












Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka rasulan 
 

 
 

Gambar 1.a. Pelaksanaan kegiatan jalan jalan sehat dan pemberian doorprise 
 

 
 

Gambar 1.b. Kegiatan pentas seni anak-anak 
 
 



 
 

 
 

Gambar 1.c. Pengajian akbar dalam rangka bersih desa Wonosari atau rasul 
 

 
 

Gambar 1.d. Kegiatan lomba sesorah bhasa Jawa 
  
 



Gambar 2. Kirab gunungan dalam rangka bersih desa atau rasul 
 

 
 

Gambar 2.a. Gunungan lanang dan gunungan wadon diarak menuju balai desa 
Wonosari 

 

 
 

Gambar 2.b. Gunungan dari salah salah padukuhan 
 
 
 



 
 

 
 

Gambar 2.c. Anyaman daun kelapa sebagai tempat untuk menaruh makanan 
yang diisikan dalam gunungan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gambar 3. Hiburan dalam tradisi rasulan 
 

 
 

Gambar 3.a.. Pertunjukan reog salah satu dusun 
 

 
 

Gambar 3.b. Pertunjukan seni jathilan 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gambar 3.c. Pertunjukan seni karawitan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



INTERVIEW GUIDE 

(Untuk Pamong Desa Wonosari) 

 

 

 

A. Data Diri Responden  

 

1. Nama    : 

2. Umur    :   

3. Jenis Kelamin   : 

4. Agama    :   

5. Pendidikan terakhir  : 

6. Jabatan   : 

7. Alamat Tempat Tinggal : 

 

B. Daftar Pertanyaan 

 

1. Pertanyaan yang sifatnya umum yang diajukan kepada semua 

responden. 

a. Pertanyaan persepsi 

1) Bagaimana kondisi keberagamaan masyarakat desa Wonosari? 

2) Apakah yang anda ketahui tentang rasulan? 

3) Apa tujuan dari pelaksanaan tradisi rasulan? 

4) Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi rasulan? 

5) Apakah nilai-nilai tersebut mendukung pada pengembangan 

pendidikan agama Islam dalam masyarakat? 

6) Apa manfaat yang secara umum diperoleh masyarakat setelah 

melaksanakan tradisi rasulan?  

7) Apa manfaat yang secara khusus mendukung pada pengembangan 

pendidikan agama Islam khususnya terhadap anak dan remaja 

Islam? 



 

b. Pertanyaan respon 

1) Apakah anda mendukung pelaksanaan tradisi rasulan? Sebutkan 

alasan anda? 

2) Bagaimana jika anda dilibatkan dalam pelaksanaan tradisi rasulan? 

3) Jika dalam pelaksanaan ritual-ritual rasulan bertepatan dengan 

waktu ibadah, apa yang anda lakukan? 

4) Apabila diadakan kegiatan keagamaan untuk memeriahkan tradisi 

rasulan apakah anda setuju? Contoh: pengajian, lomba-lomba 

keagamaan dll. 

5) Harapan anda kedepannya mengenai pelaksanaan tradisi ini? 

2. Pertanyaan yang sifatnya khusus  

a. Pertanyaan persepsi: 

1) Secara umum bagaimana antusiasme masyarakat desa Wonosari 

terhadap pelaksanaan tradisi rasulan? 

2) Apa rasulan memberi kontribusi positif pada pemerintah desa 

Wonosari? 

b. Pertanyaan respon:  

1) Budaya selalu mengalami perubahan. Bagaimana tanggapan dan 

upaya anda untuk mempertahankan hakikat nilai-nilai tradisi 

Rasulan? 

2) Apa upaya pemerintah desa Wonosari untuk melestarikan tradisi 

ini? 

3) Sejauhmana peran pemerintah desa Wonosari dalam pelaksanaan 

tradisi rasulan? 

 

 

 

 

 



INTERVIEW GUIDE 

(Untuk Pemangku Adat) 

 

 

 

A. Data Diri Responden  

 

1. Nama    : 

2. Umur    :   

3. Jenis Kelamin   : 

4. Agama    :   

5. Pendidikan terakhir  : 

6. Pekerjaan   : 

7. Alamat tempat tinggal  : 

 

B. Daftar Pertanyaan 

 

1. Pertanyaan yang sifatnya umum yang di ajukan kepada semua 

responden. 

a. Pertanyaan persepsi 

1) Bagaimana kondisi keberagamaan masyarakat desa Wonosari? 

2) Apakah yang anda ketahui tentang rasulan? 

3) Apa tujuan dari pelaksanaan tradisi rasulan? 

4) Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi rasulan? 

5) Apakah nilai-nilai tersebut mendukung pada pengembangan 

pendidikan agama Islam dalam masyarakat? 

6) Apa manfaat yang secara umum diperoleh masyarakat setelah 

melaksanakan tradisi rasulan?  

7) Apa manfaat yang secara khusus mendukung pada pengembangan 

pendidikan agama Islam khususnya terhadap anak dan remaja 

Islam? 



 

b. Pertanyaan respon 

1) Apakah anda mendukung pelaksanaan tradisi rasulan? Sebutkan 

alasan anda? 

2) Bagaimana jika anda dilibatkan dalam pelaksanaan tradisi rasulan? 

3) Apabila diadakan kegiatan keagamaan untuk memeriahkan tradisi 

rasulan apakah anda setuju? Contoh: pengajian, lomba-lomba 

keagamaan dll. 

4) Jika dalam pelaksanaan ritual-ritual rasulan bertepatan dengan 

waktu ibadah, apa yang anda lakukan? 

5) Harapan anda kedepannya mengenai pelaksanaan tradisi ini? 

2. Pertanyaan yang sifatnya khusus  

a. Pertanyaan persepsi :  

1) Bagaimana sejarah rasulan desa Wonosari kabupaten Gunungkidul?  

2) Ritual-ritual apa saja yang terdapat dalam tradisi rasulan di desa 

Wonosari ?  

3) Bagaimana pelaksanaan tradisi rasulan didesa Wonosari? 

b. Pertanyaan respon: 

1) Apakah setiap tahunnya anda aktif dalam pelaksanaan tradisi 

rasulan?  

2) Bagaimana persiapan anda menyambut pelaksanaan tradisi rasulan?  

3) Budaya selalu mengalami perubahan. Bagaimana tanggapan dan 

upaya anda untuk mempertahankan hakikat nilai-nilai tradisi 

rasulan? 

 

 

 

 

 

 



INTERVIEW GUIDE 

(Untuk Pemuka Agama) 

 

 

 

A. Data Diri Responden  

 

1. Nama    : 

2. Umur    :   

3. Jenis Kelamin   : 

4. Agama    :   

5. Pendidikan terakhir  : 

6. Pekerjaan   : 

7. Alamat tempat tinggal  : 

 

B. Daftar Pertanyaan 

 

1. Pertanyaan yang sifatnya umum yang di ajukan kepada semua 

responden. 

a. Pertanyaan persepsi 

1) Bagaiman kondisi keberagamaan masyarakat desa Wonosari? 

2) Apakah yang anda ketahui tentang rasulan? 

3) Apa tujuan dari pelaksanaan tradisi rasulan? 

4) Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi rasulan? 

5) Apakah nilai-nilai tersebut mendukung pada pengembangan 

pendidikan agama Islam dalam masyarakat? 

6) Apa manfaat yang secara umum diperoleh masyarakat setelah 

melaksanakan tradisi rasulan?  

7) Apa manfaat yang secara khusus mendukung pada pengembangan 

pendidikan agama Islam khususnya terhadap anak dan remaja 

Islam? 



 

b. Pertanyaan respon 

1) Apakah anda mendukung pelaksanaan tradisi rasulan? Sebutkan 

alasan anda? 

2) Bagaimana jika anda dilibatkan dalam pelaksanaan tradisi rasulan? 

3) Harapan anda kedepannya mengenai pelaksanaan tradisi ini? 

2. Pertanyaan yang sifatnya khusus  

a. Pertanyaan persepsi:  

1) Menurut anda bagaimana jika tradisi rasulan dilihat dari kacamata 

agama? 

2) Apakah ada penanaman nilai-nilai keIslaman dalam tradisi 

rasulan? Jelaskan! 

b. Pertanyaan respon: 

1) Apakah anda setuju jika kedepannya lebih banyak lagi penanaman 

nilai-nilai keIslaman dalam tradisi rasulan? Sebutkan alasan anda! 

2) Sudah adakah upaya tertentu yang anda lakukan untuk 

menanamkan nilai-nilai keIslaman dalam tradisi rasulan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERVIEW GUIDE 

(Untuk Guru) 

 

 

 

A. Data Diri Responden  

 

1. Nama    : 

2. Umur    :   

3. Jenis Kelamin   : 

4. Agama    :   

5. Pendidikan terakhir  : 

6. Pekerjaan   : 

7. Alamat tempat tinggal  : 

 

B. Daftar Pertanyaan 

 

1. Pertanyaan yang sifatnya umum yang di ajukan kepada semua 

responden. 

a. Pertanyaan persepsi 

1) Bagaiman kondisi keberagamaan masyarakat desa Wonosari? 

2) Apakah yang anda ketahui tentang rasulan? 

3) Apa tujuan dari pelaksanaan tradisi rasulan? 

4) Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi rasulan? 

5) Apakah nilai-nilai tersebut mendukung pada pengembangan 

pendidikan agama Islam dalam masyarakat? 

6) Apa manfaat yang secara umum diperoleh masyarakat setelah 

melaksanakan tradisi rasulan?  

7) Apa manfaat yang secara khusus mendukung pada pengembangan 

pendidikan agama Islam khususnya terhadap anak dan remaja 

Islam? 



 

b. Pertanyaan respon 

1) Apakah anda mendukung pelaksanaan tradisi rasulan? Sebutkan 

alasan anda? 

2) Bagaimana jika anda dilibatkan dalam pelaksanaan tradisi rasulan? 

3) Jika dalam pelaksanaan ritual-ritual rasulan bertepatan dengan 

waktu ibadah, apa yang anda lakukan? 

4) Apabila diadakan kegiatan keagamaan untuk memeriahkan tradisi 

rasulan apakah anda setuju? Contoh: pengajian, lomba-lomba 

keagamaan dll. 

5) Harapan anda kedepannya mengenai pelaksanaan tradisi ini? 

2. Pertanyaan yang sifatnya khusus  

a. Pertanyaan persepsi: 

1) Menurut anda apakah rasulan mempengaruhi pola hidup 

masyarakat? Jelaskan! 

2) Apakah terdapat nilai-nilai keagamaan dalam tradisi ini? 

3) Bagaimana kondisi sekolah, khususnya siswa menjelang 

pelaksanaan tradisi rasulan? 

b. Pertanyaan respon: 

1) Sudahkah anda ikut serta dalam upaya pelestarian tradisi ini? 

2) Jika sudah apa yang anda lakukan? Jika belum apakah anda 

mempunyai keinginan untuk itu? Jika ya apa yang akan anda 

lakukan? 

 

 

 

 

 

 

 



INTERVIEW GUIDE 

(Untuk Petani) 

 

 

 

A. Data Diri Responden  

 

1. Nama    : 

2. Umur    :   

3. Jenis Kelamin   : 

4. Agama    :   

5. Pendidikan terakhir  : 

6. Pekerjaan   : 

7. Alamat tempat tinggal  : 

 

 

B. Daftar Pertanyaan 

 

1. Pertanyaan yang sifatnya umum yang di ajukan kepada semua 

responden. 

a. Pertanyaan persepsi 

1) Apakah yang anda ketahui tentang rasulan? 

2) Apa tujuan dari pelaksanaan tradisi rasulan? 

3) Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi rasulan? 

4) Apakah nilai-nilai tersebut mendukung pada pengembangan 

pendidikan agama Islam dalam masyarakat? 

5) Apa manfaat yang secara umum diperoleh masyarakat setelah 

melaksanakan tradisi rasulan?  

6) Apa manfaat yang secara khusus mendukung pada pengembangan 

pendidikan agama Islam khususnya terhadap anak dan remaja 

Islam? 



 

 

b. Pertanyaan respon 

1) Apakah anda mendukung pelaksanaan tradisi rasulan? Sebutkan 

alasan anda? 

2) Bagaimana jika anda dilibatkan dalam pelaksanaan tradisi rasulan? 

3) Jika dalam pelaksanaan ritual-ritual rasulan bertepatan dengan 

waktu ibadah, apa yang anda lakukan? 

4) Apabila diadakan kegiatan keagamaan untuk memeriahkan tradisi 

rasulan apakah anda setuju? Contoh: pengajian, lomba-lomba 

keagamaan dll. 

5) Harapan anda kedepannya mengenai pelaksanaan tradisi ini? 

2. Pertanyaan yang sifatnya khusus  

a. Pertanyaan persepsi: 

1) Menurut anda apakah sesaji itu penting? 

2) Apakah anda percaya bahwa jika tidak diadakan rasulan maka 

panen akan gagal?  

3) Apakah anda mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan hal 

itu? Jika ada tolong anda ceritakan!  

b. Pertanyaan respon: 

1) Apa yang anda lakukan untuk ikut merayakan tradisi rasulan?  

2) Apakah anda mendukung adanya tontonan yang dijadikan sebagai 

hiburan dalam rangka memeriahkan tradisi rasulan?  

 

 

 

 

 

 

 



INTERVIEW GUIDE 

(Untuk Pedagang) 

 

 

A. Data Diri Responden  

  

1. Nama    : 

2. Umur    :   

3. Jenis Kelamin   : 

4. Agama    :   

5. Pendidikan terakhir  : 

6. Alamat tempat tinggal  : 

 

B. Daftar Pertanyaan 

 

1. Pertanyaan yang sifatnya umum yang di ajukan kepada semua 

responden. 

a. Pertanyaan persepsi 

1) Apakah yang anda ketahui tentang rasulan? 

2) Apa tujuan dari pelaksanaan tradisi rasulan? 

3) Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi rasulan? 

4) Apakah nilai-nilai tersebut mendukung pada pengembangan 

pendidikan agama Islam dalam masyarakat? 

5) Apa manfaat yang secara umum diperoleh masyarakat setelah 

melaksanakan tradisi rasulan?  

6) Apa manfaat yang secara khusus mendukung pada pengembangan 

pendidikan agama Islam khususnya terhadap anak dan remaja 

Islam? 

b. Pertanyaan respon 

1) Apakah anda mendukung pelaksanaan tradisi rasulan? Sebutkan 

alasan anda? 



2) Bagaimana jika anda dilibatkan dalam pelaksanaan tradisi rasulan? 

3) Jika dalam pelaksanaan ritual-ritual rasulan bertepatan dengan 

waktu ibadah, apa yang anda lakukan?  

4) Apabila diadakan kegiatan keagamaan untuk memeriahkan tradisi 

rasulan apakah anda setuju? Contoh: pengajian, lomba-lomba 

keagamaan dll. 

5) Harapan anda kedepannya mengenai pelaksanaan tradisi ini? 

2. Pertanyaan yang sifatnya khusus  

a. Pertanyaan persepsi: 

1) Apa ada pungutan tertentu dalam rangka peringatan tradisi rasulan? 

2) Apakah omset penjualan anda meningkat menjelang pelaksanaan 

tradisi rasulan? 

b. Pertanyaan respon:  

1) Apa yang anda lakukan jika menurut anda rasulan itu 

menguntungkan?  

2) Sebaliknya jika rasulan itu merugikan apa pula yang anda lakukan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERVIEW GUIDE 

(Untuk Pemuda) 

 

 

 

A. Data Diri Responden  

 

1. Nama    : 

2. Umur    :   

3. Jenis Kelamin   : 

4. Agama    :   

5. Pendidikan terakhir  : 

6. Pekerjaan   : 

7. Alamat tempat tinggal  : 

 

B. Daftar Pertanyaan 

 

1. Pertanyaan yang sifatnya umum yang di ajukan kepada semua 

responden. 

a. Pertanyaan persepsi 

1) Apakah yang anda ketahui tentang rasulan? 

2) Apa tujuan dari pelaksanaan tradisi rasulan? 

3) Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi rasulan? 

4) Apakah nilai-nilai tersebut mendukung pada pengembangan 

pendidikan agama Islam dalam masyarakat? 

5) Apa manfaat yang secara umum diperoleh masyarakat setelah 

melaksanakan tradisi rasulan?  

6) Apa manfaat yang secara khusus mendukung pada pengembangan 

pendidikan agama Islam khususnya terhadap anak dan remaja 

Islam? 



 

 

b. Pertanyaan respon 

1) Apakah anda mendukung pelaksanaan tradisi rasulan? Sebutkan 

alasan anda? 

2) Bagaimana jika anda dilibatkan dalam pelaksanaan tradisi rasulan? 

3) Jika dalam pelaksanaan ritual-ritual rasulan bertepatan dengan 

waktu ibadah, apa yang anda lakukan? 

4) Apabila diadakan kegiatan keagamaan untuk memeriahkan tradisi 

rasulan apakah anda setuju? Contoh: pengajian, lomba-lomba 

keagamaan dll. 

5) Harapan anda kedepannya mengenai pelaksanaan tradisi ini? 

2. Pertanyaan yang sifatnya khusus  

a. Pertanyaan persepsi 

1) Menurut anda pentingkah hiburan dalam tradisi rasulan? 

2) Nilai-nilai apa saja yang dapat anda petik dan anda terapkan dalam 

kehidupan?  

3) Bagaimana pendapatmu mengenai adanya sesaji dan kepercayaan 

terhadap roh nenek moyang? Apa kamu juga mempercayainya? 

b. Pertanyaan respon: 

1) Apa anda aktif dalam kegiatan keagamaan di desa Wonosari? 

2) Adakah kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan dan anda 

ikuti? Apa saja? 

3) Bila pelaksanaan tradisi rasulan bertepatan dengan jadwal kegiatan 

keagamaan tersebut apa yang anda lakukan? 

4) Apa yang paling anda sukai dari pelaksanaan tradisi rasulan? 

5) Apakah anda bersedia jika diminta tampil untuk memeriahkan 

acara dalam tradisi rasulan? 

6) Sudahkah anda ikut serta dalam upaya pelestarian tradisi ini? 



INTERVIEW GUIDE 

(Untuk Anak-anak) 

 

 

 

A. Data Diri Responden  

 

1. Nama    : 

2. Umur    :   

3. Jenis Kelamin   : 

4. Agama    :   

5. Pendidikan   : 

6. Alamat tempat tinggal  : 

 

B. Daftar Pertanyaan 

 

1. Pertanyaan yang sifatnya umum yang di ajukan kepada semua 

responden. 

a. Pertanyaan persepsi 

1) Apakah yang kamu ketahui tentang tradisi rasulan? 

2) Apa tujuan dari pelaksanaan tradisi rasulan? 

3) Apa manfaat yang secara umum diperoleh masyarakat setelah 

melaksanakan tradisi rasulan?  

b. Pertanyaan respon 

1) Apakah kamu mendukung pelaksanaan tradisi rasulan? Sebutkan 

alasan kamu? 

2) Bagaimana jika kamu dilibatkan dalam pelaksanaan tradisi 

rasulan? 

3) Jika dalam pelaksanaan ritual-ritual rasulan bertepatan dengan 

waktu ibadah, apa yang kamu lakukan? 

4) Harapan kamu kedepannya mengenai pelaksanaan tradisi ini? 



2. Pertanyaan yang sifatnya khusus  

a. Pertanyaan persepsi: 

1) Apakah kamu mengetahui siapa saja yang terlibat dalam 

pelaksanaan tradisi rasulan? 

2) Nilai-nilai apa saja yang dapat kamu petik dan kamu terapkan 

dalam kehidupan?  

3) Bagaimana pendapatmu mengenai adanya sesaji dan kepercayaan 

terhadap roh nenek moyang? Apa kamu juga mempercayainya? 

b. Pertanyaan respon : 

1) Apa kamu aktif dalam kegiatan keagamaan di desa Wonosari? 

 

2) Adakah kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan dan kamu 

ikuti? Apa saja? 

3) Bila pelaksanaan tradisi rasulan bertepatan dengan jadwal kegiatan 

keagamaan tersebut apa yang kamu lakukan? 

4) Apabila diadakan kegiatan keagamaan untuk memeriahkan tradisi 

rasulan apakah kamu setuju? Contoh: pengajian, lomba-lomba 

keagamaan dll. 

5) Apa yang paling kamu sukai dari pelaksanaan tradisi rasulan? 

6) Apakah kamu bersedia jika diminta tampil untuk memeriahkan 

acara dalam tradisi rasulan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Data Pribadi   

Nama    : Reski Raezita 

Tempat/Tanggal Lahir :Gunungkidul/02 Agustus 1994 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Alamat    : Tawarsari RT 03/RW 18 Wonosari, 

Gunungkidul 

Nomor Telepon  : 0895339527067 

Riwayat Pendidikan :  

 Tahun 2001-2007 besekolah di SD Muhammadiyah Wonosari 

 Tahun 2007-2010 bersekolah di SMP N 1 Wonosari  

 Tahun 2010-2013 bersekolah di SMK N 3 Wonosari 

Data Orang Tua 

Nama Ayah   : Sudadi 

Tempat/Tanggal Lahir : 08 Desember 1959  

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Agama    : Islam 

Alamat    : Tawarsari RT 03/RW 18 Wonosari 

Gunungkidul 

Nama Ibu   : Jumirah 

Tempat/Tanggal Lahir : 31 Desember 1962  

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

Alamat    : Tawarsari RT 03/RW 18 Wonosari      

Gunungkidul 

 

 




