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Mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah merupakan mitos yang hidup di 

masyarakat desa Nyatnyono Kabupaten Semarang. Mitos tersebut sangat 

mempengaruhi perkembangan masyarakat desa Nyatnyono, baik dari segi pola 

pikir maupun ekonomi. Mitos tersebut lahir dari sebuah cerita rakyat kemudian 

melahirkan sebuah mitos yang diyakini oleh masyarakatnya, terutama masyarakat 

dalam lingkup daerah yang sifatnya masih tradisional. Bagi sebagian besar 

masyarakat desa Nyatnyono, mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah berperan 

penting dalam hubungannya dengan penyebaran agama Islam. 

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana sejarah 

Sendang Kalimah Thoyyibah, apa saja jenis mitos cerita Sendang Kalimah 

Thoyyibah, dan bagaimana fungsi mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah bagi 

masyarakat pendukungnya. Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan cerita, jenis, dan fungsi mitos cerita Sendang 

Kalimah Thoyyibah bagi masyarakat pendukungnya. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan 

kualitatif didukung dengan teori folklor dan mitos. Data penelitian yang 

digunakan berupa mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah berupa data lisan dan 

tulis. 

Hasil yang diperoleh adalah pemaparan cerita Sendang Kalimah 

Thoyyibah yang berawal dari merenovasi masjid peninggalan Waliyullah Hasan 

Munadi sampai pada terungkapnya karomah berupa air sendang. Jenis mitos cerita 

Sendang Kalimah Thoyyibah, antara lain a) mitos ruang dan waktu kosmos. Mitos 

jenis ini berkaitan dengan sistem penanggalan masyarakat desa Nyatnyono untuk 

melakukan ritual atau perayaan yang sudah menjadi tradisi; b) mitos asal usul 

penciptaan. Mitos ini bersifat universal dan klasik; c) mitos lingkungan (ekologi). 

Mitos ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tentang Sendang Kalimah 

Thoyyibah. Fungsi mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah meliputi lima aspek, 

yaitu a) Fungsi religius, berkaitan dengan terbentuknya ritus atau upacara 

keagamaan; b) Fungsi sosial budaya, sebagai pengikat tali silaturahmi antarwarga 

atau sarana menciptakan kerukunan antarwarga dan sebagai asset budaya daerah; 

c) Fungsi pendidikan mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah adalah dapat 

memberikan pengetahuan tentang perjuangan Sunan Hasan Munadi dalam 

melakukan syiar agama Islam; d) Fungsi ekonomi, keberadaan mitos cerita 

Sendang Kalimah Thoyyibah telah mempengaruhi kondisi perekonomian warga; 

e) Fungsi pengembangan wisata daerah. Fungsi ini merupakan fungsi temuan. 

Pemerintah Kabupaten Semarang telah menjadikan Kompleks Pemakaman 

Waliyullah Hasan Munadi sebagai wisata religi. 
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Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu 

sastra, khususnya dalam bidang cerita rakyat dan dalam penerapan kajian tentang 

mitos. Selain itu, diharapkan agar mitos sebagai asset budaya daerah dapat dijaga 

dan dilestarikan sebagai pencerminan budaya daerah setempat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Semarang merupakan kabupaten yang kaya akan keindahan 

alam, pariwisata, dan keramah-tamahan penduduknya. Desa Nyatnyono 

merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Semarang. Desa tersebut 

berada di lereng Gunung Suralaya Kecamatan Ungaran Barat. Masyarakatnya 

sangat lekat dengan sebuah mitos cerita rakyat yang dituturkan secara lisan dari 

generasi ke generasi berikutnya. Mitos diyakini untuk memberikan gambaran 

tentang kehidupan manusia yang bersifat baik dan buruk. 

Menurut Lukens (Danandjaja 2002:172) mitos merupakan sesuatu yang 

diyakini bangsa atau masyarakat tertentu yang pada intinya menghadirkan 

kekuatan–kekuatan supranatural. Mitos sering dikaitkan dengan cerita tentang 

berbagai peristiwa dan kekuatan, asal–usul tempat, tingkah laku manusia, atau 

sesuatu yang lain. 

Mitos merupakan salah satu unsur dalam suatu religi yang menjadi dasar 

kehidupan sosial dan budaya manusia (Twikromo, 2000:5). Mitos lahir dan 

berkembang dalam masyarakat yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara, 

termasuk yang lahir dan berkembang di Jawa Tengah khususnya dalam 

masyarakat kabupaten Semarang. Mitos cerita rakyat kini telah bersaing dengan 

adanya perkembangan zaman. Semua yang berhubungan dengan mitos cerita 

rakyat nyaris hilang dalam era globalisasi ini. Bahkan dikhawatirkan semakin 
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lama akan dilupakan oleh masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi menyebabkan orang lebih berpikir ke depan dan melupakan kisah-kisah 

masa lalu. Mereka menganggap cerita tersebut tidak mempunyai nilai lebih. 

Mereka cenderung meremehkan mitos sebagai sastra lisan yang pernah menjadi 

akar budaya masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan agar 

penelitian sastra lisan sebagai hasil budaya khususnya mitos cerita rakyat tidak 

hilang dari masyarakat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Ada sebuah mitos yang menarik untuk dibicarakan yaitu mitos tentang 

cerita asal mula Sendang Kalimah Thoyyibah yang ada di makam Waliyullah 

Hasan Munadi desa Nyatnyono. Permasalahan yang mendasari cerita Sendang 

Kalimah Thoyyibah sangatlah unik. Dapat dikatakan hal yang mendasarinya 

merupakan suatu mukjizat dari Sang Maha Kuasa. Mitos cerita sendang tersebut 

sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat desa Nyatnyono, baik dari segi 

pola pikir maupun ekonomi. Mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah terlahir 

dari sebuah cerita rakyat kemudian melahirkan sebuah mitos yang masih diyakini 

dan dihormati oleh masyarakatnya, terutama masyarakat dalam lingkup daerah 

yang sifatnya masih tradisional. Bagi sebagian besar masyarakat desa Nyatnyono, 

mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah berperan penting dalam hubungannya 

dengan penyebaran agama Islam. Desa Nyatnyono merupakan desa yang kental 

akan ajaran agama. Sunan Hasan Munadi merupakan salah satu Wali yang 

melakukan penyebaran agama Islam di desa Nyatnyono. Padahal dahulu sebelum 

Sunan Hasan Munadi menyampaikan ajaran–ajaran agama Islam di desa tersebut, 

kebanyakan masyarakat masih hidup dalam kegelapan iman. Mereka masih 
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bimbang dalam memilih tata cara yang baik untuk beribadah kepada Sang Maha 

Pencipta. Masih banyak di antara mereka yang menyembah batu, pohon, setan dan 

lain-lain. Bagi mereka batu, pohon, setan adalah perantara untuk beribadah 

kepada Allah. Mereka tidak menyadari bahwa yang telah dilakukannya termasuk 

dalam golongan musyrik karena tindakan tersebut telah menyekutukan Allah. 

Pada saat itulah Sunan Hasan Munadi bertekad menyampaikan ajaran-

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

arif, bijaksana, berbudi luhur, penuh kasih sayang dan tidak membeda-bedakan 

kasta, beliau meninggalkan kerajaan (Demak) menuju ke arah selatan kerajaan 

(Ungaran). Dalam perjalanannya beliau berusaha mendekati, mengajak rakyat 

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

Suralaya beliau berkhalwat (bertapa) memohon pada Allah agar dalam 

perjuangannya bisa sukses. Setelah kira-kira 100 hari beliau bertapa di Gunung 

Suralaya ketika beliau bangun dari tidur dan akan meninggalkan tempatnya, tiba-

tiba beliau menemukan sebuah gambaran masjid (ada yang mengatakan semacam 

kayu yang berlubang atau calon bedug). Kemudian dari peristiwa itu beliau 

mengatakan dalam istilah jawa lagi menyat wis ana, artinya baru bangun sudah 

ada, yang kemudian menjadi nama Nyatnyono. Kemudian beliau tidak jadi 

meninggalkan tempat tersebut dan memutuskan untuk menetap serta membangun 

masjid, di mana dijadikan sebagai tempat atau pusat kegiatan beliau 

menyampaikan ajaran-ajarannya hingga beliau wafat yang kemudian dimakamkan 

tidak jauh dari tempat tersebut (Trah Keluarga Besar Nyatnyono). 
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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. Sumbangan-sumbangan suka rela pun mereka lakukan 

sebagai wujud kepedulian itu, yang bisa digunakan untuk pemeliharaan makam. 

Sejak masjid peninggalan Waliyullah Hasan Munadi diperbaiki, pendapatan 

masyarakat semakin meningkat. Adanya tradisi-tradisi yang dilakukan oleh 

masyarakat sekitar merupakan bentuk penghormatan tentang keberadaan makam 

tersebut. Selain itu, juga diketahui tentang adanya sebuah air keramat yang dapat 

atau diyakini bisa menyembuhkan penyakit, yang lokasinya berada di sekitar 

makam. 

Penelitian ini difokuskan pada jenis mitos cerita Sendang Kalimah 

Thoyyibah  serta fungsinya bagi masyarakat. Mitos tersebut mempunyai sifat 

kelisanan diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya menjadi tradisi. Bahasa 

lisan mengandung nilai atau ide, amanat, gagasan, serta nilai-nilai yang dapat 

diterima dan dinikmati oleh masyarakat pendukungnya. Jadi keberadaan sastra 

lisan berhubungan langsung dengan masyarakat. Sastra lisan mencerminkan 

situasi, kondisi dan tatakrama masyarakat pendukungnya. Usaha mengungkapkan 

sastra lisan merupakan penelusuran terhadap unsur kebudayaan daerah yang perlu 

dilaksanakan karena bahasa dan sastra daerah merupakan sumber yang tidak 

pernah kering bagi kesempurnaan budaya nasional. Sastra lisan merupakan 

kekayaan budaya, khususnya kekayaan sastra dan sebagai modal apresiasi dan 
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pemahaman gagasan berdasarkan tradisi selama berabad-abad (Rusyana dalam 

Sande 1978:1). 

Bentuk tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan keberadaannya 

adalah kebiasaan orang-orang yang menjunjung tinggi tempat-tempat suci dan 

keramat dengan maksud memohon berkah dari nenek moyang atau leluhur. Salah 

satu contohnya adalah cerita Sendang Kalimah Thoyyibah yang berada di desa 

Nyatnyono. Hal ini dilaksanakan karena kepercayaan masyarakat terhadap tempat 

keramat ini masih kuat. Sendang tersebut lambat laun dimitoskan oleh masyarakat 

sebagai tempat yang suci, dengan anggapan seperti itulah kedudukan serta fungsi 

mitos tersebut semakin kuat pengaruhnya bagi masyarakat.  

Sendang Kalimah Thoyyibah berada tepat di sebelah kiri masjid 

peninggalan Waliyullah Hasan Munadi. Sendang ini diyakini masyarakat dapat 

menyembuhkan penyakit, memberikan berkah, dan bagi orang yang percaya 

segala keinginannya akan terkabulkan. Untuk dapat memperoleh hal-hal tersebut, 

tetap harus ada tata cara yang wajib dilakukan. Dalam pelaksanaan tata cara 

banyak menggunakan doa-doa yang mengandung makna tertentu, dan tidak boleh 

diubah susunan acaranya. Menurut mitos yang dipercaya oleh masyarakat 

setempat mengatakan apabila ada salah satu tata cara diubah, maka akan terjadi 

bencana ditempat tersebut. Oleh karena itu, sampai sekarang tata cara tidak 

pernah diubah. Selain itu, ada beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar, 

apabila terdapat suatu pelanggaran maka akan berimbas buruk pada seseorang 

yang melakukannya. Hal–hal yang pernah terjadi karena pelanggaran tersebut 

misalnya kehilangan perhiasan, gila, dan permintaannya tidak terkabulkan. 



 

 

6 

Masyarakatpun belum mengetahui latar belakang kejadian tersebut, hanya saja 

imbasnya yang dapat diketahui. 

Cerita Sendang Kalimah Thoyyibah mempunyai pengaruh yang besar pada 

masyarakatnya, sehingga secara tidak langsung telah mempengaruhi tingkah laku 

dan pola pikir penganutnya. Masyarakat menganggap bahwa makam Waliyullah 

Hasan Munadi adalah makam para Wali Allah, apabila seseorang berdoa di 

tempat tersebut maka para Wali juga ikut serta mendoakan dan doanya akan 

segera dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa. Salah satu perantaranya terdapat pada 

Sendang Kalimah Thoyyibah karena salah satu aturan untuk berkunjung ke 

makam Waliyullah Hasan Munadi, harus melakukan padusan di sendang tersebut. 

Padusan dilaksanakan untuk membersihkan diri sebelum mengunjungi makam 

Waliyullah Hasan Munadi. 

Sudah jarang masyarakat yang mengetahui secara persis cerita Sendang 

Kalimah Thoyyibah. Mereka hanya beranggapan bahwa Sendang Kalimah 

Thoyyibah dipercaya merupakan perantara seseorang untuk memenuhi hajatnya 

(keinginan). Padahal selain anggapan tersebut, sebenarnya mitos cerita sendang 

Kalimah Thoyyibah memiliki pesan moral yang disampaikan melalui cerita itu. 

Dengan memaparkan jenis mitos cerita serta fungsinya bagi masyarakat 

diharapkan dapat memberikan kesadaran masyarakat untuk lebih memperhatikan 

dan melestarikan cerita tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengantisipasi hilangnya aset budaya terutama yang berhubungan dengan cerita 

rakyat atau mitos yang ada di era modernisasi sudah mulai dilupakan oleh 

masyarakat sekitar. 
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Dari uraian tersebut, sangat menarik untuk diketahui mitos tentang cerita 

Sendang Kalimah Thoyyibah serta fungsinya bagi masyarakat pendukung. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat mengungkap mitos cerita tersebut dan fungsinya. 

Hal itu menjadi dasar dan akar pemikiran untuk mengangkat permasalahan dalam 

penelitian dengan judul : JENIS DAN FUNGSI MITOS CERITA SENDANG 

KALIMAH THOYYIBAH DI MAKAM WALIYULLAH HASAN MUNADI 

KABUPATEN SEMARANG. 

 

1. 2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana sejarah Sendang Kalimah Thoyyibah di makam Waliyullah 

Hasan Munadi desa Nyatnyono kecamatan Ungaran Barat kabupaten 

Semarang? 

2. Apa saja jenis mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah yang ada di 

makam Waliyullah Hasan Munadi? 

3. Bagaimana fungsi mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah bagi 

masyarakat pendukungnya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan:  
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1. Cerita  asal mula Sendang Kalimah Thoyyibah di makam Waliyullah 

Hasan Munadi desa Nyatnyono kecamatan Ungaran Barat kabupaten 

Semarang. 

2. Jenis mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah. 

3. Fungsi mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah bagi masyarakat 

pendukungnya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai bentuk dan fungsi mitos cerita Sendang Kalimah 

Thoyyibah di makam Waliyullah Hasan Munadi ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat, antara lain: 

1. Secara Teoretis    

a. Memberikan informasi tentang keberadaan makam Waliyullah Hasan 

Munadi di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat. 

b. Memberikan informasi tentang mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah 

sehingga dapat menambah wawasan tentang fungsinya bagi masyarakat. 

2. Secara Praktik 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, pemikiran dan perbandingan 

dalam penelitian selanjutnya. 

b. Dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat sekitarnya agar dapat 

memelihara makam Sunan Hasan Munadi dan Sendang Kalimah 

Thoyyibah yang merupakan salah satu peninggalan Wali. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Penelitian sejenis yang pernah dilakukan antara lain adalah ”Mitos 

Masyarakat terhadap Cerita Rakyat tentang Sumur dan Sedekah Laut di 

kecamatan Sarang Kabupaten Rembang” oleh Dwi Sulistyorini (1999). Dalam 

penelitiannya, Dwi Sulistyorini menggunakan pendekatan kualitatif yang berisi 

tentang deskripsi cerita rakyat mengenai sebuah sumur yang dianggap keramat 

dan tradisi sedekah laut yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sarang 

Kabupaten Rembang. 

“Tradisi Jolenan di Desa Somongsari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten 

Purworejo“ oleh Ririn Ria Nor Andriya (2009). Dalam penelitiannya, Ririn 

memaparkan tentang tradisi Jolenan serta faktor yang melatarbelakangi adanya 

tradisi tersebut pada masyarakat desa Somongsari. 

“Aspek Sosial-Budaya Dalam Legenda Jaka Sangkrib” oleh Suseno W.S 

(http://bensuseno.wordpress.com/2009/01/16/aspek-sosial-budaya-dalam-legenda-

jaka-sangkrib/), mengungkapkan tentang aspek sosial dan nilai budaya yang 

terdapat dalam legenda Jaka Sangkrib. Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian 

tersebut adalah dari rekaman cerita Jaka Sangkrib dapat ditemukan adanya aspek 

sosial dan nilai budaya yang telah ada sejak masa silam, yaitu masa Kerajaan 

Majapahit dan masyarakat Banyumas pada masa itu. Sehingga jika kedua hal 
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tersebut masih ada hingga saat ini, bisa jadi itu adalah warisan dari nenek 

moyang. 

“Fungsi Mitos Barongsai di Klenteng Ho Tek Bio Kota Salatiga” oleh 

Azis Arianto (2009).Dalam penelitiannya, Azis menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Azis memaparkan tentang Barongsai yang telah dijadikan simbol ritual 

di Klenteng Ho Tek Bio dan fungsi mitos tersebut bagi penganutnya. 

“Mitos Dewi Lanjar di Eks Karisedenan Pekalongan” oleh Inneke 

Kristiana Dewi (2003). Dalam penelitiannya, Inneke lebih memfokuskan tentang 

hal – hal yang melatarbelakangi kehadiran mitos. Hasil yang diperoleh pada 

penelitian tersebut adalah mitos Dewi Lanjar memiliki fungsi yaitu telah 

menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan gaib, memberi jaminan bagi masa 

kini, memberi pengetahuan lewat dunia.  

“The Origins of Korean Folklore Scholarship” oleh Roger L. Janelli 

(1986), tulisan ini membahas tentang karakteristik asli cerita rakyat Korea yang 

belum mendapat pengaruh dari sastra modern. Pada kenyataannya, kondisi 

intelektual dan politik yang mendorong dalam disiplin sastra baru menampilkan 

semangat nasionalistis, kecenderungan untuk mengejar isu-isu sejarah, perhatian 

khusus dengan agama rakyat, dan sering menggunakan sumber sastra klasik Cina 

dan Korea. Karakteristik ini masih terlihat modern dari cerita rakyat Korea. Roger 

L. Janelli memfokuskan karakteristik asli cerita rakyat Korea sebagai acuan 

perbandingan dengan sastra masa kini. 

“Mythology and Folktale Typology: Chronicle of a Failed Scholarly 

Revolution” oleh William Hansen (1997), dalam artikel ini William membahas 
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tentang mitologi dan cerita rakyat klasik yang gagal untuk diperbarui. Para penulis 

mencoba hal-hal baru untuk perkembangan sastra klasik menjadi sastra modern, 

namun percobaan tersebut gagal untuk dilakukan karena masyarakat lebih tertarik 

oleh mitologi dan cerita rakyat klasik tanpa adanya pembaruan dari penulis. Salah 

satu alasan mereka tetap mempertahankan eksistensi mitologi klasik karena pola 

pikir masyarakat cenderung menjunjung tinggi para pemula untuk dapat 

menunjukkan jati diri masyarakat tersebut.  

“Folklor Kangean: Suatu Kajian Cerita Bajak Laut (Lanun) Sebagai 

Sumber Sejarah Kawasan” oleh Abd. Latif Bustami (2004), membahas cerita 

rakyat bajak laut sebagai cerita sejarah di pulau Kangean. Masyarakat Kangean 

memiliki strategi kebudayaan untuk mengurangi bajak laut dengan memproduksi 

kerajinan kue (Jejen lanun). Kue ini memiliki dua makna yaitu realistis dan 

simbolis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerita rakyat dapat diambil sebagai 

sumber historis untuk historiografi daerah. Cerita Lanun menjelaskan tentang 

sejarah pemukiman penduduk, dan relasi kekuasaan dengan kekuatan politik, 

ekonomi, dan kebudayaan orang Kangean dengan masyarakat dari berbagai 

kawasan dan tergabung dalam sistem dunia. Di sisi lain, berbagai kekuatan itu 

menjelaskan terjadinya proses integrasi di kawasan Kangean. 

Mitos merupakan sastra lisan yang diwariskan secara turun–temurun. Pada 

umumnya, masyarakat percaya akan hal–hal yang sebenarnya berada di luar 

jangkauan logika. Masyarakat lebih menganggap mitos sebagai sesuatu hal yang 

memiliki peran penting dalam kehidupan. Munculnya anggapan tersebut, mitos 

memiliki fungsi tersendiri bagi masyarakat pendukungnya. Mitos cerita Sendang 
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Kalimah Thoyyibah merupakan bagian dari sastra lisan yang diwariskan secara 

turun temurun, sama seperti  mitos cerita rakyat yang berkembang dalam 

masyarakat. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penulis sama-

sama menggunakan mitos sebagai sasaran utama. Penelitian-penelitian di atas 

sebagian besar hanya mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi kehadiran 

mitos tanpa dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, pada penelitian ini 

penulis akan menyajikan deskripsi mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah yang 

utuh dan akan dianalisis mengenai bentuk dan fungsinya bagi masyarakat 

pendukung. Sehingga tujuan untuk lebih mengetahui secara pasti bentuk mitos 

cerita tersebut dapat tercapai. 

 

2.2. Folklor 

2.2.1. Hakikat Folklor 

Kata folklor merupakan gabungan dari folk dan lore. Folk yang sama 

artinya dengan sekelompok orang dan lore yang artinya adat atau tradisi. Alan 

Dundes (Danandjaja 2002:1) menyatakan bahwa folk adalah sekelompok orang 

yang memiliki ciri–ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan, sehingga dapat 

dibedakan dari kelompok–kelompok lainnya. Ciri–ciri pengenal tersebut antara 

lain dapat berwujud warna kulit yang sama, mata pencaharian yang sama, bahasa 

yang sama, taraf pendidikan yang sama, dan agama yang sama. Namun yang lebih 

penting lagi adalah bahwa mereka telah memiliki suatu tradisi yaitu kebudayaan 

yang telah mereka warisi turun temurun. Sedangkan lore adalah tradisi folk, yaitu 
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sebagian kebudayaannya yang diwariskan turun temurun secara lisan atau melalui 

suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. 

Definisi folklor secara keseluruhan adalah sebagian kebudayaan suatu 

kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun, secara tradisional 

dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai 

dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Bruchac dalam via Mitchell 

(Nurgiyantoro 2005:164) mengemukakan bahwa folklor merupakan jenis 

pengetahuan tradisional yang disampaikan dari lisan ke lisan dalam sebuah 

komunitas masyarakat kecil yang terisolasi. Berbagai pengetahuan tersebut dapat 

disampaikan lewat nyanyian, permainan, cara berbicara, dan adat istiadat 

sebagaimana halnya dengan mitos dan legenda. Beberapa pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa folklor adalah tradisi kebudayaan suatu kelompok yang 

diwariskan secara turun temurun. 

 

2.2.2. Bentuk Folklor 

Menurut Jan Harold Brunvand (Danandjaja 2002:21) folklor dapat 

digolongkan ke dalam 3 kelompok besar berdasarkan tipenya, yaitu, a) folklor 

lisan (verbal folklor) adalah folklor yang bentuknya murni lisan. Bentuk folklor 

yang termasuk dalam kelompok besar ini antara lain bahasa rakyat (folk speech), 

ungkapan tradisional, pertanyaan tradisional, puisi rakyat, cerita prosa rakyat, dan 

nyanyian rakyat; b) folklor sebagian lisan (partly verbal folklor) adalah folklor 

yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan. Bentuk 

folklor yang tergolong dalam kelompok besar ini antara lain kepercayaan rakyat, 
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permainan rakyat, teater rakyat, tari rakyat, adat-istiadat, upacara, dan pesta 

rakyat; c) folklor bukan lisan (non verbal folklor) adalah folklor yang bentuknya 

bukan lisan. Kelompok besar ini dibagi menjadi dua subkelompok yaitu material 

(arsitektur rakyat, kerajinan tangan rakyat, pakaian dan perhiasan tubuh adat, 

makanan dan minuman rakyat, dan obat-obatan tradisional) dan bukan material 

(gerak isyarat tradisional, bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat, dan musik 

rakyat). 

Berdasarkan bentuk-bentuk folklor di atas, dapat disimpulkan bahwa 

folklor memiliki berbagai macam bentuk berdasarkan tipenya. Setiap bentuk 

folklor mempunyai fungsi yang dapat mendukung keberadaan dari folklor 

tersebut. Penelitian ini termasuk ke dalam bentuk folklor sebagian lisan (partly 

verbal folklor) karena penelitian ini menganalisis tentang mitos khususnya 

tentang cerita Sendang Kalimah Thoyyibah. 

 

2.3. Mitos 

2.3.1. Hakikat Mitos 

Menurut Lukens (Danandjaja 2002:172) mitos merupakan sesuatu yang 

diyakini bangsa atau masyarakat tertentu yang pada intinya menghadirkan 

kekuatan–kekuatan supranatural. Mitos sering dikaitkan dengan cerita tentang 

berbagai peristiwa dan kekuatan, asal–usul tempat, tingkah laku manusia, atau 

sesuatu yang lain. 

Hartoko (1986:88) menjelaskan bahwa mitos berarti kata yang 

diucapkan, semula “mitos” dilawankan dengan “logos”. Mitos ialah cerita seorang 
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penyair, sedangkan logos adalah laporan yang dapat dipercaya sesuai dengan 

kenyataan. Mitos dibedakan menjadi dua lapis, yaitu ide yang melatarbelakangi 

cerita dan perwujudan naratif yang tidak perlu ditafsirkan secara harfiah. Mitos 

merupakan cerita mengenai dewa-dewa, pahlawan dari zaman dahulu. Mitos juga 

dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu pertama mitos simbolis atau spekulatif yang 

menafsirkan secara simbolis tata semesta alam atau tata masyarakat. Kedua mitos 

aetologis yang dalam bentuk cerita menerangkan suatu praktik. Ketiga, dalam arti 

luas mitos disamakan dengan sage, yaitu cerita legendaris mengenai seorang 

cikal-bakal atau pahlawan dari zaman dahulu.  

Mitos adalah sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu 

kepada sekelompok orang (Van Peursen, 1976:37). Jadi, mitos dijadikan sebagai 

pedoman dan arah bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari agar 

berlaku lebih bijaksana. Mitos menjadikan masyarakat pengikutnya menjadi patuh 

dan taat terhadap ajaran-ajaran yang dianutnya, untuk menciptakan suatu 

kesadaran akan tingkah laku dan keselarasan dalam hidup bermasyarakat.  

Menurut Triwikromo (2000:13) mitos tidak bisa dilepaskan dari upacara 

yang bersifat periodik sebagai sarana untuk memperbaharui dan menjaga 

keseimbangan dan kodrati, karena mitos merupakan media dan esensi dari agama. 

Sedangkan hakikat dari tindakan keagamaan yang terwujud dalam bentuk upacara 

adalah persembahan dalam pemberian sesuatu dengan tujuan untuk mencapai 

tingkat keselamatan atau kesejateraan. Suatu masyarakat akan merasa puas dan 

bahagia apabila telah melakukan upacara ritual tertentu yang menjadi kewajiban 
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serta menjadi tanggung jawab mereka sebagai pendukung tradisi yang diwariskan 

dari leluhurnya. 

Saxby (Nurgiyantoro 2002:173) menyatakan bahwa mitos muncul pada 

tiap masyarakat atau kultur berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang 

bersangkutan untuk menjawab berbagai persoalan yang tidak diketahuinya. Mitos 

hadir untuk memenuhi dan memuaskan rasa ingin tau, memenuhi kebutuhan religi 

yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan. Oleh karena itu, mitos dipandang 

sebagai sesuatu yang keramat, kemudian menjadi cerita rakyat yang diwariskan 

secara turun–temurun. Terlepas dari adanya orang yang mempertanyakan atau 

menolak kebenarannya, mitos tetap saja dijadikan sebagai tempat pencarian yang 

bersifat spiritual terhadap masalah kebenaran dan kehidupan. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa mitos 

merupakan cerita atau penuturan bagi sekelompok manusia yang menghadirkan 

kekuatan-kekuatan supranatural. Pengertian ini dapat dimaknai bahwa suatu mitos 

dapat berbentuk cerita atau hanya sekedar penuturan dari seseorang, karena tidak 

semua mitos itu berbentuk cerita. Mitos tersebut belum tentu terbukti 

kebenarannya, tergantung pada keyakinan dan kepercayaan pengikutnya. Mitos 

juga tidak lepas sebagai sarana penyembahan dalam suatu upacara. Bentuk 

upacara berupa persembahan atau pemberian sesuatu, dengan tujuan untuk 

menghindarkan bahaya atau mendatangkan keselamatan. 
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2.3.2. Jenis Mitos 

Zeffry (1998:16-17) membagi mitos menjadi 3 jenis, yaitu, a) mitos ruang 

dan waktu kosmos. Mitos jenis ini berkaitan dengan sistem penanggalan suatu 

kelompok masyarakat untuk melakukan ritual atau perayaan yang sudah menjadi 

tradisi; b) mitos asal usul penciptaan. Mitos ini bersifat universal dan klasik; c) 

mitos lingkungan (ekologi). Mitos ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat 

tentang sebuah tempat yang dianggap suci dan keramat. 

Menurut Huck (Nurgiyantoro 2005:175) membedakan mitos ke dalam 3 

jenis berdasarkan isi yang dikisahkan, yaitu, a) mitos penciptaan (creation myths) 

adalah mitos yang menceritakan atau menjelaskan awal mula kejadian sesuatu. 

Mitos jenis ini merupakan bagian dari cerita rakyat yang oleh Fang (1976) 

dikategorikan ke dalam cerita asal-usul; b) mitos alam (nature myths) adalah 

cerita menjelaskan hal-hal yang bersifat alamiah seperti formasi bumi, 

perbintangan, perubahan cuaca, dan karakteristik binatang; c) mitos kepahlawanan 

(hero myths) merupakan mitos yang mengisahkan seorang tokoh yang menjadi 

pahlawan karena kualifikasi dirinya yang memiliki keajaiban tertentu di luar nalar 

manusia, misalnya kisah hidup Nyai Rara Kidul atau Ratu Laut Pantai Selatan dan 

mitos Sunan Lawu di puncak Gunung Lawu. 

Menurut Endraswara (2006:194–195) membagi mitos menjadi 4 jenis, 

yaitu, a) mitos yang berupa gugon tuhon yaitu larangan–larangan tertentu yang 

jika dilanggar orang tersebut akan menerima dampak (akibat) yang tidak baik; b) 

mitos yang berupa bayangan asosiatif yaitu mitos yang berhubungan dengan dunia 

mimpi. Orang Jawa masih percaya jika mimpi buruk dipercaya sebagai tanda akan 



 

 

18 

datangnya musibah, sedangkan mimpi baik berupa suatu petanda akan datang 

kesenangan, rejeki, dan kebahagiaan; c) mitos yang berupa sirikan (larangan) 

harus dihindari, mitos ini masih bersifat asosiatif tetapi penekanannya ora ilok 

(tidak baik) jika dilakukan. Dalam artian jika melanggar hal–hal yang telah disirik 

(dilarang), maka dipercaya akan mendapat akibat yang tidak menyenangkan; d) 

mitos yang berupa dongeng, legenda, dan cerita. Hal ini biasanya diyakini karena 

memiliki legiimasi yang kuat dalam pikiran orang. 

Berdasarkan jenis-jenis mitos di atas, dapat disimpulkan bahwa mitos 

memiliki berbagai macam jenis sesuai dengan kategorinya. Namun demikian, 

yang terpenting dari semua jenis mitos yang telah dipaparkan yaitu bukan dalam 

jenis apa mitos tersebut dikategorikan, melainkan pemahaman pesan yang 

terkandung dalam mitos tersebut. 

 

2.3.3 Fungsi Mitos 

Peursen (1988:36) mengemukakan ada 3 fungsi mitos yang harus 

diketahui, yaitu, a) menyadarkan manusia tentang adanya kekuatan gaib di dunia 

lain. Melalui mitos manusia dibantu untuk dapat menghayati daya–daya sebagai 

suatu kekuatan yang mempengaruhi dan menguasai alam serta kehidupan 

sukunya. Fungsi ini masuk dalam kategori religius; b) memberikan jaminan bagi 

masa kini yaitu ketentraman, keseimbangan, dan keselamatan, dalam arti dengan 

mengentaskan atau menghadirkan kembali suatu peristiwa yang pernah terjadi 

dahulu. Fungsi ini masuk dalam kategori sosial; c) memberikan pengetahuan 
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tentang dunia, dalam arti mitos juga berfungsi sebagai perantara antara manusia 

dan daya–daya kekuatan alam. Fungsi ini masuk dalam kategori pendidikan. 

William R. Bascom (Danandjaja 2002:19) menyatakan bahwa cerita 

rakyat termasuk didalamnya mitos memiliki beberapa fungsi, yaitu, a) sebagai 

sistem proyeksi (projektive system), yakni sebagai alat pencermin angan-angan 

suatu kolektif. Fungsi ini masuk dalam kategori pendidikan; b) sebagai alat 

pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan. Fungsi ini masuk 

dalam kategori sosial budaya; c) sebagai alat pendidikan anak (pedagogical 

device). Fungsi ini masuk dalam kategori pendidikan; d) sebagai alat pemaksa dan 

pengawas agar norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi anggota 

kolektifnya. Fungsi ini masuk dalam kategori sosial. 

Berdasarkan paparan fungsi mitos di atas dapat disimpulkan bahwa mitos 

memiliki berbagai macam fungsi, misalnya fungsi religius, sosial budaya, 

pendidikan, ekonomi. Dalam mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah ditemukan 

satu fungsi baru yaitu fungsi pengembangan wisata daerah. Fungsi-fungsi mitos 

tersebut dapat berubah atau berkembang sesuai dengan kehidupan pemiliknya, 

tergantung seberapa besar ia menggali potensi fungsi itu. 

 

2.4. Hubungan Folklor dan Mitos 

Bruchac dalam via Mitchell (Nurgiyantoro 2005:164) mengemukakan 

bahwa folklor merupakan jenis pengetahuan tradisional yang disampaikan dari 

lisan ke lisan dalam sebuah komunitas masyarakat kecil yang terisolasi. Berbagai 
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pengetahuan tersebut dapat disampaikan lewat nyanyian, permainan, cara 

berbicara, dan adat istiadat sebagaimana halnya dengan mitos dan legenda. 

Keberadaan cerita rakyat biasanya disertai dengan adanya mitos yang 

mendampingi. Mitos hadir menyertai cerita rakyat, berfungsi untuk memperkuat 

kebenaran cerita rakyat, walaupun mitos yang hadir belum tentu berbentuk cerita 

rakyat (Junaedi dalam Windriastuti 2008:16). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mitos merupakan bagian dari 

folklor sebagian lisan yang diturunkan secara turun temurun dari mulut ke mulut, 

kemudian berkembang dengan pesat pada masyarakat. Folklor sebagian lisan 

merupakan campuran antara unsur lisan dan bukan lisan. Unsur lisan yang 

terdapat dalam mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah adalah bahasa dalam 

cerita asal mula sendang, sedangkan unsur bukan lisannya adalah gerakan yang 

mengiringi pada hasil mitos itu sendiri. Memang tidak semua mitos menghasilkan 

ritual atau upacara keagamaan, tetapi dalam mitos cerita Sendang Kalimah 

Thoyyibah telah menghasilkan beberapa jenis ritual keagamaan. Proses pewarisan 

folklor biasanya dimulai dari antaranggota keluarga, kemudian berkembang ke 

tetangga dan sampai pada masyarakat luas. Sejak saat itu, mitos mulai dikenal dan 

berkembang dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan zaman. 

  

2.5. Kerangka Berpikir 

Mitos merupakan warisan leluhur atau nenek moyang yang perlu diteliti 

kembali keberadaannya, terkait dengan bentuk mitos yang ada serta fungsinya 

bagi kehidupan masyarakat pendukungnya. Berkembangnya ilmu pengetahuan 
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dan teknologi membuat masyarakat sedikit demi sedikit melupakan mitos yang 

merupakan sastra lisan dan aset budaya. Hal tersebut memunculkan pemikiran 

bahwa suatu ketika mitos tidak lagi menjadi sastra lisan dan aset budaya bangsa 

karena masyarakatnya sudah melupakan keberadaan mitos. Jenis mitos serta 

fungsinya bagi masyarakat pendukung mitos suatu daerah khususnya mitos cerita 

Sendang Kalimah Thoyyibah di daerah Ungaran Barat memunculkan minat 

penulis untuk meneliti mitos tersebut. 

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan mengenai mitos 

tersebut mencakup konsep folklor yang dikemukakan oleh Danandjaja, jenis mitos 

yang dikemukakan oleh Zeffry, aspek fungsional mitos yang dianut oleh Van 

Peursen. Konsep folklor yang dikemukakan oleh Danandjaja dan jenis mitos oleh 

Zeffry digunakan untuk mengungkap jenis dari mitos cerita Sendang Kalimah 

Thoyyibah, sedangkan aspek fungsi mitos Van Peursen digunakan untuk 

mengungkap tentang fungsi mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah bagi 

kehidupan masyarakat yang masih mempercayai mitos tersebut. Hasil 

pengungkapan dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bentuk dan fungsi 

dari mitos yang masih dianut oleh masyarakat pendukungnya. 
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Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 

Mitos cerita suatu daerah 

memiliki arti sejarah, jenis, 

dan fungsi bagi masyarakat 

pendukungnya. 

Permasalahan 

- Sejarah Sendang Kalimah 

Thoyyibah di makam 

Waliyullah hasan Munadi. 

- Jenis mitos cerita Sendang 

Kalimah Thoyyibah. 

- Fungsi mitos cerita Sendang 

Kalimah Thoyyibah bagi 

masyarakat pendukungnya. 

Metodologi 

- Menggunakan pendekatan 

kualitatif. 

- Penyediaan data melalui 

observasi dan wawancara. 

- Sumber data teks lisan dan 

tulis. 

Teori 

- Konsep folklor 

Danandjaja. 

- Jenis mitos menurut 

Zeffry. 

- Fungsi mitos menurut 

Van Peursen. 

Hasil 

- Sejarah Sendang Kalimah 

Thoyyibah di makam 

Waliyullah hasan Munadi. 

- Jenis mitos cerita Sendang 

Kalimah Thoyyibah berdasarkan 

teori Zeffry. 

- Fungsi mitos berdasarkan teori 

Van Peursen. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang berjudul “Jenis dan Fungsi Mitos Cerita Sendang 

Kalimah Thoyyibah di Makam Waliyullah Hasan Munadi Kabupaten Semarang“ 

adalah di desa Nyatnyono kecamatan Ungaran Barat kabupaten Semarang. 

Peneliti mengambil lokasi desa Nyatnyono dengan pertimbangan bahwa desa 

Nyatnyono merupakan tempat keberadaan makam Waliyullah Hasan Munadi, dan 

di makam tersebut terdapat Sendang Kalimah Thoyyibah. Selain itu, masyarakat 

desa Nyatnyono masih mempercayai bahwa Sendang Kalimah Thoyyibah 

merupakan perantara untuk mendapatkan keberhasilan. 

 

3.2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian etnografi karena menganalisis 

hal-hal yang berkaitan dengan objek kajian. Pendekatan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan dengan cara melihat objek 

pengkajian sebagai suatu sistem, dengan kata lain objek kajian dilihat sebagai 

satuan yang terdiri atas unsur yang saling terkait. Peneliti bermaksud 

menggambarkan atau menguraikan tentang jenis mitos cerita Sendang Kalimah 

Thoyyibah dan fungsinya bagi masyarakat pendukung. Penelitian yang dilakukan 

bersifat kualitatif, artinya penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, 
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atau dengan kata lain data yang dianalisis dan hasil analisisnya berbentuk 

deskriptif. 

 

3.3. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa mitos cerita 

Sendang Kalimah Thoyyibah yang ada di makam Waliyullah Hasan Munadi. Data 

tersebut didapat dari informasi narasumber berupa teks tulis, lisan, dan foto. Teks 

tertulis mengenai cerita Sendang Kalimah Thoyyibah diperoleh dari buku –buku 

yang berada di makam Waliyullah Hasan Munadi dan Sejarah Waliyullah Hasan 

Munadi dan Hasan Dipura Serta Sejarah Air Keramat karya Trah Keluarga Besar 

Nyatnyono. 

Adapun teks lisannya berupa tuturan langsung hasil wawancara dari 

narasumber yang bersangkutan dan merupakan sesepuh ataupun juru kunci 

makam, yaitu Bapak K.H. Murtadho Khasabu, serta informan-informan yang 

sering mengunjungi Sendang Kalimah Thoyyibah.  

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian di samping perlu menggunakan metode yang tepat, 

peneliti juga perlu memilih teknik yang tepat dan alat pengumpul data yang 

relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan tiga metode sebagai berikut: 
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3.4.1. Teknik Observasi (pengamatan)  

Teknik observasi (pengamatan) adalah kegiatan pemusatan perhatian 

terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto 

1993:128). Observasi dalam penelitian ini menggunakan cara langsung terhadap 

observasi yang relevan dengan kondisi lingkungan di lokasi penelitian yang 

diamati. Teknik observasi (pengamatan) digunakan untuk mengetahui data yang 

berhubungan dengan mitos Sendang Kalimah Thoyyibah, sikap masyarakat dan 

perilaku interaksi sosial antaranggota masyarakat. Selain teknik observasi, 

digunakan teknik pencatatan. Teknik pencatatan digunakan untuk menyusun data 

dan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan mengenai mitos Sendang 

Kalimah Thoyyibah.  

Kegiatan observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terbagi 

menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama berupa observasi awal (survey) yang berisi 

dengan kegiatan pengecekan lokasi dan sasaran penelitian dan tahap kedua 

sebagai penelitian inti dengan kegiatan pengumpulan bahan dan data yang 

dibutuhkan dalam pembahasan masalah. Objek yang diamati atau diobservasi 

meliputi: 

1. Kondisi fisik lokasi penelitian, yang meliputi letak dan kondisi 

geografis desa beserta pembagian wilayah dan jumlah penduduknya. 

2. Kondisi sosial masyarakat desa yang meliputi pendidikan, mata 

pencaharian masyarakat, dan kehidupan keagamaan. Proses observasi 

dimulai dengan melakukan survei awal yaitu melakukan pengamatan 

langsung terhadap masyarakat desa Nyatnyono, dan dilanjutkan 
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dengan kegiatan pengumpulan subjek yang berkaitan dengan objek 

atau sasaran penelitian. 

 

3.4.2. Teknik Wawancara  

Teknik wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Wawancara dalam 

keadaan informal, yakni dalam suasana santai, pertanyaan dan jawabannya 

berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini 

memilih informan yang dianggap menguasai dan dapat dipercaya untuk menjadi 

sumber data yang jelas.  

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviwee) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.  

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam teknik wawancara 

adalah:  

a. menentukan lokasi  

b. menentukan informan yang akan dijadikan sebagai sumber 

informasi  

c. menentukan waktu wawancara  

d. membuat daftar pertanyaan wawancara. 

Dalam memilih informan yang dianggap menguasai dan dapat dipercaya 

untuk menjadi sumber data yang jelas. Informan yang dipilih adalah juru kunci, 
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modin dan sesepuh desa, karena secara umum mereka yang mengetahui secara 

pasti tentang mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah.  

 

3.4.3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mengambil 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang 

pendapat teori, dalil-dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan 

dengan masalah penelitian (Rahman 1993:31).  

Dokumen merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang berupa 

dokumen (foto) dan informasi dari masyarakat yang berhubungan dengan objek 

penelitian, yaitu mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah di desa Nyatnyono 

kecamatan Ungaran Barat.  

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah foto dan 

rekaman wawancara dengan narasumber, karena foto menghasilkan data 

deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan dalam penelitian-penelitian 

kualitatif, serta merupakan sumber data yang stabil dan akurat. Adapun data-data 

yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data dokumentasi antara lain 

meliputi:  

a. dokumen data geografis dan demografis desa setempat 

b. hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan cerita Sendang Kalimah 

Thoyyibah.  
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3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang sistematis dari hasil perolehan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Perolehan data tersebut diorganisasi menjadi satu untuk dipakai dan 

interpretasikan sebagai bahan temuan untuk menjawab permasalahan penelitian 

(Milles dan Huberman dalam Rohidi 1992:95).  

Analisis data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumpulan 

data. Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan secara berkelanjutan 

ditafsirkan maknanya. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif, yakni 

analisis yang dilakukan untuk memaparkan data-data hasil kualitatif. Analisis ini 

tidak berkaitan dengan angka-angka akan tetapi berkaitan dengan kata-kata atau 

kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan.  

Data yang diperoleh dari penelitian berupa teks lisan dan foto tentang 

mitos Sendang Kalimah Thoyyibah. Data tersebut kemudian diolah menjadi 

sebuah teks tulis dan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang akan 

dianalisis. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan tiga komponen yaitu 

seleksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penyimpulan data 

(conslusion drawing). 

a. Seleksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, 

dan abstraksi data kasar yang ada pada lapangan. Proses ini 

berlangsung selama penelitian. Seleksi data dimulai sejak peneliti 

mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, pemilihan 
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kasus, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, dan tentang 

pengumpulan data yang dipakai. Pada saat pengumpulan data 

berlangsung, data reduction berupa catatan-catatan singkat, 

memutuskan tema dan batasan-batasan permasalahan.  

b. Penyajian data adalah suatu susunan atau kumpulan informasi tentang 

mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah dan fungsi dalam kaitannya 

bagi masyarakat. Data yang telah dikumpulkan disusun, dianalisis, 

dan ditafsirkan. Analisis struktur dilakukan dengan menempuh dua 

kegiatan, yaitu pertama menggambarkan satuan-satuan, dan kedua 

memperhatikan dan menerangkan hubungan yang ada antara satuan-

satuan tersebut. Sedangkan data yang berkaitan dengan mitos cerita 

Sendang Kalimah Thoyyibah akan dianalisis berdasarkan pada 

bentuk dan fungsi mitos tersebut. Selain itu, juga akan dipaparkan 

tentang ritual yang mendukung mitos tersebut. 

c. Penyimpulan data, diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara 

dengan narasumber tentang mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah 

dan mendeskripsikannya ke dalam tulisan. Langkah terakhir dalam 

proses analisis data adalah melakukan penarikan kesimpulan 

(verifikasi). Pada penarikan kesimpulan peneliti harus melampirkan 

foto–foto dan konfigurasi-konfigurasi yang semua merupakan satu 

kesatuan yang utuh, yang ada kaitannya dengan alur, sebab akibat dan 

proposi masalah yang sedang dikaji yaitu mitos cerita Sendang 

Kalimah Thoyyibah.  
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3.6.  Teknik Pemaparan Hasil Analisis Data 

Teknik pemaparan hasil analisis data merupakan langkah terakhir setelah 

analisis data. Teknik pemaparan hasil analisis data adalah cara merangkai data-

data yang telah terkumpul, melewati proses analisis data sehingga menjadi 

kesimpulan deskriptif yang disusun secara sistematis dan kronologis. Teknik 

pemaparan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kesimpulan mulai dari bagian 

awal hingga akhir, sehingga masing-masing bagian dari pokok kajian penelitian 

dapat dilihat sebagai suatu sistem, saling mengisi, dan melengkapi. 

Hasil analisis penelitian ini berusaha mendapatkan kesimpulan tentang 

suatu masalah yang sedang diteliti berdasarkan berbagai informasi yang terkait 

dengan masalah tersebut. Penelitian ini diharapkan akan memperoleh hasil 

penelitian mengenai bentuk-bentuk mitos, ritual padusan di Sendang Kalimah 

Thoyyibah, serta fungsi mitos tersebut bagi masyarakat pendukungnya. 
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BAB IV 

JENIS DAN FUNGSI MITOS  

CERITA SENDANG KALIMAH THOYYIBAH 

 

4.1.  Gambaran Umum Masyarakat Desa Nyatnyono 

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan di desa Nyatnyono Kecamatan 

Ungaran Barat Kabupaten Semarang, tepatnya di kompleks pemakaman 

Waliyullah Hasan Munadi. Gambaran umum kondisi penelitian meliputi beberapa 

aspek, antara lain kondisi geografis dan letak desa, kependudukan, mata 

pencaharian, pendidikan, serta agama dan kepercayaan. 

 

4.1.1. Kondisi Geografis dan Letak Desa Nyatnyono 

Desa Nyatnyono merupakan sebuah desa yang ada di Kecamatan Ungaran 

Barat Kabupaten Semarang. Desa Nyatnyono berada di lereng gunung Suralaya. 

Kondisi geografis desa Nyatnyono menempati area seluas 425 ha. Selain itu, desa 

Nyatnyono mempunyai ketinggian tanah dari permukaan laut ± 700 m dengan 

keadaan topografi tinggi dan suhu udara rata-rata18°C. Menurut data yang 

diperoleh, menunjukkan bahwa desa Nyatnyono terbagi dalam beberapa dusun 

dan mempunyai perbatasan wilayah tertentu. Perbatasan tersebut antara lain: 

1. Sebelah utara : berbatasan dengan desa Lerep 

2. Sebelah selatan: berbatasan dengan desa Gogik 

3. Sebelah barat : berbatasan dengan hutan 

4. Sebelah timur : berbatasan dengan kelurahan Genuk 
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Jarak tempuh dari kecamatan Ungaran Barat menuju ke desa Nyatnyono ± 

4 km. Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Semarang ± 3 km, jarak dari Ibu Kota 

propinsi ± 23 km, dan jarak dari Ibu Kota Negara ± 603 km (Data monografi desa 

Nyatnyono, 2010). Jalan yang dilalui sudah beraspal, namun jalur menuju ke 

kompleks pemakaman Waliyullah Hasan Munadi sempit. Hal tersebut 

dikarenakan jalur menuju ke makam sudah masuk ke area perkampungan kecil. 

Gunung Suralaya yang telah disebutkan di atas terletak di sebelah Barat Laut 

wilayah desa Nyatnyono yang merupakan daerah lereng atau perbukitan di mana 

makam Waliyullah Hasan Munadi berada. 

 

4.1.2. Kependudukan 

Menurut data monografi desa tahun 2010, jumlah penduduk desa 

Nyatnyono mencapai 5.484 orang. Terdiri dari 2.707 orang laki-laki dan 2.777 

orang perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 804 KK. 

Jumlah penduduk desa Nyatnyono yang seluruhnya berjumlah 5.484 orang 

menyebar ke 8 rukun warga dan 30 rukun tetangga. Berikut ini jumlah penduduk 

dirinci dari usia: 

Tabel 1 Penduduk desa Nyatnyono menurut usia 

NO KELOMPOK USIA JENIS KELAMIN JUMLAH 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 0 tahun s/d 4 tahun 360 347 707 

2 5 tahun s/d 9 tahun 324 326 650 
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3 10 tahun s/d 14 tahun 301 316 617 

4 15 tahun s/d 19 tahun 281 287 568 

5 20 tahun s/d 24 tahun 282 299 581 

6 25 tahun s/d 29 tahun 277 284 561 

7 30 tahun s/d 39 tahun 254 276 530 

8 40 tahun s/d 49 tahun 250 254 504 

9 50 tahun s/d 59 tahun 185 199 384 

10 60 tahun ke atas 193 189 382 

 JUMLAH 2.707 2.777 5.484 orang 

Sumber: Monografi desa Nyatnyono bulan Desember 2010 

Berdasarkan data statistik mengenai desa Nyatnyono yang selaras dengan 

tabel 1, maka dapat dilihat bahwa usia balita dan anak lebih mendominasi di desa 

tersebut apabila dibandingkan dengan usia produktif. Kondisi demikian 

menandakan bahwa masyarakat kurang memahami adanya program keluarga 

berencana sebagai sarana tidak langsung penuntasan kemiskinan. 

 

4.1.3. Mata Pencaharian 

Penduduk desa Nyatnyono pada umumnya memperoleh penghasilan dari 

hasil pertanian, karena didukung oleh kondisi tanah yang subur, irigasi yang 

memadai, dan iklim yang cocok. Petani di desa Nyatnyono rata-rata bukan petani 

padi, melainkan petani sayuran. Jika dilihat dari data monografi mata pencaharian 

penduduk, sebagian besar bermatapencaharian sebagai buruh tani. Selain sebagai 
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petani terdapat pula karyawan, wiraswasta, jasa, tukang, pegawai negeri, bahkan 

pensiunan. 

Dalam kelompok kerja petani, ada yang memiliki dan mengerjakan 

lahannya sendiri, dan ada pula yang mengerjakan lahan milik orang lain atau biasa 

disebut buruh tani. Kelompok petani dan buruh tani bekerja dengan sistem bagi 

hasil ataupun dengan sistem penyewaan tanah. Sebagian besar masyarakat 

mengelola lahan milik orang lainuntuk ditanami berbagai macam jenis sayuran, 

padi, serta palawija. Sebagian hasil dari pertanian dijual ke beberapa daerah 

sekitarnya dan pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Masyarakat desa Nyatnyono selain sebagai petani juga mempunyai 

pekerjaan sambilan, misalnya jasa, tukang, serta industri rumah tangga. Pekerjaan 

tersebut mereka lakukan sambil menunggu masa panen dari hasil pertanian tiba. 

Selain itu, juga untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

Tabel 2 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa 

NO MATA PENCAHARIAN JUMLAH 

1 Karyawan 289 

2 Wiraswasta 30 

3 Petani 478 

4 Pedagang 97 

5 Pertukangan 68 
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6 Perikanan 4 

7 Peternakan 8 

8 Buruh Tani 543 

9 Pensiunan 25 

10 Sopir 17 

11 Selep padi 8 

12 Salon 6 

13 Hand traktor 11 

14 Warung makan dan jajan 78 

15 Jasa  67 

16 TKI 143 

17 PNS 23 

18 Bengkel 5 

19 Industri Rumah Tangga 20 

 JUMLAH 1897 orang 

Sumber: Monografi desa Nyatnyono bulan Desember 2010 

Berdasarkan data statistik mata pencaharian desa Nyatnyono, sebagian 

besar masyarakat bekerja sebagai buruh dan petani. Hal tersebut dikarenakan 
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untuk dapat memanfaatkan kondisi yang mendukung dari sistem pertanian 

tersebut. Selain itu, pekerjaan sebagai petani juga mempunyai waktu luang yang 

lebih untuk dapat dimanfaatkan mengerjakan pekerjaan lain. 

 

4.1.4. Pendidikan 

Kehidupan masyarakat desa Nyatnyono sudah banyak dipengaruhi oleh 

sistem pendidikan dan teknologi. Walaupun pendidikan yang ditempuh terbagi 

menjadi 2 jenis pendidikan, yaitu pendidikan umum dan khusus. Pendidikan 

umum meliputi TK, SD, SMP, SMU, dan Perguruan Tinggi. Sedangkan 

pendidikan khusus meliputi Pondok Pesantren dan Madrasah. Pendidikan yang 

ditempuh rata-rata sampai pada jenjang SMA, sedangkan jenjang perguruan tinggi 

hanya ada beberapa orang saja yang menempuhnya. Hal tersebut tidak lain karena 

faktor biaya untuk masuk ke perguruan tinggi yang terlalu besar. 

Berdasarkan pemikiran masyarakat desa Nyatnyono bahwa pendidikan 

dan pelatihan harus seimbang, agar pendidikan yang diperoleh dapat dipraktikkan 

ke kehidupan yang nyata. Sehingga segala usaha yang telah dikeluarkan mampu 

menghasilkan pendapatan yang dapat menunjang kehidupan. Orang yang hidup di 

dunia ini tidak hanya untuk pendidikan secara umum saja, melainkan pendidikan 

khusus juga harus ditempuh. Hal tersebut dikarenakan untuk menambah 

ketakwaan seseorang kepada Yang Maha Pencipta. 

Sistem pendidikan yang semakin berkembang telah menyadarkan pola 

pikir masyarakat bahwa betapa pentingnya arti pendidikan bagi anak-anaknya. 

Dengan demikian masyarakat tidak berada dalam keadaan yang jauh berbeda dari 
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masyarakat di luar desa Nyatnyono. Pemikiran masyarakat sudah banyak 

dipengaruhi oleh adanya sistem pengetahuan dan teknologi, namun masyarakat 

masih berpegang teguh terhadap agama dan adat istiadat yang berlaku. Adat 

istiadat yang berlaku dan berkembang di desa Nyatnyono diterima dengan baik 

dan dilaksanakan secara turun temurun dari nenek moyangnya. 

Adat tradisi yang tetap dilaksanakan oleh masyarakat menjadi sebuah 

pranata atau lembaga kebudayaan tersendiri atau tidak tertulis, dalam pelaksanaan 

upacara harus memperhatikan norma-norma yang berlaku bagi masyarakat 

pendukungnya. Berikut ini adalah jenis dan tingkat pendidikan masyarakat desa 

Nyatnyono: 

Tabel 3 Data penduduk menurut tingkat pendidikan 

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 

1 Perguruan Tinggi atau akademik 89 

2 SMU 160 

3 SMP 240 

4 SD 958 

5 TK 57 

 JUMLAH 1.504 orang 

Sumber: Monografi desa Nyatnyono bulan Desember 2010 

Berdasarkan data monografi tingkat pendidikan yang selaras dengan tabel 

3 menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak telah mendapatkan pendidikan 

yang layak. Secara tidak langsung pola pikir mereka juga akan berkembang 
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seiring dengan perkembangan jaman yang ada. Sehingga kelak mereka dapat 

mengkondisikan dirinya dengan perkembangan dunia. 

 

4.1.5. Agama dan Kepercayaan 

Masyarakat desa Nyatnyono mayoritas beragama Islam. Hal ini 

dikarenakan juga oleh latar belakang kehadiran desa Nyatnyono yang menjadi 

sebuah desa petilasan oleh Sunan Hasan Munadi untuk menyebarkan agama 

Islam. Dalam kehidupan masyarakat, walupun beragama Islam namun mereka 

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

seperti ziarah kubur dengan menaburkan bunga pada makam atau kubur yang 

dikunjungi. 

Latar belakang masyarakat yang dahulu sebelum Sunan Hasan Munadi 

menyampaikan ajaran–ajaran agama Islam di desa Nyatnyono, kebanyakan 

masyarakat masih hidup dalam kegelapan iman. Mereka masih bimbang dalam 

memilih tata cara yang baik untuk beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Masih 

banyak di antara mereka yang menyembah batu, pohon, setan dan lain-lain. Bagi 

mereka batu, pohon, setan adalah perantara untuk beribadah kepada Allah. 

Mereka tidak menyadari bahwa yang telah dilakukannya termasuk dalam 

golongan musyrik karena tindakan tersebut telah menyekutukan Allah. 

Kehadiran Sunan Hasan Munadi memberi pengaruh yang besar terhadap 

kehidupan beragama di desa tersebut. Beliau telah mengajarkan cara-cara yang 

benar untuk menyembah Allah SWT. Doa dan lantunan ayat suci Al Qur’an selalu 

beliau ajarkan pada umatnya, sampai akhirnya beliau wafat. Sunan Hasan Munadi 
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dimakamkan di desa Nyatnyono. Kehadiran makam Waliyullah Hasan Munadi 

dan sendang keramat Kalimah Thoyyibah memberikan kepercayaan bagi 

masyarakat untuk mengadakan upacara keagamaan. Salah satu contohnya yang 

sering dilakukan adalah Padusan, Kungkum, Malam Selikuran, dan Kataman Al 

Qur’an. 

Upacara tradisi atau ritual tersebut diyakini masyarakat dapat menambah 

pengetahuan tentang agama dan memperoleh karomah yang diinginkan. Ritual 

tersebut bukanlah ritual yang menggunakan simbol-simbol tertentu, misalnya 

keris dan kemenyan sama seperti ritual pada umumnya, namun ritual tersebut 

dilakukan dengan menggunakan doa dan lantunan ayat suci Al Qur’an seperti 

yang diajarkan Sunan Hasan Munadi. 

Tabel 4 Data Penduduk menurut agama dan kepercayaan 

NO AGAMA JUMLAH 

1 Islam 5.466 

2 Kristen 3 

3 Katholik 15 

4 Hindu  - 

5 Budha - 

 JUMLAH 5.484 orang 

Sumber: Monografi desa Nyatnyono bulan Desember 2010 

Berdasarkan data statisik monografi agama dan kepercayaan yang selaras 

dengan tabel 4, menunjukkan bahwa penduduk desa mayoritas beragama Islam. 

Kondisi demikian menandakan bahwa pengaruh penyebaran agama Islam yang 
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dilakukan Sunan Hasan Munadi telah sangat berhasil. Masyarakat mampu 

memilih dan menganut agama yang benar-benar diridhoi oleh Allah SWT. 

 

4.2. Sejarah Sendang Kalimah Thoyyibah  

Mitos mengandung keinginan bawah sadar manusia untuk 

mengungkapkan, menerangkan, serta menjawab berbagai gejala dan peristiwa 

yang terjadi disekelilingnya. Mitos dibuat untuk kepentingan manusia yang dalam 

perkembangannya kemudian membentuk tradisi yang berlaku dan bahkan kadang-

kadang perlu diberlakukan. Ritual merupakan gejala umum yang didasari oleh 

azas keagamaan. Dalam arti bahwa manusia mempunyai kewajiban untuk 

mengembalikan pemberian dari Tuhan dalam bentuk ritual pengorbanan dan 

pelayanan (Zeffry 1998:28-103). 

 

“Asal mulane Sendang Kalimah Thoyyibah berangkat wontenipun badhe 

mbangun imam masjid peninggalan mbah Hasan Munadi menika. 

Menyangkut pendanaan, dadi warga mriki jelas wektu semanten iku 

diperkirake mboten mampu ngrehab mesjid menika, mboten mbangun. 

Lajeng masyarakat mriki gadah inisiatif, sak durunge dibongkar duwe 

keputusan nak tetep dibongkar sakderenge sowan nggone ulama sesepuh 

wong sak Jawa Tengah nggene mbah Hamid kalih mbah Mad, sing menika 

kyai Jawa Tengah. Mbah Mad nika Muntilan nak mbah Hamid niku 

Kajoran. Lajeng sak sampunipun menika mbah Hamid kalih mbah Mad 

dipunaturi tindak mriki dipunsuwuni berkah doa pangestu, pengajabe 

warga mriki sing kerjo ngen diparingi slamet karo wargane kabeh ngen 

diparingi slamet, ngen diparingi lancar sedayane. Nanging saksampunipun 

mbah Mad kalih mbah Hamid tindak mriki sami ziarah sareng-sareng 

jamaahipun kathah sanget pendereke, mbah Hamid pesen mesjid nyatnyono 

ojo di mis-misake. Mbah Waliyullah Hasan Munadi iku isih sugih sesuk 

dite mili koyo banyu. Dados kedadosanipun sendang menika wektu 

semanten bar ba’do isya’ tahun menika 86 dipurugi tiyang-tiyang, lare-lare, 

sesepuh-sesepuh, ingkang gadah santri kecil-kecilan nggih santrine menika 

nak bar isya’ dijak siram mriki podo sami mbetho obor. Lajeng terus 
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semakin lama semakin meningkat tamu ingkang dugi menika lajeng dipun 

pasangi kotak menika. Dananipun dipun mbangun mesjid, makam, pondok, 

lan dalan. Wontenipun dana kangge fasilitas umum ditunjang kaleh dana 

menika. Lajeng ingkang dumugi mriki, hajatipun niku nggih werni-werni. 

Wonten ingkang mertombo, sing suwe loro ora mari terus divonis dokter 

sampai satu atau dua dokter bahkan sampai tiga dokter penyakit niku tidak 

bisa sembuh wonten, ternyata siram wonten mriki Alhamdulillah diparingi 

jodho. Wonten malih kaliyan yakin antara sing dipanggih kalih awure 

kangge kemaslahatan warga sedaya wonten. Ingkang mundut toyo kangge 

taneman, pari sing keno hama wereng dipunparingi banyu saking mriki 

Alhamdullillah mari. Sebagian sanget tiyang siram wonten mriki tujuane 

ingkang pokok nggih siram tobat. Sak sampune wong kang sampun tobat 

nggih opo sing dituju, opo sing disejo insyaallah dijabahi karo sing Maha 

Kuaos’. (Maji 48 tahun) 
 

Terjemahan dari pernyataan Bapak Maji sebagai berikut: 

“Sendang Kalimah Thoyyibah berawal dari pembangunan masjid 

peninggalan mbah Hasan Munadi. Berhubungan dengan masalah dana, 

pada waktu itu para warga tidak mampu untuk merehab masjid tersebut, 

jadi bukan membangun. Kemudian masyarakat mempunyai inisiatif, 

sebelum masjid dibongkar berkunjung dulu ke tempat ulama terkenal se-

Jawa Tengah yaitu mbah Hamid dan mbah Mad. Mbah Mad berasal dari 

Muntilan sedangkan mbah Hamid dari Kajoran. Setelah itu, mbah Hamid 

dan mbah Mad diminta dating ke Nyatnyono untuk diminta berkah doa, 

keinginan warga agar yang kerja dan seluruh warga diberi keselamatan, 

diberi kelancaran semua. Sesudah mbah Hamid dan mbah Mad datang 

kesini dan berziarah bersama jamaahnya, mbah Hamid berpesan bahwa 

masjid Nyatnyono jangan diminta-mintakan dana. Mbah Waliyullah Hasan 

Munadi itu masih kaya, besok uangnya mengalir seperti air. Semua itu jadi 

nyata, setelah isya’ sekitar tahun 1986 sendang tersebut didatangi orang-

orang, anak-anak, orang tua, yang mempunyai santri kecil-kecilan santrinya 

setelah isya’ diajak mandi disini membawa obor. Kemudian semakin lama 

semakin meningkat tamu yang dating kemudian dipasangi kotak tersebut. 

Dananya digunakan membangun masjid, makam, pondok, dan jalan. 

Keberadaan dan untuk fasilitas umum ditunjang dengan dana tersebut. 

Kemudian yang datang kesini keinginannya macam-macam. Ada yang 

ingin berobat, yang lama sakit dan divonis dokter sampai satu atau dua 

dokter bahkan sampai tiga dokter penyakit itu tidak bisa sembuh ada, 

ternyata mandi disini Alhamdulillah diberi jodoh. Ada lagi yang kalian 

perlu ketahui untuk kemaslahatan warga semua. Yang mengambil air untuk 

tanaman untuk tanaman, padi yang kena hama wereng diberi air dari sini 

Alhamdullillah bisa hilang hamanya. Sebagian orang yang mandi di sini 

tujuan pokonya yaitu mandi tobat. Setelah orang bertobat apa yang dituju, 

apa yang diinginkan Insyaallah dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa”. (Maji 

48 tahun) 
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Bapak Murtadho Khasabu (32 tahun) selaku juru kunci makam Waliyullah 

Hasan Munadi menuturkan hal yang serupa tentang cerita asal mula Sendang 

Kalimah Thoyyibah. 

 

“Sendang Kalimah Thoyyibah itu munculnya 1985. Berawal dari imam 

masjid, dulu nggak seperti itu, akses jalan masuk kesini juga nggak sebagus 

sekarang, belum ada listrik. Jadi bermula dari situ imam masjid mau 

merehab masjid tapi tidak punya dana. Kalau hujan itu semua genteng 

bocor, pokoknya masjid itu memprihatinkan. Akhirnya imam masjid itu 

mempunyai inisiatif sendiri kalau harus tirakat atau tapa lah istilahnya. 

Minta ilham pada Allah SWT lewat tirakat selama tiga tahun itu, setiap 

isya’ ziarah ke makam tadi diatas sampai subuh. Akhirnya setelah tiga 

tahun yaitu pada tahun 1985, minta pendapat kyai bagaimana jika mesjid 

itu dibangun tapi lewatnya sokongan proposal. Setelah sowan ke mbah 

Hamid minta seperti itu, mbah Hamid memberikan fatwa tidak usah 

dimintakan seperti itu. Mbah hasan itu kaya nanti uangnya datang sendiri. 

Pulang dari sana dengan rasa kebingungan kemudian sowan ke mbah Mad 

Muntilan, namun jawabannya juga sama sebagaimana yang dikatakan 

mbah Hamid. Setelah pulang, tidak lama setelah satu atau dua bulan kok 

banyak orang berbondong-bondong ke sendang. Akhirnya tanya dan tau 

kalau sendang itu tadi adalah sendang barokah atau karomahnya mbah 

Hasan. Akhirnya selama tiga tahun tadi minta kepada Allah bagaimana cara 

merehab masjid, diberi jalan sama Allah berupa air. Yang air itu bisa untuk 

segala penyakit, bisa untuk segala hajat kita itu terkabul, dan itu terbukti 

sampai saat ini”. (Murtadho Khasabu 32 tahun) 
 

Terjemahan dari pernyataan Bapak Murtadho Khasabu sebagai berikut: 

 

“Sendang Kalimah Thoyyibah itu munculnya 1985. Berawal dari imam 

masjid, dulu tidak sebagus itu, akses jalan masuk kesini juga tidak sebagus 

sekarang, belum ada listrik. Jadi bermula dari imam masjid ingin merehab 

masjid tetapi tidak mempunyai dana. Jika hujan semua genteng bocor, 

pokoknya masjid tersebut memprihatinkan. Akhirnya imam masjid 

mempunyai inisiatif kalau harus tirakat. Meminta ilham pada Allah SWT 

dengan tirakat selama tiga tahun itu, setiap isya’ ziarah ke makam itu di 

atas sampai subuh. Akhirnya setelah tiga tahun yaitu tahun 1985, minta 

pendapat kyai bagaimana jika masjid itu dibangun tetapi lewatnya bantuan 

proposal. Setelah berkunjung ke mbah Hamid minta seperti itu, mbah 

Hamid member fatwa tidak perlu dimintakan seperti itu. Mbah Hasan itu 
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kaya, nanti uangnya datang sendiri. Pulang dari sana dengan rasa 

kebingungan kemudian berkunjung ke mbah Mad Muntilan, namun 

jawabannya juga sama sebagaimana yang diucapkan mbah Hamid. Setelah 

pulang, tidak lama setelah satu atau dua bulan banyak orang yang datang ke 

sendang. Kemudian bertanya dan mengerti kalau sendang tersebut adalah 

karomahnya mbah Hasan. Akhirnya setelah tiga tahun minta kepada Allah 

bagaimana cara merehab masjid, diberi jalan oleh Allah berupa air. Air 

tersebut dapat digunakan segala penyakit, untuk segala keinginan terkabul, 

dan itu terbukti sampai saat ini”. (Murtadho Khasabu 32 tahun) 
 

Kedua cerita yang disampaikan oleh penjaga sendang dan juru kunci 

makam bersifat saling melengkapi, tetapi inti dari cerita tetaplah sama. Kedua 

cerita tersebut dimulai dari rencana perbaikan masjid peninggalan Sunan Hasan 

Munadi, namun masyarakat tidak memiliki dana yang cukup. Hingga akhirnya 

kedua ulama yang sangat terkenal di Jawa memberikan fatwa bahwa masyarakat 

tidak boleh meminta-minta dana untuk merehab masjid karena Sunan Hasan 

Munadi sangat kaya, dana untuk merehab akan mengalir seperti air. Fatwa 

tersebut terbukti ketika air sendang mempunyai manfaat yang luar biasa sehingga 

memberikan barokah kepada pemakainya. Dana untuk merehab masjid terkumpul 

dari kotak amal, bahkan dana tersebut juga digunakan untuk merehab sendang dan 

perbaikan jalan. Cerita dari kedua orang penting di kompleks pamakaman 

Waliyullah Hasan Munadi juga didukung oleh penuturan salah seorang warga. 

 

“Awal mula sendang Kalimah Thoyyibah itu bermula ketika masjid 

peninggalan mbah Hasan Munadi akan direhab karena bangunannya sudah 

rusak. Setiap musim hujan, hampir tidak bisa melaksanakan sholat 

berjamaah disitu karena bocor. Pada saat itu, para warga tidak mempunyai 

dana sedikitpun untuk membangun masjid. Kemudian salah satu panitia 

mengusulkan untuk berkunjung kepada ulama dari Kajoran dan Muntilan. 

Kedua ulama tersebut menyarankan bahwa kalau ingin membangun masjid 

peninggalan mbah Hasan, dananya janganlah diminta-mintakan. Mbah 

Hasan itu sangat kaya, dia pasti akan bangun sendiri. Danane bakalan mili 
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kaya banyu. Mendengar fatwa kedua ulama itu yang perkataannya sama, 

imam masjid menjadi bingung. Kemudian ia bermujahadah di makam 

mbah Hasan dari mulai ba’da isya’ sampai subuh. Kemudian ketika 

masyarakat sedang bergotong-royong membangun masjid, mereka melihat 

banyak orang yang berbondong-bondong ke sendang. Ada apa ini 

sebenarnya. Kemudian salah seorang panitia bertanya kepada tamu. Dan 

tamu itu bilang kalau ada salah seorang ulama yang bilang kalau air di 

sendang ini banyak memberikan karomah. Dari situlah dana mulai 

terkumpul. Semakin lama yang datang itu semakin banyak. Akhirnya 

dibukalah kotak jariah buat pengunjung. Semakin hari hasil dari kotak 

semakin banyak hingga akhirnya dana itu buat bangun masjid, makam, 

sendang, jalan, dan pondok”.(Lastini 46 tahun) 
 

Terjemahan dari pernyataan Ibu Lastini sebagai berikut: 

 

“Sendang Kalimah Thoyyibah ketika masjid peninggalan mbah Hasan 

Munadi akan direhab karena kondisi bangunan sudah rusak. Setiap musim 

hujan, hampir tidak bisa melaksanakan sholat di situ karena bocor. Pada 

saat itu, warga tidak mempunyai dana untuk membangun masjid. 

Kemudian salah satu panitia mengusulkan untuk berkunjung kepada ulama 

dari Kajoran dan Muntilan. Kedua ulama tersebut menyarankan bahwa 

kalau ingin membangun masjid peninggalan mbah Hasan Munadi, dananya 

jangan diminta-mintakan. Mbah Hasan itu sangat kaya, dia pasti akan 

membangun sendiri. Dananya akan mengalir seperti air. Mendengar fatwa 

kedua ulama tersebut yang perkataanya sama, imam masjid menjadi 

bingung. Kemudian beliau bermujahadah di makam mbah Hasan dari 

setelah isya’ sampai subuh. Kemudian ketika masyarakat sedang 

bergotong-royong membangun masjid, mereka melihat banyak orang yang 

datang ke sendang. Ada apa ini sebenarnya. Kemudian salah seorang 

panitia bertanya kepada tamu. Tamu tersebut berkata kalau ada salah 

seorang ulama yang berkata kalau air di sendang ini banyak memberikan 

karomah. Dari situlah dana mulai terkumpul. Semakin lama yang datang 

semakin banyak. Akhirnya dibukalah kotak jariah untuk pengunjung. 

Semakin hari hasil dari kotak jariah semakin banyak hingga akhirnya dana 

tersebut untuk membangun masjid, makam, sendang, jalan, dan pondok”. ( 

Lastini 46 tahun) 
 

Jadi, kesimpulan cerita asal mula sendang Kalimah Thoyyibah bahwa 

diketahuinya sendang keramat Kalimah Thoyyibah berawal dari rencana merehab 

masjid peninggalan Waliyullah Hasan Munadi yang kondisi bangunannya sudah 

sangat memprihatinkan. Bila musim hujan tiba, hampir tidak bisa melaksanakan 



 

 

45 

solat di dalam masjid karena bocor dan terlalu tuanya bangunan tersebut. Adapun 

rencana tersebut mulai dirintis sejak tahun 1980, sedangkan air keramat sudah ada 

tetapi mengalirnya sangat kecil tidak seperti yang dapat kita lihat saat ini. Selain 

itu, masyarakat juga belum mengetahui akan faedah air tersebut. 

 

 

Gambar 1 Masjid peninggalan Waliyullah Hasan Munadi 

Pada gambar 1 menunjukkan masjid peninggalan Waliyullah Hasan 

Munadi. Berawal dari masjid tersebut, cerita asal mula Sendang Kalimah 

Thoyyibah berawal.  

Panitia bersama sebagian masyarakat mengadakan rapat untuk membahas 

dana yang akan digunakan merehab masjid. Hasil dari musyawarah tersebut 

adalah Imam masjid harus mengunjungi dua ulama besar Jawa Tengah untuk 

meminta saran dan doa restu. Dulu Imam masjid pernah berkata bahwa para 

ulama adalah orang yang pertama kali mengetahui hal ihwal para wali. Diantara 

ulama yang dikunjungi yaitu Al Maghfirulah KH. Abdul Hamid dari Kajoran 

Magelang dan KH.Ahmad Abdul Haq dari Watucongol Muntilan. 
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Sebelum sowan ke kedua ulama, Imam masjid bermujahadah dulu di 

makam Waliyullah Hasan Munadi. Kemudian beliau mengunjungi para ulama 

untuk meminta saran dan doa restu dalam rangka merehab masjid peninggalan 

Waliyullah. Kedua ulama tersebut menyarankan agar dalam merehab masjid 

jangan dimintakan bantuan, sebab masjid tersebut merupakan peninggalan dari 

Waliyullah Hasan Munadi yang sangat kaya. “Buktikan saja nanti masjid tersebut 

akan dibangun sendiri oleh Waliyullah”, kata kedua ulama. 

 

 

Gambar 2 Makam Waliyullah Hasan Munadi 

Pada gambar 2 menunjukkan makam Waliyullah Hasan Munadi yang 

berada tepat di depan masjid tersebut. Di makam ini imam masjid melakukan 

tirakat dari ba’da isya’ sampai subuh untuk mendapatkan petunjuk dari Allah 

SWT.  

Mendengar fatwa kedua ulama tersebut, panitia bertambah bingung, 

darimana datangnya dana padahal dana yang dimiliki masyarakat sangat sedikit. 

Ditambah dengan pesan ulama bahwa tidak boleh mengubah atau memindah 
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lokasi masjid dan diminta untuk membangun apa adanya saja. Akhirnya dengan 

musyawarah yang disetujui oleh panitia dan masyarakat secara bulat, 

pembongkaran dilaksanakan dengan mendatangkan dua ulama tersebut untuk 

memimpin Tahlil di makam Waliyullah Hasan Munadi sebelum pembongkaran 

dimulai. 

Suatu ketika, masyarakat dikagetkan dengan kehadiran para tamu yang 

berbodong-bondong ke sendang. Salah seorang panitia bertanya kepada seorang 

tamu. Tamu tersebut menjawab, “Saya diberitahu oleh seorang ulama bahwa di 

tempat ini ada air yang bisa digunakan obat, dan ternyata benar setelah saya 

mandi dengan air itu, Allah berkenan menyembuhkan penyakit gatal saya. Bukan 

cuma penyakit gatal saja yang diijabahi oleh Allah lewat datang dan mandi air 

tersebut”. 

Mendengar hal tersebut. Masyarakat menjadi heran dan bingung. Ada 

sebagian masyarakat yang menduga bahwa ini adalah pembuktian dari ucapan dua 

ulama besar tersebut. Memang benar bahwa dulu Sunan Hasan Munadi sangat 

kaya. Beliau adalah seorang wali yang menyebarkan agama Islam sampai ke 

Nyatnyono. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan jika sendang tersebut 

merupakan karomah dari Waliyullah Hasan Munadi. 

Setiap hari tamu yang datang bertambah banyak dan masyarakat menjadi 

bingung kenapa setelah masjid dibangun ada kejadian seperti ini. Akhirnya panitia 

datang lagi pada kedua ulama untuk menanyakan hal tersebut. Kedua ulama 

tersebut menjelaskan bahwa air di sebelah kiri atau utara makam merupakan 

sebagian kecil karomah Waliyullah yang diperlihatkan karena masjidnya 
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dibangun. Bahkan sekarang air yang dulu mengalir sangat kecil, sekarang 

mengalir dengan lancar dan jernih. Sehingga perlu dibuatkan sendang untuk 

mengalirnya air tersebut. Dari tempat itu pula dana untuk masjid akan terkumpul. 

Beliau menyarankan untuk memasang kotak amal agar bagi tamu yang datang 

memasukkan amal jariahnya pada kotak tersebut. 

 

. 

Gambar 3 Bagian depan Sendang Kalimah Thoyyibah 

Gambar 3 menunjukkan bagian depan atau halaman sendang Kalimah 

Thoyyibah. Pada pintu masuk terdapat kotak amal jariyah. Biasanya orang-orang 

yang memasuki sendang tersebut, akan memberikan sebagian rizki yang diterima 

ke dalam kotak amal tersebut. Setiap bangunan di kompleks pemakaman 

Waliyullah Hasan Munadi telah disediakan kotak amal jariyah. Hasil dari kotak 

amal tersebut akan digunakan sebagaimana fungsinya kotak tersebut berada. 

Dalam artian, jika kotak amal tersebut berada tepat di depan sendang maka 

hasilnya akan digunakan untuk pemeliharaan sendang. Begitu juga kotak amal 
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yang berada di makam dan masjid akan digunakan untuk pemeliharaan bangunan 

tersebut.  

Sabda kedua ulama tersebut benar-benar terbukti kenyataannya. 

Bertambah hari semakin bertambah pula tamu yang datang dan hasil amal 

semakin bertambah. Demikian banyaknya tamu di Nyatnyono, hingga hampir 

tidak ada bedanya antara siang dan malam karena ramainya pengunjung. Berkah 

yang diterima oleh masyarakat merupakan karomah yang diberikan oleh 

Waliyullah. Hingga akhirnya sendang keramat tersebut diberi nama Sendang 

Kalimah Thoyyibah. 

 

 

Gambar 4 Gapura Sendang Kalimah Thoyyibah 

Gambar 4 menunjukkan gapura yang berada tepat di depan bangunan 

sendang Kalimah Thoyyibah. Kotak amal yang berada di gapura tersebut akan 

disumbangkan ke beberapa madrasah dan pondok pesantren. Dahulu sumbangan 

yang didapat sangatlah besar, sehingga hasilnya digunakan untuk membangun 
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madrasah di desa tersebut. Kini hasil amal yang didapat sangatlah menurun, 

sehingga hanya mampu untuk menyumbangkannya saja. 

Pembangunan masjid pun berjalan lancar sampai akhirnya selesai. 

Kemudian direhab pula makam Waliyullah dan jalan raya mulai dari bawah 

hingga sampai di desa Nyatnyono. Dibangun pula madrasah, pondok pesantren, 

mushola, dan membantu pula pondok-pondok pesantren diberbagai daerah, yang 

semuanya adalah hasil dari amal jariah para tamu yang datang di makam dan 

sendang keramat tersebut. Dengan direhabnya masjid itu pula perekonomian 

masyarakat melonjak tajam, yang semuanya tidak lain adalah berkah dan 

limpahan karomah dari Waliyullah Hasan Munadi. 

 

4.3. Jenis Mitos Sendang Kalimah Thoyyibah 

Zeffry (1998:16-17) membagi mitos menjadi 3 jenis, yaitu, a) mitos ruang 

dan waktu kosmos. Mitos jenis ini berkaitan dengan sistem penanggalan suatu 

kelompok masyarakat untuk melakukan ritual atau perayaan yang sudah menjadi 

tradisi; b) mitos asal usul penciptaan. Mitos ini bersifat universal dan klasik; c) 

mitos lingkungan (ekologi). Mitos ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat 

tentang sebuah tempat yang dianggap suci dan keramat. 

Dalam mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah, terdapat beberapa jenis 

mitos yang sesuai dengan pernyataan Zeffry. Jenis mitos dari cerita sendang 

keramat tersebut yang paling mendominasi adalah pada jenis yang ketiga, yaitu 

adanya mitos lingkungan yang berhubungan dengan kepercayaan sekelompok 

masyarakat terhadap suatu tempat yang dianggap suci dan keramat. Berikut ini 
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adalah jenis mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah yang sesuai dengan 

pernyataan Zeffry: 

a. Mitos ruang dan waktu kosmos. Mitos jenis ini berkaitan dengan sistem 

penanggalan suatu kelompok masyarakat untuk melakukan ritual atau 

perayaan yang sudah menjadi tradisi. 

Kehidupan manusia dipengaruhi oleh tata cara penghitungan ruang dan 

waktu kosmos. Tiap masyarakat mempunyai cara tersendiri dalam menghitung 

siklus kehidupannya. Teknik menghitung perubahan kosmos ini melahirkan 

sistem penanggalan oleh suatu kelompok masyarakat. Fungsi utama dari 

penanggalan ini adalah untuk dapat melakukan ritual atau perayaan yang sudah 

menjadi tradisi. 

Dalam mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah sangat erat kaitannya 

dengan makam Waliyullah Hasan Munadi. Masyarakat desa Nyatnyono 

mempunyai tata cara penghitungan tanggalan Jawa dalam menentukan tanggal 

berapa saja diperkenankan untuk melaksanakan ritual penting yang berhubungan 

dengan kedua tempat tersebut. Ritual yang berkaitan dengan cerita Sendang 

Kalimah Thoyyibah bukanlah ritual yang menggunakan media seperti keris dan 

kemenyan. Kegiatan ini merupakan ritual sebagai persembahan kepada Sang 

Pencipta. Media yang dipakai adalah media bahasa yang berupa doa-doa dari ayat 

suci Al-Qur’an yang difungsikan untuk memanjatkan harapan dari orang yang 

melakukannya. Tradisi tersebut antara lain dakwah dan pengajian pada malam ke-

17 Ramadhan, malam selikuran, upacara keagamaan dalam menyambut malam 

Lailatul Qadar. 
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Pada tanggal 17 Ramadhan, tradisi masyarakat desa Nyatnyono yaitu 

mengadakan dakwah dan pengajian dalam rangka Nuzulul Qur’an. Sedangkan 

ritual Malam Selikuran dilaksanakan pada malam ke-21 Ramadhan. Masyarakat 

membuat tumpeng dengan ukuran besar yang akan digunakan untuk acara 

selamatan. Upacara keagaamaan dalam rangka menyambut malam Lailatul Qadar, 

biasanya masyarakat mengadakan pengajian bersama hingga menjelang waktu 

sahur. Hal tersebut juga dituturkan oleh juru kunci makam Waliyullah Hasan 

Munadi, seperti berikut: 

 

“Dulu sesepuh desa Nyatnyono selalu menggunakan penanggalan Jawa 

untuk melaksanakan kegiatan di desa ini. Biasane pada bulan poso atau 

Ramadhan, kegiatannya semakin banyak. Karena ada 17 poso yaitu 

Nuzulul Qur’an, ada Malem Selikuran, ada malam Lailatul Qadar. Jadi, 

semua masyarakat kumpul di desa Nyatnyono kanggo lek-lekan. Istilahnya 

tidak tidur semalaman”. (Murtadho Khasabu, 32 tahun) 

 

 

 

Gambar 5 Tradisi Malam Selikuran 
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Pada gambar 5 menggambarkan tentang tradisi Malam Selikuran yang 

dilaksanakan pada malam ke-21 Ramadhan. Masyarakat berebut nasi tumpeng 

untuk dibawa pulang. Mereka menganggap nasi tumpeng sebagai simbol berkah, 

namun nasi tersebut tidak dimakan melainkan akan ditaburkan di tempat usaha 

mereka. Masyarakat percaya bahwa taburan nasi tumpeng tadi dapat melancarkan 

usahanya. 

“Pada wektu Malam Selikuran, seluruh masyarakat desa Nyatnyono 

ngumpul dadi satu di dekat sendang. Kabeh sedanten warga ndamel 

tumpeng ingkang ukuranipun ageng. Tumpeng niku wau badhe 

dipungunakaaken kangge selametan. Para tiyang sareng-sareng dugi amargi 

badhe mundhut nasi tumpengipun. Nanging mboten kangge dipundhahar, 

nasi punika dipunpyurke ing persawahane, tokone, damel penglaris utawi 

badhe nglancarke usahanipun”. (Maji, 48 tahun) 

 

Terjemahan dari pernyataan Bapak Maji sebagai berikut: 

“Pada waktu Malam Selikuran, seluruh masyarakat desa Nyatnyono 

berkumpul jadi satu di dekat sendang. Semua warga membuat tumpeng 

yang ukurannya besar. Tumpeng itu dipergunakan untuk selamatan. 

Masyarakat datang bersama-sama untuk mengambil nasi tumpeng itu. 

Namun, tidak untuk dimakan, nasi tadi ditaburkan ke persawahan, untuk, 

untuk dijadikan pelaris atau untuk melancarkan usahanya”. (Maji, 48 tahun) 

 

 

Jadi, kesimpulan dari paparan di atas adalah mitos ruang dan waktu 

kosmos dalam cerita Sendang Kalimah Thoyyibah lebih menekankan pada sistem 

penanggalan Jawa yang digunakan masyarakat untuk dapat menentukan 

pelaksanaan dari tradisi desa tersebut.  

 

b. Mitos asal usul penciptaan. Mitos ini bersifat universal dan klasik.  

Mitos asal usul penciptaan merupakan mitos yang menjelaskan awal mula 

kejadian sesuatu. Berbagai mitos asal usul penciptaan yang terdapat dalam 
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berbagai masyarakat mempunyai kemiripan satu sama lain. Mitos tersebut muncul 

dikarenakan keadaan lingkungan sekitar yang menjadikan pola pikir masyarakat 

sedikit demi sedikit berubah. Begitu juga dengan mitos cerita Sendang Kalimah 

Thoyyibah. Dahulu sebelum masyarakat mengkeramatkan sendang tersebut, 

tempat itu hanyalah sendang yang tidak begitu berarti. Tetapi sejak karomah yang 

didapatkan masyarakat dari air sendang tersebut, masyarakat sudah berpikir lain 

tentang tempat itu. 

Mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah tersebut dianggap sebagai 

intisari falsafah kehidupan mereka yang mencakup semua konsep dan 

kepercayaan yang paling mendasar yang membuat kebudayaan tersebut menjadi 

hidup. Dalam mitos cerita sendang tersebut telah dijelaskan bahwa sendang itu 

dulu hanyalah sendang biasa yang airnya mengalir sedikit. Dengan adanya 

karomah dari Allah, air tersebut dijadikan bermanfaat untuk masyarakat. Dalam 

artian bahwa air sendang merupakan perantara penyembuhan dari Allah.  

 

c. Mitos lingkungan (ekologi). Mitos ini berkaitan dengan kepercayaan 

masyarakat tentang sebuah tempat yang dianggap suci dan keramat. 

Lingkungan alam seperti hutan, laut, sendang, gurun membentuk mitos 

simbolikal yang bersifat mistis. Kepercayaan terhadap dewa, peri, jin, setan, dan 

roh penunggu berasal dari gejala ekologis yang mistis. Mitos ini masih bertahan 

dan masih berpengaruh pada masyarakat tertentu sampai sekarang. Mitos 

lingkungan (ekologi) ini akan membentuk suatu peraturan atau larangan yang 

mutlak. Akibatnyapun juga dipastikan benar-benar terjadi. 
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Dalam mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah, masyarakat mempunyai 

kepercayaan bahwa air di sendang tersebut sangatlah mujarab. Ketika sebagian 

orang mempercayai hal itu, ada juga sebagian kecil yang tidak mempercayainya. 

Mereka menganggap bahwa mitos tersebut tidaklah logis. Sehingga mereka 

cenderung menyepelekan bahkan mengejek. Akibatnya mereka terkena imbas dari 

perbuatan mereka. 

Peraturan di Sendang Kalimah Thoyyibah berupa aturan atau larangan 

tertulis dan larangan lisan. Larangan tertulis merupakan larangan yang sudah 

tertera di papan aturan, sedangkan larangan lisan berupa larangan yang 

diberitaukan lewat pengucapan saja. Larangan tertulis hanya ada dua yaitu tidak 

boleh mandi dengan telanjang dan tidak boleh mandi di area sendang bagi wanita 

yang sedang haid. Larangan lisan biasanya disampaikankan oleh penjaga sendang, 

namun terkadang juga disampaikan oleh sesama pengunjung. Larangan tersebut 

antara lain tidak boleh mandi memakai perhiasan, tidak boleh menyekutukan 

Allah karena air sendang hanya sebagai perantara saja, dan tidak boleh berbicara 

sembarangan. 

 

“Larangan-larangan wonten mriki inggih kedadosan ingkang nyata nggih 

menika mboten pareng ngangge perhiasan. Setiap tiyang ingkang ngagem 

perhiasan niku kathahe ical. Meskipun niku mboten saged dipun copot, 

niku malah ical. Kula nate, tiyang Ambarawa niku mau mandi perhiasane 

dipake. Sampai saya tau tak suruh nglepas perhiasane. Tapi yang satu bisa 

dilepas, yang satunya nggak bisa dilepas. Yang nggak bisa dilepas dari 

kuping itu malah yang hilang. Terus yang mandi lagi halangan itu juga ada 

efeknya, ya semua itu kan nasib, tidak semua orang yang halangan kan 

mandi disini. Tapi kan paling nggak kita kan hati-hati. Jadi ada yang 

malam bermimpi menakutkan, ada yang langsung sakit perut”. (Maji 45 

tahun) 
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Terjemahan pernyataan dari Bapak Maji sebagai berikut: 

 

“Larangan-larangan yang ada disini yang menjadi nyata yaitu tidak boleh 

memakai perhiasan. Setiap orang yang memakai perhiasan kebanyakan 

hilang. Saya pernah, orang Ambarawa mau mandi perhiasannya dipakai. 

Sampai saya tau, saya suruh melepaskan perhiasannya. Tapi yang satu bisa 

dilepas, yang satunya tidak bisa dilepas. Yang tidak bisa dilepas dari telinga 

itu yang hilang. Kemudian yang mandi bagi yang sedang berhalangan itu 

juga ada efeknya, semua itu nasib, tidak semua orang yang berhalangan 

mandi di sini. Tetapi paling tidak kita hati-hati. Jadi, ada yang bermimpi 

menakutkan, ada yang langsung sakit perut”. (Maji 45 tahun) 

 

 

Gambar 6 Ruangan mandi di depan area sendang 

Pada gambar 6 menunjukkan ruangan mandi umum dan dikhususkan 

untuk wanita yang sedang haid. Kamar mandi tersebut terletak di samping ruko-

ruko penjualan souvenir khas desa Nyatnyono. Biasanya kamar mandi itu 

digunakan oleh para penjual yang sekedar buang air kecil dan mandi biasa. Bagi 

wanita yang sedang haid, dapat melakukan ritus padusan dan kungkum di tempat 

itu. 

Kamar mandi tersebut berada di luar area sendang tepatnya di samping 

gapura Sendang Kalimah Thoyyibah. Walaupun berada di luar area sendang, 
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tetapi air yang digunakan adalah aliran air dari sendang. Jadi manfaatnya juga 

sama, yang berbeda hanyalah letak kamar mandi tersebut. 

 

“Ada, kalau orang yang baru haid dilarang mandi di dalam sendang. Ada 

disediakan ruangan mandi diluar bagi orang yang sedang haid. Yang kedua 

tidak boleh bawa perhiasan apapun tidak boleh. Yang ketiga tidak boleh 

menyekutukan, dalam artian kalau orang yang tauhidnya atau ilmu 

ketuhanannya rendah maksudnya wah saya sembuh karena air ini, itu salah. 

Yang menyembuhkan itu Allah tapi ada perantaranya, ya perantaranya itu 

air. Kita bisa ambil benang merahnya. Kalau dampak dari larangan seperti 

memakai perhiasan itu, perhiasannya banyak yang hilang. Tapi kalau 

kaitannya dengan orang yang haid, kita kan nggak tau. Karena itu kan 

pribadi. Tapi kita kan udah ngasih semacam warning kalau lagi haid nggak 

boleh mandi di dalam, silakan mandi di luar area. Dan yang paling 

menyedihkan ketika ada seseorang jamaah menghina air seperti ini kok 

didatangi. Tapi dia ambil. Bawa air dari sini pulang ke Jawa Barat. Airnnya 

hilang dan uang jariyahnya masuk ke jerigen bekas tempat air yang diambil 

dari sendang tadi. Ada lagi, orang kesini dari Jawa Barat juga, pulang dan 

maaf bibirnya jadi merot. Tanya sama ustadnya yang ikut. Ustad kok saya 

gini ya. Kamu pasti di Nyantnyono berbicara yang nggak-nggak, sana 

kamu ziarah lagi minta maaf ke sana. Itu nggak satu kali dua kali orang 

seperti itu. Bahkan kalau dulu waktu 1985-1986, ada yang menghina air 

sendang. Dia melihat air sendang itu gak berupa air tapi berupa ular atau 

bara api. Cuma kembali lagi, kita itu yang sudah nggak senang atau nggak 

punya katakanlah ndak yakin ya. Sudahlah kita nggak usah bicara yang 

macam-macam, diam saja. Cukup dalam hati nggak usah diucapkan. 

Airnya sama tapi karena air itu karomahnya wali berbeda”. (Murtadho 

Khasabu 32 tahun) 

 

Pada kutipan tersebut menjelaskan tentang akibat-akibat yang dialami jika 

seseorang melanggar aturan-aturan yang ada. Dampaknya kembali lagi kepada 

dirinya sendiri, namun bernilai negatif. Dalam hal ini, nilai negatif berarti 

berdampak buruk pada orang yang melakukannya. 
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Gambar 7 Larangan di Sendang Kalimah Thoyyibah 

Pada gambar 7 merupakan potongan gambar dua larangan yang tidak 

boleh dilanggar. Menurut penjelasan kedua narasumber di atas memaparkan 

larangan-larangan yang dapat dirinci sebagai berikut: 

- Dilarang mandi dengan telanjang 

- Dilarang mandi bagi wanita yang sedang haid 

- Dilarang mandi memakai perhiasan 

- Dilarang menyekutukan Allah 

- Dilarang berbicara sembarangan (menjelek-jelekan). 

Larangan-larangan tersebut bukanlah larangan sembarangan, melainkan 

larangan pasti yang jika dilanggar akan berakibat buruk pada orang yang 

melanggarnya. 

 

4.4. Fungsi Mitos Cerita Sendang Kalimah Thoyyibah 

Mitos bukanlah semacam reportase peristiwa-peristiwa terdahulu yang 

berhubungan dengan dunia ajaib, melainkan mitos memberikan pedoman hidup 

bagi kebijaksanaan penganutnya. Mitos juga memiliki berbagai macam fungsi, 
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misalnya fungsi religius, sosial budaya, pendidikan, ekonomi, , dan 

pengembangan wisata daerah. Fungsi pengembangan wisata daerah merupakan 

fungsi temuan dalam penelitian ini. Fungsi-fungsi mitos tersebut dapat berubah 

atau berkembang sesuai dengan kehidupan pemiliknya, tergantung seberapa besar 

ia menggali potensi fungsi itu.  

 

4.4.1. Fungsi Religius 

Fungsi religius berkaitan dengan ritus atau upacara keagamaan. Dalam 

mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah mempunyai makna bahwa kita sebagai 

makhluk yang beragama harus taat kepada aturan-aturan dari Sang Maha 

Pencipta. Selain itu, harus bersyukur atas apa yang telah diberikan-Nya. 

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 dan sendang yang dianggap keramat dapat 

memberikan “sesuatu” kepada mereka yang datang ke tempat tersebut. 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 
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waktu yang lama dan tidak secara keseluruhan dikeramatkan. Kebudayaan pra-

Islam telah memberi warna kepada masyarakat Nyatnyono. Meskipun kebudayaan 

tersebut sudah tergeser tetapi bagi 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. 

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. 

 

“Fungsi religius cerita sendang Kalimah Thoyyibah bermula dari mandi 

tobat. Mandi tobat itu berawal dari niat hatinya, ada yang minta rejekinya 

biar lancar, penyakitnya biar sembuh, yang sudah lama tidak punya 

keturunan biar punya keturunan. Jadi mandi di sini itu mitosnya bagus, 

tidak asal mandi seperti di pemandian lain, jadi ada syarat-syarat tertentu 

yang harus dilakukan. Dengan adanya ini bersama dengan syiar agama”. 

(Maji 45 tahun) 
 

Pada dasarnya, mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah bermula dari 

seseorang yang ingin bertobat. Dia menggunakan ritus mandi tobat sebagai sarana 

untuk menyucikan diri. Selain mandi tobat, pelaksanaan ritus juga dimanfaatkan 
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sebagai sarana syiar agama. Bapak Murtadho Khasabu (32 tahun) menjelaskan 

bahwa adanya mitos tersebut memberikan pendalaman iman seseorang tentang 

agama sehingga mereka melaksanakan ritus atau upacara-upacara kegamaan. 

Ritus tersebut bertujuan menjaga keselamatan seseorang yang melaksanakannya. 

 

“Ada malam selikuran atau semacam khaul, memperingati wafatnya mbah 

Hasan Munadi dan Dipura. Setelah memperingati kita merawat makam 

beliau, dan apa yang menjadi fatwa beliau harus kita teladani sampai 

sekarang. Ada nyadran, semua masyarakat Krajan berkumpul jadi satu di 

makam. Kita membawa nasi dan membawa berkat ke makam, mengirim 

tahlil untuk orang yang sudah meninggal, terus kita pulang. Namun 

sebelumnya resik kubur dulu. Jadi di sini itu multi, kalau malam syuro ada 

yang Kejawen di sini, ada orang yang Islam Jawa ke sini, ada yang 

kungkum, terserah yang penting patokannya jangan menyekutukan Tuhan. 

Silakan mau ibadah dengan media apapun silakan, tidak ada larangan, yang 

terpenting kita sebagai tuan rumah memberikan rambu-rambu batasan”. 

(Murtadho Khasabu 32 tahun) 
 

Mitos bermanfaat memberikan pendalaman pengetahuan tentang agama, 

karena keberadaan mitos memunculkan energi positif untuk melakukan ritus atau 

upacara keagamaan. Di Sendang Kalimah Thoyyibah biasanya diadakan ritus 

Malam Selikuran setiap setahun sekali, jika malam Syuro tiba ada orang yang 

beragama Islam Jawa melakukan ritus Kejawen. Semua ritus dilaksanakan di 

sendang tersebut, tetapi satu aturan wajib yaitu tidak boleh menyekutukan Allah 

SWT. Ritus tersebut akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan zaman, 

sehingga bersifat turun-temurun.  
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4.4.2. Fungsi Sosial Budaya 

Fungsi sosial dari ritus-ritus yang dilakukan akibat adanya mitos sendang 

Kalimah Thoyyibah adalah sebagai pengikat tali silaturahmi antarwarga atau 

sarana menciptakan kerukunan antarwarga. Masyarakat bergotong-royong 

memperbaiki sendang serta melakukan upacara keagamaan. Selain itu, dengan 

adanya pembentukan panitia pembangunan atau kepengurusan berfungsi untuk 

menciptakan rasa solidaritas terhadap sesama anggota. Para anggota tim tersebut 

juga dapat menyalurkan ide-ide yang berhubungan dengan tugas yang 

dikerjakannya, sehingga mereka dapat bekerjasama mewujudkan ide yang mereka 

punya. 

 

 “Ya bisa, satu contoh adanya kotak amal ini. Jadi, masyarakat itu 

diringankan bebannya yang biasanya kalau mau bangun itu paling tidak 

dikenakan dana sekitar berapa gitu, karena kondisinya paling diminta kerja 

bakti, tidak diminta tambahan dana. Dengan adanya jariyah, jadi semua 

yang ada bangunan disini terkecuali kios yang ada, biayanya itu ditunjang 

dari kotak jariyah”. (Maji 45 tahun) 

 

Dilihat dari segi budaya, mitos sendang Kalimah Thoyyibah berperan 

penting sebagai aset budaya daerah. Sebagai generasi penerus yang baik, harus 

dapat menjaga dan melestarikan mitos dan ritus-ritus dari sendang Kalimah 

Thoyyibah karena hal tersebut merupakan pencerminan dari budaya setempat. 

 

“ Ada. Jadi, uang tiap rombongan kesini itu kan disediain kotak. Kotak-

kotak tadi namanya kotak jariyah. Yang sendang itu difungsikan untuk 

membantu setiap RT, RW, dari mulai jalan, masjid dan musholla. Gotong-

royonganya itu pengikat sosialnya. Kalau makam ya untuk pembangunan 

makam. Kalau sendang ya untuk pembangunan sendang dan sekitarnya. 

Jadi, ikatan sosialnya dari pengurus makam dan sendang juga sepakat kalau 

uang makam ya kembali ke makam. Kalau sendang ya ke sendang dan 
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lebih spesifikasinya lagi untuk RT dan RW yang disitu membutuhkan 

bangunan untuk umum. Dilewati oleh para tamu, walaupun sekarang 

katakanlah belum disosialisasikan, tetapi sekarang sudah ada jok-joknya”. 

(Murtadho Khasabu 32 tahun) 

 

Fungsi sosial dari mitos Sendang Kalimah Thoyyibah adalah menjalin 

kegotongroyongan antarwarga sehingga memunculkan sikap mandiri bersama. 

Sikap ini berarti melakukan suatu kegiatan dengan pertimbangan bahwa 

kebersamaan adalah kunci pokok dari kesuksesan kerja. Jadi, antarwarga dapat 

bekerjasama untuk mewujudkan harapan yang diinginkan. 

 

4.4.3. Fungsi Pendidikan 

Fungsi pendidikan yang muncul dari adanya Sendang Kalimah Thoyyibah 

adalah dapat memberikan pengetahuan tentang perjuangan Sunan Hasan Munadi 

dalam melakukan syiar agama Islam. Selain itu, pembentukan panitia pengurus 

makam dan sendang merupakan bentuk pendidikan untuk menanamkan rasa 

tanggung jawab terhadap tugas yang diemban, membentuk jiwa untuk dapat 

bekerjasama dalam satu tim kerja. 

Dalam pelaksanaan upacara keagamaan sangat mendidik bagi anak-anak, 

secara tidak langsung doa-doa yang dilantunkan merupakan sarana pengajaran 

tentang agama. Jadi, anak akan memahami tentang doa-doa yang biasa dilakukan 

oleh peziarah. 
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4.4.4. Fungsi Ekonomi 

Keberadaan mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah berpengaruh pada 

perekonomian masyarakat sekitar. Daerah Kompleks Pemakaman Waliyullah 

Hasan Munadi sangat dikenal oleh masyarakat dari berbagai kalangan, namun 

sangat disayangkan jika perkembangan zaman telah mengurangi antusiasme 

pengunjung. Dahulu setiap bulan, hasil dari kotak amal jariyah yang berada di 

makam dan sendang mencapai 10 juta rupiah per kotak. Sekarang setiap bulan 

hasil dari kotak tersebut dihitung, keseluruhan dari kotak yang ada di kompleks 

pemakaman Waliyullah Hasan Munadi hanya mencapai 10 juta rupiah saja. 

 

“Nggak bisa, karena rombongannya datang nggak pasti. Dalam 12 bulan itu 

yang ramai rombongan yaitu pertama pada bulan Ramadhan, kedua bulan 

kalau hari besar Riyaya Kurban, dan yang lain-lain itu ada 1 atau 2 bus 

sampai 3 bus. Di sini mencari nafkah dengan menyewakan sarung, menjual 

botol satu literan, minyak wangi, sementara yang jualan itu banyak. Hampir 

ada 40 samapi 50 orang. Sekarang 40 orang berebut dengan orang 60. 

Kalau waktu tahun 1986 sampai 1987 memang iya, karena antusiasme 

pengunjung itu dulu nggak seperti sekarang. Kalau dulu satu hari kotak 

jariyah hampir terdapat 10 juta per kotak. Kalau sekarang 1 bulan kotak 

jariyah dengan kotak makam cuma dapat 30 juta, itu saja kalau rombongan 

ramai. Kalau sepi paling banter 10 juta atau 12 juta”. (Murtadho Khasabu 

32 tahun) 

 

Kesuksesan di bidang ekonomi desa Nyatnyono akibat dari keberadaan 

mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah terjadi pada kisaran tahun 1986 dan 

1987. Di tahun tersebut antusiasme pengunjung masih bergejolak, karena mitos 

masih berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan 

perkembangan zaman mengakibatkan keberadaan mitos mulai tersisihkan. Kini 

pengunjung Sendang Kalimah Thoyyibahpun menjadi berkurang dengan pesat. 
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Banyak dari mereka yang mulai meninggalkan tradisi-tradisi kepercayaan di 

sendang tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut yang menyebabkan perekonomian 

menjadi menurun. 

Mata pencaharian masyarakat desa Nyatnyono sebagian kecil menjual 

cinderamata, botol dan jerigen tempat air, serta menyewakan sarung. Ruko-ruko 

kecil yang berada tepat di depan gapura sendang dimanfaatkan sebagai tempat 

berjualan. Hal ini merupakan tanda bahwa masyarakat desa Nyatnyono masih 

berkeyakinan jika sendang berpengaruh terhadap perekonomian warga. Walaupun 

dengan menurunnya pengunjung, tidak mematahkan semangat warga untuk 

mendapatkan rejeki dari keberadaan sendang. 

 

 

Gambar 8 Kios Milik Warga Desa Nyatnyono 

Pada gambar 8 menunjukkan salah satu kegiatan perekonomian warga 

desa Nyatnyono. Sebagian warga mencari nafkah dengan menyewakan sarung 

untuk mandi dan menjual botol serta jerigen untuk tempat air. Sedangkan di kios-

kios tersebut juga dijual beraneka ragam buah tangan seperti tasbih, sajadah, 
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pernak-pernik yang khas desa Nyatnyono. Kios-kios tersebut berada di depan 

gapura Sendang Kalimah Thoyyibah. 

 

4.4.5. Fungsi Pengembangan Wisata Daerah 

Fungsi pengembangan wisata daerah merupakan fungsi temuan dalam 

penelitian ini. Desa Nyatnyono merupakan sebuah desa yang ada di lereng gunung 

Suralaya kecamatan Ungaran Barat. Desa tersebut memiliki suasana alam dan 

hutan yang masih asli. Masyarakat desa Nyatnyono juga memiliki berbagai 

macam tradisi kebudayaan dari leluhur yang masih dilakukan secara turun-

temurun. Suatu budaya masyarakat terpelihara karena setiap warga mematuhi 

norma-norma sosial budaya setempat. 

Selain itu, kompleks pemakaman Waliyullah hasan Munadi telah dijadikan 

sebagai desa wisata religi oleh pemerintah Kabupaten Semarang. Hal ini 

dikarenakan kompleks pemakaman tersebut sebagai sarana masyarakat melakukan 

wisata rohani atau lebih difokuskan ke agama. Fungsi budaya dalam ritus-ritus 

akibat adanya mitos Sendang Kalimah Thoyyibah bagi masyarakat desa 

nyatnyono adalah bahwa para warga yang terlibat dalam pelaksanaan ritus dapat 

melestarikan kebudayaan leluhur, sehingga kebudayaan tersebut tidak akan hilang 

seiring dengan berkembangnya zaman. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang yang telah dilakukan pada bab IV, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sejarah Sendang Kalimah Thoyyibah berawal ketika masyarakat ingin 

merenovasi masjid peninggalan Waliyullah Hasan Munadi, namun masyarakat 

tidak mempunyai dana. Imam masjid melakukan tirakat dan mengunjungi dua 

ulama besar se-Jawa Tengah. Saran yang diterima dari ulama-ulama tersebut 

agar dalam merehab masjid dananya tidak boleh diminta-mintakan dan 

membangun seadanya saja. Ketika masyarakat mulai membongkar masjid, 

mereka dikejutkan dengan kehadiran para tamu ke sendang. Setelah 

dikonfirmasi dengan tamu tersebut, ternyata mereka mendapatkan informasi 

dari ulama bahwa air di sendang itu mempunyai karomah. Kemudian 

masyarakat membuat kotak amal untuk diletakkan di depan sendang dan 

makam. Dana merehab masjid dan sekitarnya diperoleh dari hasil kotak amal. 

Air di sendang tersebut merupakan salah satu karomah yang diberikan 

Waliyullah Hasan Munadi karena masjidnya telah direhab. 

2. Jenis mitos Sendang Kalimah Thoyyibah yaitu: 1) Mitos ruang dan waktu 

kosmos. Mitos jenis ini berkaitan dengan sistem penanggalan suatu kelompok 

masyarakat untuk melakukan ritual atau perayaan yang sudah menjadi tradisi. 

Cerita Sendang Kalimah Thoyyibah mempunyai cara penanggalan Jawa untuk 
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mengatur tradisi ritualnya, antara lain, malam 17 Ramadhan digunakan untuk 

mengadakan dakwah dan pengajian, malam selikuran dilaksanakan pada 

malam ke-21 Ramadhan untuk memperoleh berkah dari Allah SWT, upacara 

keagamaan dalam menyambut malam Lailatul Qadar. 2) Mitos asal usul 

penciptaan. Mitos ini bersifat universal dan klasik. Mitos cerita Sendang 

Kalimah Thoyyibah dianggap sebagai intisari falsafah kehidupan masyarakat 

yang mencakup semua konsep dan kepercayaan yang paling mendasar yang 

membuat kebudayaan tersebut menjadi hidup. Dalam mitos cerita sendang 

tersebut telah dijelaskan bahwa sendang itu dulu hanyalah sendang biasa yang 

airnya mengalir sedikit. Dengan adanya karomah dari Allah, air tersebut 

dijadikan bermanfaat untuk masyarakat. Dalam artian bahwa air sendang 

merupakan perantara penyembuhan dari Allah. 3) Mitos lingkungan (ekologi). 

Mitos ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tentang sebuah tempat 

yang dianggap suci dan keramat. Kepercayaan masyarakat tersebut telah 

menimbulkan bentuk peraturan atau larangan yang mutlak. Larang itu antara 

lain dilarang mandi dengan telanjang, bagi wanita yang sedang haid tidak 

boleh mandi di area sendang, dilarang memakai perhiasan, dilarang 

menyekutukan Allah, dan tidak boleh berbicara sembarangan.  

3. Fungsi mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah meliputi 5 aspek yaitu: 1) 

Fungsi religius, berkaitan dengan ritus atau upacara keagamaan. Mitos cerita 

Sendang Kalimah Thoyyibah telah menghasilkan beberapa ritus, antara lain 

mandi tobat, padusan, dan kungkum, malam selikuran, dakwah dan pengajian 

pada tanggal 17 Ramadhan. 2) Fungsi sosial budaya, sebagai pengikat tali 
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silaturahmi antarwarga atau sarana menciptakan kerukunan antarwarga. Selain 

itu, fungsi budaya mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah adalah sebagai 

asset budaya daerah. 3) Fungsi pendidikan mitos cerita Sendang Kalimah 

Thoyyibah adalah dapat memberikan pengetahuan tentang perjuangan Sunan 

Hasan Munadi dalam melakukan syiar agama Islam. Selain itu, pembentukan 

panitia pengurus sendang merupakan bentuk pendidikan untuk menanamkan 

rasa tanggung jawab dan dapat membentuk jiwa kerjasama dalam satu tim 

kerja. 4) Fungsi ekonomi, keberadaan mitos cerita Sendang Kalimah 

Thoyyibah telah mempengaruhi kondisi perekonomian warga. Khususnya 

telah memberikan mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. 5) Fungsi 

pengembangan wisata daerah. Fungsi ini merupakan fungsi baru atau temuan 

dalam penelitian mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah. Kompleks 

pemakaman Waliyullah Hasan Munadi telah dijadikan wisata rohani oleh 

pemerintah Kabupaten Semarang.  

 

5.2. Saran 

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, 

karena itulah peneliti mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi 

pemicu untuk mengembangkan penelitian tentang mitos. Mitos cerita Sendang 

Kalimah Thoyyibah hendaknya dilestarikan, karena mitos merupakan asset 

budaya daerah yang semestinya harus kita jaga dan lestarikan. Sehingga generasi 

penerus bangsa tidak lupa akan kebudayaan mereka sendiri ditengah-tengah 

berkembangnya jaman dan masuknya unsur-unsur peradaban modern dunia luar 



 

 

70 

yang dapat mengakibatkan merosotnya atau hilangnya nilai kebudayaan dari 

negeri sendiri. Selain itu, mitos juga merupakan pencerminan dari budaya 

setempat khususnya desa Nyatnyono.  

Saran khusus yang ditujukan untuk Pemerintah Kabupaten Semarang 

adalah agar lebih mempromosikan Kompleks Pemakaman Waliyullah Hasan 

Munadi sebagai wisata religi Kabupaten Semarang, sehingga penelitian tentang 

mitos cerita Sendang Kalimah Thoyyibah semakin diminati oleh peneliti. Selain 

itu, keberadaan komples pemakaman tersebut akan dapat lebih mendapat sorotan 

dari masyarakat.  
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GLOSARIUM 

 

Sowan  : Berkunjung 

Ora Ilok : Tidak baik 

Fatwa  : Nasihat ulama, petuah orang agung 

Ba’da  : Setelah 

Tirakat  : Puasa, menahan nafsu, prihatin 

Ihwal  : Perihal 

Faedah  : Manfaat 

Sirikan  : Larangan 
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LAMPIRAN 1 

DAFTAR PERTANYAAN 

 

1. Bagaimana sejarah Sendang Kalimah Thoyyibah yang Anda ketahui? 

2. Dengan adanya cerita sendang tersebut, apakah ada larangan-larangan 

tertentu yang berhubungan dengan sendang? 

3. Apakah dampak atau akibat jika terjadi pelanggaran dari larangan 

tersebut? 

4. Apakah ada bayangan asosiatif atau lebih jelas mimpi sebagai petanda 

akan datangnya sesuatu yang melatarbelakangi mitos di Sendang Kalimah 

Thoyyibah? 

5. Adakah fungsi-fungsi yang mendukung keberadaan mitos Sendang 

Kalimah Thoyyibah? 

6. Apa saja fungsi religi yang mendukung keberadaan mitos sendang? 

7. Apa saja fungsi sosial yang mendukung keberadaan mitos sendang? 
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LAMPIRAN 2 

DATA INFORMAN 

 

1. Nama  : Murtadho Khasabu 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur  : 32 tahun 

Alamat  : Nyatnyono, Ungaran 

2. Nama  : Maji 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur  : 45 tahun 

Alamat  : Nyatnyono, Ungaran 

3. Nama  : Lastini 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Umur  : 46 tahun 

Alamat  : Karangbolo, Ungaran 

4. Nama  : Daryono 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Umur  : 38 tahun 

Alamat  : Semarang 
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LAMPIRAN 3 

 

ASAL MULA SENDANG KALIMAH THOYYIBAH 

 

Diketahuinya sendang keramat Kalimah Thoyyibah yaitu berawal dari 

rencana merehab masjid peninggalan Waliyullah Hasan Munadi yang kondisi 

bangunannya sudah sangat memprihatinkan. Bila musim hujan tiba, hampir tidak 

bisa melaksanakan solat di dalam masjid karena bocor dan terlalu tuanya 

bangunan tersebut. Membongkar dan merehab merupakan penyelamatan masjid 

tersebut. Perbaikan yang akan dilaksanakan adalah yang ketiga kali setelah pada 

zaman Belanda pernah direhab oleh Kyai Raden Purwo Hadi. Adapun rencana 

tersebut mulai dirintis sejak tahun 1980, sedangkan air keramat sudah ada tetapi 

mengalirnya sangat kecil tidak seperti yang dapat kita lihat saat ini. Selain itu, 

masyarakat juga belum mengetahui akan faedah air tersebut. 

Hari berganti hari dan bulan telah berganti bulan demikian juga tahun, dari 

tahun 1980 rencana merehab hanyalah rencana semata. Pelaksanaannya belu juga 

terwujud dikarenakan dana. Pada saat itu masyarakat masih sangat minim dalam 

ekonomi, sehingga dalam mengumpulkan dana tersebut tersendat–sendat. Dari 

keinginan agar cepat terlaksananya pembangunan, pernah pada suatu acara 

Tarling (Tarawih Keliling) yang dihadiri Bapak Bupati dan Perangkat Desa, 

masyarakat pernah meminta bantuan dari Bapak Bupati. Namun beliau berkata 

“Masa akan merehab massjid hanya dimintakan bantuan, bangun saja sendiri agar 

tidak menggantungkan diri pada orang lain!”. 
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Mendengar jawaban Bupati tersebut, masyarakat desa bermusyawarah 

membentuk panitia pembangunan yang dalam waktu singkat terpilihlah Imam 

masjid yang tak lain adalah Kyai Saleh Sudrajat sebagai ketua. Mulai saat itu, 

imam dan panitia cancut tali wondo berusaha agar pembongkaran dan rehab 

masjid segera terlaksana. Langkah pertama yang dilakukan oleh Imam dan panitia 

sebelum membangun masjid yaitu mengajak masyarakat bermujahadah dulu di 

makam Waliyullah Hasan Munadi. “Masjid ini adalah peninggalan wali, dan perlu 

diketahui masjid ini dibangun pertama kali oleh Waliyullah Hasan Munadi setelah 

bermujahadah 100 hari di puncak gunung Suralaya yang gunungnya bisa kita lihat 

dari depan makam Waliyullah. Demikian pula Kyai Raden Purwo Hadi, ketika 

akan merehabnya juga melalui mujahadah dulu selama satu tahun. Pada waktu 

bermujahadah, beliau sempat dicurigai oleh orang-orang Belanda yang 

disangkanya akan melawan”, kata Bapak Imam masjid. 

Namun mendengar ucapan tersebut, sebagian masyarakat tidak setuju usul 

untuk bermujahadah dulu. Mereka berpendapat bahwa yang paling penting adalah 

Imam masjid dan panitia harus mengunjungi para ulama untuk meminta saran dan 

doa restu dalam rangka merehab masjid peninggalan Waliyullah. Dulu Imam 

masjid pernah berkata bahwa para ulama adalah orang yang pertama kali 

mengetahui hal ihwal para wali. Diantara ulama yang dikunjungi yaitu Al 

Maghfirulah KH. Abdul Hamid dari Kajoran Magelang dan KH. Ahmad Abdul 

Haq dari Watucongol Muntilan. Kedua ulama tersebut menyarankan agar dalam 

merehab masjid jangan dimintakan bantuan, sebab masjid tersebut merupakan 
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peninggalan dari Waliyullah Hasan Munadi yang sangat kaya. “Buktikan saja 

nanti masjid tersebut akan dibangun sendiri oleh Waliyullah”, kata kedua ulama. 

Mendengar fatwa kedua ulama tersebut, panitia bertambah bingung, 

darimana datangnya dana padahal dana yang dimiliki masyarakat sangat sedikit. 

Ditambah dengan pesan ulama bahwa tidak boleh mengubah atau memindah 

lokasi masjid dan disuruh untuk bangun apa adanya saja. Akhirnya dengan 

musyawarah yang disetujui oleh panitia dan masyarakat secara bulat, 

pembongkaran dilaksanakan dengan mendatangkan dua ulama tersebut untuk 

memimpin Tahlil di makam Waliyullah Hasan Munadi sebelum pembongkaran 

dimulai. Setelah itu, pembongkaran berjalan lancar tanpa adanya hambatan. 

Demikian pula masyarakat dengan giat bergotong royong membangun kembali 

setiap hari. Namun pada hari ke 15 dalam pembangunan, masyarakat dikagetkan 

dengan kehadiran para tamu yang datang dari sebelah kiri atau utara makam. 

Salah seorang panitia bertanya kepada seorang tamu kenapa dia datang 

dari sebelah kiri makam. Tamu tersebut menjawab, “Saya diberitahu oleh seorang 

ulama bahwa di tempat ini ada air yang bisa digunakan obat, dan ternyata benar 

setelah saya mandi dengan air itu, Allah berkenan menyembuhkan penyakit gatal 

saya. Bukan cuma penyakit gatal saja yang diijabahi oleh Allah lewat datang dan 

mandi air tersebut”. 

Suatu ketika ada seseorang yang tidak percaya akan faedah air tersebut. Ia 

ingin membuktikan sendiri apa benar yang dikatakan orang-orang kalau air 

tersebut dapat menyembuhkan penyakit. Kemudian ia membawa pulang air 

tersebut dan digunakannya untuk mandi. Namun, malam harinya ia jatuh sakit. 
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Dengan bukti tersebut, banyak orang menyimpulkan bahwa jika seseorang 

percaya akan faedah air tersebut, maka penyakit yang dideritanya akan sembuh, 

begitu pula sebaliknya. Setiap hari tamu yang datang bertambah banyak dan 

masyarakat menjadi bingung kenapa setelah masjid dibangun ada kejadian seperti 

ini. Akhirnya panitia datang lagi pada kedua ulama untuk menanyakan hal 

tersebut. Kedua ulama tersebut menjelaskan bahwa air di sebelah kiri atau utara 

makam merupakan sebagian kecil karomah Waliyullah yang diperlihatkan karena 

masjidnya dibangun. Bahkan sekarang air yang dulu mengalir sangat kecil, 

sekarang mengalir dengan lancar dan jernih. Sehingga perlu dibuatkan sendang 

untuk mengalirnya air tersebut. Dari tempat itu pula dana untuk masjid akan 

terkumpul. Beliau menyarankan untuk memasang kotak amal agar bagi tamu yang 

datang memasukkan amal jariahnya pada kotak tersebut. 

Sabda kedua ulama tersebut benar-benar terbukti kenyataannya. 

Bertambah hari semakin bertambah pula tamu yang datang dan hasil amal 

semakin bertambah. Berawal dari Rp 60.000,- tiap hari sampai mendapat sepuluh 

juta setiap hari. Demikian banyaknya tamu di Nyatnyono, hingga hampir tidak 

ada bedanya antara siang dan malam karena ramainya pengunjung. Berkah yang 

diterima oleh masyarakat merupakan karomah yang diberikan oleh Waliyullah. 

Hingga akhirnya sendang keramat tersebut diberi nama Sendang Kalimah 

Thoyyibah. 

Pembangunan masjid pun berjalan lancar sampai akhirnya selesai. Kemudian 

direhab pula makam Waliyullah dan jalan raya mulai dari bawah hingga sampai di 

desa Nyatnyono. Dibangun pula madrasah, pondok pesantren, mushola, dan 
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membantu pula pondok-pondok pesantren diberbagai daerah, yang semuanya 

adalah hasil dari amal jariah para tamu yang datang di makam dan sendang 

keramat tersebut. Dengan direhabnya masjid itu pula perekonomian masyarakat 

melonjak tajam, yang semuanya tidak lain adalah berkah dan limpahan karomah 

dari Waliyullah Hasan Munadi. 

 

 


