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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tradisi dianggap bagian penting untuk menjadi sebuah alat ukur tindakan 

yang baik dan buruk, sebagaimana pendapat Syam (2012, hal. 70) bahwa tradisi 

merupakan pedoman yang dijadikan sebagai kerangka interpretasi tindakan 

manusia. Tradisi juga merupakan pola dari tindakan manusia, yaitu sesuatu yang 

hidup dalam diri manusia yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. 

Berbicara mengenai tradisi, menurut Nata (2012, hal. 234) bahwa  

tradisi berasal dari bahasa Inggris, tradition, yang berarti kebiasaan, yakni 

sesuatu yang dilakukan secara terus menerus dalam kehidupan dan 

selanjutnya menjadi identitas sebuah masyarakat. Dalam bahasa Arab, 

tradisi bisa mengandung dua arti, yaitu al-‘urf, yakni tradisi atau kebiasaan 

yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan al-‘adat, yakni 

kebiasaan yang sudah dibiasakan, baik itu positif atau negatif. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) halaman 1483 tradisi berarti “1. 

Adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan 

masyarakat; 2. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada 

merupakan yang paling baik dan benar.” Dari pemaparan di atas, dapat dipahami 

bahwa tradisi adalah kebiasaan yang didapatkan dari generasi sebelumnya dan 

masih dijalankan yang biasanya dijadikan sebagai landasan penilain baik dan 

buruk.  

Di Indonesia khususnya di Jawa, tradisi merupakan sesuatu yang sakral, 

sehingga tradisi sangatlah dihormati dan dipertahankan oleh masyarakat Jawa. 

Salah satu contohnya yaitu tradisi ziarah makam yang ada di Jawa, tradisi tersebut 

dipertahankan karena menurut Syam (2005, hal. 128) masyarakat jawa meyakini 

bahwa makam merupakan tempat suci yang mengandung aura yang berbeda 

dengan kekuatan tempat lainnya. 

Selanjutnya Syam (2005, hal. 129) juga menjelaskan bahwa makam 

merupakan tempat budaya atau culture sphere yang menghubungkan berbagai 
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masyarakat di dalamnya. Di samping itu, makam juga menjadi tempat yang 

digunakan untuk mempertemukan berbagai kepentingan. Di antaranya untuk 

melakukan kegiatan ritual yang telah mentradisi semenjak dahulu sehingga 

terdapat pola tindakan untuk melestarikan tradisi leluhur. 

Ziarah makam merupakan tradisi yang telah mengakar pada masyarakat di 

Nusantara pada masa pra Islam, kemudian berkembang sedemikian rupa ketika 

Islam berkembang di Nusantara. Bisa dilihat dari relevansi ziarah ke makam wali 

oleh umat Islam pada masa sekarang, dengan ziarah ke candi atau tempat lain 

pada masa pra Islam yang masih beragama hindu atau budha (Syam, 2012, hal. 

115) 

Tujuan ziarah makam dalam Islam adalah untuk mengingat akhirat, 

sebagai mana Nabi Muhammad saw. bersabda 

َسهََّم  ََ  ًِ ُل هللاِ َصمَّ هللاُ َعهَْي ُْ قَْد ُكْىُت وٍََْيتُُكْم َعْه ِشيَاَزِة قَْبٍس فَقَْد َعْه بَُسْيَدةَ قَاَل َزُس

ُساْْلِخَسةَ  َا تَُركِّ ُزٌَا فَإِوٍَّ َْ ًِ فَُص ٍد فِى ِشيَاَزِة قَْبِس أُمِّ )زَاي مسهم َانىّساء  أُِذَن نُِمَحمَّ

  َابُداَد َأحمد(

artinya: Dari Buraidah, Rasul Allah saw. bersabda sungguh aku telah 

melarang kalian ziarah kubur, dan (sekarang) telah diizinkan 

kepada Muhammad untuk berziarah kubur ibunya, maka ziarahlah 

kalian ke kubur, karena ziarah kubur itu dapat mengingat akhirat 

(H.R. Muslim, Al-Nasai, Abu dan Ahmad).  

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa ziarah makam diperbolehkan dalam 

ajaran Islam, baik itu ziarah kepada orang tua, saudara, wali, ulama atau nabi. 

Karena ziarah dapat mengingatkan manusia kepada akhirat dan ziarah makam 

juga dapat dijadikan sarana untuk mengintrospeksi diri, sudah cukupkah amal 

baik yang telah dikumpulkan sebagai bekal kehidupan di akhirat. 

Namun, ada kelompok umat Islam yang ekstrem beranggapan bahwa 

perilaku ziarah makam yang dilakukan umat Islam pada makam wali atau ulama 

termasuk perbuatan syirik, sehingga kelompok Islam tersebut merusak bahkan 

mengebom makam wali atau ulama tersebut. Seperti yang terjadi pada tahun 
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2013, sebagaimana yang dimuat dalam Tribunjogja.com, makam kiai Ageng 

Prawiropurbo di Yogyakarta dirusak oleh kelompok bernama Brigade Muslim.  

Selain makam Kiai Ageng Prawiropurbo, sebagaimna yang dimuat dalam 

mosleminfo.com (2015), makam Imam Nawawi, salah seorang ulama besar 

mazhab Imam Syafi’i juga dibom. Pengeboman ini dilakukan oleh kelompok 

Jabhah Nursah, yakni kelompok yang pernah meledakan makam seorang sahabat 

Nabi Muhammad saw., Amr bin Yasr. Kelompok tersebut beranggapan bahwa 

makam Imam Nawawi merupakan pusat terjadinya perbuatan syirik. 

Melihat fenomena pengrusakan makam wali atau ulama yang dilakukan 

oleh kelompok umat Islam ekstrem tersebut, dikhawartirkan makam para wali 

atau ulama lainnya menjadi sasaran pengrusakan, salah satunya Makam Sunan 

Gunung Jati. Karena berdasarkan pra penelitian yang peneliti lakukan di makam 

Sunan Gunung Jati, makam Sunan Gunung Jati merupakan salah satu makam 

yang banyak diziarahi oleh umat Islam. Fenomena yang terjadi di kalangan umat 

Islam dalam melakukan ziarah pada makam Sunan Gunung Jati memang memiliki 

banyak kegiatan dan tujuan yang dilakukan oleh peziarah, tapi apakah kegiatan 

dan tujuan tersebut termasuk perbuatan syirik, masalah ini perlu dikaji lebih 

lanjut. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk meneliti tradisi ziarah makam 

Sunan Gunung jati. 

Sunan Gunung Jati menurut Guillot & Chambert-Loir, 2007 (hal. 361) 

merupakan salah seorang wali songo, keturunan Nabi Muhammad saw. Sunan 

Gunung Jati dianggap sebagai wali pelindung Tanah Pasundan, karena dia 

mengislamkan daerah Pasundan. Makam Sunan Gunung Jati sudah diziarahi 

rakyat setempat segera setelah kematinnya.  

Selanjutnya, dari penelitian terdahulu terdapat juga penelitian yang 

meneliti tentang ziarah makam, yakni oleh Kurniawan pada tahun 2005 berjudul 

Pengaruh Ziarah Makam Sunan Katong Pada Tradisi Syawalan Terhadap Aqidah 

Islam di Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang 

meneliti motivasi peziarah, tujuan ziarah dan pengaruh ziarah terhadap aqidah 

Islam peziarah. 
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Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Chaerul Anwar pada 

tahun 2007 berjudul Ziarah Kubur Masyarakat Betawi Pada Makam Muallim 

K.H. M. Syafi’i Hadzami Kampung Dukuh Jakarta Selatan yang meneliti objek, 

waktu, cara berziarah dan motivasi peziarah. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mirta Irmasari pada tahun 2013 

berjudul Makna Ritual Ziarah Kubur Anku Keramat Junjung Sirih Oleh 

Masyarakat Negarai Peninggahan yang meneliti aktivitas ritual ziarah kubur anku 

keramat junjung sirih, tujuan peziarah ke kuburan keramat angku junjung sirih 

dan makna ziarah kubur keramat angku junjung sirih.  

Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Nur Faizah pada tahun 2014 

berjudul Tradisi Ziarah Makam Putri Terung di Desa Terungwetan Kecamatan 

Krian Kabupaten Sidoarjo yang meneliti motivasi para peziarah, bentuk perilaku 

yang dilakukan peziarah dan pemaknaan agama bagi para peziarah. 

Dari sekian banyak penelitian tentang ziarah makam, belum ada penelitian 

yang meneliti implikasi ziarah makam terhadap pendidikan Islam. Oleh karena 

itu, timbullah pertanyaan apakah pada tradisi ziarah ada implikasinya terhadap 

pendidikan Islam. 

 Berbicara mengenai pendidikan Islam, dari hasil rumusan seminar 

pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960 (Arifin M. , 2012, hal. 15) bahwa 

pendidikan Islam adalah “sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan 

jasmanani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengerahkan, mengajarkan, 

melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam.” 

Adapun tujuan akhir pendidikan Islam menurut Darajat (2009, hal. 31) 

dapat dipahami dalam firman Allah, 
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artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali 

kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam. (Q.S. Ali 

Imran [3]: 102) 

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa tujuan akhir pendidikan Islam ialah mati 

dalam keadaan berserah kepada Allah, sebagai akhir dari proses pendidikan 

seumur hidup manusia. 

 Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Tradisi Ziarah Makam Sunan Gunung Jati dan 

Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam.”  

B. Rumusan Masalah 

Untuk memfokuskan kajian masalah dalam penelitian ini, maka dibuatlah 

rumusan masalah secara umum dan rumusan masalah secara khusus. Secara 

umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi ziarah pada 

makam Sunan Gunung Jati dan implikasinya terhadap Pendidikan Islam. Secara 

khusus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana model pelaksanaan tradisi ziarah pada makam Sunan 

Gunung Jati? 

2. Apa saja nilai-nilai yang terkandung pada tradisi ziarah makam Sunan 

Gunung Jati? 

3. Apa implikasi dari model pelaksanaan dan nilai-nilai tradisi ziarah 

makam Sunan Gunung Jati terhadap pendidikan Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah mengetahui tradisi ziarah pada 

makam Sunan Gunung Jati dan implikasinya terhadap pendidikan Islam, secara 

khusus tujuan penelitian ini dijabarkan menjadi tiga poin, yakni 

1. Mengetahui model pelaksanaan ziarah pada makam Sunan Gunung 

Jati. 
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2. Mengetahui nilai-nilai yang terkandung pada tradisi ziarah makam 

Sunan Gunung Jati 

3. Mengetahui implikasi dari model pelaksanaan dan nilai-nilai tradisi 

ziarah pada makam Sunan Gunung Jati terhadap pendidikan Islam. 

D. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak pada 

umumnya dan bagi peneliti pada khususnya. Adapun bila dilihat dari beberapa 

aspek, yakni 

1. Aspek teori, secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khazanah teori pendidikan Islam. Secara khusus, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan teori bahwa dalam tradisi ziarah makam 

Sunan Gunung Jati ada atau tidak implikasinya terhadap pendidikan 

Islam. 

2. Aspek praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sudut 

pandang baru mengenai tradisi ziarah pada makam Sunan Gunung Jati 

dan implikasinya dalam pendidikan Islam. Diharapkan juga penelitian 

ini dapat memberikan solusi atas masalah pertentangan pendapat 

mengenai tradisi ziarah pada makam wali, khususnya pada makam 

Sunan Gunung Jati. 

E. Struktur Organisasi 

Agar hasil penelitian tidak melenceng dari yang sudah direncanakan, maka 

peneliti menyusun struktur organisasi penelitian sebagai berikut, 

BAB I, pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi. 

BAB II, landasan teoritis, berisi teori yang menjelaskan mengenai ziarah 

makam dan pendidikan Islam. 

BAB III, metode penelitian, berisi desain penelitian, metode dan 

pendekatan penelitian, partisipan dan tempat penelitian, instrumen penelitian, 
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teknik pengumpulan data dan keabsahan data, analisis data, dan penelitian 

terdahulu 

 

 

BAB IV, temuan dan pembahasan, berisi temuan penelitian berdasarkan 

hasil pengolahan dan analisis data sesuai dengan urutan rumusan masalah dalam 

penelitian ini, dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang telah dirumuskan. 

BAB V, simpulan, implikasi dan rekomendasi, berisi simpulan, implikasi 

dan rekomendari dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan hal-hal yang 

penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian ini. 

 


