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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul Tradisi Mondosiyo dalam Perspektif Pendidikan, Studi 

Kasus Tradisi Bersih Desa Mondosiyo di Pancot, Kalisoro, Tawangmangu. Skripsi 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan keberadaan upacara tradisi bersih desa 

Mondosiyo, menjelaskan tradisi bersih desa Mondosiyo dalam perspektif 

pendidikan, di dusun Pancot, Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat 

deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan pencatatan isi dokumen. Analisa 

antar data digunakan untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. 

Tradisi bersih desa Mondosiyo adalah ungkapan wujud syukur kepada sang 

Pencipta. Terbentuknya rasa syukur tersebut merupakan gabungan dari sifat 

pembawaan manusia dan didukung oleh lingkungan tradisi Mondosiyo. 

Pembelajaran masyarakat Pancot terhadap tradisi bersih desa Mondosiyo 

melalui proses yang disebut proses pembelajaran. Adapun proses pembelajaran 

tersebut adalah melalui tahapan imitasi, identifikasi dan internalisasi. Dari proses 

pembelajaran di masyarakat Pancot mempunyai kesimpulan, yaitu usaha 

melestarikan tradisi bersih desa Mondosiyo. Upaya tersebut sifatnya mutlak tidak 

bisa ditawar dan diganggu gugat oleh pihak manapun, termasuk keyakinan agama 

mayoritas masyarakat yakni Islam. 

Hasil konstruksi masyarakat Pancot melalui interaksi mereka terhadap 

obyek, fenomena, pengalaman dan lingkungan mereka menghasilkan dukungan 

yang kuat terhadap tradisi bersih desa Mondosiyo. Konstruksi masyarakat tersebut 

adalah hasil intepretasi mereka sendiri oleh masing-masing orang, yang mungkin 

ditransfer dari seseorang kepada orang lain. 

 

Kata Kunci: Tradisi bersih desa, Mondosiyo, Perspektif Pendidikan  



MOTTO 

 

إِنما تنقُض عرى اِْإلسالَمِ عروةً عروةً إِذَا نشأَ           
ةيلاهالْج رِفعالَ ي نالَمِ مي اِْإلسف  

 

 

Sesungguhnya rusaknya ikatan Islam setali demi 

setali apabila muncul dikalangan umat Islam 

orang yang tidak mengetahui kejahiliyahan 

(Umar bin Khathab, dalam Majmu’ Rasail              

was Samail, Ibnu Taimiyyah). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Tradisi Bersih Desa Mondosiyo di desa Pancot, Kalisoro, 

Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah tercatat sebagai obyek wisata 

Nasional di Kabupaten Karanganyar (wisatabenewskp.blogspot.com).  

Bagi orang Jawa yang akrab dengan ilmu kejawen, membaca kalimat 

Mondosiyo tidak asing lagi, sebab dalam tradisi kejawen kandungan makna 

kalimat itu merupakan semacam ramalan, yang menjelaskan watak 

seseorang dengan wuku Mandasia atau Mondosiyo. 

Mondosiyo  adalah nama salah satu di urutan ke-14 dari 30 wuku 

berdasarkan kalender Jawa. Nama-nama wuku yang dikenal masyarakat 

Jawa, dimulai dari wuku Sinta, kemudian Landep, Wukir, Kurantil, Tolu, 

Gumbreg, Warigalit, Wariagung, Julungwangi, Sungsang, Galungan, 

Kuningan, Langkir, Mondosiyo, Julungpujut, Pahang, Kuruwelut, Marekeh, 

Tambir, Medhangkungan, Maktal, Wuye, Manahil, Prangbakat, Bala, Wulu, 

Wayang, Kulawu, Dhukut, dan terakhir Watugunung (Swie, tt: 6). 

Wuku-wuku yang dalam kalender berlangsung selama tujuh hari 

tersebut, dipercaya masyarakat Jawa tradisional berpengaruh terhadap watak 

seseorang sesuai dengan wukunya, namun, bagi masyarakat desa Pancot, 

Desa Kalisoro, di kawasan objek wisata Tawangmangu, wuku Mondosiyo 



memiliki makna sangat khusus yaitu sebuah tradisi "bersih desa" yang 

dilakukan masyarakat setempat setiap tujuh bulan sekali. 

Makna bersih Desa dalam pembahasan ini adalah membersihkan desa 

dari gangguan roh-roh leluhur. Mereka percaya roh-roh leluhur akan murka 

mengancam ketentraman hidup masyarakat jika tidak dipenuhi 

permintaannya  (Wawancara dengan Slamet Lastri, 6 April 2009). 

Pengaruh budaya Mondosiyo terhadap masyarakat bergantung 

terhadap pembawaan dan lingkungan sekitar bertemu pada satu titik. 

Pembawaan watak butho cenderung keras hati sulit menerima pengaruh 

perubahan pemikiran lain. Lingkungan tradisi mewarnai dan 

menyempurnakan model pemikiran dan sikap masyarakat di desa Pancot. 

Pembentukan warna masyarakat tersebut tidaklah melalui sebuah 

pendidikan atau institusi resmi selayaknya pendidikan formal di sekolah, 

tetapi sebuah pendidikan informal yang berjalan dan berlalu di sebuah 

masyarakat, yaitu sebuah kecenderungan motivasi kehadirannya dilandasi 

oleh motivasi sosial kemasyarakatan. 

Pengetahuan hasil konstruksi manusia, manusia mengkonstruksi 

pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, 

pengalaman, dan lingkungan mereka. Walau masyarakat mayoritas 

mendukung dan berperan aktif dalam tradisi bersih desa Mondosiyo, namun 

pengetahuan hasil konstruksi setiap pribadi berbeda-beda. Hal ini sangat 

dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan faktor lingkungan. Di antara 

masyarakat Pancot, ada pula yang tidak setuju dengan tradisi tersebut walau 



dia lahir besar dan dewasa di tempat tersebut. Hal inilah yang mendasari 

munculnya kelompok masyarakat yang mereka sebut dengan kelompok 

santri, kelompok abangan dan kelompok adat. Walau secara administrasi 

pemerintahan, 99% beragama Islam, hanya satu keluarga saja yang 

beragama Kristen Katholik. 

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut diatas, ada yang 

menarik untuk meneliti lebih jauh tentang tradisi Bersih Desa Mondosiyo di 

desa Pancot tersebut. Dengan harapan, bisa terungkapnya sisi-sisi positif 

dari segi pendidikan bisa diambil manfaat untuk pengembangan pendidikan 

masyarakat pada umumnya. 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dari maksud penulisan 

judul di atas, penulis perlu menjelaskan arti-arti istilah judul tersebut:  

1. Tradisi Mondosiyo 

Tradisi diartikan sebagai sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan 

oleh masa lalu ke masa sekarang (Pensi, 1985: 9).  Di sini dijelaskan 

apakah yang diwariskan itu obyek atau konstruksi budaya.  

Mondosiyo adalah nama salah satu di urutan ke-14 dari 30 wuku 

berdasarkan kalender Jawa. Wuku adalah penanggalan Jawa (Tan 

Khoen Swie, tt: 6).   

Adapun makna Mondosiyo dalam penelitian ini adalah menunjuk 

kepada kegiatan bersih desa yang dilakukan oleh masyarakat Pancot 

setiap tujuh bulan sekali (Wawancara dengan Sular, 6 April 2009). 



Dapat difahami bahwa tradisi Mondosiyo adalah suatu kegiatan 

yang diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang yang dilaksanakan 

setiap 7 bulan sekali atau tepatnya setiap 210 hari sekali tepat wuku 

Mondosiyo, yang disebut pula dengan tradisi bersih desa Mondosiyo 

(Wawancara dengan Sular, 6 April 2009) yang dilaksanakan di desa 

Pancot, Kalisoro, Tawangmangu. 

2. Perspektif  

Perspektif adalah pandangan atau cara pandang suatu peristiwa 

(D Powel, 1990). 

2. Pendidikan 

Pendidikan berasal dari kata dasar ’didik’ yang mendapat awal 

dan akhiran pe-an. Berubah menjadi kata kerja mendidik yang berarti 

membantu anak untuk menguasai aneka pengetahuan, ketrampilan, 

sikap dan nilai yang diwarisi dari keluarga dan masyarakatnya (Arif, 

2009: 5). Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai usaha 

menuntun segenap kekuatan kodrat yang ada pada anak baik sebagai 

individu manusia maupun sebagai anggota masyarakat agar dapat 

mencapai kesempurnaan hidup (Arif, 2009: 8). 

3. Studi Kasus 

Studi kasus yang dalam bahasa asalnya dari kata Case Study 

(Usman, 2008:  139). Studi dalam bahasa Inggris diartikan dengan a 

map, customs yang maksudnya adalah mempelajari. Dan kasus berasal 



dari bahasa Inggris case yang diartikan dengan perkara atau keadaan 

yang sebenarnya (D Powel, 1990).  

4. Bersih Desa 

Makna bersih Desa adalah membersihkan desa dari gangguan 

roh-roh leluhur (Wawancara dengan Slamet Lastri, 6 April 2009). 

5. Pancot, Kalisoro, Tawangmangu 

Pancot adalah nama Desa, Kalisoro adalah nama Kalurahan, 

Tawangmangu adalah nama Kecamatan. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa tradisi Mondosiyo 

dalam perspektif pendidikan adalah sebuah upaya mengambil pelajaran 

positif dari tradisi bersih desa Mondosiyo yang berjalan secara turun 

temurun, yang tradisi ini berlaku di desa Pancot, Kalisoro, 

Tawangmangu. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti 

mengambil perumusan masalah: Bagaimana tradisi bersih desa Mondosiyo 

dalam perspektif pendidikan di Pancot, Kalisoro, Tawangmangu? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi bersih desa 

Mondosiyo dalam pespektif Pendidikan. 



2. Kegunaan Penelitian 

Temuan-temuan hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya 

khazanah ilmiah dan kajian tentang hubungan sosial budaya 

keagamaan khususnya tradisi Bersih Desa Mondosiyo dan 

hubungannya dengan pendidikan.  

Penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi sebagian sumber 

yang signifikan dalam memasok informasi dan rekomendasi yang 

bermanfaat bagi masyarakat Pancot khususnya dan masyarakat 

Indonesia umumnya yang berkaitan dengan pendidikan. 

E. Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian sebelumnya menyuguhkan tentang laporan 

kegiatan budaya, potensi wisata dan pendalaman sejarah, seperti:  

1. Willyanto Wardhana, Jurusan Ilmu Komunikasi, (FISIP UNS, 

2008). Judul Penelitian: “Mandasiya” (Sebuah Video Dokumenter Tentang 

Upacara Adat Mandhasia di desa Pancot, Kelurahan Kalisoro, Kecamatan 

Tawangmangu). Tujuan Penelitian ini adalah: a. Mengetahui proses-proses 

komunikasi antarbudaya dalam munculnya upacara Bersih Desa Mandhasia 

di lingkungan Pancot. b. Mengetahui bagaimana upacara bersih Desa 

Mandhasia di Lingkungan Pancot dapat menjadi media berkumpul warga 

yang berfungsi sebagai peredam konflik. 

2. Kristiandi SS, Jurusan Pendidikan Bahasa & Seni (FKIP UNS, 

2007). Judul Penelitian: “Makna dan Fungsi Kesenian Rakyat "Reog 



Tradisi" dalam Konteks Ritual Upacara Adat Mondosiyo di Tawangmangu, 

Kabupaten Karanganyar”. Tujuan penelitian ini adalah: a. Mendiskripsikan 

latar belakang sejarah dan perkembangan keberadaan kesenian rakyat ” reog 

tradisi” di Tawangmangu, kabupaten Karanganyar yang hingga sekarang 

masih menjadi bagian integral dengan upacara adat Mondosiyo. b. Ingin 

mengetahui data empirik tentang proses dan bentuk penyajian kesenian 

”reog tradisi” sebagai seni pertunjukan rakyat yang terkait dengan pola 

susunan tari-tarian, iringan musik, tata rias, dan busana, serta makna 

simbolisme yang terkandung didalamnya. c. Ingin menemukan makna dan 

mengetahui fungsi pertunjukan kesenian rakyat ”reog tradisi” baik bagi 

kehidupan masyarakat setempat, maupun bagi para pelaku kesenian dalam 

konteks upcara adat Mondosyo di Tawangmangu. 

3. Drs Akhmad Arif Musadad M.Pd. (FKIP UNS, 2005). Judul 

Penelitian: “Makna Pertapaan Pringgodani dan Petilasan di Gunung Lawu 

bagi Penganut Aliran Kebatinan”. Penulis penelitian ini adalah oleh 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, tahun 2005. Tujuan penelitian ini adalah, mendiskripsikan lokasi 

Pertapaan Pringgodani, sejarah perkembangan pertapaan Pringgodani, 

makna pertapaan Pringgodani bagi penganut aliran kebatinan, kegiatan ritual 

para penganut aliran kebatinan di pertapaan Pringgodani, dan hubungan 

antara pertapaan Pringgodani dan petilasan lain di gunung Lawu menurut 

penganut aliran kebatinan. 



4. Bani Sudardi, Fakultas Sastra (UNS, 1999). Judul Penelitian: 

Potensi tradisi Mondosiyo dalam mendukung pariwisata kawasan 

Tawangmangu”. Namun naskah penelitian ini tidak bisa kami dapatkan, 

walau sudah berusaha untuk mencari diberbagai tempat yang dimungkinkan 

untuk bisa didapatkan. 

5. Edi Suwarnoto, Fakultas Sastra (UNS, 1997). Judul Penelitian: 

“Tradisi Upacara Ritual Bersih Desa Mandhasia di Tawangmangu”.  

Tujuan Penelitian: a. Mendapatkan bekal tambahan pengetahuan bagi 

penulis tentang tradisi Mandhasia di Tawangmangu. b. Dalam rangka 

mendapatkan bahan tambahan dalam penulisan sejarah kebudayaan dalam 

Ilmu sejarah. c. Usaha salah satu media untuk melestarikan kebudayaan. 

6. Drs Akhmad Arif Musadad M.Pd, Jur. Pend. IPS UNS, tt. Judul 

Penelitian: ”Aktualisasi Demensi Sejarah dan Makna Mitologis Tradisi 

Pertapaan Pringgodani dan Petilasan Gunung Lawu Sebagai Upaya 

Pembangunan Pariwisata berbasis Masyarakat di Blumbang 

Tawangmangu”, Namun lagi-lagi kami kesulitan mendapatkan naskah 

penelitian ini. Adapun data judul, penulis dan lembaga publikasi, kami 

dapatkan di internet. 

Penelitian kali ini ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya. Persamaannya adalah upaya pendiskripsian mitos yang 

melatarbelakangi keberadaan upacara tradisi bersih desa ”Mondosiyo” di 

Pancot, Kalisoro, Tawangmangu.  



Dan perbedaannya adalah pada perspektif pendidikan dalam tradisi 

bersih desa Mondosiyo di desa Pancot, Desa Kalisoro, Kecamatan 

Tawangmangu. 

F. Metode Penelitian 

1.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) 

yang bersifat deskriptif  kualitatif.  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada 

makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, lebih banyak meneliti 

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari (Agus Budi, 2008:  

materi kuliah). Metode kualitatif lebih mendasarkan pada filsafat 

fenomenologis yang mengutamakan penghayatan mencari makna 

(verstehen). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan 

makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi 

tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman, 2008:  78). 

Penelitian pada bersih desa Mondosiyo ini dalam rangka mencari 

makna pada kehidupan masyarakat, yang ditulis dengan deskripsi verbal 

yang tidak menggunakan bahasa penduduk asli. 

Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan historis 

geografis, yaitu membandingkan unsur-unsur naratif mitos dari banyak 

versi yang berasal dari sebuah tipe tunggal, (2) pendekatan morfologis, 



yaitu menggabungkan unsur-unsur naratif mitos menjadi keseluruhan 

yang utuh.  

2.  Menentukan Subyek Penelitian 

a.  Populasi 

Polupasi adalah seluruh subyek penelitian, apabila seseorang 

ingin meneliti semua elemen dalam suatu wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian studi, atau penelitiannya juga 

disebut studi polupasi / studi sensus (Arikunto, 1993: 102).  

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan polulasi adalah 

seluruh masyarakat desa Pancot khususnya dan Desa Kalisoro pada 

umumnya, berikut berbagai hal yang ada di dalamnya. 

b.  Sampel 

Sampel adalah sebagian/wakil polupasi yang diteliti, 

dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk 

membuat generalisasi hasil penelitian (Arikunto, 1993: 104).  

Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan 

cara mengambil sampel secara acak. Di samping sampel acak, juga 

mengambil sampel dari para tokoh setempat dan beberapa tokoh 

sekitar lokasi berlangsungnya tradisi dengan pertimbangan bahwa 

mereka memiliki kompetensi dan pengetahuan mendalam terhadap 

tradisi tersebut. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa para 

tokoh tersebut dianggap lebih mengetahui tentang budaya tersebut. 



3.  Metode/Teknik Pengumpulan Data 

a.  Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistimatis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu 

teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, 

direncanakan dan diatat secara sistematis, serta dapat dikontrol 

keadaan (realiabilitas dan kesahihannya (validitasnya) (Usman, 

2008: 52). 

Dalam penelitian tradisi bersih desa Mondosiyo ini dilakukan 

dengan teknik observasi non partisipatif, dimana peran peneliti 

sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya ikut berperan 

serta dalam berbagai kegiatan, sehingga dapat melakukan 

pengamatan secara seksama, dan tanpa harus terpaku pada kegiatan 

yang bersangkutan.  

Dalam penelitian ini adalah observasi dilakukan ketika 

berlangsungnya upacara tradisi bersih desa Mondosiyo, diperkuat 

dengan observasi terhadap situs-situs budaya. 

b.  Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 



(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moleong, 2009:  186). 

Dalam penelitian ini digunakan teknik completely interview 

‘wawancara menyeluruh’, open interview ‘wawancara terbuka’. 

Dalam wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan guide atau daftar pertanyaan sebagai pedoman 

wawancara. 

Wawancara pada penelitian ini difokuskan untuk 

mendapatkan data tentang bentuk-bentuk tradisi bersih desa 

Mondosiyo yang ditimbang dengan pendidikan aqidah Islam dan 

pengaruh hubungan sosial masyarakat antara yang pro maupun 

kontra terhadap tadisi. 

c.  Dokumen 

Dokumen merupakan sumber data yang sangat penting dalam 

penelitian kualitatif. Pemanfaatan dokumen yang padat isinya 

biasanya menggunakan teknik tertentu. Teknik yang biasa 

digunakan adalah teknik content analysis atau kajian isi.  

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai 

sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber 

data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk 

meramalkan. Dokumen digunakan untuk keperluan penelitian 

karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, diantaranya: 



merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong. Hasil 

pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas 

tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Dan yang 

pasti dokumen adalah sumber yang tidak reaktif (Moleong, 2009:  

217). 

Analisis dokumen ini sangat penting terutama dalam rangka 

melengkapi data yang tidak mungkin bisa diperoleh melalui teknik 

wawancara dan pengamatan langsung. Sebab untuk mengkaji nilai-

nilai atau peristiwa masa lalu hanya dapat ditafsirkan melalui isi 

dokumen atau arsip (Strauss dan Corbin, 1997: 47-49, dalam 

Kristiandi,  2007: 15). 

Adapun dalam penelitian tradisi bersih desa Mondosiyo ini 

menganalisa benda tak bergerak, seperti situs-situs dan tempat 

yang digunakan untuk upacara tradisi, foto-foto, alat-alat musik 

gamelan, sesaji dan persembahan, dan beberapa arsip yang 

disediakan oleh pejabat kampung yang berwenang. 

4.  Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari data dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan & 

Biklen, 1982, dalam Moleong, 2009: 248). 



Jelasnya, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga dapat 

ditemukan tema dan dirumuskan dalam hipotesis kerja seperti yang 

diharapkan oleh data.  

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. 

Adapun analisis datanya akan menggunakan analisis kualitatif, dengan 3 

langkah: a) reduksi data (data reduction), b) penyajian data (data 

display), c) penarikan kesimpulan (verification). Ketiga langkah tersebut 

bersifat interaktif. Pada tahap reduksi data akan dilakukan kategorisasi 

dan pengelompokan data yang lebih penting, yang bermakna, dan yang 

relevan dengan tujuan penelitian, sehingga kesimpulan-kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.  

Pada penilitian tradisi bersih desa Mondosiyo ini pada tahap 

reduksi, peneliti melakukan pemilahan dari data yang diperoleh 

dilapangan dengan kategorisasi, baik data tertulis, lesan (rekaman 

wawancara), gambar (foto-foto situs dan prosesi upacara), dan data lain 

yang mendukung. 

Pada tahap penyajian data, peneliti mengolah dari data yang telah 

dikategorikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kemudian 

melakukan penyajian data.  

Adapun tahap penarikan kesimpulan dengan cara membandingkan 

antara teori pendidikan Aqidah Islam dengan data lapangan.  



5.  Sistematika Penulisan 

Sebuah skripsi akan lebih sistematis di susun dengan sistematika 

sesuai dengan kaidah yang baik, maka dalam skripsi ini penulis akan 

mencantumkan sistematika dalam penulisan skripsi: 

Bab I pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan tentang Latar 

Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan  dan 

Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Penelitian. 

Bab II Kajian Teoritik. Akan dibahas dalam bab ini pengertian 

pendidikan, unsur-unsur pendidikan, lingkungan pendidikan, aliran teori 

pendidikan, kategori pendidikan meliputi formal, non formal, informal 

dan filsafat konstruktivisme. 

Bab III Tradisi Bersih Desa Mondosiyo                             

dan Pendidikan Aqidah Islam. Dalam bab ini akan diuraikan hasil 

penelitian: Pertama, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Kedua, 

Keberadaan upacara tradisi bersih desa Mondosiyo di desa Pancot, 

Kalisoro, Tawangmangu, yang terdiri dari pembahasan keberadaan 

istilah Mondosiyo, keberadaan asal-usul upacara tradisi bersih desa 

Mondosiyo, keberadaan Tahapan Pelaksanaan Upacara, keberadaan 

Perlengkapan Upacara, keberadaan Tokoh central dalam mitos 

Mondosiyo, pethilan-pethilan mitos, dan nilai sakral dalam mitos, dan 

keberadaan Doa-doa khusus dalam pelaksanaan bersih desa Mondosiyo. 

Ketiga, Usaha Pelestarian dan animo masyarakat terhadap Tradisi Bersih 



Desa Mondosiyo, yang berkaitan dengan usaha pelestarian tradisi dan 

animo masyarakat terhadap tradisi  

Bab IV Tradisi Bersih Desa Mondosiyo Dalam Perspektif 

Pendidikan. Pertama, Tradisi bersih desa Mondosiyo dalam pandangan 

Pendidikan. Meliputi pembahasan: Tradisi bersih desa Mondosiyo 

mengajarkan untuk bersyukur kepada sang Pencipta, Tradisi bersih desa 

Mondosiyo dalam pandangan Lingkungan pendidikan dan Tradisi bersih 

desa Mondosiyo dalam pandangan Aliran pendidikan. Kedua, Proses 

Pembelajaran pada tradisi bersih desa Mondosiyo. Meliputi pembahasan:  

Proses Imitasi, Proses Identifikasi, dan Proses Internalisasi. Ketiga, 

Konstruktivisme pada tradisi bersih desa Mondosiyo. Meliputi 

pembahasan: Konstruksi masyarakat terhadap tradisi, dan 

Konstruktivisme Radikal dan Biasa 

BAB V Penutup, pada bab ini akan diuraikan mengenai 

kesimpulan akhir dari penelitian, saran-saran yang berhubungan dengan 

pihak-pihak terkait dari subyek penelitian. 

 


