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ABSTRAK 
Adiansyah, ShetoNur. 2015. Nilai-nilaiPendidikan Islamdalam“gugontuhon” Studi 

Kasus didesaMojomatiKecamatanJetisKabupaten Ponorogo.Skripsi. Program 

Studi Pendidikan Agama Islam JurusanTarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing: M.WiddaDjuhan, M.Si. 

 

Kata Kunci: Nilaipendidikan Islam, Gugontuhon. 

 

Perkembanganzaman yang modern danpertumbuhan yang 

cepatmembesararuskepadatanpenduduk di Indonesia.Kebudayaan yang ada di 

Indonesia, 

sangatmungkinmendapatkanmasukandarikebudayaandariluar.Dalampenggunaanbahas

amisalnya, banyakmasyarakatumum, 

dalamberbagaikesempatanmenggunakanbahasaasing. Negara Indonesia 

terdiriakanberanekaragamsukubangsa, budayadanadatistiadat. Hal ini pula yang 

mengakibatkannilai-nilai agama sedikittersisihkan.Mitos 

bisadikatakantumbuhsuburdalamkebudayaanmasyarakatJawa.Segalamacamaspekkehi

dupanmasyarakatJawaselaludipengaruhiolehmitosdanlegendaBicaratentangJawamem

angtidakadahabisnya,daripersoalanbudayabaikberupakaryaseni, sastra 

,tradisiataulegendahinggapersoalanpamalidanmitos. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1)Bagaimana bentuk 

Gugontuhon yang berlaku didesa mojomati kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo; 2) 

bagaimana nilai-nilai pendidikan islam dalam gugontuhon didesa Mojomati 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, jenis penelitian 

studi kasus di desaMojomatiJetisPonorogo. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya 

menggunakan teknik analisis kualitatif dengan urutan langkah pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah:1)Bentukgugontuhon yang 

adadidesaMojomatiadalah a.jika diwaktu senja jangan mengajak bayi keluar rumah 

nanti dibawa batara kala b.Pada waktu makan harus dihabiskan nanti ayammnya mati 

c.Jangan menutup jalan utamanya jalan lama ,nanti bisa buta..2)Nilai-nilai Pendidikan 

Islam dalam Gugon Tuhon Didesa Mojomati Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

Ini sebagai berikut. a. Nilai AkhlakNilai akhlak yang terpenting dalam Gugon Tuhon 

ini adalah agar masyarakat terhindar dari perbuatan zhalim, sehingga bisa tau cara 

menempatkan diri yang baik dan benar. 

  



2 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman yang modern dan pertumbuhan yang cepat 

membesar arus kepadatan penduduk di Indonesia, ternyata sangat berpengaruh 

pada budaya diIndonesia.Kebudayaan yang ada di Indonesia, sangat mungkin 

mendapatkan masukan dari kebudayaan dari luar.Dalam penggunaan bahasa 

misalnya, banyak masyarakatumum, dalam berbagai kesempatan 

menggunakan bahasa asing. Di dalam akulturasi kebudayaan tidak semua 

unsur kebudayaan asing diterima, tetapi dilakukan seleksi unsur-unsur mana 

yang pantas diterima dan elemen mana yang harus ditolak, hal mana 

diselaraskan dengan sikap jiwa dan mental bangsa 

Negara Indonesia terdiri akan beranekaragam suku bangsa, budaya dan 

adatistiadat. Hal ini pula yang mengakibatkan nilai-nilai agama sedikit 

tersisihkan. Sepertiyang akan dibahas pada budaya Jawa yang kental dan 

turun menurun saat ini yaitu“Mitos”.Mitos bisa dikatakan tumbuh subur 

dalam kebudayaan masyarakat Jawa. Segalamacam aspek kehidupan 

masyarakat Jawa selalu dipengaruhi oleh mitos dan legenda 
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Bicara tentang jawa memang tidak ada habisnya,dari persoalan budaya 

baik berupa karya seni, sastra ,tradisi atau legenda hingga persoalan pamali 

dan mitos adalah cukup menarik untuk mendapatkan kajian yang lebih cermat 

dan mendalam , mengenai pamali dan mitos, jejeknya masih dapat dilacak 

dilingkup masyarakat jawa modern .suatu masyarakat yang mulai menghapus 

keyakinan mengenai pamali atau mitos dan sering juga dimaknai sebagai 

gugon tuhon ,karena dianggap tidak logis. Bahkan sebagian masyarakat 

mengklaim hal seperti itu hanya tahayul. 

Lain dengan masyarakat jawa modern lain pula dengan masyarakat 

jawa tempo dulu .pada masa itu , masyarakat jawa sangat meyakini kebenaran 

pamali dan mematuhi pantangan. Disamping mereka meyakini adanya mitos 

tanpa menggunakan analisa dan pemikiran kritis.Hanya menerimanya secara 

dogmatis.
1
 

Tak sedikit orang yang masih mempercayai mitos tersebut, khususnya 

kalanganorang yang tinggal di, bahkan kalangan orang yang tinggal di ibukota 

atau kota-kotabesar lainnya. Terkadang ada beberapa fakta yang menunjukkan 

bahwa mitos itu adadan terjadi, maksudnya jika melanggarnya maka akan 

menanggung akibatnya. Mitostersebut seringkali diluar nalar atau tak masuk 

logika manusia, dan seringkalimelibatkan hal-hal yang dinamakan 

ghaib.Contohnya saja adalah mitos dalam suatutarian yang masih melibatkan 
                                                                 

1
 Sri Wintala Achmad,pamali dan mitos jawa “ilmu kono” antara bejo dan kesialan 

memahami sisi lain kehidupan dan budaya orang jawa ,(yogyakarta:araska,2014),h. 7 
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hal-hal ghaib, penyucian atau memberi sesajen ke sebuahtempat atau benda-

benda sakral pada tanggal/bulan tertentu, dan lain sebagainya.Hebatnya, tidak 

ada konflik kepentingan ketika fenomena ini terjadi, dipercayai dandilakukan 

terus-menerus secara turun-temurun.Dikarenakan ada beberapa mitos 

yangdimana warga sekitar khususnya dan masyarakat yang lebih luas pada 

umumnyamenilainya dari sudut pandang berbeda, lewat sisi budaya.Dimana 

budaya itu adalahsuatu aset bangsa yang mesti dijaga keasliannya, karena ini 

lah ragam budaya di negeriini yang memang seharusnya dijaga sebagai 

identitas suatu bangsa. 

Tetapi alangkah indahnya jika manusia mempunyai batasan-batasan 

tersendiri ataupedoman yang dipegang teguh berdasarkan agama yang 

dianut.Jadi, manusia takkanmencederai (aturan) agama yang dianut dan juga 

tidak mencederai (mitos dari) budayaitu sendiri. Atau dengan kata lain, 

berlakulah yang sesuai keyakinanmu. Batasan sangatdiperlukan, karena hidup 

adalah bukan dimana manusia bisa melakukan hal yang sesuaidengan kata 

hati nuraninya. Pasti ada batasan tersendiri yang mengatur sesuatu hal,karena 

semua ada tata cara dan aturannya. Bukankah sesuatu hal itu pasti ada cara 

dan aturanya. 

Dengan demikian pamali dan mitos atau gugon tuhon perlu 

dilestarikan, asalkan tidakmerusak nilai-nilai agama yang terkandung 

didalamnya dan menuntun manusia ke jalanyg diridhai Allah SWT.Mengingat 
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pentingnya tentang kandungan nilai-nilai pendidikan Islam terhadap gugon 

tuhon yang sudah membudidaya di masyarakat sejak zaman nenek 

moyangdahulu, agar tidak melenceng pada hal yang bertentangan dengan 

ajaran agama Islam.Maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat 

permasalahan tersebut menjadi sebuah judul penelitian: Nilai Nilai 

Pendidikan Islam Dalam “Gugon Tuhon” Studi Kasus Didesa Mojomati 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

 

B. Fokus Penelitian 

Mengingat luasnya permasalahan dan keterbatasan penulis (peneliti) 

maka ruang lingkup penelitian skripsi ini kami batasi guna menghindari 

kesimpang siuran dalam memahami judul. Dalam hal ini penulis membatasi 

masalah yang perlu dipecahkan dalam hubungannya dengan nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam “gugon tuhon” di desa mojo mati .Nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terkandung dalam “gugon tuhon” adalah nilai etika 

dan estetika yang berkaitan dengan nilai-nilai aqidah, syari‟ah dan akhlak. 

Selain itu juga nilai-nilai historis dan unsur pendidikan Islamyang terkandung 

dalam “gugon tuhon” tersebut tersebut. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka disini penulis 

merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana bentukGugon tuhonyang berlaku di Desa mojomati Kecamatan 

Jetis ponorogo 

2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dalam Gugon Tuhon di Desa 

mojomati Kecamatan Jetis ponorogo 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus pembahasan, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk “gugon tuhon” didesa Mojomati 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

2. Untuk mengetahui nilai-nlai pendidikan islam apa saja yang 

terkandung dalam “gugon tuhon” 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berharap dapat 

memberikan manfaat baik secara teori maupun praktis : 

1. Secara Teoritik  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi 

pengetahuan tentang nilai pendidikan islam yang terkandung dalam 

“guguon tuhon” 
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2. Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Untuk menambah cakrawala berpikir dan memperluas 

pengetahuan serta mendapat pengalaman praktis selama proses 

penelitian. 

b. Bagi Masyarakat 

Dapat dijadikan pengetahuan dalam sebuah tradisi itu pasti 

terdapat nilai-nilai pendidikan atau yang lainnya yang memberikan 

dampak positif bagi semua orang. danAgar masyarakat mengetahui 

“gugon tuhon” mana yang tetap harus dilestarikan,sehingga tetap 

berpegang teguh pada agama dan tetap melestarikan budayaJawa. 

 

F. Metodologi Penelitian 

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan latar alamiah 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat 

diamati. 
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Ada beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian 

kualitatif, yaitu penelitian atau inkuiri naturalistik atau alamiah, 

etnografi, interaksionis simbolik, perspektif kedalam, etnometodologis, 

studi kasus, interpretatif, ekologis dan deskriptif. 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 

studi kasus yaitu strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu 

penelitian berkenaan dengan how atau why, bila peneliti hanya 

memiliki sedikit peluang untuk mengontrol pristiwa-peristiwa  yang 

akan diselidiki dan bila mana fokus penelitiannya terletak pada 

fenomena-fenomena kontemporer (masa kini) didalam konteks 

kehidupan nyata.
2
 

 

B. Kehadiran Peneliti  

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting 

dalam penelitian kualitatif.Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian 

yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian 

ini bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus 

pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. 

 
                                                                 

2
Robert K. Yin, Studi Kasus Desain dan Metode, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2009),1 
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C. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di desa Mojomati Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo.Karna letak yang stategis dan masyarakatnya 

yang masih mempercayai gugon tuhon sampai sekarang ini. 

 

D. Sumber Data  

Sumber data ada dua, yaitu primer dan sekunder. Sumber data 

primer disini diantaranya adalah masyarakat desa mojomati kecamatan 

jetis kabupaten ponorogo,.Sedangkan sumber data sekunder adalah 

seperti dokumen atau arsip-arsip dokumentasi yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, Penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

1. Metode Wawancara 

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung 

antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, 

yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau 
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ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar 

pendapat dan keyakinannya.Jenis interview meliputi interview 

bebas, interview terpimpin, dan interview bebas terpimpin. 

Interview bebas, yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, 

tetapi juga mengingat akan data apa yang dikumpulan. Interview 

terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara 

dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. 

Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas 

dan interview terpimpin
3
 

Dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan 

wawancara bebas dan mewawancarai orang-orang yang telah 

Penulis tetapkan sebelumnya diantaranya: 

a. sesepuh desa mojomati kecamatan jetis kabupaten 

Ponorogo. 

b. masyarakat desa mojomati kecamatan jetis kabupaten 

Ponorogo. 

 

 

 

 

                                                                 
3
Emzir,  Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2010), 50 
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2. Metode Observasi 

Observasi diartikan sebagai perhatian yang terfokus 

terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.
4
 Observasi ada tiga macam 

yakni 

Observasi partisipatif Metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan 

dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat 

dalam keseharian responden. 

Observasi terus terang atau tersamar Dalam hal ini, peneliti 

dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang 

kepada sumber data, bahwa ia akan melakukan penelitian, 

sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir 

tentang aktivitas si peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga 

tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk 

menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang 

masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau si peneliti menyatakan 

terus terang maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan 

penenlitian. 

 Observasi tak berstruktur observasi yang dilakukan tanpa 

menggunakan guide observasi. Pada observasi ini peneliti atau 

                                                                 
4
Ibid. 37 
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pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya 

dalam mengamati suatu objek. 

Manfaat dari observasi ini aantara lain peneliti akan lebih 

mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, 

jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh, 

dengan observasi akan diperoleh pengalaman langsung, sehingga 

memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi 

tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. 

Pendekatan induktif ini membuka kemungkinan penemuan atau 

 discovery. Dan di sini Penulis mengamati perkataan yang 

mengandung gugon tuhon yang berlaku didesa mojomati kecamatan 

jetis kabupaten ponorogo. 

 

3. Metode Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data 

yang menghasilkan catatan -catatan penting yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang 

lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.
5
 

 

 
                                                                 

5
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 

158 



13 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan lain-lain, sehingga dapat mudah dipahami dan 

diinformasikan kepada orang lain. 

Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam 

analisis data kualitatif yaitu:
6
 

1. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema 

dan polanya serta membuang yang tidak perlu.Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan memudahkan Penulis melakukan pengumpulan 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
7
 

2. Display Data 

Penyajian data (data display) adalah penyajian data dalam 

bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan 

sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan: yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 
                                                                 

6
Emzir,  Metodologi Penelitian Kualitatif :Analisis Data ,129 

7
 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2006), 338. 
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mendisplay data, maka akan mempermudah memahami apa yang 

terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya dan berdasarkan yang 

dipahami tersebut.
8
 

3. Penarikan Kesimpulan  

Penulis menarik kesimpulan dari data-data yang telah 

diperoleh sehingga dapat menggambarkan pola yang terjadi. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan 

keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk 

mempertegas teknik yang digunakan dalam penelitian. Diantara teknik 

yang dilakukan dengan pengamatan yang tekun yaitu ketekunan 

pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan 

ciri- ciri dan unsur- unsur dalam situasi  yang sangat relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri 

pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan 

keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman..
9
 

 

                                                                 
8
 Ibid, 341 

9
Lexy J. Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009),329. 
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H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Tahap Pra Lapangan  

Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, 

penelusuran awal, dan menilai keadaan lapangan penelitian, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian, dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

2.  Tahap Pekerjaan Lapangan  

Tahap pekerjaan laporan ini meliputi: memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data. 

3.  Teknik Analisis Data 

Dalam tahap ini, Penulis melakukan analisis terhadap data-

data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

4.  Tahap Penulisan Hasil Laporan 

Pada tahap ini, Penulis menuangkan hasil penelitian yang 

sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh 

pembaca. 

 

 



16 

 

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan 

skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh maka penulis 

akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I:Pendahuluan. Yang merupakan ilustrasi skripsi secara 

keseluruhan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian dan juga sistematika penelitian. 

Bab II:Landasan Teori, sebagai kerangka berfikir dalam penyusunan 

tulisan ini. Artinya penyusunan skripsi ini mengacu pada berbagai teori 

yang telah dibakukan dan dibukukan oleh ilmuwan terdahulu.Dengan 

demikian diharapkan alur berfikir dalam penyusunan tulisan ini tidak 

keluar dari alur yang sudah ada. Pada bab ini dijelaskan tentang pengertian 

Gugon tuhon, pengertian pendidikan islam dan telaah hasil penelitian 

terdahulu. 

Bab III: Temuan penelitian. Pada bab ini berisi tentang gambaran 

data umum yang meliputi: apa saja gugon tuhon yang ada dalam desa 

mojomati, bagaimana masyarakat menyikapi tentang gugon tuhon 

Bab IV: Bab ini akan disajikan data tentang apa saja gugon tuhon 

yang ada didesa mojo mati kecamatan jetis ponorogo, dan nilai nilai 

pendidikan islam yang ada didalamnya. 
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Bab V:Penutup. Ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari bab 1 sampai bab 5. Bab ini di maksud untuk memudahkan 

pembaca memahami intisari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DANTELAAH HASIL 

PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan Orang Dewasa 

Tujuan pendidikan adalah berusaha membentuk pribadi yang 

berkualitas baik jasmani maupun rohani.
10

Sejak tahun 1920 pendidikan orang 

dewasa telah dirumuskan dan diorganisasikan secara sistematis. Pendidikan 

orang dewasa dirumuskan sebagai proses yang menumbuhkan keinginan 

untuk bertanya dan belajar secara berkelanjutan sepanjang hidup. Belajar bagi 

orang dewasa yaitu dengan bagaimana mengarahkan diri sendiri untuk 

bertanya dan mencari jawabannya.
11

 

Pendidikan orang dewasa berbeda dengan pendidikan anak-

anak.Pendidikan anak lebih menekankan pada identifikasi dan tiruan.Dengan 

demikian pendidikan anak secara konseptual mempunyai peran strategis 

dalam membentuk anak didik menjadi manusia berkualitas, tidak saja 

berkualitas dalam segi skill, kognitif, afektif, tetapi juga aspek spiritual.Hal ini 

                                                                 
10

Maulana Musa ahmad Olgar, Mendidik Anak secara Islami  (Yogyakarta : Citra Risalah, 

2005), 80 
11

Suprijanto, Pendidikan Orang Dewasa Dari Teori Hingga Aplikasi (Jakarta : Bumi Aksara, 

2005). 11 

17 
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membuktikan pendidikan mempunyai andil besar dalam mengarahkan anak 

didik mengembangkan diri berdasarkan potensi dan bakatnya. 

Menurut Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara mengatakan 

:“Bahwa pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi 

pekerti, pikiran, dan tubuh anak yang antara satu dan lainnya saling 

berhubungan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan 

dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya.”12
 

Sedangkan pendidikan orang dewasa mempunyai definisi tergantung 

pada penekanan yang dibuat oleh penyusun definisi itu. Sebagai contoh 

UNESCO telah mendefinisikan pendidikan orang dewasa sebagai berikut : 

Keseluruhan proses pendidikan yang diorganisasikan, apa pun isi, tingkatan, 

metodenya, tingkatan, metodenya, baik formal atau tidak, yang melanjutkan maupun 

yang menggantikan pendidikan semula di sekolah, akademi dan universitas serta 

latian kerja, yang membuat orang yang dianggap dewasa oleh masyarakat 

mengembangkan kemampuannya, memperkaya pengetahuannya, meningkatkan 

kualifikasi teknis atau profesionalnya, dan mengakibatkan perubahan pada sikap dan 

perilakunya dalam perspektif rangkap perkembangan pribadi secara utuh dan 

partisipasi dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang dan 

bebas.
13

 

 

Definisi tersebut memberikan penekanan ganda, yaitu pada pencapaian 

perkembangan individual dan peningkatan partisipasi sosial. Selain menurut 

UNESCO, Bryson juga menyatakan pengertian Pendidikan orang dewasa, 

yaitu : “Semua aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam 
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Ki Hajar Dewantara, Bagian Pertama Pendidikan (Yogyakarta : Majelis Luhur Taman 

Siswa, 1962). 14 
13

Suprijanto, Pendidikan Orang Dewasa Dari Teori Hingga Aplikasi., 12 
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kehidupan sehari-hari yang hanya menggunakan sebagian waktu dan 

tenaganya untuk mendapatkan tambahan intelektual“. Disini penekanan 

diberikan pada penggunaan sebagian waktu dan tenaganya untuk memperoleh 

intelektualnya.
14

 

Jadi dari kedua pendapat di atas dapat dirangkum yaitu, pendidikan 

bagi orang dewasa yang menggunakan sebagian waktunya dan tanpa dipaksa 

ingin meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan mengubah sikapnya dalam 

rangka pengembangan dirinya sebagai individu dan meningkatkan partisipasi 

dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya secara seimbang dan 

utuh.
15

 

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu contoh dari pendidikan 

orang dewasa karena dalam pemberdayaan masyarakat terdapat 

pengembangan sosial dan sekaligus pengembangan budaya.
16

Kedua 

pengembangan tersebut sangatlah dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat.Jadi 

seperti pelaksanaan tradisi-tradisi adalah salah satu kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan kebudayaan. 

Dalam melaksanakan tradisi-tradisi tersebut di atas ada banyak metode 

yang diterapkan dalam Pendidikan orang dewasa.Apapun metode yang dipilih, 
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Ibid,. 13 
15

Mathias Finger dan Jose Manuel Asun, Quo Vadis Pendidikan Orang Dewasa  (Yogyakarta : 

Pustaka Jogja Mandiri, 2004). 15 
16
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sebaiknya dipertimbangkan sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu 

dapat diperolehnya pengalaman belajar yang bermanfaat bagi anak-anak 

dilingkungannya.
17

 

Metode pendidikan orang dewasa sebaiknya dipilih sesuai dengan 

tujuan pendidikan dan garis besarnya yang terbagi menjadi 2, yaitu:
18

 

a. Membantu orang menata pengalaman masa lalu atau tradisi-tradisi yang 

telah ada yang dimilikinya melalui cara baru, seperti konsultasi, latihan 

kepekaan, dan beberapa jenis latihan manajemen, yang membantu individu 

memanfaatkan apa yang telah diketahuinya. 

b. Memberikan pengetahuan baru atau keterampilan baru, yakni mendorong 

individu untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang lebih baik 

daripada pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan sebelumnya. 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka proses belajar dapat 

digambarkan sebagai kontinum proses belajar. Posisi atau sifat pengalaman 

belajar dalam kontinum proses belajar dapat mempengaruhi beberapa hal yang 

bisa dijadikan strategi orang dewasa dalam melaksanakan kehidupan 

bermasyarakat, strategi tersebut antaralain :
19

 

a. Persiapan dan orientasi bagi persiapan belajar. 

b. Suasana dan kecepatan belajar. 

                                                                 

17
Lunandi. A. G., Pendidikan Orang Dewasa , ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993 ). 80  

18
Ibid. 
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c. Peran dan sikap poembimbing. 

d. Peran dan sikap peserta didik. 

e. Metode yang diterapkan agar usaha belajar berhasil. 

 

2. Nilai Pendidikan Islam 

Nilai adalah sifat dari suatu atau kualitas yang melekat pada suatu 

objek, bukan objek itu sendiri.Sesuatu dikatakan mengandung nilai jika 

memiliki sifat atau kualitas yang melekat padanya.Dengan demikian, nilai 

adalah suatu kenyataan yang „tersembunyi‟ di balik kenyataan-kenyataan 

lainnya.Nilai ada karana adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai 

pembawa nilai.
20

 

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja dan 

sistematis untuk memotivasi, membina, membantu, serta membimbing 

seseorang mengembangkan segala potensinya sehingga ia mencapai 

kualitas diri yang lebih baik. Inti dari pendidikan adalah usaha 

pendewasaan manusia seutuhnya (lahir dan batin) baik oleh orang lain 

maupaun dirinya sendiri, dalam arti tuntunan yang menuntut agar anak 

didik memiliki kemerdekaan berpikir, merasa, berbicara, dan bertindak 
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 Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyat, Ilmu Pendidikan Islam 1, (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2009), 33 
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serta percaya diri dengan penuh rasa tanggung jawab dalam setiap 

tindakan dan perilaku kehidupannya sehari-hari.
21

 

Pendidikan Islam adalah suatu system yang memungkikan 

seorang (peserta didik) dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan 

ideology Islam atau proses yang berlangsung secara kontiniu dan 

berkesinambungan.
22

 

 

3. Nilai yang Terkandung dalam Pendidikan Agama Islam 

 

Kehidupan manusia tidak terlepas dari nilai dan nilai itu 

selanjutnyadiinstitusikan. Institusional nilai yang terbaik adalah melalui 

upaya pendidikan.Pendidikan Islam dikalangan umatnya merupakan salah 

satu bentuk manifestasi cita-cita hidup Islam untuk melestarikan, 

mengalihkan, menanamkan,dan mentransformasikan nilai-nilai Islam 

kepada pribadi penerusnya.
23

 Dengan demikian pribadi seorang muslim 

pada hakikatnya harus mengandung nilai-nilai yang didasari atau dijiwai 

oleh iman dan taqwa kepada Allah Swt sebagai sumber mutlak yang harus 

ditaati. 

Ketaatan kepada kekuasaan Allah Swt yang mutlak itu mengandung 

makna sebagai penyerahan diri secara total kepadanya. Dan bila manusia 
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telah bersikap menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah, berarti ia 

telah berada dalam dimensi kehidupan yang dapat mensejahterakan 

kehidupan didunia dan membahagiakan kehidupan di akhirat. Adapun 

dimensi kehidupan yang mengandung nilai-nilai ideal Islam dapat 

dikategorikan kedalam tiga kategori, yaitu: 

a. Dimensi yang mengandung nilai yang meningkatkan kesejahteraan 

hidupmanusia di dunia. 

b. Dimensi yang mengandung nilai yang mendorong manusia untuk 

meraihkehidupan di akhirat yang membahagiakan. 

c. Dimensi yang mengandung nilai yang dapat memadukan antara 

kepentinganhidup duniawi dan ukhrawi. 

Dari dimensi nilai-nilai kehidupan tersebut, seharusnya ditanam 

tumbuhkandidalam pribadi muslim secara seutuhnya melalui proses 

pembudayaan secarapaedagogis dengan sistem atau struktur kependidikan 

yang beragam. 

Dari sinilah dapat kita ketahui bahwa dimensi nilai-niali Islam 

yangmenekankan keseimbangan dan keselarasan hidup duniawi ukhrawi 

menjadilandasan ideal yang hendak dikembangkan/dibudayakan dalam 

pribadi muslimmelalui pendidikan sebagai alat pembudayaan.
24

Adapun nilai-

nilai pendidikan Islam pada dasarnya berlandaskan pada nilainilaiIslam yang 

meliputi semua aspek kehidupan.Baik itu mengatur tentanghubungan 
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manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya.Dan pendidikandisini 

bertugasuntuk mempertahankan, menanamkan, dan 

mengembangkankelangsungan berfungsinya nilai-nilai Islam tersebut. 

Adapun nilai-nilai Islam apabila ditinjau dari sumbernya, maka 

dapatdigolongkan menjadi dua macam, yaitu: 

 

a. Nilai Ilahi 

Nilai Ilahi adalah nilai yang bersumber dari Al-Qur‟an dan hadits. 

Nilaiilahi dalam aspek teologi (kaidah keimanan) tidak akan pernah 

mengalamiperubahan, dan tidak berkecenderungan untuk berubah atau 

mengikuti selerahawa nafsu manusia. Sedangkan aspek alamiahnya dapat 

mengalami perubahansesuai dengan zaman dan lingkungannnya. 

b. Nilai Insani 

Nilai insani adalah nilai yang tumbuh dan berkembang atas 

kesepakatanmanusia. Nilai insani ini akan terus berkembang ke arah yang 

lebih maju danlebih tinggi. Nilai ini bersumber dari ra‟yu, adat istiadat dan 

kenyataan alam
25

.Sedangkan nilai bila ditinjau dari orientasinya dikategorikan 

kedalam empatbentuk nilai yaitu: 
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a. Nilai etis 

Nilai etis adalah nilai yang mendasari orientasinya pada ukuran baik 

danburuk. 

b. Nilai Pragmatis 

Nilai Pragmatis adalah nilai yang mendasari orientasinya pada 

berhasilatau gagalnya. 

c. Nilai Efek Sensorik 

Nilai efek sensorik adalah nilai yang mendasari orientasinya pada 

halyang menyenangkan atau menyedihkan. 

 

d. Nilai Religius 

Nilai religius adalah nilai yang mendasari orientasinya pada dosa 

danpahala, halal dan haramnya.Kemudian sebagian para ahli memandang 

bentuk nilai berdasarkan bidangapa yang dinilainya, misalnya nilai hukum, 

nilai etika, nilai estetika, dan lainsebagainya. Namun pada dasarnya, dari 

sekian nilai diatas dapat dikelompokkanmenjadi dua bagian, yaitu: 

a. Nilai formal 

Yaitu nilai yang tidak ada wujudnya, tetapi memiliki bentuk, 

lambang,serta simbol-simbol.Nilai ini terbagi menjadi dua macam, yaitu nilai 

sendiridan nilai turunan. 
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b. Nilai material 

Yaitu nilai yang berwujud dalam kenyataan pengalaman rohani 

danjasmani. Nilai ini juga terbagi menjadi dua macam, yaitu: nilai rohani 

yangterdiri dari : nilai logika, nilai estetika, nilai etika, dan nilai religi, yang 

keduayakni nilai jasmani yang terdiri dari : nilai guna, nilai hidup, dan nilai 

ni‟mat.Dan untuk memperjelas mengenai nilai-nilai diatas, maka akan 

dirincimengenai nilai-nilai yang mendominasi jika ditinjau dari segala sudut 

pandang,yaitu antara lain: 

1) Nilai etika 

Nilai etika adalah nilai yang mempunyai tolak ukur baik atau 

buruk.Sedangkan pandangan baik dan buruk dalam nilai etika sangatlah 

beragam.Hal ini karena sudut pandang tinjauannya berbeda. 

2) Nilai estetika 

Nilai estetika ini mutlak mutlak dibutuhkan oleh manusia, karena 

merupakan bgian hidup manusia yang tak terpisahkan, yang 

dapatmembangkitkan semangat baru dan gairah berjuang.Nilai ini 

merupakanfenomena sosial yang lahir dari rangsangan cipta dalam rohani 

seseorang.Rangsangan tersebut untuk memberikan ekspresi dalam bentuk 

cipta darisuatu emosi, sehingga akan melahirkan rasa yang disebut dengan 

indah. 
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3) Nilai logika 

Nilai logika merupakan nilai yang banyak mencakup 

pengetahuan,penelitian, keputusan, penuturan, pembahasan, teori atau 

cerita.Nilai inibermuara pada pencarian kebenaran. 

4) Nilai religi 

Nilai religi merupakan tingkatan integritas kepribadian yang 

mencapaitingkat budi, juga sifatnya mutlak kebenarannya, universal, dan 

suci.Jadi dari sekian banyak nilai yang disebutkan, untuk mengetahui 

bentukkonkrit dari nilai-nilai itu, maka kita harus dapat melihat nilai dari 

sudut pandangmana kita meninjaunya. Karena hal ini mempermudah bagi kita 

semua untukmengetahui apakah sesuatu yang kita lakukan sudah mengandung 

nilai-nilai Islamatau belum. 

Kedekatan antara nilai, peran, dan kedudukan agama (Islam) dalam 

Gugon tuhon tidak diragukan lagi. Berikut ini nilai-nilai pendidikan Islam 

yangterdapat dalam Gugon Tuhon  adalah sebagai berikut: 

1. Nilai Insani 

 Nilai insani adalah nilai yang tumbuh dan berkembang atas 

kesepakatanmanusia. Nilai insani ini akan terus berkembang ke arah 

yang lebih maju dan lebihtinggi. Nilai ini bersumber dari ra‟yu, adat 

istiadat dan kenyataan alam..
26
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2. Nilai Akhlak 

Seperti yang telah diketahui bahwa timbulnya kesadaran akhlak 

dan pendirianmanusia terhadap Allah Swt adalah ukuran yang 

menentukan corak hidupmanusia.Akhlak atau moral adalah pola 

tindakan yang didasarkan atas nilai mutlakkebaikan.Tiap-tiap 

perbuatan adalah jawaban yang tepat terhadap kesadaranakhlak, 

sebaliknya hidup yang tidak bersusila dan tiap-tiap pelanggaran 

kesusilaanadalah menentang kesadaran itu.Kesadaran akhlak adalah 

kesadaran manusiatentang dirinya sendiri, dimana manusia melihat 

atau merasakan diri sendiriberhadapan dengan baik dan 

buruk.Disitulah hal yang membedakan khalal dankharam, hak dan 

bathil, boleh dan tidak boleh dilakukan.Dalam dunia hewan tidakada 

hal yang baik dan buruk atau patut dan tidak patut, karena hanya 

manusialahyang mengerti dirinya sendiri, hanya manusialah yang 

sebagai subjek bahwa diaberhadapan pada perbuatannya itu, sebelum, 

selama dan sesudah pekerjaan itudilakukan.Sehingga sebagai subjek 

yang mengalami perbuatannya dia bisadimintai pertanggung jawaban 

atas perbuatan itu.Prinsip akhlak dalam Islam yang paling menonjol 

ialah bahwa manusia bebasmelakukan tindakan-tindakannya.Ia punya 

kehendak untuk berbuat dan tidakberbuat sesuatu. Ia merasa 

bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukannyadan harus 

menjaga apa yang dihalalkan dan diharamkan Allah. Maka 
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tanggungjawab pribadi ini merupakan prinsip akhlak yang paling 

menonjol dalam Islam, dansemua urusan keagamaan seseorang selalu 

disandarkan pada tanggung jawab pribadi ini.
27

Allah SWT Berfirman : 


 

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” 

(QS. Al-Muddatsir : 38) 

 

 
 

 
Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal 

Diaadalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat 

dosamelainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan 

seorang yangberdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian 

kepada Tuhanmulahkamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu 

apa yang kamuperselisihkan." (QS. Al-An‟am : 164). 
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3. Nilai Ibadah 

Ibadah secara etimologis berasal dari bahasa arab yaitu   ةدابعدبعيدبyang 

artinya melayani patuh, tunduk. Sedangkan menurut terminologis ialah 

adalahsebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai allah 

azza wa jalla,baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zhahir maupun yang 

bathin.41 Ditinjau darijenisnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis, 

dengan bentuk dan sifatyang berbeda antara satu dengan lainnya yakni ibadah 

Mahdhah dan Ibadah ghoiruMahdhah.Nilai pendidikan ibadah bagi anak 

dalam masyarakat akanmembiasakannya melaksanakan kewajiban. 

Pendidikan yang diberikan luqmanpada anak-anaknya merupakan contoh baik 

bagi orang tua.
28

 Luqman menyuruhanak-anaknya shalat ketika mereka masih 

kecil dalam Al Qur‟an Allah Swt berfirman dalam Surat Al-Luqman ayat 17, 

sebagai berikut : 
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Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yangbaik 

dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 

bersabarlahterhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian 

itu Termasukhal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). 

 

Pendidikan ibadah merupakan salah satu aspek pendidikan Islam 

yangperlu diperhatikan.Semua ibadah dalam Islam bertujuan membawa 

manusiasupaya selalu ingat kepada Allah.oleh karena itu ibadah merupakan 

tujuan hidupmanusia diciptakan-Nya dimuka bumi.Ibadah yang dimaksud 

bukan ibadah ritual saja tetapi ibadah yang dimaksuddi sini adalah ibadah 

dalam arti umum dan khusus.Ibadah umum yaitu segalaamalan yang dizinkan 

Allah Swt. Sedangkan ibadah khusus yaitu segala sesuatu(apa) yang telah 

ditetapkan Allah Swt. akan perincian-perinciannya, tingkat dancara-caranya 

yang tertentu.Usia baligh merupakan batas Taklif (pembebanan hukum Syar‟i) 

apa yangdiwajibkan syar'i‟at pada seorang muslim maka wajib dilakukannya, 

sedang yangdiharamkan wajib menjauhinya. Salah satu kewajiban yang dapat 

dilihat dalamkehidupan sehari-hari adalah shalat lima waktu. Orang tua wajib 

mendidik anak-anaknya melaksanakan shalat, apabila ia tidak melaksanakan 

maka orang tua wajibmemukulnya. Oleh karena itu, nilai pendidikan ibadah 

yang benar-benarIslamiyyah mesti dijadikan salah satu pokok pendidikan 
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anak. Orang tua dapatmenanamkan nilai-nilai pendidikan ibadah pada anak 

dan berharap kelak ia akantumbuh menjadi insan yang tekun beribadah secara 

benar sesuai ajaran Islam.. 

4. Nilai Syari‟ah 

Syari‟ah menurut pengertian hukum Islam berarti hukum-hukum dan 

tataaturan yang disampaikan Allah agar ditaati hamba-hambanya.Syariah 

sejatinyaadalah ajaran menyeluruh dari agama Islam itu sendiri, yang berisi 

ketentuan danaturan, hukum dan etika, yang semuanya bermanfaat bagi 

kebahagiaan hidup duniadan akhirat.Namun dalam tataran lapangan, 

pandangan banyak orang terhadapistilah ‟syariah‟ ternyata 

cukupberagam.Bahkan beberapa diantaranya terbilangcukup 

mengkhawatirkan jika dibiarkan.
29

 

 

4. Gugon Tuhon 

Gugon tuhon merupakan istillah Jawa yang sering dipahami sebagai 

pamali mitos atau pantangan secara harfiyah isltilah istilah tersebut 

memilliki kesamaan arti.dengan demikian gugon tuhon dapat dimaknai 

secara subtansial sebagai pantangan dari masyarakat jawa yang harus 

dihindari oleh anggota masyarakat sendiri, apabila pantangan tersebut 

dilanggar ,pelannggar akan mendapatkan resiko. 
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Terdapat pula definisi tentang gugon tuhon ,sebagian orang 

mengatakan ,gugon tuhon merupakan teguran dari orang tua terhadap 

anak,cucu atau orang lain yang disampaikan secara tidak langsung. 

Sehingga bagi seorang yang yang tidak kritis dalam menangkap makna 

implisit tersebut akan selalu menilainya sebagai teguran irasional 

Sementara mitos memiliki makna harfiah sebagaai kepercayaan 

,keyakinan,mite atau dongeng .dengan demikian mitos jawa dapat 

dimaknai sebagai kepercayaan atau keyakinan masyarakat jawa yang sulit 

dibuktikan secara riil dan rasional. Terdapat pula definisi yang 

menyatakan bahwa mitos jawa adalah cerita prosa masyarakat jawa 

yangmengisahkan cerita yang berlatar belakang masa lampau.Didalamnya 

mengandung penafsiran tentang alam semesta dan keberadaan makhluk 

didalamnya, serta dianggap benar-benar terjadi oleh pemilik cerita dan 

penganutnya, pengertian lebih luas mitos jawa mengacu pada cerita 

tradisional jawa.
30

 

 

5. Telaah Pustaka 

Diah siti wulandari “Makna yang terkandung dalam Gugon tuhon 

dalam masyarakat rembang” Fakultas bahasa dan seni Universitas Negri 

Semarang tahun 2012. Makna yang terkandung dalam gugon tuhon dalam 
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siklus kehidupan adalah berupa makna kultur serta beberapa makna 

rasional. Fungsi yang terdapat dalam gugon tuhon dalam siklus kehidupan 

adalah untuk mengatur etika ,sopan santun ,serta moralitas masyarakat. 

Adapun fungsi yang lain adalah fungsi kesehatan dan 

kebersihan.tanggapan masyarakat rembang terhadap keberadaan gugon 

tuhon jawa hingga saat ini masih ada yang mempercayainya .beberapa 

faktor yang mempengaruhi tanggapan masyarakat adalah faktor usia 

faktor pendidikan dan faktorlingkungan .adapun fungsinya yakni gugon 

tuhon untuk menyadarkan masyarakat bahwa dalam gugon tuhon ada 

kekuatan kekuata ajaib ,memberikan jaminan jaminan keselamatan bagi 

masyarakt dimasa kini,  gugon tuhon jawa dapat memberikan pengetahuan 

tentang dunia 
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

A. Penyajian Data Umum 

1. Letak Geografis Desa Mojomati 

Desa Mojomati merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan 

Jetis, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.Topografi ketinggian 

desa ini adalah berupa dataran sedang, yaitu sekitar 272 meter di atas 

permukaan air laut. Berdasarkan keadaan geografis desa, curah hujan 

rata-rata mencapai 1.500 mm
31

 

2. Sejarah Berdirinya Desa Mojomati 

  Dalam Profil Desa Mojomati diceriterakan bahwa  pada zaman dahulu 

sekitar tahun 1680 di sebelah barat Desa Mojomati terdapat sebuah 

Kademangan yang di pimpin oleh seorang Demang yang bernama Ki 

Ageng Kutu. Karena beliau  tidak mau tunduk kepada Adipati Ponorogo 

yaitu Raden Betoro Katong untuk menjadi bawahannya, maka terjadi 

peperangan antara Adipati Betoro Katong dan dengan Demang Ki Ageng 
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Kutu. Peperangan ini berlangsung lama , dengan berbagai daya upaya dan 

siasat akhirnya Adipati Betoro Katong dapat mengalahkan Ki Ageng 

Kutu.  Ki Ageng Kutu lari ke arah timur melewati beberapa desa dan 

akhirnya beliau bersembunyi di Desa Mojomati yang pada saat  itu masih 

berupa hutan Mojo yang sangat lebat. Karena kesulitan mencari dan 

menemukan Ki Ageng Kutu, lalu Adipati Raden Betoro Katong 

menyuruh  para  prajuritnya untuk membakar hutan Mojo tersebut dan 

akirnya hutan Mojo tersebut hangus terbakar dan semua mati dan untuk 

petilasan Raden Betoro Katong ketika berpidato kepada para prajuritnya 

bahwa kalau zaman sudah ramai, daerah bekas hutan  Mojo yang sudah  

hangus terbakar dan sekitarnya untuk diberi nama Desa Mojomati. Ki 

Ageng Kutu kemudian lari ke arah selatan menuju daerah pegunungan 

dan bersembunyi di sebuah gua.Karena ditunggu beberapa lama tidak 

keluar dari dalam gua dan terasa bau bacin yang sangat mnyengat. 

 Akhirnya Adipati Betoro Katong  mengangap Ki Ageng Kutu sudah 

mati di dalam gua.Kemudian beliau dan para prajuritnya kembali ke 

Kadipaten Ponorogo.Setelah beberapa lama,  daerah  bekas hutan  Mojo 

yang terbakar sudah ditumbuhi semak belukar, kemudian datang dua 

orang bersaudara, yaitu Iro Potro dan Iro Pati yang sedang mengembara 

membabat dan membersihakn belukar yang ada, lalu untuk ditempati 

beberapa pengikutnya dan kemudian juga menamakan daerah tersebut 

dengan nama  Desa Mojomati.  
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 Kemudian dua orang tersebut melanjutkan pengembaraan dan  tidak 

menetap di Desa Mojomati.Agama Islam masuk di Desa Mojomati sekitar 

tahun 1830 dibawa oleh seorang ulama, yaitu H. Mansur dan istrinya 

bernama Nyai Turonggo Seto. Mereka mendirikan pondok pesantren yang 

terletak di Desa Mojomati bagian barat. Selang beberapa tahun  kemudian,  

H. Mansur menikah lagi dengan Nyai Kuti Sari. Beberapa lama kemudian, 

H. Mansur meninggal dunia dan dimakamkan di makam keluarga, di 

belakang masjid pondok pesantren tersebut.Demikian juga istri-istrinya, 

juga dimakamkan di samping beliau.Makam tersebut dapat diziarahi di 

makam keluarga sampai sekarang. Karena tidak ada penerus yang 

mempunyai kharisma seperti beliau  atau  karena sebab-sebab lain, maka 

pondok pesantren tersebut lama kelamaan mulai surut dan hilang ditinggal 

para santri-santrinya, dan daerah bekas pondok pesantren tersebut 

dinamakan Dukuh Ndok Malang  (Pondok Malang) yang sekarang 

dinamakan Dusun  Mojomati.
32

 

3. Pembagian Wilayah Desa Mojomati 

Dari segi wilayah daerah desa Mojomati dibagi menjadi dua 

wilayah yakni mojomati kulon dan Mojomati wetan .yang membatasi 

wilayah mojomati kulon dan wetan yakni balai desa , sebelah barat balai 
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desa masuk diwilayah mojomati kulon dan sebelah timur balai desa masuk 

wilayah mojomati wetan. 

4. Keadaan Penduduk 

a. Jumlah Penduduk Menurut  jenis kelamin 

Jumlah penduduk didesa mojo mati untuk laki-laki ada 541 jiwa 

,dan  jumlah penduduk perempuan ada 562 jiwa dengan jumlah 

keseluruhan ada 1103 jiwa. 

b. Jumlah penduduk menurut  Taraf pendidikan 

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari salah satu 

perangkat desa masih banyak yang mengalami buta aksara yakni laki-laki 

ada 80 jiwa dan perempuan ada 110 jiwAa dihitung dari usia 18-56, dan 

banyak juga yang tidak tamat SD yakni laki-laki ada 194 jiwa dan 

perempuan 192 jiwa terhitung dari usia 18-56, dan yang tamatan SD ada 

50 jiwa laki-laki dan 50 jiwa perempuan. Namun dengan keadaan yang 

seperti itu mereka berhara anak cucu mereka dapat mengenyam bangku 

pendidikan setinggitingginya ,terbukti ada 60 jiwa laki-laki dan 61 jiwa 

perempuan yang lulus SLTP sederajat dan dijenjang SLTA sederajat ada 

127 jiwa laki-laki dan 117 jiwa perempuan dan pada jenjang perguruan 

tinggi ada 19 jiwa laki-laki dan 26 jiwa pperempuan , dengan jumlah 

keseluruhan  1086 jiwa. 
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c. Jumlah pendudun menurut Profesi 

Berdasarkan data yang diperoleh mayoritas penduduk didesa mojomati 

yankni petani dan buruh tani, namun ada juag yang berprofesi sebagai 

tukang batu, penjahit, pertukangan, pedangang dan ada juga yang home 

industri, namun ada juga yang berprofesi sebagai pegawai tetap sebagai 

PNS dan sebagai bidan. Dengan perincian dari usia 18-56 yang bekerja 

laki-laki ada 267 jiwa perempuan 288 jiwa dan yang tidak bekerja ada 163 

jiwa laki-laki dan 200 jiwa perempuan , dan diusia 7-18 ada 84 laki-laki 

dan 76  perempuan dan diusia 56 keatas ada 135 laki-laki dan 149 

perempuan yang bekerja ,dengan beragam profesi desa mojomati kaya 

dengan budaya,yang menciptakan sebuah kerukukan antar warga.
33

 

d. Jumlah pemeluk Agama 

Agama yang dianut masyarakat didesa mojomati kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo yakni islam dengan prosentase 100%. 

e. Jumlah tempat ibadah dan sarana prasarana 

Di Desa mojomati dari tempat ibadah ada 2 masjid dan 6 mushola 

dari segi sarana pendidikan ada 1 SD, 1 TK dan ada 1 TPQ, dan dari 

sarana umum terdapat 1 Polindes dan ada 1 lumbung pangan. 
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5. Struktur Organisasi Pemerintahan Didesa Mojomati 

Desa Mojomati kecamatan Jetis ini dipimpin oleh seorang 

Kepala Desa, yaitu Bapak Ahmat Aziz.Bapak Kepala Desa tersebut harus 

melakukan koordinasi dengan BPD. Adapun bapak Kepala Desa tersebut 

dibantu oleh 21 Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa yang 

dipegang oleh Bapak Hanif Saifullah, BA dan 3 KAUR yang terdiri dari 

Kaur pemerintahan yang dipegang oleh Bapak Puji Purnomo, Kaur 

Keuangan dipegang oleh Bapak Sam sudin, Kaur Pembangunan dan 

kesejahteraan rakyat dipegang oleh Bapak Sumaji serta disetiap Dusunnya 

juga terdapat satu orang yang bertanggung jawab mengurus dusunnya yaitu 

Kamituwo dipegang oleh ibu Eka Puji Astuti dan dibantu oleh bayan. 

Sedangkan Urusan Tehnik Desa yang mengurusi adalah Jogo boyo, 

sambong dan modin. 

6. Visi Misi Desa Mojomati 

a. Visi 

“MOJOMATI INDAH BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DENGAN 

MASYARAKAT YANG BERTAQWA DAN BERAKHLAQ 

MULIA.”34
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b. Misi 

1. Mewujudkan pembangunan siar keagamaan kepada seluruh lapisan 

masyarakat untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada 

tuhan yang maha esa. Karena didesa Mojomati hanya ada satu 

agama yaitu agama islam, dan membudayakan perilaku yang baik 

dan berakhlaq. 

2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha usaha kerukunan 

antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya 

perbedaan status sosial budaya, keagamaan, organisasi dan lainya 

dalam suasana saling menghargai dan menghormati. 

3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan 

pengadaan perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani,pemupukan dan 

pola tanam yang baik. 

4. Menata pemerintahan desa mojomati yang kompak dan 

bertanggung jawab mengemban amanat masyarakat. 

5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius. 

6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan 

petani. 

7. Menumbuh kembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok 

tani beserta PPl untuk memfasilitasi kebutuhan kelompok tani. 

8. Menumbuh kembangkan usaha kecil dam menengah utamanya 

industri rumahan. 
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9. Bekerjasama dengan dengan dinas kehutanan dan perkebunan serta 

lingkungan hidup.
35

 

 

B. Penyajian Data Khusus 

1. Bentuk “gugon tuhon” Didesa Mojomati Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo 

Masyarakat jawa dengan segala keyakinannya tentang hal-hal 

mistis pada akhirnya mempunyai mitos yang dipercaya secara kolektif 

dalam bentuk larangan-larangan dan nasehat-nasehat irrasional.Sebuah 

keyakinan irrasional ini disebut sebagai gugon tuhon.Seperti halnya yang 

ada didesa mojomati kecamatan jetis kabupaten ponorogo ini 

masyarakatnya yang masih sangat erat dengan hal hal yang memiliki 

unsur mitos seperti halnya gugon tuhon ini Secara umum faktor yang 

menjadikan adanya gugon tuhon ini adalah kepercayaan masyarakat jawa 

yang masih dipengaruhi oleh animisme dan dinamisme. Dan Secara 

khusus ada faktor faktor tertentu yang kemudian menjadikan apa yang 

diucapkan oleh orang-orang tua jawa mengandung fakta dan dampak yang 

nyata. Bahkan beberapa orang menunjuk sisi positif dalam setiap 

ungkapan dan nasihat orang-orang jawa, seperti apa yang dikatakan salah 

satu sesepuh desa mojomati Bapak Muhtarom : 
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“gugon tuhon ura mung diagep wewaler ura mung mitos nanging duweni arti 

kang iso diuri uri, gugon tuhon ono telong golongan ,kang kawitan gugon tuhon 

salugu yoiku gugon tuhon kang didasarake soko carito carito tulodo jaman 

biyen, lan kepindo gugon tuhon pitutur, yoiku gugon tuhon kang nduweni 

nasehat, lan ketelu yoiku gugon tuhon wewaler seng artine gugon tuhon 

larangan larangan utowo pantangan”.
36

 

Berdasarkan hasil tanya jawab itu gugon tuhon ada tiga golongan 

yakni gugon tuhon yang didasarkan pada cerita cerita dongeng , gugon 

tuhon yang berisi nasehat dan gugon tuhon pantangan , dan gogon tuhon 

ini sangat diyakini masyarakat jawa khususnya didesa mojomati 

kecamatan jetis, diyakini bukan hanya sekedar mitos namun juga sebagai 

sara mendidik dan memberikan nasehat . 

1) Gugon tuhon dari cerita nenek moyang. 

Kemudian peneliti menanyakan kembali tenga bagaimana bentuk 

gugon tuhontersebut : 

Seng didasarne soko crito crito wong tuwek biyen trus diyakini teko saki yoiku 

1) lek wayah surup-surup (menjelang magrip) ojo momong bayi neng njobo mengko di 

gowo betoro kolo. 

2) ojo dolan menyang kali awan-awan mengko digondol wewe ngombe. 

3) ojo neng tengah prapatan awan-awan mengko dadi mongsone betoro kolo. 

4) nek wayah bersih deso utowo ruwatan sisikane pring klumpokno bentelono,mengko 

mundak dadi mongsone betoro kolo dadi ruwete deso nyrimpeti lan penghalang deso. 

5) nek ngejak bayi dolan nyandi wae kon gowo gaman,gaman kang soko wojo ,mengko 

rohe lek digowo setan, 

6) nek arep mrantau otowo lungo adoh gowo,o gembolan kang 

arupo:dom,bolahtelon,lemah ari-ari,dringu bawang,kunir,uyah,klaras gedang rojo 

temen. 

7) nek lungo ojo wong telu mengko seh siji mundak digowo setan. 

8) ojo tuku dom,paku,silet ojo wayah bengi mengko gak didoli.
37
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Gugon tuhon diatas merupakan mitos yang diyakini masyarakat 

berdasarkan cerita dari nenek moyang dan dari nara sumber yang kami 

tanyakan memang benar adanya dan sebagian besar masih diyakini 

sampei sekarang ,dan masih ada banyak  lagi gugon tuhon yang diyakini 

yang berisi nasehat-nasehat . 

2) Gugon Tuhon Berisi nasehat. 

Kemudian peneliti kembali menanyakan tentang gugon tuhon 

yang berisi nasehat : 

Gugon tuhon seh iki ngunu ngandung nasihat seng biasane digaw ngomongi 

wong tuwek marang anak,  

1) Yen mangan kudu dientekne mengko pitike mati. 

2) Ojo mangan neng tengah lawang mengko angel jodo. 

3) Ojo nglinggguhi bantal mengko lek udunen(bisulan).. 

4) Ojo mengan karo turu mengko dadi ulo. 

5) Ojo tangi awan mengko rejekine ditotol pitek. 

6) Yen nyapu seng resik mundak oleh bojo brewok. 

7) Ojo ngidoni sumur mundak guwing lambene..38
 

Gugon tuhon diatas merupakan gugon tuhon yang berisi 

nasehat dan sampai sekarang masih sangat dipercayai ,berdasarkan 

nara sumber  yang kami tanya ,bahwa anak anak terutama masih patuh 

bila mana mereka diberi nasehat dengan gugon tuhon diatas ,jadi 

gugon tuhon diatas sangat efektif digunakan sarana untuk mendidik 

dikalangan masarakat jawa khususnya didesa mojomati kecamatan 

jetis. 
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3) Gogon Tuhon Pantang Larang 

Sedangkan gugon tuhon yang terahir yakni wewaler atau 

pantangan dan ini yang sangat dipatuhi seluruh lapisan masyarakat, 

mereka sangat patuh memang mendapatkan efek yang nyata ,peneliti 

kembali menanyakan kembali mengenai gugon tuhon tentang 

pantangan ini ; 

“Iki gugon tuhon kang paleng dipatuhi kabeh masyarakat kene mergo tenan oleh 

ganjaran amergo nglanggar pantangan kwi maau, utamane uwong kang ora 

mercayani, meski ora jelas opo dasare gugon tuhon iki lan sopo seng gawe tapi 

gugon iki tenan anane. 

1) Ojo mbunteti dalan utamane dalan kuno/lawas ,mengko biso wuto  

2) Ojo mbunteti sumur mengko lek keno bendu, byasanya meninggal otowo mati 

sandang pangane. 

3) Ojo ngiseti patok tolo ,mengko kuburane mingkus. 

4) Lusan besan yoiku ora oleh rabi antarane wong seng wes mantu peng telu karo 

wong seng wes mantu peng telu.mengko bakal nompo ciloko utowo cures uripe. 

5) Dandang ongak ogak yoiku mantu oleh deso kang jejer dipisahne sawah, nek 

kene(desa mojomati) karo deso malo. Bakal ora lageng”39
 

Gugon tuhon yang terahir ini merupakaan gugon tuhon yang 

paling dipatuhi oleh masyarakat desa mojo mati karena memiliki 

sangsi yang tidak ringan dan dalam kenyataanya memang benar benar 

terjadi .berdasarkan observasi yang kami lakukan kepada keluarga 

yang mengalami sangsi dari gugon tuhon tersebut tidak mau 

memberikan informasi, karna ini berhubungan dengan aib, namu 

berdasrkan informasi yang kami peroleh dari bapak muhtarom waga 

desa mojomati, memang benar ada orang (tidak diperkenankan 
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menyebutkan identitas) menutup jalan dan akhirnya mengalami 

kebutaan, kemudian ada juga yang menutup sumur dan akhirnya 

meninnggal, namun sayang keluarga pelaku menutup diri, ada juga 

yang melaksanakan lusan besan dan tidak memenuhi adat pada saat 

resepsi temu manten air yang direbus tidak dapat masak ,dan temanten 

perempuan mengalami sakit. ujar bapak muhtarom, 

“Naliko mantu keluarga bapak (identitas disembunyikan) ora manut adat deso ,nerak 

lusan lan ora gawe sajen ,akhire pas temu banyu kang digodong ketok umup nangig 

ora panas ora mateng lan manten wedoke loro loronen cures teko sak iki”.  

Dari informasi yang kami peroleh ada dua keluarga yang 

melakukan lusan besan, bukan hanya lusan ada juga yang melakukan 

pernikahan dengan neton atau perhitungan lahir secara jawa antara 

pengantin laki-laki dan perempuan berjumlah 27, keluarga tersebut 

benar-benar kaya namun salah satu pasangan tergoda dengan yang lain 

atau selingkuh, akhirnya mendapatkan saran dari sesepuh desa agar 

mencari payung seret dan tenong(tempat nasi dan tutupnya) ujar bapak 

muhtarom kebetulan masih keluarga dari beliau, 

“Pasangan keluargaku iki ketemu neton 27 naliko semono patuto dadi keluarga 

paling segih sak mojomati, anangig salah sijine keno godo, akire ditimbuli gawe 

payung seret lanwadah tenong,akhire ayem teko sak iki”.
40

 

Dan ada satu gugon tuhon yang belum ada yang melanggarnya 

yakni dandang ongak ongak ,yakni berbesanan dengan desa yang 
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masih sejajar namun dipisahkan dengan sawah, kalau desa mojomati 

dengan desa malo, malo yakni desa yang masih satu kecamatan 

dengan deasa mojomati namun dipisahkan oleh sawah yang tepat 

disebelah utara desa mojomati. Samapi saat ini belom ada yang 

berbesanan antara kedua desa tersebut. 

2. Nilai-nilai pendidikan islam yang terdapat dalam gugon tuhon 

Dalam sebuah budaya sangat banyak menyimpan nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya bukan hanya sekedar mitos namun didalamnya 

banyak nilai pendidikan yang disisipkan baik berupa pitutur ataupun 

gugon tuhon yang sangat dipercayai masyarakat menganggap gugon tuhon 

merupakan cara untuk mendidik memberikan pitutur bahkan sebagai 

aturan hidup ,meskipun hal tersebut hanya sekedar perkataan dan tidak 

tertulis masyarakat lebih mematuhi dan menjalankanya ,itu dikarenakan 

masyarakat jawa sangatlah memegang teguh kepercayaan serta adat 

istiadat yang berlaku didaerah masing masing khususnya  didesa 

mojomati, namun dengan berjalanya waktu gugon tuhon memiliki makna 

yang dallam diantaranya yakni pendidikan seperti yang disampaikan oleh 

bapak muhtarom yang menjelaskan makna dari gugon tuhon, 

“Makna soko gugon tuhon ugo jeru banget yen diuri uri ,gugon tuhon kang didasrne soko 

crito misale, ojo gowo bayi metu wektu surup mengko lek digowo betoro kolo, maknane 

surup wayae manjeng magrep wayae bodo sholat magrep ,kudu biso didik anak wayae 
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magrep ojo dolan luweh beceh neng umah nglakoni solat, wektu mgrep ora apik kanggo 

bayi amergo mlebu wayah wengi”.
41

 

Jadi makna gugon tuhon sangatlah mendalam seperti yang pertama 

yakni jangan mengajak anak bayi keluar diwaktu magrip ,karna disaat itu 

waktunya kita menunaikan ibadah solat magrip ,hal ini untuk mendidik 

anak agar mulai memahami waktu beribadah, dan angin malam juga tidak 

baik bagi anak-anak. 

“Kapeng pindo ojo kluyuran menyang kali wayah bedok mengko digondol wewe, iki 

maknakne rikolo awan wayae leren kudu iso didik anak supoyo ora kluyuran lan bedok 

ugo wayahe manjeng wektu luhur ,dadi wayae sholat luhur ura kluyuran menyang kali”. 

Yang kedua ini yakni anak anak dilarang bermain disungai 

diwaktu dhuhur nanti dibawa kalongwewe ,bermakna waktu dhuhur 

merupakan waktu kita untuk beristirahat dan menunaikan sholat dzuhur 

jadi kita harus bisa mendidik anak-anak kita untuk mmenjalankkan sholat 

tepat waktu. 

“Kepeng telune wayah ruwat deso sisikane preng klumpokno ben ora dadi mongsone 

betorokolo ben ora dadi angele pegawean, iki ngunu maknane adawe kudu ngulinakne 

urep resikan ,amergo resik iku bagiane iman”.
42

 

Yang ketiga ini tentang kebersihan pada saat ruwatan desa sisa 

serutan bambu harus dikumpilkan jadi sati dan diikan ,biar tidak menjadi 

penghalang dan jadi magsa betara kala, ini dimaksudkan agar sampah sisa 

                                                                 
41

Lihat pada Transkip Rekaman Wawancara dalam lampiran penelitian ini,Koding 

10/W/16/III/2015 
42

Lihat pada Transkip Rekaman Wawancara dalam lampiran penelitian ini,Koding 

12/W/16/III/2015 



50 

 

 

bambu tidak berserakan dan menjadi bersih, karena kebersihan sebagian 

dari iman. 

“Kapeng limo naliko ngejak bayi dolan gowoo gaman,mengko rohe digowo setan gaman 

kang soko wojo, byasane yo gunteng utowo dom, maknane lek ngejak bucah cilik gowo 

gaman gaman kang dimaksod yo iku ati ati ora sembrono ,tapi barang kang soko wojo 

trahe diwedeni laro setan”. 

Yang kelima ini yakni kita dianjurkan membawa barang yang 

dianggap senjata yang dari baja ,byasanya gunting dan jarum,biar roh bayi 

tidak digagu setan ,memang pada kenyataanya mahluk halus takut pada 

benda yang terbuat dari baja,namun makna sesungguhnya ,senjata yang 

dimaksud adalah supaya kita hati-hati dan tidak teledor. 

“Lan naliko arep lungo ngrantau kudu gowo gembolan ini wes dadi kebiasaan kanti 

maksud supoyo biso slamet lan kasel, gembolan iku awujud :dom,uyah, bolah 

telon(abang,puteh,ireng), dringu bawang,kunir lemah ariari,lan klaras godong rojo temen. 

Maknane yoiku lemah ariari dimaksudkan naliko ono perantauan emboh lemae biso 

krasan kyo nang omahe dewe, dom artine opo seng dadi panyuwunane bisoo tetep fokus 

landep kyo pucuke dom lan ojo wedi, lan kuner yo iku bumbu tuo soko laher tumekaneng 

pati kuner tetep digawe kanti pengarepan naliko kenek loro bisoo cepet mari cepet 

ketemu tombo, bolah telon warno abang gambarake ibu warno puteh gambarake bapak 

lan warno ireng gambarake awake dewe maknane ridlone wong tuwek loro penteng 

sanget amergo ridlane gustialah manut ridlane wong tuwek loro, klarase gedang rojo 

temen,maknane urep iku modale mung kkajujurang ,kalaraso temen ,laras marang sopo 

wae,dringu bawang kaggo sarono tolak sawan balalak bisoo sumingker,naliko ktemu 

ganguan utowo masalah soko manugso opo bongso lelembut bisoo enggal ketemu,uyah 

maknane uyah kanggowo roso, kanti pengarep ngarep opo kang dirasakne biso podo”.
43

 

Yang kelima ini masih sangat sering dilakukan yakni membuat 

semacam jimat ketika mau berangkat pergi merantau,dibuat dengan 

,kunyit,garam,jarum,benag tiga warna yakni merah putih dan 

hitam,bawang putih dan tanaman dringu,kemudian tanah ariari, dan daun 
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pisang raja yang kering. Hal ini memiliki makna yang sangat besar 

diantaranya, kunyit merupakan bumbu tertua kita lahir memakai kunyit 

kita matipun memakai kunyit dengan harapan ketika kita mendapatkan 

sakit segera sembuh dan menenukan obat, garam ,garam merupakan yang 

memberi rasa jadi dengan harapan apa yang kita rasakan bisa sama, jarum 

dari baja supaya kita berani dan fokus terhadap niat kita, benang warna 

merah menggambarkan ibu dan benag warna putih menggambarkan ayah 

dan hitam menggambarkan kita sendiri, dengan maksud sesuatu hal 

apapun haruslah mendapat ridlo dari orang tua karna ridlo tuhan terletak 

pada ridlo orang tuwa kita, dringu bawang merupakan sarana tolak balak 

orang jawa dengan maksud bila memiliki masalah biar cepet selesai dan 

terhindar dari masalah tersebut, sedangkan tanah ariari yakni dengan 

maksud dimanapun kita tinggal kita biar tetap krasan dan betah karna 

tanah yanhg  kita tempati sama dengan yang kita bahwa: 

“Lan yen lungo mengko ojo wong telu ,mengko seng siji digowo setan ,maknane yen 

wong telu cacahe ganjil ora siji duwe pasangan siji ora duwe dadi dewean ora duwe batur 

seng diwedeni nek kegodo setan” , 

Jadi yang sellanjutny ini jika kita bepergian jangan hanya bertiga 

nanti yang satu bisa dibawa setan ,ini maknanya yakni jika kita bepergian 

hendaklah kita membawa teman jagan hanya sendirian, jika bertiga maka 

yang satu tidak memiliki teman dan yang ditakutkan bisa digoda setan dan 



52 

 

 

bisa terjerumus ,maka dari itu jikalau kita pergi jangan sendirian atau 

bawa teman jangan dengan bilangan yang ganjil. 

Selanjutnya peneliti menaanyakan tentang Gugon tuhon yang 

berisi nasehat .dari hasil wawan cara didapati beberapa gugon tuhon yang 

berisi tentang nasehat nasehat berikut ini: 

“Ojo nglungguhi bantal mengko lek wudunen, ngunu iku amergo ora sopan bantal iku 

sejatine kaggo turu udu kaggo lungguh ,seng kaggo lugoh iku kursi dudu bantal, ojo 

mangan neng tengah lawang mengko agel jodone, mergo ngopo mangan neg tengah 

lawang iku ogak bener saru ngadana-ngadangi wong arep liwat lan panganane dadi ora 

resik mergo kenek lebu, dadi gak ono seng gelem ngrabi ,ojo ngidoni neng jero sumur 

mengko lambene guweng, sumur iku kaggo adus ngumbe ora becik nek diidoni mergo 

idu iku reget gilani dadi wong tuwo biyen nyedakne kyo ngunu iku,yen mangan kudu 

dientekne mengko pitike lek mati kabeh, guwaki panganan ngunu ora becik dadi nek 

mangan kudu dientekne ojo ngasi kalah karo pitek. Yen tangi ojo kawanen mengko 

rejekini ditotol pitek, wong iku kudune biso tangi isuk ben iso ngibadah sholat subuh lan 

age age tandang ,ojo mangan karo turu mengko dadi ulo, mangan karo turu iku odak apik 

saru ora sopan, iso iso mmengko keselak mergo ora pener magan karo turu iku, yen 

kelut-kelut seng resik mengko oleh bojo brewok, njogo keresikan iku apik tumrape 

agomo mulo iku yen resik resik kudu resik ,iku ngunu nyerminake klakuane awak dewe 

yen ora resik brarti pribadine adwe ora apik mulo iku oleh jodo seng olo ugi.”44
 

 

Jadi berdasarkan wawancara diatas didapati makna makna yang berisi 

nasihat dari gugon tuhon yang berlaku, diantaranya , jika kita makan 

hendaklah dihabiskan agar ayam kita tidak mati ini bermakna agar kita selalu 

bersyukur dan tidak membuang buang makanan agar tidak mubazir, 

selanjutnya yakni janganlah kita meludah di sumur nanti bibir kita sumbing 

ini bermakna kita harus menjaga kebersihan disumur karna merupakan sarana 

yang penting bagi masyarakat diantaranya untuk mandi dan minum, 
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selanjutnya yakni janganlah bangun kesiangan nanti rejekinya dipatok ayam 

ini bermakna ,kita jangan bermalas mmalas dan membiasakan bangun pagi 

untuk melaksanakan solat shubuh dan segera bergegas melaksanakan 

aktivitas, selanjutnya janganlah duduk diatas bantal nanti kena penyakit bisul , 

ini bermakna agar kita selalu menjaga etika dan sopan santun ,untuk duduk 

pada tempatnya ,yakni di kursi bukan di bantal. Selanjutnya jika kita menyapu 

jangan sampai ada yang tertinggal agar tidak mendapat pasangan yang 

brewokan, ini bermakna aagar senantiasa kita menjaga kebersihan ,karna kita 

sebagi umat islam sangat dianjurkan untuk menjaga kebersihan. 

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara mengenai gugon tuhon 

yang terakhir yakni gugon tuhon tentang pantang larang , berdasarkan hasil 

wawancara didapatkan berbagai gugon tuhon yang berisi tentang larangan 

diantaranya : 

“Gugon tuhon iki ugo gugon tuhon kang diwedeni lan dippatuhi masyarakat kene kang 

pisanan yo iku ; ojo mbunteti dalan mengko biso wuto iki ngunu ateges dalan iku sarana 

kaggo wong apik yen dibunteti biso nyengsarakne mulo iku ojo sampek bunteti dalan ,wong 

biyen nyedakne koyo iku ben ora ono seng wani nglakoni hal kyo iku , nyengsarakke uwong 

akeh, ojo nguruki sumur mengko biso mati uripe opo mati sandang pangane, iki ngunu tegese 

sumur iku sumber panguripan tumprape manungso yen dibunteti brarti nyusahke uwong podo 

karo mateni uwong mulo iku dadi perkawes seng ora becik banget,  gugon tuhon seng iki ugo 

angel dinalar neng kahanane bener anane  lan paling diwedeni yo iku , ojo ngrabekke anank 

kang nomer siji karo anang kang kapeng telu istilah jowone lusan besan , asal usul lan tegese 

kepriye durung ono seng weroh teko saki , lan seng iki gugon tuhon kang khusus seng ono 

neng deso mojo mati kene , yo iku ora oleh ngrabekne wong mojo mati kene karo deso 

seberang seng keletan sawah arane ngunu dandang ongak ogak , karepe kepriye lan opo 

maksute durung ono seng weroh mung turun temurun soko mbah mbahe biyen nek kene ora 

oleh rabi karo deso malo “.
45
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Gugon tuhon yang terahir ini dikategorikan sebagai pantang larang  

ada yang memiliki makna didalamnya namun ada pula yang tidak bisa 

dimengerti secara nalar diantaranya yakni, jangan menutup jalan umum nanti 

akan buta ini dimaksudkan supaya kita bertenggang rasa dan tidak 

menyengsarakan masyarakat karna jalan merupakan sarana umum yang 

penting , selanjutnya yakni jangan menimbun sumur nanti akan susah rejeki 

dan bisa meninggal, karna sumur merupakan sumber kehidupan bagi kita , 

kalau dihuruk otomatis akan menyengsarakan ibaratnya membunuh sumber 

kehidupan kita maka dari itu dillarang ,selanjutnya jangan menikahkan anak 

pertama dan kekitga bisa mendapatkan kesengsaraan ,hal ini tidak dapat 

diketahui maksud dan asal usul dari mitos ini namun hal ini benar adanya 

sehingga masyarakat mempercayainya , dan yang terakhir di desa mojo mati 

dilarang menikahkan anak kita dengan desa seberang yang terhalang sawah , 

ini juga tidak jelas maksud dan asal usulnya namun samppei sekarang belum 

ada yang melanggarnaya. 

Gugon tuhon sendiri merupakan mitos yang sangat diyakini ,sebagai 

aturan adat istiadat yang tidak tertulis namun sangat dipatuhi oleh masyarakat. 

Hal ini sekaligus menjadi sarana untuk mendidik anak atau sodara kita dalam 

ber masyarakat yang dikorelasikan dengan pendidikan islam. 

 

 



55 

 

 

 

BAB IV 

ANALISA DATA 

 

A. Analisis Bentuk-bentuk Gugon Tuhon 

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dengan aturan aturan 

yang berlaku yang mengatur bagaimana kita hidup bermasyarakat entah 

secara tertulis maupun tidak tertulis, dalam masyarakat jawa banyak mitos 

mitos yang sangat dipercayaai hal ini meskipun aturan aturan tersebut hanya 

berupa mitos namun masyarakat sangat mematuhinya , hal ini terjadi turun 

temurun secara sejarah hal ini tidak dapat ditelusuri kapan muncul mkitos-

mitos ini , hal inilah yang dinamakan gugon tuhon, gugon tuhon ini 

merupakan salah satu mitos yang berisi aturan aturan yang sangat dipercayaai 

masyarakat karna gugon tuhon ini terdapat sangsi jika melanggarnya. Hal ini 

juga terjadi di desa Mojomati , masyarakat desa mojo mati sangat 

mempercayaai adanya gugon tuhon ini. 

Menurut Sri Wintala Achmad dalam bukunya pamali dan mitos  jawa 

menerangkan gugon tuhon ini merupakan istilah jawa yang berarti pantangan 

pamali atau mitos secara harfiyah kesemuanya memiliki kesamaan makna , 

ddengan begitu gugon tuhon secara substansial gugon tuhon berarti pantangan 
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masyarakat jawa dan bila melagarnya akan mendapatkan sangsi .
46

jadi gugon 

tuhon ini merupakan aturan orang jawa yang sangat dipercayai karna adanya 

sangsi yang diperoleh jika melanggarnya. Sedangkan dari hasil wawancara 

dilapangan gugon tuhon ini dibagi menjdi tiga yakni gugon tuhon yang 

berasal dari cerita nenek moyang ,yang kedua yakni gugun tuhon yang berisi 

nasehat-nasehat dan yang ketiga yakni gugon tuhon pantangan dan larangan. 

Jadi analisis peneliti tentang gugon tuhon ini yakni sebuah mitos yang 

menjadi sebuah peraturan yang sangat di patuhi masyarakat yang dikarenakan 

memiliki sebuah sangsi sehinnga masyarakat merasa takut untuk 

melanggarnya ini yang terjadi didesa mojo mati ,masyarakat disini sangat 

patuh dan melaksanakan yang menjadi mitos adat gugon tuhon yang menjadi 

aturan di desa Mojomati . 

Dan bentuk dari gugon tuhon ini berdasarkan wawan cara yang 

pertama yakni gugon tuhon yang berasal dari cerita nenek moyang, jangan 

membawa bayi di waktu maghrib,ini berarti kiita mengajari anak kita untuk 

melaksanakan ibadah solat tepat waktu yakni sholat magrib ,ada lagi jika ada 

acara bersih desa semua sisa sisa pembuatan perlengkapan agar diikat 

dikumpulkan menjadi satu agar tidak jadi halagan atau magsa betara kala,ini 
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dimaknakan agar kita bisa membiasakan untuk hidup selalu menjaga 

kebersihan,karna kebersihan sebagian dari iman 

Dan bentuk gugon tuhon yang berisi tantang nasehat nasehat ,dari hasil 

wawancara dilapangan yakni , 

1. jangan makan sambil tidur nanti jadi ular, Selagi manusia mampu, makan 

memang tidak boleh sambil tidur.Karena sudah ada tempat dan harus 

dalam keadaan sadar agar dapat menikmati makanan tersebut Jadi posisi 

tidur juga akan membuat siklus pencernaan makanan kurang sempurna 

hingga juga bisa mengakibatkan kurang terkontrolnya emosi. Ketika 

emosi manusia kurang terkontrol akan mudah membuat manusia marah 

dan tidak lazim melakukan perbuatan tercela. Seperti contoh: marah-

marah tidak jelas sehingga menyakiti hati orang lain., 

2. jangan meludahi sumur nanti bibirnya menjadi sumbing , sumur 

merupakan sumber air yang selalu dijadikan tempat untuk minum dan 

mandi ,jadi tempat ini selalu dijaga kebersihanya untuk itu meludahi 

sumur merupakan hal yang tidak etis dilakukan ,dengan itu nenek moyang 

kita dulu menyumpahi orang yang meludahi sumur akan sumbing 

bibirnya, meskipun belum dapat dibuktikan kebenaranya .masyarakat 

sangat mematuhinya, 

3. jangan makan didepan pintu nanti susah mendapatkan jodo , makan 

didepan pintu selain diklaim tidak sopan karena makan tidak pada 



58 

 

 

tempatnya juga akan menghalangi orang yang akan keluar masuk rumah 

,selain itu makanan juga akan terrkena debu, jika ini dilanggar ,maka 

orang tersebut diklaim memiliki kepribadian yang tidak baik, sehingga 

sulit mendapatkan jodoh, sekalipun dapat jodoh tentu orang yang memiliki 

kepribadian yang sama pula. 

4. Jangan menduduki bantal nanti bisulan, orang yang duduk dikursi 

dianggap wajar,karena kursi memang tempat untuk dduduk, tapi jika 

seseorang duduk diatas bantal yang biasanya dipakai sebagai alas kepala 

saat tidur dianggap sangat tidak sopan, perihal akibat menduduki bantal 

akan memiliki penyakit bisul tidak bisa dibuktikan secara akal. 

5. Jangan bangun siang nanti rejekinya dipatuk ayam Dari perkataan mitos 

diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia harus bangun pagi agar 

tetap ingat ibadah wajibnya yaitu shalat subuh.Secara tidak langsung dan 

tanpa disadari, inilah merupakan salah satu nilai ibadah yang dapat dipetik 

dari perkataan mitos untuk mendidik anak sejak dini.Selain itu,  

mengajarkan kepada anak untuk tidak malas. Karena segala sesuatu itu 

membutuhkan usaha untuk mencapainya. 

6. Kalau menyapu yang bersih biar mendapatkan pasangan yang tidak 

brewokan. ini mengajarkan kebada masyarakat agar senantiasa menjaga 

kebersihan. Maka dari itu kalau sedang menyapu haruslah bersih, agar 

mendapat pasangan yang sesuai keinginannya. Islam selalu mengajarkan 
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tentang kebersihan sesuai dengan hadist nabi yang artinya 

“Kesucian(Kebersihan) sebagian dari Iman” (HR. Muslim). 

7. Kalau makan harus dihabiskan kalu tidak nanti ayamnya pada mati mitos 

diatas berkaitan dengan mensyukuri nikmat atas apa yang Allah berikan 

yaitu berupa makanan, masih banyak orang di luar sana yang kekurangan 

pangan bahkan sampai kelaparan hingga busung lapar. Belajarlah dari 

ayam yang selalu menghabiskan makanannya ketika dia diberi makanan 

ayam, jangan sampai manusia kalah dengan ayam Jadi jangan membuang-

buang makanan sia-sia dan bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah 

berikan pada kita. 

Selanjutnya ini analisis gugon tuhon yang berkaitan dengan 

pantangan atau larangan mitos semacam ini sangat ditakuti dan sangat 

dipatuhi oleh masyarakat namun keberadaanya banyak yang sulit 

dipahami secara nalar dan kaitanya dengan agama islam juga tidak 

semuanya memiliki hubungan. Namun kepercayaan seperti ini telah 

mengakar dikalangan masyarakat khususnya desa mojo mati kecamaatan 

Jetis Ponorogo 

1. Jangan menutup jalan nanti bisa buta .jalan merupakan sarana yang 

penting bagi masyarakat karna merupakan tempat untuk kita mencapai 

suatu tempat .jadi saking pentingnya sarana ini nenek moyang kita 

dahulu menyumpah barang siapa yang berani menutup jalan maka dia 

akan buta. Dan ini benar adanya. 
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2. Jangan menutup sumur nanti bisa meninggal dunia atau habis harta 

bendanya. Sumur juga merupakan hal yang sangat fital bagi 

masyarakat karna merupakan sumber kehidupan baik untuk minum 

mandi maupun bersih-bersih ,maka dari itu nenek moyang dahulu 

memberikan sebuah mitos seperti diatas agar manusia takut untuk 

melanggar dan ini benar adanya. 

3. Jangan memindahkan batas tanah nanti kuburanya akan mengecil. 

Mitos ini berkaitan dengan pembagian tanah .jadi kita tidak berhak 

untuk memindahkan batas tanah demi kepentingan diri kita ini 

berarti sama dengan mencuri, maka dari itu timbul mitos barang 

siapa yang berani melanggarnya maka kuburanya akan menjadi 

sempit. 

4. Jangan menikahkan anak pertama dan anak yang ketiga akan 

mendapatkan mala petaka, mitos ini yang paling sulit kami pahami 

karna entah dari mana dan kapan mitos ini dibuat dan dimulai , 

namun anehnya masyarakat sangat mematuhinya, kaaran banyak 

kejadian yang terjadi akibat melanggar mitos ini sehingga 

masyarakat sangat percaya selaki. 

5. Dandang ongak ongak ini merupakan mitos khas dari desa mojo 

mati kecamata jetis kabupaten ponorogo , yakni larangan 

mengadakan pernikahan dengan desa seberang yang dibatasi oleh 
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persawahan .mitos ini yang sampai sekarang masih dijaga dan 

belum ada yang melanggar. 

 

 

 

 

B.  Analisis Nilai-Nilai Pendidikan islam yang terkandung dalam Gugon 

Tuhon 

Nilai merupakan suatu konsep yang secara implisit atau eksplisit 

membedakan individu ataupun kelompok dan memiliki kespesifikan yang 

dapat mempengaruhi pemilihan cara bagi individu ataupun kelompok dalam 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Setiap individu ataupun kelompok 

biasanya memiliki perhatian terhadap nilai tertentu yang mungkin berbeda 

dengan individu atau kelompok yang lain.
47

 

Nilai sendiri tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena nilai 

terbentuk dan dimiliki setelah melalui proses yang lama, yaitu sebagai hasil 

interaksi individu dengan lingkungannya. Atas dasaritulah manusia bertingkah 

laku dan berbuat yang diarahkan untuk mencapai tujuan hidup sesuai dengan 

keyakinan yang ada pada dirinya.Nilai akan muncul apabila manusia ini 

mengadakan hubungan sosial atau dengan kata lain hidup bermasyarakat. nilai 
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yang melingkupi dalam tradisi piton-piton di Desa Carangrejo pada dasarnya 

tidak lepas dari nilai-nilai pendidikan Aqidah akhlaq dalam islam dengan 

tujuan untuk mengharapkan keselamatan.  

Pendidikan Islam adalah suatu system yang memungkikan seorang 

(peserta didik) dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideology 

Islam atau proses yang berlangsung secara kontiniu dan berkesinambungan 

Dari hasil penelitian dilapangan muncul nilai nilai pendidikan islam yang 

berkaitan dengan nilai ibadan dan nilai nilai akhlaq diantaranya sebagai 

berikut. 

A. Nilai ibadah . 

Pendidikan ibadah merupakan salah satu aspek pendidikan 

Islam yangperlu diperhatikan.Semua ibadah dalam Islam bertujuan 

membawa manusiasupaya selalu ingat kepada Allah.oleh karena itu 

ibadah merupakan tujuan hidup manusia diciptakan-Nya dimuka bumi. 

 Dalam kaitannya validasi nilai ibadah dalam Gugon tuhon  adalah 

salah satunya terdapat pada Gugon tuhon sebagai berikut 

1. Jangan bangun siang nanti rejekimu dipatuk ayam .ini 

mengingatkan kita untuk senantiasa bangun pagi untuk 

mengingatkan kita  beribadah yakni sholat subuh .dan untuk 

menganjarkan kepada anak ataupun sodara untuk tidak bermalas 
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malasan dan juga menyimbulkan kita dalam mencari rezeki 

haruslah dengan usaha dan doa. 

2. Kalau menyapu yang bersih agar mendapat pasangan yang tidak 

brewokan. Ini megajarkan kita utuk selalu menjaga kebersihan 

kita seperti yang dikatakan nabi bahwa kebersihan merupakan 

sebagian dari iman. Dan kebersihan sangatlah erat kaitanya denga 

kebersihan .jika kita hendak melakukan amalan peribadahan kita 

diwajibkan untuk bersuci , maka dari itu kita dianjurkan untuk 

menjaga kebersihan.Islam selalu mengajarkan tentang kebersihan. 

Sesuai dengan hadist dibawah ini : 

 ْ َمنانالَ ُلْلُ ااَلناْنُراااِ  (مسلمرواه

  “Kesucian (Kebersihan) sebagian dari Iman” (HR. 

Muslim).”an-nazhâfatu minal iimân”. Maknanya bahwa iman 

merupakan sumber dari kebersihan dan atau kebersihan itu 

membentuk sebagian dari iman tersebut.Jadi seorang mukmin 

punya perhatian khusus dalam masalah kebersihan. Dengan 

memperhatikan sebagian riwayat-riwayat dari Nabi Saw yang 

mana beliau menitahkan bahwa: “buniyaddînu „ala al-nazhâfati” 

(agama dibangun di atas kebersihan) dan juga dalam ungkapan-

ungkapan para Imam Maksum As terkait masalah wudhu dan lain-

lain dimana dikatakan:”lâ shalâta illâ bithahûrîn”, mungkin dapat 
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dikatakan, maksud dari nazhâfah (kebersihan) adalah thahârah 

(kesucian) dan tidak hanya shalat, bahkan tidak ada satu pun 

amalan yang dianggap sahih dan benar jika tanpa ada thahârah 

dan nazhâfah, kendati tahapan-tahapan dan pembagian thahârah 

itu (thahaarah dari hadats dan khubuts dan thahârah dari selain 

Allah Swt) berbeda-beda. Jadi kebersihan itu sangat erat kaitannya 

dengan ibadah. 

3. Kalau makan harus dihabiskan kalau tidak ayam akan mati .ini 

mengajarkan kita untuk selalu mensyukuri nikmat, Sesuai firman 

Allah dalam Surat Ibrahim ayat 7 adalah sebagai berikut: 





 

“dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan;"Sesungguhnya jika 

kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah(nikmat) kepadamu, dan jika 

kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih” 

Maka dari itu kita haruslah senantiasa mensyukuri nikmat dari allah 

dengan kita bersyukur maka nikmat yang allah berikan akan ditambah berlipat 

ganda. 
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B. Nilai Akhlaq 

Akhlak merupakan suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam 

jiwa dan menjadi kepribadian hingga dari situ timbullah berbagai macam 

perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa 

memerlukan pemikiran. Apabila dari kondisi tadi timbul kelakuan yang baik 

dan terpuji menurut pandangan syari‟at dari akal pikiran, maka ia dinamakan 

budi pekerti mulia, dan sebaliknya apabila yang lahir kelakuan yang buruk, 

maka disebut budi pekerti yang tercela. 

Dalam Gugon tuhon didesa mojo mati terdapat nilai pendidikan 

Akhlaq diantaranya : 

1. Jangan duduk diatas bantal nanti kena penyakit bisulan .mitos ini 

mengajarkan kita dalam etika kita duduk, bahwasanya duduk yang baik 

yakni di kursi bukan diatas bantal, bantal merupakan tempat untuk 

menyandarkan kepala. Maka jika bantal digunakan tempat duduk 

sangatlah tidak sopan .maka munculah mitos ini untuk mengajarkan 

kepada saudara kita untuk beretika duduk yang sopan. 

2. Jangan meludah didalam sumur nanti bibirnya sumbing, sumur merupakan 

sumber kehidupan ,dan airnya bisa dimaanfaatkan untuk apa saja misalnya 

masak dan mencuci serta mandi, jika kita meludah disumur sungguh hal 

yang sangat tidak pantas ,karna bisa mengotori sumur tersebut, maka 

muncullah mitos ini untuk mengajari anak kita ataupun saudara kita 

senantiasa berbuat sesuai norma dan menjaga kebersihan. 
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3. Janganlah makan didepan pintu nanti susah mencari jodoh, mitos diatas 

mengajarkan kita senantiasa melakukan pekerjaan sesuai pada tempatnya, 

makan yang baik hendaknya pada tempat yang baik ,jika kita makan 

didepan pintu sungguh hal yang tidak pantas ,selain menghalangi orang 

yang lewat , debu juga bisa mengenai ke makanan kita, maka dari itu 

orang tidak akan ada yang mau menikah dengan orang yang tidak sopan 

maka muncullah mitos ini senantiasa untuk menjadikan pelajaran bagi 

kita. 

4. Jangan menutup jalan nanti bisa buta, mitos ini menjadikan sebuah 

pembelajaran bagi kita bahwa jalan sagatlah penting bagi masyarakat luas 

sesuai dengan ajaran agama bahwa kita harus berlapang lapang kepada 

sesama umat manusia maka akan dilapangkan pula pahala kita , maka dari 

itu merupakan akhlaq yang tidak baik buat orang yang sengaja menutup 

jalan ,sehinngga muncullah mitos ini , agar kita tidak melakukannya. 

Selain mitos mitos diatas didesa mojo mati juga dikenal ada simbol-

simbol yang sering diyakini sebagai azimat namun hal ini sejatinya memiliki 

nilai islami didalamnya seperti. 

1. Jarum. Jarum memiliki ujung yang runcing ini memiliki maknay agar kita 

senantiasa fakus didalam pekerjaan kita, dalam islam dikenal sebagai 

istilah tumakninah. 

2. Garam. Garam merupakan sumber dari rasa atau hal yang memberikan 

rasa , jadi apapun yang kita kerjakan  agr memiliki sebuah rasa atu tujuan 
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memiliki makna ,jadi kita melakukan pekerjaan senantiasa ada 

manfaatnya 

3. Daun pisang kering ,dalam istilah jawa disebut daun klaras. Hal ini 

memberikan simbul kejujuran pada diri kita .kataaklaras dalam jawa 

disebut menjadi kalaraso. ,jadi apa yang kita kerjakan selaras denga 

ucapan kita.  

4. Benang tiga warna yakni merah, hitam dan putih. Hal ini menyimbulkan 

bahwa warna merah menyimbulkan ibu kita dan  warna putih 

menyimbulkan ayah sedangkan hitam adalah kita, apapun yang kita 

kerjakan haruslah mendapatkan ridlo dari kedua orang tua kita , dalam 

islam ridlo allah berasal dari keridlooan orang tua kita. 

Selain itu, Nilai-nilai pendidikan Islam dalam Gugon Tuhon 

mengajarkan manusia bagaimana berperilaku yang baik, santun, dan tidak 

menyakitkan orang lain serta menempatkan sesuatu pada tempatnya. 

Dalam pandangan Islam, melestarikan budaya nenek moyang dengan 

tetap menjaga adat budaya warisan leluhur.Membiasakan diri agar tetap 

mempertahankan Gugon Tuhon itu bukanlah hal yang dilarang, namun 

harus tetap memegang teguh prinsip agama Islam yang berpedoman pada 

al-Qur‟an dan al-Hadist. 

Tidak kalah pentingnya dalam Gugon tuhon  ialah pembentukan 

karakter manusia agar terhindar dari sifat dzalim. Sikap dzalim 

merupakan tidak bisa menempatkan diri pada tempatnya dan sulit 
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terbentuiknya sikap akhlaqul karimah yang akan terbentuk melalui proses 

pendidikan yang benar sehingga pendidikan diharapkan mampu 

melahirkan perilaku dengan akhlaqul karimah. “Innamaa bu‟itstu li 

utamima makaarimal al-akhlaq” artinya sesungguhnya tidaklah aku di 

utus ke dunia ini kecuali untuk memperbaiki akhlak dari umatku, 

demikian pesan sekaligus peran Rasulullah Saw di dunia.Akhirnya 

pendidikan tidak semestinya hanya memberikan pengetahuan kognitif 

saja (yang notabene hanya menjangkau kebenaran sensual dan kebenaran 

logik saja), namun pendidikan Islam harus menjangkau sifat ihsan (baik) 

dan menjangkau dimilikinya akhlaqul karimah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis paparkan tersebut, 

maka diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gugon tuhon yang berlaku di desa Mojomati berdasarkan jenisnya ada tiga 

jenis yakni : 

a.Gugon tuhon berdasarkan cerita nenek moyang terdahulu meliputi 

1)jika diwaktu senja jangan mengajak bayi keluar rumah nanti dibawa 

batara kala 

2)diwaktu siang tengah hari jangan main ke sungai nanti jadi magsa wewe 

gombel 
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3) diwaktu ada bersiah desa sampah sisa rautan bambu harus dijadikan satu 

,jika tidak bisa di ganggu batara kala dan desa menjadi tidak tentram. 

b. Gugon tuhon tentang nasehat-nasehat 

1) Pada waktu makan harus dihabiskan nanti ayammnya mati. 

2) Jangan duduk diatas bantal nanti bisulan. 

3) Jangan bangun kesiangan nanti rejekinya dipatok ayam. 

c. Gugon tuhon tentang Pantang larang 

1) Jangan menutup jalan utamanya jalan lama ,nanti bisa buta. 

2) Jangan menutup sumur nanti bakal susah kehidupanya susah rezekinya 

sampai meninggal 

3) Jangan Menikahkan anak nomer pertama dengan anak ketiga atau 

disebut “lusan besan” akan mendatangkan mala petaka atu hidupnya 

penuh kesulitan dan memutuskan keturunan.. 

2. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Gugon Tuhon Didesa mojomati 

kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo Ini sebagai berikut 

a. Nilai Akhlak 

Nilai akhlak yang terpenting dalam Gugon Tuhon ini adalahagar 

masyarakat terhindar dari perbuatan zhalim, sehingga bisa tau 

caramenempatkan diri yang baik dan benar. Seperti Jangan duduk diatas 

bantal nanti bisa bisulan, Jangan meludah di sumur, Jangan makan didepan 

pintu, 

b. Nilai Ibadah 

68 
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Nilai ibadah yang tampak dalam perkataan mitos budaya Jawa ini adalah 

untuk meningkatkan kualitas iman kitaagar manusia atau masyarakat bisa 

memanfaatkan waktu ibadah dengan sebaikbaiknya.Dalam arti bisa 

beribadah tepat waktuseperti : Jangan bangun kesiangan bisa dipatok ayam 

rezekinya, kalau menyapu yang bersih kalau tidak nanti dapat jodoh 

brewokan, kalau makan harus dihabiskan nanti ayamnya mati.  

 

 

B. Saran 

1. Bagi peneliti, untuk penelitian kedepannya semoga dapat menemukan 

lebihbanyak lagi nilai-nilai pendidikan Islam dalam Gugon Tuhon 

2. Untuk masyarakat Desa Mojomati diharap senantiasa menanamkan Gugon 

tuhon sejak dini, agar Gugon tuhon didesa ini tetap lestari dantetap 

berpedoman pada ajaran agama Islam. 

3. Penulis berharap bahwa dengan jerih payah yang telah terwujud dalam 

skripsi inibukanlah titik klimaks, yang dipandang masih kurang dalam 

banyak hal. Olehsebab itu penulis berharap kritik dan saran dalam 

pembahasan yang lebih mendalammengenai tema tersebut terus 

ada.Semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri penuliskhususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya. 

 


