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MOTTO 

بُْشٰرى ِلْلُمْسِلِمْينَ  َرْحَمةً وَّ هُدًى وَّ ْلنَا َعلَْيَك اْلِكٰتَب تِْبَيانًا ِلُِّكلِِّ َشْيٍء وَّ   ۗ  َونَزَّ

 

Artinya: Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan 

segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi 

orang yang berserah diri. (Q.S An-Nahl : 89) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv
  



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 

PERSEMBAHAN 

Tiada kata yang patut diucapkan kecuali puji-pujian syukur berupa 

alhamdulillahirabbil ‘aalamin, karena penyusunan skripsi ini telah mencapai 

ujungnya. Limpahan sholawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, 

beserta keluarga dan sahabatnya. 

Saya persembahkan sebuah karya ini untuk kalian yang teramat penulis sayangi: 

Laki-laki paling istimewa dalam hidupku yakni suami tercinta (Mundzir 

Mutammam) 

Teruntuk kedua orangtuaku tercinta (Rama Musleh, Ebok Sari), dan kedua 

mertuaku (Pak Ahmad, Mak Hannah) beserta keluarga terimakasih selalu 

mendukung dalam menyelesaikanskripsi ini 

Segenap keluarga besar di Pulau Sapudi 

Keluarga besar Yayasan Muhamadiyah Situbondo 

Keluarga besar Yayasan Ibnu Katsir Jember 

Keluarga besar IAIN Jember 

Keluarga besar IAT 2015 

Keluarga besar Paud Qur’an Ibnu Katsir Jember 

Kawan-kawan seperjuangan Second Grade 

Sahabat-sahabatku dari SD sampai sekarang 

Saya Ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala pelajran hidup 

yang telah diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 
 

User
Textbox
Mutammam ) dan Bidadari Kecil (Humaira Assyifa Mutammam)



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan nikmat dan karunia-Nya, serta kemudahan dan kelapangan, sehingga 

perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat 

menyelesaikan program sarjana, dapat realisasikan dengan lancar.  

Skripsi yang berjudul: Tradisi Pembacaan Surah Yasin Dalam Ziarah 

Membawa Bayi Usia 40 Hari Ke Asta Sunan Wirokromo Dan Sunan Wirobroto 

Kecamatan Gatam Pulau Sapudi (Studi Living AL-Qur’an), merupakan karya 

ilmiah penulis sebagai perjalanan akhir setelah sekian tahun menuntut Ilmu di 

bangku perkuliahan ini, guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar 

Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  pada  

Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan tafsirnya  (IAT) di Universitas Islam Negeri KH 

Achmad Siddiq Jember. 

Kesuksesan ini dapat peneliti peroleh karena dukungan banyak pihak. 

Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya kepada:  

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

KH Achmad Siddiq Jember. 

2. Dr.  M.  Khusna  Amal,  S.Ag.,  M.Si  selaku  Dekan  Fakultas  Ushuluddin 

Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember. 

3. Dr.  Uun  Yusufa,  M.A  selaku  Ketua  Program  Studi  Ilmu  Al-Qur’an  dan 

Tafsir Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember. 

4. Dr. H. Syafruddin Edi Wibowo, Lc., M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah meluangkan waktunya dan membimbing dalam proses 

penyusunanskripsi dari awal hingga akhir. 

5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora 

khususnya Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir atas ilmu dan bantuannya hingga 

penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. 

vi
  



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 

6. Jajaran Pengurus Yayasan Ibnu Katsir Jember dan atas dukungan para donatur 

yang  telah memberikan sebagian hartanya untuk  kelancaran dalam proses 

mencariilmu,semoga berkah. 

7. Ku persembahkan untuk orang paling istimewa dalam hidupku yakni suami 

tercinta (Mundzir Mutammam). Terimakasih atas dukungan, kebaikan, 

perhatian, dan kebijaksanaan serta sabar untuk mensportku walau dalam 

kondisi hamil tua. Dan kepada dedek dalam rahim umi yang tidak rewel saat 

mengerjakan skripsi ini. 

8. Rama dan Ebok, Pak dan Mak yang tercinta, terima kasih ananda ucapkan 

karena dalam setiap tetes keringat, dan do’a yang selalu panjatkan untuk 

ananda menjadikan mutiara kasih dalam diri anada, sehingga ananda bisa 

meenyelasaikan skripsi ini, semoga karya ini menjadi kado terindah untuk 

orangtua dan mertuaku yang selalu mencintaiku. 

9. Adik-adikku  yang saya cintai (Fajri, Elly dan Elma) Serta semua keluarga 

yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, yang selalu mensupport dari jauh 

untuk memberi motivasi kepada penulis dan tak henti-hentinya memberikan 

do’a terbaik. 

10. Assabikunal Awwalun (A.A) dan Second grade (S.G), insyaAllah Ahlu qur’an 

semua, sahabat-sahabat seperjuangan yang telah mengajariku tentang 

ukhuwah, makna perjuagan dan arti kesabaran serta apa itu arti kehidupan yang 

sesungguhnya. 

11. Untuk segenap pengurus utadz/ustadzah, jajaran Murobbi, terimakasih atas 

dukungan dan do’anya serta ilmu-ilmunya yang telah antum sekalian berikan 

kepada kami. 

12. Dan teman-teman kelas “IAT1” yang telah memberikan banyak informasi dan 

dukungannya, dan telah banyak memberikan warna yang mengesankan selama 

4 Tahun dibangku perkuliahan. 

Mudah-mudahan segala bantuan yang mereka berikan akan mendapat 

balasan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini 

masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis meminta maaf kepada 

semua pihak yang merasa kurang berkenan dengan skripsi ini, semoga skripsi ini 

vii
  



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 

bermanfaat bagi semua khususnya bagi yang membaca pada umumnya. 

AminYaRabbal‘Alamin. 

 

        Penulis 

 

 

 

            WIWIN HORISKA SARI 

NIM.U20151051 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii  



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 

ABSTRAK 

 

Wiwin Horiska Sari, 2021: Tradisi Pembacaan Surah Yasin Dalam Ziarah 

Membawa Bayi Usia 40 Hari Ke Asta Sunan Wirokromo Dan Sunan Wirobroto 

Kecamatan Gayam Pulau Sapudi (Studi Living Al- Qur’an). 

 

Proses sinkretisasi antara Islam dengan Jawa yang berlangsung lembut, 

menyatu, dan bersifat total, pada akhirnya menjadikan Islam-Jawa seakan-akan 

tidak bisa dipisahkan sampai satu sama lain. Bahkan, jika melihat Jawa saat ini 

yang terlihat adalah ciri Islam yang begitu besar mempengaruhinya. Begitu juga 

sebaliknya, jika melihat Islam di Jawa, maka tradisi-tradisi Jawa pun sangat kental 

bercampur dengannya. 

Fokus penelitian ini di antaranya: 1) Bagaimana proses pelaksanaan tradisi 

pembacaan Surah Yasin dalam ziarah membawa bayi Usia 40 Hari ke Asta Sunan 

Wirokromo dan Sunan Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau Sapudi. 2) Bagaimana 

pemahaman masyarakat Mengenai tradisi pembacaan Surah Yasin dalam ziarah 

membawa bayi Usia 40 Hari ke Asta Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto 

Kecamatan Gayam Pulau Sapudi. 3) Implikasi teologis yang mempengaruhi 

tradisi pembacaan Surah Yasin dalam ziarah membawa bayi Usia 40 Hari ke Asta 

Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau Sapudi. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan  tata cara 

pelaksanaan tradisi pembacaan Surah Yasin dalam ziarah membawa bayi Usia 

40 Hari ke Asta Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto Kecamatan Gayam 

Pulau Sapudi. 2) Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat mengenai 

tradisi pembacaan Surah Yasin dalam ziarah membawa bayi Usia 40 Hari ke 

Asta Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau Sapudi. 

3) Untuk mendeskripsikan  pengaruh tradisi pembacaan Surah Yasin dalam 

ziarah membawa bayi Usia 40 Hari ke Asta Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau Sapudi.  

Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif, dengan jenis 

pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data di lapangan menggunakan teknik 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yakni reduksi 

data, penyajian data, kesimpulan. Keabsahan data menggunakan Triangulasi. 

Hasil dari penelitian ini: 1) prosesi pelaksanaannya dimulai dengan 

berwudhu’ dan dilanjutkan membaca salam bagi yang meninggal kemudian 

duduk didekat asta atau makam, diteruskan dengan membaca surah yasin  dan 

terakhir adalah doa. 2) Pemahaman juru kunci, tokoh dan masyarakat pulau 

Sapudi kecamatan Gayam terhadap substansi surah yasin bahwa surah ini 

merupakan surah yang banyak mengandung fadhilah dan keutamaan ketika 

dibaca pada saat ziarah. 3) Adapun Implikasi teologis pembacaan surah yasin 

pada saat ziarah membawa bayi usia 40 hari ke Asta Sunan Wirokromo dan 

Sunan Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau Sapudi, tradisi ini akan semakin 

meneguhkan tradisi, tetapi di sisi lain akan dipandang sebagai bentuk 

penyimpangan dalam bentuk ngalap berkah kepada makam leluhur. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kehadiran Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Indonesia adalah 

tema yang menarik banyak kalangan, yaitu Sejarawan, Budayawan, Sosiolog, 

Antropolog dan bahkan Politis. Persoalan masuknya Islam ke Indonesia 

adalah “Masalah Klasik” yang belum selesai di perbincangkan, persoalan ini 

telah mendorong para Sejarawan mengemukakan berbagai temuannya yang 

kemudian di kukuhkan sebagai teori. 

Teori Gujarat merupakan salah satu dari beberapa teori-teori asal usul 

Islam masuk  ke Indoneisa. Ada beberapa pendapat mengenai masuknya 

Islam berasal dari Gujarat yaitu Snouck  Hurgronje dan W.F. Stutterheim 

menyakini bahwa Gujarat berdasarkan: 1) kurangnya fakta yang menjelaskan 

peranan bangsa Arab dalam menyebarkan agama Islam ke Nusantara. 2) 

hubungan perdagang Indonesia-India. 3) penemuan makam Sultan Samudera 

Pasai, Malik As-Saleh pada tahun 1297. Dengan alasan  bahwa agama Islam 

disebarkan melalui jalan dagang antara Indonesia- Cambay  (Gujarat)  Timur  

Tengah-Eropa.  W.F.  Stutterheim  berpendapat  relief nisan Sultan Malik Al-

Saleh bersifat Hinduistis mempunyai kesamaan dengan nisan di Gujarat.1 

Atas alasan-alasan inilah W.F. Stutterheim tidak berbeda dengan Snouck 

Hurgronje, bahwa masuknya Islam berasal dari Gujarat. 

Islam yang masuk ke Indonesia adalah islam yang “Sinkretisme” 

                                                             
1 Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia, 

(Bandung: Mizan, 2016) 78. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 
 

 
 

2 
 

sebagai sebuah analisis pustaka terhadap fenomena penyatuan Islam-jawa 

yang ada sampai saat ini. Lahirnya sinkretisme Islam-Jawa dihubungkan 

dengan masuknya Islam di Jawa. Ada tiga hal yang berkaitan dengan latar 

belakang sejarah sinkretisme Islam-Jawa. Pertama, pada waktu itu sejarah 

Islam tercatat dalam periode kemunduran. Runtuhnya Dinasti Abbasiyah oleh 

serangan Mongol pada 1258 M, dan tersingkirnya Dinasti Al-Ahmar 

(Andalusia/Spanyol) oleh gabungan tentara Aragon dan Castella pada 1492 M 

menjadi pertanda kemunduran politik Islam.2 

Kedua, pandangan hidup masyarakat Jawa sangat tepo seliro dan 

bersedia membuka diri serta berinteraksi dengan orang lain. Menurut 

Marbangun Hardjowirogo, masyarakat Jawa lebih menekankan sikap atau 

etika dalam berbaur dengan seluruh komponen bangsa yang bermacam-

macam suku dan bahasa, adat dan termasuk agama. Karena masyarakat Jawa 

sadar bahwa tak mungkin orang Jawa dapat hidup sendiri.3 

Ketiga, sebelum Islam membumi di Jawa, yang membingkai corak 

kehidupan masyarakat adalah agama Hindu-Budha serta kepercayaan 

animisme maupun dinamisme. Hindu, Budha, animisme maupun dinamisme 

yang menjadi system kepercayaan atau agama tentunya (sesuai agama-agama 

lain) telah mengajarkan konsep-konsep religiusitas yang mengatur hubungan 

menusia dengan Tuhan yang diyakini sebagai pencipta alam. 

Dengan menggunakan kerangka berpikir sedemikian, Islam menjadi 

                                                             
2 Muhammad Tohir dalam Sejarah Islam dari Andalus Sampai Indus. (Jakarta:Pustakan 

Jaya,1981), 145. 
3 Sujamto, Refleksi Budaya Jawa, dalam Pemerintahan dan Pembangunan, (Semarang: Dahara 

Prize, 1992), 71-72. 
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mudah diterima dan menyatu di dalam masyarakat merupakan sebuah 

keniscayaan yang tak terhindarkan. Pandangan orang Jawa yang meyakini 

agama ageming aji, adalah falsafah yang mengajarkan bahwa agama 

merupakan sebuah ajaran agar kehidupan yang dijalani mendapatkan 

kebahagiaan dan ketentraman sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai 

kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan. 

Tiga hal inilah yang melatarbelakangi masuknya Islam di tanah Jawa 

yang bisa berinteraksi secara damai dengan masyarakat. Tetapi di samping 

itu, tidak terlepas pula peran besar Walisongo yang menggunakan metode 

yang toleran dan akomodatif terhadap budaya dan agama Jawa.4 Diantaranya 

metode yang digunakan adalah pembentukan dan pemahaman kader, 

penyebaran juru dakwah, memberi nasehat yang baik, tarbiyatul ummah. 

Sebelum Islam tumbuh dan berkembang di Jawa, tradisi yang 

berlangsung adalah ajaran Hindu-Budha maupun kepercayaan dinamisme dan 

animisme. Kemudian muatan-muatan simbolis maupun nilai-nilai Jawa serta 

agama dipadukan pada saat penyebaran Islam. Tradisi budaya yang sangat 

besar di tanah Jawa. Di samping tradisi tersebut, kepercayaan animisme dan 

dinamisme sebagai ikatan religi yang berkaitan dengan mistisme budaya 

maupun mistisme agama di pulan Jawa. 

Proses sinkretisasi antara Islam dengan Jawa yang berlangsung 

lembut, menyatu, dan bersifat total, pada akhirnya menjadikan Islam-Jawa 

seakan-akan tidak bisa dipisahkan sampai satu sama lain. Bahkan, jika kita 

                                                             
4 Ridin Sofwan, et.all, Islamisasi di Jawa: Walisongo Penyebar Islam di Jawa, Menurut 

Penuturan Babad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).45. 
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meneropong Jawa saat ini yang terlihat adalah ciri Islam yang begitu besar 

mempengaruhinya. Begitu juga sebaliknya, jika kita meneropong Islam di 

Jawa, maka tradisi-tradisi Jawa pun sangat kental bercampur dengannya. 

Adapun sinkretisme Islam-Jawa ini terpadu dalam penggabungan 

antara dua agama/aliran atau selebihnya untuk membentuk suatu aliran baru, 

yang biasanya merupakan sinkretisasi antara kepercayaan-kepercayaan lokal 

dengan ajaran-ajaran agama Islam dan agama-agama lainnya. Dari masing-

masing agama tersebut diambil yang sesuai dengan alur pemikiran 

masyarakat setempat.5 Penggabungan dari nilai-nilai ajaran yang berlainan ini 

pada akhirnya berujung pada sinkretisme atau kepercayaan. Pada aspek 

kepercayaan, fondasi Islam telah menyatu dengan berbagai unsur keyakinan 

Hindu-Budha maupun kepercayaan primitif. 

Ritual menjadi simbol Jawa yang tak dapat menghindar pula dari  

sinkretisasi dengan Islam. Ritual hal ini mengacu kepada tradisi-tradisi dalam 

budaya Jawa yang berusaha selalu menggapai keamanan dan ketentraman 

serta menghindari bencana dan kekacauan. Oleh karena itu, ritual merupakan 

kesalihan masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi dan percaya 

kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar (yang dipercaya sebagai 

pengendali). 

Sebagaimana Negara Indonesia dengan penduduk mayoritas Islam 

dikenal memiliki beragam tradisi dan ritual yang berkembang. Diantara 

tradisi dan ritual tersebut adalah seperti acara memperingati hari kelahiran 

                                                             
5 Darori Amin, et.all, Islam dan Kebudayaan Jawa, (Yogyakarta: Gama Media, 2000),  97. 
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Nabi Muhammad SAW, acara selamatan, acara mandi kehamilan, acara haul, 

acara mandi pengantin, dan lainnya. Oleh karena itu, setiap masyarakat 

Indonesia dituntut untuk melestarikan kebudayaan serta mengislamisasi 

kebudayaan tersebut sesuai dengan tuntutan lokal dan zaman.6 

Dalam proses Islamisasi tradisi kebudayaan maupun mempertahankan 

tradisi kebudayaan yang sudah bercorak Islam, al-Qur’an diperlakukan atau 

digunakan masyarakat untuk tujuan tertentu. Sebagian umat Islam  

menjadikan al-Qur’an sebagai jampi-jampi, jimat, dan hiasan dinding. Al-

Qur’an juga dibaca secara rutin dan diajarkan di tempat-tempat ibadah, 

pondok pesantren, majlis pengajian, rumah, peringatan-peringatan hari besar 

Islam, dan juga Asta atau makam yang di keramatkan. Pembacaan sejumlah 

ayat atau surah al-Qur’an yang dilakukan di Asta dalam berbagai peristiwa 

tertentu seperti acara selamatan (keluarga, pertanian, pernikahan, kematian 

dan kelahiran bayi)  atau sebagai pemanjatan doa. Melihat kenyataan tersebut, 

peneliti merasa bahwa kajian living al-Qur’an menjadi sangat diperlukan di 

Indonesia. 

Melihat berbagai fenomena yang terjadi dimasyarakat Islam dalam 

merespon al-Qur’an, khususnya di wilayah Kecamatan Gayam di Pulau 

Sapudi terdapat tradisi yang dilakukan rutin sebagaimana Tradisi Ziarah 

Membawa Bayi Usia 40 Hari ke Asta Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto dengan membacakan sejumlah ayat atau surah dalam al-Qur’an, 

salah satunya pembacaan Surah Yasin dalam tradisi tersebut. Awalnya, tradisi 

                                                             
6 Darori Amin, et.all, Op.cit, 104. 
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ziarah membawa Bayi Usia 40 Hari ke Asta Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto merupakan warisan yang ada sebelum Islam, ketika Islam datang 

tradisi ini diakulturasi dengan menambah ciri keislaman di dalamnya seperti 

pembacaan surah Yasin, pembacaan shalawat kepada Nabi, dan permohonan 

keselamatan kepada Allah. 

Tradisi pembacaan Surah Yasin dalam ziarah membawa Bayi Usia 40 

Hari ke Asta Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto di Kecamatan Gayam 

umumnya dilaksanakan pada pagi, siang ,ataupun sore hari, lebih seringnya 

dilaksanakan pada siang hari. Namun acara tersebut didahului dengan acara 

ziarah ke dua Asta dengan membawa bayi, membaca Surah Yasin, Dzikir 

atau Istighasah, meminta doa keselamatan, Tasyakuran (makan-makan 

bersama rombongan keluarga yang ikut berziarah), dilanjutkan dengan acara 

di rumah yaitu pembacaan Shalawatan di ikuti dengan pemotongan rambut 

bayi. 

Berangkat dari fenomena inilah, penulis tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji pemahaman dan pemaknaan pembacaan surah Yasin pada tradisi 

ziarah membawa Bayi Usia 40 Hari ke Asta Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto ini memiliki maksud diantaramya yaitu untuk membuang bhajang 

(bahaya-bahaya ghaib) dan juga bayi diperbolehkan keluar masuk rumah 

bersama ibu ataupun keluarganya.7 

Sudah menjadi tradisi turun temurun di pulau Gayam Sapudi ini, 

dimana ketika seorang bayi yang dilahirkan sudah genap berumur 40 hari, 

                                                             
7   Wawancara dengan Sirajul Munir, warga Desa Gendang Timur pada 05 November 2019 
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maka rombongan keluarga akan membawa si bayi untuk berziarah ke 2 Asta 

(makam) yakni Sunan Wirokromo (Ayahanda Raden Adi Podey) dan Sunan 

Wirobroto (Raden Adi Podey) yang konon di yakini waliyullah oleh 

masyarakat setempat. Dengan berziarah ke makam tokoh yang berpangkat 

tinggi, maka akan mendapatkan berkah berupa pangkat yang tinggi pula, 

meminta kesehatan dan kesuksesan. Tujuan lain yaitu rasa syukur atas 

kelahiran sang bayi dan berharap sang bayi menjadi anak yang sholeh dan 

sholeha. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membahas masalah ini 

secara lebih mendalam dengan melakukan penelitian dari aspek keilmuan al-

Qur’an atau yang dikenal dengan kajian living al-Qur’an, dan hasilnya 

dijadikan sebuah skripsi yang berjudul “Tradisi Pembacaan Surah Yasin 

dalam Ziarah Membawa Bayi Usia 40 Hari Ke Asta Sunan Wirokromo Dan 

Sunan Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau Sapudi (Studi Living al- 

Qur’an)”. 

B. Fokus penelitian  

Adapun fokus penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi pembacaan Surah Yasin dalam 

ziarah membawa bayi Usia 40 Hari ke Asta Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau Sapudi? 

2. Bagaimana pemahaman masyarakat Mengenai tradisi pembacaan Surah 

Yasin dalam ziarah membawa bayi Usia 40 Hari ke Asta Sunan 

Wirokromo dan Sunan Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau Sapudi? 
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3. Implikasi teologis yang mempengaruhi tradisi pembacaan Surah Yasin 

dalam ziarah membawa bayi Usia 40 Hari ke Asta Sunan Wirokromo dan 

Sunan Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau Sapudi? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini, antara lain: 

1. Untuk mendeskripsikan  tata cara pelaksanaan tradisi pembacaan Surah 

Yasin dalam ziarah membawa bayi Usia 40 Hari ke Asta Sunan 

Wirokromo dan Sunan Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau Sapudi. 

2. Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat mengenai tradisi 

pembacaan Surah Yasin dalam ziarah membawa bayi Usia 40 Hari ke 

Asta Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau 

Sapudi. 

3. Untuk mendeskripsikan  pengaruh tradisi pembacaan Surah Yasin dalam 

ziarah membawa bayi Usia 40 Hari ke Asta Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau Sapudi 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberi 

kontribusi ilmu pengetahuan mengenai tumbuh-kembangnya interpretasi 

masyarakat Islam dalam memperlakukan kitab sucinya dalam kehidupan 

sehari-hari, bukan hanya sekedar pengetahuan mengenai bahwa al-Qur’an 

menjadi bacaan saja, namun pengetahuan tentang praktek umat Islam 

terhadap pemahaman yang mereka ketahui mengenai al-Qur’an, serta 
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dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang 

berkaitan dengan judul penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, antara lain: 

a. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan penulis tentang kajian Living Qur’an 

yang berkaitan dengan praktik pembacaan al-Qur’an pada tradisi-tradisi 

tertentu, khususnya fenomena Pembacaan Surah Yasin dalam rangka 

tradisi Ziarah Membawa Bayi Usia 40 Hari Ke Asta Sunan Wirokromo 

dan Sunan Wirobroto di lestarikan oleh seluruh penduduk pulau Sapudi 

yang merupakan salah satu bentuk resepsi terhadap kehadiran al-Qur’an 

b. Bagi IAIN Jember 

Diharapkan dapat memberi sumbangsih kepada IAIN Jember 

khususnya program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Humaniora dalam kajian-kajian keislaman yang 

bersifat Living Qur’an.  

c. Bagi masyarakat umum 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah 

spirit masyarakat untuk senantiasa berinteraksi dengan al-Qur’an, baik 

dalam membacanya memahaminya dan mengamalkannya dan 

memberikan informasi kepada masyarakat akan keanekaragaman sosio-

kultural Islam Indonesia dalam memperlakukan al- Qur’an sebagai 
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kitab suci baik dari segi antropologis, sosiologis, dan dakwah 

Islamiyah. 

E. Definisi Istilah 

a. Tradisi 

Kata  tradisi  disini  maksudnya  adalah  segala  sesuatu  baik  itu  

adat kepercayaan, kebiasaan, ajaran yang turun temurun dari nenek 

moyang.
8

 Jadi, tradisi membacakan Surah Yasin pada rangkaian acara 

ziarah membawa Bayi Usia 40 Hari Ke Asta Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau Sapudi ini merupakan salah satu 

tradisi yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat, serta 

menjadi sebuah tradisi yang turun-temurun dilakukan dari generasi ke 

generasi Islam berikutnya. 

b.  Asta Sunan Wirokromo 

Kompleks Makam Atau Asta Blingi berada di Dusun Koattas Desa 

Gendang Timur Kecamatan Gayam, Asta Blingi sudah ada sejak Tahun 

822 Hijriyah, makam utama berada dalam cungkub yang diletakkan di 

bagian paling utara yang terbuat dari kayu jati yang dipahat tangan dengan 

tatah, yang dikenal penduduk setempat sebagai Sunan Wirokromo atau 

Panembahan Blingi.  

c.  Asta Sunan Wirobroto 

Asta atau makam Sunan Wirobroto atau lebih dikenal dengan Adi 

Sepuh Dewe  putra Sunan Wirokromo Blingi. Terletak di daerah 

                                                             
8  http.//kbbi.web.id/tradisi Diakses 25 November 2018.  
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perbukitan di Dusun Nyamplong Desa Nyamplong kecamatan Gayam, 

sekitar 8 Km sebelah barat daya desa Gayam. 

d. Studi Living Qur’an 

Living Qur’an merupakan gabungan dari dua kata, yakni living yang 

berarti hidup, dan Qur’an berarti kitab suci umat Islam yang diturunkan 

oleh Malaikat Jibril as kepada Nabi Muhammad saw, dimulai dengan al-

Fatihah dan diakhiri dengan an-Nas dan membacanya dinilai ibadah.  
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Bab pertama, berupa pendahuluan yang menjelaskan latar belakang 

masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi 

istilah. 

Bab kedua, kajian kepustakaan, bagian ini akan membahas mengenai 

penelitian terdahulu dan kajian teori. 

Bab ketiga, metode penelitian yang terdiri pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisa data, keabsahan data, dan tahap-tahap penulisan. 

Bab keempat, berisi penyajian data dan analisis yang meliputi 

gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan 

temuan. 

Bab kelima, merupakan akhir dari pembahasan yaitu penutup yang 

meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Kajian terdahulu 

Secara umum, mayoritas penelitan lebih terfokus pada literatur atau 

teks-teks al-Qur’an dan kajian kepustakaan. Seiring perkembangan dalam 

Studi Quran, kajian tersebut tidak hanya terpusat pada teks. Akan tetapi harus 

juga melihat pada realitas sosial masyarakat dalam menyikapi atau merespon 

kehadiran qur’an, sehingga turut mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian lapangan terkait fenomena respons suatu komunitas sosial terhadap 

al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun penelitian yang mengkaji fenomena dan persepsi masyarakat 

atas kehadiran Qur’ân dalam kehidupan sehari-hari diantaranya: pertama, 

skripsi yang di tulis oleh Damsiki mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negri Pekalongan dengan judul “Tradisi Pembacaan Surah Yasin di Pondok 

Pesantren MISS Hadirul Ulum Desa Tasikrejo Kecamatan Ulujami 

Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah (Studi Living Qur’an)”. Skripsi 

ini membahas tentang bagaimana tradisi pembacaan surah Yasin di Pondok 

Pesantren MISS Hadirul Ulum tersebut, apa dasar pijakan pembacaan Surah 

Yasin tersebut, serta apa saja tujuan dari pembacaan Surah Yasin di Pondok 

Pesantren MISS Hadirul Ulum tersebut. 
9 

                                                             
9 Skripsi oleh Damsiki mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Pekalongan “Tradisi 

Pembacaan Surah Yasin di Pondok Pesantren MISS Hadirul Ulum Desa Tasikrejo Kecamatan 

Ulujami Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah (Studi Living Qur’an)”. 
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Kedua, skripsi ini di tulis oleh Siti Mahasiswa Najiroh Insitut Agama 

Islam Negri Antasari Banjarmasin dengan judul “Tradisi Membangun 

Rumah di Desa Sungai Rangas Ulu Kecamatan Martapura Barat Kabupaten 

Banjar”. Skripsi ini membahas tentang keterkaitan kepercayaan yang masih 

mengandung mistik dengan latar belakang nenek moyang dan dengan ajaran 

Islam, penulis juga mengangkat  sebagian besar tradisi  membangun  rumah  

di  Desa  Sungai Rangas. Penelitian ini jelas terfokus pada aspek pelaksanaan 

tradisi membangun rumah dan kepercayaan-kepercayaan yang ada saat 

membangun   rumah,   tidak   menyinggung   pemahaman   yang   ada   di 

masyarakat. 
10 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Widayanti Insitut Agama Islam Negri 

Antasari Banjarmasin dengan judul “Pembacaan Surah Yasin dan al-Mulk 

dalam Penyelenggaraan Jenazah di Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan (Studi Living Qur’an)”.  Skripsi ini membahas masalah 

pelaksanaan pembacaan dan pemaknaan masyarakat terhadap surah Yasin 

dalam penyelenggaraan jenazah yang terfokus di Kecamatan Telaga Langsat 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan.11 

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Bahriah mahasiswa Universitas 

Islam Negri Antasari Banjarmasin, dengan judul “ Pembacaan Surah Yasin 

Dalam Tradisi Batajak Tihang Rumah di Kecamatan Daha Utara Kabupaten 

                                                             
10 Skripsi oleh Siti Mahasiswa Najiroh Mahasisiwa Insitut Agama Islam Negri Antasari 

Banjarmasin dengan judul “Tradisi Membangun Rumah di Desa Sungai Rangas Ulu Kecamatan 

Martapura Barat Kabupaten Banjar”.  
11 Skripsi oleh Widayanti Insitut Agama Islam Negri Antasari Banjarmasin dengan judul 

“Pembacaan Surah Yasin dan al-Mulk dalam Penyelenggaraan Jenazah di Kecamatan Telaga 

Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Living Qur’an)”. 
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Hulu Sungai Selatan (Kajian Living Qur’an)”. Skripsi ini meneliti tentang 

motivasi dan tujuan masyarakat melakukan pembacaan surah yasin dalam 

tradisi Batajak Tihang rumah di kabupaten hulu sungai selatan. 
12 

Dari beberapa penelitian yang telah didipaparkan diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa belum terdapat karya tulis yang membahas tentang 

pembacaan surah Yasin pada tradisi ziarah membawa Bayi Usia 40 Hari Ke 

Asta Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto belum dikaji. Dalam penelitian 

ini, yang menjadi fokus peneliti adalah proses pelaksanaan tradisi pembacaan 

surah Yasin dalam ziarah membawa bayi Usia 40 Hari ke Asta Sunan 

Wirokromo dan Sunan Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau Sapudi dan 

pemahaman masyarakat serta implikasi teologis yang mempengaruhi 

pembacaan surah Yasin dari tradisi tersebut. 

B. Kajian Teori 

1. Keutamaan al-Qur’ân dan membacanya 

Al-Quran secara bahasa bermakna “bacaan” yaitu merupakan bentuk 

mashdar degan arti ism maf’ûl, yaitu maqrû’ (dibaca). Sedangkan secara 

istilah adalah kalam Allah berupa mukjizat yang diturunkan kepada nabi 

Muhammad secara berangsur-angsur, sebagai petunjuk bagi umat manusia 

hingga akhir zaman, ditulis dalam mushaf diawali dengan al-Fâtihah dan 

                                                             
12 Skripsi oleh Bahriah Mahasiswa Universitas Islam Negri Antasari Banjarmasin, dengan judul “ 

Pembacaan Surah Yasin Dalam Tradisi Batajak Tihang Rumah di Kecamatan Daha Utara 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kajian Living Qur’an)”. 
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diakhiri dengan an-Nâs, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya 

termasuk ibadah.13 

Diantara keutamaan al-Qur’ân ialah: Allah memujinya di dalam ayat, 

untuk menjelaskan kepada manusia tentang kedudukan dan posisinya, 

Sebagaimana firman Allah Ta'ala:  

م  َوإِنَّهُ فِي أُِمِّ اْلِكتَاِب لَدَْينَا لَعَِليٌّ َحِكي  

Artinya: Dan sesungguhnya al-Qur’ân itu dalam induk Al-Kitab Kitab 

(Lauh Mahfûzh) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) 

dan amat banyak mengandung hikmah (QS. Az-Zukhruf: 4)14 

 

ا َجاَءهُْم َوإِنَّ  ْكِر لَمَّ ْلبَاِطُل ( ََل يَأْتِيِه ا41 )اب  َعِزيز  لَِكتَ  هُ إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بِالذِِّ

 (42ٍد )َحِمي يمٍ َوََل ِمْن َخْلِفِه تَْنِزيل  ِمْن َحكِ  ِمْن بَْيِن يَدَْيهِ 

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari al-Qurân ketika al-

Qurân itu datang kepada mereka, (mereka itu pasti akan celaka), 

dan Sesungguhnya al-Quran itu adalah Kitab yang mulia, yang 

tidak datang kepadanya (al-Quran) kebatilan baik dari depan 

maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha 

Bijaksana lagi Maha Terpuji (QS. Fushshilat: 41-42).15 

 

Al-Qur’ân memiliki keutamaan yang begitu tinggi, maka Allah 

memerintahkan hamba-Nya untuk membacanya, mengamalkan dan 

mentadabburinya.16 Firman Allah Ta'ala: 

                                                             
13 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur’ân, Al-Qur’ân dan Terjemahannya, 

(Jakarta:- 1971), 15 
14 Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’ân al-Karim  dan Terjemahnya, (Surabaya: 

Halim, 2014), 489. 
15 Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’ân al-Karim  dan Terjemahnya, (Surabaya: 

Halim, 2014), 481. 
16 Amin bin Abdullah As-Syaqawi, Keutamaan Al-Qur’ân  dan Membacanya, (Islamhouse.Com, 

2009),6. 
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ِ َوأَقَاُموا الصَّ  ا َرَزْقنَاهُْم ِسر  ْنفَقُوا مِ  َوأَ ََلةَ إِنَّ الَِّذيَن يَتْلُوَن ِكتَاَب َّللاَّ ا َوَعََلنِيَةً مَّ

 ِلِه إِنَّهُ ْن فَضْ  َويَِزيدَهُْم مِ هُمْ ِليَُوفِِّيَُهْم أُُجورَ  (29)يَْرُجوَن تَِجاَرةً لَْن تَبُوَر 

 (30)َغفُور  َشُكور  

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah 

dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezki yang 

kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-

terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan 

merugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala 

mereka dan menambah kepada  mereka dari karunia-Nya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.17  

 

Seseorang yang selalu berinteraksi dengan al-Qur’ân  yakni dengan 

mengimaninya, menerapkan tajwid dan makhraj dalam membacanya, 

mendengarkan, mengahafalkan, memahami maknanya, ataupun 

mengamalkannya dengan menjadikannya sebagai pedoman dan hujjah 

dalam kehidupannya, maka ia akan mendapatkan keutamaan dan 

kemuliaan dalam membaca al-Qur’ân  disisi Allah baik di dunia maupun 

diakhirat, keutamaan yang Allah kabarkan bagi para ahlul Qur’ân  

diantaranya: 

a. Mendapat pahala yang berlipat ganda 

ِ فَلَهُ بِِه  َحَسنَة ، َواْلَحَسنَةُ بِعَْشِر أَْمثَاِلَها، ََل " َمْن قََرأَ َحْرفًا ِمْن ِكتَاِب َّللاَّ

، َولَِكْن أَِلف  َحْرف  َوََلم  َحْرف  َوِميم  َحْرف   " أَقُوُل الم َحْرف   

Allah Ta'ala telah memberitahukan tentang kebaikan yang akan 

didapatkan oleh orang yang membaca Al-Qur’ân, sebagaimana yang 

dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dari Ibnu Mas'ud ra 

                                                             
17 Ibid., 437. 
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berkata: Rasulullah  bersabda: Barangsiapa yang membaca satu huruf 

dari kitab Allah maka dia akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan 

yang akan dia dapatkan akan dilipatgandakan sehingga mencapai 

sepuluh kali lipat, dan aku tidak mengatakan (alif lam mim) satu huruf, 

akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf  (Riwayat 

Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi no. 2910 dan katanya: hadits 

Hasan Shahih).18 

b. Mendapat syafaat pertolongan dari al-Qur’ân . 

َشِفيع  ِلَصاِحبِِه " " اْقَرُءوا اْلقُْرآَن، فَإِنَّهُ يَْوَم اْلِقيَاَمةِ   

Dari Abi Umamah ra berkata: Rasulullah saw bersabda bacalah 

al-Qur’ân sesungguhnya pada hari kiamat nanti ia akan menjadi  

pemberi syafaat bagi para pembacanya (HR. muslim no. 804).19 

c. Dikategorikan sebagai orang yang baik secara lahir dan batin 

ُ اْلقُْرأََن َكَمثَلِ  ُ َمثَُل اْلُمْؤِمِن الَِّذْي يَْقَرأ ِة ِريْ تْ  اْل ْعُمَها ُحَها َطيِِّب  َو طَ ُرجَّ

، َوَمثَُل اْلُمْؤِمِن الَِّذْي ََل يَْقَرأُ اْلقُ  َها ْمَرةِ ََل ِرْيَح لَ التَّ َمثَِل َن كَ ْرأَ َطيِِّب 

، َوَمثَُل اْلُمنَافِِق الَِّذْي يَْقرَ  ُ َوَطْعُمَها ُحْلو  ْيَحانَِة رِ أََن كَمثَ ْلقُرْ اأ ْيُحَها ُل الرَّ

، َوَمثَُل اْلُمنَافِِق الَِّذيْ  ْنَظلَِة ََل ْرأََن َكَمثَِل اْلحَ َرأُ اْلقُ  يَقْ  ََل َطيِِّب  َوَطْعُمَها ُمرٌّ

 َوَطْعُمَها ُمرٌّ  ِرْيَح لََها

 Perumpamaan orang mukmin yang membaca al-Qur’ân  sepertii 

buah citrun, dan baunya harum dan rasanya manis, perumpamaan orang 

mukmin yang tidka membaca al-Qur’ân  seperti buah kurma tidak 

                                                             
18 Muhammad bin Isa al-Tirmidzî, Sunan al-Tirmizdî, Vol. 5 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 

1998), 25. 
19 Muslim bin Hajjâj Abu al-Hasan al-Qusyairî al-Naisâburî, Shahîh Muslim, Vol. 1 (Beirut: Dar 

Ihya’ al-Turast al-Arabi), 553. 
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berbau dan rasanya manis, perumpamaan orang munafik yang membaca 

a-Qur’ân  seperti sekuntum bunga, baunya harum dan rasanya pahit, 

perumpamaan orang munafik yang tidak embaca al-Qur’ân  seperti 

buah hanzhalah tidak berbau dan rasanya pahit. (HR. Bukhari no.5020 

dan Muslim no. 797).20 

d. Mendapat ketentraman dan rahmat 

ِ َويَتَدَاَرُسونَهُ  ِ تَعَالَى يَتْلُوَن ِكتَاَب َّللاَّ " َما اْجتََمَع قَْوم  فِي بَْيٍت ِمْن بُيُوِت َّللاَّ

ْحَمةُ، َوَحفَّتُْهُم اْلَمََلئَِكةُ، بَْينَُهْم  إَِلَّ نََزلَْت َعلَْيِهُم السَِّكينَةُ، َوَغِشيَتُْهُم الرَّ

ُ فِيمَ  " ْن ِعْندَهُ َوذََكَرهُُم َّللاَّ  

 Rasulullah bersabda:  tidaklah suatu kaum berkumpul dalam 

sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, sedangkan mereka membaca 

kitabullah dan mempelajarinya, kecuali ketengangan turun kepada 

mereka rahmat menyelimuti mereka, para malaikat mengelilingi 

mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka, pada penduduk langit, 

yang ada di sisinya. (HR Muslim no. 2699).21 

Dari hadist ini nyatalah bahwa membaca al-Qur’ân baik 

mengetahui artinya atau tidak adalah termasuk ibadah, amal shaleh dan 

memberi rahmat serta manfaat bagi yang membacanya, memberi 

cahaya kedalam hatinya, sehingga terang benderang. 

e. Mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah 

َ يَْرفَُع بَِهذَا اْلِكتَاِب أَْقَواًما، َويََضُع بِِه آَخِريَن "  " إِنَّ َّللاَّ

                                                             
20 Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju’fi, Shahîh Bukharî, Vol. 6 (Dar Thauq 

an-Najah, 2001),190., Muslim bin Hajjâj Abu al-Hasan al-Qusyairî al-Naisâburî, Shahîh Muslim, 

Vol. 1 (Beirut: Dar Ihya’ al-Turast al-Arabi), 549. 
21 Muslim bin Hajjâj Abu al-Hasan al-Qusyairî al-Naisâburî, Shahîh Muslim, Vol. 4 (Beirut: Dar 

Ihya’ al-Turast al-Arabi), 2074. 
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Rasulullah bersabda: “Sesunggunya Allah swt mengangkat 

derajat beberapa golongan manusia dengan kalam ini dan merendahkan 

derajat golongan lainnya.” (HR Muslim no. 820).22 

" اْلَماِهُر بِاْلقُْرآِن َمَع السَّفََرةِ اْلِكَراِم اْلبََرَرةِ، َوالَِّذي يَْقَرأُ اْلقُْرآَن َويَتَتَْعتَُع 

، لَهُ أَْجَراِن "فِيِه َوهَُو  َعلَْيِه َشاقٌّ  

Aisyah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: "Orang yang mahir 

dalam membaca Al-Qur’ân  bersama para Malaikat yang mulia lagi 

agung, dan orang yang membaca Al-Qur’ân  dengan cara terbata-bata 

dan merasa sulit dengannya, maka dia mendapat dua pahala"(HR 

Muslim no. 798).23 

" يُقَاُل ِلَصاِحِب اْلقُْرآِن: اْقَرأْ َواْرتَِق َوَرتِِّْل َكَما ُكْنَت تَُرتُِِّل فِي 

 الدُّْنيَا، فَإِنَّ َمْنِزلَتََك ِعْندَ آِخِر آيٍَة تَْقَرأُ بَِها "

 Dari Abdillah bin Amr ra berkata: Rasulullah saw bersabda: 

"Dikatakan kepada orang yang selalu membaca Al-Qur’ân: Bacalah dan 

meningkatlah dan bacalah sebagaimana engkau membacanya di dunia, 

sebab kedudukanmu setingkat dengan akhir ayat yang engkau baca (HR 

al-Tirmidzi no. 2914).24 

f. Membaca al-Qur’ân adalah dzikir terbaik 

 Madzhab yang shahih dan terpilih yang diambilkan para ulama 

ialah bahwa membaca Al-Qur’ân adalah lebih utama dari membaca 

                                                             
22 Muslim bin Hajjâj Abu al-Hasan al-Qusyairî al-Naisâburî, Shahîh Muslim, Vol. 1 (Beirut: Dar 

Ihya’ al-Turast al-Arabi), 559 
23 Ibid., 549. 
24 Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmizdî, Vol. 5 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islâmî, 

1998), 27. 
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Tasbih dantahlil serta dzikir-dzikir lainnya. Banyak dalil kuat yang 

mendukung hal itu.25 

2. Teori Sosiologi Pengetahuan Karl Mennheim 

Teori sosial yang digunakan untuk menganalisis pemaknaan tradisi 

pembacaan Surah Yasin dalam ziarah membawa Bayi Usia 40 Hari Ke 

Asta Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau 

Sapudi adalah Teori Sosiologi. Salah satu tokoh sosiologi pengetahuan 

adalah Karl Mannheim, prinsip dasar yang pertama dari sosiologi 

pengetahuan Karl Mannheim adalah bahwa tidak ada cara berfikir yang 

dapat dipahami jika asal usul sosialnya belum diklarifikasikan, ide-ide 

harus dipahami dalam hubungannya dengan masyarakat yang memproduk 

dan menyatakannya dalam kehidupan yang mereka mainkan. 
26 

Sosiologi pengetahuan adalah pengetahuan yang mendiskusikan 

keterkaitan antara pengetahuan dan pemikiran manusia dengan konteks 

sosial yang melatarinya.27 Karl mannheim menyatakan bahwa tindakan 

manusia dibentuk oleh dua dimensi yaitu perilaku (behavior) dan makna 

(meaning), oleh karena itu untuk memahami tindakan sosial, maka perlu 

mendalami dan mengkaji perilaku eksternal dan makna perilaku tingkah 

laku manusia sehingga dalam kesempatan ini penulis berharap mampu 

menjelaskan perilaku dan makna perilaku masyarakat pulau sapudi dalam 

tradisi pembacaan Surah Yasin dalam ziarah membawa Bayi Usia 40 Hari 
                                                             
25 An-Nawawi, Al-Tibyân Fi Adâb Hamalah Al-Qur’ân, (Konsis Media:-),18. 
26 A.M. Susilo Pradoko, “Teori Teori Realitas Sosial Dalam Kajian Musik”, Imaji Vol. 2, No 1, 

(Februari 2004), 54. 
27 Muhammad Imdad Menjajaki Kemungkinan Islamisasi Sosiologi Pengetahuan, Vol. 13, No. 2, 

(September 2015), 237. 
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Ke Asta Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto Kecamatan Gayam 

Pulau Sapudi. 

Karl mannheim membedakan antara tiga macam makna yang 

terkandung dalam tindakan sosial, yaitu: makna obyektif, ekspresif dan 

dokumenter. Makna obyektif adalah makna yang ditentukan oleh konteks 

sosial dimana tindakan itu berlangsung. Makna ekspresif adalah makna 

yang ditunjukkan oleh aktor pelaku tindakan. Makna dokumenter adalah 

makna yang tersirat atau yang tersembunyi, sehingga aktor pelaku suatu 

tindakan tersebut tidak sepenuhnya menyadari bahwa suatu aspek yang 

diekspresikana menunjukkan kepada kebudayaan secara menyeluruh.28 

3.  Teori Akulturasi 

Suatu hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk 

lainnya adalah akal. Dengan akalnya manusia mampu berbudaya sehingga 

kelangsungan hidupnya bisa berlanjut. 

Sesuai dengan orientasi di atas, penulis menggunakan pendekatan 

antropologi. Antropologi yaitu ilmu yang mempelajari makhluk anthropos 

atau manusia, merupakan suatu integrasi dari beberapa ilmu yang masing- 

masing mempelajari suatu komplek masalah-masalah khusus mengenai 

makhluk manusia.29 Pendekatan antropologi merupakan salah satu upaya 

memahami agama dengan cara melihat wujud praktek yang tumbuh dan 

                                                             
28 Skripsi oleh Rifqi Jizala Al-Bisri Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 

“Pembacaan Ayat-Ayat Qur’an Dalam Mujahadah Nishful Lail Di Pondok Pesanren Al Fitrah 

Pereng Wetansedayu Bantul, Studi Living Qur’an. 
29 Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi I (Jakarta: UI Press, 1987), 1. 
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berkembang di sini adalah tentang tradisi-tradisi atau upacara-upacara  

yang dalam masyarakat.30  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori akulturasi. J. 

Powel mengungkapkan bahwa akulturasi dapat diartikan sebagai 

masuknya nilai-nilai budaya asing ke dalam budaya lokal tradisional. 

Budaya yang berbeda itu bertemu, yang luar mempengaruhi yang telah 

mapan untuk menuju suatu keseimbangan.31 Koentjaraningrat juga 

mengartikan akulturasi sebagai suatu kebudayaan dalam masyarakat yang 

dipengaruhi oleh suatu kebudayaan asing yang demikian berbeda sifatnya, 

sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tadi lambat laun diakomodasikan 

dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa kehilangan 

kepribadian dan kebudayaannya.32 

Akulturasi antar suku yang berhubungan dan berbeda kebudayaan 

biasanya salah satu dari bangsa yang berhubungan itu menduduki posisi 

yang dominan. Mula-mula istilah tersebut dipakai dalam hubungan 

antara bangsa timur dan barat. Penduduk timur yang didatangi barat 

akhirnya menyatakan diri jejak-jejak hubungan itu dalam segi 

kehidupannya. Misalnya dalam pakaian, perumahan, pendidikan, 

pergaulan, ekonomi, kesenian, dan lain-lain. 

Dalam sejarah perkembangannya, kebudayaan masyarakat Jawa 

mengalami akulturasi dengan berbagai bentuk kultur yang ada. Oleh 

                                                             
30 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000) , 35 
31 J.W.M.  Bakker  SJ,  Filsafat  Kebudayaan  Sebuah  Pengantar  (Yogyakarta: Kanisius, 

1984), 115. 
32 Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi II (Jakarta: UI Press, 1990),  91 
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karena itu, corak dan bentuknya diwarnai oleh berbagai unsur budaya 

yang bermacam-macam seperti Animisme, Dinamisme, Hinduisme, 

Budhisme, dan Islam. Salah satu bentuk budaya Jawa yang menonjol 

adalah adat istiadat atau tradisi kejawen (Islam Jawa). Maka ketika Islam 

dipeluk oleh sebagian besar masyarakat Jawa, kebudayaan  dari mereka  

masih  tetap  melestarikan  unsur- unsur kepercayaan lama seperti tradisi 

selametan serta upacara-upacara persembahan sesaji kepada arwah 

leluhur dan makhluk-makhluk halus. 

Pengislaman  yang terjadi di pulau Jawa terjadi secara damai, 

karena menggunakan metode yang sangat akomodatif yakni dengan 

menggunakan unsur-unsur budaya lama (Hinduisme dan Budhisme), 

tetapi secara tidak langsung  memasukan  nilai-nilai  Islam  ke  dalam  

unsur-unsur  lama  itu.33 Sehingga  secara  tidak  langsung  pergulatan  

antara  Islam  dan  budaya  Jawa melahirkan  tiga  bentuk  keislaman  

dengan  dasar  pikiran  yang  berbeda  dan kadang memancing konflik 

antara satu dengan yang lainnya, yaitu Islam Pesantren, Islam Kejawen, 

dan Islam Modernis.34 

Malinowski dalam buku, Th Dynamics Of Culture Change 

mengemukakan teori untuk meneliti suatu proses akulturasi dengan 

pendekatan fungsional terhadap akulturasi (fungsional approach to 

acculturation). Merupakan suatu kerangka yang  terdiri dari tiga kolom, 

                                                             
33 Ridin Sofwan, Para Wali Mengislamkan Tanah Jawa, dalam Merumuskan Kembali 

Interelasi Islam-Jawa (Semarang: Pusat Kajian Islam dan Budaya Jawa IAIN Walisongo, 

2004), 5. 
34 Simuh, Interaksi Islam dan Budaya Lokal, dalam Ibid, 17. 
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pertama; menjelaskan tentang keterangan mengenai kebutuhan, maksud, 

kebijaksanaan, dan cara-cara yang dilakukan oleh agen atau ulama Islam 

yang dalam hal ini dimotori oleh Haji Hasan Masnawi yang didukung oleh 

pemerintah Kabupaten, untuk memasukkan pengaruh kebudayaan asing ke 

dalam suatu kebudayaan tradisional. Kedua; menjelaskan tentang jalannya 

proses akulturasi dalam suatu kebudayaan tradisional. Ketiga; 

menjelaskan tentang reaksi masyarakat terhadap pengaruh kebudayaan 

Islam yang keluar dalam bentuk usaha atau gerakan untuk menghindari 

pengaruh tadi, atau sebaliknya untuk menerima dan menyesuaikan 

unsur-unsur kebudayaan asing dengan unsur-unsur kebudayaan mereka 

sendiri.35 

  

                                                             
35 Koentjaranungrat, Sejarah Teori antropologi II,  95-96. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada dasarnya, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang bersifat pengembangan yaitu 

memperdalam serta memperluas pengetahuan yang telah ada. 
36

 

A. Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu peneliti 

mencari arti atau makna dari pengamalan masyarakat kecamatan Gayam atas 

Pembacaan Surah Yasin dalam tradisi ziarah membawa Bayi Usia 40 Hari Ke 

Asta Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto.  

B. Jenis Penelitian  

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian 

penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini melihat individu dan dunianya 

saling berinteraksi. Sehingga satu sama lain tidak saling meniadakan atau 

dengan ungkapan lain bahwa individu tergantung pada lingkungan sosialnya. 

Penelitian kualitatif juga melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang unik dan 

penelitian hanya dapat memahami perilaku manusia dengan memfokuskan 

perhatiannya pada makna tentang peristiwa atau objek yang diamati.37 

Sehingga peneliti dapat mengumpulkan materi-materi dan berinteraksi 

langsung dengan masayarakat Kecamatan Gayam Pulau Sapudi.

                                                             
36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016),2. 
37 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2013), 53. 
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C. Lokasi Penelitian 

Sebagaimana judul penelitian yang telah tertera, maka lokai penelitian 

ini dilaksanakan di Kecamatan Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep. Yang 

mana Kecamatan Gayam terdiri dari 10 desa, tetapi dalam penelitian ini, 

peneliti mempertimbangkan waktu, biaya, dan kemudahan transportasi 

menuju desa yang diteliti, maka  peneliti hanya memilih dua desa yaitu Desa 

Gendang Timur dan Desa Nyamplong. Yang mana Desa Gendang Timur 

adalah kompleks Sunan Wirobroto dan Desa Nyamplong adalah kompleks 

Sunan Wirokromo .  

D. Obyek Penelitian 

Pada penelitian ini meliputi beberapa obyek, yakni Para Ustad atau 

Kyai, Masyarakat, Remaja-remaja di Desa Gendang Timur dan Desa 

Nyamplong. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Sistem pengumpulan data pada penelitian ini, menggunakan teknik 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Dalam melakukan penelitian, observasi adalah salah satu cara untuk 

memperoleh data dengan akurat. Secara umum, observasi diartikan dengan 

pengamatan atau penglihatan. Adapun secara khusus, observasi dimaknai 

dengan mengamati dalam rangka memahami, mencari jawaban, serta 
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mencari bukti dan mengumpulkan data langsung dari lapangan.38 Dengan 

metode observasi ini, peneliti melakukan penelitian secara langsung ke 

Asta Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto yaitu dengan mengikuti 

prosesi pembacaan surah Yasin pada tradisi Ziarah Membawa Bayi Usia 

40 Hari Ke Asta Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto Kecamatan 

Gayam Pulau Sapudi. 

2. Wawancara 

Teknik wawancara dapat mempermudah peneliti menemukan data-

data dari berbagai informan. Sistem tanya-jawab dalam wawancara 

memungkinkan peneliti untuk mengorek informasi sedalam-dalamnya 

dengan berbagai pertanyaan kepada informan yang berbeda guna 

mengetahui pemahaman informan terhadap judul peneliti. Wawancara 

dalam hal ini peneliti tujukan pada perangkat desa yang mengerahui tradisi 

terdebut. Subyek utama dan peneliti berharap dari berbagai informan 

tersebut dapat berakhir pada titik kesimpulan yang sama. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengambilan dokumentasi juga dipakai dalam penelitian ini 

guna mengetahui keabsahan penelitian. Dengan adanya dokumentasi dapat 

di pastikan bukti nyata bahwa telah berlangsungnya suatu penelitian, 

dengan bertemunya peneliti secara langsung dengan beberapa narasumber 

atau informan sehingga peneliti mendapatkan data-data berupa profil 

Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto, foto-foto kegiatan dan lainnya. 

                                                             
38 Didi Junaedi, “Living Qur’an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian al-Qur’an (Studi Kasus di 

Pondok Pesantern As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon)” Journal Of 

Qur’an and Hadits Studies – Vol. 4, No. 2, 2015, 178 
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F. Analisis Data 

Setelah peneliti memperoleh data-data dari berbagai sumber data, baik 

dari wawancara, observasi, kajian pustaka atau dokumentasi maka langkah 

selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut. Dalam penelitian Living 

Qur’an ini digunakan model analisis interaktif (interactive model analysis) 

yang meliputi tiga tahapan, 39 yaitu: 

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan.  

2. Penyajian data, yaitu penyusunan informasi kompleks ke dalam suatu 

bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan menyajikan 

data berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan. 

3. Kesimpulan, pada tahap ini, penulis menyimpulkan dari apa yang peneliti 

temukan. Jika kesimpulan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka 

kesimpulan dari penelitian ini merupakan data yang valid.  

G. Keabsahan Data 

Setelah analisis data telah dilakukan, maka langkah terakhir adalah 

mengadakan uji validitas data dengan data triangulation (triangulasi yakni 

peneliti menggunakan sumber data untuk mengumpulkan data yang sama. 

Sehingga terakhir yang diharapkan dari penelitian Living Qur’an ini adalah 

dapat memperoleh deskripsi yang lengkap, mendalam dan komprehensif, 

serta kesimpulan yang induktif.  

                                                             
39 Prof. Dr. Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitati, dan R & D, (Bandung: 

Alfabeta 2016),  246.data). 
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H. Tahap-tahap Penelitian 

Tahapan atau langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis adalah melalui beberapa tahapan berikut: 

a. Pendahuluan, pada tahap pertama peneliti mengumpulkan masalah-

masalah yang akan diteliti, sehingga terkumpul menjadi beberapa rumusan 

masalah dan kemudian mengacu pada pembentukan tema penelitian.  

b.  Pengembangan, setelah terbentuknya tema penelitian, selanjutnya peneliti 

melakukan pengembangan data yang dilakukan dengan mengumpulkan 

beberapa argumen, kajian pustaka atau buku penunjang yang berkaitan 

dengan penelitian, dan mengatur tahap-tahap yang akan dilaksanakan 

selanjutnya.   

c.  Penelitian, setelah melalui tahap pengembangan, selanjutnya peneliti akan 

melakukan penelitian yang sebenarnya dengan melakukan observasi, 

wawancara dan dokumentasi  Desa Gendang Timur dan Desa Nyamplong 

untuk mencari data yang valid mengenai jawaban atas permasalahan 

diatas. Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisis data.  

d.  Penulisan laporan, setelah peneliti mendapatkan data yang valid, maka 

peneliti mulai melakukan penulisan hasil penelitian sekaligus menganalisa 

dan menyimpulkan data yang telah didapatkan sehingga menjadi laporan 

yang deskriptif. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Pulau Sapudi 

Letak Pulau Sapudi lebih kurang 27 mil laut di sebelah timur 

pulau Madura dengan luas : 126.686.257 Ha. Sedangkan batas-batas 

wilayah Pulau Sapudi meliputi, sebelah timur berbatasan dengan 

Kecamatan Ra’as, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kalianget 

dan Dungkek, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan 

Masalembu, sementara sebelah selatan berbatasan langsung dengan selat 

Madua.40 Ada pun pembagian pembagian daerah administrasi Pulau 

Sapudi terbagi menjadi dua Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan 

Nunggunung disebalah utara, Kecamatan Gayam disebelah selatan yang 

keseluruhan pulau ini terdiri dari 18 Desa. Kecamatan Nunggunung 

membawahi 8 Desa diantaranya sebagai berikut: Desa Nunggunung, 

Desa Sumber, Desa Talaga, Desa Tanahmerah, Desa Rosong, Desa 

Sokarami pesisir, Desa Sokarami temur dan Desa Sonok.41 

Adapun kecamatan Gayam yang ditetapkan sebagai ibukota Sepudi membawahi 10 

Desa, dengan nama-nama desanya sebagai berikut; Desa Gayam, disebalah timur Desa 

Prambanan, kemudian Desa Gendang timur, Desa Gendang barat, Desa Tarebung, Desa 

Kalowang, Desa Jambuir, Desa Karang Tengah, Desa Nyamplong dan Desa Pancor.  

                                                             
40 Kecamatan Gayam, Profil Kecamatan Gayam, Kabupaten Tingkat II Sumenep, Sumenep, 1978-

2020. 
41 Data Di Kantor Kecamatan Gayam Tahun 2020. 
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Sebenarnya pada mulanya Pulau Sapudi hanya mempunyai satu 

kecamatan saja yaitu Kecamatan Gayam itu sendiri. Sedangkan 

Kecamatan Nunggunung sendiri diusulkan sebagai kecamatan 

zelfstanding sudah mulai dulu, namun pada tahun 1982 usulan tersebut 

baru diterima dan kemudian diresmikan sebagai salah satu dari 2 

kecamatan yang ada di kepulauan Sapudi.  

Adapun luas tanah daratan yang ada di Pulau Sapudi adalah 

12.541.907 Ha. Dengan pola tata guna sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Luas Tanah Daratan Pulau Sapudi 

Tata guna tanah Luas tanah Persentase 

Sawah setengah tehnis 584,973 Ha (4,66 %). 

Sawah tadah hujan 152,730 Ha (1,21 %). 

Tanah tegalan 10,841,068 Ha (86,44 %). 

Tanah pekarangan 929,719 Ha (7,41 %). 

Lain-lain 33,417 Ha (0,28 %). 

Jumlah 12.541.907 Ha ( 100. %). 

Sumber data: Data di Kantor Kecamatan Gayam 

Sama seperti daerah Madura pada umumnya Pulau Sapudi juga 

merupakan dataran rendah yang beriklim kering, dan terdiri atas tanah 

kering, sehingga pertanian di pulau ini tidak terlalu baik ini disebabkan 

secara teknis pulau ini sangat kering dan membutuhkan air dengan skala 

yang lebih banyak. Selain itu tanah Pulau Sapudi pada umumnya 
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merupakan tanah tegalan dan sawah tadah hujan, tanah yang seperti ini 

biasanya hanya dapat di tanami tanaman jagung saja yang di sokong oleh 

beberapa tanaman yang bisa membantu diantaranya ketela pohon dan 

palawija. 

Keadaan tanah pada umumnya di Pulau Sapudi adalah tanah 

kering dan berbatu-batu. Adapun pengairannya dapat dikatakan sangat 

kurang sehingga sebagian besar tanahnya merupakan tanah tegalan yang 

berbatu-batu. Adapun curah hujan di Pulau Sapudi tidak berbeda dengan 

daerah-daerah lainnya yang ada di Pulau Madura yaitu termasuk yang 

kurang hujannya. Sehingga tidak ada tanaman yang bisa dihasilkan selain 

tanaman jagung, ketela pohon dan palawija. Kondisi yang seperti ini lah 

yang membangun masyarakat Madura pada umumnya dikenal sebagai 

masyarakat yang keras, dalam artian mereka dituntut untuk bekerja keras 

apabila mereka ingin menjadi orang yang yang sukses. Akan tetapi keras 

dalam artian yang positif ini telah di salah artikan oleh sebagian orang, 

baik orang asli Madura sendiri maupun orang luar Madura. 

2. Mata Pencaharian Masyarakat Pulau Sapudi 

Kebanyakan masyarakat Madura merupakan masyarakat agraris. 

Dimana penduduknya hidup berpencar-pencar di pedalaman, di Desa-

desa dan berkelompok-kelompok di rumah petani dan peternak. Desa 

dalam artian pengelompokan pekarangan yang kesatuan geografis. 

Sebagian besar penduduk Pulau Sapudi hidup terpencar-pencar di 

pedalaman dalam rumah-rumah petani, yang tergabung dalam kelompok-
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kelompok yang kecil. Kelompok-kelompok perumahan itu terletak 

diantara ladang dan persawahan dan saling dihubungi melalui jalan-jalan 

kecil, ada juga kelompok yang satu terpisah dari kelompok yang lain oleh 

halaman. Biasanya kelompok perumahan terdiri dari satu atau dua rumah 

tinggal, satu langgar, dapur dan kandang, yang disebut mengkang atau 

tanean lanjhang.42 

Masyarakat Madura pada umumnya merupakan penganut Agama 

Islam yang taat sama seperti Masyarakat Pulau Sapudi. Mereka selalu 

berusaha untuk melaksanakan kewajiban keagamaannya dengan baik, 

dan mereka selalu berusaha agar dapat melaksanakan ke lima rukun yang 

ada dalam Agama Islam seperti: sahadad, sholat, zakat, puasa dan jika 

mereka mampu akan segera berhaji ke tanah mekkah. Ketaatan terhadap 

Agamanya ini bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari dan dengan apa 

yang penulis sebutkan dimuka mengenai bentuk rumah tradisional 

Madura yang semuanya terdapat langgar yang fungsinya sebagai tempat 

ibadah (sholat). Mayoritas Masyarakat Pulau Sapudi hanya mengenal dua 

cara sebagai mata pencaharian mereka walaupun pada saat ini mulai 

banyak anak muda-anak muda yang meneruskan pendidikannya sampai 

sarjana, diantara kedua mata pencaharian tersebut adalah ternak Sapi dan 

bertani, walaupu ada juga yang hidup sebagai nelayan.  

 

 

                                                             
42 Hasil wawancara dengan H. Amsari, tokoh masyarakat di Desa Gendang Timur, pada tanggal 

29 Juni 2020.   
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a. Ternak Sapi  

Pada umumnya mata pencaharian penduduk Pulau Sapudi 

adalah bertani, ternak Sapi dan berdagangan. Sementara itu yang 

dianggap oleh masyarakat Pulau Sapudi lebih menguntungkan adalah 

beternak sapi. Sebab, justru karena beternak sapilah masyarakat pulau 

Sapudi boleh dikatakan kehidupannya tidak kekurangan. Hal ini dapat 

terjadi karena setiap individu masyarakat hampir seluruhnya telah 

mempunyai tempat tinggal (rumah), sekalipun ada yang mewah dan 

sederhana.  

Menurut ukuran masyarakat Sapudi itu sendiri, dan hampir 

setiap rumah memiliki sapi peliharaan, kalaupun tidak, maka warga 

masyarakat yang mampu akan menawarkan jasa untuk bekerja sama 

dalam artian, orang yang tidak punya sapi diberi tanggung jawab 

mengembala sapi milik orang lain kemudian bagi hasil dengan 

pemilik sapi tersebut. Bagi mayoritas penduduk Pulau Sapudi 

beternak sapi merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan apalagi 

sapi yang dapat di adu (kerap). Sapi yang seperti ini tentu 

mendapatkan perawatan yang lebih daripada sapi-sapi pada umumnya 

apalagi apabila hendak di kerap.  

Perlu diketahui bahwa pengiriman sapi (hasil produksi) 

masyarakat pulau Sapudi ini dikirim kedaerah Kalimantan Selatan 

(Banjarmasin), Jawa, dan kepulauan Madura dengan jumlah yang 

sangat besar setiap minggunya. Khusus untuk daerah Madura, sapi 
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sapi kerapan adalah hasil dari Pulau Sapudi disamping itu ciri khas 

sapi pulau sapudi seluruhnya berwarna merah artinya jarang sekali 

sapi Pulau Sapudi yang berwarna selain merah. Melihat kenyataan 

bahwa setiap pengiriman sapi kedaerah daerah luar Sapudi sangat 

besar jumlahnya, maka pengirimannya melalui jalur laut yaitu 

memakai kapal laut. Anehnya, sekalipun pengiriman ini berlangsung 

terus dan dengan jumlah yang besar, hingga saat ini masyarakat 

Sapudi tidak perna merasa kekurangan terhadap sapi itu sendiri. 

Menurut data yang ada di kantor Kecamatan Gayam ternak sapi di 

pulau Sapudi mencapai jumlah 27.641 ekor sapi.43 

Adapun menurut ceritera rakyat yang masih dipercaya oleh 

penduduk setempat adalah bahwa di pulau Sapudi terdapat Goa yang 

setiap malam tertentu dari Goa tersebut terdengar suara Sapi. Hal ini 

menurut mereka merupakan pertanda akan bertambahnya jumlah Sapi. 

Akan tetapi orang yang mendengarkan suara-suara tersebut adalah 

orang-orang tertentu yang sudah di tuakan oleh masyarakat setempat. 

44Selanjutnya sistem matapencaharian masyarakat Pulau Sapudi 

adalah:  

 

 

 

                                                             
43 Data Di Kantor Kecamatan Gayam Tahun 2020. 

44Hasil  wawancara  dengan  H. Ahmadi, Juru kunci makam sunan Wirokromo. Bertempat di Desa 

Nyamplong, pada tanggal 10 Juli 2020. 
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b. Bertani  

Pertanian dan peternakan merupakan mata pencaharian utama, 

walaupun tanah di Madura sangat tandus. Sekitar 70 sampai 80% dari 

penduduk Madura menggeluti usaha ini, begitu pula dengan penduduk 

Pulau Sapudi dimana kurang lebih 50% menjadi pekerja di sektor 

pertanian, sektor ini dapat di bagi menjadi dua macam yaitu tanah 

kering dan tanah basah (sawah). Tanah basah penggunaannya tidak 

seperti yang di gunakan oleh petani sawah pada umumnya dimana 

tanah sawah untuk masyarakat di Jawa digunakan untuk menanam 

padi namun tidak demikian bagi masyarakat Pulau Sapudi tanah basah 

atau sawah digunakan untuk menanam tembakau walaupun sesekali 

digunakan juga untuk menanam padi apabila datang musim hujan. 

Sedangkan hasil dari produksi ini sekitar 75% di jual ke luar pulau 

sapudi diantaranya Jawa, Sumenep, dan Kepulauan Madura lainnya 

sementara 25% nya di jual di dalam Pulau Sapudi sendiri. 

Sedangkan tanah kering dapat di tanami jagung, ketela pohon, ketela 

rambat, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau.45 

Bentuk bercocok tanam penduduk Pulau Sapudi adalah 

bercocok tanam dengan menggunakan bajak. Pada umumnya sebelum 

padi ditanam biasanya sawah di bajak yang ditarik oleh dua ekor sapi 

yang khusus untuk membajak. Sedangkan pada tanah yang kering 

masyarakat sapudi biasanya menggunakan cangkul, dimana 

                                                             
45 Hasil wawancara dengan  di pegawai kecamatan Gayam pada tanggal 15 Juli 2020. 
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penggunaan cangkul selain digunakan untuk membajak cangkul juga 

digunakan untuk membersihkan tanaman-tanaman kecil yang liar 

yang tumbuh disekitar sawah yang akan ditanami. 

Adapun tanaman yang terpenting yang ditananam di lahan 

yang kering adalah jagung, jagung adalah merupakan tanaman 

tambahan yang akan disediakan untuk musim paceklik jika sewaktu-

waktu datang. Di samping jagung tanah kering juga ditanami 

singkong, kacang-kacangan, wijen, kedele, dan umbi- umbian sebagai 

tanaman tambahan.46 Pada intinya, para petani Pulau Sapudi 

membudidayakan tanaman pangan untuk keperluan kehidupan mereka 

sendiri. Para petani dan peternak sapi pun mencoba meningkatkan 

penghasilan mereka dengan menjadi Nelayan terutama masyarakat 

yang bermukim di pinggir-pinggir pantai, mereka menitik beratkan 

sepenuhnya dari menjadi seorang nelayan. 

3. Sejarah Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto.  

Pulau Sepudi merupakan salah satu pulau yang dimiliki oleh 

pulau Madura yang terletak dibagian paling timur yang termasuk dalam 

kabupaten Sumenep, pulau Sepudi dalam bahasa Madura bagian 

Sumenep adalah pulau yang dikenal sebagai Polo Podey, pulau ini terdiri 

dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Gayam dan Kecamatan 

Nonggunong, Kecamatan Nonggunong juga memiliki pulau kecil yang 

termasuk dalam Kecamatan Nonggunong yaitu pulau Manok. Kata 

                                                             
46 Hasil wawancara dengan Medi. Seorang petani di Desa Nyamplong, pada tanggal 23 Juli 2020. 
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Sepudi berasal dari bahasa indonesia dan orang Madura menyebut Sepudi 

adalah Podey. 

Berdasarkan cerita nenek moyang yang melalui lisan kelisan 

secara turun temurun bahwa Sepudi dibabat oleh seorang sunan yang dari 

Palestina yakni sunan Wirokromo yang memiliki nama asli Ario 

Pulangjiwo. Sunan Wirokromo adalah orang yang pertama menginjakan 

kaki dan membuat peradaban berpenghidupan di pulau Sapudi dan 

menyebarkan Islam di pulau tersebut. Sunan Wirokromo yang kerap 

dipanggi dengan sebutan Penembahan Blingi yang memiliki arti 

pemimpinya reng balli (orang wali) di pulau Sapudi. Berdasarkan cerita 

juru kunci Asta Nyamplong sunan Wirokromo digantikan oleh anaknya 

yang bernama Adi Podey karena sang ayahnya telah wafat untuk 

memimpin Pulau Sepudi. Karena itu banyaklah orang diajurkan 

menanam pohon nyamplong. Keraton yang ia tempati, disebut orang  

Desa Nyamplong, sunan Wirokromo juga meninggal ditempat itu dan 

kuburannya disebut Asta Nyamplong, yang hingga sekarang masih juga 

banyak dikunjungi orang untuk bersziarah. 47 

Adi Podey bergelar Penembahan Wirobroto yang menjalankan 

pemerintahan disemua kepulauan di sekitar Sepudi. Penembahan 

beragama Islam mengikuti jejak ayahnya. Adi Podey mempunyai seorang 

istri dari kraton Sumenep yang bernama putri Kuning, dia disebut putri 

Kuning karena kulitnya yang berwarna kuning, keduanya tidak perna 

                                                             
47 Hasil  wawancara  dengan  H. Ahmadi, Juru kunci makam sunan Wirokromo. Bertempat di Desa 

Nyamplong, pada tanggal 10 Juli 2020. 
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bertemu karena putri Kuning tidak pernah dapat ijin dari raja Sumenep, 

anehnya putri Kuning hamil, kehamilannya disebut-sebut hasil kawin 

batin dengan Adi Podey sehingga keduanya mempunyai anak yang 

bernama Joko Thole dan Joko Wedhi. Pada masa awal peperangan antara 

sunan Wirobroto atau Adi Poday dalam melawan raja Kalungkung yang 

berasal dari pulau Bali. Adi poday bisa mengalahkan musuhnya berkat 

bantuan dari sang anak yakni Joko Thole.48 

Diceritakannya bahwa Adi Poday memang menjalankan 

pemerintahan sangat bijaksana dan apa yang menjadi cita-citanya dapat 

direalisir dengan baik. Pohon Nyamplong yang dianjurkan untuk ditanam 

ternyata kayunya sangat baik untuk di jadikan alat–alat perahu. Pulau 

Sepudi sejak dahulu terkenal pula dengan Sapinya. Sapi karapan yang 

dilombakan di Madura, yang menang pada umumnya berasal dari sepudi. 

Setiap tahun pulau Sepudi mengeluarkan sapi begitu banyak, yang 

kelihatannya tidak seimbang dengan keadaan dan luasnya pulau tersebut. 

Menurut kepercayaan orang, keadaan itu di sebabkan karena cara-cara 

Adi Poday memelihara ternak itu tetap tertanam dalam hati sanubari 

rakyat dan rakyat tidak berani merubahnya. Petunjuk-petunjuk Adi Poday  

dalam  pemeliharaan  ternak dan pertanian dianggap akan menimbulkan 

bahayanya. Juga menjadi kebiasaan rakyat Sapudi, jika ada wabah 

penyakit menyerang penduduk disana, mareka mengeluarkan alat-alat 

                                                             
48 Hasil wawancara dengan Agung Ahmad Junaedi juru kunci makam sunan Wirobroto. pada 

tanggal 4 Agustus 2020. Bertempat di Desa Gendang Timur Kecamatan Gayam. 
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peninggalan Adi Poday (Calo’,kodi dsb.) untuk diarak, guna menolak 

adanya wabah penyakit tersebut.49 

Dari cara memerintah kerajaanya yang tekenal bijaksana dan 

peduli dengan sesama serta jasa-jasa yang terbilang banyak tehadap 

Pulau Sapudi khusunya Desa Nyamplong maka rakyat sekitar percaya 

bahwa Adi Poday adalah orang yang keramat. Terbukti sampai sekarang 

makam beliau masih penuh dengan peziarah baik dari masyarakat sekitar 

maupun luar Kabupaten Madura.   

B. Penyajian Data Dan Analisis 

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi pembacaan surah yasin dalam 

ziarah membawa bayi usia 40 hari ke Asta Sunan Wirokromo dan 

Sunan Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau Sapudi. 

Setiap daerah pasti memiliki tradisi-tradisi tertentu yang tetap 

dilestarikan dan diamalkan sejak awal berdirinya daerah tersebut hingga 

sekarang, khususnya dalam masyarakat atau daerah pedesaan. 

Sebagaimana kecamatan Gayam pulau Sapudi, salah satu tradisi dan 

amalan yang masih terlihat hingga saat ini adalah pembacaan pembacaan 

surah yasin dalam ziarah membawa bayi ke asta Sunan Wirokromo dan 

Sunan Wirobroto di waktu-waktu tertentu semisal bayi masih usia 40 hari 

maka orang tua dan bayi tersebut harus datang ke asta dan membaca surah 

yasin di astah Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto, pada saat sebelum 

bulan puasa maka masyarakat setempat harus berkunjung ke astah Sunan 

                                                             
49 Hasil wawancara dengan Agung Ahmad Junaedi juru kunci makam sunan Wirobroto. pada 

tanggal 4 Agustus 2020. Bertempat di Desa Gendang Timur Kecamatan Gayam. 
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Wirokromo dan Sunan Wirobroto baik mereka menbaca yasin dan tahlil 

serta membersihkan makam tersebut. orang yang punya hajat juga dan 

keinginanpun tidak lepas berziarah ke makam tersebut sambil membaca 

yasin dan tahlil serta menyelipkan hajat dan keinginannya pada saat 

berdoa.50 

Pembacaan surah yasin pada saat berziarah ke makam memang 

menjadi sebuah kesempurnaan dalam berziarah bahkan tidak sedikit orang  

menjadinya sebuah keharusan. Seperti halnya para peziarah yang datang 

ke asta atau makam Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto Pulau sapudi 

kecamatan Gayam memang dianjurkan oleh penjaga asta atau makam 

untuk membacakan surah yasin bagi arwah Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto.  

Dalam pelaksanaan tradisi pembacaan Surah Yasin dalam ziarah 

membawa bayi usia 40 hari ke asta Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau Sapudi. H. Ahmadi51 menganjurkan 

membaca surah yasin sebagai bacaan dalam tradisi ziarah makam 

membawa bayi usia 40 hari. Tentu  hal ini tidak jauh berbeda dengan 

ziarah makam bagi orang yang sudah meninggal. Adapun urutan 

pelaksanaan tradisi ziarah makam membawa bayi usia 40 hari yaitu 

sebagai berikut: 

                                                             
50 Hasil wawancara dengan H. Amsari, tokoh masyarakat di Desa Gendang Timur, pada tanggal 29 

Juni 2020 
51 Hasil  wawancara  dengan  H. Ahmadi, Juru kunci makam sunan Wirokromo. Bertempat di Desa 

Nyamplong, pada tanggal 10 Juli 2020. 
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a. Sebelum memulai tradisi ziarah, semua orang yang akan memasuki asta 

atau makam diwajibkan berwudhu’ terlebih dahulu. 

b. Lalu membaca salam dan do’a bagi yang sudah meninggal. 

“Assalamu ‘alaīkum yāhadratal̄marhūmi sunan wīrakramū balīgi/sunan 

wirobroto. Yāahladdiyāriminal muslimīna walmuslimāti walmu’minīna 

walmu’mināti wainna insyāallahu bikum lahiquna antum lana faratun 

wanahnu lakum tab‘un. Nas’alullāhu lanā walakumul ‘āfiyata. 

Allāhumma rabbal arwahil faniyati wal ajsamilbaliyati wal 

‘idāminnakhiratillati kharajat minaddunya wahiyabika mu’minat adkhil 

‘alaīhim arwahan̄ minka, lāilāhaillallāhu wahdahu lāsyarikalahu, 

lahulmulku walahulhamdu yuhyī wayumītu wahuwa hayyun lāyamutu 

biyadikalkhaīri. Wahuwa ‘alākulli syainqadīrun”   

c. Masuk ke dalam asta dan duduk di dekatnya lalu bertawasul. 

Bertawasul memiliki makna penting bagi masyarakat sapudi sebelum 

mengaji surah yasin di asta, bertawasul bagi masyarakat sapudi 

dimaknai meminta kepada Allah dengan menyambungkan kepada 

kekasihnya. Adapun urutan tawasulnya yakni: 

1. Kanjing Nabi 

2. Keluarga Nabi 

3. Sahabat Nabi 

4. Orang Shaleh (Wali Allah) 

5. Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto, dan 

6. Leluhur dari peziarah  
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d. Selepas bertawasul lalu kemudian dilanjutkan dengan membaca surah 

yasin dan dilanjutkan dengan membaca tahlil.  

e. Kemudian doa. Adapun do’a yang akan dibaca setelah membeca yasin 

dan tahlil yakni dengan membaca do’a yang sudah dianjurkan dalam 

asta. 

“Allāhumma awsil tsawā bamā qora’nāhu minal āyātissyarifāti wamā 

halallnāhu wamāstagfarnāhu wamā sallaīnāhu ilārasulika 

muhammadin sallallāhu alaīhi wasallama wa ‘alā ālihī wasahbih ī 

ajmaīna wailā rūhi sunan wīrakramū bal̄igi/ sunan wirobroto 

irfa’lahuddarajati wad‘aiflahul hasanati wakaffir‘anhussayyiāti 

wādkhilal jannata ma‘alabāi wal ummahāti.  Allaahummajal qobruhu 

raudata minriyadil jināni. Walātajalqobruhu hufratu min hufarinnīrāni. 

Allaahumma anzilirrahmata wanni‘mata wal magfirata warridwāna alā 

jamī ahlil quburi minalmuslimīna walmuslimāti walmu’minīna 

walmu’mināti. Allaahummaftah abwābassamāi minrūhihim wa akrim 

wawassi‘lahum fi qobrihim innallaha wamalāi’katahu yusallūna 

‘alānnabiyi yā ayyuhalladina amanu sallū ‘alaīhi wasallimūtasliman. 

Subhānarabbika rabbil izzati amma yasifūna wasālamun 

‘alalmursalīna. Walhamdulillahi rabbil ‘ālamīna”  

f. Acara selanjutnya yakni pemotonga rambut pada si bayi oleh juru 

kunci asta.  
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2. Pemahaman masyarakat mengenai tradisi pembacaan surah yasin 

dalam ziarah membawa bayi usia 40 hari ke Asta Sunan Wirokromo 

dan Sunan Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau Sapudi. 

Surah yasin sebagai bacaan dalam tradisi ziarah membawa bayi 

usia 40 hari tidak terlepas dari yang memerintahkan dan pelaksanaan yang 

masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap apa 

yang dibacanya, dalam hal ini penjaga atau tetuah asta Sunan Wirokromo 

dan Sunan Wirobroto memahami bahwa surah tersebut adalah bacaan 

yang memang dikhususkan bagi orang yang sudah meninggal serta surah 

yasin dipercaya juga mengadung banyak fadhilah yang akan didapat bagi 

si pembaca. Pembacaan surah yasin pada saat ziarah membawa bayi usia 

40 hari memang sudah dilakuakn turun temurun semenjak juru kunci 

pertama Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto di percaya menjaganya 

sampai sekarang. Alasan lain mengatakan bahwa membaca surah yasin 

pada saat ziarah diyakini dapat mengusir kejelekan dan keburukan hidup 

bagi bayi yang masih berusia 40 hari.  

Berdasarkan juru kunci asta Sunan Wirokromo bapak H. Ahmadi 

tentang pembacaan surah yasin pada saat ziarah membawa bayi usia 40 

hari, sebagai berikut: 

“perlu di runut mbak, karena ini kan tradisi jadi perlu dirunut 

ngejelasinya. Pertama ini kan kenapa harus ziarah kesini, kan gitu. 

Alasan ziarah pertama menghormati leluhur mbak itu intinya, dan 

kita juga ngalak barokahnya si almarhum sebagai orang yang 

punya bede’en tanah Sapudi ini. Dan apalagi ini sudah menjadi 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 
 

 
 

47 
 

sebuah tradisi keagamaan yang perlu kita jaga dan perlu kita 

lestrarikan” 52  

 

Dari hasil wawancara di atas, juru kunci asta sunan Wirokromo 

menjelaskan bahwa tradisi ziarah membawa bayi ke asta tersebut sudah 

menjadi kebiasaan masyarakat sekitar pulau Sapudi khususnya Kecamatan 

Gayam. Ziarah tersebut merupakan wujud penghormatan kepada leluhur 

pulau Sapudi, dan ziarah tersebut juga ngalak ( mengambil) barokahnya si 

almarhum karena si almarhumlah orang yang punya bede’en (pembabat) 

tanah sapudi.  

Bapak H. Ahmadi menambahan pernyatannya: 

“Ziarah ini juga wujud rasa sokkor orang tua kepada Allah Swt 

yang telah memberikan keturunan yakni dengan abekteh ka oreng 

peleknah Allah Swt. Disamping itu ziarah dengan membawa bayi 

juga tujuannya adalah agar sang anak tumbuh menjadi anak yang 

shaleh dan shalehah dan senantiasa terhindar dari segala beleih. 

Kalau bacaanya kenapa yasin ya karena yasin memang sering di 

khususan bagi orang meninggal dan manfaat yasin juga banyak.”53 

 

Masyarakat Gayam Sapudi mempercayai ziarah makam membawa 

anak usia 40 hari sambil membaca surah yasin merupakan wujud sokkor 

(terimakasih) dengan abekteh ka oreng peleknah (berbakti kepada wali). 

Tujuan lain yakni agara sang anak terhindar dari segala beleih (musibah). 

Ziarah tersebut juga dipercayai sebagai pengusir musibah bagi si anak. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa kepercayaan tersebut sudah berlangsung 

secara turun temurun dan tetap lestari sampai sekang. Ziarah makam 

                                                             
52

 Hasil  wawancara  dengan  H. Ahmadi, Juru kunci makam sunan Wirokromo. Bertempat di Desa 

Nyamplong, pada tanggal 10 Juli 2020. 
53Hasil  wawancara  dengan  H. Ahmadi, Juru kunci makam sunan Wirokromo. Bertempat di Desa 

Nyamplong, pada tanggal 10 Juli 2020. 
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tersebut tidak merupakan bentuk syukur kepada Allah Swt dan rasa syukur 

itu di wujud oleh masyarakat gayam dengan berbakti kepada wali Allah 

Swt. 

Berdasarkan wawancara dengan Agung Ahmad Junaedi juru kunci 

asta sunan Wirobroto, menuturkan sebagai berikut: 

“Kennit men gik tak ka astah tak olle kalowaran ben tak olle toron 

tana. Kan biasanah kanak bayi men la lebet 40 areh koduh 

salameten se toronah tana ben mareh jieh la bisa e sambih ka 

mandiman. Men oreng Gayam tak olle. Koduh ka astah kadek 

nagajih e dissak oreng towanah mareh ngajih buruh pas salameten e 

romanah. Salametan eromanah ye paden oreng laenah Gayam 

ngonjeng kiyaeh bik sarakalan.” 54 

 

“bayi yang masih kecil jika belum dibawa ziarah ke asta/makam 

tidak oleh keluar rumah dan tidak oleh turun ke tanah. Biasanya ayi 

yang masih usia 40 hari harus di selamati agar bisa turun ke tanah 

dan setelahnya bisa dibawa kemana-mana. Khusus orang gayam 

tidak boleh. Harus si bayi dibawa ziarah ke asta bersama 

orangtuanya setelah itu baru mengadakan selametan di rumahnya. 

Selametanya sama denga masyarakat lainnya yakni dengan 

menghadiran kiai.”    

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhsin juru kunci asta 

sunan Wirokromo, beliau menuturakan bahwa bayi yang sudah berusia 40 

hari harus di bawa ke makam sunan Wirokromo. Sebelum di bawa ke 

makam maka sang anak dilarang keluar rumah, dilarang turun tanah dan 

dilarang diadakan selamatan menyambut si bayi.  

Berdasarkan wawancara dengan H. Amsari yang tinggal di 

Kecamatan Gayam, menuturkan: 

“ziarah kemakam bellih sudah ada sejak dulu. Bukan hanya orang 

sini yang ziarah, banyak dari luar pulau sini, ada yang dari luar kota 

                                                             
54 Hasil wawancara dengan Agung Ahmad Junaedi juru kunci makam sunan Wirobroto. pada 

tanggal 4 Agustus 2020. Bertempat Desa Gendang Timur Kecamatan Gayam. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 
 

 
 

49 
 

juga. Ziarah ke bellih tidak lain cuman minta barokahnya saja dan 

kalau kita ada hajat juga harapanya epadepaagin kepada Allah Swt, 

karena beliau adalah orang pilihan bukan orang sembarangan.”55 

 

Masyarakat Gayam mempercayai bahwa ziarah kemakam bellih 

(wali) tersebut merupakan tardisi yang sudah turun temurun ada di derah 

tersebut. Ziarah tersebut tidak lain hanya mengharap barokah saja dan jika 

kita ada hajat harapnya epadepaagin (disampaikan) kepada Allah Swt. 

Perziarah ke asta sunan Wirokromo dan sunan Wirobroto bukan hanya 

berasal dari dalam pulau Sapudi saja, melainkan dari gugusan kepulauan 

Maduru dan dari luar pulau Madura. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan juru kunci asta sunan 

Wirokromo dan sunan Wirobroto serta masyarakat setempat mengenai 

pemahaman terhadap ziarah membawa bayi Usia 40 Hari ke Asta Sunan 

Wirokromo dan Sunan Wirobroto sebagai bacaan dalam tradisi ziarah 

kubur. Disamping itu pembacaan surah yasin ini diharapkan fadhilahnya 

sampai kepada yang membaca dan yang dikhusukan yakni bagi almahrum. 

Alasan beriutnya yakni ziarah tesebut merupakan rasa sukur orang tua 

kepada Allah Swt atas kelahiran anaknya. Sedangkan alasan yang terakhir 

adalah dengan berziarah kepada dua asta sunan tersebut diharapkan 

anaknya terhindar dari keburukan. 

3. Implikasi teologis yang mempengaruhi tradisi pembacaan surah yasin 

dalam ziarah membawa bayi usia 40 hari ke Asta Sunan Wirokromo 

dan Sunan Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau Sapudi. 

                                                             
55 Hasil wawancara dengan H. Amsari, tokoh masyarakat di Desa Gendang Timur, pada tanggal 

29 Juni 2020.   
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Membaca al-Qur’an adalah ibadah, seperti halnya ibadah-ibadah 

yang lain, membaca al-Qur’an memiliki keutamaan lebih dari hanya 

sekedar bacaan biasa, sebagian menjadikannya sebagai wirid dan zikir 

harian dan sebagian yang lain menjadikannya sebagai bacaan. Sunan 

Wirokromo dan Sunan Wirobroto menjadikan surah yasin sebagai bacaan 

dalam tradisi ziarah membawa bayi usia 40 hari, tidak lain pasti diyakini 

mempunyai manfaat atau keutaman-keutamaan bagi siapa saja yang 

mengamalkannya. Demikianlah suatu ayat dari al-Qur’an dijadikan bacaan 

khusus karena pasti memiliki keutamaan dan harapan-harapan di 

dalamnya. Namun terkadang hal tersebut banyak disalah artikan oleh 

masyarakat dalam berziarah, tidak sedikit dari peziarah yang datang 

berziarah niat awalnya bukan memohon barokahnya si almarhum 

melainkan berdoa dan meminta qobul hajat di pusaranya.  

Berdasaran wawancara peneliti dengan bapak Agung Ahmad 

Junaedi dihasilakan pernyataan sebagai berikut: 

“ziarah kepada makam ulama dan wali Allah haruslah dilakukan 

dek, selain sebagai pengingat untuk kita. Dengan berziarah 

keimanan kita akan makin meningkat lagi. Inti dari ziarah itu tidak 

lain hanya mendoakan si almarhum dan kita juga semoga mendapat 

barokahnya, karena menurut kiya-kiya saya dulu kalau kita 

mendoakan orang alim maka ibarat kita menuang air dalam gelas 

yang penuh maka otomatis kita akan mendapat ketumpahan air atau 

pahalanya juga”56 

 

Pendapat serupa disampaikan oeleh H. Amsari yang tinggal di 

Kecamatan Gayam, menuturkan: 

                                                             
56 Hasil wawancara dengan Agung Ahmad Junaedi juru kunci makam sunan Wirobroto. pada 

tanggal 4 Agustus 2020. Bertempat Desa Gendang Timur Kecamatan Gayam. 
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“ziarah pada makam ulama bagus sekali, karena ulama adalah 

orang yang dekat dengan Allah dan secara keilmuan dan ke aliman 

yang mereka jauh lebih tinggi tingkatanya daripada kita-kita ini. 

Ziarah kubur jugak dianjurkan dalam islam mbak, dan ziarah itu 

bukan cuman kepada keluarga kita saja kepada orang alim juga 

harus”   

 

Bapak H. Amsari menambahkan pendapatnya, beliau menuturkan: 

“disamping memang ziarah ini boleh dilaukan tapi masyarakat juga 

harus paham batasan yang tidak boleh dilakun karena bisa bahaya 

nantik, bisa-bisa sirik dan musri nantik” 

 

Pembacaan surah yasin pada saat ziarah membaca bayi usia 40 hari 

ke asta Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto tidak lain dan tidak bukan 

hanyalah mendoakan bagi orang yang telah berpulang lebih awal dari kita. 

Dan ziarah kubur adalah sebagai pengingat untuk kita bahwa kita juga 

akan kembali ke sang pencipta.  Khusus ziarah ke makam wali atau ulama  

yang dilakukan oleh masyarakat sapudi adalah mengharap barokah dan 

karamah dari si almarhum kareana pendapat masyarakat sekitar orang alim 

atau ulama adalah orang yang dekat dengan pencipta dan ilmu agamanya 

juga jauh jika dibanding kita. Dalam ziarah pun ada batasan-batasan yang 

perlu dijaga oleh masyarakat agar tidak menimbulkan prilaku menyimpang 

atau mempersekutukan Allah Swt.  

Ziarah kubur baik kepada sanak saudara dan ziarah kepada orang 

alim adalah menjadi kultur dan tradisi yang hidup dan berkembang di 

tengah-tengah masyarakat. Tidak sedikit dari masyarakat yang melakukan 

ziarah terkadang melampaui batas-batas kewajaran dalam berziarah, 

sehingga perbuatan tersebut mengarah kepada perbuatan yang dilarang 

oleh Allah Swt. 
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Berdasaran wawancara peneliti dengan bapak Agung Ahmad 

Junaedi dihasilakan pernyataan sebagai berikut: 

“tujuan orang-orang datang kesini mah macam-macam dek, kalau 

dilihat dari baik-baiknya mereka datang niatnya adalah mengharap 

barokah dan ingin lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, tapi 

kalau dilihat dari buruknya ya ada juga yang kurang baik, sampai-

sampai mengusap-usap makam, membawa tanah atau batu dari 

makam gitu-gitu” 

 

Pendapat serupa juga disampaikan oleh  bapak H. Ahmadi sebagai 

berikut:  

“khusus dalam zirah membawa bayi ini, tidak ada kegiatan khusus 

sih ya cuman keluarganya melalukan ziarah disini, membaca yasin 

lanjut tahlil dan doa habis itu pemotongan rambut bayi oleh kiyai, 

gak ada egiatan lainya. Acara selesai ya makan-makan, kan kalau 

orang luar sapudi selamat 40 hari bayi dilakukan dirumah kalau 

sapudi ya diasta, tujuanya ya kembali ke awal karena ini memang 

tradisi turun temurun kita juga meyakinin dengan dilakukan ziarah 

dan selamatan di asta wali semoga nasib sial tidak datang kepada 

anak-anak kita.” 

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa berziarah 

mampu meningkatkan keimanan serta upaya nyata dalam mendekatan diri 

kepada Allah dengan melihat langsung bahwa manusia yang hidup akan 

menyusul mereka yang sudah mati. Serta ziarah tersebut bertujuan agar 

segala kesialan hidup terhindar dari sang bayi meskipun segala penentu 

nasib baik atau buruknya orang adalah Allah yang menentukan. Di sisilain 

ziarah yang dilakukan oleh masyarakat memunculkan perbuatan yang 

berlebihan dengan mengelus-elus asta, membawa tanah atau batu kecil dari 

asta dan terlalu bertumpu harapan dengan meminta kepada si almarhum 

bukan kepada Allah Swt. 
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Demikian Implikasi teologis masyarakat dalam tradisi pembacaan 

surah yasin membawa bayi usia 40 hari ke Asta Sunan Wirokromo dan 

Sunan Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau Sapudi. Dari beberapa 

pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa masih terdapat hal-hal yang 

menyimpang dari masyarakat dalam melakukan ziarah ke asta. Hal 

tersebut bukan karena hukum boleh atau tidaknya berziarah pada makam, 

akan tetapi lebuh kepada pemahaman dan wawasan masyarakat tentang 

tata cara dan adab yang benar dalam melakukan ziarah. 

C. Bahasan Temuan 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa temuan, 

diantaranya adalah bahwa tradisi pembacaan Surah yasin dalam ziarah 

membawa bayi usia 40 hari sebagai bacaan dalam tradisi ziarah membawa ke 

Asta Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau 

Sapudi hampir sama dengan ziarah makam-makam orang yang dianggap 

keramat di tempat-tempat lain.  

Apabila ditinjau dari kajian teori tentang keutamaan pembacaan al-

Qur’an, maka pembacaan suarah yasin yang diamalkan oleh masyarakat 

pulau Sapudi sebagai tradisi pada saat ziarah membwa bayi usia 40 hari ke 

Asta Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau 

Sapudi ini, diantaranya keutamaan atau fadhilah yang diyakini adalah bahwa 

surah dalam al-Qur’an khususnya disini dalam hal ziarah ke makam wali 

Allah Swt agar mendapat barokah dari wali tersebut dan khusunya merasa 

dekat dengan Allah serta dijaga kesehatan lahir batin. 
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Sedangkan berdasarkan teori yang digunakan dalam mendapatkan 

makna suatu perilaku, peneliti menggunakan teori Karl Mannheim, dengan 

demikian peneliti dapat menemukan bahwa surah yasin sebagai bacaan dalam 

ziarah membawa anak usai 40 hari, memiliki tiga makna yaitu: 

1. Makna Objektif  

Juru kunci atau sesepuh asta Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto pulau Sapudi khusunya kecamatan Gayam meyakini bahwa 

surah yasin sebagai bacaan yang mempunyai manfaat dan tujuan tertentu 

ketika di bacakan pada saat ziarah asta Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto.  

Sedangkan Pemahaman dari masyarakat pulau Sapudi khusunya 

kecamatan Gayam tidak lain hanyalah memasrahkannya kepada Juru kunci 

atau sesepuh asta Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto. Pemahaman  

yang seperti ini muncul karena karakter dari masyarakat pulau Sapudi 

kecamatan Gayam yang sangat patuh dan taat terhadap anjuran atau 

perintah dari juru kunci atau sesepuh asta Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto yang menganjurkan surah yasin ini dibaca saat berziarah 

membawa bayi usia 40 hari sesuai dengan perintah dari leluhur dan tetuah 

pulau Sapudi kecamatan Gayam. 

2. Makna Ekspresif 

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti 

mendapatkan berbagai macam jawaban dari Juru kunci atau sesepuh dan 
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masyarakat. Peneliti dapat mengklasifikasikan makna yang didapat di 

antaranya adalah bahwa juru kunci tidak mengetahui secara pasti tentang 

ziarah membaca surah yasin sambil membawa anak usia 40 hari ke asta 

Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto, karena bagi juru kunci surah 

yasin tersebut sudah di bacakan secara turun temurun dan dilakukan dari 

dulu sampai sekarang oleh masyarakat gayam sesuai ajaran nenek moyang.  

Salah satu dari sesepuh tersebut ada yang memaknai bahwa 

pembacaan surah yasin mengandung banyak manfaat dan fadhilah yang 

terkandung di dalamnya. Bagus dibaca ketika berziarah ke asta atau 

makam sebagai bacaan doa kepada si almarhum dengan harapan yang 

membacanya mendapat keberkahan dan mendapat barokahnya si 

almarhum tersebut.  

Berkaitan dengan harapan dari pembacaan surah yasin ini, harapan 

masyarakat pulau Sapudi kecamatan Gayam adalah sebagai penolak bala 

dan menghindarkan anak bayi dari musibah atau kesialan hidup. Dan anak-

anak tumbuh menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang 

tua mereka. 

3. Makna Dokumenter 

Dalam khazanah Ulûmul al-Qur’an terdapat berbagai kajian yang 

dibahas di dalamnya seperti halnya Amtsal al-Qur’an, Aqsam al-Qur’an, 

Jadal al-Qur’an, Balâghah al-Qur’an juga termasuk Qashas al-Qur’an. 

Di dalam Aqsam al-Qur’an terdapat banyak hikmah dan fadhilah serta 
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sumpah Allah Swt  tentang isi bacaan dalam al-Qur’an. Hal ini 

sebagaimana dalam surah yasin, surah ini banyak mengandung fadhilah 

dan hikmah-hikmah yang akan didapat bagi siapa saja yang membacanya. 

Dalam pelaksanaan dan pelestarian bacaan surah yasin dalam 

tradisi  membawa anak usia 40 hari ke asta Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto ini, tanpa disadari sebagai wujud dari pengambilan manfaat dan 

fadhilah surah yasin. Menurut peneliti, adanya surah yasin dalam tradisi  

membawa anak usia 40 hari ke asta ini tidak menutup kemungkinan 

menjadi salah satu cara untuk memberikan pelajaran yang amat penting 

bagi masyarakat Gayam pulau Sapudi. Pembacaan surah yasin pada saat 

ziarah ini dikhususkan untuk menjadi tolak bala dan menghidarkan anak 

bayi dari kemalangan hidup, serta dimaksudkan juga anak tumbuh menjadi 

anak yang berbakti kepada kedua orangtua.    
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, 

peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Surah Yasin merupakan bacaan yang dibaca pada saat ziarah membawa 

bayi usai 40 hari ke asta Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto. Dalam 

hal ini pembacaan Surah Yasin menjadi tradisi bagi kalangan masyarakat 

pulau Sapudi pada saat ziarah ke makam leluhur dan sanak famili mereka 

yang sudah berpulang. Tradisi pembacaan Surah Yasin dengan membawa 

bayi usai 40 hari ke asta Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto ini 

dilaksanakan pada saat bayi berusia 40 hari dan masih belum turun tanah 

serta belum pernah keluar rumah. Sedangkan prosesi pelaksanaannya 

dimulai dengan berwudhu’ dan dilanjutkan membaca salam bagi yang 

meninggal kemudian duduk didekat asta atau makam, diteruskan dengan 

membaca surah yasin  dan terakhir adalah doa. 

2. Pemahaman juru kunci, tokoh dan masyarakat pulau Sapudi kecamatan 

Gayam terhadap substansi surah yasin bahwa surah ini merupakan surah 

yang banyak mengandung fadhilah dan keutamaan ketika dibaca pada saat 

ziarah. fadhilah dan keutamaan itu akan didapatkan oleh si mayit dan 

terlebih oleh si pembaca. Sedangkan berkaitan dengan surah yasin sebagai 

bacaan pada saat ziarah membawa bayi usia 40 hari ialah sebagai wujud 

rasa syukur kepada pencipta atas kelahiran buah hatinya serta pembacaan 
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ayat ini diharapkan dapat mengusir kejelekan dan keburukan hidup bagi 

bayi yang masih berusia 40 hari.  

3. Adapun Implikasi teologis pembacaan surah yasin pada saat ziarah 

membawa bayi usia 40 hari ke Asta Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau Sapudi. Disatu sisi menguatkan 

tradisi lokal yang sinkretik, tetapi di sisi lain praktik seperti ini dipandang 

sebagai bentuk penyimpangan  

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada tradisi pembacaan 

Surah Yasin dalam ziarah membawa bayi Usia 40 Hari ke Asta Sunan 

Wirokromo dan Sunan Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau Sapudi, maka 

penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Saran teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi pemikiran dalam 

memperkaya dan memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal 

ziarah ke makam leluhur atau wali Allah Swt. Selain itu, diharapkan 

penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan informasi tentang ziarah 

membawa bayi Usia 40 Hari ke Asta Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau Sapudi. 

2. Saran praktis 

a. Bagi peneliti 
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Penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan yang 

baru bagi peneliti tentang ziarah membawa bayi Usia 40 Hari ke Asta 

Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto Kecamatan Gayam Pulau 

Sapudi. Selain itu, dapat menambah wawasan yang luas serta 

meningkatkan kreatifitas dan produktifitas dalam menuangkan gagasan 

dan ide dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah. 

a. Bagi Instansi  

Bagi lembaga Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember. 

hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian untuk melengkapi 

kepustakaan dan tambahan referensi bagi seluruh civitas akademika 

Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember. serta sebagai 

bahan referensi yang bermanfaat bagi pembaca. 

b. Bagi masyarakat Kecamatan Gayam 

Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan  masukan bagi masyarakat 

yang berziarah membawa bayi Usia 40 Hari ke Asta Sunan Wirokromo 

dan Sunan Wirobroto sesuai dengan syariat agama Islam. Sehingga 

pendidikan dan ajaran agama Islam dalam masyarakat dapat berjalan 

dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang baik pula dalam dunia dan 

akhirat. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

I. Pertanyaan seputar Sunan Wirokromo Dan Sunan Wirobroto Kecamatan 

Gayam Pulau Sapudi.  

A. List pertanyaan kepada juru kunci Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto yaitu  H. Ahmadi dan Agung Ahmad Junaedi.  

1. Bagaimana sejarah berdirinya Pulau Sapudi?  

2. Apa sumber pencarian masyarakat Pulau Sapudi? 

3. Bagaimana sejara Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto? 

4. Tradisi apa saja yang ada dan tetap dilestarikan di Kecamatan 

Gayam Pulau Sapudi?  

5. Apakah harapan atas pelestarian tradisi-tradisi keagamaan di 

Kecamatan Gayam Pulau Sapudi? 

B. List pertanyaan kepada pegawai kecamatan dan tokoh masyarakat 

yaitu H. Amsari, Kusna serta kepada masyarakat yakni Medi. 

1. Apa saja kegiatan masyarakat sehari-hari secara umum? 

2. Apa sumber pencarian masyarakat Pulau Sapudi? 

3. Apa saja kegiatan masyarakat sehari-hari terkait dengan ziarah 

astah di Kecamatan Gayam Pulau Sapudi? 

4. Tradisi apa saja yang ada dan tetap dilestarikan di Kecamatan 

Gayam Pulau Sapudi? 

5. Apakah harapan atas pelestarian tradisi-tradisi keagamaan di 

Kecamatan Gayam Pulau Sapudi? 

II. Pertanyaan seputar tradisi pembacaan surah yasin dengan membawa bayi 

usia 40 hari di Kecamatan Gayam Pulau Sapudi. 

A. List pertanyaan kepada juru kunci Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto yaitu  H. Ahmadi dan Agung Ahmad Junaedi.  

1. Bagaimana latar belakang tradisi pembacaan surah yasin dengan 

membawa bayi usia 40 hari ke asta Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto? 
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2. Apa saja yang di baca dalam tradisi pembacaan surah yasin dengan 

membawa bayi usia 40 hari ke asta Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto? 

3. Bagaimana praktik pembacaan surah yasin dengan membawa bayi 

usia 40 hari ke asta Sunan Wirokromo dan Sunan Wirobroto? 

4. Apakah tujuan dan manfaat pembacaan surah yasin dengan 

membawa bayi usia 40 hari ke asta Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto? 

5. Apa alasan dan motivasi juru kunci mewajibkan surah yasin 

sebagai bacaan saat ziarah ke asta Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto? 

B. List pertanyaan kepada pegawai kecamatan dan tokoh masyarakat 

yaitu H. Amsari, Kusna serta kepada masyarakat yakni Medi. 

1. Apa saja yang di baca dalam tradisi pembacaan surah yasin dengan 

membawa bayi usia 40 hari ke asta Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto? 

2. Bagaimana perkembangan tradisi pembacaan surah yasin dengan 

membawa bayi usia 40 hari ke asta Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto? 

3. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai pembacaan surah 

yasin saat berziarah ke asta Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto? 

4. Apakah tujuan dan manfaat pembacaan surah yasin dengan 

membawa bayi usia 40 hari ke asta Sunan Wirokromo dan Sunan 

Wirobroto? 

5. Menurut anda pribadi apa makna surat surah yasin sebagai bacaan 

dalam tradisi ziarah membawa bayi usia 40 hari ke asta Sunan 

Wirokromo dan Sunan Wirobroto? 
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