, andaikan diteruskan akan berpisah. 

Setelah perhitungan tersebut sekitar jarak tiga hari kedua 

pasangan tersebut benar-benar berpisah tanpa ada intervensi 

pihak lain. Kemungkinan sebelum terjadi silaturrahmi 

tersebut memang pasngan itu telah bermasalah. 

 

B. Analisis Konstruksi Sosial Praktik Perhitungan 

Weton di Pesantren 

Pondok Pesantren Tremas secara geografis terletak 

di 11 kilometer sebelah timur dari pusat kota Kabupaten 

Pacitan merupakan salah satu pondok tertua di Indonesia. 

Dalam sejarah disebutkan bahwa pondok ini didirikan oleh 

KH. Abdul Manan Dipomenggolo sekitar tahun 1825 dan 
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sampai dengan saat ini, Pondok Tremas telah mengalami 

enam periode kepemimpinan. Secara spesifik Pondok 

Tremas berada di tengah-tengah masyarakat dan 

bersentuhan langsung dengan orang sekitar. Terbukti bahwa 

keunikan pondok ini adalah adanya jalan raya sebagai lalu 

lalang masyarakat Desa Tremas dan sekitarnya yang berada 

di tengah pondok. Dengan demikian, keberadaan komplek 

pondok seakan menajdi terbelah menjadi dua bagian antara 

utara dan selatan. 

Interaksi sosial para warga pondok dan masyarakat 

sekitar tidak bisa dipisahkan, karena keduanya merupakan 

sebuah interaksi yang simbiosis mutualisme. Warung 

makan, toko, dan lain sebagainya yang disediakan 

masyarakat menjadi langganan para santri serta menjadi 

tempat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga 

kebudayaan, tradisi, realitas sosial antara keduanya menjadi 

satu kesatuan yang utuh. Misalnya kaitannya dengan 

perhitungan weton yang ada di pesantren ini, selain menjadi 

tradisi kiai, santri dan alumni, tidak sedikit masyarakat Desa 

Tremas dan sekitarnya yang menerapkannya. 

Asumsi awal dalam realitas sosial adalah bahwa 

realitas sosial itu dikonstruksikan oleh manusia. Karena 

dikonstruksi oleh manusia maka bisa jadi suatu realitas 
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sosial itu ada yang diterima dalam suatu masyarakat tertentu 

dan ada yang menolaknya. Penjelasan sederhana dalam 

proses konstruksi sosial itu berlangsung misalkan sebagai 

seorang individu dalam menyebut sebuah realitas sosial 

sesuai dengan makna kemampuan yang ada di dalam diri 

individu tersebut. Dalam diri individu terdapat sebuah 

cadangan pengetahuan yang didapatkan melalui 

pengalaman, tempat, orang lain dan sebagainya sehingga 

manakala ia melihat sebuah realitas sosial akan 

menyebutnya sesuai dengan stok pengetahuan yang ada 

dalam dirinya. Penyebutan realitas sosial itu sesuai dengan 

kebiasaan-kebiasaan yang ada padanya yang disebut sebagai 

proses pembiasaan atau habituasi. 

Terdapat tiga tahapan/momen dalam pembentukan 

konstruksi sosial yaitu: tahap eksternalisasi, tahap 

objektivasi, dan tahap internalisasi. Tahap eksternalisasi 

merupakan proses adaptasi diri dimana individu melihat 

kenyataan sosial, realitas sosial, kemudian akan 

memahaminya sesuai dengan pemahaman subjektif dirinya. 

Pemahaman subjektif akan dipengaruhi oleh cadangan 

pengetahuan yang ada pada individu tersebut, dan dia akan 

memaknai realitas sosial itu sesuai dengan kebiasaan-

kebiasaan yang ada pada masyarakatnya. Pemaknaan ini 
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tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat plural. Dengan 

demikian sebuah realitas sosial yang sama akan dimaknai 

berbeda antara satu individu dengan individu yang lain 

sesuai dengan makna subjektifnya. Pada tahap ini kiai 

Tremas mencoba beradaptasi dengan teks-teks kitab suci 

atau kitab rujukan mengenai masalah keluarga dan tujuan 

berumah tangga, karena weton bertujuan untuk membaca 

akan nasib masa depan keluarga. Kiai berargumentasi 

mengenai fenomena perhitungan weton ini dengan dasar 

teks kitab suci maupun kitab rujukan pendahulunya yang 

dapat menguatkan pendapatnya. Dalam konteks ini, kiai 

memposisikan teks dan kitab rujukan sebagai pandangan 

hidup, termasuk dalam bertindak dan melaksanakan 

perhitungan weton. 

Tahapan objektivasi adalah ketika individu 

memahami realitas sosial, maka realitas sosial tersebut lepas 

dari individunya (ada di luar individu), sehingga menjadi 

kenyataan sosial tersendiri. Ketika telah menjadi kenyataan 

sendiri, maka akan berubah atau memiliki unsur-unsur yang 

lain, misalnya dia memiliki pengaruh pembuatan makna. 

Objektivasi adalah sebuah kenyataan yang ada di luar 

individu, namun ia diproduksi oleh individu menjadi sebuah 

realitas tersendiri, kemudian objektivasi itu juga 
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memproduksi individu. Setelah menjadi realitas di luar ia 

akan memproduksi dan mempengaruhi individu, sehingga 

individu memaknai atau mempelajari objektivasi yang sudah 

ada di luar dengan cara atau proses internalisasi. Tahapan 

internalisasi adalah  tahapan yang didapatkan melalui 

sosialisasi. 

Perhitungan weton yang telah ada di tengah-tengah 

masyarakat luas dan khususnya yang terjadi di pesantren 

merupakan sebuah realitas sosial, hal ini sesuai dengan 

asumsi awal yang menyatakan bahwa realitas sosial 

merupakan kenyataan yang dikonstruksi sendiri oleh 

masyarakat. Dalam penyebutan perhitungan weton ini sesuai 

dengan cadangan pengetahuan yang dimiliki individu, baik 

yang ia dapat dari pengalaman, tempat, dari orang lain dan 

sebagainya. 

Seorang kiai yang menyebutkan dengan makna 

perhitungan weton karena pengetahuan yang ia peroleh dari 

gurunya, keluarga dan lingkungannya adalah seperti itu, 

sehingga ketika melihat realitas yang berbentuk pola 

perhitungan sebuah potensi dalam calon keluarga ia 

menyebutnya dengan perhitungan weton. Penyebutan 

tersebut tidak lepas dari apa yang telah menjadi kebiasaan 

yang ada pada diri dan lingkungannya atau yang disebut 
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proses habituasi. Realitas sosial mengharuskan seseorang 

untuk memberi respon terhadapnya, baik berupa 

penerimaan, penyesuaian, atau penolakan. Dengan hal ini, 

perhitungan weton yang telah menjadi kebiasaan di 

pesantren menuntut seseorang untuk memberikan respon, 

baik berupa adaptasi, atau menolaknya. 

Dalam teori ini, Berger mengatakan terdapat tiga 

tahapan dalam sebuah konstruksi sosial yang ada di 

masyarakat. Pertama adalah tahap eksternalisasi dimana 

kenyataan sosial di Pondok Tremas berupa pola perhitungan 

potensi kebahagiaan atau kesengsaraan bagi pasangan 

dimaknai sebagai perhitungan weton oleh subjektif kiai, 

kemudian kiai tersebut bertemu dengan kiai lain, atau para 

santri dan masyarakat sekitar yang juga memaknai hal itu 

dengan perhitungan weton. Dengan demikian terjadi 

pemaknaan secara kolektif terhadap realitas sosial 

perhitungan weton dalam mencari potensi kebahagiaa dan 

kesengsaraan bagi pasangan. Maka kemudian perhitungan 

weton ini menjadi realitas sosial yang ada di Pondok Tremas 

Pacitan., karena apa yang ia ketahui dan menjadi kebiasaan 

dalam masyarakat adalah demikian. 

Pemaknaan yang bertumpu pada subjektif 

adakalanya mempunyai makna lain bagi kiai di lain 
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pesantren, entah dengan penyebutan perhitungan nama 

calon, perhitungan kasih sayang, dan lain sebagainya sesuai 

dengan cadangan pengetahuan dan kebiasaan di masyarakat 

tersebut. 

Pada saat perhitungan weton telah difahami oleh 

individu, maka perhitungan weton tersebut lepas darinya 

dalam arti berada di luar individu itu, sehingga menjadi 

kenyaatan sosial tersendiri. Ketika perhitungan weton ini 

telah menjadi kenyataan sosial tersendiri ia akan berubah 

atau memiliki unsur-unsur lain, dan inilah tahapan yang 

disebut dengan objektivasi. Sederhananya perhitungan 

weton menjadi sebuah objek keyataan sosial yang berada di 

pesantren, sehingga ia berperan memproduksi atau 

mempengaruhi individu yang menjadikan individu itu akan 

memaknai dan mempelajari perhitungan weton yang sudah 

berada di luar individu dengan cara internalisasi. 

Dalam tahapan internalisasi, individu sebagai 

kenyataan subjektif dalam menafsirkan perhitungan weton 

yang ada. Pada momen ini, individu akan menyerap segala 

hal yang berkaiatn dengan weton kemudian direalisasikan 

dengan cara subjektif atau pemaknaan individu. Proses 

internalisasi ini didapat dengan cara sosialisasi, dalam hal 

ini konsep perhitungan weton bisa diperoleh tatkala ia masih 
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kecil atau yang ia peroleh saat ia telah dewasa. Proses 

sosialisasi ini terdapat orang-orang yang berpengaruh dalam 

mentransformasikan pengetahuan dan kenyataan objektif 

pada individu karena untuk mempertahankan kenyataan 

subjektifnya. Orang-orang berpengaruh ini menduduki 

tempat yang paling sentral dalam mempertahankan 

kenyataan. Pada taraf selanjutnya atau yang terakhir 

perhitungan weton menjadi sebuah identitas di masyarakat 

yang mempunyai karakteristik. Ketika telah menemukan 

wujudnya, maka adakalanya ia dipelihara, dimodifikasi, atau 

dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa ketika konsep 

perhitungan weton telah menjadi objek kenyataan di luar 

individu, maka akan dimaknai, dipelajari dan direalisasikan 

sebagai sebuah konsep perhitungan secara subjektif. Konsep 

perhitungan weton itu selanjutnya disosialisasikan kepada 

orang lain melalui orang yang berpengaruh. Dari pemaparan 

di atas menjadi jelas bahwa peran kiai sangat berpengaruh 

dalam mensosialisasikan konsep perhitungan weton 

sehingga menjadi kenyataan dan menjadi identitas di 

pesantren. Ketika konsep perhitungan weton telah 

ditemukan wujudnya, ia akan dipelihara dan dilestarikan, 

atau dimodifikasi sebagaimana adanya variasi-variasi baru 
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pada konsep perhitungan weton di pesantren, atau malah 

dibentuk ulang dengan adanya temuan-temuan baru dalam 

hubungan sosial 

Dari pemaparan di atas peneliti menyimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Perhitungan weton di pesantren merupakan realitas 

sosial yang dikonstruksikan sendiri oleh masyarakat. 

2. Perhitungan weton yang telah menjadi kebiasaan di 

pesantren menuntuk seseorang untuk memberikan 

respon terhadapnya, baik berupa adaptasi, atau 

menolaknya. 

3. Terdapat tiga tahapan dalam konstruksi perhitungan 

weton ini: 

a. Tahap eksternalisasi: perhitungan weton merupakan 

pemaknaan subjektif sesuai dengan cadangan yang 

dimiliki individu, baik yang ia dapat dari pengalaman, 

tempat, dari orang lain dan sebagainya. 

b. Tahap objektivasi: perhitungan weton telah difahami 

oleh individu, maka perhitungan weton tersebut berada 

di luar individu, sehingga menjadi kenyaatan sosial 

tersendiri. 
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c. Tahap internalisasi: memaknai dan mempelajari 

perhitungan weton yang sudah berada di luar individu 

secara kenyataan subjektif kemudian mensosialisasikan 

untuk mempertahankan kenyataan subjektifnya 

sehingga menjadi sebuah identitas di pesantren. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Perhitungan weton di Pondok Tremas Pacitan 

merupakan sebuah pola untuk mengetahui suatu potensi 

dalam rumah tangga yang akan dijalani oleh pasangan 

yang akan menikah. Terdapat beberapa macam pola 

perhitungan yang digunakan, baik berbentuk pola jawa 

maupun yang berlandaskan kitab karangan para ulama-

ulama terdahulu. Di atas perhitungan adalah doa, karena 

perhitungan tersebut hanyalah sebuah langkah ikhtiyar 

lahir dan sebagai antisipatif supaya tujuan pernikahan 

tercapai secara maksimal yang tidak harus diyakini dan 

dipercayai. Apa yang dilakukan kiai Pondok Tremas 

dalam menggunakan pola perhitungan itu meruapakan 

suatu tabarukan yaitu mencari keberkahan dari orang-

orang alim supaya bertambah kebaikannya dari sisi 

apapun. 

2. Perhitungan weton di Pondok Tremas merupakan 

realitas sosial yang dikonstruksikan sendiri oleh 

masyarakat khususnya para kia, santri dan alumni. 
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Perhitungan weton yang telah menjadi kebiasaan di 

pesantren menuntuk seseorang untuk memberikan 

respon terhadapnya, baik berupa adaptasi, atau 

menolaknya. Terdapat tiga tahapan dalam konstruksi 

perhitungan weton ini: 

a. Tahap eksternalisasi: perhitungan weton merupakan 

pemaknaan subjektif sesuai dengan cadangan 

pengetahuan yang dimiliki individu, baik yang ia dapat 

dari pengalaman, tempat, dari orang lain dan 

sebagainya. 

b. Tahap objektivasi: perhitungan weton telah dipahami 

oleh individu, maka perhitungan weton tersebut berada 

di luar individu, sehingga menjadi kenyaatan sosial 

tersendiri. 

c. Tahap internalisasi: memaknai dan mempelajari 

perhitungan weton yang sudah berada di luar individu 

secara kenyataan subjektif kemudian mensosialisasikan 

untuk mempertahankan kenyataan subjektifnya 

sehingga menjadi sebuah identitas di pesantren. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan 

yang telah diuraikan sebelumnya bahwa perhitungan weton 

di Pondok Tremas merupakan sebuah konstruksi sosial yang 

telah menjadi identitas di pesantren khususnya dan 

masyarakat sekitar secara umum yang mempunyai landasan 

kitab-kitab ulama. Praktek perhitungan ini hanyalah sebuah 

pola yang bersifat antisipatif yang bisa saja terjadi dan bisa 

saja tidak. Dengan demikian peneliti membirikan saran 

untuk memperhatikan dan melakukan hal-hal berikut ini: 

1. Bagi kiai pesantren yang menggunakan perhitungan ini 

sebaiknya tetap menjaga dan melestarikan tradisi 

keilmuan yang telah diwariskan oleh para ulam 

terdahulu, sehingga tradisi keilmuan tetap terjaga 

dengan baik. 

2. Kiai dalam menggunakan konsep ini sebaiknya 

mempunyai beberapa metode, karena sebagai panutan 

para masyarakat yang bermacama-macam harus mampu 

mengakomodir tiap-tiap individu yang berbeda sifat, 

sikap, dan karakter. 

3. Bagi masyarakat umum sebaiknya tidak menjadikan 

konsep ini sebagai pedoman final yang harus diyakini 

dan diikuti, karena konsep ini hanyalah sebuah pola 
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perhitungan. Bagi kita sebagai umat yang beriman 

hendaknya meletakkan tawakal dan doa kepada Allah 

sebagai pijakn paling utama. 

4. Bagi peneliti selanjutnya agar mengembangkan 

penelitian ini demi perluasan generalisasi dengan 

mengambil subjek, materi yang berbeda, ruang lingkup 

yang lebih luas dan alokasi penelitian yang maksimal. 
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