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BAB IV 

                                HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA 

 

A. Gambaran Umum Desa Nyatnyono 

Tentang asal-usul nama negeri, daerah, tempat yang mempunyai 

cerita, maka cerita ini tergolong etimologi rakyat  (folk etimology) (Djamaris, 

1991:72) Secara harafiah kata NYATNYONO merupakan penggabungan dua 

kata yaitu kata “NYAT” memiliki dua versi yang maknanya berbeda, pertama 

“NYAT” berasal dari kata “NIAT”, yaitu kata pinjaman dari bahasa 

Arab.”NIAT” berasal dari kata lampau (fiil madi) nawa,ber mashdar niyyatan 

dan mempunyai bentukan kata benda feminine niyyatun (Nuh,1971: 229), 

sedangkan kata “NYONO” berasal dari kata “ANA” (biasa ditulis dengan 

cara pelafalan /cnc/) baik menurut Prawiroatmojo (1984:326) maupun Winter 

(1988: 6) menyebutkan “ANA” sebagai bentuk kasar (Jawa ngoko) yang 

dapat diperhalus menjadi “wonten” (krami) dan keduanya berarti “ADA” 

(terjemahan dalam bahasa Indonesia). 

a. Desa Nyatnyono 

1. Letak Administratif 

Desa Nyatnyono berada di Kecamatan Ungaran,Kabupaten   

Semarang, Propinsi Jawa Tengah, jarak dari Desa ke Kecamatan 3 

Km, jarak ke Kabupaten 4 Km, sedang jarak ke Propinsi 23 Km, 

menurut garis lintang dan garis bujur, desa Nyatnyono berada pada 
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108 derajad 30 menit-111 derajat 30 menit Bujur Timur dan 6 derajat 

30 menit-8 derajat 30 menit Lintang Selatan. 

 

2. Topografi 

Kekhasan topografi Desa Nyatnyono terletak pada posisinya 

yang berada di lereng gunung Ungaran, dahulu bernama gunung 

Suryalayadimana secara geologis merupakan gunung api yang sedang 

istirahat,dengan ketingian 2.050 meter di atas permukaan laut 

(REI,1990:127), sementara lokasi tempat ziarah Kyai Haji Hasan 

Munadi berada di ketinggian 700 meter diatas permukaan laut, sungai-

sungai yang mengalir di Desa Nyatnyono berasal dari mata air di 

gunung ungaran tersebut, sepanjang tahun air tersebut tidak pernah 

kering. 

 

3. Administrasi Desa Nyatnyono 

Menurut catatan monografi umum Desa Nyatnyono, luas 

wilayah Nyatnyono 425 hektar dengan tekstur tanah vulkanik, 

sementara itu perbatasan dengan desa lain, di sebelah Utara terdapat 

Dusun Lerep, di sebelah selatan dengan Timur dengan Dusun Genuk. 

Dari catatan monografi statis, sistem pemerintahan Desa nyatnyono 

menggunakan Rukun Tetangga (RT)  dan Rukun Warga (RW), yang 

terdiri dari delapan Rukun Tetangga dan tiga Rukun Warga, terdapat 

pula delapan Dusun yaitu, Ngaglik, Dampyak, Gelap, Gondang, 
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Babadan Siroto, Sipol, Nyatnyono, Blanten, Desa Nyatnyono juga 

memiliki tanah bengkok berupa 7,5 hektar tanah sawah dan 5,6 hektar 

tanah tegalan. 

 

4. Keadaan Alam  

Konfigurasi suhu di Desa Nyatnyono adalah tropic sejuk 

dengan tingkat kelembaban cukup tinggi dari pada di dataran rendah, 

sedangkan suhu maksimum 27,4 derajat Celcius dan suhu terendah 

mencapai 20,7 derajat celcius,curah hujan rata-rata minimum 

mencapai 9 mm dan maksimum 431 mm per bulan (REI 1990:124) 

 

5. Tata Guna Tanah 

a.) Jenis Tanah 

Tekstur tanahnya vulkanik, yang terdiri dari: 

1)  Tanah sawah: irigasi setengah teknis 25 (dua puluh lima) 

hektar. 

2)  Sawah tadah hujan 35 (tiga puluh lima) hektar 

3)  Tanah kering: tegal/ladang 321(tiga ratus dua puluh satu) 

hektar. 

4)  Pemukiman 44 (empat puluh empat) hektar. 
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b.) Kepemilikan lahan Pertanian Tanaman Pangan 

Tabel 1 

Lahan Pertanian Tanaman Pangan 

Rumah tangga petani yang memiliki tanah pertanian 685 

Rumah tangga petani yang tidak memiliki tanah 

pertanian  

955 

Jumlah total rumah tangga petani                                       1.640 

Sumber : Data Monografi Desa Nyatyono  tahun 2011 

 

6. Data Kependudukan 

Berdasarkan atas data dari Kelurahan Nyatnyono tahun 2011 

jumlah penduduk sebanyak 5.994(lima ribu sembilan ratus sembilan 

puluh empat) jiwa, yang terdiri dari 2.988(dua ribu sembilan ratus 

delapan puluh delapan) pria dan 3.006(tiga ribu enam) wanita, 

sementara jumlah kepala keluarga 1.660(seribu enam ratus enam 

puluh). 

a. Data Penduduk Berdasarkan Atas Pendidikan 

Tabel 2 

Penduduk berdasarkan pendidikan 

Tamat Sekolah Dasar/sederajat 2.647 

Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 881 

Tamat Sekolah Menengah Atas 816 

Tamat Perguruan Tinggi (strata satu/S1 151 

Sumber : Data Monografi Desa Nyatyono  tahun 2011 
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b. Data Penduduk Berdasarkan Agama 

Tabel 3 

Penduduk berdasar agama 

Pemeluk Agama Islam 3.764 

Pemeluk Agama Kristen 35 

Pemeluk Agama Budha 1 

Sumber : Data Monografi Desa Nyatyono  tahun 2011 

 

c. Data Penduduk Berdasarkan Usia 

Tabel 4 

Penduduk berdasarkan usia 

Usia  7 hingga  12 tahun 486 

Usia 13 hingga 16 tahun 442 

Usia 17 hingga 19 tahun 554 

Usia 20 hingga 24 tahun 885 

Usia  24 hingga 26 tahun 572 

Usia  30 hingga 40 tahun 468 

Usia  41 hingga 50 tahun 388 

Usia 51 hingga 60 tahun 412 

Sumber : Data Monografi Desa Nyatyono  tahun 2011 

 

Dari data tersebut diatas Desa Nyatnyono merupakan Desa 

muda/produktif mengingat warga desa tersebut lebih banyak yang 

usianya dibawah 30 (tiga puluh tahun), dibanding dengan yang 

usianya diatas 30 (tiga puluh) tahun. 
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7. Data Berdasarkan Mata Pencaharian Penduduknya 

Tabel 5 

Penduduk berdasarkan mata pencaharian 

Petani 685 

Buruh Tani 955 

Karyawan pabrik/swasta 1.287 

Pegawai Negeri 147 

Pedagang 265 

Peternak 78 

Montir 6 

Dokter 3 

Sopir 15 

TNI/POLRI 10 

Pengusaha 25 

Penjahit 21 

Sumber : Data Monografi Desa Nyatyono  tahun 2011 

 

B. Situs Bersejarah 

1. Sendang Kalimah Toyyibah 

Kata “sendang” berasal dari bahasa Jawa,sama seperti telaga, situ, 

danau kecil, dimana air yang terdapat di tempat tersebut berasal dari mata 

air, Sendang Kalimah Toyyibah ini menurut cerita atau penuturan yang 

diyakini warga sekitar ada bersamaan dengan saat akan dibangunnya 

mesjid oleh Kyai Haji Hasan Munadi, dalam perkembangannya tempat 

ini ramai dikunjungi orang karena banyak yang meyakini air sendang ini 

memiliki khasiyat, berkasyiat mengobati berbagai penyakit, apabila di 

minum, mandi atau berendam.  
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2. Masjid 

Merupakan tempat ibadah pemeluk agama Islam yang di dirikan 

oleh Kyai Haji Hasan Munadi, berkisar awal abad ke 15 (lima belas) 

dimana saat itu para wali menyebarkan/syiar agama Islam di tanah Jawa, 

dan menurut penuturan yang berkembang di masyarakat Desa Nyatnyono 

salah satu tiang penyangga mesjid tersebut bahan baku kayunya diambil 

dari tiang penyangga mesjid Agung Demak, yang dibangun Beliau Sunan 

Kali Jaga. 

 

Gambar  4.1 

Masjid Subulus Salam 

 

3. Kompleks Makam Kyai Haji Hasan Munadi 

Mengingat jasa beliau dalam menyebarkan agama Islam di tanah 

Jawa terutama di daerah Semarang,dan sekitarnya, di kompleks makam 

tersebut terdapat beberapa makam dari tokoh-tokoh penyebar agama 

Islam yang lain, termasuk keturunan beliau, hingga Kyai kompleks 

makam tersebut masih ada. 
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C. Hasil Penelitian   

1. SELIKURAN-Haul Kyai Haji Hasan Munadi 

Bulan Ramadhan merupakan bulan suci bagi umat  Islam, dalam       

bulan ini nabi Muhammad SAW. Menerima wahyu dari Allah SWT, 

berupa ayat-ayat yang kesemuanya diturunkan pada bulan Ramadhan sejak 

(20) tahun, (2) bulan,  (22) hari, inilah kitab suci agama Islam-Al-Quran. 

Pada bulan ini pula umat Islam diseluruh dunia melaksanakan ibadah 

puasa, setelah menjalani puasa sebanyak 20 hari, maka pada malam-

malam ganjil setelahnya diyakini merupakan malam Lailat al Qadar 

(malam yang kemuliaannya sama dengan seribu bulan. 

Sementara bagi penduduk Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran       

Barat, Kabupaten Semarang yang 95% memeluk agama Islam, di bulan 

Ramadhan ini mereka juga  memperingati “Selikuran”, (menyambut 

malam Lailat al Qadar) seperti saudara-saudara mereka umat muslim yang 

lain,”Selikuran” juga berarti memperingati kematian (haul) Kyai Haji 

Hasan Munadi, yang mana untuk tahun 2011,  merupakan peringatan yang 

ke 420 kalinya dilakukan(empat ratus dua puluh) kali,dimulai sejak satu 

tahun  setelah wafatnya Beliau Kyai Haji Hasan Munadi pada  malam dua 

puluh) Ramadhan tahun 1541. Kyai Haji Hasan Munadi, berasal dari 

Demak, beliau termasuk tokoh penyebar agama Islam ditanah Jawa, 

sehingga beliau juga dikatakan sebagai Waliulloh, pada masa itu, banyak 

ulama, Kyai yang disebut sebagai Waliulloh, tidak hanya Wali Songo, 

beliau masih ada kaitan keluarga dengan Sunan Ampel (Jawa Timur) dan 
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Sunan Kali Jaga, sementara bagi penduduk DesaNyatnyono, karena 

beliaulah masyarakat mengenal agama Islam. 

Pada pelaksanaan tradisi “Selikuran”di Desa Nyatnyono pada hari 

Sabtu, tanggal 20 bulan Agustus 2011 menghabiskan dana sebesar 287 

(dua ratus delapan puluh tujuh) juta rupiah, dana ini diperoleh dari sedekah 

di masjid Subulussalam, sumbangan dari pemerintah daerah Kabupaten 

Semarang, Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah, sumbangan pribadi 

bupati, beberapa pejabat dilingkungan Kabupaten Semarang dan Propinsi 

Jawa Tengah,dari beberapa pondok pesantren di Jawa Timur dan Jawa 

Barat, serta sumbangan suka rela dari Desa Nyatnyono. 

2. Tujuan “Selikuran”- Haul Kyai Haji Hasan Munadi 

Pelaksanaan “Selikuran‟ di Desa Nyatnyono yang diadakan setiap 

malam 20 (dua puluh) Ramadhan atau memasuki tanggal 21 (dua satu) 

menurut hitungan kalender Jawa: 

- Menghormati jasa beliau dalam menyebarkan agama Islam di        

pulau Jawa pada umumnya serta di Desa Nyatnyono pada        

khususnya, karena beliau pula Desa Nyatnyono saat ini dikenal        

secara luas, terutama karena “sendang Kalimah Toyyibah”, dimana air 

sendang tersebut diyakini dapat menyembuhkan berbagai penyakit, 

karena banyaknya orang yang hadir disana baik untuk tujuan berobat, 

atau melancarkan usahanya serta yang datang memang bermaksud 

untuk ziarah, informasi yang penulis peroleh dari perangkat Desa 

Nyatnyono dalam kurun waktu satu  tahun mencapai tidak kurang dari 



45 

 

800.000 (delapan ratus ribu) pengunjung, hal ini mengingat makam 

Kyai Haji Hasan Munadi merupakan tempat tujuan para peziarah 

dalam rangkaian kunjungan mereka ke makam Wali Songo.     

- Melestarikan tradisi “Selikuran‟” kepada generasi berikutnya, agar 

mereka mengenal budaya Islam Jawa yang ternyata merupakan 

perpaduan antara budaya Islam, budaya Campa (Vietnam Selatan) 

peringatan Haul adalah ziarah kubur. 

- Mempererat tali silaturahmi, baik antara para ulama dengan        

umatnya, santri-santrinya, antara generasi tua dan para pemuda,        

juga dengan para peziarah yang datang dari berbagai daerah baik        

Jawa maupun di luar Jawa, karena murid-murid Kyai Haji Hasan 

Munadi, tersebar hingga ke mancanegara. 

- Mempererat kerukunan antar sesama pemeluk agama, seperti yang 

diajarkan nabi Muhammad SAW, dan dilanjutkan oleh Kyai Haji 

Hasan Munadi. 

- Memperdalam pengetahuan tentang Islam, Al-Quran serta Hadis       

Nabi Muhammad SAW. Karena dalam peringatan tradisi       

“Selikuran” ada ceramah agama dan pembacaan ayat-ayat suci Al-

Quran. 

3. Fungsi Memperingati “Selikuran” - Haul Kyai Haji Hasan Munadi 

Fungsi dari dilaksanakannya Haul, sebagai wadah berkumpulnya 

masyarakat Desa Nyatnyono dari berbagai usia, golongan, strata sosial, 

agama,para santri murid Kyai Haji Hasan Munadi, serta masyarakat umum 
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yang telah memperoleh kesembuhan, jalan keluar dari masalah yang 

mereka hadapi, setelah mereka melakukan ritual tertentu dengan 

menggunakan air dari sendang Kalimah Toyyibah. 

4. Pelaksanaan Tradisi Selikuran (Haul Kyai Haji Hasan Munadi) 

Terdapat dua kriteria: 

a. Tahap Persiapan 

Menjelang pelaksanaan “Selikuran” terlebih dahulu diadakan 

perencanaan dan persiapan yang matang supaya dapat mempermudah 

dan memperlancar jalannya acara tersebut, adapun persiapan tersebut 

meliputi: 

a) Rapat Pertama 

Rapat ini dilakukan dua bulan sebelum acara “Selikuran”, rapat ini 

dipimpin langsung oleh bapak Kepala Desa dan dihadiri oleh 

perangkat Desa, keluarga/kerabat Kyai Haji Hasan Munadi 

diantaranya juru kunci Makam beliau, wakil dari setiap kepala 

keluarga, wakil dari Karang Taruna, wakil dari PKK.  Agenda rapat 

pertama ini adalah pembentukan panitia  pelaksana  “Selikuran”. 

b) Rapat Kedua 

Rapat ini dihadiri khusus panitia pelaksana yang telah ditentukan 

pada rapat pertama, adapun agenda rapat adalah menentukan 

besarnya anggaran peringatan “Selikuran” berdasarkan acuan 

anggaran tahun sebelumnya,  membahas tugas dan tanggung jawab 

masing-masing seksi, menentukan siapa yang akan mereka undang 
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sebagai     penceramah pada acara “Selikuran”, imam shalat Isya dan   

tarawih, pembaca ayat-ayat suci Al-Quran, serta pembaca doa, 

menentukan tamu undangan dari kalangan pemerintahan, para ulama 

dari berbagai daerah, para Kyai pimpinan pondok pesantren,dan 

sebagainya.            

c) Rapat Ketiga 

Pada rapat ini dihadiri oleh seluruh panitia dan pihak-pihak yang 

akan membantu, memperlancar serta mengamankan jalannya acara 

ini, agenda acara pada rapat ketiga ini adalah melihat persiapan serta 

seberapa jauh hasil kerja para seksi dalam kepanitiaan, atau 

dikatakan sebagai gladi bersih. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan “Selikuran” menyangkut empat hal yaitu: tempat  

berlangsungnya acara, waktu pelaksanaan, benda atau alat yang 

dipergunakan dalam acara, orang-orang yang terlibat dalam acara, 

berikut ini hal-hal yang menyangkut  empat hal tersebut: 

a) Tempat Berlangsungnya Acara 

Upacara “Selikuran” berlangsung di Desa Nyatnyono, Kecamatan 

Ungaran Barat, Kabupaten Semarang terdapat  empat aktifitas dalam 

acara “Selikuran”:                   

- Padhusan-mensucikan diri/mandi di sendang Kalimah Toyyibah 

- Ziarah kubur dimakam Kyai Haji Hasan Munadi dan                      

Kyai Haji Hasan Dipuro. 
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- Berwudhu, membasuh tangan, berkumur, membersihkan                       

Hidung, membasuh muka, telinga dan kaki, seperti persiapan 

yang dilakukan sebelum melakukan shalat Tadarusan/pembacaan 

ayat-ayat suci Al-Quran dan mendengarkan ceramah di masjid 

Subulussalam. 

b) Waktu Berlangsungnya Acara 

Upacara “Selikuran” ini dilaksanakan setiap malam 20 (dua  puluh 

satu) ramadhan, tepat satu tahun setelah  wafatnya Kyai Haji Hasan 

Munadi,pada tahun 1541 (seribu lima ratus empat puluh satu) 

c) Perlengkapan Yang Digunakan Dalam Acara Selikuran 

Peringatan dilaksanakan dengan model “Kenduren” dimana inti dari 

pada “Kenduren” adalah bersyukur kepada Allah, kemudian 

menyampaikan permohonan (doa), disertai dengan memberikan 

sesuatu, yakni hidangan sebagai shadaqoh (sedekah) kepada orang  

lain, adapun hidangan yang disediakan nasi tumpeng, disebut juga 

nasi tumpeng rasul (tumpeng yang sudah diberi garam dan santan 

kelapa, sejenis nasi uduk, dilengkapi dengan daging ayam yang 

dimasak secara utuh (ingkung). 

Makna dari pada tumpeng rasul adalah  “metua ndalan kang 

lempeng” (lewatilah jalan yang lurus mengikuti ajaran Rasul Allah), 

karena memiliki nilai simbolis hidup dengan mengikuti jalan lurus  

sesuai ajaran Rasul (utusan Tuhan), dengan ciri khas adalah ingkung 

(inggala njungkung atau bersujud), yakni beribadah sepenuhnya 
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kepada Allah. Kata “Kenduren” atau “Kenduri” berasal dari bahasa 

Persia (Iran) “Kanduri” yang artinya pesta makan setelah berdoa 

kepada Allah, peristiwa ini kali pertama dilakukan untuk 

mendoakan, memperingati Wafatnya Fatimah, putri Rasulullah 

Muhammad SAW .Di Jawa disebut “Kenduren”, acara ini pertama 

kali diadakan oleh Sunan Ampel, dan tradisi ini diteruskan oleh 

Sunan Bonang, lalu diteruskan para wali lainnya.  

d) Orang Yang Terlibat Dalam Acara “Selikuran” 

Orang-orang yang terlibat dalam acara “selikuran” ini adalah 

masyarakat Desa Nyatnyono pada khususnya, para tamu undangan, 

keturunan mantan murid Kyai Haji Hasan Munadi, juru kunci 

makam, perangkat Desa, serta orang-orang yang merasa telah 

tertolong oleh khasiat air dari sendang Kalimah Toyyibah. 

5. Prosesi Acara “Selikuran” 

Pelaksanaan Acara “Selikuran” di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran 

Barat, Kabupaten Semarang  dilaksanakan satu tahun sekali pada malam 

dua puluh Ramadhan, atau tanggal 21 Agustus tahun 2011 tahun masehi, 

acara ini dilakukan setelah shalat Tarawih.Sehubungan dengan penelitian 

ini penulis meneliti pelaksanaan Acara  “Selikuran”, adapun rincian acara 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Sendang Kalimah Toyyibah 

Sendang Kalimah Toyyibah ini merupakan bagian yang tidak bisa 

terpisahkan bagi masyarakat Desa Nyatnyono, seperti di ketahui bahwa 
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air merupakan sumber kehidupan, kebutuhan air  untuk penduduk Desa 

Nyatnyono dipenuhi dari sendang tersebut,belum lagi karena sendang 

Kalimah Toyyibah sudah terkenal memiliki khasiat tertentu, sehingga 

banyak orang dari berbagai daerah datang kesana,ini merupakan 

pemasukan  tersendiri bagi masyarakat Desa Nyatnyono. 

Namun demikian tidak ada yang mengetahui secara pasti mengenai asal 

mulanya keberadaan mata air di sendang tersebut, berdasarkan hasil 

wawancara dari berbagai pihak diantaranya: juru kunci makam bapak 

kepala Desa, Perangkat Desa, tokoh masyarakat, pini sepuh  (orang 

yang telah lanjut usianya), terdapat dua pendapat mengenai    

keberadaannya: 

- Keberadaan mata air sudah ada pada saat awal mula mesjid besar 

dibangun, sekitar awal abad ke 16 (enam belas), karena makin hari 

debet air tersebut makin bertambah, sehingga air mengalir kemana-

mana, hasil  keputusan musyawarah seluruh penduduk Desa     

Nyatnyono di bangunlah semacam bak berukuran besar  guna 

menampung air tersebut, namun tetap saja tidak mampu menampung 

air yang keluar dari mata air  pegunungan itu. Mata air yang terdapat 

di sendang ini tidak pernah berhenti mengeluarkan air meski musim     

kemarau yang panjang sekalipun. 

- Mata air baru di temukan oleh warga desa setelah mereka     

merenovasi mesjid besar, mengingat bangunan mesjid tersebut yang 

sudah rapuh karena demikian tuanya, ketika menggali tanah untuk 
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membuat fondasi mesjid, air yang muncul kepermukaan tanah 

tersebut kian hari, bertambah besar, maka atas kesepakatan bersama 

pula mereka membuat bak berukuran besar untuk menampung air 

tersebut. Dari kedua pendapat tadi tidak ada yang mengingat      

secara pasti tahun berapa mata air tersebut ditemukan, masyarakat 

Desa Nyatnyono sendiri tidak pernah  menyadari kalau ternyata air 

yang berasal dari mata air tersebut, memiliki khasiat-khasiat tertentu 

untuk menyembuhkan berbagai penyakit, namun setelah banyak 

orang yang datang ke Desa Nyatnyono, untuk mengambil air dari 

sendang tersebut, ada juga yang mandi dan berendam disana, mereka 

meyakini bahwa air dari sendang tersebut keramat, dapat 

menyembuhkan berbagai penyakit, barulah mereka  merawat 

sendang tersebut. Mengingat sudah demikian menyatunya sendang 

dengan masyarakat desa Nyatnyono, sendang ini menjadi bagian     

terpenting dalam acara “Selikuran, dimana seluruh  masyarakat yang 

terlibat secara langsung dalam acara “Selikuran” tersebut di 

wajibkan mensucikan diri, padhusan/mandi, boleh berendam,atau 

mandi seperti biasa, tentunya terpisah antara pria dan wanita. 

Tata cara Padhusan/mandi atau mengambil air Wudhu di Sendang   

1) Uluk Salam kepada Nabiyullah Khidir 

 

Assalaamu‟alaika yaa nabiyyallahi khidhir balyanbin  

malkaan‟alaihissalaam. 
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2) Membaca dua kalimat syahadat sebanyak tiga kali 

Asyhadu allaa ilaaha ilaalah.wa asyhadu anna 

Muhammadarrasullulah. 

 

3) Berwudhu dengan membaca niat wudhu dalam hati 

Nawaitu wudhhu‟alirafil khakimul khadatsil ashghari 

fardhallillahita‟aalaa‟. 

4) Membaca surat Al-Fatikhah tiga kali dikhususkan kepada        

Waliyullah Hasan Munadi dan Waliyullah Hasan Dipuro         

Ilaakhadroti waliyullah Hasan Munadi wa ilaa kharati          

waliyullah Hasan Dipuro,kemudian membaca Al-Fatikhah: 

 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

Alhamdu lillaahi Rabbil‟aalamiin                          

Segala puji bagi Allah tuhan seluruh alam      

Ar Rahmaanir Rahiim 

Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

Maaliki yaumiddiin 

Yang memiliki(merajai) hari pembalasan 

Iyyaaka na‟budu wa iyyaakanasta‟iin 

Hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan hanya             

kepada-Mu kami mohon pertolongan. 
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Ihdinash shiraathal mustaqiim 

Tunjukanlah kami ke jalan yang lurus 

Shiraathal ladziina an‟amta „alaihim ghairil             

maghdhuubi „alaihim wa ladhdhaallin amin. 

Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas             

mereka, bukan (jalan) orang-orang yang dibenci dan juga             

bukan  jalan orang-orang yang sesat. 

5) Membaca shalawat nabi sebanyak tujuh kali dilanjutkan             

dengan berdoa kepada Allah sebelum mandi. 

 

Allahumma shalli‟alaa sayyidinaa Muhammad 

 

Foto 4.2 

Gambar Sendang Kalimat Toyibah 

 

Foto 4.3 

Gambar  Air Sendang Kalimah Toyibah 
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b. Makam Kyai Haji Hasan Munadi dan Makam Hasan Dipuro 

Inti dari acara “Selikuran” adalah ziarah (menengok) makam/kubur, 

yakni kunjungan ke makam, untuk memintakan ampun/mendoakan 

jenasah yang makamnya  dikunjungi. Seperti dikatakan dalam kitab al-

Qaul al Hatsits(halaman 28), dijelaskan bahwa Rasulullah 

memerintahkan agar kita bersedekah untuk keluarga yang sudah 

meninggal, walau dengan seteguk air, jika tidak mampu, bersedekah 

dengan ayat-ayat al-Quran, jika tidak mengerti al-Quran diperintahkan 

untuk berdoa meminya ampunan dan rahmat 

Tata cara berziarah makam/kubur: 

1) Meluruskan niat, karena dengan niat yang baik, yakni Untuk 

menggapai ridha Allah,memberikan manfaat bagi jenasah yang 

makam/kuburnya dikunjungi dengan membaca al-Quran dan doa. 

2) Melakukan wudhu terlebih dahulu sebelum menuju ke makam 

untuk menggapai kesucian hati, salah satunya dilakukan dengan 

kesucian secara lahir, selain itu karena orang yang ziarah ke 

makam/kubur akan membacakan ayat-ayat al-Quran dan bedoa. 

3) Setelah peziarah sampai ke makam/kubur hendaklah           

memberi salam terlebih dahulu sebagai berikut: 

Assalaamu‟Alaikum Yaawaliyyalloh Hasan Munadi 

Assalaamu‟Alaikum Yaawaliyyalloh Hasan Dipuro 

Fi Haadzal MaQoomi Ji‟naakum zaairiina Waji‟naakum 

Mutawassiliina Waji‟naakum Mutabarrikiina  
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Wabibabikum Waa Qifiina Wabi Syafaa‟atikum  

Roojiina Walaa Taruddanaa Khooibiina Auda‟naakum anna 

Muhammadarrosullulloh Saw (3x) 

4) Setelah sampai ke makam/kubur yang dituju menghadap  kearah 

muka (bagian atas) dari batu nisan tersebut sambil  membaca doa 

sebagai berikut: 

- Ilaa hadhratinnabiyyil mushthafaa sayyidinaa  Muhammad 

shallalahu‟alaihi wa sallama wa‟alaa alihi  wa ash khabihi wa 

adzwaa jihi wa dhurriyyaatihi wa ahlihi barttihi wa atbaa 

ihisyaiu lillahi Lahumul   Fatikhah…             

- Wa ilaa arwaakhi saa daa tinaa abibakrin wa‟umara   

wa‟usmaana wa‟aliyyi wa talkhata,wa sa‟din,wa saiidin,  

wa‟abdirrahmaanibni‟aurin, waabi‟ubaidah‟aamiribni jaraakhi 

wazubaribni awwaam wa ushuulihim wa furu   ihim wa ahli 

baitihim syaitu lilahi lahumul Fatikhah… 

- Summa ilaa arwakhi aimmatil arba‟ati minal mujtahidiinWa 

muqallidiihim fidini,wal‟ulamaail‟amiliina wal fuqaha‟wal 

muhaddistiina watta bi‟ihim biikhsaanin ilaa yaumiddini wailaa 

arwaakhisy syuhada‟a washaalikhiina ainamaa kaanuu 

mimmasyaariqil ardhi wamaghari biha  barrihaa wa bakhriha 

wabilaadihaa wajibaalihaa     khushushan ilaa kadharatissayyidil 

qudbiirabbaanii wal‟aarifish ahamadaanisy syaikhi‟abdil 

qoodirjailaanii radhiyallahu‟anhum ajma‟ina a‟aadallahu‟alainaa    

bibara kaatihim wakaramaatihim fiddun yaa   walakhiratisyaiu 

lilahi lahumul Fatikhah..    

- Summa ilaa hadiroti abaa inaa wa abani abaa‟inaa wa 

ummahaatinaa waummahaati ummahaatinaawa azwaajinaa wa 

ajdaadi ajdaadinaa wajaddaatinaa wajaddaati jaddaatinaa wa 

akwaa inaa wa khoolatinaa wa‟ammaminaawa‟ammaatinaa wa 

mayaahi masyaa yikhinaa wajmi‟il muslimiina walmuslimaati 
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wal muminiina walmukminaatil akhyaai minhum wal  amwaati 

min ummati sayyidina muhammadin shallahu‟alahi wa salama 

khushusan syaiulilahi lahumul  Fatikhah… 

Laailaaha illallahu wallaahu akbar  

      
     

  
        

Bismillahirrahmaanirrahiim – Qulhuwallahu ahad –

Allahushshamad lam yalid walam yuulad – Wala yakullahu 

kufuanahad (3x) 

Laailaaha illallahu wallaahu akbar  

     
       

    
     

     
    

Bismillahirrahmaanirrahiim – Qul a‟ uudzu birabbil falaq  

minsyarri maa khalaq – waminsyarri-dhaasiqin idza- waqab – 

wamin syarrinnaffatsaati fill‟uqad – wamin syarri haasidin idza 

hasad. 

Laailaaha illallah wallaahu akbar 

    
      

   
  

  
  

   
   
    
   

   
     

  
    

Bismillahirrahmaanirrahim – Alif  laam miim – Dzaalikal 

kitaabulaaraibafiihi hudallilmuttaqim – Alladziina yu‟minuuna 

bilghaibi wayuqiimuunashshalata wamimmaa razaqnaahum 

yunfiquun – Walladziina yu‟minuuna bimaa unzila ilaika wamaa 

unzila minqablika –Wabil aakhiratihum yuuqinun – 

Ulaaika‟alaa wamaa unzila minqablika – Wabil aakhiratihum 
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yuuqinun – Ulaaika‟alaa hudamirrabbihim waula „ika humul 

muflihuuna. Wa‟ilaahukum ilaahuw waahid – Laa Illaaha illaa 

huwarrahmaanurrahiim. 

     
    
     

    
      

   
     

   
    
    

    
  
    

   
  

   
Allahu laa ilaaha illaa huwalhayyulqayyuumu laa ta‟khudzuhu 

sinatawwalaa     naumum lahuuma fissamawaati wamaa fil ardhi                     

mandzalladzii yasyfa‟u indahuu illaa bi idznihi ya‟lamu                     

maa baina aidiihim wamaakhalfahum – Walaayuhiithuuna bi 

syai‟in min‟ilmihii illa bimaasyaa‟ akursiyyuhussamaa Waati 

wal ardha walaa  ya‟ uduhuu hifzhuhumaa 

wahuwal‟aliyyyulazhiim. 

Astaghfirullahal‟azhiim(3x) 

Alladhii Laa ilaaha illahuwalkhayyul qayyuumu wa atuubu 

Ilaihi Nawaitu dhikra taqarruban ilaallahi fa‟lam 

annahu:Laailaaha illallah(21x)  

 

Laa illaaha illallahu sayyidunaa Muhammadurrasulullah 

Allahumma salli‟ala sayyidinaa Muhammad,Allahumma 

shalli‟alaihi wa sallim(2x) 

 

Allahumma shalli‟alaa sayyidinaa Muhammad yaa rabbi 

shalli‟alaihi wasallam Subhanallahi wa bihamdihi 

subhaanallahii‟adhiim(3x) 

Shallaallahu‟alaa Muhammad… 
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Allahumma shalli‟alaa khabiibika sayyidinaa Muhammad 

wa‟alaa alihi wa shahbihi wa sallam(2x) 

Allahumma shalli‟alaa khabiibika sayyidinaa muhammadin 

wa‟alaa alihi washahbihi wa sallim ajma‟in al-Fatikhah.. 

Kemudian membaca surat Yaa siin yang terdiri dari  83(delapan 

puluh tiga) ayat,sebagai berikut: 
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(1) Yaa siin. (2) Demi Al-Quran yang penuh hikmah. (3) 

Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul. (4) yang 

berada) diatas jalan yang lurus. (5) sebagai wahyu) yang 

diturunkan oleh Yang Maha Perkasa  lagi Maha Penyayang. (6) 

Agar kamu memberi peringatan  kepada kaum yang bapak-            

bapak mereka belum pernah diberi peringatan,karena itu           

mereka lalai. (7) Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan 

(ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka,karena mereka 

tidak beriman. (8) Sesungguhnya Kami telah memasang 

belenggu di leher mereka(diangkat) ke dagu,maka mereka 

tertengadah. (9) Dan Kami adakan dihadapan mereka dinding 

dan dibelakang mereka dinding(pula),dan Kami tutup(mata) 

mereka  sehingga mereka tidak dapat melihat. (10) Sama saja 

bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka 

ataukah tidak memberi peringatan kepada  mereka, mereka tidak 

akan beriman. (11) Sesungguhnya kamu hanya memberi-Nya 

peringatan orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan 

yang takut  kepada Tuhan Yang Maha Pemurah.Maka berilah 

mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. 

(12) Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan    

Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas- 

bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu Kami   

kumpulkan dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). (13)  Dan 

buatlah bagi mereka suatu perumpamaan,yaitu penduduk  suatu 

negeri ketika utusan-utusan dating kepada mereka. (14) (yaitu) 

ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan,lalu 

mereka mendustakan keduanya:kemudian Kami kuatkan 

dengan(utusan)  yang ketiga,maka ketiga utusan itu berkata: 

Sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu. (15) 

Mereka menjawab:”Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti 

kami dan Allah Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu 

pun,kamu tidak lain hanya pendusta biasa”. (16)  Mereka 

berkata :”Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami 

adalah orang yang diutus kepada mu”. (17) Dan kewajiban kami 

tidak lain hanya menyampaikan  (perintah Allah) dengan jelas. 

(18). Mereka menjawab: sesungguhnya kami bernasib malang 

karena kamu,sesungguhnya jika kamu tidak berhenti  

(menyerukan kami),niscaya kami akan merajam kamu dan kamu 

pasti akan mendapat siksa yang pedih dari  kami”. (19) Utusan-

utusan berkata:”Kemalangan kamu itu adalah karena. kamu 

sendiri,apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib 

malang?) Sebenarnya kamu adalah kaum yang  melampaui 

batas. (20) Dan datanglah dari ujung kota,seorang laki-laki 

dengan   bergegas berkata:hai kaumku ikutilah utusan-utusan 

itu”. (21) Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepada Mu, 

dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (22) 
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Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah 

menciptakanku dan yang hanya kepada-Nya lah kamu(semua) 

akan dikembalikan ?. (23) Mengapa aku menyembah Tuhan-

tuhan selain Nya jika (Allah) Yang Maha Pemurah 

menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafa‟at 

mereka tidak(pula) dapat menyelamatkan ?. (24) Sesungguhnya 

aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. (25) 

Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan mu, maka  

Dengarkanlah (pengakuan keimanan) ku. (26) Dikatakan 

(kepadanya):”Masuklah ke syurga”, ia  berkata: ”Alangkah 

baiknya sekiranya kaumku mengetahui. (27) Apa yang 

menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan 

menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. (28) 

Dan Kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah  dia 

(meninggal) suatu pasukanpun dari langit dan tidak layak Kami 

menurunkannya. (29)  Tidak ada siksaan atas mereka melainkan 

satu teriakan suara  saja, maka tiba-tiba  mereka semuanya mati. 

(30) Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, 

tiada datang seorang rasulpun kepada mereka melainkan mereka 

selalu memperolok-oloknya.(31) Tidaklah mereka mengetahui 

berapa banyaknya umat-umat  sebelum mereka yang telah Kami 

binasakan.Bahwasannya orang-orang (yang telah Kami 

binasakan)itu tiada kembali kepada mereka. (32)  Dan setiap 

mereka semua akan dikumpulkan lagi kepada Kami. (33) Dan 

suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka  adalah 

bumi yang mati.Kami hidupkan bumi itu dan Kami                 

keluarkan fari padanya biji-bijian,maka dari padanya mereka 

makan. (34) Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan 

kami  pancarkan padanya beberapa mata air. (35) Supaya 

mereka dapat makan dari buahnya,dan dari apa yang diusahakan 

oleh tangan mereka.Maka mengapakah mereka tidak 

bersyukur?. (36) Maha Suci Allah yang telah menciptakan 

semua Nya berpasang-pasangan,baik dari apa yang ditumbuhkan 

oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak 

mereka ketehui. (37) Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang 

besar) bagi mereka  adalah malam. Kami tanggalkan siang dari 

malam itu,maka  dengan serta merta mereka berada dalam 

kegelapan. (38) Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. 

Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Mengetahui.(39) Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-

manzilah, sehingga(setelah dia sampai kemanzilah yang 

terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tanda yang tua. (40) 

Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan 

malampun tidak dapat mendahului siang.Dan masing-masing 

beredar pada garis edarnya. (41) Dan suatu tanda(kebesaran 

Allah yang besar) bagi mereka  adalah bahwa Kami angkut 
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keturunan mereka dalam bahtera  yang penuh muatan. (42) Dan 

Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti 

bahtera itu. (43) Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami 

tenggelamkan  mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan 

tidak pula mereka diselamatkan. (44) Tetapi (Kami selamatkan 

mereka)karena rahmat yang besar dari  Kami dan untuk 

memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.(45) 

Dan apabila dikatakan kepada mereka:”Takutlah kamu akan  

siksa yang dihadapanmu dan siksa yang akan datang supaya  

kamu mendapat rahmat”(niscaya mereka berpaling). (46) Dan 

sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda-tanda 

kekuasaan Tuhan mereka,melainkan mereka selalu berpaling 

dari nya. (47) Dan apabila dikatakan kepada mereka: 

“Nafkahkanlah sebagian dari rizki yang diberikan Allah 

kepadamu”,maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada 

orang-orang beriman:”Akankahkami beri makan orang-orang 

yang jika Allah menghendaki niscaya mereka akan diberi-Nya 

makan? Sesungguhnya kalian  dalam kesesatan yang nyata. (48)  

Dan mereka berkata;”Baiklah(terjadinya) janji ini (hari 

berbangkit) jika kamu adalah orang-orang yang benar?”. (49) 

Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan 

membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. (50) 

Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan 

tidak(pula) dapat kembali kepada keluarganya. (51) Dan 

ditiuplah sangkakala,maka tiba-tiba mereka keluar dengan 

segera dari kuburnya(menuju) kepada Tuhan mereka. (52) 

Mereka berkata:”Aduhai celakalah kami! Siapakah yang  

membangitkan kami dari tempat tidur kami(kubur) ?” inilah   

yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah  

Rasul-rasul (Nya). (53) Tidak adalah teriakan itu selain sekali 

teriakan saja,maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada 

Kami. (54) Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan 

sedikitpun,dan kamu tidak dibalasi,kecuali dengan apa yang  

telah kamu kerjakan. (55) Sesungguhnya penghuni syurga pada 

hari itu bersenang-senang dalam kesibukan(mereka). (56) 

Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang             

teduh,bertelekan diatas dipan-dipan. (57) Di syurga itu mereka 

memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka 

minta. (58)  (Kepada mereka dikatakan):”Salam”,sebagai 

ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang. (59) Dan 

(dikatakan kepada orang-orang kafir):”Berpisahlah kamu dari 

orang-orang mi‟min) pada hari ini,hai orang-orang yang berbuat 

jahat. (60) Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai 

Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? 

sesungguhnya syaitan  itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.  

(61)  Dan hendaklah kamu menyembah-Ku inilah jalan yang 
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lurus. (62)  Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan 

sebagian besar di antaramu.Maka apakah kamu tidak 

memikirkan ?. (63) Inilah jahanam yang dahulu kamu 

diancam(dengannya). (64) Masuklah kedalamnya pada hari ini 

disebabkan dahulu kamu mengingkarinya. (65) Pada hari ini 

Kami tutup mulut mereka,dan berkatalah kepada Kami tangan 

mereka dan member kesaksianlah kaki mereka terhadap apa 

yang dahulu mereka usahakan. (66) Dan jika Kami 

menghendaki pastilah Kami hapus penglihatan mata mereka, 

lalu mereka berlomba-lomba (mencari)jalan. Maka betapakah 

mereka dapat melihat (Nya). (67) Dan jika Kami menghendaki 

pastilah Kami rubah rupa mereka ditempat mereka berada ; 

maka mereka tidak sanggup berjalan  lagi dan tidak(pula) 

sanggup kembali. (68) Dan barang siapa yang Kami panjangkan 

umurnya niscaya kami kembalikan dia kepada kejadian(nya). 

Maka apakah mereka tidak memikirkan?. (69) Dan Kami tidak 

mengajarkan syair kepadanya(Muhammad) dan bersyair itu 

tidaklah layak baginya.Al-Quran itu tidak lain hanyalah 

pelajaran dan kitab yang member penerangan. (70).  Supaya dia 

(Muhammad) member peringatan kepada orang- orang yang 

hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan adzab) terhadap 

orang-orang kafir. (71)  Dan apakah mereka tidak melihat 

bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak 

untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami 

ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri lalu mereka 

menguasainya?. (72) Dan Kami tundukan binatang-binatang itu 

untuk mereka; maka  sebahagiannya menjadi tunggangan 

mereka dan sebahagiannya mereka makan. (73) Maka 

mengapakah mereka tidak bersyukur?.  (74) Mereka mengambil 

sembahan-sembahan selain Allah,agar mereka mendapat 

pertolongan. (75) Berhala-berhala itu tiada dapat menolong 

mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang 

disiapkan untuk menjaga mereka. (76) Maka janganlah ucapan 

mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya Kami mengetahui 

apa yang mereka rahasiakan. (77) Dan apakah manusia tidak 

memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik 

air(mani),maka tiba-tiba ia menjadi musuh yang nyata !. (78) 

Dan mereka membuat perumpamaan bagi Kami;dan dia lupa  

kepada kejadiaannya;ia berkata:”Siapa kah yang dapat 

menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh ?”. (79) 

Katakanlah:”ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang  

menciptakannya kali yang pertama.Dan Dia maha mengetahui 

tentang segala mahluk.  (80)  Yaitu  Tuhan yang menjadikannya 

untukmu api dari kayu yang hijau,maka tiba-tiba kamu nyalakan 

(api) dari kayu itu . (81) Dan tidaklah Tuhan yang menciptaka n 

langit dan bumi itu  berkuasa menciptakan yang serupa dengan 
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itu ? Benar,  Dialah maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. (82)  

Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu 

hanyalah berkata kepadanya;”Jadilah !” maka terjadilah ia. (83)  

Maka Maha Suci (Allah) yang ditangan-nya kekuasaan atas  

segala sesuatu dan kepada-nyalah kamu dikembalikan           

Wallaahu a‟lam bishshawaab. 

 

 

 

Foto 4.4  

Gambar Makam Kyai Haji Hasan Munadi 

 

Foto 4.5 

Gambar 5. Makam Kyai Haji Hasan Munadi tampak depan 

 



65 

 

c. Masjid SUBULUSSALAM –Desa  Nyatnyono 

Acara “Selikuran”berikutnya dipusatkan di mesjid besar 

Nyatnyono, berdasarkan wawancara dengan juru kunci, tokoh    

masyarakat,kepala Desa, perangkat Desa Nyatnyono, mesjid ini 

dibangun lebih dahulu dari mesjid agung Demak, pada saat 

pembangunan mesjid ini Kyai Haji Hasan Munadi didatangi sunan 

Kalijaga untuk diminta bantuannya membangun mesjid agung 

Demak,namun beliau minta izin untuk menyelesaikan pembangunan 

mesjid Subulussalam-di Desa Nyatnyono terlebih dahulu, bahkan beliau 

mohon untuk dibantu menyelesaikan pembangunan masjid 

Nyatnyono,Sunan Kalijaga bersedia, maka berdirilah masjid 

Subulussalam dengan satu tiang (saka) penyangga,namun pada 

perkembangannya dengan semakin bertambahnya pemeluk agama    

Islam,dimana masjid Subulussalam sudah tidak mampu lagi    

menampung  jemaah yang akan beribadah,serta karena    kondisi masjid 

tersebut, telah rapuh termakan usia,maka   pada pertengahan abad ke 

16,bersamaan dengan kedatangan Belanda di tanah Jawa, dibangunlah 

masjid tersebut oleh Kyai Raden PurwoHadi, dengan menambah 3 

tiang(saka) lagisehingga masjid tersebut hingga kini memiliki 4 

tiang(saka)   

Acara di mesjid besar Nyatnyono ini adalah; 

- Mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta   

terjemahannya. 
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- Mendengarkan pembacaan manaqib(biografi tokoh yang   diperingati 

hari wafatnya,dalam hal ini biografi Kyai Haji   Hasan Munadi dan 

Kyai Haji Hasan Dipuro, beserta ketauladanan beliau). 

- Mendengarkan ceramah keagamaan. 

- Puncak acaranya adalah makan tumpeng bersama-sama   seluruh 

tamu undangan masyarakat Desa Nyatnyono, panitia   

penyelenggara. Namun mengingat pada bulan Ramadhan ini             

seluruh umat muslim menjalankan ibadah puasa maka              

susunan acaranya sebagai berikut: 

1) Buka puasa bersama. 

2) Shalat Mahgrib berjamaah 

3) Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran(tadarusan) 

4) Ceramah singkat sambil menunggu waktu shalat Isya 

5) Shalat Isya berjamaah langsung disambung shalat tarawih. 

6) Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. 

7) Pembacaan manaqib(biografi Hasan Munadi) 

8) Ceramah agama untuk tahun 2011 

Dinamika Pelaksanaan Tradisi “Selikuran” di Desa Nyatnyono 

Dalam pelaksanaan tradisi “Selikuran di Desa Nyatnyono,Kecamatan 

Ungaran Barat, Kabupaten Semarang pada malam 20 agustus 2011,  

- Berdasarkan lokasi: kegiatan berlangsung ditiga lokasi berbeda    

Dengan urutan yang tetap sama(tidak berubah) dari awal   

“Selikuran” diadakan, adapun urutannya sebagai berikut: 
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1) Sendang “Kalimah Toyyibah” 

2) Makam/kuburan Waliyuloh Kyai Haji Hasan Munadi,Hasan 

Dipuro 

3) Masjid “Subulussalam” 

- Berdasarkan jenis kegiatan dimasing-masing lokasi, terdapat 

perubahan dibanding tahun-tahun sebelumnya,hal ini mengingat  

jumlah peserta yang mengikuti acara “Selikuran” untuk tahun 2011  

demikian banyak berdasarkan,menurut panitia penyelenggara dan  

surat kabar Suara Merdeka tanggal 21 Agustus 2011,ditulis oleh  

Achiar M Permana,mencapai lebih kurang sepuluh ribu     peserta, 

sementara ketiga lokasi tersebut memiliki keterbataan dalam  

menampung peserta yang mengikuti acara “Selikuran” untuk  

kegiatan yang berlangsung di lokasi: 

1) Sendang Kalimah Toyyibah: 

Selama kegiatan “Selikuran” tidak diperkenankan      padhusan / 

mandi, berendam, sendang hanya digunakan untuk   berwudhu, 

bersuci seperti ketika hendak shalat. 

2) Makam/kuburan Kyai Haji hasan Munadi, Hasan Dipuro 

Ritual berupa tahlilan,pembacaan ayat-ayat Al-Quran serta doa 

yang pahala dari pembacaan tersebut dihadiahkan untuk Kyai 

Haji Hasan Munadi dan Hasan Dipuro,lebih dipersingkat,hal ini 

mengingat jumalah peziarah yang demikian banyak,untuk 
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kegiatan tabur bunga: mawar, stenggi, kantil, untuk tahun ini 

ditiadakan. 

3) Masjid Subulussalam  

Mengingat hampir sebagian besar kegiatan “Selikuran” 

dilakukan disini, termasuk rangkaian kegiatan yang rutin 

dilakukan di bulan  suci Ramadhan seperti:buka puasa 

bersama,shalat Maghrib  berjamaah, shalat Isya berjamaah, 

shalat tarawih, tadarusan(pembacaan)ayat-ayat Al-Quran, 

hingga  kataman(menyelesaikan membaca Al-quran hingga 

tamat),Sahur bersama, ceramah subuh, sholat Subuh berjamaah, 

ditambah acara khusus “Selikuran” yaitu: pembacaan ayat-ayat 

suci Al-Quran beserta arti/tafsir ayat-ayat tersebut,doa yang 

dipanjatkan khusus untuk Kyai Haji Hasan Munadi , manaqib 

(pembacaan biografi Kyai Haji Hasan Munadi), ceramah agama 

yang untuk tahun 2011 berjudul Dengan suri tauladan yang 

beliau Kyai Haji Hasan Munadi, Hasan Dipuro ajarkan,utuk 

selalu menjaga kerukunan umat serta meningkatkan ke T 

takwaan terhadap Allah SWT, puncak acara adalah 

shodakoh/sedekah,”kendurenan” berupa tumpengan yang untuk 

tahun ini, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,dengan 

mempertimbangkan berbagai hal,maka jumlah tumpengan 

sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tumpeng kecil (satu 
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tumpeng cukup untuk makan dua puluh jemaah), sementara 

tahun 2010 hanya satu tumpeng besar. 

Walaupun terdapat beberapa perubahan karena mengikuti 

perkembangan zaman, serta dengan mempertimbangkan jumlah 

jemaah/peserta yang hadir dalam acara “Selikuran” tersebut, hal ini 

tidak mengurangi tingkat ke khusukan/konsentrasi,tenang,ikhlas, serta 

tidak merubah hal-hal pokok dalam acara “Selikuran”,sepert: 

mensucikan diri di Sendang Kalimah Toyyibah, Ziarah makam/kubur 

Kyai Haji Hasan Munadi, Hasan Dipuro, serta “kendurenan” yang di 

lakukan di Masjid Subulussalam. 

  

Foto 4.6 

Gambar Masjid Sibulus Salam 
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D. Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pelaksanaan Acara “Selikuran”   

Pada dasarnya dalam kegiatan apapun terdapat pesan-pesan moral,atau 

nilai-nilai yang dapat diambil sebagai manfaat dalam kehidupan sehari-

hari,seperti halnya dengan tradisi “Selikuran” atau haul Kyai Haji Hasan 

Munadi,banyak nilai luhur yang terkandung didalamnya,kesemuanya ini 

tercermin mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan acara tersebut. 

1. Nilai Musyawarah 

Dalam mempersiapkan acara “Selikuran” ,Kepala Desa sebagai 

pamong,mengumpulkan seluruh warganya di Balai Desa, guna 

membicarakan berbagai hal yang menyangkut kegiatan “Selikuran” 

tersebut,walaupun pertemuan ini dipimpin bapak Kepala Desa,keputusan 

diserahkan kepada seluruh warga Desa Nyatnyono,mereka bermusyawarah 

untuk mencapai mufakat sehingga dapat disimpulkan bagaimana persiapan 

harus dilakukan,baik menyangkut persiapan teknis maupun non teknis 

2. Nilai Tanggung jawab 

Agar segala sesuatu yang telah dimusyawarahkan dapat berjalan lancar 

serta untuk mempermudah koordinasi maka dibentuklah   

kepanitiaan,dimana seluruh panitia bertanggung jawab atas tugas   yang 

telah disepakati menjadi bagiannya,seperti halnya acara   “Selikuran” yang 

diadakan di Desa Nyatnyono pada tahun 2011   ini,kelancaran,ketertiban 

dari acara tersebut merupakan cerminan  dari sikap tanggung jawab dari 

panitia pelaksana pada khususnya dan seluruh warga Desa 

Nyatnyono,yang dengan dedikasi tinggi menyumbangkan 
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pikiran,waktu,tenaga,harta demi kelangsungan dan kelancaran acara 

tersebut. 

3. Nilai Kerukunan 

Sikap rukun merupakan kunci utama dalam mewujudkan suaturencana 

bersama,begitu pula dalam kegiatan “Selikuran”, sikap ini sangat 

dibutuhkan baik dari musyawarah awal dalam mempersiapkan acara ini, 

hingga akhir acara,sikap kerukunan ini tampak nyata bagi warga Desa 

Nyatnyono, mereka tidak lagi melihat dari strata ekonomi, 

golongan/aliran, agama yang dianut. 

4. Nilai Kekeluargan 

Nilai kekeluargaan ini tercermin dari mulai persiapan hingga 

pelaksanaan,seluruh warga Desa Nyatnyono merasa menjadi satu  keluarga 

besar yang sedang mempunyai hajat besar yaitu mengadakan tradisi yang 

sudah berlangsung bertahun-tahun.  

5. Nilai Keagamaan 

Nilai ini jelas tercermin karena dalam acara “Selikuran” semua kegiatan 

bernafaskan Islam,dari mulai menghormati leluhur, memperbaiki dan 

memperbanyak amal ibadah,menjauhkan perbuatan-perbuatan yang 

dilarang agama,apalagi persiapan dan pelaksanaannya dilakukan pada saat 

bulan suci Ramadhan dimana bulan ini seluruh umat Islam diperintahkan 

secara khusus untuk memerangi hawa nafsu,yang menjadi musuh utama 

umat manusia. 
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6. Nilai Ekonomi 

Sudah sejak era otonomi daerah,pada tahun 2001dimana Kabupaten 

Semarang seperti juga Kabupaten/Kota Madya yang lain diseluruh 

Indonesia,berpikir keras,berlomba-lomba menggali potensi daerah, 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD), agar dapat 

membangun,memperbaiki infrastruktur daerahnya serta mensejahterakan 

penduduknya,maka Desa Nyatnyono ditetapkan sebagai salah satu dari 

lima Desa wisata di Kabupaten Semarang, atau lebih spesifik lagi wisata 

religius,terutama karena di desa tersebut terdapat makam tokoh 

kharismatik yang hidup di zaman Wali Songo,beliaupun termasuk tokoh 

penyebar agama Islam di tanah Jawa,kemudian keberadaan Sendang 

Kalimah Toyyibah,yang diyakini memiliki kharomah/energy/khasiat 

tertentu yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit, berdasarkan data  

dari Dinas Pariwuisata Kabupaten Semarang, dalam waktu satu tahun tidak 

kurang dari delapan ratus ribu wisatawan yang mengunjungi Desa 

Nyatnyono,dimana pemasukan terbesar bagi  Desa dan warganya pada 

khususnya terjadi pada saat acara  “Selikuran” berlangsung. 

 

E. Persepsi Masyarakat 

Tradisi “Selikuran” merupakan budaya Islam Jawa yang keberadaannya 

bersamaan dengan masuknya agama Islam di pulau Jawa yaitu sekitar abad ke 

14-an, khususnya tradisi “Selikuran” di Desa Nyatnyono, yang berarti 

memperingati wafatnya Kyai Haji Hasan Munadi  yaitu pada tahun 1591, 
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peringatan  ini merupakan bentuk penghargaan dari seluruh penduduk Desa 

Nyatnyono pada khususnya dan pemeluk agama Islam yang mengetahui,  

mempelajari sejarah penyebaran/syiar agama Islam di tanah Jawa, jelas sekali 

terlihat bahwa waktu tidak menjadikan masyarakat berubah, dalam arti 

melupakan apa yang pernah diajarkan, diperjuangkan Kyai Haji Hasan 

Munadi, dengan “Selikuran” mereka meyakini bahwa inilah cara untuk 

mengungkapkan rasa syukur mereka kepada beliau sehingga dengan penuh 

hikmat,tulus –ikhlas, warga desa melibatkan diri, menyumbangkan baik 

pikiran, tenaga, waktu,hingga uang demi kelancaran kegiatan tersebut. 

Pelaksanaan tradisi “Selikuran” merupakan bentuk pelestarian kebudayaan 

daerah, medapat tanggapan positif  dari masyarakat Desa Nyatnyono pada 

khususnya dan para peserta upacara “Selikuran” yang bukan penduduk Desa 

tersebut pada umumnya, persepsi masyarakat tersebut disajikan dalam bentuk 

tabel sebagai berikut: 

 

 Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi “Selikuran” 

No Golongan 

(usia) 

Pendidikan 

terakhir 

Pendapat 

1. 

 

 

 

 

 

Tua (di atas 30 

tahun) 

 

 

 

 

      SD 

 

 

 

 

 

“Selikuran” wajib diadakan setiap  tahun, 

karena : 

- Amanat/pesan, permintaan dari  para 

leluhur mereka untuk  merawat makam/ 

kuburan Kyai   Haji Hasan Munadi dan 

Hasan   Dipuro,merawat sendang serta 
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      SMP 

 

 

 

 

masjid, untuk menghormati jasa- jasa 

beliau setiap malam ke  20 Ramadhan 

wajib mengirim doa,sedekah berupa 

makanan, yang pahalanya 

diperuntukan,  kepada beliau.-

merupakan salah satu  cara untuk  Syiar 

keagamaan. 

- Mendekatkan diri kepada Allah  SWT 

dengan cara mendalami  pemahaman 

mengenai agama. 

- Melakukan tradisi “Selikuran”  berarti 

juga ibadah. 

- Memberikan pengetahuan  kepada 

generasi penerus  mengenai tatacara 

pelaksanaan  tradisi “Selikuran” dengan 

cara  melibatkan mereka dalam  

pelaksanaan kegiatan tersebut. 

 

Pelaksanaan “Selikuran” harus 

dilaksanakan mengingat: 

- Merupakan kegiatan ibadah  

keagamaan yang telah dilakukan  terus-

menerus setiap tahunnya. 
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     SMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Merupakan sarana meningkatkan  

ketakwaan kepada Allah SWT. 

Merupakan budaya yang   diwariskan 

secara turun-temurun. 

- Dengan melakukan tradisi  “Selikuran” 

dapat meyambung silaturahmi 

(persaudaraan) antar   sesama umat 

beragama. 

- Merupakan bentuk penghargaan  warga 

Desa Nyatnyono, terhadap  perjuangan 

beliau dalam  meyebarkan agama Islam 

di  tanah Jawa. 

 

Tetap mempertahankan tradisi Selikuran”, 

karena: 

- perwujudan dari rasa syukur  kepada 

Allah karena telah  memberikan 

hidayah/petunjuk  melalui Kyai Haji 

Hasan  Munadi,sehingga mereka dapat  

mengenal Islam. 

- Banyak manfaat secara keagamaan 

yang dapat diambil dengan tetap 

melakukan tradisi “Sellikuran” ini, 
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Perguruan 

    Tinggi 

      

 

 

 

 

 

 

 

seperti:  pemahaman ayat-ayat Al-

Quran, cara menerapkan ayat-ayat 

tersebut ke dalam kehidupan 

bermasyarakat,apa saja pelajaran yang 

diberikan Kyai Haji Hasan Munadi 

dalam melakukan syiar Islam. 

- Tradisi “Selikuran” yang merupakan 

“haul” Kyai Haji Hasan Munadi,adalah 

ciri khas Desa Nyatnyono yang tidak 

dimiliki Desa manapun.-dengan 

ditetapkannya Desa Nyatnyono sebagai 

“Desa Wisata” Kabupaten Semarang, 

maka tradisi ini harus tetap ada.  

Tradisi “Selikuran” harus diadakan karena: 

- Merupakan bentuk kepatuhan generasi 

kini terhadap generasi terdahulu,untuk 

melaksanakan amanat yang 

diwasiatkan: menghormati leluhur 

dengan cara mendoakan, bersedekah 

uang, tenaga, pikiran, makanan, 

kemudian pahala yang diperoleh dari 

bersedekah tesebut di hadiahkan kepada 

Kyai Haji Hasan Munadi. 
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       SD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- eksistensi Desa Nyatnyono  sebagai 

Desa Wisata Religius  jelas,karena 

memiliki budaya yang merupakan 

warisan dari  leluhur pada abad ke 14-

an  yang tetap dilaksanakan hingga kini. 

- Tradisi “Selikuran” merupakan sarana 

yang dapat digunakan untuk 

menjadikan Desa Nyatnyono dikenal 

secara luas,membuat pembanggunan 

infrstruktur desa menjadi lebih baik,dan 

pada akhirnya kondisi ekonomi warga 

Desa meningkat. 

 

Tradisi “Selikuran” sebaiknya  tetap 

dilakukan karena: 

- Mendapat tambahan pemasukan   yang 

cukup. 

- Mendapat pengetahuan dan  

pengalaman dalam mengadakan  suatu 

kegiatan yang berskala cukup 

besar(melibatkan ribuan  orang) 

- Mendapatkan tambahan wawasan dari 

tamu/peserta yang datang dari berbagai 
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Muda(dibawah 

30 tahun) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daerah. 

- Mendapat pengetahuan  keagamaan. 

- mendapat pengetahuan secara rinci 

mengenai tahap demi tahap dari mulai 

persiapan hingga pelaksanaan 

tradisi”Selikuran”. 

 

Tradisi “Selikuran”harus tetap 

dilaksanakan karena: 

- Membuka peluang usaha kerajinan 

tangan untuk sovenir khas dari Desa 

Nyatnyono,makanan, kaos, topi, dan 

sebagainya. 

- Mendapat tambahan penghasilan. 

- Menjalin silaturahim baik antara 

sesama penduduk desa maupun dengan 

peserta dari luar desa. 

- Menambah pengetahuan keagamaan. 

- Mendapat pengetahuan mengenai 

kehidupan bermasyarakat.  
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     SMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perguruan  

   Tinggi 

 

Tradisi “Selikuran” harus tetap 

diselenggarakan karena: 

- memberikan banyak manfaat,secara 

ekonomi, sosial, keagamaan. 

- merupakan budaya yang wajib dijaga 

dan dilestarikan. 

- Mendapat pengalaman dalam 

menyelenggarakan acara dalam  skala 

besar. 

- Tradisi “Selikuran” merupakan alat 

pemersatu warga Desa Nyatnyono. 

 

Tradisi “Selikuran”,harus tetap 

diselenggarakan mengingat: 

- Tradisi “Selikuran” merupakan sarana 

untuk mengembangkan kegiatan 

ekonomi produktif. 

- Tradisi “Selikuran”perlu dilestarikan, 

dengan cara  menyelenggarakannya, 

maka secara otomatis,terjadi proses  

pembelajaran bagi generasi  

selanjutnya,mengenai persiapan  dan 

pelaksanaannya. 
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- merupakan kekayaan budaya daerah 

yang mengandung nilai sejarah dan 

nilai luhuryang dapat tercermin dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga dapat 

membentuk pribadi luhur yang beradab 

serta berbudaya. 

- Adanya tradisi “Selikuran” yang setiap 

malam ke 20 Ramadhan diperingati 

seluruh warga Desa Nyatnyono yang 

memeluk agama Islam,yang akhirnya 

menjadikan pembangunan infrastruktur, 

kondisi ekonomi masyarakat,tingkat 

pendidikan rata-rata warga Desa 

Nyatnyono lebih maju dibanding desa-

desa lain disekitarnya atau bahkan se 

Kabupaten Semarang.                                                  

 

F. Pembahasan 

Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi “Selikuran” berdasarkan hasil 

wawancara dengan  nara sumber yang digolongkan menurut usia (dibagi 

antara golongan tua-muda), serta strata pendidikan (SD, SMP, SMA,  

Perguruan Tinggi), diketahui bahwa mereka berkeinginan tradisi 

“Selikuran”tetap dilakukan karena tradisi tersebut merupakan cikal bakal 
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serta jati diri masyarakat Desa Nyatnyono dan akan mendukung sepenuhnya, 

hal ini tampak sekali terlihat dari pelaksanan kegiatan “Selikuran” yang 

diadakan pada tanggal 20 Agustus 2011 yaitu kelancaran dan ketertiban, 

seluruh perencanaan kegiatan yang telah dibicarakan panitia pelaksana 

berjalan sesuai rencana, seluruh warga desa Nyatnyono secara bahu-

membahu membantu demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan tersebut. 

Terdapat perbedaan yang sangat mendasar mengenai pernyataan mereka 

untuk tetap mempertahankan tradisi “Selikuran” hal ini tentunya karena 

faktor usia dan strata pendidikan. 

Upaya yang dilakukan masyarakat untuk melestarikan tradisi “Selikuran”   

dengan terus menerus memperingati tradisi “Selikuran” tersebut melibatkan 

pemuda-pemudi dalam kepanitiaan pelaksanaan tradisi “Selikuran” tersebut. 

Merawat tempat-tempat yang dijadikan tujuan dalam tradisi “Selikuran” 

seperti: sendang Kalimah Toyibah,Makam Kyai Haji Hasan Munadi, Mesjid 

Subulussalam, secara gotong royong. Secara terus menerus dan turun-

temurun menceritakan sejarah Desa Nyatnyono, Kyai Haji Hasan Munadi, 

Sendang Kalimah Toyyibah. Membuka situs di internet tentang Desa 

Nyatnyono yang telah dijadikan menjadi Desa Wisata.  

 


