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SARI 

Hendrawan, Dandy.2019. Praktik Pembinaan Moral Keagamaan di 

Lingkungan Masjid Menara Kudus. Skripsi. Jurusan Politik dan 

Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Dr. Agustinus Sugeng Priyatno, M. Si, Pembimbing II Drs. 

Setiajid, M. Si, 96 Halaman. 

Kata Kunci: Pembinaan Moral, Keagamaan, dan Fungsi Agama 

Agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat di 

Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam salah satu isi ideologi bangsa Indonesia yaitu 

Pancasila. Sila pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini

menekankan pada fundamen etis-religius dari negara Indonesia yagn bersumber 

dari moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan kenyakinan yang ada. Sila 

ini sekaligus berperan sebagai pengakuan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa 

bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, adanya Tuhan adalah dasar yang 

utama dalam faham keagamaan, dan negara kita telah memiliki dengan adanya 

sila pertama. Masjid Menara Kudus merupakan suatu bangunan peninggalan 

sejarah yang memiliki nilai dan makna filosofis, religi dan historis menjadikan 

Masjid Menara Kudus sebagai salah satu obyek wisata yang terkenal dan tempat 

ibadah orang muslim di Kota Kudus.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui praktik pembinaan moral 

keagamaan di lingkungan Masjid Menara Kudus (2) mengetahui faktor 

penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembinaan moral keagamaan di 

lingkungan Masjid Menara Kudus (3) mengetahui hubungan agama dengan 

kebudayaan di lingkungan Masjid Menara Kudus. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini 

yaitu pada praktik kegiatan pembinaan moral keagamaan pada masyarakat di 

lingkungan Masjid Menara Kudus, Faktor penghambat dan pendukung dalam 

melaksanakan kegiatan tersebut, Hubungan agama dengan kebudayaan di 

lingkungan Masjid Menara Kudus. Sumber data diperoleh dari data primer dan 

sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dengan menggunakan 

teknik triangulasi. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, penyajian 

data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan (1) praktik kegiatan keagamaan yang 

dilakukan yaitu ziarah makam Sunan Kudus, Buka Luwur, dan Larangan 

menyembelih hewan sapi sebagai hewan kurban, masyarakat masih 
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mempertahankan tradisi ziarah makam Sunan Kudus karena masyarakat 

terikat dengan tradisi ziarah makam para Walisongo yang telah menyebarkan 

ajaran agama Islam. Masyarakat berharap agar mendapat berkah, dan dijauhkan 

dari malapetaka (2) faktor penghambat dan pendukung kegiatan lebih terfokus 

pada sumber daya manusia yang kurang, antusias yang minim dari remaja menjadi 

hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan menjadi faktor pendukung dengan 

berjalannya komunikasi dan toleransi antar umat beragama terciptalah kerjasama 

yang baik dari semua elemen masyarakat dalam satu tujuan (3) hubungan agama 

dan kebudayaan di Masjid Menara Kudus dibuktikan dengan adanya toleransi dan 

keharmonisan hubungan antar umat beragama pada masa lampau dan terjaga 

sampai sekarang, adanya Masjid Menara Kudus yang mirip dengan candi dan 

setiap perayaan Idul Adha atau hari kurban, masyarakat sekitar tidak 

menyembelih hewan sapi dengan alasan toleransi dan menghormati agama Hindu 

yang telah diajarkan oleh Sunan Kudus. 

Saran yang dapat peneliti rekomendasikan adalah (1) kepada para peziarah 

hendaknya jangan sampai mempunyai niat yang salah agar tidak terjerumus dalam 

kemusyrikan dan kesesatan (2) kepada pengurus Yayasan Masjid Menara dan 

Makam Sunan Kudus agar selalu diberikan kekuatan dalam menjaga peninggalan-

peninggalan dari Sunan Kudus dan meneruskan tradisi kepada generasi muda agar 

tetap lestari. 
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ABSTRACT 

Hendrawan, Dandy. 2019. The Practice of Guiding Religious Morals in 

the Environment of the Menara Kudus Mosque. Final Project. Department of 

Politics and Citizenship. Faculty of Social Sciences. State University of 

Semarang. Supervisor I Dr. Agustinus Sugeng Priyatno, M. Si, Supervisor II Drs. 

Setiajid, M. Si, 96 Pages. 

Keywords: Morals Guidance, Religious, and Religious Functions 

Religion plays an important role in the lives of people in Indonesia. This is 

stated in one of Indonesia's ideological content of Pancasila. The first one of the 

principles stated here "Belief in One and Only God". This emphasis is on the 

ethical-religious of of the Indonesian state that is sourced from the divine morals 

taught by the religions and the comfort of the present. This is also a role in 

recognition of the Almighty God for the people of Indonesia. Therefore, the 

presence of God is the primary basis in religious understand, and our country has 

had with the first of the precepts. Menara Kudus Mosque is a historical heritage 

building that has the value and meaning of philosophical, religious and historical 

to make the Menara Kudus Mosque as one of the famous tourism objects and 

places of worship of Muslims in the city of Kudus.  

This research aims to (1) know the practice of religious moral formation in 

the Menara Kudus Mosque (2) Knowing the barriers and supporters in the 

implementation of religious moral formation in the Menara Kudus Mosque (3) 

Religious relations with the culture of the Menara Kudus Mosque. 

This research uses a qualitative approach. The focus of this research is on 

the pilgrimage activities of the Tomb of Sunan Kudus in Menara Kudus Mosque. 

The burial pilgrimage of Sunan Kudus, community motivation that came to the 

tomb of Sunan Kudus, the implementation of moral values in daily life of grave 

pilgrims Sunan Kudus. Data sources are obtained from primary and secondary 

data. Techniques used in data collection are observations, interviews, and 

documentation. Testing the validity of data using triangulation techniques. Data is 

analyzed through stages of data collection, data presentation, withdrawal of 

conclusions, and verification. 

The results of the study showed (1) the activities of religious practice 

conducted that is the pilgrimage of Sunan Kudus tomb, Buka Luwur, and 

prohibition to slaughter cattle as a sacrificial animal, the community still 

maintains the pilgrimage tradition of the tomb of Sunan Kudus because people are 

tied to the pilgrimage tradition of the Walisongo tombs who have spread Islamic 

teachings. The community hopes to get a blessing, and is kept away from 
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catastrophe (2) The inhibitory factor and the support of activities more 

focused on human resources are lacking, the minimal regeneration of adolescents 

become a barrier in the implementation of activities and become supporting 

factors with the passing of communication and tolerance between religious people 

creates a good cooperation of all elements of society in one purpose (3) Religious 

and cultural relations in the Menara Kudus Mosque is evidenced by the tolerance 

and harmony between religious relations in the past and awake to the present, a 

mosque of the Menara Kudus that resembles the temple and every Idul Adha 

celebration or the day of sacrifice, the local community does not slaughter cow 

animals with the reason of tolerance and respect for the Hindu religion that the 

Sunan Kudus has taught. 

The advice that researchers can recommend is (1) to pilgrims should not 

have the wrong intention in order not to fall in the seasonality and error (2) to the 

public in general with the thesis is able to motivate general audience that 

pilgrimage can be a liver remedy and calm the soul while its intention is true and 

in the pilgrimage do it solemnly (3) to the caretaker of the Menara Kudus Mosque 

and the tomb of Sunan Kudus to be always given strength in maintaining relics 

from Sunan Kudus and continue tradition to the young generation to remain 

sustainable. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat di 

Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam salah satu isi ideologi bangsa Indonesia 

yaitu Pancasila. Sila pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini

menekankan pada fundamen etis-religius dari negara Indonesia yang 

bersumber dari moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan kenyakinan 

yang ada. Sila ini sekaligus berperan sebagai pengakuan akan adanya Tuhan 

Yang Maha Esa bagi masyarakat Indonesia.
 
Oleh karena itu, adanya Tuhan 

adalah dasar yang utama dalam faham keagamaan,
 
dan negara kita telah 

memiliki dengan adanya sila pertama. 

Agama sejatinya menjadi alat pengontrol moral bangsa, agama selain 

membantu orang dari kebingungan dunia dan menawarkan jawaban tentang 

berbagai permasalahan, juga memberikan  kekuatan moral.
 
Franz Magnis 

Suseno (1987:18) mengatakan moral selalu mengacu pada baik buruknya 

manusia sebagai manusia.
 
Moral agama pada masyarakat sejatinya merupakan 

alat pengontrol untuk berkehidupan yang baik. Masyarakat bersama-sama terus 

memegang teguh ajaran agama masing-masing agar tidak terjadi sebuah gejala 

sosial melemahnya moral tersebut. 

Fenomena sekarang ini di kalangan remaja banyak terjadi merosotnya 

nilai-nilai agama dan kurangnya kesadaran untuk melaksanakan ibadah yang 

seharusnya dimiliki oleh remaja sebagai umat beragama. Perkembangan zaman 
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yang semakin maju, pengaruh modernisasi yang negatif, pengaruh lingkungan 

yang kurang baik dan pendidikan agama yang kurang, menyebabkan 

kurangnya nilai-nilai religius yang seharusnya dimiliki oleh remaja. 

Para remaja menghadapi pula problema yang menyangkut agama dan 

budi pekerti, karena masa remaja adalah masa dimana remaja mulai ragu-ragu 

terhadap kaidah-kaidah akhlak dan ketentuan agama. Kebimbangan pikiran 

remaja itu memantul kepada tingkah laku mereka. Sebenarnya kebimbangan 

nilai-nilai akhlak, timbul ketika mereka bandingkan apa yang mereka pelajari 

di sekolah dan apa yang ada dalam keluarga dan lingkungannya.  

Moral dan religi merupakan bagian yang penting dalam jiwa remaja. 

Sebagian orang berpendapat bahwa moral dan religi bisa mengendalikan 

tingkah laku remaja yang beranjak dewasa. Sehingga ia tidak melakukan hal-

hal yang merugikan atau bertentangan dengan kehendak atau pandangan 

masyarakat. Di Indonesia salah satu moral yang paling penting adalah agama. 

Agama merupakan salah satu pengendali terhadap tingkah laku remaja. Hal ini 

dapat dimengerti karena agama memang mewarnai kehidupan masyarakat 

setiap hari.  

Dalam kehidupan manusia, agama dan budaya jelas tidak berdiri 

sendiri, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam dialektikanya, 

selaras dalam menciptakan ataupun kemudian saling menegaskan. Agama 

sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan, dalam 

menjalankan kehidupannya. Sedangkan kebudayaan sebagai tata cara hidup 

manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil daya cipta, rasa dan 

2 
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karsanya yang diberikan oleh Tuhan. Agama dan kebudayaan saling 

mempengaruhi satu sama lain. Agama mempengaruhi kebudayaan, 

kelompok/masyarakat/suku/bangsa. Kebudayaan cenderung mengubah-ubah 

keaslian agama sehingga menghasilkan penafsiran berlainan. 

Agama dan kebudayaan adalah dua hal yang sangat dekat di 

masyarakat. Bahkan banyak yang salah mengartikan bahwa agama dan 

kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Dalam kaidah, sebenarnya agama 

dan kebudayaan mempunyai kedudukan masing-masing dan tidak dapat 

disatukan, karena agamalah yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada 

kebudayaan. Namun keduanya mempunyai hubungan yang erat dalam 

kehidupan masyarakat. Geertz (1992:13) mengatakan bahwa wahyu 

membentuk suatu struktur psikologis dalam benak manusia yang membentuk 

pandangan hidupnya, yang menjadi sarana individu atau kelompok individu 

yang mengarahkan tingkah laku mereka. Tetapi juga wahyu bukan saja 

menghasilkan budaya immaterial, tetapi juga dalam bentuk seni, ukiran, 

bangunan. 

Meskipun tidak dapat disamakan, agama dan kebudayaan dapat saling 

mempengaruhi. Agama mempengaruhi sistem kepercayaan serta praktik-

praktik kehidupan. Sebaliknya kebudayaan juga dapat mempengaruhi agama, 

khususnya dalam hal bagaimana agama diinterprestasikan atau bagaimana 

ritual-ritualnya harus dipraktikan. Tidak ada agama yang bebas budaya dan apa 

yang disebut Sang Illahi tidak akan mendapatkan makna manusiawi yang tegas 

tanpa mediasi budaya, dalam masyarakat Indonesia saling mempengaruhi 
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antara agama dan kebudayaan sangat terasa. Praktik inkulturasi dalam upacara 

keagamaan hampir umum dalam semua agama. 

Hasil penelitian dari skripsi Sari Windarti tahun 2010, menunjukkan 

bahwa kehidupan masyarakat Kudus Kulon sangat dipegaruhi oleh keberadaan 

Masjid Menara Kudus. Sebagai salah satu peninggalan sejarah yang tidak 

terlepas dari sejarah proses masuknya Islam di Kudus oleh para Wali, 

khususnya Sunan Kudus. Adanya Masjid Menara Kudus sekaligus merupakan 

monumen penting yang membawa masyarakat Kudus Kulon lebih berorientasi 

pada kehidupan yang bersifat agamis. Masjid Menara Kudus merupakan pusat 

segala aktivitas dari para generasi muda untuk melakukan kegiatan positif 

dalam aspek pendidikan, kesenian dan sosial lainnya. Pengaruh yang 

ditimbulkan dari keberadaan Masjid Menara Kudus terhadap kehidupan sosial, 

budaya dan ekonomi masyarakat Kudus Kulon dan sekitarnya adalah dalam 

bidang sosial meliputi keagamaan, pendidikan dan organisasi sosial. Dalam 

bidang budaya Masjid Menara Kudus dijadikan sebagai asset wisata daerah 

yang meliputi wisata budaya, wisata agama dan wisata historis. Dalam bidang 

ekonomi karena Masjid Menara Kudus dijadikan daerah tujuan wisata, maka 

banyak yang datang ke Masjid Menara Kudus dengan demikian dapat 

meningkatkan pendapatan baik kas Masjid, Dinas Pendapatan Daerah Kudus 

dan masyarakat yang berjualan di sekitar Masjid Menara Kudus. Hal tersebut 

tidak terlepas dari adanya latar belakang sejarah Masjid Menara Kudus itu 

sendiri yang meliputi aspek nilai-nilai budaya dan pengetahuan yang 

terkandung dalam bangunan tersebut dan juga figur pendirinya yaitu Sunan 
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Kudus sebagai seorang tokoh ulama sekaligus Wali yang merakyat, sederhana 

dan mempunyai karisma yang besar. Selain itu Masjid Menara Kudus sebagai 

pusat agama Islam pada perkembangannya telah mempengaruhi sendi-sendi 

kehidupan religius masyarakat Kudus Kulon yang dikenal dengan sebutan 

masyarakat santri. 

Sejarah pertumbuhan agama Islam di Kudus merupakan salah satu 

unsur yang mengisi keberislaman masyarakat Jawa. Pertumbuhan agama Islam 

yang pesat dan harmoni masyarakat yang tercipta menunjukkan keramahan 

penyebaran agama Islam di wilayah Kudus. Bukti lain yang dapat dianalisa 

sebagai kekuatan pertumbuhan agama Islam di wilayah Kudus adalah 

bangunan Masjid Menara Kudus yang dibangun pada abad ke-16 tepatnya 

tahun 1549 M. Harmoni daerah Kudus dengan pertumbuhan budaya 

keislamannya ditegaskan bahwa Kota Kudus yang namanya mengacu kepada 

al-Quds (nama Arab untuk Yerussalem) merupakan Kota keagamaan, Kota

suci, dan mempunyai Masjid yang besar lagi indah. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 

permasalahan tersebut dengan judul: “Moral Keagamaan Peziarah di 

Lingkungan Masjid Menara Kudus”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan 

penelitian ini adalah: 

1. bagaimana moral keagamaan peziarah di lingkungan Masjid Menara 

Kudus? 
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2. apa faktor penghambat dan pendukung dalam ziarah Makam Sunan 

Kudus? 

3. bagaimana hubungan agama dan kebudayaan di lingkungan Masjid 

Menara Kudus? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada judul serta rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. praktik pembinaan moral keagamaan peziarah di lingkungan Masjid 

Menara Kudus. 

2. faktor penghambat dan faktor pendukung dalam ziarah Makam Sunan 

Kudus. 

3. hubungan agama dengan kebudayaan di lingkungan Masjid Menara 

Kudus. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai kegiatan 

kegiatan pembinaan moral mengenai hubungan keagamaan dengan kebudayaan 

di lingkungan Masjid Menara Kudus. Berkaca pada teori sosiologi dan 

antropologi Woodworth (dalam Soetarno, 1994:21), penelitian ini dapat 

menjelaskan mengenai individu atau masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. 
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Selain itu, penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana praktik  kegiatan 

keagamaan dan kebudayaan yang saling berkaitan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti dapat memperoleh 

wawasan mengenai bagaimana moral keagamaan peziarah di lingkungan 

Masjid Menara Kudus. 

b. Bagi masyarakat umum 

Penelitian ini nantinya akan memberikan informasi kepada masyakarat 

umum mengenai kegiatan-kegiatan keagamaan yang saling berkaitan dengan 

kebudayaan oleh masyarakat di lingkungan Masjid Menara Kudus. 

E. Batasan Istilah  

Ruang lingkup permasalahan perlu dipertegas agar penelitian lebih 

terarah, maka istilah-istilah dalam judul penelitian ini perlu diberi batasan. 

1. Pembinaan Moral 

a. Pembinaan 

Mangunhardjana (1989:12) mengatakan pembinaan adalah suatu 

proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan 

mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu 

orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan 

pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan 

pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup yang 

sedang dijalani secara efektif. 
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Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pembinaan adalah suatu proses untuk membimbing dan mengarahkan 

tingkah laku seseorang kearah yang lebih baik agar dapat tercapai tujuan 

yang diharapkan. Pembinaan dipimpin oleh Ketua adat atau disebut juga 

Kyai dibantu dg susunan keanggotaannya dibawah pengawasan Kepala 

Desa.  

b. Moral 

Ali (2011:136) mengatakan bahwa dari segi etimologis kata 

“moral” berasal dari bahasa Latin “mores” yang berasal dari suku kata

“mos”. Mores berarti adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, yang 

kemudian artinya berkembang menjadi sebagai kebiasaan dalam 

bertingkah laku yang baik. Moral pada dasarnya merupakan rangkaian 

nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa moral adalah suatu keyakinan tentang benar salah, 

baik dan buruk, yang sesuai dengan kesepakatan sosial, yang  mendasari 

tindakan atau pemikiran. 

c. Pembinaan Moral 

Daradjat (2005:156) mengatakan pembinaan kehidupan moral 

dan agama itu lebih banyak terjadi melalui pengalaman hidup daripada 

pendidikan formal dan pengendali dan pengaruh dalam kehidupan 

manusia itu adalah nilai-nilai yang masuk dan terjalin ke dalam 

pribadinya. 
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Dengan demikian pembinaan moral merupakan suatu tindakan 

untuk mendidik, membina, membangun watak, akhlak serta perilaku 

seseorang agar orang yang bersangkutan terbiasa mengenal, memahami 

dan menghayati sifat-sifat baik atau aturan-aturan moral yang kemudian 

disebut internalisasi nilai-nilai moral pada diri seseorang. 

2. Moral Keagamaan 

Moralitas merupakan aspek kehidupan yang diperlukan seseorang 

dalam kaitannya dengan hidup bersama, bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Perilaku bermoral diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang 

damai penuh keteraturan, ketertiban, keharmonisan serta kesejahteraan dalam 

masyarakat. 

Ajaran Islam mempunyai persepsi yang khas tentang moral, terutama 

jika dikaitkan dengan eksistensi manusia sebagai ahsani taqwim (sebaik-baik 

bentuk), serta makhluk yang dimuliakan oleh khaliq (Sang Pencipta). Manusia 

dibekali potensi pengetahuan untuk membedakan perilaku baik dan buruk. 

Kesadaran moralnya tumbuh secara bertahap seiring dengan perkembangan 

berpikir, perasaan baik buruk dalam pribadi manusia. 

3. Kebudayaan 

Kata budaya menurut Koentjaraningrat (1987:180) adalah keseluruhan 

sistem, gagasan, tindakan dan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Jadi budaya 

diperoleh melalui belajar. Tindakan-tindakan yang dipelajari antara lain cara 

makan, minum, berpakaian, berbicara, bertani, bertukang, berrelasi dalam 



10 

masyarakat  adalah budaya. Tapi kebudayaan tidak saja terdapat dalam soal 

teknis tapi dalam gagasan yang terdapat dalam fikiran yang kemudian terwujud 

dalam seni, tatanan masyarakat, etos kerja dan pandangan hidup. Yojachem 

Wach berkata tentang pengaruh agama terhadap budaya manusia yang 

immaterial bahwa mitologis hubungan kolektif tergantung pada pemikiran 

terhadap Tuhan. Interaksi sosial dan keagamaan berpola kepada bagaimana 

mereka memikirkan Tuhan, menghayati dan membayangkan Tuhan (Wach, 

1998:187). 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebudayaan 

adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi 

sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam 

kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Pembinaan Moral 

a. Pengertian Pembinaan Moral 

Kata pembinan berarti: segala sesuatu yang berupa kegiatan yang 

berhubungan dengan penyuluhan, pelaksanaa, pengarahan, pengembangan dan 

pengendalian atas segala kemampuan atau sifat dan pandangan hidup atas 

sasaran yang dituju. Sedangkan kata moral berasal dari bahasa latin yaitu 

mores, dari suku kata mos yang artinya adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak 

dan akhlak. Zakiah Daradjat (1995:63) mengatakan bahwa moral adalah 

kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran atau nilai-nilai masyarakat, yang 

timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar yang kemudian disertai pula oleh 

rasa tanggung jawab atas kelakuan (tindakan) tersebut. Tindakan itu haruslah 

mendahulukan kepentingan umum dari pada keinginan atau kepentingan 

pribadi. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moral memiliki arti

sebagai berikut : 

1) Ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, 

kewajiban, akhlak, budi pekerti dan susila. 

2) Kondisi mental yang membuat orang tetap berani, berseangat, bergairah, 

berdisiplin dan sebagainya, isi hati atau keadaan sebagaimana terungkap 

dalam perbuatan. 
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3) Ajaran susila yang dapat diukur dari suatu cerita. Menurut Amin Suyitno 

yang dikemukakan kembali oleh Soenarjati Cholisin, Moral diartikan 

sebagai kebiasaan dalam tingkah laku yang baik, yang susila. Purwa 

Hadiwardoyo memperkuat pendapat tersebut dengan menyatakan: “Moral

menyangkut kebaikan. Orang yang tidak baik juga disebut sebagai orang 

yang tidak bermoral, atau sekurang-kurangnya sebagai orang yang kurang 

bermoral. Maka secara sederhana mungkin dapat menyamakan moral 

dengan kebaikan orang atau kebaikan manusia”. 

Berbagai pendapat tersebut meskipun berbeda rumusannya, namun 

memiliki kesamaan arti. Moral disepakati sebagai sesuatu yang berkaitan atau 

ada yang berhubungan dengan jiwa yang baik, benar salah atau baik buruknya 

perbuatan yang berhubungan dengan batin. Ukuran penentuannya adalah 

berdasarkan tingkah laku yang diterima oleh masyarakat. 

Dengan demikian pembinaan moral merupakan suatu tindakan untuk 

mendidik, membina, membangun watak, akhlak serta perilaku seseorang agar 

orang yang bersangkutan terbiasa mengenal, memahami dan menghayati sifat-

sifat baik atau aturan-aturan moral yang kemudian disebut dengan internalisasi 

nilai-nilai moral pada diri seseorang. 

b. Pentingnya Pembinaan Moral 

Pembinaan moral merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 

para generasi muda pada dewasa ini. Sebelum anak dapat berfikir secara logis 

dan memahami hal-hal yang abstrak serta belum sanggup menentukan mana 
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yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah, maka contoh-contoh latihan 

dan pembahasan dalam pribadi anak. Al-Ghazali mengatakan “apabila anak di

biasakan untuk mengamalkan segala sesuatu yang baik diberi pendidikan 

kearah itu, pasti ia akan tumbuh di atas kebaikan dan akibat positif ia akan 

selamat sentosa di dunia dan akhirat”. H. Hamdani Ihsan dan A. Fuad Ihsan, 

(2001:240) mengatakan jikalau anak itu sejak tumbuh sudah diajari yang baik-

baik maka akhlaknya akan baik pula. 

Dengan demikian pembinaan moral merupakan suatu tindakan untuk 

mendidik, membina, membangun watak, akhlak serta perilaku seseorang agar 

terbiasa mengenal dan memahami sifat baik dan buruk atau aturan –aturan 

moral. 

Darajat (1976:157) mengatakan bahwa sikap orang dewasa yang 

mengejar kemajuan lahiriyah tanpa mengindahkan nilai-nilai moral yang 

bersumber pada agama yang di anut menyebabkan generasi muda 

kebingungan bergaul karena apa yang di pelajari di sekolah bertentangan, apa 

yang di pelajari orang tuanya sendiri. kontradiksi yang terdapat kehidupan 

generasi muda itu menghambat pembinaan moralnya. Karena pembinaan 

moral itu terjalin erat dengan pembinaan pribadi. Apabila faktor-faktor dan 

unsur-unsur yang membina itu bertentangan antara satu dengan yang lain 

maka akan tergoncanglah jiwa yang dibina terutama mereka yang mengalami 

pertumbuhan dan perubahan yang sangat cepat yaitu pada usia remaja. 

Sahlan Asnawi (1999:59) mengatakan banyak orang tua yang tidak 

sanggup lagi mengendalikan anak-anaknya yang telah terjangkit narkotika. 
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Untuk mengantisipasi dan mengatasi hal ini kita sebagai orang tua 

menyarankan dan mengarahkan juga menghimbau agar pendidikan agama di 

sekolah lebih di galakkan. 

Ajaran Islam mempunyai fungsi yang dimensional yaitu aqidah, 

syariah dan akhlak atau moralitas, ketiganya harus selaras. Akhlak ajaran 

agama tidak dapat di samakan dengan etika, etika di batasi pada sopan santun 

antara manusia tetapi akhlak lebih luas maknanya mencakup beberapa hal 

yang tidak merupakan sifat lahiriyah misalnya yang berkaitan dengan batin 

dan fikiran. Akhlak agama mencakup berbagai aspek, dimulai akhlak kepada 

Allah, sesama manusia, hingga makhluk lainya. (Shihap, 2000:261)  

2. Moral Keagamaan 

a. Pengertian Moral Keagamaan 

Moralitas merupakan aspek kehidupan yang diperlukan seseorang 

dalam kaitannya dengan hidup bersama, bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Perilaku bermoral diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang 

damai penuh keteraturan, ketertiban, keharmonisan serta kesejahteraan dalam 

masyarakat. 

Ajaran Islam mempunyai persepsi yang khas tentang moral, terutama 

jika dikaitkan dengan eksistensi manusia sebagai ahsani taqwim (sebaik-baik 

bentuk), serta makhluk yang dimuliakan oleh khaliq (Sang Pencipta). Manusia 

dibekali potensi pengetahuan untuk membedakan perilaku baik dan buruk. 

Kesadaran moralnya tumbuh secara bertahap seiring dengan perkembangan 

berpikir, perasaan baik buruk dalam pribadi manusia. 
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Agama memang tidak mudah untuk didefinisikan secara tepat, karena 

agama mengambil bentuk bermacam-macam diantara suku-suku dan bangsa-

bangsa di dunia ini. Secara etimologi, religion (agama) berasal dari bahasa 

latin religio yang berarti suatu hubungan antara manusia dan Tuhan. Istilah 

latin ini merupakan transformasi dari kata religare, yang berarti to bind 

together (menyatukan).
 

Agama juga dapat diartikan sesuatu yang berhubungan dengan 

supernatural, yang luar biasa, atau yang ghaib. Agama sebagai sumber sistem 

nilai merupakan petunjuk, pedoman dan pendorong bagi manusia untuk 

memecahkan masalah hidupnya seperti dalam ilmu agama, politik, ekonomi, 

sosial, budaya dan militer, sehingga terbentuk pula motivasi, tujuan hidup dan 

perilaku manusia yang menuju kepada keridhaan Allah SWT. Agama juga 

berarti kepercayaan kepada yang Kudus menyatakan diri pada hubungan 

dengan Tuhan dalam bentuk ritus, kultus, dan permohonan, membentuk sikap 

hidup berdasarkan doktrin-doktrin tertentu dari kitab suci. Selain itu agama 

secara luas bahkan mencakup juga tentang keseluruhan proses peradaban 

manusia yang akan menghasilkan kebudayaan. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa agama adalah sesuatu 

yang berkisar pada kepercaan Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan 

seluruh yang ada termasuk manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab 

kepada-Nya, dan perbuatan paling diridhai oleh-Nya adalah berbuat baik 

terhadap sesama manusia, dan manusia juga akan merasakan akibat perbuatan 

baik dan buruk dalam suatu kehidupan abadi di hari kemudian. 
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Dengan demikian yang dimaksud dengan moral keagamaan adalah 

perilaku yang sesuai dengan tuntutan agama Islam. Karena pada dasarnya 

seorang mukmin yang masuk kedalam agama Islam secara menyeluruh 

(kaffah) mengandung makna bahwa mukmin tersebut seluruh hidup dan 

kehidupannya tunduk dan patuh kepada ajaran agama Islam. Sikap dan 

perilaku kehidupannya sesuai dengan tuntunan agama Islam sebagaimana 

dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dimana beliau telah mendapat 

pujian dari Allah SWT sebagai manusia yang berbudi pekerti yag luhur. Hal 

ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS Al-Qalam ayat 4 yang artinya 

“Sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai budi pekerti yang luhur”.

Rasulullah dalam sabdanya juga bersabda yang artinya “Aku diutus ke dunia 

ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. 

b. Fungsi Agama bagi Manusia dan Masyarakat 

Pemahaman mengenai fungsi agama tidak dapat dilepas dari 

tantangan-tantangan yang dihadapi manusia dan masyarakat. Berdasarkan 

pengalaman dan pengamatan analitis dapat disimpulkan bahwa tantangan-

tantangan yang dihadapi manusia dikembalikan pada tiga hal: ketidakpastian, 

ketidakmampuan, dan kelangkaan. Untuk mengatasi itu semua manusia lari 

kepada agama, karena manusia percaya dengan keyakinan yang kuat bahwa 

agama memiliki kesanggupan yang definitif dalam menolong manusia. 

Dengan kata lain, manusia memberikan suatu fungsi tertentu kepada agama. 

1) Fungsi edukatif/pendidikan 
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Manusia mempercayakan fungsi edukatif kepada agama yang 

mencakup tugas mengajar dan tugas bimbingan. Agama menyampaikan 

ajarannya dengan perantara petugas-petugasnya baik di dalam upacara 

(perayaan) keagamaan, khotbah, renungan (meditasi), pendalaman rohani dan 

sebagainya. Untuk melaksanakan tugas ditunjuk sejumlah fungsionaris seperti: 

syaman, dukun, kyai, pedanda, pendeta, imam, nabi. Mengenai yang disebut 

nabi ini dipercayai bahwa penunjukannya dilakukan oleh Tuhan sendiri. 

Kebenaran ajaran mereka yang harus diterima dan yang tak dapat keliru, 

didasarkan atas kepercayaan penganut-penganutnya, bahwa mereka dapat 

berhubungan langsung dengan yang ghaib dan yang sakral, dan mendapat 

ilham khusus darinya. 

Tugas bimbingan yang diberikan petugas-petugas agama juga 

dibenarkan dan diterima berdasarkan pertimbangan yang sama. Pengalaman 

dari masa ke masa mengukuhkan dan membenarkan apa yang dikatakan di 

atas. Masyarakat mempercayakan anggota-anggotanya kepada instansi agama 

dengan keyakinan bahwa mereka sebagai manusia (di bawah bimbingan 

agama) akan berhasil mencapai kedewasaan pribadinya yang penuh melalui 

proses hidup yang telah ditentukan oleh hukum pertumbuhan yang penuh 

ancaman dari situasi yang tidak menentu dan mara bahaya yang dapat 

menggagalkannya mulai dari masa kelahiran dan kanak-kanak menuju ke 

masa remaja dan masa dewasanya. Bahkan pada saat-saat terakhir apabila 

manusia menghadapi kematian, saat yang paling menentukan segalanya 
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kehadiran petugas agama sebagai pebimbing dan pendamping masih sangat 

terasa perlu. 

Dari buku-buku sejarah dan kesusastran dapat diketahui bahwa agama-

agama baik yang sederhana maupun yang modern mempunyai pusat 

pendidikan yang dikenal dengan nama pondok, padepokan, pesantren, biara, 

asrama dan sebagainya. Sebelum orang mengenal sistem pendidikan modern 

(sistem persekolahan) pusat-pusat tersebut merupakan tempat satu-satunya. 

Keunggulan dan kelebihan pendidikan keagamaan, bahkan dalam zaman 

sekarang tetap diakui masyarakat luas. Ini dapat dilihat dari kenyatakan yang 

tidak luntur, bahwa banyak keluarga lebih suka mengirimkan anak-anaknya ke 

pusat-pusat pendidikan keagamaan daripada ke pusat pendidikan Negara. 

Kunci keberhasilan pendidikan kaum agamawan terletak dalam 

pendayagunaan nilai-nilai rohani yang merupakan pokok-pokok kepercayaan 

agama. Di antara nilai yang diresapkan pada anak didik ialah, makna dan 

tujuan hidup, hati nurani dan rasa tanggung jawab, Tuhan, hidup, kekal, 

ganjaran atau hukuman yang setimpal atas perbuatan yang baik dan yang 

jahat. Apalagi karya pendidikan ditangani oleh para purnawaktu yang 

(menonjol dalam kalangan kristen) berstatus rohaniawan atau rohaniwati yang 

berkat profesinya menyerahkan seluruh hidupnya untuk kepentingan 

pendidikan. Disamping itu masih dipergunakan hasil pengkajian dari ilmu 

pengetahuan modern seperti misalnya filsafat, ilmu jiwa modern, etika 

pendidikan dan lain sebagainya. 

2) Fungsi Penyelamatan 
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Tanpa atau dengan penelitian ilmiah, cukup berdasarkan pengalaman 

sehari-hari, dapat dipastikan bahwa setiap manusia menginginkan 

keselamatannya baik dalam hidup sekarang ini maupun sesudah mati. Usaha 

untuk mencapai cita-cita tertinggi (yang tumbuh dari naluri manusia sendiri) 

itu tidak boleh dipandang ringan begitu saja. Jaminan untuk itu mereka 

temukan dalam agama. Terutama karena agama mengajarkan dan memberikan 

jaminan dengan cara-cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan yang 

terakhir, yang pencapaiannya mengatasi kemampuan manusia secara mutlak, 

karena kebahagiaan itu berada di luar batas kekuatan manusia. Ada 

pembedaan agama dalam dua kategori yang dibuat oleh para ahli agama. Yang 

pertama ialah agama alamiah dan yang kedua agama wahyu. Yang disebut 

agama alamiah ialah agama yang diciptakan oleh manusia sendiri. Dalam hal 

ini manusia yang mencari ilahi atau Tuhan. Agama wahyu ialah agama yang 

dibuat Tuhan. Dalam hal ini Tuhanlah yang mencari manusia. Tuhan itu 

berkomunikasi dengan manusia dan mewahyukan seperangkat kebenaran 

(dogma, moral dan cara peribadatan) kepada manusia. Dikatakan bahwa 

kebenaran-kebenaran wahyu itu sifatnya transenden mutlak dan tidak dapat 

dipahami sepenuhnya oleh manusia. Meskipun demikian adanya namun 

manusia harus menerimanya dengan iman karena Tuhan sendirilah menjadi 

jaminan yang tak tergoncangkan. Sebaliknya kebenaran-kebenaran agama 

alamiah mengandung kelemahan akibat keterbatasan manusia sebagai 

penciptanya. Betapapun perbedaan antara dua jenis agama tersebut di muka 

mengenai isi ajarannya dan mengenai taraf kecerdasn pemeluk-pemeluknya 
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yang dari masa ke masa terus berkembang berkat kemajuan ilmu pengetahuan 

dalam tingkat kebudayaan yang berbeda-beda. 

3) Fungsi Pengawasan Sosial 

Pada umumnya manusia, entah dari zaman bahari atau dari zaman 

modern mempunyai keyakinan yang sama, bahwa kesejahteraan kelompok 

social khususnya dan masyarakat besar umumnya tidak dapat dipisahkan dari 

kesetiaan kelompok atau masyarakat itu kepada kaidah-kaidah susila dan 

hukum-hukum rasional yang telah ada pada kelompok atau masyarakat itu. 

Agama merasa ikut bertanggung jawab atas adanya norma-norma susila yang 

baik yang diberlakukan atas masyarakat manusia umumnya. Maka agama 

menyeleksi kaidah-kaidah susila yang ada dan mengukuhkan yang baik 

sebagai kaidah yang baik dan menolak kaidah yang buruk untuk ditinggalkan 

sebagai larangan atau tabu. Agama juga memberikan sangsi-sangsi yang harus 

dijatuhkan kepada orang yang melanggarnya dan mengadakan pengawasan 

yang ketat atas pelaksanaannya. 

4) Fungsi Memupuk Persaudaraan 

Konflik tidak terjadi terus menerus, tetapi hanya kadang kala saja. 

Masa perdamaian antara golongan Kristen dan Islam misalnya dalam abad-

abad yang silam jauh lebih panjang daripada masa bentrokan. Jika kita 

menyoroti keadaan persaudaraan dalam satu jenis golongan beragama saja 

misalnya umat Kristen tersendiri dan umat Islam tersendiri maka menjadi 

teranglah bahwa agama masing-masing sungguh berhasil dalam menjalan 

tugas memupuk persaudaraan. Karena baik agama Kristen maupun Islam 
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masing-masing berhasil mempersatukan sekian banyak bangsa yang berbeda 

ras dan kebudayaannya dalam satu keluarga besar di mana mereka 

menemukan ketentraman dan kedamaian. Dengan demikian melalui agama 

perdamaian di bumi yang didambakan oleh setiap insan untuk sebagian sudah 

mulai terwujud. Perpecahan antara bangsa-bangsa mulai berkurang. Apa yang 

diyakini dan diinginkan Kristen (Damai di bumi bagi semua orang yang 

berkehendak baik, bukan hanya merupakan cita-cita kosong, melainkan telah 

menjadi kenyataan sosiologis yang dapat dinikmati banyak orang dan dapat 

disaksikan banyak bangsa dari abad ke abad. Bahwa semua manusia 

mendambakan persaudaraan dan perdamaian adalah sesuatu yang sudah jelas 

dengan sendirinya. Tidak perlu dibuktikan secara sosiologis ataupun filosofis. 

Dunia tidak menginginkan perpecahan dan permusuhan melainkan persatuan 

dan perdamaian. Bahkan bukan asal ada persatuan sembarang, melainkan 

persatuan yang tertinggi dan lestari sebagai jalan untuk mencapai kedamaian 

yang sesempurna mungkin. Banyak usaha telah dicoba manusia dari zaman ke 

zaman untuk mewujudkan kesatuan dan kedamaian yang tertinggi itu. 

Hasilnya tidak selalu memuaskan. Kesatuan yang pernah dicapai terpecah lagi 

dan perlu dicari dasar-dasar kesatuan baru yang dianggap sanggup 

melestarikan bentuk integrasi baru. 

5) Fungsi Transformatif 

Kata transformatif berasal dari kata Latin “transformare”, artinya

mengubah bentuk. Jadi fungsi transformatif (yang dilakukan kepada agama) 

berarti mengubah bentuk kehidupan masyarakat lama dalam bentuk kehidupan 
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baru. Ini berarti pula mengganti nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-

nilai baru. Berdasarkan pengamatan analisis diketahui bahwa kehidupan 

masyarakat lama dibentuk oleh nilai-nilai adat yang diwariskan dari angkatan 

sebelumnya yang berupa pola-pola berfikir, merasa serta pola-pola kelakuan 

yang harus ditaati. Nilai-nilai itulah yang membentuk kepribadian atau 

identitas manusia serta masyarakatnya menurut tipologi adat tertentu. Apabila 

nilai-nilai sosial diatas ditimbang dan dinilai menurut ukuran baru yang 

dipakai agama-agama baru yang masuk dalam lingkungan masyarakat adat itu, 

ternyata hasilnya menunjukkan bahwa nilai-nilai social tersebut tidak 

semuanya bersifat manusiawi atau wajar. Sebagian dinyatakan bertentangan 

dengan kaidah-kaidah kemanusiaan yang wajar. Maka transformasi berarti 

juga mengubah kesetiaan manusia adat kepada nilai-nilai adat yang kurang 

manusiawi dan membentuk kepribadian manusia yang ideal. Bersamaan 

dengan itu transformasi berarti pula membina dan dimanfaatkan untuk 

kepentingan yang lebih luas. 

c. Bentuk-bentuk Moral Keagamaan 

Nurul Zuhriah (2007:39-45) mengatakan  masalah agama tidak akan 

mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena agama itu 

sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun fungsi 

agama dalam masyarakat antara lain: 

1) Sebagai sarana pendidikan 

Agama dapat berfungsi sebagai sarana terbaik untuk mengajarkan hal-

hal yang baik yang dapat menguntungkan banyak pihak sesuai dengan 
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perintah atau larangan yang harus dijalankan dan dipatuhi, agar seseorang bisa 

menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu berada pada jalan kebenaran dan 

kebaikan menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. 

2) Sebagai sarana untuk keselamatan 

Agama berfungsi sebagai jalan terbaik bagi penganutnya berhubungan 

dengan Tuhannya agar dapat memohon dan mengharapkan keselamatan dari 

kejahatan yang terlihat maupun yang tidak nyata serta keselamatan dari 

ancaman api neraka akibat dosa-dosa dimasa lalu. Seseorang yang memiliki 

agama maka dirinya memiliki Tuhan untuk tempat berdoa, mengeluarkan 

kegelisahan dan memohon keselamatan dunia akhirat. Dengan begitu hati 

bisa terasa lebih tenang dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta 

merupakan cara agar hati tenang. 

3) Sebagai jembatan perdamaian dunia 

Karena ajaran agama yang selalu mengutamakan untuk selalu hidup 

berperilaku baik, saling menghormati dan menyanyangi dengan orang yang 

beragama berbeda dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan dan sebagai 

alat untuk menuju perdamaian dunia. Di dunia memiliki ratusan Negara 

dengan ideologi dan agama yang berbeda-beda, tetapi semua Negara 

dilandasi rasa saling menghormati hak asasi manusia, saling menghargai, 

mengutamakan persamaan derajat tetapi tidak saling merugikan satu sama 

lainnya, menjauhi penghinaan atau penghujatan terhadap orang lain dan tidak 

saling merasa benar, maka perdamaian dunia akan selalu tercipta hingga 

akhir jaman. 
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4) Sebagai alat untuk sosial 

Dengan beragama manusia akan lebih peka, lebih cerdas dan lebih 

tanggap dalam menyikapi dan menghadapi masalah-masalah sosial 

dimasyarakat, misalnya adanya kemiskinan, keadilan, kesejahteraan rakyat, 

tentang hak asasi manusia atau tentang aktifitas yag berjalan pada jalan 

kemaksiatan agar perilaku tersebut tidak menodai wilayah sekitarnya dan 

tidak lagi menjerat perilaku generasi berikutnya kearah yang penuh dosa. 

5) Sebagai jenjang hidup yang baru 

Ajaran agama selalu mengajarkan hal-hal yang baik dan melarang 

manusia untuk berbuat sesuatu yang merugikan orang lain apapun bentuknya. 

Ajaran agama mampu memperbaiki kualitas kehidupan seseorang dalam 

bergaul dan berinteraksi ditengah masyarakat. Bahkan mampu mengubah 

pribadi seseorang atau kelompok menjadi memiliki jenjang kehidupan yang 

baru yaitu kehidupan yang lebih baik dan mencapai spiritualnya masing-

masing. 

6) Sebagai tempat untuk berinteraksi 

Pada dasarnya ajaran kebaikan dan kebenaran ada pada semua agama 

apapun didunia. Agama mengajarkan manusia untuk saling bersosialisasi atau 

berinteraksi dengan orang lain (agama lain). Semua ajaran agama memiliki 

aturan yang membolehkan segala bentuk usaha yang mempunyai sifat 

duniawi dan sekaligus agamawi selama usaha yang dilakukan tidak 

bertentangan dengan ajaran agama dan sesuai dengan norma-norma yang ada 

dalam masyarakat. 
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7) Sebagai semangat kreativitas 

Ajaran agama untuk memberi semangat kemandirian dan kreatifitas 

seseorang agar lebih baik dan terarah tanpa disusupi oleh kecuragan atau 

kejahatan-kejahatan yang merugikan orang lain. Semangat kreatifitas dapat 

mengajak seluruh manusia didunia untuk saling bekerja dan memanfaatkan 

keterampilan, minat dan bakat untuk kemajuan bangsa dan Negara. 

8) Sebagai identitas diri 

Agama apapun didunia adalah sebagai identitas seseorang sebagai

umat yang Bergama dan tidak ateis (tidak beragama). Identitas tersebut bisa 

terdapat pada kartu tanda penduduk, paspor dan surat-surat penting lainnya. 

Hal itu menunjukkan bahwa kita harus menghormati agama orang lain yang 

sebenarnya telah diakui sebagai agama yang sah didunia. 

9) Agama juga bisa disebut sebagai ajaran teoritis. 

Yaitu yang mengajarkan tentang cara bagaimana berperilaku yang 

baik yang sesuai norma, moral dan aturan-aturan, perintah serta larangan-

larangan yang berhubungan dengan etika bermasyarakat. Yang bertujuan agar 

mudah tercipta kerukunan, saling menghormati dan hidup saling 

berdampingan tanpa mengenal perbedaan agama ataupun tradisi. 

10) Agama juga bisa disebut sebagai benteng kekuatan 

Yaitu sebagai benteng kekuatan yang tidak mengenal ruang dan 

waktu karena berperan besar dalam mempengaruhi perilaku dan sikap 

manusia secara individu ataupun secara sosial, kalimat ini pernah dinyatakan 

oleh seseorang pakar ahli sosiologi yang bernama Emile Durkhien. 
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11) Agama juga bisa disebut sebagai kebanggaan 

Yaitu memiliki agama berarti memiliki kebanggaan karena 

mempunyai Tuhan tempat kita berserah diri, memohon bantuan dan sarana 

untuk beribadah agar menjadi manusia bisa lebih dekat dengan yang maha 

kuasa dan menjadi pribadi yang lebih baik. Agama sebagai kebanggaan diri 

secara pribadi tetapi bukan untuk dipertunjukkan dalam bentuk keangkuhan, 

pamer atau kesombongan. Karena keangkuhan hanya akan membuat jarak 

kita dengan orang lain menjadi mempunyai dinding batas untuk saling 

berinteraksi. Hal ini disebabkan pada dasarnya manusia tidak menyukai 

seseorang yang pamer dan bangga dengan tujuan untuk menyombongkan 

diri. 

Secara lebih jauh bahwa fungsi agama di masyarakat dapat dilihat dari 

fungsinya terutama sebagai suatu yang mempersatukan. Dalam pengertian 

harfiyahnya agama menciptakan suatu ikatan bersama, baik antara anggota 

masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu 

mempersatukan mereka. Karena nilai-nilai yang mendasari sistem sosial 

dukungan bersama oleh kelompok-kelompok keagamaan, maka agama 

menjamin adanya persetujuan dalam masyarakat. Agama juga cenderung 

melestarikan nilai-nilai sosial, maka yang menunjukkan bahwa nilai-nilai 

keagamaan tersebut tidak mudah diubah, karena adanya perubahan dalam 

konsepsi-konsepsi kegunaan dan kesenangan duniawi. 

Bentuk-bentuk nilai moral yang diterapkan dalam kehidupan beragama 

sebagai berikut. 
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1) Religiusitas, terdiri dari membiasakan untuk berdoa sebelum dan sesudah 

melakukan suatu perbuatan, membiasakan selalu bersyukur, sikap toleran 

dan mendalami ajaran agama. 

2) Sosialitas, terdiri dari membiasakan untuk saling hidup bersama, dan 

saling memperhatikan serta tolong menolong. 

3) Gender, berupa kesetaraan atau kesamaan dalam berkehidupan antar 

sesama. 

4) Keadilan, berupa pemberian kesempatan yang sama pada seseorang dalam 

segala hal tanpa membedakan berdasarkan hak seseorang. 

5) Demokrasi, berupa pemberian penghargaan terhadap seseorang dalam 

mengutarakan pendapat. 

6) Kejujuran, berupa sikap menghargai milik orang lain. 

7) Kemandirian, berupa sikap seseorang yang bisa melakukan kegiatan 

sendiri tanpa harus dibantu orang lain. 

8) Daya juang, terdiri dari rasa memupuk kemauan untuk mencapai tujuan, 

serta bersikap tidak mudah menyerah. Bisa berupa kegiatan fisik, jalan-

jalan. 

9) Tanggung jawab, berupa kegiatan yang sudah semestinya dilakukan oleh 

seseorang sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. 

10) Penghargaan terhadap lingkungan alam, berupa sikap seseorang yang 

memelihara tanaman atau bunga, tidak membuang sampah sembarangan. 

d. Langkah-langkah untuk mengembangkan moral keagamaan 

1) Religiusitas 
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Religiusitas pada anak usia dini dapat dikenalkan dengan cara 

membiasakan diri bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa, 

akan membawa suasana hidup yang menyenangkan. Untuk melatih hal ini 

sehingga menjadi suatu kebiasaan yang dapat dilakukan secara dini pada masa 

pendidikan adalah dengan membiasakan berdoa sebelum atau sesudah 

melakukan sesuatu. Misalnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar, sebelum 

dan sesudah makan, sebelum dan sesudah tidur. 

2) Sosialitas 

Sosialitas pada anak usia dini dapat diajarkan dengan cara sekolah 

menyediakan alat permainan yang jumlahnya teratas untuk anak-anak. 

Selanjutnya guru mengajak anak mulai memperhatikan sesamanya, mau 

berbagi dan menyadari bahwa dalam kehidupan bersama dalam masyarakat 

perlu ada aturan, saling memperhatikan dan saling mendukung. Anak diajak 

bersikap terbuka, rendah hati, saling menerima dan mau berbagi, serta tidak 

egois. Langkah awal yang bisa dilakukan berupa sikap dan perilaku mau 

berbagi mainan dengan teman, mau bergantian dengan teman, serta tidak asyik 

dengan kepentingan dan kemauan dirinya sendiri. 

3) Gender 

Pengenalan gender pada anak usia dini perlu ditanamkan sejak dini, 

misalnya dengan cara disosialisasikan pada anak melalui permainan dan 

kegiatan bersama yang tidak membedakan antara lakilaki dengan perempuan. 

4) Keadilan 
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Nilai keadilan dapat ditanamkan pada pendidikan anak usia dini 

dengan cara memberi kesempatan yang sama untuk semua siswa baik laki-laki 

maupun perempuan untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, baik 

melalui kegiatan menyanyi, permainan, maupun tugas lain. 

5) Demokrasi 

Nilai demokrasi pada anak usia dini dapat diajarkan melalui kegiatan 

menghargai perbedaan yang tahap demi tahap harus diarahkan pada 

pertanggungjawaban yang benar dan sesuai dengan nalar anak. Untuk 

memulainya di lingkungan sekolah, anak diberi kebebasan untuk menggambar 

sesuai imajinasi dan kreativitasnya masing-masing, seperti apapun hasilnya 

anak diberi apresiasi. Apresiasi yang diberikan merupakan bagian dari 

penghargaan akan perbedaan. 

6) Kejujuran 

Nilai kejujuran pada anak usia dini dapat diajarkan melalui kegiatan 

keseharian yang sederhana dan sebagai suatu kebiasaan, yaitu perilaku yang 

dapat membedakan milik pribadi dan milik orang lain. Kemampuan dasar 

untuk membedakan merupakan dasar untuk bersikap jujur. 

7) Kemandirian 

Kemandirian pada anak usia dini dapat dibentuk melalui cara: memberi 

anak-anak pilihan sesuai dengan minat masing-masing, menetapkan batasan-

batasan yang jelas, konsisten dan masuk akal tentang suatu pengertian. 

Misalnya, pada pengenalan tentang aneka buah, maka pendidik memberi 

pengetahuan tentang ciri dari masing-masing buah baik warna, rasa, atau kulit. 
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Kemudian menerima irama anak-anak antara kebebasan dan ketergantungan, 

memfokuskan pada manfaat ketika anak-anak mempraktikkan keterampilan 

baru bukan pada kesalahan yang mereka lakukan, serta menetapkan harapan 

yang sesuai dengan kemampuan anak dan memfokuskan kurikulum pada hal-

hal nyata atau kegiatan sehari-hari. 

8) Daya juang 

Upaya menumbuhkan nilai daya juang pada anak bisa dilakukan 

dengan mengajak anak jalan-jalan. Kemampuan menempuh jarak tertentu 

menjadi dasar untuk mengembangkan daya juangnya. Melalui kegiatan ini 

anak juga diajak mengenal alam sekitar dan cara hidup bersama di jalan umum 

seperti: disiplin, tertib, hati-hati untuk keselamatan diri dan bersama, 

menghargai kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Di 

samping itu anak juga diajak mencintai dan mengakui kebesaran Allah yang 

menciptakan keindahan alam semesta ini, serta berusaha mensyukuri nikmat 

yang diberikan dengan cara menjaganya. 

9) Tanggung jawab 

Nilai tanggung jawab pada anak usia dini dapat dilakukan melalui 

kegiatan permainan atau tugas-tugas yang menggunakan alat. Dengan cara 

memperkenalkan dan melatih tanggung jawab anak menjaga alat 

permainannya, selalu minta izin apabila meminjam barang milik temannya. 

10) Penghargaan terhadap lingkungan alam 

Penghargaan terhadap lingkungan alam dapat ditumbuhkan dengan 

cara mengajak dan mengajari anak memelihara tanaman di sekolah, anak 
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diajak berkebun, dan diberi tanggungjawab memelihara satu tanaman. Serta 

tidak membuang sampah pada tempatnya. 

Pembentukan sikap, pembinaan moral dan pribadi pada umumnya 

terjadi melalui pengalaman sejak kecil. Pendidik/pembimbing utama dan 

pertama adalah orang tua, kemudian guru. Semua pengalaman yang dilalui 

anak pada masa kecil merupakan unsur terpenting dalam hidupnya. Sikap anak 

terhadap agama didapat melalui pengalaman yang didapat dengan orang tua 

serta keluarga. Kemudian diperbaiki di sekolah. Adapun latihan keagamaan 

yang menyangkut akhlak dan ibadah sosial, sesuai dengan ajaran agama, jauh 

lebih penting daripada penjelasan dengan kata-kata. Latihan disini dilakukan 

melalui contoh yang diberikan oleh guru atau orang tua. Oleh karena itu, guru 

agama hendaknya mempunyai kepribadian yang dapat mencerminkan ajaran 

agama, yang akan diajarkan kepada anak didiknya, lalu sikapnya dalam 

melatih kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan ajaran agama itu, 

hendaknya menyenangkan dan tidak kaku. Demikian halnya pada 

pengembangan moral keagamaan pada anak, harus dilakukan dengan latihan-

latihan langsung dan dibiasakan untuk melakukan, sehingga nilai-nilai moral 

keagamaan tidak hanya sebatas pengetahuan tentang apa dan bagaimana moral 

itu sendiri, tetapi bagaimana moral keagamaan itu diterapkan dalam kehidupan 

seseorang. 
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3. Hubungan Antara Agama dan Kebudayaan 

a. Pengertian Agama 

Banyak ahli menyebutkan agama berasal dari bahasa Sansakerta, yaitu 

“a” yang berarti tidak dan “gama” yang berarti kacau. Maka agama berarti

tidak kacau (teratur). Dengan demikian agama itu adalah peraturan, yaitu 

peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai sesuatu yang 

ghaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama. 

Daradjat (2005:10) mengatakan agama adalah proses hubungan 

manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu 

lebih tinggi dari pada manusia. Sedangkan menurut Glock dan Stark (dalam 

Suroso, 2005:76) mendefinisikan agama sebagai sistem simbol, sistem 

keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembaga, yang 

kesemuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang 

paling maknawi (ultimate Mean Hipotetiking). 

Geertz (dalam Hardiman 1995:5) mengistilahkan agama sebagai 

sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku untuk menetapkan suasana hati dan 

motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi dan yang tahan lama dalam diri 

manusia dengan merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum 

eksistensi dan membungkus konsep-konsep ini dengan semacam pancaran 

faktualitas, sehingga suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak realistis. 

Hendropuspito (1998:34) mengatakan, agama adalah suatu jenis sistem 

yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproes pada kekuatan-

kekuatan non empiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk 
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mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat luas umumnya. Ada juga 

yang menyebut agama sebagai suatu ciri kehidupan sosial manusia yang 

universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir 

dan pola-pola perilaku yang memenuhi untuk disebut “agama” yang terdiri

dari tipe-tipe simbol, citra, kepercayaan dan nilai-nilai spesifik dengan mana 

makhluk manusia menginterprestasikan eksistensi mereka yang di dalamnya 

juga mengandung komponen ritual. 

Ada beberapa istilah lain dari agama, antara lain religi, religion

(Inggris), religie (Belanda) religie/relegare (Latin) dan dien (Arab). Kata 

religion (Bahasa Inggris) dan religie (Bahasa Belanda) adalah berasal dari 

bahasa induk dari kedua bahasa tersebut, yaitu bahasa Latin “religio” dari akar

kata “relegare” yang berarti mengikat. Cicero (dalam Faisal Ismail, 1997:28) 

mengatakan, relegare berarti melakukan sesuatu perbuatan dengan penuh 

penderitaan, yakni jenis laku peribadatan yang dikerjakan berulang-ulang dan 

tetap. Dalam Bahasa Arab, agama dikenal dengan kata al-din dan al-milah. 

Kata al-din sendiri mengandung berbagai arti. Ia bisa berarti al-mulk

(kerajaan), al-khidmat (pelayanan), al-izz (kejayaan), al-dzull (kehinaan), al-

ikrah (pemaksaan), al-qahr wa al-sulthan (kekuasaan dan pemerintahan), al-

tadzallulwa al-khudu (tunduk dan patuh), al-tha’at (taat), al-Islam al-tauhid

(penyerahan dan mengesakan Tuhan). 

Dari istilah agama inilah kemudian muncul apa yang dinamakan 

religiusitas. Glock dan Stark (Fuad Nashori dan Rachmi Diana, 2002:71) 

merumuskan religiusitas sebagai komitmen religious (yang berhubungan 
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dengan agama atau keyakinan iman), yang dapat dilihat melalui aktivitas atau 

perilaku individu yang bersangkutan dengan agama atau keyakinan iman yang 

dianut. Religiusitas seringkali diidentikkan dengan keberagamaan. Religiusitas 

diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, 

seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Bagi seorang 

Muslim, religiusitas dapat diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, 

keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama Islam. 

b. Pengertian Budaya 

Koentjara Ningrat mengatakan, budaya atau kebudayaan ialah berasal 

dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari 

buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi 

dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang 

berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa: “budaya”

adalah pemikiran dan penciptaan batin (akal budi) manusia, seperti 

kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Ahli sosiologi mengartikan 

kebudayaan dengan keseluruhan kecakapan (adat, akhlak, kesenian, ilmu, dll). 

Sedang ahli Antropologi melihat kebudayaan sebagai tata hidup, way of life, 

dan kelakuan. 

Ki Hajar Dewantoro mengatakan, kebudayaan bukanlah sesuatu yang 

statis, baku atau mutlak. Kebudayaan berkembang seiring dengan 

perkembangan evolusi batin maupun fisik manusia secara kolektif. Jadi dapat 



35 

dikatakan secara singkat bahwa kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa 

manusia yang dilakukan dalam keseharian. 

B. Penelitian Yang Relevan  

1. Skripsi Umi Khanifah mahasiswi Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam 

Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2006 dengan judul 

“Sunan Ja’far Shadiq dan Toleransinya dalam Islamisasi di Kudus”.

Penelitian ini menyimpulkan metode yang digunakan Sunan Ja’far Shadiq

dalam menyebarkan Agama Islam di Kudus menggunakan dua jalur yaitu 

jalur politik dan non politik. Persamaan penelitian umi dengan peneliti 

adalah sama-sama berfokus meneliti kegiatan islamisasi di sekitar Masjid 

Kudus. 

2. Skripsi Ummi Rochmawati mahasiswi Jurusan Bahasa Daerah Fakultas 

Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014 dengan judul 

“Tradisi Buka Luwur 1 Sura Wonten ing Makam Sunan Kudus 

Kabupaten Kudus”. Fokus penelitian ini pada kebudayaan jawa tentang

Tradisi buka luwur 1 sura di makam Sunan Kudus. Persamaan penelitian 

Ummi dengan peniliti adalah sama-sama meneliti tentang pembelajaran 

Agama Islam dan Kebudayaan di lingkungan Masjid Menara Kudus. 

3. Skripsi Taufik Rahman mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Tahun 2008 

dengan judul “Peran Ta’mir Masjid Dalam Pembinaan Keagamaan di 

Masjid As-Salam Malang”. Fokus penelitian ini pada upaya Ta’mir
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Masjid dalam melakukan pembinaan keagamaan di Masjid As-Salam 

Malang. 

4. Skripsi Yayan Asilan Syah mahasiswa Jurusan Kependidikan Islam 

Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaTahun 

2016 dengan judul “Peranan Remaja Masjid Dalam Pendidikan Karakter 

(Studi Masjid Jogokaryan Yogyakarta)”. Fokus penelitian ini pada peran 

remaja dalam pembinaan karakter di sekitar Masjid menara Kudus. 

Berdasarkan telaah dan penelusuran terhadap penelitian-penelitian 

terdahulu yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa secara substansif 

penilitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. 

Dengan kata lain, penelitian-penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu 

dan memperluas teori yang sudah ada. 

C. Kerangka Berpikir 

Kata pembinaan berarti, segala sesuatu yang berupa kegiatan yang 

berhubungan dengan penyuluhan, pelaksanaan, pengarahan, pengembangan 

dan pengendalian atas segala kemampuan atau sifat dan pandangan hidup atas 

sasaran yang dituju. Sedangkan kata moral berasal dari bahasa latin yaitu 

mores, dari suku kata mos yang artinya adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak 

dan akhlak.  

Daradjat (1995:63)  mengatakan, moral adalah kelakuan yang sesuai 

dengan ukuran-ukuran atau nilai-nilai masyarakat, yang timbul dari hati dan 

bukan paksaan dari  luar yang kemudian disertai oleh rasa tanggung jawab 
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atas kelakuan (tindakan) tersebut. Tindakan itu haruslah mendahulukan 

kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. 

Dengan demikian pembinaan moral merupakan suatu tindakan untuk 

mendidik, membina, membangun watak, akhlak serta perilaku seseorang agar 

orang yang bersangkutan terbiasa mengenal, memahami dan menghayati sifat-

sifat baik atau aturan-aturan moral yang kemudian disebut dengan internalisasi 

nilai-nilai moral pada diri seseorang. 

Sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Hendropuspito (1983:38) 

mengenai fungsi agama bagi manusia dan masyarakat terdapat 5 fungsi, yaitu: 

1) Fungsi Edukatif, 2) Fungsi Penyelamatan, 3) Fungsi Pengawasan Sosial, 4) 

Fungsi Memupuk Persaudaraan, 5) Fungsi Transformatif. 

Pada hakikatnya setiap manusia adalah makhluk religius. Percaya 

terhadap sesuatu yang bersifat supranatural adalah sifat naluri alamiah yang 

dimiliki setiap manusia. Sebagai homo religius, manusia meyakini bahwa 

melalui agama seseorang individu dapat berhubungan dengan yang “sakral”.

Maka agama merupakan salah satu kebutuhan bagi manusia. 

Agama sebagai pedoman hidup manusia, tidak mengenal perbedaan 

status sosial, ekonomi, warna kulit, kebangsaan, dan perbedaan-perbedaan 

lainnya. Agama berlaku dan diikuti oleh semua manusia, meski agama yang 

dipeluk dan diyakininya berbeda-beda. Secara asasi, agama menjadi salah satu 

kebutuhan primer manusia. Dengan agama, orang dapat hidup secara baik dan 

benar. Sebagai kebutuhan rohani manusia, agama bagi seseorang dapat 

menjadi motivasi dalam hidup, dan juga agama dapat menjadi tempat atau 
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sarana untuk mengatasi persoalan yang dihadapi seseorang. Di sinilah agama 

menjadi sangat penting bagi kehidupan seseorang. 

Dengan menggunakan teori di atas, penulis mencoba melihat 

bagaimana proses jalannya kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat 

dan praktik pembinaan moralnya. Mengingat agama menjadi sebuah 

kebutuhan rohani dan menjadi motivasi manusia.  

Bagan. 1. Kerangka Berpikir 

PENGUNJUNG LINGKUNGAN MASJID 

MENARA KUDUS 

FUNGSI AGAMA 

FUNGSI 

EDUKATIF 

FUNGSI 

PENYELAMATAN 

FUNGSI 

PENGAWASAN 

SOSIAL 

FUNGSI 

MEMUPUK 

PERSAUDARAAN 

FUNGSI 

TRANSFORMA

TIF 

ZIARAH MAKAM TRADISI BUKA LUWUR TIDAK MENYEMBELIH SAPI 

AKTIVITAS SOSIAL KEAGAMAAN DI 

PENGUNJUNG LINGKUNGAN MASJID 

MENARA KUDUS 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Moral Keagamaan Peziarah di 

Lingkungan Masjid Menara Kudus dan membahas secara mendalam 

berdasarkan teori-teori yang telah dipelajari maka, adapun kesimpulannya 

sebagai berikut. 

1. Tradisi ziarah ke makam Sunan Kudus sudah ada sejak zaman dahulu 

dan semakin hari jumlahnya bertambah. Untuk hari-hari yang ramai 

dikunjungi peziarah adalah hari kerja maupun hari libur nasional, 

biasanya mulai Kamis sore sampai hari Minggu. Mereka tertarik 

melakukan ziarah ke makam Sunan Kudus dikarenakan beberapa hal, 

diantaranya sosok Sunan Kudus sudah dikenal sebagai Wali Allah atau 

orang suci dan ingin mendapatkan keberkahan darinya, ada juga yang 

tertarik karena ingin berwisata saja, karena dikompleks makam Sunan 

Kudus sangat menarik untuk dikunjungi salah satunya berdirinya 

Menara Kudus, Masjid, bangunan-bangunan kuno dan makam Sunan 

Kudus itu sendiri. Sedangkan menurut peziarah yang penulis 

wawancarai, mereka tidak ada hari khusus untuk melakukan ziarah, 

mereka berziarah sesuai dengan keperluan dan keinginan saja, untuk 

peziarah rombongan harinya disesuaikan dengan kelonggaran para 

peserta dan atas kesepakatan bersama. Kebanyakan dari mereka sudah 

sering melakukan ziarah ke makam Sunan Kudus sampai tidak dapat 
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menghitungnya lagi, ada juga peziarah yang mengaku baru 5 kali 

melakukan ziarah. Motivasi merekapun bermacam-macam ada yang 

ingin mengharap berkah, ada juga yang hanya ingin berwisata dan 

senang-senang, kemudian ada yang mendo’akan orang yang sudah

meninggal atau ingat mati. 

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam ziarah Makam Sunan Kudus 

yaitu : 

Faktor Penghambat dalam ziarah Makam Sunan Kudus yaitu 

kurang informasi terhadap para peziarah yang pertama kali melakukan 

ziarah Makam Sunan Kudus, sumber daya manusia dalam hal ini 

regenerasi yang minim dari remaja kurang antusias melestarikan tradisi 

ziarah Makam Sunan Kudus karena ziarah bukan hanya milik generasi 

zaman dahulu. 

Faktor pendukung dalam ziarah Makam Sunan Kudus adalah 

banyaknya peziarah yang melakukan ziarah menjadi pendukung utama 

melestarikan dan mengembangkan wisata religi Makam Sunan Kudus, 

sumber daya manusia dan ekonomi yang menjadi faktor penting dalam 

pengembangan serta pengelolaan Makam Sunan Kudus, peran juru 

kunci atau pengurus sebagai pengelola menjadi prioritas utama, 

menumbuhkan manfaat dan kesadaran melakukan ziarah Makam Sunan 

Kudus. 

3. Ziarah bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi semacam tradisi 

masyarakat Muslim Indonesia di seluruh daerah. Selain makam 
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keluarga, makam para wali dan tokoh-tokoh nasional (raja, pahlawan 

kemerdekaan, presiden, dll.) juga menjadi tempat ziarah yang mereka 

kunjungi. Ziarah ke makam para wali dan para tokoh bangsa tidak 

hanya sebagai ziarah biasa, hal ini sudah menjadi semacam wisata 

rohani atau wisata spiritual bagi masyarakat Indonesia. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan di atas, dan 

kesimpulan dari hasil penelitian, maka ada beberapa saran dari peneliti, 

diantaranya sebagai berikut. 

1. Kepada para peziarah hendaknya jangan sampai salah niat, agar 

tidak terjerumus dalam kemusyrikan dan kesesatan. Dan juga 

agar tetap selalu melestarikan tradisi ziarah makam Sunan 

Kudus dan dapat memetik hikmah serta mengamalkan ajaran-

ajaran dari Sunan Kudus. 

2. Kepada masyarakat pada umumnya, bagi yang sudah 

melakukan ziarah maupun yang belum ziarah, dengan adanya 

skripsi ini mampu memotivasi khalayak umum bahwa ziarah 

dapat menjadi obat hati dan dapat menenangkan jiwa, selagi 

niatnya benar dan dalam berziarah melakukannya dengan 

sungguh-sungguh. 

3. Kepada pengurus Yayasan Masjid, Menara, dan Makam Sunan 

Kudus (YM3SK) agar selalu diberi kekuatan dalam menjaga 
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peninggalan-peninggalan dari Sunan Kudus dan meneruskan 

dakwah dari Sunan Kudus untuk selalu mensyiarkan Islam. 

4. Kepada pemerintah setempat, dapat memberikan dorongan dan 

kontribusi kepada masyarakat sekitar untuk dapat menjaga, 

memelihara dan merawat Makam Sunan Kudus karena mampu 

mengangkat nama daerah dan dapat memberikan kontribusi 

bagi perekonomian masyarakat sekitar. Pemerintah juga harus 

melakukan sosialisasi dan promosi yang bekerja sama dengan 

dinas pariwisata setempat agar Makam Sunan Kudus dijadikan 

tempat wisata religi bagi semua kalangan masyarakat.  
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