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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 

 Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap 

mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (yaitu) orang-orang yang 

beriman dan mereka selalu bertakwa. (Q.S Yunus: 62-63) 

 Tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada prasangka baik, karena didalam 

prasangka baik terdapat keselamatan dan keberuntungan. Di dalam kekuasaan 

rahmat Allah SWT sirnalah amalmu seperti amal setiap makhluk. Di dalam 

rahasia Allah,yang dititipkan pada makhluk-Nya terdapat sesuatu yang 

mengharuskan untuk berkeyakinan bahwa semua makhluk adalah Auliya” 

(wasiat Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi ra) 
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1. Bapak dan Ibuku yang tercinta, dengan segala kasih 

sayang, keikhlasan, doa dan pengorbanannya. 
2. Kakakku (Endhelz) dan Adekku (Wawan) tersayang 

terimakasih atas segala motivasi dan dukungannya. 
3. Sahabatku: Reco de el el...  
4. Keluarga besar Sumijan Al Kasromi 
5. Rekan-rekan Pendidikan Sejarah Angkatan 2002 
6. Almamaterku. 

 

 

 



 vi

PRAKATA 

 

Bismilahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Puji Syukur saya sebagai penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 

segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skipsi ini. 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar 
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penulis selesaikan.  
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kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terimaksih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang Prof. Dr. H. A.T Sugito, S.H., M.M 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Drs. Sunardi, M.M 

3. Ketua Jurusan Sejarah Drs. Jayusman, M.Hum 

4. Dosen Pembimbing I Prof. H. Abu Su’ud yang telah memberikan bimbingan, 

dorongan, motivasi dan pengarahan dalam penelitian maupun dalam 
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kesempatan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian ini 
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Listiowati, Tutik. 2007. Pengaruh Keberadaan Makam Sunan Hasan Munadi 
Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Dan Ekonomi Masyarakat Desa Nyatnyono 
Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 1980 - 2006. Skripsi. 
Pendidikan Sejarah Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Semarang. xv + .... Halaman. 
 

Kata Kunci: Pengaruh, Makam Sunan Hasan Munadi, Sosial Budaya dan 
Ekonomi 

Di Kabupten Semarang terdapat situs-situs peninggalan sejarah khususnya 
pada masa perkembangan Islam dengan ditemukannya masjid dan makam wali 
dan tokoh-tokoh terkemuka dan sangat berperan pada masa itu. Salah satunya 
makam Sunan Hasan Munadi yang ditemukan di Desa Nyatnyono Kecamatan 
Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang hingga saat ini terkadang masih 
menjadi tanya apakah makam itu adalah makam yang sebenarnya atau bukan, 
yang berarti hanya petilasan sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di 
kalangan masyarakat luas. Keberadaan makam Sunan Hasan Munadi tersebut 
ternyata menimbulkan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat setempat, 
terutama dalam bidang sosial budaya dan ekonominya.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana latar 
belakang berdirinya makam Sunan Hasan Munadi di Desa Nyatnyono Kecamatan 
Ungaran Barat Kabupaten Semarang (2) Bagaimanakah sejarah perkembangan 
makam Sunan Hasan Munadi di Desa Nyatnyono Kec. Ungaran Kab. Semarang 
tahun 1980 – 2006 dan (3) Bagaimana pengaruh keberadaan makam Sunan Hasan 
Munadi terhadap kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Desa 
Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Penelitian ini 
bertujuan: (1) Mengetahui latar belakang berdirinya makam Sunan Hasan Munadi 
di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang (2) 
Mengetahui sejarah perkembangan makam Sunan Hasan Munadi di Desa 
Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang tahun 1980 – 2006 
dan (3) Mengetahui pengaruh adanya keberadaan makam Sunan Hasan Munadi 
terhadap kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Desa Nyatnyono 
Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode historis yang terdiri dari: (1) Heuristik, (2) Kritik 
Sumber, (3) Interpretasi, dan (4) Historiografi. Sedangkan dalam teknik 
pengumpulan data menggunakan: (1) Studi Kepustakaan, (2) Studi Lapangan 
(Observasi) dengan pendekatan fenomenologi, dan (3) Wawancara yang 
dikumpulkan dari berbagai sumber atau informan.  

Latar belakang adanya makam Sunan Hasan Munadi di Desa Nyatnyono 
Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang merupakan salah satu bentuk dan 
bukti/situs penyebaran agama Islam pada awal perkembangannya di daerah 
Ungaran dan Kabupaten Semarang, Desa Nyatnyono pada khususnya sehingga 
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kemudian ada upaya dari masyarakat sekitar sebagai bentuk penghormatan kepada 
para wali, ulama atau auliyak yang berperan terhadap pengembangan ajaran 
agama Islam di daerah Kabupaten Semarang yang diyakini oleh sebagian besar 
masyarakatnya untuk selalu menghormati orang-orang suci atau keramat dalam 
bentuk fisik dibangunnya makam yang sebenarnya atau bukan (petilasan), untuk 
merawat dan memperbaiki keberadaan makam tersebut. Adapun Pengaruh yang 
ditimbulkan dari keberadaan makam Sunan Hasan Munadi terhadap kehidupan 
masyarakatnya dapat diketahui dalam bidang sosial budaya dan ekonomi. Dampak 
terhadap kehidupan sosial yaitu bidang Syi’ar agama Islam dimana terdapat 
keramaian masyarakat untuk berziarah ke makam tersebut dalam bentuk upacara-
upacara ritual keagamaan seperti acara khol, tahlil dan Yasinan pada setiap malam 
Jum’at Kliwon dan Pon.  Selain itu, keberadaan makam tersebut juga memberikan 
dampak terhadap organisasi sosial dalam menciptakan masyarakat muslim yang 
religius karena adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang sering dilakukan dalam 
berbagai perkumpulan seperti kelompok-kelompok karang taruna, kelompok 
organisasi PKK desa dan kelompok-kelompok pengajian. Sedangkan dampak 
budaya terkihat dari sistem nilai budaya adanya tradisi ziarah dan upacara-upacara 
ritual keagaamaan yang memberikan corak dan nilai terhadap budaya masyarakat 
Desa Nyatnyono, yaitu religi yang dalam hal ini merupakan kepercayaan atau 
keyakinan yang bersifat turun-temurun dari nenek moyang yang masih 
menimbulkan sinkretisme yaitu perpaduan antara budaya lama (pra-Islam) dengan 
budaya Islam. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya upacara ritual keagamaan 
yang memadukan antara budaya lama (pra-Islam) di mana adanya cara-cara yang 
dilakukan oleh masyarakat pra-Islam seperti membakar kemenyan, menabur 
bunga dan sebagainya dengan budaya Islam yang dalam pelaksanaanya 
menggunakan doa-doa ayat suci Al-Qur’an. Sedangkan rangkaian dari sistem nilai 
budaya dan religi menimbulkan adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa Nyatnyono, berupa pelaksanaan khol setiap tahunnya pada 
tanggal 21 Romadlon (bulan puasa), tiap malam Jum’at dan selalu diakhiri dengan 
acara selamatan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
(Allah) terkait dengan keberadaan makam tersebut. Selain itu, budaya gotong 
royong pada diri masyarakat dalam menumbuhkan rasa yang sama untuk 
mempunyai kewajiban untuk turut menjaga kelestarian sejarah tersebut hingga 
bisa diwariskan kepada generasi mereka sebagai rasa syukur dan bangga atas 
adanya makam Sunan Hasan Munadi di Desa Nyatnyono. Bidang pendidikan juga 
memberi pengaruh dalam proses pembelajaran di sekolah, khususnya di 
Kabupaten Semarang, tokoh Sunan Hasan Munadi dikenal sebagai tokoh yang 
menyebarkan agama Islam di Indonesia khususnya di pulau Jawa, lebih khusus 
lagi yaitu di daerah Ungaran/Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Di Desa 
Nyatnyono juga ada Madrasah Diniyah (MD) ”Sunan Hasan Munadi”, yang 
membantu meningkatkan pendidikan informal bagi masyarakat Nyatnyono. 
Dilihat dari segi ekonomis, keberadaan makam Sunan Hasan Munadi di Desa 
Nyatnyono membawa dampak positif bagi masyarakat yaitu selain pembangunan 
sarana dan prasarana yang baik dan yang pasti menjamin kesejahteraan 
masyarakat meningkat yang menyebabkan perekonomian di dusun terpencil diatas 
gunung (perbukitan) menjadi hidup dan keuntungan dari pendapatan desa 
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bertambah sehingga mempercepat gerak ekonomi masyarakat setempat yang pada 
akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pemerintah desa 
setempat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh keberadaan makam 
Sunan Hasan Munadi terhadap kehidupan sosial budaya dan ekonomi 
masyarakatnya sangat nyata. Dalam bidang sosial budaya memberikan corak dan 
ciri khusus dalam kehidupan suatu masyarakat berupa sistem nilai budaya, religi 
dan adat istiadat. Hal ini dapat dilihat dari bidang sosial adanya keramaian 
msyarakat dalam aktivitas ritual atau upacara-upacara keagamaan sebagai bentuk 
Syi’ar agama Islam serta adanya sarana pendidikan berupa MD sangat membantu 
meningkatkan pendidikan masyarakat yang dinilai cukup baik yang kemudian 
akan meningkatkan sosial ekonomi pada masyarakatnya.. 

Hasil penelitian ini memberikan saran yaitu diharapkan dapat bermanfaat 
bagi masyarakat, pemerintah untuk tetap menjaga dan mengelola hasil-hasil 
peninggalan budaya lokal, serta bagi para peneliti agar dapat melakukan 
penelitian terhadap hasil-hasil peninggalan budaya dan sejarah lokal yang 
semakin jarang diketahui dan seringkali menjadi tanda tanya antara teori dan 
kenyataan yang ada dalam masyarakat serta  diharapkan pula agar tidak terjadi 
praktik-praktik kejahatan sosial dan agama seperti kemusyrikan, pelacuran, 
pencurian dan sebagainya.     
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kehidupan sosial budaya masyarakat pada umumnya meliputi 

berbagai aspek kehidupan dan kehidupan peradaban manusia yang terus 

menerus mengalami perkembangan. Agama merupakan salah satu unsur yang 

mendominasi kehidupan sosial suatu masyarakat. Di Indonesia mempunyai 

beberapa jenis agama yang dianut oleh masyarakatnya. Agama Islam 

merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang 

sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama Islam dan 

agama-agama lain di Indonesia telah disyahkan dan dijadikan sebagai 

pedoman hidup yang berisi norma-norma atau kaidah-kaidah dalam 

masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang. 

Pada awalnya Islam disebarkan dan diajarkan oleh para pedagang 

dari mancanegara seperti Arab, Mesir, Persia, Gujarat dan India yang 

direflesikan ke dalam budaya masyarakat setempat melalui perantara 

walisanga (sembilan wali) atau para ulama. Islam di Indonesia muncul secara 

berkesinambungan melalui daerah-daerah pesisir di pantai utara jawa 

(Pantura). Wilayah pesisir merupakan jalur di mana segala aktifitas baik 

perdagangan maupun sinkretisme budaya disalurkan sehingga dapat dikatakan 
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sebagai suatu tempat yang mempunyai manfaat yang tinggi pada waktu awal 

sejarah Islam dan agama-agama lain seperti Hindu dan Budha yang 

dikenalkan kepada masyarakat yang ada di Nusantara (Syam, 2005:5). 

Dalam masyarakat jawa, penyebar agama Islam dikenal sebutan 

walisanga yang berarti 9 (sembilan) wali yaitu 9 (sembilan) orang yang 

mencintai dan dicintai Allah. Mereka dipandang sebagai ketua kelompok dari 

sejumlah besar mubaligh Islam yang bertugas mengadakan dakwah Islam di 

daerah-daerah yang belum memeluk agama Islam di Jawa. Adapun 9 

(sembilan) wali tersebut antara lain : Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan 

Ampel, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan 

Kalijaga (disebutkan merupakan ayah dari Sunan Hasan Munadi), Sunan 

Kudus dan Sunan Muria. Islam mulai dianut oleh masyarakat-masyarakat 

pesisir utara Jawa diketahui dengan adanya bukti penulisan sejarah oleh Ma 

Huan, penulis Cina yang mengunjungi daerah pesisir jawa dan memberikan 

suatu laporan di dalam bukunya yang berjudul Ying-Yai Sheng-Lan 

(peninjauan tentang pantai-pantai samudra yang disusun pada tahun 1451) 

bahwa hanya terdapat 3 (tiga) macam penduduk Jawa yaitu orang-orang 

muslim di Barat, orang Cina (beberapa di antaranya beragama Islam) dan 

orang Jawa yang menyembah berhala. Adanya sebuah batu nisan muslim kuno 

yang bertarikh 822 H (1419 M) telah ditemukan di gresik, salah satu 

pelabuhan terpenting di Jawa Timur. Batu nisan itu merupakan tanda makam 

seseorang yang bernama Malik Ibrahim yang menurut tradisi-tradisi lokal, 
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tradisi yang tidak tertulis menyebutkan bahwa Malik Ibrahim adalah salah satu 

dari sembilan wali Islam yang pertama (Wali Sanga) di Jawa (Rickleff,1991). 

Banyak hipotesa dari teori tentang penyeberan agama di Jawa pada 

khususnya terutama di pesisir utara pulau jawa. Bermula dari sebuah kerajaan 

Islam di Jawa yakni Kerajaan Demak yang dipimpin oleh pemimpin yang 

sangat arif dan bijaksana serta mempunyai akhlak yang mulia yaitu Raden 

Patah, di mana rakyat pada saat itu hidup dalam kemakmuran, kesejahteraan 

dan ketentraman, sebab pola pemerintahan yang diterapkan berasaskan 

Demokrasi (bermusyawarah) dan kerja sama yang harmonis antara ulama dan 

pemimpinnya. Sehingga kerajaan Demak mengalami kemajuan yang sangat 

pesat dan disegani. Keberhasilan yang dicapai oleh kerajaan Demak tersebut 

tidak luput dari berperannya seorang ulama/Waliyulloh yang berpangkat 

menjadi Tumenggung. Beliau adalah Waliyulloh/Sunan Hasan Munadi. 

Beliaulah yang memimpin tentara kerajaan Demak dalam melawan segala 

kejahatan, keangkuhan yang ingin menggoyahkan kerajaan. Beliau juga 

merupakan figure pemimpin yang pemberani, bijaksana, berwibawa, kuat 

(ampuh/sakti). Namun beliau tidak selamanya menetap di kerajaan bahkan 

pangkat yang beliau sandang ditinggalkannya. Kebesaran, kemegahan, 

kemewahan juga dilepaskan. Ini disebabkan beliau selalu mengingat 

kondisi/keadaan di luar kerajaan masih banyak sekali yang harus beliau 

perjuangkan termasuk di sebelah selatan dari Demak (dalam hal ini daerah 

Ungaran), di mana rakyatnya masih banyak yang hidup dalam kegelapan 

iman. Mereka belum mendapat petunjuk yang benar yang diridloi oleh Allah. 
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Mereka masih kebingungan dalam memilih tata cara yang baik untuk 

beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Masih banyak di antara mereka yang 

menyembah batu, pohon, hantu, setan dan lain-lain.  

Pada saat itulah Sunan Hasan Munadi bertekad menyampaikan 

ajaran-ajaran yang haq (benar) yang menuju keridloan Allah. Dengan sifat 

beliau yang arif dan bijaksana serta berbudi luhur dan penuh kasih sayang dan 

tidak membeda-bedakan kasta, beliau meninggalkan kerajaan menuju ke arah 

selatan kerajaan. Dalam perjalanannya beliau berusaha mendekati, mengajak 

rakyat kecil untuk beriman dan beribadah kepada Allah. Ketika sampai di 

Gunung Suralaya beliau berkhalwat (bertapa:istilah jawa) memohon pada 

Allah agar dalam perjuangannya bisa sukses. Setelah kira-kira 100 (seratus) 

hari beliau bertapa di Gunung Suralaya ketika beliau akan meninggalkan 

tempatnya terdapat sebuah masjid (ada yang mengatakan kayu yang 

berlubang/calon bedug). Yang kemudian dari peristiwa itu beliau dikatakan 

dalam istilah jawa : lagi menyat wis ana, artinya baru bangun sudah ada. Yang 

kemudian menjadi nama Nyatnyono. Maka kemudian beliau menetap di 

tempat tersebut untuk membangun masjid, di mana dijadikan sebagai 

tempat/pusat kegiatan beliau menyampaikan ajaran-ajarannya hingga beliau 

wafat yang kemudian dimakamkan tidak jauh dari tempat tersebut (Trah 

Keluarga Besar Nyatnyono). 

Studi ini sepenuhnya terfokus pada keberadaan makam Sunan Hasan 

Munadi, yang dalam hal ini sangat menarik untuk dikaji yaitu mengetahui 

apakah itu benar-benar yang ada di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran 
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Barat Kabupaten Semarang adalah makam Sunan Hasan Munadi serta 

mengkaji pengaruh yang ditimbulkan dari adanya makam tersebut terhadap 

kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat sekitarnya. Menurut survey 

awal, peneliti memperoleh gambaran bahwa pada awalnya keberadaan makam 

di Desa Nyatnyono tersebut sudah cukup dikenal oleh masyarakat sekitar, 

termasuk ketika makam tersebut mengalami proses pemugaran pada tahun 

1980 telah banyak menunjukkan keterlibatan masyarakat sekitar. Bentuk 

keterlibatan yang lain di antaranya diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan 

kemasyarakatan/sosial, misal pada acara khaul dan 10 (sepuluh) hari terakhir 

di bulan Ramadhan atau yang lebih dikenal dengan istilah Selikuran, yang di 

antaranya dilakukan dalam rangka untuk memperoleh kemudahan dalam 

menjalankan usaha dan lainnya. Sumbangan-sumbangan suka rela pun mereka 

lakukan sebagai wujud kepedulian itu, yang bisa digunakan untuk 

pemeliharaan makam tersebut. 

Adanya tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar adalah 

merupakan bentuk penghormatan tentang keberadaan makam tersebut. Selain 

itu, juga diketahui tentang adanya sebuah air keramat yang dapat/diyakini bisa 

menyembuhkan penyakit gatal, yang lokasinya berada di sekitar makam 

tersebut.  

Dari uraian tersebut di atas, sangat menarik untuk diketahui sejarah siapa 

sesungguhnya Sunan Hasan Munadi yang makamnya dijumpai di Desa 

Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Selain itu, dari hasil 

penelitian ini diharapkan dapat diungkap sejarah yang tersimpan. Itu menjadi 
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dasar dan akar pemikiran untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam 

penelitian dengan judul : PENGARUH KEBERADAAN MAKAM SUNAN 

HASAN MUNADI TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA DAN 

EKONOMI MASYARAKAT DESA NYATNYONO KECAMATAN 

UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG TAHUN 1980 - 2006. 

 

B. Permasalahan 

 

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1.  Bagaimana latar belakang berdirinya makam Sunan Hasan Munadi di Desa 

Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang? 

2. Bagaimanakah sejarah perkembangan makam Sunan Hasan Munadi di 

Desa Nyatnyono Kec. Ungaran Kab. Semarang tahun 1980 - 2006? 

3. Bagaimana pengaruh keberadaan makam Sunan Hasan Munadi terhadap 

kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Desa Nyatnyono 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang?          

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui latar belakang berdirinya makam Sunan Hasan Munadi di 

Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. 
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2. Mengetahui sejarah perkembangan makam Sunan Hasan Munadi di Desa 

Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang tahun 1980 - 

2006. 

3. Mengetahui pengaruh adanya keberadaan makam Sunan Hasan Munadi 

terhadap kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Desa 

Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian mengenai sejarah Sunan Hasan Munadi di Desa Nyatnyono 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang itu dapat diharapkan dapat 

memberikan manfaat, antara lain : 

1. Secara Teoritik 

a.  Memberikan penjelasan tentang informasi keberadaan makam Sunan 

Hasan Munadi di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang. 

b. Menghilangkan keraguan mengenai keberadaan makam Sunan Hasan 

Munadi di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten 

Semarang. 

c. Menghilangkan kebimbangan mengenai adanya kepastian yang 

maksimal mengenai informasi keberadaan makam Sunan Hasan 

Munadi di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten 

Semarang. 
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2. Secara Praktik 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, pemikiran dan 

perbandingan dalam penulisan selanjutnya. 

b. Dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat sekitarnya agar dapat 

memelihara makam Sunan Hasan Munadi yang merupakan salah satu 

bukti sejarah. 

c. Dapat direncanakan sebagai pengembangan tempat wisata dan 

pembangunan aspek lain seperti museum. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk membatasi suatu permasalahan dalam penelitian ini maka 

penulis membatasi ruang lingkup dari penelitian yang melingkupi ruang 

lingkup temporal dan spatial. 

1. Lingkup Spatial 

Merupakan ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah 

daerah Ungaran tepatnya di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang, yaitu tempat di mana terdapat makam Sunan Hasan 

Munadi. 

2. Lingkup Temporal 

Lingkup temporal penelitian ini yaitu dari tahun 1980 - 2006 

dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa tahun 1980 merupakan 

tahun dipugarnya kompleks makam Sunan Hasan Munadi oleh masyarakat 
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setempat yang kini menyadari arti pentingnya makam itu dan pada tahun 

tersebut merupakan tahun di mana terjadi perbaikan dan pengembangan 

(pemugaran) pemeliharaan makam yang dilakukan oleh orang-orang yang 

mengaku keturunan Sunan Hasan Munadi dan masyarakat sekitar. Tahun 

2006 merupakan situasi di mana diperoleh keadaan/kondisi terkini/terbaru 

keberadaan makam tersebut sehingga pada tahun tersebut juga dijadikan 

peneliti sebagai batas waktu penelitian. 

 

F.  Tinjauan Pustaka 

 

Agama Islam yang menjadi agama terbesar di Indonesia saat ini hingga 

sekarang belum diketahui secara pasti kapan mulai masuk Indonesia. 

Demikian pula kedatangan Islam kali pertama ke Jawa masih belum dapat 

dipastikan (Notosusanto, 1984: 4). 

Pendapat-pendapat para ahli yang mengemukakan masalah kedatangan 

Islam di Indonesia Masih berbeda-beda. Secara garis besar terbagi menjadi 2 

(dua) pendapat. Sebagian ahli berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia 

dimulai pada abad ke-13, terutama di Samudera Pasai. Sedangkan pendapat 

kedua mengemukakan datangnya agama Islam sudah diawali pada abad ke-7 

Masehi. Pendapat ini didasarkan atas teori berita-berita Cina dar Zaman Tang 

yang menceritakan orang-orang Tashih (orang-orang Arab) membatalkan 

niatnya untuk menyerang Kerajaan Holing di bawah pemerintahan Ratu Shima 

pada tahun 674 M. Untuk pendapat pertama bahwa Islam masuk ke Indonesia 
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abad XIII, berdasarkan akibat keruntuhan dinasti Abasiah pada tahun 1258 M. 

Selain itu diperkuat pula oleh berita Marcopolo tahun 1292 M, berita Van 

Battutah abad XIV serta nisan-nisan kubur Sultan Malik Al Saleh tahun 1297 

dfi Samudera Pasai.  

J.C. Van Leur berpendapat bahwa masuknya agama Islam masuk ke 

Indonesia abad XIII dengan melalui Sumatera Utara yang merupakan Kota 

Pelabuhan. Para pelaut dan pedagang Islam seringkali singgah bahkan 

menetap membentuk pemukiman di sekitar bandar. Adanya kemerosotan 

kekuasaan politik kerajan-kerajaan Hindu serta tegaknya kekuasaan dinasti 

Mongol pada tahun 1526 M. Kesemuanya itu memungkinkan agama Islam 

untuk berkembang di Indonesia dan dari Malaka kemungkinan menyebar ke 

kota-kota pelabuhan di sebelah timur laut pulau Jawa.  

Sependapat dengan Van Leur, yaitu H.J De Graff dalam bukunya yang 

berjudul Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Jawa, antara lain menerangkan 

bahwa di Sumatera Utara para penguasa di beberapa kota pelabuhan penting 

sejak paruh kedua abad XIII sudah menganut Islam. Pada zaman ini hegemoni 

politik di Jawa Timur masih di tangan raja-raja beragama Syiwa dan Buddha, 

di Kediri dan Singasari, di daerah pedalaman. Besar sekali kemungkinan 

bahwa pada abad XIII di Jawa sudah ada orang-orang Islam menetap. Sebab 

jalan perdagangan laut menyusuri pantai Timur Sumatera melalui laut Jawa ke 

Indonesia bagian Timur, sudah ditempuh sejak zaman dahulu (H.J de Graff, 

1986: 18).  
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Berbeda dengan pendapat Van Leur dan H.J de Graff, dalam bukunya 

”Riwayat Kedatangan Islam di Indonesia”, H.A Abdul Salim menyebutkan 

bahwa penyiaran agama Islam ke Indonesia bersamaan dengan masuknya 

agama Islam ke Tiongkok pada abad XVII M. Di Sumatera dan di Jawa pada 

abad VII M sudah ada yang memeluk agama Islam. Pada tahun 756 M banyak 

pedagang Islam di Kanton. Alasan yang dikemukakannya karena sejak dahulu 

hubungan perdagangan antara Arab dan Tiongkok telah ramai, bahkan pada 

abad IX tidak ada kapal bangsa asing selain pedagang Islam yang berlayarda 

singgah di Smnatera serta Jawa sebagai jalur perdagangan internasional. 

Menurut Nugroho Notosusanto bahwa pada waktu kerajaan Sriwijaya 

mengembangkan kekuasaannya pada sekitar abad VII dan VIII. Selat Malaka 

sudah mulai dilalui oleh pedagang-pedagang muslim dalam pelayarannya ke 

negeri-negeri di Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan berita Cina 

Zaman Tang, pada abad-abad tersebut diduga masyarakat muslim telah ada, 

baik di Kanfu (Kanton) maupun di Sumatera (Notosusanto, 1984 :1).  

Pendapat-pendapat para ahli sejarah tersebut bagaimanapun juga tidak 

dapat disalahkan, karena masing-masing terdapat kebenaran dan fakta yang 

mendukung suatu peristiwa sejarah, hanya faktor waktu. Seperti yang 

dirumuskan oleh Sartono Kartodirjo bahwa sejarah diartikan sebagai suatu 

proses perkembangan dalam kejadian-kejadian sepanjang masa yang telah 

lampau.  
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Ditinjau dari perkembangannya dapat dikatakan bila pada mulanya 

agama Islam telah berkembang di masyarakat Jawa dengan melalui beberapa 

macam cara, yaitu :  

1. Melalui Saluran Perdagangan 

Hal itu sejalan dengan kesibukan lalulintas perdagangan abad VII hingga 

abad XVI. Pada saat itu pedagang Muslim (Arab, Persia dan India) turut 

serta dalam perdagangan dengan negeri barat, tenggara dan timur benua 

Asia. Penggunaan perdagangan sebagai saluran Islamisasi sangat 

menguntungkan karena kaum muslim tidak ada pemisahan anatara 

kegiatan berdagang dan kewajiban menyampaikan ajaran Islam kepada 

pihak lain. Di samping itu juga karena situasi dan kondisi politik beberapa 

kerajaan kecil yang berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pusat 

kerajaan yang sedang mengalami kekacauan dan perpecahan 

(Notosusanto, 1984; 188-189). 

2. Melalui Perkawinan 

Para pedagang muslim atau ulama melakukan perkawinan dengan wanita-

wanita setempat. Dari perkawinan itu membentuk inti masyarakat muslim, 

kemudian membentuk pertalian kekerabatan yang lebih besar antara pihak 

keluarga laki-laki dan keluarga wanita. Melalui perkawinan pula, Islam 

menjangkau berbagai lapisan, baik rakyat golongan bawah, kaum 

bangsawan ataupun raja-raja pribumi. Ini terjadi karena adanya 

perkawinan antara pedagang atau ulama dengan anak bangsawan, anak 

adipati atau anak raja. 
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3. Dengan dakwah Islamiah yang dengan sengaja telah dilakukan oleh para 

alim ulama. Dakwah Islamiah diajarkan melalui ajaran-ajaran tasawuf, 

cabang-cabang kesenian maupun aspek-aspek budaya lain. Para ulama 

yang menyebarkan agama Islam oleh masyarakat Jawa disebut para wali, 

dari perkataan wali Allah atau sahabat Allah. Wali Allah adalah orang 

yang sangat cinta pada Allah dan sangat tinggi pengetahuannya tentang 

agama serta yang sanggup mengorbankan jiwa raganya demi kepentingan 

Islam. Di kalangan masyarakat Jawa para wali dikenal dengan sebutan 

Walisanga, yang artinya Wali Sembilan karena berjumlah 9 (sembilan) 

orang. 

Dalam penyebaran agama Islam di pulau Jawa selanjutnya, Walisanga 

memegang peranan penting. Kesembilan wali tersebut adalah Maulana Malik 

Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Drajad, Sunan 

Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Ada pula yang 

menyebutkan nama-nama lain dalam walisanga, yaitu nama Syeh Siti Jenar. 

Ajaran Syeh Siti Jenar yang menganut aliran Syiah ini pada perkembangannya 

menyimpang dari ajaran Allah. 

Proses Islamisasi di Indonesia tidak tejadi melalui kekerasan 

melainkan berusaha untuk menarik masyarakat pada ajaran agama Islam 

dengan jalan damai, di antaranya dengan menggunakan unsur kebudayaan 

lama yakni wayang dan gamelan. Dalam hal ini wali mengubah lakon-lakon 

dan gending-gending baru yang diisi dengan nafas serta jiwa ajaran-ajaran 

keagamaan. Cara yang demikian memudahkan penyampaian ajaran Islam 
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kepada masyarakat Jawa sehingga masyarakat pun tertarik untuk memeluk 

agama Islam. 

Dengan cara-cara itu agama Islam dalam waktu yang singkat telah 

berhasil menarik banyak pengikut, apalagi Islam tidak mengenal tingkatan 

masyarakat atau kasta seperti dalam agama lain. Agama Islam cepat menyebar 

terutama di daerah-daerah pesisir. 

Di daerah pesisir Islam masuk dengan cara yang lebih mudah dan 

dalam karena bersifat sangat terbuka terhadap kehidupan kosmopolitan 

dibandingkan di daerah pedalaman yang memiliki budaya agraris yang lebih 

tertutup. Para ahli sejarah telah membuktikan dengan berbagai hasil penelitian 

di daerah pesisir di Phantang (yang berada di pusat wilayah Champa) atau di 

Leran (yang berada di pesisir utara Sumatra) atau di Malaka (yang berada di 

pesisir besar semenanjung Melayu) dan Islam di kerajaan Mataram, Jawa 

Tengah selama pengenalan Islam ke wilayah-wilayah tersebut (Azra, 2002). 

Soekmono menjelaskan tentang kedatangan Islam di Jawa tidak dapat 

diketahui secara pasti. Senada dengan hal tersebut, Abdul Jamil dkk (2000:28-

34) juga berpendapat bahwa masuknya Islam di Jawa sampai sekarang masih 

menimbulkan hasil telaah yang sangat beragam. Namun begitu, penyebaran 

agam Islam di Jawa ditandai dengan bukti-bukti sejarah dalam bentuk makam 

(batu nisan), masjid, ragam hias, dan tata kota. 

1. Makam 

Sebagaimana telah disebutkan di atas yaitu adanya bukti-bukti 

sejarah berupa prasasti-prasasti (kebanyakan batu nisan), yaitu dengan 
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ditemukannya bukti sejarah paling faktual berupa batu nisan kubur Fatimah 

binti Maemun di Leran Gresik yang berangka tahun 475 H (1028 M). Pada 

nisan makam itu tercantum prasasti berhuruf dan berbahasa Arab, yang 

menyebutkan bahwa itu adalah kubur Fatimah binti Maemun bin 

Hibatallah, yang meninggal pada tanggal 7 Rajab 475 H. 

Selain itu, ditemukan juga sebuah batu nisan muslim kuno yang 

bertarikh 822 H (1419 H) di Gresik, yang merupakan salah satu pelabuhan 

terpenting di Jawa Timur dan beberapa catatan musafir. Bukti-bukti lain 

berupa peninggalan purbakala dari abad 13 Masehi tentang adanya 

komunitas masyarakat beragama Islam pada waktu itu, yaitu ditemukannya 

batu-batu nisan yang merupakan makam orang-orang muslim Jawa di bekas 

ibu kota Majapahit sekitar Trowulan. Kecuali itu, ada berita dari seorang 

musafir Cina yang bernama Ma Huan yang pada tahun 1416 mengunjungi 

Gresik dan menceritakan bahwa banyak orang muslim yang tinggal di 

Gresik. 

2. Masjid 

Berdirinya sebuah masjid di suatu wilayah memberikan petunjuk 

adanya komunitas muslim di wilayah tersebut. Banyak bangunan masjid 

ditemukan di Jawa, misal masjid Demak. Ciri khas bangunan masjid di 

Jawa, biasanya dibangun di sebelah Barat alun-alun, yaitu sebuah lapangan 

persegi yang ditanami rumput dan terdapat hampir di semua kota kabupaten 

dan kecamatan. 
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3. Ragam Hias 

Dengan diterimanya ajaran Islam sebagai penuntun hidup yang baru 

di Jawa, lahirlah beberapa ragam hias baru, yaitu kaligrafi dan stiliran. 

Kaligrafi yaitu suatu bentuk karya seni yang berupa tulisan huruf dan angka 

Arab yang menampakkan unsur estetis/keindahannya. Misal, kaligrafi pada 

nisan Fatimah binti Maemun. Sedangkan stiliran, yaitu penggayaan 

terhadap ragam hias binatang. Misal, pada sebagian panil relief di 

Mantingan pada Gapura B di Sendangduwur. 

4. Tata Kota 

Dari data arkeologi yang terkumpul dapat diketahui tata kota / 

komponen utama kota-kota tersebut, yaitu kraton / pusat pemerintahan, 

alun-alun, masjid agung, pasar, pemukiman penduduk, pemakaman serta 

sarana pertahanan keamanan. Contoh, Kota Yogyakarta dan hampir 

sebagian besar kota kabupaten/kodya di sepanjang pantura seperti Brebes, 

Tegal, Pemalang dan Batang.   

Depdikbud dalam sebuah catatannya tentang masa sejarah dituliskan 

bahwa para pembawa dan penyebar Islam adalah melalui saluran-saluran 

Islamisasi yang berkembang di Indonesia adalah para pedagang-pedagang, 

mubaligh, orang-orang yang dianggap wali atau keramat. Saluran-saluran 

Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian 

dan dakwah. 

Berdasarkan cerita tradisional dalam babad tanah Jawa yang mendapat 

gelar wali dianggap sebagai pembawa dan penyebar Islam di daerah-daerah 
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Islam yaitu di daerah-daerah pesisir. Di Jawa terkenal dengan nama 

“Walisanga” atau wali sembilan (telah disebutkan di atas). Para wali tersebut 

menjadi penyebar agama Islam di kalangan masyarakat di pesisir utara pulau 

Jawa. Peranan para wali bukan hanya memberikan dakwah Islamiyah saja, 

melainkan juga sebagai dewan penasehat dan pendukung para raja yang 

memerintah. Mereka (para wali) dianggap memiliki kelebihan-kelebihan, 

tenaga gaib dan kekuatan batin yang lebih.  

Islam di Jawa berkembang melalui pesisir dan terus berkelanjutan ke 

wilayah pedalaman. Kontak kebudayaan antara para pedagang yang sering 

singgah di wilayah pesisir pada masa awal Islam di Jawa yang menyebabkan 

adanya proses tarik menarik antara budaya lokal dengan budaya luar yang tak 

jarang mengahsilkan dinamika budaya masyarakat setempat yang kemudian 

terjadi adalah Sinkretisme dan atau akulutrasi budaya, seperti praktek Iman di 

dalam ajaran Islam akan tetapi masih mempercayai berbagai keyakinan lokal 

(Nur, 2005). 

Di pesisir utara pulau Jawa sesungguhnya banyak dijumpai makam 

para wali (penyebar Islam) pada awal Islamisasi, misalnya di Tuban dijumpai 

makam Sunan Bonang yaitu di Tuban kota. Seperti halnya di daerah Ungaran 

tepatnya di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang 

ditemukan pula sebuah masjid yang di sekitar komplek tersebut terdapat pula 

sebuah makam yang disebut-sebut sebagai makam Sunan Hasan Munadi 

(dipercaya sebagai salah satu putra dari Kanjeng Sunan Kalijaga) yang juga 

merupakan seorang wali/waliyulloh selain dari kesembilan wali yang telah 
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disebutkan di atas. Sunan Hasan Munadi dikenal sebagai tokoh sejarah dan 

seorang waliyulloh yang juga perintis penyiar agama Islam di daerah Ungaran 

dan sekitarnya pada umumnya dan Nyatnyono khususnya. 

Makam beliau, Sunan Hasan Munadi kemudian dijadikan sebagai 

salah satu bukti/situs penyebaran agama Islam pada awal perkembangannya di 

daerah Ungaran dan Kabupaten Semarang, Desa Nyatnyono pada khususnya. 

Selanjutnya dalam mengkaji pengaruh dari adanya makam tersebut terhadap 

kehidupan sosial budaya masyarakat maka dalam buku Kontjaraningrat seperti 

“Kebudayaan Jawa” dan “Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan” 

sebagaimana dikemukakan bahwa kebudayaan mengandung pengertian yang 

luas dan memiliki banyak unsur dan mewujudkan diri dalam berbagai 

perwujudan. 

Pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat dalam 

beragama oleh Taufik Abdullah dikatakan sebagai suatu bentuk integrasi 

mutlak dalam sejarah dan masyarakat yaitu penghayatan ajaran dan 

penjelmaan keutuhan ajaran tersebut dalam pribadi dan corak hubungan sosial 

yang merupakan bagian dari tradisi yang menguasai masyarakat dan 

pemikiran Islam. 

Konsep Islam tentang masyarakat membentuk Islam dalam masyarakat 

Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi, melibatkan sosial yang menyangkut 

masyarakat dan kebudayaan. Hubungan manusia dengan Tuhan berbentuk tata 

agama sedangkan hubungan manusia dengan manusia membentuk sosial. 

Sosial membentuk masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan yang 
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dipergunakan dalam istilah Islam adalah hubungan pertama itu berbentuk 

ibadah dan kedua muamalah (Sidi, 1978). 

Sejarah lokal masyarakat studi yang terkait dengan 2 (dua) aspek 

tradisi kesejarahan yang tumbuh dan melekat dalam suatu komunitas. Sejarah 

makam Sunan Hasan Munadi di Desa Nyatnyono, Ungaran merupakan bagian 

dari sejarah lokal yang diwujudkan dalam tradisi penulisan sejarah dalam 

bentuk penulisan sejarah dalam lingkup terbatas dan meliputi suatu lokalitas 

tertentu. 

 

G.  Metode Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. 

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman 

dan peninggalan masa lampau. Oleh sebab itu, penelitian ini akan penulis 

tempuh dengan melakukan prosedur penelitian sejarah menurut Louist 

Gottschalk (1975: 32), yaitu terdiri dari 4 (empat) langkah kegiatan yang 

saling berurutan, sehingga yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. 

Keempat langkah tersebut, yaitu Heuristik (pencarian atau penemuan sumber), 

kritik sumber, interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penyajian dalam 

bentuk cerita sejarah). 

1. Heuristik (pencarian atau penemuan sumber) 

Sebagai langkah pertama dalam penelitian sejarah ini adalah 

dengan cara heuristik. Heuristik merupakan kegiatan untuk mencari atau 
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menghimpun data dan sumber-sumber sejarah atau bahan untuk bukti 

sejarah seperti dokumen, naskah atau arsip, surat kabar, maupun buku-

buku referensi lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan 

dibahas.  

Secara umum sumber sejarah dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : 

a. Sumber Primer, yaitu kesaksian daripada seseorang saksi dengan mata 

kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang terkait atau dengan 

alat mekanik yang hadir pada peristiwa yang diceritakan atau lebih 

dikenal dengan saksi pandang mata. 

b. Sumber Sekunder, yaitu kesaksian dari siapapun yang bukan 

merupakan saksi pandangan mata yakni seorang yang tidak hadir 

dalam peristiwa yang dikisahkan (Gottschalk,1975: 35). 

Pada tahap Heuristik ini peneliti mencari literatur-literatur 

kepustakaan yaitu buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Sumber-sumber yang diperoleh dengan riset kepustakaan 

serbaguna sebagai pembanding, pelengkap dan penganalisa guna 

memperdalam permasalahan yang dibahas. Kegiatan ini dimaksud untuk 

memperoleh data dengan cara membaca buku-buku, majalah, surat kabar, 

arsip, dokumen dan sebagainya. Di dalam studi kepustakaan akan 

diperoleh data yang bersifat primer dan sekunder. Adapun beberapa buku 

yang dapat dijadikan referensi dalam skripsi ini adalah Islam Nusantara 

(Jaringan Global dan Lokal), Mengerti Sejarah (Terjemahan: Nugroho 

Notosusanto), Sejarah Kebudayaan Islam, Islam dan Kebudayaan Jawa, 
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Sejarah Nasional Indonesia Jilid III, Sejarah Indonesia Modern 

(Terjemahan:Dharmono Hardjowidjono), Islamisasi di Jawa (Wali Songo, 

Penyebar Islam di Jawa Menurut Penuturan Babad), Legenda II Desa 

Nyatnyono, dan Sejarah Waliyulloh Hasan Munadi dan Hasan Dipuro 

Serta Sejarah Air Keramat serta masih banyak sumber lain yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini. 

Penulis juga mengadakan penelitian lapangan untuk mendapatkan 

bukti-bukti sejarah, baik primer maupun sekunder yang sesuai dengan 

masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis mencari sumber atau bukti-

bukti sejarah di beberapa perpustakaan, seperti : 

a. Arsip Kantor Bapeda Kabupaten Semarang 

b. Arsip Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang 

c. Perpustakaan Jurusan Sejarah dan Perpustakaan Universitas Negeri 

Semarang  

d. Perpustakaan wilayah Jawa Tengah di Semarang 

Studi lapangan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghimpun 

jejak sejarah dengan cara terjun langsung ke lapangan. Dalam penelitian 

ini studi lapangan yang akan dilakukan nanti adalah di Desa Nyatnyono 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, di mana daerah ini 

merupakan tempat makam Sunan Hasan Munadi. Teknik ini bermanfaat 

untuk bahan pembanding antara berbagai sumber tertulis dengan keadaan 

yang sesungguhnya di lapangan. Untuk meneliti adanya pengaruh dalam 

kehidupan masyarakat maka digunakan studi yang mengkaji hal yang 
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berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di daerah. Jadi, berdasarkan 

buku penelitian Mulyana, data yang dihasilkan setelah penelitian dianalisis 

secara berkesinambungan sejak awal hingga akhir dengan mencari model, 

pola, atau tema sehingga dapat diperoleh suatu hasil penelitian yang lebih 

terarah dan sempurna. 

 Penulis juga mencari sumber lisan yaitu melakukan wawancara 

langsung dengan tokoh-tokoh atau orang yang mengalami langsung dan 

tidak langsung dan hidup saat peristiwa itu terjadi. Menurut 

Koentjaraningrat, teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi 

yang berupa tanggapan pribadi, pendapat atau opini serta keyakinan. 

Metode ini dilakukan dengan suatu tujuan khusus untuk mencari 

keterangan atau pendapat secara lisan dari seorang responden dengan 

bercakap-cakap dan berhadapan muka mengenai apa yang dirasakan, 

dipikirkan dan diakui. 

Adapun dalam melakukan wawancara ini peneliti menerapkan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menyusun rambu-rambu pertanyaan yang digunakan dalam 

wawancara 

b.  Menetapkan serta menghubungi tokoh-tokoh yang akan diwawancarai 

c. Pengaturan waktu dan tempat wawancara 

d. Pelaksanaan wawancara setelah diadakan perjanjian dengan tokoh 

yang dimaksud 

e. Pengolahan hasil wawancara 
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Beberapa narasumber seperti para kiai dan tokoh masyarakat 

yang khusunya terkait dengan pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan makam Sunan Hasan Munadi di Desa Nyatnyono 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, yang diajukan 

seluas-luasnya kepada para responden, yang menjadi sasaran peneliti 

dalam wawancara ini, antara lain : 

a. Kepala Desa Nyatnyono Kec. Ungaran Barat 

b. Tokoh-tokoh masyarakat dan sesepuh desa 

c. Juru kunci dan beberapa masyarakat sekitarnya.  

Adapun dalam pelaksanaan wawancara ini peneliti menggunakan 

teknik wawancara bebas terpimpin artinya berbentuk pertanyaan yang 

diajukan kepada responden bersifat terbuka dan terarah. Teknik ini 

merupakan kombinasi atau gabungan dari teknik wawancara terpimpin 

dengan wawancara tidak terpimpin (Sartono, 1980:190). 

 

2. Kritik Sumber 

Kritik Sumber adalah tahap penilaian atau pengujian terhadap 

sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan, dilihat dari sudut 

pandang nilai kebenarannya. Kebenaran dari sumber-sumber sejarah ini 

dapat diteliti secara otentisitas maupun kredibilitasnya, sehingga benar-

benar dapat teruji keasliannya. Dalam kritik sumber ini peneliti melakukan 

2 (dua) cara, yaitu kritik ekstern dan intern. 
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a.  Kritik Ekstern 

Dapat digunakan untuk menentukan keaslian dan keautentikan 

suatu sumber sejarah. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan 

kritik ekstern terhadap sumber yang berupa dokumen, arsip dan 

laporan hasil musyawarah. Hal ini berusaha menjawab pertanyaan 

keaslian sumber sejarah, misalnya : kapan dan di mana serta dari bahan 

apa sumber tersebut ditulis. Sumber utamanya merupakan sumber-

sumber sejarah yang sejaman. 

b. Kritik Intern (Dalam)  

Penulis melakukan kritik intern dengan tujuan untuk mencari 

nilai pembuktian yang sebenarnya dari isi sumber sejarah. Kritik dalam 

dilakukan terutama untuk menentukan apakah sumber itu dapat 

memberikan informasi yang dapat dipercaya atau tidak 

(Notosusanto,1972: 21). 

Kritik intern ini dilakukan setelah penulis selesai membuat 

kritik ekstern, setelah diketahui otentisitas sumber, maka dilakukan 

kritik intern untuk melakukan pembuktian apakah sumber-sumber 

tersebut benar-benar merupakan fakta historis. 

Kritik dalam ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimana 

nilai pembuktian yang sebenarnya dari sumber itu, berhubungan 

dengan hasil yang diperoleh. Untuk itu diperlukan 2 (dua) cara, yaitu : 

1) Penilaian Intrinsik sumber yaitu proses yang dimulai dengan 

menentukan sifat dari sumber-sumber itu, apakah sumber tersebut 
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cocok dengan kajian penelitian atau tidak agar peneliti tidak 

terjebak dalam pemakaian sumber yang asal-asalan. 

2) Menbandingkan kesaksian-kesaksian berbagai sumber yaitu di 

mana proses ini dilakukan dengan cara menjelaskan kesaksian dari 

sumber yang ada sehingga mirip, mana yang sesuai dengan kajian 

penulis dan mana yang tidak perlu diambil sehingga akan 

mendapatkan sumber-sumber yang saling berkaitan dan berbobot. 

Kritik intern dapat dilakukan dengan membandingkan antara data yang 

satu dengan data yang lainnya, yang merupakan hasil studi 

kepustakaan. Tujuan dari kritik intern ini adalah untuk menetapkan 

kebenaran dan dapat dipercaya isi dari sumber tersebut. 

  

3. Interpretasi  

Langkah selanjutnya adalah interpretasi yaitu usaha untuk 

mewujudkan rangkaian fakta yang bersesuaian satu dengan yang lain dan 

menetapkan artinya. Atau usaha untuk menetapkan makna yang saling 

berhubungan dari fakta yang satu dengan fakta yang lain. Proses 

menyusun, merangkaikan antara satu fakta sejarah dengan fakta sejarah 

yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat dimengerti dan 

bermakna. Tujuannya agar data yang ada mampu untuk mengungkap 

permasalahan yang ada sehingga diperoleh pemecahannya. Dalam proses 

interpretasi tidak semua fakta dapat dimasukkan tetapi harus dipilih mana 

yang relevan dengan gambaran cerita yang hendak disusun. 
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4. Historiografi 

Historiografi merupakan langkah terakhir dari metode sejarah yang 

penulis lakukan. Tahap ini merupakan langkah penulisan sejarah yang 

disusun secara logis, menurut urutan kronologis dan tema yang jelas serta 

mudah dimengerti yang dilengkapi dengan pengaturan bab atau bagian-

bagian yang dapat membangun urutan kronologis dan tematis. Penelitian 

ini berdasarkan fakta-fakta yang semula merupakan pikiran fakta-fakta 

yang terpisah-pisah antara satu dengan yang lain menjadi satu rangkaian 

cerita yang masuk akal dan mendekati kebenaran. Artinya dalam suatu 

kegiatan penelitian yang dimulai dengan proses Heuristik, kritik dan 

interpretasi tidak akan terungkap tanpa dibuat suatu kesimpulan dalam 

bentuk ceritera yang siap disajikan.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM DESA NYATNYONO  

KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG 

 

 

A.  Geografis Nyatnyono 

 

Secara astronomi, letak daerah Kabupaten Semarang yaitu antara 

110°14’54,75” sampai dengan 110°39’3” BT dan  7°3’57” sampai dengan 

7°30” LS. Secara topografi Kabupaten Semarang terletak di sebelah Selatan 

Kota Semarang dalam wilayah ex karesidenan Semarang bagian Selatan dan 

terletak pada jalur lintas Semarang-Yogyakarta/Solo. 

Secara ekonomis Kabupaten Semarang terletak pada jalur lalu lintas 

jalan Jakarta-Surabaya yang sangat padat terutama lalu lintas darat baik jalur 

kereta api maupun angkutan jalan raya, juga jalur lintas Semarang-

Yogyakarta/Solo.  

Secara administrasi Kabupaten Semarang merupakan daerah propinsi 

Jawa Tengah, yang terdiri dari 17 kecamatan dan 235 desa dan 6 kelurahan, 

mempunyai luas wilayah sekitar 95.020,674 Ha atau 950.206.740 m2. Batas-

batas administrasi Kab. Semarang meliputi : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kab. Demak 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Boyolali dan Kab. Magelang 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Boyolali dan Kab. Grobogan 
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4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Temanggung dan Kab. Kendal 

Di tengah-tengah wilayah Kab. Semarang terdapat Kota Salatiga, memiliki 

rata-rata ketinggian antar kecamatan berbeda-beda. Tempat terendah terdapat 

di Desa Candirejo Kec. Ungaran Timur sedangkan tempat tertinggi terdapat di 

Desa Batar Kec. Getasan. Mempunyai suhu rata-rata sekitar 24°C pada musim 

Barat (Asia) dan antara 27°-32°C pada musim Tenggara (Australia), namun 

bervariasi pada siang dan malam hari tergantung pada keadaan angin, musim 

dan curah hujan. 

Desa Nyatnyono merupakan wilayah Kecamatan Ungaran Barat, 

Kabupaten Semarang yang mempunyai luas 425 Ha dengan batas wilyah 

sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lerep. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gogik. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan/Wilayah Kabupaten Temanggung. 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kel. Genuk. 

Kondisi geografis Desa Nyatnyono mempunyai ketinggian tanah dari 

permukaan laut ± 700 M dengan keadaan topografi tinggi dan suhu udara rata-

rata 18°C. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan ± 4 km. Jarak dengan 

Ibukota kabupaten Semarang ± 3 km, jarak dari Ibukota propinsi ± 23 km dan 

jarak dari Ibu Kota Negara ± 603 km (Data Monografi Desa Nyatnyono, 

2006). 
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Gunung Suralaya yang telah disebutkan di atas terletak di sebelah 

Barat Laut wilayah Desa Nyatnyono yang merupakan daerah lereng atau 

perbukitan di mana makam Sunan Hasan Munadi berada. 

 

B.  Kondisi Ekonomi Sosial Budaya Desa Nyatnyono 

 

Latar belakang sosial agama masyarakat Nyatnyono mayoritas 

memeluk agama Islam. Kehidupan sosial budaya masyarakat Nyatnyono, yang 

mayoritas adalah buruh dan sebagian lainnya adalah petani dan pedagang 

masih menyimpan nilai-nilai tradisional keturunan asli dalam hal ini masih 

memegang teguh adat istiadat. Adat istiadat secara turun temurun berasal dari 

nenek moyangnya dan sudah mentradisi. Akan tetapi ada juga warga 

masyarakat yang sudah tidak melaksanakan tradisi-tradisi yang ada. Karena 

biasanya mereka merupakan pendatang dari luar desa atau daerah, hal tersebut 

dapat dilihat pada upacara-upacara yang menyangkut dasar kehidupan seperti 

upacara kelahiran, pernikahan, kematian yang semuanya masih dilaksanakan 

secara teratur oleh masyarakat walaupun ada beberapa tradisi yang juga telah 

mengalami pergeseran karena arus modernisasi. Masyarakat sebagian besar 

beragama Islam, akan tetapi mereka masih mempercayai terhadap kehidupan 

yang berbau mitos-mitos yang mempengaruhi pola kehidupan mereka. 

Secara etnis sebagian besar penduduk Desa Nyatnyono adalah berasal 

dari Jawa dan tidak ada pelapisan sosial dalam masyarakatnya. Dilihat dari 

sistem mata pencahariannya, buruh sekitar 60%, petani ± 10%, pedagang ± 
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5% dan sisanya 25% adalah PNS dan lainnya. Kondisi sosial budaya 

masyarakat merupakan hal yang menyangkut pola adat istiadat, pandangan 

hidup serta sistem nilai yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Pola adat 

istiadat masyarakat Nyatnyono tidak berbeda jauh dengan daerah lain di Jawa 

Tengah yang masih dipengaruhi kebudayaan Jawa. Penduduk Nyatnyono 

sebagian besar memeluk agama Islam. 

 Dalam kehidupan masyarakat walupun memeluk Islam namun mereka 

juga masih melakukan ritual-ritual orang jawa, yang dalam istilahnya 

Kejawen, seperti ziarah kubur dengan menaburkan bunga pada makam/kubur 

yang dikunjungi.    

Pola pemukiman Desa Nyatnyono tergolong 80% tergolong baik, 

sanitasi dan pemeliharaan kebersihan desa baik, hal ini sangat dipengaruhi 

oleh keberadaan makam Sunan Hasan Munadi yang sering didatangi oleh 

masyarakat dari luar daerah Desa Nyatnyono. Desa Nyatnyono berkembang  

karena adanya pengaruh yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan ritual 

keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat di kompleks makam Sunan Hasan 

Munadi.  

Dari segi pendidikan masyarakatnya, Desa Nyatnyono termasuk cukup 

baik, terlihat dari jumlah warga desa yang telah menempuh pendidikan yang 

sudah dikatakan lebih baik dari masyarakat desa pada umumnya yang masih 

kurang sadar terhadap pentingnya pendidikan dalam kehidupan, minimal 

pendidikan dasar 9 tahun telah mereka raih, yaitu untuk SD sebanyak 2.570 

orang (83,60%) dan SMP sebanyak 240 orang (7,81%). Ini menunjukkan 
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tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan cukup baik 

meski untuk SMP masih menunjukkan jumlah yang kecil.  

Adapun kondisi ekonomi sosial masyarakat Nyatnyono, dapat dilihat 

pada gambar tabel berikut ini: 

Tabel 1. Jenis Penduduk  

No. Jenis Penduduk Jumlah Prosentase 

1. 

2. 

Laki-laki 

Perempuan 

2.702 

2.860 

49%

51%

 J u m l a h 5.562 100%
(Sumber: Data monografi Desa Nyatnyono tahun 2006) 

Tabel 2. Agama  

No. A g  a m a Jumlah Prosentase 

1. 

2. 

3. 

Islam 

Kristen 

Katolik 

5.544 

15 

3 

99,67%

0,27%

0,06%

 J u m l a h 5.562 100%
(Sumber: Data monografi Desa Nyatnyono tahun 2006) 

Tabel 3. Tingkat Pendidikan  

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

TK 

SD 

SLTP 

SLTA 

Akademi 

PT 

15 

2.570 

240 

160 

69 

20 

0,49%

83,60%

7,81%

5,21%

2,25%

0,65%

 J u m l a h 3.074 100%
(Sumber: Data monografi Desa Nyatnyono tahun 2006) 
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Tabel 4. Mata Pencaharian 

No. Mata Pencaharian Jumlah Prosentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Petani 

Buruh Tani 

Buruh/Swasta 

PNS 

Pengrajin 

Pedagang 

Lain-lain 

102 

211 

1.176 

152 

64 

117 

140 

5,20%

10,75%

59,94%

7,75%

3,26%

5,96%

  7,14%

 J u m l a h 1.962 100%
(Sumber: Data monografi Desa Nyatnyono tahun 2006) 

 

C.  Sekilas Sejarah Desa Nyatnyono 

 

Setiap wilayah desa tertentu pasti mempunyai sejarah atau latar 

belakang yang sangat melekat dengan kehidupan masyarakatnya dan 

seringkali memberikan  corak dan ciri khusus desa atau daerah tersebut. 

Seperti halnya pada Desa Nyatnyono yang merupakan tempat di mana peneliti 

melakukan penelitian mengenai  pengaruh keberadaan makam Sunan Hasan 

Munadi terhadap kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat desa 

tersebut.  

Menurut cerita dari masyarakat sekitar, nama Desa Nyatnyono 

diperoleh ketika Sunan Hasan Munadi berkhalwat (bertapa:istilah jawa) di 

Gunung Suralaya, yaitu tempat beliau memohon pada Allah agar dalam 

perjuangannya untuk menyebarkan / mensiarkan agama Islam bisa sukses. 

Setelah kira-kira 100 (seratus) hari beliau bertapa di Gunung Suralaya, ketika 
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beliau akan meninggalkan tempatnya terdapat sebuah masjid (ada yang 

mengatakan kayu yang berlubang/calon bedug). Yang kemudian dari peristiwa 

itu beliau dikatakan dalam istilah jawa : lagi menyat wis ana, artinya baru 

bangun sudah ada. Yang kemudian menjadi nama Nyatnyono (Versi ke-1). 

Ada juga yang menyebutkan nama Nyatnyono diperoleh ketika terjadi 

pertengkaran fisik yang berkembang menjadi perkelahian massal antara putra 

Sunan Hasan Munadi dari istri yang di daerah Semarang, yaitu Sunan Hasan 

Dipuro dengan putra Sunan Hasan Munadi dari istri yang di daerah Jawa 

Timur untuk memperebutkan makam Sunan Hasan Munadi yang ketika itu 

sudah wafat dan dimakamkan di daerah Jawa Timur tersebut, yang kemudian 

dimenangkan oleh Sunan Hasan Dipuro. Kemudian dengan kesaktiannya 

Sunan Hasan Dipuro mengangkat makam beserta tanahnya (dalam bahasa 

Jawa: menyatke dan ono, digabung Nyatnyono, versi ke-2 asal-usul Desa 

Nyatnyono) dan dipindahkan ke tempat yang sekarang kemudian dikenal 

dengan nama Desa Nyatnyono (Wawancara dengan Sdr. Wawan pada tanggal 

10 Maret 2007, penduduk Dusun Sendangan Desa Nyatnyono). Desa 

Nyatnyono merupakan salah satu desa yang mempunyai situs sejarah tentang 

Islamisasi di daerah Semarang bagian Selatan dengan ditemukannya makam 

dan bangunan Masjid kuno peninggalan jaman Islam di daerah Kabupaten 

Semarang. Sedangkan versi ke-3 berasal dari pembicaraan antara Sunan Hasan 

Munadi atau Bambang Kertonadi (BK) dan Ki Cogomo, berdasarkan Legenda 

II Desa Nyatnyono (Pemerintah Kabupaten Semarang Dinas Pendidikan 

Tahun 2004) yang ditulis oleh Hernowo Sudjendro, S.Sn, yaitu ketika beliau 
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kembali ke dusun Sendangan dan bertemu dan bertanya dengan Ki Cogomo, 

“Ki, apakah di sekitar sini ada tempat yang cocok dan biasa digunakan untuk 

mendekatkan diri kepada Sang Pencipta?” Ki Cogomo menjawab, “Nyat ana 

ngger, soko kene mlaku munggah ing kono ono bebaturan kang kulina kanggo 

nyenyuwun marang Gusti kang akarya Loka”. Kemudian BK berkata, “Kalau 

memang ada Ki, aku mohon bantuannya bersama kawan-kawan untuk 

membangun masjid di tempat itu. Dan sebagai pengingat desa tersebut kuberi 

nama Desa Nyat Ana. Pada akhirnya Desa Nyat Ana dikenal menjadi Desa 

Nyatnyana / Nyatnyono 

Pada awalnya sebuah kerajaan Islam di Jawa yakni Kerajaan Demak 

yang dipimpin oleh pemimpin yang sangat arif dan bijaksana serta mempunyai 

akhlak yang mulia yaitu Raden Patah, di mana rakyat pada saat itu hidup 

dalam kemakmuran, kesejahteraan dan ketentraman serta kerja sama yang 

harmonis antara ulama dan pemimpinnya. Sehingga kerajaan Demak 

mengalami kemajuan yang sangat pesat dan disegani. Keberhasilan yang 

dicapai oleh kerajaan Demak tersebut tidak luput dari berperannya seorang 

ulama/Waliyulloh yang berpangkat menjadi Tumenggung. Beliau adalah 

Waliyulloh/Sunan Hasan Munadi. Beliaulah yang memimpin tentara kerajaan 

Demak dalam melawan segala kejahatan, keangkuhan yang ingin 

menggoyahkan kerajaan. Beliau juga merupakan figure pemimpin yang 

pemberani, bijaksana, berwibawa, kuat (ampuh/sakti). Namun beliau tidak 

selamanya menetap di kerajaan bahkan pangkat yang beliau sandang 

ditinggalkannya. Kebesaran, kemegahan, kemewahan juga dilepaskan. Ini 

disebabkan beliau selalu mengingat kondisi/keadaan di luar kerajaan masih 
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banyak sekali yang harus beliau perjuangkan termasuk di sebelah selatan dari 

Demak (dalam hal ini daerah Ungaran), di mana rakyatnya masih banyak yang 

hidup dalam kegelapan iman. Mereka belum mendapat petunjuk yang benar 

yang diridloi oleh Allah. Mereka masih kebingungan dalam memilih tata cara 

yang baik untuk beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Masih banyak di 

antara mereka yang menyembah batu, pohon, hantu, setan dan lain-lain. Pada 

saat itulah Sunan Hasan Munadi bertekad menyampaikan ajaran-ajaran yang 

haq (benar) yang menuju keridloan Allah. Dengan sifat beliau yang arif dan 

bijaksana serta berbudi luhur dan penuh kasih sayang dan tidak membeda-

bedakan kasta, beliau meninggalkan kerajaan menuju ke arah selatan kerajaan, 

yang sekarang dikenal dengan Ungaran. Pada waktu itu kultur budaya yang 

sangat kental adalah kultur budaya Hindhu-Budha sehingga mewarnai 

kehidupan masyarakatnya beserta kepercayaan Animisme dan Dinamismenya. 

Kemudian pada masa perkembangan Islam, Nyatnyono merupakan pusat 

penyebaran agama Islam di daerah Kabupaten Semarang dan sekitarnya, 

dengan bukti ditemukannya makam (petilasan) wali di Desa Nyatnyono (Trah 

Keluarga Besar Nyatnyono).  

Sampai sekarang ini, Desa Nyatnyono muncul sebagai desa yang 

religius karena masyarakatnya sangat erat berhubungan dengan kegiatan-

kegiatan keagamaan karena disebabkan adanya makam (petilasan) para ulama 

dan wali yang sangat dihormati oleh masyarakat tersebut. Jadi, berdasarkan 

keterangan tersebut di atas Desa Nyatnyono telah ada sejak masa Hindhu 

Budha dan sebelum adanya Islamisasi lokal di daerah Kabupaten Semarang 

sebelum abad ke-13 dan 14. Namun dalam hal ini terjadi anakronisme yaitu 
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terjadi karena belum dilakukannya penelitian secara akademis atau penelitian 

keilmuan, sehingga uraian tersebut hanya berdasarkan catatan Arsip 

pemerintahan daerah setempat (Kabupaten Semarang), cerita rakyat atau 

legenda masyarakat setempat. Uraian tersebut lebih banyak didasarkan atas 

legenda atau cerita rakyat, oleh karena itu ketepatan waktu tidak bisa 

diandalkan. 
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BAB III 

KEBERADAAN MAKAM SUNAN HASAN MUNADI DI DESA 

NYATNYONO 

 

 

A. Latar Belakang Keberadaan Makam Sunan Hasan Munadi di Desa 

Nyatnyono 

 

Dalam Agama Jawa, mengenal banyak sekali tokoh yang dianggap 

keramat yang biasanya termasuk adalah antara lain, yaitu: guru-guru agama, 

tokoh-tokoh historis maupun setengah historis, yang dikenal orang melalui 

kesusastraan Babad, tokoh-tokoh pahlawan dari cerita mitologi yang dikenal 

melalui wayang dan lain-lain. Tetapi juga tokoh-tokoh yang menjadi terkenal 

dari suatu kejadian tertentu atau justru karena jalan hidupnya yang tercela 

(Koentjaraningrat 1994: 325). 

Sejalan dengan pemikiran tersebut makam Sunan Hasan Munadi 

dianggap sebagai makam seseorang atau tokoh yang dianggap keramat atau 

suci, Adanya makam tersebut karena diyakini oleh sebagian besar masyarakat 

Nyatnyono bahwa Sunan Hasan Munadi pernah datang dan menetap di Desa 

Nyatnyono dan mengembangkan ajaran agama Islam. Tokoh Sunan Hasan 

Munadi merupakan tokoh historis yang berperan dalam penyebaran agama 

Islam, sehingga dalam masyarakat mendapat tempat yang terhormat. 

Penghormatan tersebut dalam bentuk tradisi berziarah ke makam walaupun 

37
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dalam kenyataannya seringkali dijumpai banyaknya makam yang dianggap 

tokoh yang sama. Hal ini terjadi karena masyarakat menganggap tempat 

singgah, duduk dan sebagainya dianggap makam, sehingga menimbulkan 

banyak kontroversi baik dari kalangan akademis maupun dalam masyarakat 

itu sendiri. Dalam menanggapi hal tersebut, peneliti hanya mengfokuskan 

salah satu makam Sunan Hasan Munadi yang berada di Desa Nyatnyono 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, sebab makam tersebut 

sangat mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten 

Semarang khususnya dalam sosial budayanya. 

Sunan Hasan Munadi merupakan tokoh penyebar agama Islam yang 

berasal dari Kerajaan Islam di Jawa, yaitu Demak. Masyarakat sangat antusias 

dan merasa bangga akan adanya makam tersebut, karena dengan adanya 

makam Sunan Hasan Munadi tersebut menjadikan warga masyarakat 

Nyatnyono penuh dengan keberkahan. (Wawancara dengan Bapak Kyai Haji 

Arif pada tanggal 10 Maret 2007, merupakan juru kunci makam Sunan Hasan 

Munadi)    

Pada mulanya keadaan makam kurang mendapat perhatian yang lebih 

dari masyarakat. Makam ini mulai dipercaya sebagai makam Sunan Hasan 

Munadi karena keyakinan akan seorang ulama / kyai yang berkeyakinan 

bahwa di Desa Nyatnyono terdapat makam seorang penyebar agama Islam 

yang sangat terkenal di daerah tersebut. Kemudian masyarakat Nyatnyono 

merawat dan memelihara makam tersebut sebagai makam keramat. Pada tahun 

1980-an muncul gagasan dari seorang kyai yang merupakan ayah dari Kyai 
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Haji Hasan As’ary (Pak Ary), yaitu Kyai Haji Asmui yang juga ketika itu 

adalah juru kunci makam tersebut pada tahun 1976-1996 untuk mengadakan 

khol dalam rangka untuk menghormati makam yang diyakini Sunan Hasan 

Munadi yang mempunyai peranan besar dalam penyebaran Islam di daerah 

Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Sejak saat itu mulai dibuka acara ritual 

yang diikuti oleh seluruh masyarakat Nyatnyono dan para pengunjung dari 

berbagai daerah sekitarnya yang diadakan rutin setiap tahun tepatnya pada 

tanggal 21 Ramadlan (Bulan Ramadlan/Puasa), kemudian dikenal dengan 

istilah Selikuran (Duapuluh satu : bahasa Jawa). Meskipun pada waktu itu 

kondisi makam masih sederhana dan beratap daun rumbia (sejenis daun dari 

tumbuhan yang dibuat sebagai atap rumah) kemudian dinding direnovasi dan 

diganti dengan papan/kayu jati dan atap diganti genteng. Pada kira-kira tahun 

1985 makam kembali mengalami renovasi/pemugaran yang ketiga kalinya. 

Masjid, yang dibangun oleh Sunan Hasan Munadi, yang berada di sekitar 

makam tersebut, juga diperbaiki dan kemudian pada tahun 1986 diresmikan 

oleh Bupati daerah Kabupaten Semarang, sehingga bangunan makam tampak 

dibangun lengkap dengan cungkub, dan pagar dilengkapi atap yang 

menyerupai bangunan masjid. Sampai sekarang masyarakat Nyatnyono dan 

sekitarnya termasuk para peziarah dari berbagai daerah rutin mengadakan dan 

mengikuti kegiatan keagamaan Selikuran yang dipimpin oleh ulama setempat. 

Selain itu, pada hari Jumat juga banyak dikunjungi peziarah terutama Jumat 

Kliwon dengan tujuan berziarah dan mengharap berkah (Ngalap Berkah : 
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istilah Jawa), yang berarti memanjatkan doa di tempat di mana Hamba Allah 

yang dikasihi, doa, harapan dan keinginannya dikabulkan oleh Allah SWT. 

Menurut Koentjaraningrat (1967-70: 150-152), bahwa tokoh / orang 

keramat dalam sistem agama Jawa adalah penyebar agama Islam yang bersifat 

setengah historis. Menurut Pigeaud, keyakinan akan sifat keramat dari ke 

sembilan guru agama tersebut agaknya mulai berkembang dalam abad ke-17.  

Catatan-catatan mengenai ajaran para penyiar agama Islam dari abad 

ke-16 dan ke-17 itu barangkali masih ada hingga sekarang, berkat usaha para 

murid serta keturunan mereka untuk mengurip dan menyimpannya. Para 

penyebar agama yang dalam legenda-legenda rakyat digambarkan sebagai 

suatu kelompok yang sejaman, terdiri dari orang-orang saleh, berjumlah 

delapan atau sembilan orang. Angka sembilan itu mungkin disebabkan karena 

adanya konsep Hindhu-Budha Jawa mengenai delapan dewa lokapala yang 

menjaga kedelapan sudut dari alam semesta dengan seorang lagi yang berada 

di pusatnya (Koentjaraningrat 1994: 325-326). 

Di sini jelas bahwa latar belakang adanya makam tersebut merupakan 

bentuk penghormatan kepada orang-orang yang dianggap suci seperti halnya 

para wali atau ulama yang merupakan penyebar dan pengembang agama Islam 

di daerah Kabupaten Semarang yang makamnya ditemukan di Desa 

Nyatnyono tepatnya di Kecamatan Ungaran Barat. Makam tersebut sangat 

diyakini oleh masyarakat sebagai makam Sunan Hasan Munadi di Desa 

Nyatnyono yang kemudian juga berkembang sampai di seluruh daerah di 

Kabupaten Semarang  dan sekitarnya. Makam disebut oleh masyarakat 
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merupakan tempat dikuburkannya mayat atau jenazah seseorang, namun ada 

kalanya masyarakat menyebut makam tersebut hanya merupakan tempat 

duduk dalam mengajarkan agama, tempat sujud, tempat bersemedi yang 

disebut sebagai petilasan. Namun dengan adanya makam tersebut masyarakat 

sangat memberikan dukungan berupa bentuk penghormatan dengan adanya 

upacara-upacara ritual keagamaan seperti khol atau pengajian-pengajian yang 

dilakukan di makam tersebut, yang juga rutin diadakan pada hari Jumat tiap 

minggunya. 

 

B. Asal Usul Sunan Hasan Munadi 

 

1. Versi Sumber Sejarah 

Berdasarkan Legenda II Desa Nyatnyono (Pemerintah 

Kabupaten Semarang Dinas Pendidikan Tahun 2004) yang ditulis oleh 

Hernowo Sudjendro, S.Sn, disebutkan bahwa Bambang Kertonadi (BK) 

adalah sebuah nama anak manusia yang pernah mengukir sejarah desa di 

wilayah Ungaran Kabupaten Semarang. Sebagai trah atau keturunan 

Brawijaya, beliau tidak mau mengenakan gelar bangsawan dan hidup 

sebagai rakyat biasa. Pudarnya gemerlap kemewahan Majapahit dengan 

kehadiran Kerajaan Demak menimbulkan pergolakan yang dahsyat dalam 

tatanan kehidupan masyarakat. Carut-marut keadaan waktu itu yang 

merupakan masa-masa transisi banyak terjadi kejahatan di sana-sini. 

Namun, berkat kesigapan dan kegesitan penguasa pada saat itu akhirnya 
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tidak berlarut-larut dan segera dapat terkendali. Peran serta masyarakat 

dalam menciptakan kondisi yang membaik tidak bisa diabaikan, salah 

satunya adalah BK.  

Dengan gagah berani menggilas para penjahat yang merongrong 

ketentraman kerajaan. Semua prajurit sangat kagum melihat sepek 

terjangnya. BK menjadi bahan perbincangan yang cukup membanggakan 

di kalangan para prajurit sampai akhirnya terdengar oleh raja. Pada suatu 

hari BK dipanggil oleh raja dan diangkat menjadi prajurit. Tugas demi 

tugas yang diberikan selalu dapat diselesaikan dengan cepat dan 

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam waktu yang tidak 

lama Demak menjadi kerajaan yang besar dan kuat, gemah ripah loh 

jinawi. Keadaan lahir serba berkecukupan, namun keadaan batiniah dapat 

dikatakan sangat miskin. Hal yang demikian membuat BK sedih dan 

menggugah  BK untuk memperbaiki kondisi ini. Dengan keyakinan dan 

tekad yang bulat, BK mengundurkan diri dari jabatan dan tugas-tugas yang 

diberikan kepadanya. Kemudian BK berpamitan kepada istrinya, Medini 

dan Sunan Bonang, yang adalah guru sekaligus mertuanya. Beliau 

kemudian berjalan menuju ke arah Selatan. Dalam perjalanan / 

pengembaraannya, beliau selalu berbuat kebaikan, murah senyum dan 

bertutur kata sopan serta halus sehingga mudah memikat banyak orang 

baik dalam pergaulan maupun di setiap perbincangan sehingga tujuan 

beliau untuk mensiarkan Islam / ajaran-ajaran agama Islam dapat dengan 

mudah diterima. Beliau mengembara hingga ke daerah Penawangan dan 



 43

suatu daerah di mana ketika sampai pada tempat tersebut BK beserta 

pengikutnya melihat sebuah sendang di bawah pohon rindang, yang 

sedang digunakan untuk mandi para putri dusun tersebut, kemudian oleh 

BK tempat tersebut diberi nama Sendang Putri dan dusun tersebut diberi 

nama Sendangan, karena terdapat sendang di dusun tersebut, yang 

sekarang adalah merupakan wilayah Desa Nyatnyono. Di dusun tersebut 

beliau bertemu dengan tokoh dan sesepuh yang bernama Cogomo. Ada 

juga halangan / rintangan yang beliau temui di antaranya berhadapan 

dengan tokoh yang bernama Ki Potro Kusumo, yang dikenal sakti dan 

sombong namun kemudian beliau bisa menyadarkannya sehingga Ki Potro 

Kusumo dan pengikutnya menjadi pengikut ajaran yang dibawa BK, yaitu 

Islam. Perjalanan dilanjutkan menemui Ki Ajar Bontit, yang juga dikenal 

sakti dan sombong. Kembali terjadi pertempuran sengit, Ki Ajar Bontit 

kalah dan lari mendahului pengikutnya, meloncat hinggap di sebuah batu, 

namun batu tersebut tak siap menerima berat badannya sehingga 

bergoyang-goyang (Jawa : Oglak-aglik), kemudian oleh BK tempat 

tersebut diberi nama Dusun Ngaglik, juga merupakan dusun di wilayah 

Desa Nyatnyono. Sampai kemudian Ki Ajar Bontit dan pengikutnya 

melarikan diri dan bersembunyi di sebuah batu. Oleh BK batu tersebut 

didekati dan diusap sambil berdoa agar Ki Ajar Bontit dan pengikutnya 

tidak dapat keluar dari batu lagi, kemudian dusun di mana batu tersebut 

berada diberi nama Watu Ngumpul. Beliau kembali ke dusun Sendangan 

dan bertemu dan bertanya dengan Ki Cogomo, “Ki, apakah di sekitar sini 
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ada tempat yang cocok dan biasa digunakan untuk mendekatkan diri 

kepada Sang Pencipta?” Ki Cogomo menjawab, “Nyat ana ngger, soko 

kene mlaku munggah ing kono ono bebaturan kang kulina kanggo 

nyenyuwun marang Gusti kang akarya Loka”. Kemudian BK berkata, 

“Kalau memang ada Ki, aku mohon bantuannya bersama kawan-kawan 

untuk membangun masjid di tempat itu. Dan sebagai pengingat desa 

tersebut kuberi nama Desa Nyat Ana. Pada akhirnya Desa Nyat Ana 

dikenal menjadi Desa Nyatnyana / Nyatnyono (Versi ke-3 asal-usul Desa 

Nyatnyono). Sedangkan BK kemudian dikenal dengan Sunan Hasan 

Munadi.  

Sedangkan menurut buku Sejarah Waliyulloh Hasan Munadi dan 

Hasn Dipuro serta sejarah Air Keramat, yang disusun oleh Trah Keluarga 

besar Nyatnyono, disebutkan bahwa Sunan Hasan Munadi berasal dari 

Demak, dengan nama kecil “Raden Bambang Kartonadi”. Beliau 

dilahirkan kira-kira pada tahun 1460.  

Menurut Trah Keluarga Besar Nyatnyono dalam bukunya 

disebutkan bahwa Sunan Hasan Munadi merupakan keturunan dari 

Majapahit yaitu bin Raden Suruh (Raja Majalengka) bin Raden Munding 

Wangi (Raden Pajajaran) bin Raden Munding Sari (Raja Pajajaran) bin 

Raden Lalean (Raja Pajajaran) bin Raden Ronggo (Raja Jenggolo) dan 

seterusnya sampai Nabi Adam AS. Sunan Hasan Munadi dengan Raden 

Patah (Raden Demak) adalah satu ayah lain ibu. Sunan Hasan Munadi 

sebagai kakak dan Raden Patah sebagai adik (ibu beliau Putri Cempa di 
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Lasem). Dari sesepuh ahli waris Nyatnyono menyebutkan silsilah tersebut 

sebagai berikut : 

a. Almarhum Kyai Abdullah Umar di Kaliwungu 

 Ulama sepuh ini pernah menyatakan di depan jamaah bahwa Sunan 

Hasan Munadi sebenarnya masih putra Kanjeng Sunan Kalijaga 

b. Almarhum Kyai Mansur di Surakarta 

 Pada khaul almarhum masih keturunan Kanjeng Sunan Nyatnyono 

(Sunan Hasan Munadi) diterangkan bahwa Sunan Hasan Munadi putra 

Kanjeng Sunan Kalijaga. 

c.  Almarhum R. Darmowuluyo turun Demang Ireng pernah menyatakan 

bahwa : Kanjeng Sunan R. Bambang Kartonadi adalah putra Kanjeng 

Sunan Kalijaga dari istri Dwi Gemawang asal Kediri. Tentang 

kebenarannya Wallahu a’lam (istilah bahasa Arab, yang berarti hanya 

Allah SWT yang mengetahui). 

2. Versi Masyarakat  

Apa yang dijelaskan mengenai asal-usul Sunan Hasan Munadi di 

atas (versi sunber sejarah) tidak jauh berbeda dengan cerita yang 

berkembang di masyarakat mengenai asal-usul Sunan Hasan Munadi, 

bahwa beliau adalah merupakan salah satu kerabat / keluarga dari kerajaan 

Demak.  

Tidak jarang atau kadang ditemui adanya perbedaan cerita 

mengenai asal-usul tokoh menurut versi sumber sejarah dengan versi 

masyarakat. Namun demikian, sebenarnya perbedaan itu tidak menjadi 

masalah yang berarti sebab masyarakat tanpa bertanya siapa tokoh tersebut 
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tetap mengikuti upacara ritual keagamaan di makam tersebut yang 

dilaksanakan pada hari-hari tertentu maupun pada waktu khol yang 

dilaksanakan pada tanggal 21 Ramadlan dengan tujuan masing yang 

berbeda namun pada dasarnya sama yaitu ngalab berkah (mengharap 

berkah). 

Dalam kenyataan semacam ini, sejarawan perlu mempunyai 

sikap kritis untuk dapat menyikapi perilaku masyarakat atau tindakan 

masyarakat yang dapat mengakibatkan kebimbangan adanya berita atau 

fenomena tentang tokoh-tokoh tertentu dengan menganalisis sumber yang 

telah disepakati oleh para ahli atau peneliti terdahulu yang bersifat autentik 

(sah) sehingga tidak terjebak dalam fenomena-fenomena yang ada di 

masyarakat tertentu. 

 

C.  Makam Sunan Hasan Munadi di Desa Nyatnyono 

 

Secara etimologi, nama makam berasal dari kata Koma Yakumu yang 

artinya tempat berdiri, atau dalam bahasa Arab disebut juga Maqom artinya 

tempat yang dimaksud dengan di sini adalah tempat peristirahatan terakhir 

bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Kemudian dapat berarti pula; 

derajat, mungkin ini pengaruh dari India, karena orang suka berhubugan 

dengan watau orang-orang yang dianggap keramat tersebut sudah meninggal, 

maka kata makam itu dapat berarti kuburan sedangkan kata kuburan itu sendiri 

berasal dari bahasa Arab yaitu Kabr yaitu Madfan, Makbarah, Dharreh, jika 
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bagi kuburan orang yang mati syahid disebut Masyhad (kebanyakan istilah ini 

dipakai oleh orang-orang Syi’ah (Astuti, 2002:29). 

Tidak ada bedanya dengan candi, maka makam itu sebagai tempat 

kediaman yang terakhir dan yang abadi, diusahakan pula untuk menjadi 

perumahan yang sesuai dengan orang yang dikubur dari situ dan dengan alam 

yang sudah berganti. Hal ini dapat dilihat pada pemakaman para raja yang 

struktur makam diibaratkan seperti istana yang terdiri dari keluarga serta 

pembesar-pembesar pengiringnya yang terdekat. Demikianlah maka 

pemakaman itu merupakan suatu gugusan cungkub-cungkub dan jirat-jirat, 

yang dikelompokkan menurut hubungan kekeluargaannya. Gugusan ini dibagi 

dalam berbagai halaman yang dipisahkan oleh tembok-tembok tetapi 

dihubungkan dengan gapura-gapura, sedangkan biasanya sebuah masjid 

pelengkapnya (masjid makam) (Soekmono, 1973: 83).  

Pada pemakaman orang yang dianggap keramat atau suci, kuburan 

diperkuat dengan bangunan batu yang disebut Kijing atau Jirat. Di atas Jirat 

itu pula, terutama bagi orang-orang penting didirikan sebuah rumah yang 

disebut dengan Cungkup atau Kubah. Cungkup adalah bangunan yang cukup 

besar berdinding tembok berlantai ubin yang dibangun dalam sebuah gedung 

yang cukup besar menyerupai rumah dan didirikan di atas Jirat-Jirat yang 

berbentuk persegi empat dan biasanya berbentuk limasan. Kompleks makam 

Sunan Hasan Munadi terdapat Cungkup yang merupakan bangunan suci dan 

Cungkup tesbut dikelilingi tembok pembatas di luar Cungkup banyak makam-

makam lainnya yang merupakan kerabat / keluarga beliau. Bentuk dari Kijing 
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ini persegi empat persegi panjang dengan batu nisan yang terletak tegak dekat 

ujung-ujung Jirat-Jirat yang ada pada kompleks makam tersebut. 

Peninggalan fisik pada masa pengembangan agama Islam di 

Kabupaten Semarang, setiap peninggalan petilasan apalagi berbentuk makam 

kuno, selalu dihubungkan dengan tokoh-tokoh wali, ulama maupun kyai yang 

bertugas menyebarkan agama Islam. Para wali, ulama, kyai, syekh dan 

sebagainya berpindah dari suatu tempat beliau dihormati, selanjutnya 

dikeramatkan. Petilasan-petilasan tersebut tidak selalu makam dalam artian 

kuburan tapi bisa tempat duduk waktu berdakwah, tempat suci atau wudlu dan 

sebagainya, sehingga bentuk peninggalan bervariasi seperti makam (kuburan), 

batu tempat duduk dan persujudan dan pancuran atau padasan wali. 

 Untuk menuju makam Sunan Hasan Munadi di Desa Nyatnyono 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sangat mudah karena sarana 

jalan sudah sangat mendukung sebab pemerintah Kabupaten Semarang telah 

memberikan sarana jalan yang cukup baik untuk mengembangkan kawasan 

wisata ziarah yang merupakan gejala yang menjadi wisata rohani atau wisata 

religius, yang salah satunya berada di Desa Nyatnyono, meskipun untuk upaya 

pengembangan kawasan wisata ziarah ini belum dilakukan secara optimal 

pemerintah Kabupaten Semarang.  

Menurut penjelasan dari hasil wawancara dengan juru kunci Bapak 

Kyai Haji Ary (10 Maret 2007), para auliak (wali) yang dimakamkan di 

kompleks makam para aulia/ulama Desa Nyatnyono tidak hanya makam 

Sunan Hasan Munadi, beberapa di antaranya seperti : Sunan Hasan Dipuro 
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(putra Sunan Hasan Munadi), sepupu Sunan Hasan Munadi (tidak disebutkan 

jelas namanya). Ada juga sebuah makam yang merupakan makam juru kunci 

pertama makam tersebut.  

Kompleks Makam Sunan Hasan Munadi terletak di pusat 

pemerintahan Desa Nyatnyono yang berjarak kurang lebih 0,5 km dari Balai 

Desa Nyatnyono yang cukup strategis dijangkau. Makam Sunan Hasan 

Munadi sendiri, terletak di bagian inti bangunan Kompleks makam di desa 

tersebut yang dibangun secara khusus ditutup dengan bangunan berbentuk 

kubus yang ditutup dengan kain berwarna hijau yang mirip dengan bangunan 

Ka’bah di Mekkah tapi berukuran lebih kecil dengan hiasan tulisan yang 

berhuruf Arab dan batu nisan dibungkus kain putih. Pada bangunan inti 

kompleks makam tersebut terdapat 3 (tiga) makam, namun yang berisi jasad 

Sunan Hsan Munadi hanya 1 (satu) sedangkan 2 (dua) yang lainnya hanyalah 

simbol dan ada unsur politis. Di luar 3 (tiga) makam itu terdapat 1 (satu) 

makam yang adalah makam sepupu Hasan Munadi. Pada banugunan lain yang 

terpisah (sebelah barat makam Sunan Hasan Munadi) terdapat makam lain, 

yaitu makam Sunan Hasan Dipuro. Juga di sebelah kanan (sebelah timur 

makam Sunan Hasan Munadi) terdapat makam juru kunci pertama makam 

Sunan Hasan Munadi (Gambar terlampir).  

Kebanyakan masyarakat datang ke makam Nyatnyono adalah untuk 

berziarah dan ngalap berkah. Setiap tanggal 21 Ramadlan selalu diadakan 

khol Sunan Hasan Munadi. Peringatan khol diambil dari hari wafatnya 

seorang ulama atau orang yang dianggap keramat atau suci, sebab ulama atau 

orang tersebut bila dikatakan suci atau keramat dilihat ketika pada saat 
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meninggalnya. Selain itu, Pada hari-hari biasa, pada hari Jumat tiap 

minggunya banyak juga yang berziarah dan diadakan pengajian, sedangkan 

setiap hari minggu banyak dikunjungi anak muda. Kebanyakan mereka hanya 

sekedar melihat-lihat dan berekreasi, namun di hari-hari tertentu sering juga 

datang rombongan dengan kendaraan bis besar dari luar kota seperti; Jawa 

Barat dan Jawa Timur pun tidak ketinggalan datang ke Nyatnyono, sementara 

dari Jawa Tengah sendiri kebanyakan datang dari kawasan Pantura maupun 

dari sekitar Nyatnyono. 

Para pengunjung secara sukarela dengan jumlah bervariasi 

(seikhlasnya) memberikan uang amal yang dimasukkan ke dalam kotak amal. 

Selama kegiatan tersebut panitia bisa mendapatkan sumbangan tidak sedikit, 

yang digunakan untuk pembangunan Masjid Desa Nyatnyono dan 

pemeliharaan kompleks makam. Para peziarah kebanyakan melakukan ziarah 

pada malam dan sore hari, bahkan banyak yang bermalam. Masyarakat sekitar 

mempersilahkan rumahnya dijadikan penginapan dengan menyediakan tikar 

dan bantal. Pada kesempatan itu, masyarakat sekitar juga menjajakan makanan 

dan minuman bagi peziarah sehingga dapat memberi penghasilan tambahan 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara 

ekonomi. 
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BAB IV 

PENGARUH KEBERADAAN MAKAM SUNAN HASAN MUNADI 

TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI 

MASYARAKAT DESA NYATNYONO 

 

 

A. Latar Belakang Dibangunnya Kompleks Makam Sunan Hasan Munadi 

Di Desa Nyatnyono 

 

Sejarah lokal dikenal sebagai sejarah yang berasal dari daerah tertentu 

yang dijadikan pedoman penulisan dalam mengangkat sejarah Nasional. 

Namun masih banyak sejarah lokal yang belum atau sama sekali tidak 

diangkat secara resmi oleh para sejarawan. Hal ini disebabkan karena terjadi 

keraguan untuk mengkaji lebih dalam yang berhubungan dengan perilaku, 

adat istiadat atau sejarah menyangkut kehidupan masyarakat pada daerah 

tertentu baik secara histories maupun sosial. Kecenderungan ini, menyebabkan 

pola penulisan yang terkesan meninggalkan tradisi penulisan sejarah lokal, 

meskipun oleh masyarakat yang bersangkutan mengakui adanya peristiwa 

ataupun kejadian tertentu, dalam penulisan sejarah menggunakan pendekatan 

sejarah lisan termasuk juga adanya mitos atau legenda dalam masyarakat. 

Pada umumnya orang Jawa mempunyai suatu pandangan bahwa 

makam itu merupakan suatu hal yang dianggap keramat dan karena itu sering 

mempunyai nilai khusus bagi orang-orang yang bersangkutan. Biasanya 
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tokoh-tokoh yang dianggap keramat yaitu antara lain para wali, ulama / guru  

agama, tokoh-tokoh historis maupun setengah historis yang dikenal melalui 

kesusastraan babad, tokoh-tokoh pahlawan dan cerita mitologi yang dikenal 

melalui pertunjukan wayang selain itu ada juga tokoh-tokoh yang menjadi 

terkenal karena suatu kejadian tertentu atau justru karena jalan hidupnya 

tercela (Koentjaraningrat 1984: 325). Makam Sunan Hasan Munadi 

merupakan bukti adanya penyebaran agama Islam di daerah Kabupaten 

Semarang khususnya di Desa Nyatnyono sebelum adanya perkembangan 

Islam. 

Berdasarkan hasil penulisan (skripsi) Puji Astuti yang mengkaji juga 

mengkaji tentang makam yang diambil dalam majalah Prisma (1979) tentang 

sikap orang Jawa Timur terhadap makam, menyebutkan bahwa dalam 

kehidupan manusia terdapat 2 (dua) peristiwa penting yang tidak dapat 

dipungkiri, yaitu kelahiran dan kematian. Menurut suatu keyakinan tertentu 

orang yang meninggal itu mayatnya dapat dibakar, akan tetapi keyakinan lain 

mengatakan bahwa orang yang meninggal itu harus dikuburkan. “Keyakinan 

ini menurut Partini (Prisma, 1979:2) senada dengan ajaran Islam bahwa 

manusia dari tanah dan akan kembali ke tanah itu pula kita akan dipanggil 

kembali”. Anggapan seperti itu sudah ada sebelum agama Islam masuk ke 

kepulauan Nusantara, di mana mayoritas masyarakat masih menganut agama 

Hindhu-Budha. Dari agama ini masyarakat Jawa yakin bahwa jiwa orang yang 

sudah meninggal itu dapat diminta pertolongan oleh kaum kerabatnya yang 

masih hidup. Mereka juga beranggapan bahwa makam itu merupakan tempat 
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yang paling baik untuk memohon pertolongan, karena makam adalah tempat 

dimana seseorang atau tokoh-tokoh terkenal dimakamkan. Selain itu makam 

juga dianggap sebagai tempat gaib untuk berkomunikasi dengan roh-roh yang 

telah bersemayam di situ. Bahkan ada sebuah pameo di kalangan masyarakat 

yang mengatakan bahwa kalau hendak mencari ketenangan dan ketentraman, 

pergilah ke kuburan (Astuti 2002: 49). 

Keyakinan mengenai makam sebagai tempat di mana seorang tokoh 

kharismatik dimakamkan seperti tersebut di atas sampai sekarang masih 

berakar kuat bagi sebagian besar masyarakat, terutama bagi orang Jawa, 

sehingga bagi mereka perlu dirawat kelestariannya dan perlu diziarahi pada 

waktu-waktu tertentu. Ziarah itu dilakukan paling sedikit setahun sekali, dan 

biasanya pada bulan Ruwah (menjelang puasa) yang disebut Nyadran. Selain 

itu, Ziarah juga dilakukan pada hari raya Idul Fitri atau hari-hari tertentu 

lainnya. Penghormatan mereka tidak hanya sampai di situ saja, namun dalam 

kehidupan masyarakat jika ada seseorang yang meninggal dan belum sampai 

berumur 1000 hari terhitung sejak pemakamannya, maka selalu diadakan 

selamatan-selamatan secara tradisi, misalnya slametan 7 hari, 40 hari, 1 tahun, 

2 tahun, sampai 100 hari. Di sini ada suatu kepercayaan bahwa masih ada 

hubungan yang lebih kuat antara mereka yang meninggal dengan mereka yang 

masih hidup sebelum sampai wafatnya yang ke-1000.  

Dengan demikian nyatalah bahwa anggapan terhadap makam yang 

merupakan sesuatu yang dianggap keramat itu merupakan nilai budaya dari 

masyarakat yang bersangkutan. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya 
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merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran 

sebagain besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka 

anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup. Sehingga dapat berfungsi 

sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan 

para warga masyarakat tadi (Koentjaraningrat, 1994). 

Sebagian besar orang Jawa dalam kehidupan sehari-harinya sangat 

memegang teguh nilai-nilai budaya semacam itu yang sampai sekarang tetap 

melekat kuat. Seperti hanya fenomena atau gejala yang ada pada masyarakat 

Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang masih 

menghormati dan berusaha untuk menerapkan nilai budaya yang berlaku 

umum di desa tersebut. Semua itu karena adanya kesadaran yang tinggi 

tentang nilai-nilai budaya yang mereka jalankan dan mempunyai fungsi 

sebagai pedoman yang memberi, arah, tujuan maupun orientasi dalam 

kehidupan mereka. 

Masyarakat Nyatnyono sangat percaya terhadap sesuatu yang 

berhubungan dan diatur oleh Yang Maha Kuasa (Allah), namun manusia dapat 

merasa lebih baik jika dalam kehidupannya mendapat bantuan kepada para 

leluhurnya atau orang yang dianggap suci (kharismatik) dan orang-orang yang 

dimuliakan seperti; wali dan ulama yang sudah meninggal. Adanya nilai 

budaya tersebut merupakan bentuk akulturasi antara nilai budaya Islam yang 

dianut oleh masyarakat Nyatnyono dengan nilai budaya Hindhu-Budha dan 

sangat menyadari bahwa untuk bertemu dengan para leluhurnya atau orang-
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orang yang dimuliakan yang sudah meninggal, mereka harus datang ke 

makam.      

Berdasarkan hal tersebut maka berkembang budaya di masyarakat 

untuk berziarah pada makam-makam para ulama yang salah satu di antaranya 

tentang keberadaan makam Sunan Hasan Munadi sebagai salah satu tokoh 

penyebar agama Islam sebagai mubaligh atau orang yang dimuliakan (auliyak) 

yang pernah datang ke Desa Nyatnyono, dan terdapat sejumlah makam 

(petilasan) para ulama sehingga masyarakat setempat dan masyarakat 

Kabupaten Semarang dan sekitarnya pada umumnya meyakini adanya makam 

tersebut. Masyarakat percaya bahwa kalau mereka berziarah ke makam Sunan 

Hasan Munadi di Desa Nyatnyono, maka mereka akan memperoleh berkah.  

 

B. Pengaruh Keberadaan Makam Sunan Hasan Munadi Terhadap 

Kehidupan Sosial  Budaya dan Ekonomi Masyarakat Nyatnyono 

 

Pengaruh yang dimaksud adalah dampak yang ditimbulkan dari adanya 

makam Sunan Hasan Munadi bagi kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial 

meliputi bidang syi’ar agama Islam, pendidikan, dan sosial ekonomi 

masyarakat, sedangkan bidang budaya meliputi religi, sistem nilai budaya dan 

adat istiadat. Adapun penjelasan dari pengaruh keberadaan makam Sunan 

Hasan Munadi adalah sebagai berikut: 

 

 



 56

1. Pengaruh Dalam Kehidupan Sosial 

a. Bidang Syi’ar Agama Islam 

Pengaruh terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya untuk 

menambah ilmu agama mereka sebagai pegangan hidup. Keramaian 

pengunjung di makam Sunan Hasan Munadi di Desa Nyatnyono 

disebabkan karena menurut beberapa ulama di sana, yang salah 

satunya adalah menurut penjelasan dari hasil wawancara dengan 

Bapak Kyai Haji Ary (10 Maret 2007), yang juga adalah juru kunci 

makam Sunan Hasan Munadi bahwa para auliak (wali) yang 

dimakamkan di kompleks makam para aulia/ulama Desa Nyatnyono 

tidak hanya makam Sunan Hasan Munadi, beberapa di antaranya 

seperti : Sunan Hasan Dipuro (putra Sunan Hasan Munadi), sepupu 

Sunan Hasan Munadi (tidak disebutkan jelas namanya). Ada juga 

sebuah makam yang merupakan makam juru kunci pertama makam 

tersebut 

Keberhasilan dakwah Islam penduduk Jawa dapat berhasil 

karena adanya kerja keras para mubaligh yang tangguh. Proses 

Islamisasi yang berjalan damai nyaris tanpa konflik ataupun konflik 

kultural yang dimulai dari masyarakat lapisan bawah sampai lapisan 

masyarakat atas. Para ulama atau wali menggunakan metode dalam 

berdakwah sangat akomodatif dan lentur yakni dengan menggunakan 

unsur-unsur budaya lama (Pra-Islam), tetapi secara tidak langsung 

memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam unsur-unsur lama itu, mereka 
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sangat tekun dan benar-benar memahami kondisi sosiokultural 

masyarakat Jawa, sehingga metode dakwah ini disebut dengan metode 

sinkretisme.  

Penyebaran agama Islam mempunyai efek dakwah yang sangat 

mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik dari Nyatnyono maupun 

seluruh Kabupaten Semarang dan sekitarnya yang menjadi acuan para 

generasi muda dalam memahami dan menjalankan metode dakwah 

Islamiyah yang pernah dilakukan oleh para wali ataupun para ulama. 

Dalam pengajarannya Sunan Hasan Munadi membawa misi 

Islam murni dengan mengajarkan Islam apa adanya dari negeri asalnya 

(negeri Demak). Refleksi dari ajarannya tidak terlalu jauh dari syariat 

agama Islam sekarang ini, cara penyampaiannya jauh di atas para Dai, 

sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat, walaupun masih 

menggunakan metode sinkretisme.  

Dakwah para mubaligh pada masa lalu yang dilakukan oleh para 

wali, masih meninggalkan sejumlah hal yaitu bagaimana caranya 

menggeser atau memurnikan budaya-budaya Islam yang masih berbau 

sinktetis dan syirik seperti kunjungan pada kuburan para wali yang 

para pengunjungnya meminta ”berkah” kepada mereka.  

Dalam bidang Syi’ar juga berdampak pada timbulnya organisasi 

sosial masyarakatnya. Pada dasarnya organisasi sosial dibentuk dalam 

rangka mempererat hubungan antara manusia dengan lingkunganya. 

Organisasi sosial dapat mewujudkan kehidupan setiap kehidupan 
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manusia baik di bidang sosial maupun budaya. Di Desa Nyatnyono 

terdapat organisasi sosial yang dapat dikatakan terbatas seperti halnya 

kelompok-kelompok karang taruna, kelompok organisasi PKK desa 

dan kelompok-kelompok pengajian. Pengajian selalu diadakan rutin 

tiap malam Jumat di komplek makam Sunan Hasan Munadi. 

Adanya makam Sunan Hasan Munadi ini tiap tahunnya 

mempunyai ritual keagamaan rutin yaitu diadakannya khol yang 

mendorong masyarakat setempat untuk membentuk suatu kepanitiaan 

yang terdiri dari para pengurus makam dalam Yayasan Perdikan, para 

perangkat desa, sesepuh desa, dan tokoh masyarakat seperti Kyai atau 

Haji. Dari kepanitiaan ini menimbulkan hubungan yang lebih erat atar 

warga masyarakat yang masih mencerminkan nilai kebersamaan dan 

kegotongroyongan. 

Upacara khol di makam Sunan Hasan Munadi merupakan salah 

satu sarana untuk meningkatkan proses saling mengenal antar warga 

masyarakat Nyatnyono dengan masyarakat desa atau kota lainnya. 

Karena dengan kedatangan para pengunjung yang juga berasal dari 

berbagai daerah lain menimbulkan rasa solidaritas yang tinggi dan 

adanya rasa persaudaraan sesama umat muslim di Kabupaten 

Semarang. Peserta khol yang tidak hanya diikuti oleh masyarakat 

Nyatnyono saja, menimbulkan sikap saling tolong menolong yang 

diberikan oleh masyarakat setempat kepada masyarakat dari luar Desa 

Nyatnyono dengan memberikan tumpangan untuk tidur atau menginap.  
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Organisasi keagamaan merupakan bentuk dari organisasi 

keagamaan dalam upaya untuk mewujudkan suatu kesatuan sosial 

Desa Nyatnyono, maka pemerintah desa dan masyarakat setempat, 

salah satunya dengan membentuk kepengurusan dalam rangka untuk 

meningkatkan pelestarian dan pemeliharaan makam tersebut. 

b.  Bidang Pendidikan 

Pendidikan pada dasarnya memiliki arti penting bagi para pelajar 

atau masyarakat di Desa Nyatnyono, di mana pendidikan sangat 

berperan dalam kehidupan sebagai individu-individu maupun sebagai 

anggota masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan merupakan sarana bagi 

manusia untuk dapat melakukan kegiatan sosial dan meneruskan 

kebudayaan. Para generasi muda dalam bidang pendidikan mempunyai 

peran penting sebagai tonggak atau dasar dalam pembangunan, untuk 

itu para generasi muda oleh para sesepuh desa mereka dengan selalu 

ditanamkan sifat untuk selalu menghormati kepada tokoh yang 

dianggap sebagai penyebar agama Islam di Jawa yang juga meliputi 

daerahnya. 

Dalam proses pembelajaran di sekolah, khususnya di Kabupaten 

Semarang, tokoh Sunan Hasan Munadi dikenal sebagai tokoh yang 

menyebarkan agama Islam di Indonesia khususnya di pulau Jawa, 

lebih khusus lagi yaitu di daerah Ungaran/Kabupaten Semarang dan 

sekitarnya. Dalam menyebarkan ajaran Islam atau yang dikenal dengan 

proses Islamisasi yang dilakukannya, beliau mempunyai sifat bijaksana 
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dan secara damai memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat 

dengan mendirikan Pesantren, sehingga beliau memiliki peranan besar 

dalam perkembangan agama Islam sebagai agama mayoritas yang 

dianut oleh sebagian besar masyarakat di Nusantara. Namun dalam 

pembelajaran di sekolah umumnya tidak bisa lepas dari adanya sejarah 

lokal, di mana siswa itu berada di lingkungan atau daerah tertentu yang 

merupakan dasar dari sejarah nasional sebab sejarah nasional tumbuh 

dan berkembang dari sejarah lokal. Sehingga tidak dapat dipungkiri 

lagi, bahwa keberadaan sejarah lokal merupakan bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari sejarah nasional. Keberadaan makam Sunan 

Hasan Munadi di Desa Nyatnyono oleh pemerintah Kabupaten 

Semarang dijadikan sebagai bukti arkeologis dalam proses Islamisasi 

secara lokal di Kabupaten Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan 

penerbitan pembukuan hasil penelitian sejarah Kabupaten Semarang . 

Pada umumnya pendidikan juga diberikan kepada generasi muda 

Desa Nyatnyono untuk tetap memelihara dan menjaga makam Sunan 

Hasan Munadi dengan ingin mengetahui tentang siapa sebenarnya 

Sunan Hasan Munadi dan peranannya dalam kehidupan masyarakat 

desa mereka terbukti dengan timbulnya rasa kepedulian mereka untuk 

berkunjung ke makam untuk mendoakan arwah Sunan Hasan Munadi 

untuk meminta berkahnya. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten 

Semarang juga memberikan perhatian dengan menjadikannya sebagai 
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obyek ziarah di Kabupaten Semarang yang masih bersifat lokal meski 

belum optimal.  

Dari wawasan pembangunan bangsa dan pendidikan nasional 

pelajaran sejarah memiliki peranan yang sangat relevan sebagai sarana 

bagi pendidikan, baik pelatihan intelektual (intelektual training), 

pendidikan moral atau pendidikan civil society (masyarakat sipil) yang 

bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dalam hal ini 

pelajaran sejarah dapat menjadi wahana bagi penanaman moral, 

semangat dan wawasan kepribadian bangsa yang kokoh, maju dan 

mandiri melalui substansi dan model yang disajikan kepada anak didik.  

Pendidikan sejarah dapat juga dijadikan sebagai sarana untuk 

pengenalan dan pewarisan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat baik 

bersifat formal. Dalam pendidikan formal seringkali disajikan dalam 

bentuk proses pembelajaran siswa di sekolah yang selalu 

memperkenalkan tokoh atau figur seorang pahlawan yang ada di 

Indonesia dengan berbagai perjuangan dan mempunyai peranan 

penting dalam kehidupan masyarakat baik secara lokal maupun 

nasional.  

2.   Pengaruh Dalam Kehidupan Budaya 

a. Sistem Nilai Budaya 

Nilai kegotong-royongan, sikap ramah tamah, saling tolong 

menolong dalam kehidupan masyarakat pada umunya sudah 

membudaya dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan manusia selalu 
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berkembang baik cepat maupun lambat mengikuti perkembangan 

jaman. Kebudayaan dapat dikatakan dapat mengadaptasikan dirinya 

dengan lingkungannya. Namun dalam masyarakat tradisional, 

kebudayaan masih dijunjung tinggi berupa nilai-nilai budaya yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena 

masyarakat beranggapan bahwa nilai-nilai budaya yang ada dapat 

menambah keharmonisan hubungan antara masyarakat dengan 

lingkungannya maupun individu-individu tanpa menimbulkan 

kerugian dan nilai-nilai budaya tersebut masih dianggap baik dan harus 

dipertahankan. 

Nilai-nilai budaya dalam masyarakat sudah melekat dan 

membudaya dalam kehidupan masyarakat merupakan warisan dari 

nenek moyang bangsa Indonesia yang dipertahankan sebab nilai-nilai 

budaya adalah ciri dari bangsa Indonesia seperti halnya Kerja Bakti, 

menerima tamu baik yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal. 

Dengan adanya pola semacam itu, hubungan sosial dalam masyarakat 

dapat berjalan dengan baik. Di lingkungan Desa Nyatnyono, 

keberadaan makam Sunan Hasan Munadi dapat menambah tingginya 

jiwa gotong royong pada diri masyarakat dalam menumbuhkan rasa 

yang sama untuk mempunyai kewajiban untuk turut menjaga 

kelestarian sejarah tersebut hingga bisa diwariskan kepada generasi 

mereka sebagai rasa syukur dan bangga atas adanya makam Sunan 

Hasan Munadi di Desa Nyatnyono dengan mengadakan upacara-
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upacara ritual seperti khol atau tahlilan sebagai bentuk kegiatan gotong 

royong . 

b.  Religi 

Pada zaman animisme dan dinamisme seseorang menganggap 

bahwa semua benda mempunyai roh dan kekuatan gaib. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya kepercayaan masyarakat terhadap adanya roh-roh 

leluhur dipohon-pohon besar yang dikeramatkan dengan memberikan 

bunga-bunga tertentu disertai membakar kemenyan pada hari-hari 

tertentu yang bertujuan agar roh dapat memberikan pertolongan 

termasuk makam yang dianggap keramat dapat memberikan “sesuatu” 

kepada mereka yang datang ke makam. Selain itu religi animisme dan 

dinamisme sebagaimana pendeta yang bisa berhubungan langsung 

dengan roh-roh dan menguasai kekuatan-kekuatan gaib sebagai 

perantara, dukun, orang tua atau wali.  

Pada dasarnya pengaruh budaya Islam tidak mengubah nilai-

nilai yang telah ada secara mendadak, tetapi berjalan dengan perlahan-

lahan dalam kurun waktu yang lama dan tidak secara keseluruhan 

dikeramatkan. Kebudayaan pra-Islam telah memberi warna kepada 

masyarakat Nyatnyono. Meskipun kebudayaan tersebut sudah tergeser 

tetapi sebagian masyarakat masih dipakai. Peninggalan-peninggalan 

budaya pada masa pra-Islam dapat dilihat dengan adanya sesaji, 

membakar kemenyan, menabur bunga-bunga di atas makam yang 

sudah membudaya dalam masyarakat tersebut. 
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Pengaruh budaya Islam yang datang ke Nusantara, khususnya 

Jawa bagian Tengah pada dasarnya tidak mengubah nilai-nilai budaya 

yang ada secara mendadak tetapi perlahan-lahan dalam proses tertentu 

yang menyebabkan lambat laun dalam kurun waktu yang lama dapat 

mengubah secara keseluruhan. Ciri-ciri budaya lama yang masih 

nampak mencerminkan warna khas masyarakat kejawen yang masih 

melekat misalnya kegiatan ziarah ke kubur, yang serentak dilakukan 

oleh masyarakat Nyatnyono pada upacara khol setiap tahun atau tahlil 

pada hari-hari tertentu yaitu tiap Jumat. 

Tradisi ziarah atau kunjungan pada suatu makam telah ada 

sebelum Islam yaitu kebiasaan mengunjungi candi atu tempat yang 

suci lainnya dengan tujuan memuja terhadap roh nenek moyang. 

Tradisi ziarah ini merupakan lanjutan dari kebiasaan lama masyarakat 

yang kemudian terjadi akulturasi antara unsur budaya Hindhu-Budha 

dan unsur  budaya Islam. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran 

agama Islam dalam konsep ajarannya bahwa manusia dilarang 

menyembah sealain Tuhan (Allah) yang kenyataannya larangan 

tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh sebagian 

pemeluk agama Islam. Namun dalam ajaran Islam juga ada sebagian 

kelompok yang menganjurkan pada golongan masyarakat untuk 

mengadakan kegiatan berkunjung ke makam yang disebut ziarah kubur 

(dalam bahasa Jawa: Nyekar). Ziarah ini dilakukan terutama sekali 

pada makam orang tua atau keluarganya sendiri yang telah tiada 
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dengan tujuan untuk mengingatkan atas kebesaran Tuhan dan supaya 

mawas diri, bahwa pada akhirnya kita semua akan meninggal. Selain 

itu, juga untuk mendoakan agar arwah keluarga yang telah meninggal 

untuk mendapatkan karunia-Nya (Soekmono, 1973). 

Hasil dari adanya akulturasi budaya tersebut dilihat dari 

kebiasaan sebagian besar masyarakat meskipun mereka memeluk 

agama Islam, namun sewaktu  berziarah membaca ayat-ayat suci Al 

Qur’an seperti surat Yasin dan Tahlil mereka beranggapan bahwa 

belum sempurna ziarahnya apabila tidak menggunakan bunga dan 

kemenyan. Hal ini menandakan bahwa bunga dan kemenyan 

merupakan warisan Hindhu-Budha sedangkan pembacaan ayat-ayat 

suci Al-Qur’an sebagai pedoman umat Islam sehingga dapat dikatakan 

bahwa budaya lama pra-Islam dan baru (budaya Islam) bejalan seiring 

tanpa disadari oleh masyarakat yang memakainya dan mereka 

menganggap tidak ada salahnya bila menggunakannya. 

Menurut Bapak Wawan, kedatangan para peziarah pada 

umumnya berbagai macam tujuan yang dibawa oleh masing-masing. 

Tradisi semacam ini juga berlaku pada makam Sunan Hasan Munadi. 

Para peziarah yang datang ke makam tersebut biasanya orang-oarang 

kampung sendiri, seperti pemuda atau pemudi yang statusnya pelajar 

terutama pada saat mereka mau menghadapi ujian sekolah maka 

mereka terlebih dahulu berkunjung ke makam agar dalam ujiannya 

nanti dapat berjalan lancar. Kemudian para pengusaha (wiraswasta) 
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yang biasanya datang untuk tujuan agar usahanya tetap lancar, ada juga 

yang datang menyepi atau menghindari keramaian dengan tujuan 

untuk menenangkan pikiran dan mengurangi beban hidup. (wawancara 

dengan Bapak Wawan, 10 Maret 2007) 

Bagi orang Islam kejawen berkunjung ke makam keluarga 

merupakan kewajiban sebaliknya orang Islam santri pandangan itu 

tidak demikian, sehingga ada perbedaan yang realitas dalam 

masyarakat. Makam kejawen sangat berfungsi dan merupakan tempat 

yang pada waktu-waktu tertentu sering diziarahi dan ada banyak di 

antara mereka yang beranggapan bahwa makam merupakan pundhen 

bagi keluarga. Keberadaan makam Sunan Hasan Munadi 

menimbullkan banyak persepsi budaya tradisi di masyarakat 

Nyatnyono dan juga sangat berpengaruh di luar Desa Nyatnyono 

sehingga banyak orang yang berziarah ke makam tersebut. Dalam 

kehidupan masyarakat Nyatnyono banyak hal-hal yang dianggap 

keramat yang berkaitan dengan makam atau tokoh Sunan Hasan 

Munadi tersebut. Pandangan tersebut terjadi pada hal-hal yang 

dianggap keramat atau dalam ucapan orang Jawa ora elok ini jika 

dilanggar akan berakibat fatal bagi orang yang melanggarnya, sehingga 

masyarakat cenderung patuh pada kepercayaan yang ada secara turun 

temurun seperti tidak boleh berkata-kata tabu di makam Sunan Hasan 

Munadi atau menjaga perkataan karena apa yang dikatakan saat berada 
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di makam tersebut dapat menjadi kenyataan, dilarang mengadakan 

hiburan atau pentas seni di sekitar makam, dan lainnya. 

Religi yang merupakan salah satu unsur kebudayaan yang 

mempunyai 3 (tiga) bentuk dan corak kebudayaan yaitu sistem budaya, 

sistem sosial dan kebudayaan fisik. Hal ini dapat digambarkan bahwa 

kegiatan masyarakat Nyatnyono dengan mengunjungi makam Sunan 

Hasan Munadi untuk berziarah merupakan suatu bentuk sistem sosial 

sedangkan tata cara masyarakat dalam upacara-upacara keagamaan 

seperti khol, tahlilan, yang terdiri dari kegiatan ziarah, menaburkan 

bunga, membaca ayat-ayat suci Al-Qur’an dan tradisi Selametan 

merupakan serangkaian dari sistem budaya sedangkan makam Sunan 

Hasan Munadi merupakan bentuk dari kebudayaan fisik. 

c.  Adat Istiadat 

Menurut Koentjaraningrat, upacara timbul karena adanya 

dorongan perasaan manusia untuk melakukan perbuatan yang 

bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib (kelakuan keagamaan). 

Upacara tradisional merupakan perwujudan nilai budaya masyarakat 

setempat. Upacara tradisional menjadi suatu tindakan atau tingkah laku 

yang ditujukan untuk menghadapi kekuatan yang berada di luar 

manusia yang tumbuh dari alam bawah sadar sebagai perwujudan dari 

keterbatasan-keterbatasan kemampuan manusia dalam menghadapi 

tantangan hidup (Koentjaraningrat, 1990 :268). 
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Upacara adat tradisional ataupun keagamaan merupakan 

perwujudan dari pelaksanaan proses sosialisasi dalam masyarakat yang 

di lihat dari adanya penyelenggaraan atau pelaksanaan upacara yang 

sangat penting karena berfungsi sebagai pengokoh norma-norma atau 

nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat. 

Upacara khol atau tahlilan yang dilaksanakan di Desa 

Nyatnyono merupakan akibat dari adanya adat istiadat atau tradisi 

yang dilakukan masyarakat setempat secara turun temurun. Upacara 

khol merupakan perpaduan antara kebudayaan Jawa dan Islam. 

Upacara ini dilakukan pada bulan Ramadlan dan puncaknya pada 

tanggal 21 Ramadlan dengan kunjungan peziarah yang juga berasal 

dari daerah Kabupaten Semarang dan daerah lain sebagai bentuk 

penghormatan terhadap tokoh Sunan Hasan Munadi yang diyakini oleh 

masyarakat Nyatnyono dan sekitarnya sebagai pembawa dan penyebar 

agama Islam di daerah setempat. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

kedatangan mereka yang secara besar-besaran terjadi pada waktu khol 

dan hari-hari tertentu, hingga mencapai ribuan orang (wawancara 

dengan Bapak Ary, 10 Maret 2007). 

Pelaksanaan dari upacara khol ini, dimulai dengan melakukan 

ziarah atau Nyekar terlebih dahulu oleh para sesepuh desa, perangkat 

desa, ulama atau kiai daerah Kabupaten Semarang serta warga 

masyarakat desa, para santri dari pondok pesantren desa setempat dan 

luar Desa Nyatnyono. Dalam ziarah ini dilakukan pembacaan doa-doa 
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dalam ayat suci Al-Qur’an seperti Yasin dan Tahlil yang dimulai 

dilakukan pada ba’da Ashar (habis Ashar) sampai Maghrib, di samping 

doa untuk hajat atau keinginan peziarah biasanya juga disampaikan 

keinginannya tersebut. Kemudian dilanjutkan setelah Maghrib 

dilanjutkan dengan membaca Salawat Nabi Muhammad SAW di 

Masjid yang terletak tidak jauh dari makam sampai Isya. Setelah itu 

dilanjutkan dengan sambuitan-sambutan dari kepala desa dan ceramah 

keagamaan oleh ulama atau kyai setelah itu dilanjutkan dengan doa 

bersama, setelah pengajian selesai diadakan selametan atau masyarakat 

sering menyebutnya dengan bancaan (wawancara dengan Bapak Ary, 

10 Maret 2007). 

Selametan adalah suatu upacara makan bersama yang mana 

makanan tersebut adalah supaya orang-orang yang bersangkutan 

merasa aman dari gangguan roh-roh halus dan bencana yang dapat 

merugikannya. Selamatan tersebut pada orang Jawa dilakukan oleh 

semua lapisan dan golongan masyarakat. Dalam pandangan dunia 

Jawa selamaten bertujuan untuk merekatkan kerukunan, keselarasan, 

serta untuk mewujudkan ketentraman dan kekuatan gotong royong 

serta untuk memelihara hubungan baik dengan arwah nenek moyang. 

Selametan merupakan pernyataan (pemohonan yang berupa doa) 

dalam bentuk pengorganisasian, meringkas ide umum abangan 

tentang tata “pola hidup masyarakat Jawa” (Astuti, 2002: 76). 

Menurut Koentjaraningrat (1994:344) pengertian wilujengan (kromo) 
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atau Selametan (ngoko) adalah upacara makan bersama yang dalam 

hal ini merupakan bagian terpenting dari tindakan keagamaan dalam 

sistem sosial Agami Jawi. 

Selametan dilakukan dengan cara menghidangkan makanan di 

atas baki (nampan) yang berisi nasi putih dan masakan yang 

bermacam-macam dari masyarakat setempat. Tujuan dari 

diadakannya selametan tersebut sebagai rasa syukur kepada Tuhan 

Yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya yang diberikan kepada 

masyarakat Nyatnyono terutama dengan adanya makam Sunan Hasan 

Munadi yang diyakini membawa keberkahan kepada masyarakat 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat 

Nyatnyono dan sekitarnya. 

3. Pengaruh dalam Kehidupan Sosial Ekonomi     

Adanya makam Sunan Hasan Munadi di Desa Nyatnyono 

membawa dampak tersendiri bagi masayarakat sekitarnya, dalam hal ini 

terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Dalam bidang sosial 

ekonomi dapat dilihat dari segi mata pencaharian penduduk yang disebut 

sebagai suatu usaha manusia yang bernilai ekonomis dilakukan oleh 

manusia secara berkesinambungan dengan tujuan untuk mendapatkan 

penghasilan yang tetap. Mata pencaharian mempunyai sifat tetap dan 

sewaktu-waktu sebagai usaha sampingan untuk menambah kebutuhan 

hidup sehari-hari. Dengan mempunyai penghasilan, maka seseorang dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. 
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Dilihat dari segi ekonomis, keberadaan makam Sunan Hasan 

Munadi di Desa Nyatnyono membawa dampak positif bagi masyarakat 

yaitu selain pembangunan sarana dan prasarana yang baik dan yang pasti 

menjamin kesejahteraan masyarakat meningkat yang menyebabkan 

perekonomian di dusun terpencil diatas gunung (perbukitan) menjadi 

hidup dan keuntungan dari pendapatan desa bertambah sehingga 

mempercepat gerak ekonomi masyarakat setempat, seperti halnya yang 

dikatakan oleh Kepala Desa Nyatnyono (wawancara pada 10 Maret 2007). 

Dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya bisa dilihat 

dengan adanya para penjual di sekitar makam Sunan Hasan Munadi yang 

masih bersifat insidental atau sewaktu-waktu dalam moment tertentu atau 

masih bersifat insidental atau sewaktu-waktu, seperti pada bulan puasa 

(Ramadlan) dan hari-hari tertentu, yaitu Jumat atau pada saat bulan 

Ruwah, banyak para pedagang yang berasal dari desa Nyatnyono maupun 

luar desa Nyatnyono. Biasanya para pedagang menjual atau menjajakan 

barang dagangannya di sepanjang jalan menuju makam Sunan Hasan 

Munadi sampai pintu gerbang makam. Pedagang menjual berbagai jenis 

barang dagangan sebab banyak para pengunjung atau peziarah dari anak-

anak hingga orang tua, sehingga sangat dimanfaatkan oleh para pedagang 

untuk menjual makanan, mainan, bunga, kemenyan, hiasan-hiasan atau 

pernik-pernik, lukisan, buku-buku agama dan lainnya yang seringkali 

dibutuhkan oleh para pengunjung. Menurut penuturan Bapak Karyono 

seorang pedagang yang berasal dari dukuh Sendangan, mendapatkan 
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keuntungan yang agak lumayan dari hasil menjual barang dagangannya 

berupa buku-buku yang dipajang dipinggir jalan sepanjang jalur ke 

makam. Selain itu menurut Ny. Murtadho Khasabu, pedangang dari desa 

Nyatnyono merasa sangat beruntung dan mendapat keuntungan yang 

lumayan dari hasil menjual makanan kecil, meskipun tidak berjualan 

setiap hari karena pada hari-hari biasa makam Sunan Hasan Munadi tidak 

banyak pengunjung (wawancara dengan Bapak Karyono dan Ny. 

Murtadho Khasabu, 10 Maret 2007) 

Bagi pemerintah desa, keberadaan makam ini menghasilkan kas 

yang cukup untuk perawatan makam dan merenovasi masjid kuno 

Wonobodro yang sudah terlalu tua dan perlu diperbaiki dan masjid 

tersebut diyakini oleh masyarakat Nyatnyono sebagai hasil peninggalan 

kebudayaan masa pengembangan Islam di kabupaten Semarang. Kas 

tersebut berasal dari para peziarah atau pengunjung yang datang ke makam 

Sunan Hasan Munadi memberikan sedekah atau amal yang dimasukkan ke 

dalam kotak amal yang telah disediakan atau bahkan diberikan langsung 

kepada juru kunci yang juga bertugas menangani dan sekaligus pemandu 

yang mempunyai tugas untuk memberikan keterangan-keterangan tentang 

Sunan Hasan Munadi ini. 

Sementara pihak pemerintah kabupaten Semarang memberikan 

upaya untuk membantu membangun sarana dan prasarana meski belum 

optimal berupa pembangunan jalan aspal, karena letaknya yang jauh dari 

pusat pemerintahan kabupaten sehingga mudah untuk dijangkau oleh para 
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pengunjung atau peziarah. Masyarakat Desa Nyatnyono sangat berharap 

mendukung upaya dari pemerintah untuk lebih mengenalkan dan 

mensosialisasikan keberadaan makam Sunan Hasan Munadi ini sebagai 

salah satu tempat tujuan wisata religi sehingga akan berdampak langsung 

mengangkat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara ekonomi 

(wawancara dengan Bapak Ary, 10 Maret 2007). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 

1. Latar belakang keberadaan makam Sunan Hasan Munadi di Desa 

Nyatnyono merupakan bentuk penghormatan masyarakat setempat 

terhadap orang yang dianggap suci atau keramat seperti para wali (Auliya) 

dan ulama. Kompleks makam Sunan Hasan Munadi terdiri dari makam 

(petilasan) para wali (Auliya) dan para ulama terdahulu yang berperan 

dalam penyiaran dan penyebaran agama Islam di daerah Kabupaten 

Semarang dan sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Semarang menjadikan 

kompleks makam (Petilasan) Sunan Hasan Munadi di Desa Nyatnyono 

sebagai kawasan wisata religius di Kabupaten Semarang yang juga 

merupakan salah satu bukti sejarah adanya Islamisasi lokal di Kabupaten 

Semarang.  

2. Sejarah perkembangan makam Sunan Hasan Munadi berawal ketika pada 

tahun 1980-an muncul gagasan dari seorang kyai yang merupakan ayah 

dari Kyai Haji Hasan As’ary (Pak Ary), yaitu Kyai Haji Asmui yang juga 

ketika itu adalah juru kunci makam tersebut pada tahun 1976-1996 untuk 

mengadakan khol dalam rangka untuk menghormati makam yang diyakini 

Sunan Hasan Munadi, yang kemudian diadakan rutin setiap tahun tepatnya 

pada tanggal 21 Ramadlan (Bulan Ramadlan/Puasa), kemudian dikenal 
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dengan istilah Selikuran (Duapuluh satu : bahasa Jawa). Meskipun pada 

waktu itu kondisi makam masih sederhana dan beratap daun rumbia 

(sejenis daun dari tumbuhan yang dibuat sebagai atap rumah) kemudian 

dinding direnovasi dan diganti dengan papan/kayu jati dan atap diganti 

genteng. Pada kira-kira tahun 1985 makam kembali mengalami 

renovasi/pemugaran yang ketiga kalinya. Masjid, yang dibangun oleh 

Sunan Hasan Munadi, yang berada di sekitar makam tersebut, juga 

diperbaiki dan kemudian pata tahun 1986 diresmikan oleh Bupati daerah 

Kabupaten Semarang, sehingga bangunan makam tampak dibangun 

lengkap dengan cungkub, dan pagar dilengkapi atap yang menyerupai 

bangunan masjid.  

3. Keberadaan makam Sunan Hasan Munadi di Desa Nyatnyono memberikan 

pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakatnya, khususnya di 

bidang sosial budaya. Dampak sosial terutama dalam bidang syi’ar agama 

Islam yang secara damai menyebarkan agama Islam walaupun masih 

menggunakan metode sinkretisme yaitu perpaduan dengan budaya 

sebelumnya (pra-Islam), Syi’ar juga terlihat dalam bentuk keramaian 

masyarakat yang berziarah atau mengunjungi makam tersebut. Bidang 

pendidikan yaitu menambah pengetahuan bagi para pelajar di Desa 

Nyatnyono dan sekitarnya tentang tokoh Sunan Hasan Munadi sebagai 

penyebar agama Islam secara lokal di daerah Ungaran dan sekitarnya pada 

umumnya maupun di Desa Nyatnyono pada khususnya. Dalam bidang 

sosial ekonomi masyarakat, makam Sunan Hasan Munadi dapat 
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meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dan sekitarnya walaupun 

bersifat insidental serta dapat menambah kas pemerintahan desa dan dalam 

bidang organisasi sosial, menumbuhkan organisasi yang bersifat 

keagamaan dan kekeluargaan. Sedangkan dampak budaya mengacu pada 

religi yang menyangkut aktivitas ziarah sebagai bentuk sinkretisme budaya 

pra-Islam, sistem nilai budaya memunculkan kegotongroyongan 

masyarakat dalam setiap upacara keagamaan pada  makam Sunan Hasan 

Munadi dan adat istiadat yang memberi corak khusus dalam kehidupan 

masyarakatnya seperti upacara khol, tahlilan dan selametan yang 

dilakukan secara turun-temurun olah masyarakat setempat. 

 

B. Saran 

  

1. Bagi masyarakat diharapkan agar tetap menjaga dan memelihara salah satu 

bukti budaya sejarah lokal khususnya di daerah Kabupaten Semarang 

2. Bagi pemerintah hendaknya mengupayakan pengelolaan secara intensif 

dan optimal mengenai peninggalan budaya lokal khususnya bersifat 

religius dan memberikan perhatian khusus agar tetap terjaga 

kelangsungannya.  

3. Diharapkan kepada para peneliti untuk mempelajari lebih lanjut mengenai 

peninggalan-peninggalan sejarah lokal, agar dapat memperkaya khasanah 

budaya nasional yang semakin jarang diketahui seiring dengan 

perkembangan zaman.  
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4. Diharapkan tidak terjadi atau berkembangnya praktek negatif , seperti 

kemusrikan, pelacuran, kemaksiatan, kebodohan dan kejahatan sosial 

lainnya. 

5. Perlu adanya penelitian atau studi lebih lanjut mengenai tokoh Sunan 

Hasan Munadi.   
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Lampiran 2 

 

Denah Lokasi Kompleks Makam Sunan Hasan Munadi di Desa Nyatnyono 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang 

                 K                                                                                         JK 

        

 

  

                                                                                                             

 

                                                                                           U 

 

 

 

 

 

 

                                                          Keterangan : 

                                                          WM = Warung Makan 
                                                          K = Kantor 
                                                          M1 = Mushola 1 
                                                          S1,S2,S3 = Makam Sunan Hasan Munadi 
                                                          P = Makam Sepupu Sunan Hasan Munadi 
                                                          JK = Makam Juru Kunci I 
                                                          M2 = Mushola 2 
                                                          HD = Makam Sunan Hasan Dipuro 
                                                          MJ = Masjid Nyatnyono 
 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi Tutik) 

S1        S2          S3 
 
 
 
 
                            P       

  
 
 

M1 

 

 
 

WM 

 
 

M2 

 
HD 

 
 
 

MJ 
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Lampiran 3. 

Susunan pengurus Makam Sunan Hasan Munadi, sebagai berikut : 

Juru Kunci Utama : K.H. Hasan Asy’ary 

Juru Kunci  : K.H. Murtadho Khasabu 

Ketua : H. Hawari 

Sekretaris : Makmun Thohir 

Bendahara : Sonhadji 

Penjaga : Abd. Mudjib 

Pembantu Umum : S. Affandi 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi Pengurus Makam Sunan Hasan Munadi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83

Lampiran 4. 

Pedoman Wawancara (Interview Guide) 

1. Lokasi penelitian 

a. Bagaimana keadaan geografis Desa Nyatnyono 

b. Bagaimana Sejarah Desa Nyatnyono 

c. Bagaimana mata pencaharian masyarakat Desa Nyatnyono 

d. Bagaimana latar belakang Sosial Budaya dan ekonomi masyarakat Desa 

Nyatnyono 

2. Keberadaan Makam Sunan Hasan Munadi di Desa Nyatnyono 

a. Bagaimana latar belakang adanya makam Sunan Hasan Munadi 

b. Dari mana asal Sunan Hasan Munadi 

c. Bagaimana silsilah Sunan Hasan Munadi 

d. Bagaimana peranan dan perjuangan Sunan Hasan Munadi dalam 

menyebarkan agam Islam  

e. Bagaimana kondisi makam Sunan Hasan Munadi 

f. Sejak kapan makam Sunan Hasan Munadi mulai mendapat perhatian dan 

menjadi tempat keramat bagi masyarakat Nyatnyono 

3. Tanggapan masyarakat terhadap keberadaan makam Sunan Hasan Munadi 

a.  Bagaimana anggapan/sikap masyarakat terhadap keberadaan makam 

Sunan Hasan Munadi 

b.  Adakah mitos-mitos yang berkembang di masyarakat dengan adanya 

makam tersebut 
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4. Kegiatan Ritual Makam   

b. Sejak kapan ada upacara ritual 

c. Mengapa diadakan upacara-upacara ritual dan apa tujuannya 

d. Bagaimana dukungan masyarakat dengan adanya upacara ritual tersebut 

e. Apa saja yang dilakukan dalam upacara ritual makam dan bagaimana 

jalannya upacara 

f. Siapa saja yang mengikuti upacara ritual makam 

g. Doa-doa/permohonan apa yang sering diminta para peziarah serta bacaan 

yang dimohonkan 

5. Kegiatan Pedagang  

a. Sejak kapan mulai berdagang 

b.  Hari-hari apa yang biasanya ramai berdagang 
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Lampiran 5 

Daftar Identitas Informan 

1.  N a m a : Kyai Hasaan Asy’ary  

 Umur : 50 Tahun 

 Alamat : Desa Nyatnyono Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang 

 Kedudukan : Juru Kunci Makam 

 

2. N a m a : Ny. Murtadho Khasabu 

 Umur : 29 Tahun 

 Alamat : Desa Nyatnyono Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang 

 Kedudukan : Pedagang 

 

3. N a m a : Muhazi 

 Umur : 57 Tahun 

 Alamat :  Desa Nyatnyono Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang 

 Kedudukan : Kepala Desa Nyatnyono 

 

4. N a m a : Wawan 

 Umur : 36 Tahun 

 Alamat :  Dukuh Sendangan Desa Nyatnyono Kec. Ungaran Barat 

Kab. Semarang 

 Kedudukan : Warga 
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5. N a m a : Yogi 

 Umur : 31 Tahun 

 Alamat : Desa Purwokerto Kec. Patebon - Kendal  

 Kedudukan : Pengunjung 
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Lampiran 6.  

 

Doa dan Tata Caranya dalam berziarah 
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