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Tradisi khaul K.H Hasan Kafrawi di desa Pancur dilaksanakan pada bulan 
besar (bulan jawa). Bulan yang digunakan untuk mengingat jasa-jasa K.H Hasan 
Kafrawi yang telah menyebarkan agama islam di desa Pancur. Masalah yang 
dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk tradisi Khaul KH. Hasan 
Kafrawi (2) Simbol makna apa saja yang terdapat dalam upacara tradisi Khaul 
KH. Hasan Kafrawi (3) Fungsi apakah yang dapat diperoleh masyarakat 
pendukungnya terhadap keberadaan tradisi Khaul KH. Hasan Kafrawi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kulitatif 
dengan menggunakan pendekatan folklor. Sumber dalam penelitian ini yaitu juru 
kunci makam K.H Hasan Kafrawi dan masyarakat yang mendukung tradisi K.H 
Hasan Kafrawi. Data diperoleh dari hasil prngamatan prosesi tradisi khaul K.H 
Hasan Kafrawi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Penyajian analisis data dengan analisis deskreptif.  

Hasil penelitian menunjukakan bahwa tradisi K.H Hasan Kafrawi ini 
memiliki bentuk tradisi, simbol dan makna serta fungsi tradisi K.H Hasan 
Kafrawi. Bentuk tradisi khaul KH. Hasan Kafrawi ada lima yaitu  tradisi 
Tahtiman Alqur’an, tradisi Salin Kelambu, tradisi Nyekar, tradisi Tahlilan, tradisi 
Selametan. Simbol tradisi khaul KH. Hasan Kafrawi yaitu nasi putih, kuluban 
beserta lauk pauknya dan buah pisang, kain mori, jadah pasar, bunga telon dan 
bunga mawar, dan kemenyan. Fungsi tradisi khaul KH. Hasan Kafrawi yaitu 
fungsi pendidikan, fungsi ekonomi , fungsi religi,dan fungsi intergrasi sosial. 

Saran yang dapat disampaikan yaitu: masyarakat hendaknya menjaga dan 
melestarikan tradisi khaul K.H Hasan Kafrawi, pentingnya kesadaran masyarakat 
untuk menjaga kebersihan makam K.H Hasan Kafrawi agar penziarah merasa 
nyaman, sebaiknya generasi muda dapat memuwujudkan rasa kecintaannya 
terhadap tradisi khaul  K.H Hasan Kafrawi melalui prilaku hormat dan 
menjalankan tradisi warisan leluhurnya dengan baik setiap tahunnya. 
 


