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                   MOTTO 

 

 ابروتداوال اوالتباغضو اوالتحاسدو افسووالتجسسوا والتنا

  نوا عباداهللا اخوانا وكو

  

“Dan janganlah memata-matai kesalahan orang lain, jangan bersaing dalam masalah 

keduniaan, jangan dengki, jangan mengutuk, jangan bertolak-belakang dan jadilah kamu 

sekalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara’’ (Alhadits)1 

  

  ما عرف به من الخصال الحميدة واألخالق الجميلة

“Apa yang dikenal pada diri manusia tentang budi pekertinya 
yang terpuji dan akhlaqnya baik”.2 

 

                                                 
1 Harokah, terjemahan hadits, (Kudus; majalah El-Qudsy, 2000),  hlm.69 
 
 
2 Kamus al-Munjid, (Bairut: Dar El-Machreq, 1968), hlm.1010. 
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Persembahan 

 

Dengan tidak mengurangi rasa syukur kepada Allah Swt dan sholawat kepada 

Rosulullah Saw, karya ini  saya persembahkan untuk: 

1. Bapak Ibu tercinta yang selalu mencurahkan kasih dan sayang yang tak ternilai 

harganya, semoga beliau senantiasa berada dalam lindungan Allah Swt. 

2. Kakak dan Iparku, adik serta nang hakim yang aku sayangi 

3. Untuk seseorang yang mau menerimaku apa adanya dan masih dalam rahasia 

Illahi. 

4. Teman-teman Almamater  SA-03 serta Saudara-saudaraku al-Mizan UIN 

Sunan Kalijaga. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam skripsi ini adalah 

berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 

Nomor:157/1987  dan Nomor  0593b/1987. 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf latin Nama 

- - Alif ا

Ba B Be ب

Ta T Te ت

 Sa S  Es dengan titik di atas ث

Jim J ج Je

Ha H ح
. 

Ha dengan titik di bawah 

Kha KH خ Ka-ha

Dal D د De

Zal \z ذ Zet dengan titik di atas 

Ra R ر Er

Zai Z ز Zet

Sin S س Es

Syin SY ش Es-ye

}Sad S ص Es dengan titik di bawah 

Dad D ض D dengan titik di bawah 

Ta T ط Te dengan titik di bawah 

Za {Z ظ
 

Zet dengan titik di bawah

‘ ain‘ ع Koma terbalik di atas 



 vii

Ghain G غ Ge

Fa F ف Ef

Qaf Q ق Ki

Kaf K ك Ka

Lam L ل El

Mim M م Em

Nun N ن En

Wau W و We

〈 Ha H Ha

` Hamzah ء Apostrof

Ya’ Y ى ya

 

2. Vokal 

a. Vokal tunggal 

Tanda 
Vokal 

Nama Huruf Latin Nama 

_َ_ Fathah
 

a A 

_ِ_ Kasrah i I 

_ُ_ Dammah
        

u U 

b.  Vokal Rangkap : 

Nama ئ Huruf Latin Nama 

Fathah dan ya ي
 

Ai a-i 

Fathah dan wau و
         

Au a-u 
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Contoh: 

  haula   حول  kaifa   آيف 

c. Vokal Panjang     

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

Fatah dan Alif ا
         

>a A dengan garis di atas 

Fathah dan ya ى
          

>a A dengan garis di atas 

Kasrah dan ya ي >i I dengan garis di atas 

Dammah dan wau و
 

u> U dengan garis di atas 

Contoh: 

 qi>la    قيل   qa> la    قال

 yaqu>lu   يقول   <rama   رمى

 

3. Ta’ Marbu>t}ah  

a. Transliterasi Ta’ marbu>tah hidup adalah “t” 

b. Transliterasi Ta’ Marbu>tah mati adalah “h” 

c. Jika Ta’ Marbu>tah diikuti kata yang meggunakan kata sandang “-“ 

(“al-“), dan bacaannya terpisah, maka Ta’ Marbu>tah tersebut di 

transliterasikan dengan “h”. 

Contoh:  

االطفال روضة   raudatul atfa>l, atau raudah al-atfa>l 
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5. Kata sandang “ال “ 

Kata sandang “  ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan “  ال

tanda penghubung “-“ baik ketika bertemu dengan huruf qomariyah 

maupun huruf syamsiyyah. 

Contoh:  

 al-Qalamu   القلم  

   al-Syamsu    الشمس  
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ABSTRAKSI 

 
Hubungan manusia dengan alam sekitar maupun dengan manusia lainnya selalu 

akan menghasilkan interaksi. Dalam hidup bersama, manusia menciptakan suatu 
hubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, melalui hubungan tersebut manusia 
berusaha menyampaikan beberapa maksud, tujuan dan keinginan masing-masing. 
Sedangkan untuk mencapai keinginan tersebut harus diwujudkan dengan adanya 
hubungan timbal balik (interaksi) antar kelompok dalam masyarakat. Hubungan ini 
tampak pada masyarakat Desa Kauman dengan masyarakat pendatang dalam tradisi 
ziarah di makam Sunan Kudus. 

Penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang Interaksi Sosial Masyarakat Desa 
Kauman Dengan Masyarakat Pendatang Dalam Tradisi Ziarah Di Makam Sunan Kudus, 
dengan tujuan untuk mengetahui bentuk atau pola hubungan yang terjalin antara 
masyarakat pendatang dengan masyarakat Kauman dalam tradisi ziarah di makam sunan 
Kudus serta untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor perekat dalam interaksi 
tersebut.  

    Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan metode 
penelitian lapangan (field research), yakni peneliti berusaha mengungkap realita di 
lapangan yang berkaitan dengan tradisi ziarah. Sedangkan untuk menganalisis 
permasalahan di atas, penulis menggunakan metode deskriptif Analitik, yakni penulis 
berusaha menceritakan keadaan yang sesungguhnya dengan cara mewancarai beberapa 
pendatang diantaranya: pedagang, santri, peziarah dengan beberapa tokoh serta 
masyarakat Desa Kauman yang berada disekitar lokasi makam Sunan Kudus. Selain itu 
penulis melakukan observasi model non partisipan, yakni penulis sebagai pengamat 
langsung di lokasi penelitian. Terakhir penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang 
dianggap relevan untuk mendukung pembahasan penelitian, dengan cara mengolah data-
data yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan. 

Dari hasil penelitian sementara, terlihat bahwa interaksi sosial masyarakat Desa 
Kauman dengan masyarakat pendatang berjalan dengan baik dan sedikit terdapat konflik 
didalamnya. Hubungan baik tersebut ditunjukan oleh para masyarakat dengan sikap 
antusias masyarakat pendatang yang selalu aktif dalam mengikuti dan melestarikan 
berbagai bentuk kegiatan keagamaan khususnya yang berhubungan dengan tradisi ziarah 
di makam Sunan Kudus. Sedangkan faktor yang menguatkan hubungan diantaranya 
adalah faktor keagamaan, faktor ekonomi dan faktor tradisi kebudayaan atau kebiasaan 
adat masyarakat setempat.              
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KATA PENGANTAR 

 

 محمد وموالنا سيدنا مخيراالنا على والسالم والصالة العالم الفتاح هللا الحمد

 واالنام الليالى مدى وصحبه اله وعلى

 

Alhamdulillah hirobbil a’lami>n, segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberikan 

rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat serta 

salam semoga tetap tercurahkan keharibaan beliau Nabi agung Muhammad Saw, yang telah 

menerangi alam ini dengan nur dan akhlaqul karimahnya. 

Sampailah pada saatnya, penulis menyusun suatu karya ilmiah yang berupa skripsi 

untuk melengkapi sebagian syarat dalam memperoleh gelar sarjana S-1. Dalam penulisan 

skripsi ini, penulis mengakui bahwa sebenarnya tugas ini sulit terwujud tanpa bantuan dari 

segenap pihak. Karena itu, penulis tidak lupa mengucap terimakasih kepada: 

1. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag, selaku dekan fakultas Ushuluddin yang telah 

berkenan memberikan izin penelitian 

2. Bpk. M.Soehadha, S.Sos, M. Hum selaku ketua jurusan sekaligus sebagai 

pembimbing I yang telah memberikan pengarahan pada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 
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3. Ibu Nurus sa’addah, SPsi, M.Si, Psi sebagai Sekertaris jurusan sekaligus 

pembimbing II yang dengan sabar membimbing, memberi nasehat dan arahan 

dalam penulisan skripsi ini 

4. Bapak Ibu serta kakak dan segenap keluargaku yang telah memberikan semangat 

berupa materi dan non materi selama kuliah. 

5. Pihak Pemerintahan Kota Kudus dan Kepala Desa Kauman yang telah 

memberikan izin dan membantu penulis dalam mengumpulkan data. 

6. Teman-temanku al-Mizan (Khususnya masKoliqU, masNang, masUye, masKaji, 

masMujib, d’Yazid, yukMidah, d’Otim, nyak Mun, fika dll) serta sahabat-

sahabatku MsHuda, MsAgus Patok, Msudin yang memberikan bantuan, semangat 

serta perhatian dalam penulisan skripsi ini. 

7. Buat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Penulis hanya bisa mendo’akan semoga amal baik mereka diterima oleh Allah Swt 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk Tuhan yang tidak bisa hidup sendiri, mereka membutuhkan 

orang lain untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan fisik maupun rohani serta kebutuhan 

lain untuk kelangsungan hidupnya. Individu memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut, namun potensi yang ada pada setiap individu sangat terbatas sehingga harus 

meminta bantuan kepada individu lain yang sama-sama hidup di lingkungan sekitarnya. 

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut memunculkan suatu lembaga-lembaga sosial 

dalam masyarakat dalam mengadakan interaksi sosial agar dapat memberi perubahan atau 

corak kehidupan dalam kelompok masyarakat.1 

Interaksi tersebut terjadi apabila individu atau kelompok saling bertemu kemudian 

melakukan kontak atau komunikasi. Bentuk interaksi tersebut tidak hanya bersifat asosiatif 

yang mengarah pada bentuk kerjasama, akomodasi untuk mencapai kestabilan dan  asimilasi 

tetapi dapat berupa tindakan disosiatif yang lebih mengarah pada hal yang bersifat 

persaingan, perlawanan dan sejenisnya.2  

Sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto menurut Kingsley Davis, suatu 

interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, pertama: 

adanya kontak sosial, dalam hal ini kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, 

bentuk tersebut dapat bersifat positif yakni mengarah pada suatu kerjasama sedangkan 

                                                 
1  Soeryono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: UI Pres, 1981), hlm. 192 
 
2 Muhammad Basrowi & Soenyono, Memahami Sosiologi, (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2004) 

hlm. 172 
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negatif yakni mengarah kepada pertentangan. Kedua komunikasi, yang mempunyai makna 

bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, 

gerak badan atau sikap rasa yang akan disampaikan oleh orang tersebut, kemudian orang 

yang bersangkutan memberikan reaksi terhadap orang tersebut. 

Istilah kelompok sosial mempunyai pengertian sebagai suatu kumpulan dari orang-

orang yang mempunyai hubungan dan berinteraksi, dimana dapat mengakibatkan tumbuhnya 

perasaan bersama. Melalui kelompok sosial manusia dapat bersama-sama dalam usaha 

memenuhi berbagai kepentingannya. Di dalam suatu kelompok masyarakat seorang pribadi 

harus dapat membedakan dua kepentingan, yaitu sebagai makhluk individu dan sekaligus 

makhluk sosial. Sebagai makhluk individu manusia pada dasarnya mempunyai hasrat yang 

besar untuk mengutamakan kepentingannya sendiri namun dengan demikian manusia tidak 

mungkin dapat hidup layak tanpa berkelompok.3  

Sumber pembentuk kelompok adalah yaitu adanya minat dan kepentingan bersama 

dan keduanya dipuaskan melalui partisipasi kelompok. Kelompok merupakan suatu kesatuan 

dalam dirinya sendiri, ia memiliki warna dan ciri yang berbeda dari yang lain bahkan berbeda 

dengan anggota-anggotannya secara pribadi. Kelompok tidak dapat dipahami dengan semata-

mata memahami perbedaan kualitas dan ciri dari para anggota. Kelompok dapat dipahami 

melalui struktur yang ada di dalamnya sebagai suatu unit yang utuh serta tunduk terhadap 

berbagai norma atau kaidah sosial yang berlaku, sehingga setiap tindakan individu senantiasa 

mencerminkan kepentingan kelompoknya.4 

Menurut Herbert Blumer interaksi merujuk pada hubungan khusus yang berlangsung 

                                                 
3  Abdulsyani,  Sosiologi Sistematika, Teori dan Terapan (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 98 
 
4  Ibid…………………hlm. 101 
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antar manusia dengan cara menafsirkan setiap tindakan orang lain. Interaksi tersebut akan 

berlangsung selama pihak-pihak yang bersangkutan saling mendapatkan keuntungan dan 

mendapatkan tujuan tertentu atau adanya hubungan timbal balik dari kelangsungan proses 

tersebut.5Selain itu, kecenderungan manusia untuk berhubungan menciptakan bentuk 

komunikasi melalui bahasa dan tindakan. Melalui interaksi manusia belajar memahami ciri-

ciri yang ada dalam masyarakat. 

Masyarakat sebagai community dapat dilihat dari dua sudut pandang, pertama: 

memandang masyarakat sebagai unsur statis, artinya masyarakat terbentuk dalam suatu 

wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu yang menunjukan bagian dari kesatuan 

masyarakat sehingga dapat pula disebut masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun atau 

kota. Kedua: sebagai unsur dinamis, artinya menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui 

faktor psikologis dan hubungan antar manusia yang di dalamnya terkandung unsur-unsur 

kepentingan, keinginan atau tujuan yang sifatnya fungsional.6 

Dalam sebuah kehidupan pada umumnya masyarakat terbagi menjadi beberapa 

bentuk kelompok, sejajar dengan pembentukan struktur kelompok akan dapat menumbuhkan 

sikap emosi antar anggota. Sikap tersebut dapat dijumpai dalam kelompok in-group yang 

berkaitan dengan usaha masing-masing dan orang-orang yang dipahami dan dialami oleh 

anggota di dalam kelompoknya. Sedangkan perasaan out-group merupakan sikap perasaan 

terhadap semua orang termasuk orang luar dan merasa berdiri pada lingkungan kelompok 

                                                 
5  Phil S Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial (Bandung; Bhineka Cipta, 1979), hlm. 

44 
 
6  Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 30 
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tertentu dan tiap individu perlu adanya identifikasi atau penyesuaian diri untuk masuk ke 

dalam sebuah kelompok.7  

Hubungan antar individu dalam masyarakat didasari oleh sikap untuk saling membina 

hubungan dengan baik antar anggota masyarakat dengan tujuan untuk saling memberi dan 

menerima berbagai bentuk perbedaan. Kebersamaan tersebut nampak dalam kegiatan selalu 

di jalankannya sebuah bentuk praktek keagamaan sebagai bentuk budaya. Bentuk ritual 

tersebut tergambarkan dalam sebuah tradisi ziarah di makam Sunan Kudus yang terjadi di 

Desa Kauman tepatnya di kota Kudus Jawa Tengah. 

Adanya makam Sunan Kudus merupakan fenomena tersendiri dalam kehidupan sosial 

keagamaan. Di tempat itulah antar masyarakat saling bertemu dan berinteraksi dengan baik. 

Fenomena ziarah yang terjadi di Desa Kauman menggambarkan ketaatan masyarakat 

setempat terhadap bentuk budaya yang berkaitan dengan ritual keagamaan. Sesuai dengan 

budaya masyarakat jawa ritual keagamaan diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya 

Ziarah di makam para wali. Yang dimaksud ziarah dalam hal ini ialah mengunjungi tempat-

tempat yang dianggap keramat atau mulia, seperti makam dan sepadannya.8 Menurut Islam, 

ziarah bukan hanya sekadar mengunjungi kubur atau tahu dan mengerti di mana seseorang 

dikubur, akan tetapi lebih dari itu dimaksudkan untuk mendoakan orang yang dikubur dan 

mengirim pahala untuknya dengan bacaan ayat-ayat al-Qur’an dan kalimah-kalimah ţayyibah 

seperti tahlil, tahmid, tasbih, shalawat, dan lain-lain.9 Kubur atau makam itu dianggap suci 

atau keramat karena di sanalah dimakamkan seseorang yang dianggap memiliki 
                                                 

   7 W. A. Gerungan, Dipl. Psych Psikologi Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2004 ), Edisi ketiga 
cetakan pertama, hlm. 100-102 

 
8 Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta: Karya Abdi Tama, 2001), Hlm. 606. 
 
9 Afnan Chafid, dkk. Tradisi Islami; Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan, Kematian, (Surabaya: 

Khalista, 2006), jilid 1. hlm. 230. 
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keistimewaan, misalnya para wali.10 

Aktifitas ziarah memperoleh lahan subur yang memungkinkannya untuk tetap 

menjadi tradisi keagamaan yang mempunyai daya tarik istimewa, khususnya bagi masyarakat 

Islam di Desa Kauman, Kudus, Jawa Tengah. Ziarah kubur di wilayah ini menjadi tradisi 

yang melekat erat di dalam aktifitas masyarakat. Menurut pengamatan penulis, selain 

terdapat makam Sunan Kudus, di sekitar makam juga terdapat bangunan-bangunan yang 

memiliki daya pikat dan bernilai artistik sangat tinggi. 

Selain itu, jika dilihat dari latar belakang sosialnya, masyarakat Desa Kauman 

termasuk golongan santri dengan indikasi banyaknya jumlah pondok pesantren dan ulama. 

Secara ekonomi, masyarakat Kauman sebagian besar  dikategorikan dalam lapisan menengah 

ke atas, sebab sebagian besar mata pencahariannya adalah pengusaha besar dan 

pedagang.11Di Desa Kauman, khususnya di sekitar makam Sunan Kudus, sering digunakan 

sebagai sarana atau pusat kegiatan keagamaan masyarakat, baik untuk kegiatan pengajian 

atau sarana pendidikan. Selain masyarakat lokal terdapat masyarakat pendatang dari luar kota 

yang berada di sekitar makam. Para pendatang itu terdiri dari para pedagang, peziarah, dan 

santri. 

Hemat penulis, adanya para pendatang di Desa Kauman itu tidak saja menandai 

adanya aktifitas personal masing-masing orang, baik pendatang, santri, bahkan masyarakat 

lokal setempat, akan tetapi hal itu menunjukkan bahwa di tempat itu telah berlangsung 

interaksi sosial yang turut memberikan pengaruh kepada berlangsungnya tatanan dan gerak 

                                                 
10 Doorn-harder, dkk, Lima Titik Temu Agama-agama, (Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 

2000), hlm. 308. 
 
11 Solichin Salam, Kudus: Purbakala dalam Perjalanan Islam (Kudus: Menara Kudus, 1977), hlm. 5-

2. 
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sosial yang ada di sana, khususnya dalam tradisi ziarah kubur ke makam Sunan Kudus. 

Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih di mana 

perilaku individu tersebut saling mempengaruhi mengubah, dan memperbaiki kelakuan 

individu yang lain atau sebaliknya.12 Ziarah kubur hanyalah salah satu contoh betapa 

interaksi itu juga turut menyumbangkan pengaruh terhadap keberlangsungan suatu tradisi 

masyarakat yang berlaku secara terus-menerus. Belum lagi jika di sana terdapat banyak 

tradisi lain selain ziarah kubur yang telah lama berlangsung yang melibatkan semua pihak 

dari masyarakat pendatang dan masyarakat Desa Kauman. 

Merefleksi hal di atas, tentu ada semacam simbiosis mutualisme yang terjadi dalam 

interaksi antara penduduk lokal dengan para pendatang. Maksudnya, sebagaimana telah 

disebut di atas, salah satu kasus misalnya tradisi ziarah kubur, dapat dilihat sebagai satu 

sebab mengapa masyarakat atau penduduk lokal yang berinteraksi dengan pendatang dan 

sebaliknya berupaya untuk melestarikan tradisi masyarakat setempat. 

Jadi, masyarakat pendatang juga turut berperan dalam melestarikan tradisi ziarah 

tersebut. Ada satu sistem yang terbangun antara satu dengan lainnya, di mana bagian dari 

masing-masing sistem tersebut (baca: masyarakat Kauman dan masyarakat pendatang) saling 

bergantung satu sama lain dan membentuk relasi sosial tertentu.13Maka, ketertarikan penulis 

dalam penelitian ini adalah pada usaha untuk melihat secara ilmiah, bagaimana 

sesungguhnya interaksi itu terbangun dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan interaksi 

itu tetap berlangsung. Itulah hal-hal yang akan menjadi obyek studi dalam penelitian ini. 

 

 

                                                 
12 Abu Ahmadi dkk, Psikologi Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 53-55. 
 
13 Sunyoto Usman,  Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi (CIReD: Yogyakarta, 2004), hlm. 63. 
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B. Rumusan Masalah 
 

Rumusan masalah yang terungkap dari latar belakang yang telah terurai di atas adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola interaksi sosial antara masyarakat Desa Kauman dengan masyarakat 

pendatang dalam tradisi ziarah di makam Sunan Kudus? 

2. Faktor apa saja yang menjadi perekat dalam interaksi sosial tersebut? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian. 
 

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui interaksi sosial antara masyarakat Desa Kauman dengan 

masyarakat pendatang dalam tradisi ziarah di Makam Sunan Kudus. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang merekatkan proses interaksi tersebut. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

 

a. Memperkaya khazanah Sosiologi Agama yang berkaitan dengan tradisi keagamaan 

masyarakat Jawa yang berhubungan dengan ziarah makam serta interaksi masyarakat 

setempat dengan masyarakat pendatang. 

b   Secara akademis, untuk menambah hasil penelitian sosial yang berhubungan  dengan 

tradisi Islam. 
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D. Tinjauan Pustaka. 
 

Penelitian yang membahas tentang interaksi sosial belum begitu banyak dilakukan, 

begitu juga dengan penelitian yang berkaitan dengan tradisi ziarah. Hal tersebut cukup 

menarik perhatian untuk di teliti. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa karya yang 

terkait dengan hal tersebut, antara lain: 

Buku dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Beatty tentang variasi tradisi sosial 

keagamaan di Jawa. Penelitian ini mengkaji tentang variasi-variasi tradisi keagamaan di 

Jawa, mulai dari praktek-praktek keagamaan Islam, seperti ziarah kubur serta praktek 

keagamaan Hindu Jawa. Dalam penelitian tersebut Beatty menyimpulkan bahwa praktek-

praktek keagamaan rata- rata didominasi oleh masyarakat Jawa, praktek keagamaan tersebut 

merupakan hasil pergulatan dua kebudayaan antara islam dan kepercayaan pra islam yang 

saling mempengaruhi sebagai bentuk wujud sinkretis dan konflik.14 

Penelitian Fakhrurrozi dengan judul “Hubungan Sosial Mahasiswa Pendatang dengan 

masyarakat Kelurahan Ngampilan kecamatan Ngampilan Yogyakarta", skripsi ini membahas 

bagaimana hubungan antara mahasiswa pendatang dengan masyarakat kelurahan Ngampilan 

dan faktor apa saja yang menjadikan hubungan tersebut dapat berlangsung secara harmonis. 

Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi hubungan sosial mahasiswa pendatang dengan masyarakat Ngampilan 

tersebut antara lain; proses  asosiatif yang meliputi tingkah laku atau sikap dan bahasa yang 

digunakan, sedangkan proses disosiatif  meliputi faktor kekuasaan dan norma kelompok.15 

                                                 
14 Penelitian Beatty tentang Variasi Tradisi Sosial di Jawa terdapat dalam Usulan Penelitian 

“Pergulatan Agama dan Budaya” Ahmad Maulani, 3 Februari 2005, hlm. 9 
 
15 Afa Prasetiyanto. “Hubungan Sosial Antara Masyarakat Pendatang dengan Masyarakat Ngampilan 

kecamatan Ngampilan Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006. 
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Tesis dengan judul “Ziarah di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati Cirebon: Studi 

Mengenai Kepercayaan Kepada Wali Dalam Islam” oleh Supriatno. Kajian ini lebih berfokus 

pada persepsi masyarakat Cirebon mengenai kepercayaan wali dalam Islam serta pengaruh 

keberadaan makamnya. Menurutnya, ziarah merupakan tipikal Islam sebagai wujud 

penghormatan terhadap kharisma seorang wali, dalam arti menempatkan wali sebagai bagian 

penting dalam prosesnya yang sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW16dan merupakan 

bentuk komunikasi kepada Allah SWT yang melibatkan konsepsi megenai wali sebagai 

bagian esensial yang menentukan harapan, permintaan dan taraf spiritualitas agar sesuatu 

dapat tercapai. 

Sedangkan penelitian yang berhubungan dengan interaksi sosial adalah penelitian 

Abidin Rifa'i dengan judul "Interaksi Sosial Keagamaan Pedagang Angkringan di Kelurahan 

Ngampilan Kecamatan Kota Gedhe Yogyakarta" dalam skripsi ini menjelaskan tentang 

bagaimana interaksi pedagang angkringan dalam kehidupan sosial keagama'an dan 

menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial tersebut di wilayah Rejowinangun, dari penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa aktifitas pedagang angkringan di Rejowinangun di 

golongkan dalam tiga bentuk, yaitu aktifitas sosial, aktifitas keagama'an dan aktifitas sosial 

keagama'an17 

Serta masih banyak lagi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan karya ilmiah ini 

yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Penelitian ini berbeda dengan dengan penelitian 

yang pernah dilakukan, hal tersebut dilihat dari perbedaan tempat atau lokasi penelitian serta 

                                                 
16 Supriatno. “Ziarah di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati Cirebon : Suatu Studi Mengenai 

Kepercayaan Kepada Wali dalam Islam”. Tesis, Pasca Sarjana Magister Theologiae UKWD Yogyakarta, 
2001, hlm. IX-XIV. 

 
17  Abidin Rifa'i "Interaksi Sosial Keagamaan Pedagang Angkringan  (Studi di Kelurahan 

Rejowinangun Kecamatan Kota Gedhe Yogyakarta)". Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN  Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2006  
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perbedaan tahun serta fokus dari penelitian ini. Perbedaan yang lebih mendasar dengan 

penelitian lainnya adalah penelitian ini lebih kearah interaksi sosial masyarakat yang ada di 

Desa Kauman dengan masyarakat pendatang dalam kaitannya dengan sebuah tradisi ziarah di 

makam Sunan Kudus.  Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang telah disebut di atas 

ialah informasi yang diperoleh dari penelitian yang terdahulu digunakan untuk mencari 

temuan-temuan baru melalui penelitian ini. 

 

E. Kerangka Teoritik 
 

Pengertian tentang interaksi sosial telah banyak dijelaskan dalam bab-bab 

sebelumnya. Namun, yang dimaksud interaksi dalam penelitian ini adalah interaksi yang 

terjadi antara dua orang atau lebih yang ditunjukkan dalam proses perilaku berupa sikap dan 

tingkah laku yang sesuai dengan macam serta tujuan dari masing-masing individu. Proses 

interaksi tersebut terjadi secara berulang-ulang menurut pola yang sama dan telah bertahan 

dalam jangka waktu yang relatif lama, teratur dan sesuai kaidah-kaidah tertentu. Dalam 

interaksi tersebut melibatkan beberapa elemen masyarakat yang terdiri dari masyarakat Desa 

Kauman dengan masyarakat pendatang. 

Penduduk asli Desa Kauman adalah masyarakat yang telah lama bermukim dan 

mempunyai hubungan darah secara turun temurun dari leluhur setempat serta mempunyai 

suatu adat budaya yang sangat dijunjung tinggi. Sedangkan penduduk pendatang adalah 

masyarakat yang berasal dari luar Desa Kauman Kudus dan tidak menetap secara permanen, 

namun keberadaanya sangat diakui oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini masyarakat 

pendatang berusaha menyesuaikan diri dengan mengikuti beberapa adat dan budaya 

setempat. Masyarakat tersebut masing-masing mempunyai tujuan dan alasan yang berbeda, 
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sehingga peneliti membagi kelompok masyarakat pendatang menjadi tiga kelompok yaitu 

pedagang, santri dan peziarah. 

Interaksi tersebut terjadi karena di desa tersebut terdapat sebuah tradisi yang bersifat 

religi yaitu berziarah atau mengunjungi makam wali. Keberadaan makam tersebut  selain 

ramai oleh para pengunjung baik secara permanen maupun sesaat, keberadaan makam wali 

tersebut juga berimbas pada aktifitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Aktifitas tersebut 

berhubungan dengan tradisi-tradisi yang ada khususnya dalam hal keagamaan. Dari situlah 

interaksi masyarakat Desa Kauman dengan masyarakat pendatang berlangsung, karena selain 

mempunyai tujuan khusus, keberadaan masyarakat pendatang memberikan warna dan 

keuntungan bagi masyarakat setempat karena mereka menerima setiap kegiatan yang ada. 

Dalam proses tersebut setiap individu harus mampu menyesuaikan diri terhadap 

lingkungannya. Pada dasarnya terdapat empat jenis hubungan antara individu dengan 

lingkungannya yaitu: Pertama, Individu dapat bertentangan dengan lingkungan, kedua, 

individu dapat menggunakan lingkungannya, ketiga, individu dapat berpartisipasi dengan 

lingkungan dan keempat, individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.18Sesuai 

dengan syarat interaksi yaitu melalui kontak dan komunikasi antar masyarakat. 

Adapun faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yang terjadi di masyarakat adalah 

Imitasi, yang mendorong individu untuk melakukan perbuatan atau nilai yang berlaku di 

masyarakat.Yang kedua adalah sugesti, yang merupakan proses pemberian pandangan atau 

sikap dari diri seseorang kepada orang lain dari luar tanpa adanya kritik. Ketiga identifikasi, 

yang mendorong seseorang untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain baik secara 

                                                 
18 W. A. Gerungan, Dipl. Psych Psikologi Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2004 ), Edisi ketiga 

cetakan pertama, hlm. 58-60 
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lahiriyah maupun batiniah. Yang keempat simpati, yang merupakan ketertarikan individu 

terhadap tingkah laku individu lainnya yang mendorong masyarakat untuk memahami pihak 

lain dan untuk bekerja sama. 

Sedangkan secara keseluruhan konsep-konsep yang mengatur tentang proses interaksi 

sosial terdapat dalam al-Qur’an  yaitu: pertama, konsep ta’aruf atau kontak sosial yang 

berarti juga saling mengenal yang berkaitan dengan persoalan nasab suku bangsa, kabilah 

dengan ketaqwaan sebagai ukurannya.19 Hal tersebut dijelaskan dalam surat al-Hujura>t: 13 

 

  . اآملنكم شعوبا وقبإل لتعارفو ان اآرمكم عند اهللا أتقيًا يها الناس انا خلقنكم من ذآر وأنثى وجع

 .إن اهللا عليم خبير

Artinya:”Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-        

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 

kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal” 

Kedua, konsep istibaq atau musabaqoh yang menunjukkan pada interaksi sosial 

kompotitif yang merujuk pada masalah iman dan amal sholeh antar sesama manusia. Ketiga 

konsep ta’awun atau cooperation, dalam hal ini terdapat empat dasar yang tergolong dari 

konsep tersebut, antara lain a) Birr, yang cakupan maknanya sangat luas meliputi 

spiritualitas, sosialitas, ritualitas dan mentalitas, b) Taqwa, pengendalian diri untuk tidak 

merusak tatanan yang harmonis dalam kebaikan, c) Itsm, aktifitas yang menghambat dan 

memperlambat pelaksanaan birr, d) Udwan, pelanggaran dan perusakan tatanan 

                                                 
19  Zainal Abidin, op. cit, hlm. 109-110 
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kaharmonisan.20 Diantara konsep-konsep yang ada dalam kandungan ayat tersebut semuanya 

terdapat atau menunjukkan adanya  interaksi yang ada di Desa Kauman. Karena mayoritas 

masyarakat pendatang seagama dan masing-masing berusaha khusyu’ dan berusaha 

mengamalkan ajaran agama Islam sesuai dengan tradisi keagamaan yang ada di Desa 

Kauman. 

Namun, untuk lebih mengarahkan dan memfokuskan penelitian ini, teori sangatlah 

penting, karena teori tersebut akan membantu dalam mencari dan menganalisis interaksi yang 

terjadi. Oleh karena itu penulis mencoba menggunakan teori yang penulis anggap relevan 

dengan pokok penelitian agar nantinya penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiah. Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: 

Menurut George Ritzer terdapat dua teori yang cukup dominan dalam membahas 

penelitian ini, yakni teori struktural fungsional dan teori konflik. Namun,  dari dua teori 

tersebut menurut peneliti yang lebih dominan dalam penelitian ini adalah teori struktural 

fungsional, meskipun sebenarnya dalam realitas penelitian terdapat beberapa konflik yang 

sifatnya manifest. Tokoh utama teori struktural fungsional adalah Robert K. Merton. Dalam 

teori fungsionalisme struktural ini,  masyarakat berada dalam kondisi yang statis atau 

tepatnya berada dalam keadaan yang seimbang.21                                                                                               

Dengan kata lain Teori ini lebih menekankan pada keteraturan dan mengabaikan 

konflik yang terjadi dalam masyarakat serta  mempunyai dua fungsi yaitu: fungsi manifest 

dan laten yang ada di dalam masyarakat untuk membantu seseorang menyesuaikan diri atau 

beradaptasi dalam suatu sistem dan dilakukan penuh dengan kesadaran. Karena bagaimana 

                                                 
20  Ibid………………hlm. 112-113 
21  George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 

117 
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pun sebuah sistem sosial dalam masyarakat itu selalu ditandai oleh empat ciri, yaitu: batas 

(boundaries), bagian-bagian (parts) yang saling bergantung, kebutuhan (needs or 

requirements) dan keseimbangan (equilibirium).22 Dalam hal ini setiap individu tidak hanya 

mempunyai satu peran, tetapi mempunyai sejumlah peran yang saling berhubungan.  

Menurut perspektif ini, sebuah bagian dalam masyarakat akan saling membantu dan 

mempertemukan kebutuhan antara masing-masing sistem secara keseluruhan sehingga terjadi 

interaksi. Interaksi bersifat saling mempengaruhi satu dengan yang lain secara dinamis antara 

orang dengan perseorangan, orang dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.23  

Dari kerangka teori di atas, digunakan untuk melihat bagaimana pola interaksi yang 

terjadi antara masyarakat Desa Kauman yang berada di sekitar makam Sunan Kudus dengan 

masyarakat pendatang. Relasi apa saja yang terbangun, kontribusi apa saja yang diberikan 

masing-masing kelompok dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berlangsungnya 

interaksi tersebut. 

 

F. Metodelogi Penelitian.  
 

1. Metode Penelitian 

Metode kuantitatif dari positivisme yang beroperasi berdasarkan konsep standar 

dalam penelitian sosial banyak dikritik dan dianggap gagal dalam mengungkap realitas 

sosial. Peneliti cenderung bekerja berdasarkan logika deduktif atau  proses pendekatan 

kepada sesuatu berdasarkan atas hal yang bersifat umum ke hal yang khusus. 

                                                 
22 Sunyoto Usman, op.cit., hlm. 61-64  
 
23 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) hlm. 210. 
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Realitas sosial berdimensi keagamaan dan historis, sebagaimana yang penulis 

teliti adalah realitas yang bergerak dan unik. Maka, penulis dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif24 karena realitas sosial adalah realitas yang 

harus dipahami (verstehen). Peneliti akan turun ke lapangan untuk mengumpulkan data-

data dan melihat fakta yang terjadi di sana. Setelah itu, peneliti akan menafsirkan realitas 

itu sesuai dengan data-data yang penulis dapatkan di sana. 

2. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Desa Kauman menjadi obyek penelitian. Subyek dan unit analisisnya adalah 

masyarakat pendatang (mereka adalah orang-orang yang berasal dari luar wilayah Desa 

Kauman Kudus) dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kompleks makam Sunan 

Kudus. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara jumlah pendatang yang berada di 

Desa Kauman Kudus sangat sulit untuk dihitung karena jumlahnya sangat banyak, namun 

dalam penelitian ini penulis menetapkan beberapa orang sebagai sample dengan beberapa 

syarat dan pertimbangan yang sesuai dengan kriteria fokus penelitian. 

Adapun alasan pemilihan wilayah ini sebagai obyek studi adalah karena secara 

umum kota Kudus merupakan suatu wilayah sebagai pusat perkembangan agama Islam di 

Jawa dan Desa Kauman Menara Kudus ini terkenal sebagai desa santri, mengingat 

banyaknya simbol-simbol serta berbagai aktifitas yang bernuansa keagamaan seperti 

tradisi ziarah serta struktur sosial keagamaan yang khas dengan Ahlussunah wal jama’ah, 

khususnya Nahdlatul Ulama. 

 

 

                                                 
24 Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 8-16. 
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3. Jenis Penelitian 

Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah riset lapangan (field research)25 

yang diperkuat dengan penelitian pustaka, yakni menggunakan bahan literatur berupa 

buku, majalah, catatan, maupun laporan hasil-hasil penelitian yang lebih dulu dilakukan 

dan data-data yang terkait dengan persoalan yang sedang dikaji. 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan Struktural 

Fungsional.26 Melalui metode ini diharapkan interaksi sosial antara masyarakat Desa 

Kauman dengan masyarakat pendatang dan faktor-faktor penguat interaksi tersebut dapat 

diungkap dan dielaborasi lebih komprehensif untuk kemudian dilakukan analisis 

mendalam. Sehingga, dapat menjelaskan pengaruh keberadaan makam Sunan Kudus 

terhadap interaksi dan faktor yang mempengaruhinya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dilakukan secara bertahap (multistage 

dan multilevel) dengan sampel purposive. Tekhnik yang dipakai meliputi: dokumentasi, 

observasi dan wawancara mendalam (indepth interview). 

Dokumentasi dan studi pustaka digunakan untuk memperoleh data-data sekunder 

yang berhubungan dengan georafi dan demografi wilayah tempat. Jenis dokumen berupa 

buku, karangan ilmiah, hasil penelitian dan dokumentasi resmi yang dikeluarkan oleh 

instansi pemerintah dan swasta. Selain itu juga dilakukan studi pustaka untuk 

memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan interaksi sosial antara masyarakat 

Kauman dengan masyarakat pendatang dalam tradisi ziarah. Dokumentasi digunakan 

                                                 
25 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia), 

hlm. 11. 
 
26 Sunyoto Usman.op.cit 
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untuk melengkapi data primer, sehingga diharapkan data yang diperoleh selama 

penelitian di lapangan dapat di analisis secara tepat. 

Wawancara dilakukan pada beberapa orang terkait seperti; tokoh agama, tokoh 

masyarakat serta masyarakat Desa Kauman setempat dan masyarakat pandatang untuk 

memperoleh informasi sebanyak mungkin. Wawancara dilakukan pula terhadap ketua 

pengurus Yayasan Makam Sunan Kudus, yaitu mereka yang dianggap mengerti latar 

belakang keadaan sosial keagamaan masyarakat setempat.  

Observasi dilakukan secara non partisipan, dimana peneliti berperan sebagai 

pengamat fenomena yang sedang diteliti. Tekhnik ini dimaksudkan untuk memperoleh 

data atau informasi secara detail tentang bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antara 

masyarakat pendatang dengan masyarakat Desa Kauman Kudus Jawa Tengah dan faktor-

faktor perekatnya. Sesudah itu, dilakukan beberapa kali wawancara baik langsung atau 

melalui telepon. 

5. Analisis Data 

Data-data yang diperoleh, baik dengan observasi, wawancara atau dokumentasi 

dianalisis menggunakan kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini. Hasil analisis 

dan pengolahan data tersebut diharapkan akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang 

akurat serta sistematis dalam  menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam 

penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif (descriptive analysis), 

yaitu peneliti memaparkan apa adanya dari data yang telah di dapat dengan cara 

memparafrasekannya dengan bahasa peneliti.27 Selain itu peneliti juga berusaha 

                                                 
27 Sahiron Syamsudin, Pengolahan Data dalam Penelitian, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Bahasa, 

IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 3-4. 
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menjelaskan tentang suatu gejala (fakta) untuk memberikan data seteliti 

mungkin.28Sedangkan analisis adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara 

akurat  serta sistematis data penelitian.29 

 

G. Sistematika Pembahasan. 

 Hasil penelitian ini disusun menurut kerangka sistematis yang terdiri dari 3 bagian 

yaitu: bagian depan, bagian isi dan bagian pelengkap, sebagai berikut: 

Bagian depan memuat halaman Judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, 

halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstraksi dan daftar isi. 

Bab pertama peneliti akan menguraikan latar belakang masalah kenapa tema skripsi 

ini diangkat, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua membahas tentang gambaran umum masyarakat Desa Kauman, 

masyarakat pendatang serta tradisi ziarah di makam Sunan Kudus  yang meliputi meliputi 

sejarah, letak dan aksesibilitas wilayah, mata pencaharian, latar belakang pendidikan, latar 

belakang agama, keadaan sosial budaya dan gambaran masyarakat pendatang antara lain 

pedagang, para santri dan peziarah  serta menjelaskan tentang sejarah makam Sunan Kudus. 

Bab tiga berisi tentang pola-pola interaksi sosial yang terjadi antara masyarakat Desa 

Kauman dengan masyarakat pendatang, hal ini untuk melihat fenomena interaksi sosial di 

                                                                                                                                                             
 
28 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. Ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10. 
 
29 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, cet. Ke-7, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 

104.  
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Desa Kauman dengan pedagang, santri dan peziarah yang berhubungan dengan tradisi ziarah 

di makam Sunan Kudus.  

Bab empat menjelaskan faktor-faktor perekat interaksi sosial yang terjadi antar 

masyarakat Desa Kauman Menara Kudus dengan masyarakat pendatang yang berhubungan 

dengan tradisi ziarah setempat.  

Bab lima berisi penutup yang berisi kesimpulan, seluruh pokok-pokok permasalahan 

yang dibahas dalam skripsi dan saran-saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas 

serta rekomendasi. 
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BAB II 

POTRET MASYARAKAT DESA KAUMAN, MASYARAKAT 

PENDATANG DAN TEMPAT ZIARAH 

  

A. Sejarah Desa Kauman 

Desa Kauman berada diwilayah propinsi jawa tengah tepatnya di kota 

Kudus kecamatan Kota. Kauman berasal dari kata Pakauman yang berakar kata 

Kaum. Pakauman artinya tanah tempat tinggal para kaum. Nama pakauman itulah 

yang berkembang menjadi kauman. Sebutan kauman sesuai dengan pekerjaan 

penduduknya yang diberi jabatan dan tugas mengelola masjid.  

Dari uraian diatas masyarakat kauman adalah sekelompok masyarakat 

yang wilayahnya berada disekitar masjid dan mempunyai aturan-aturan yang 

menjadi kesepakatan bersama. Aturan tersebut bersumber dari ajaran Islam karena 

mayoritas masyarakat Desa Kauman beragama Islam. 

Proses terbentuknya masyarakat kauman tidak bisa dipisahkan dari sejarah 

kerajaan Islam seperti: kerajaan mataram, surakarta hadiningrat, kerajaan demak, 

dll. Kauman menurut Sjafrie: bahwa kauman menjadi bagian integral dari 

kekuasaan tradisional jawa. Penguasa jawa yang menjadikan islam sebagai agama 

Negara membangun sebuah masjid disebelah barat alun-alun yang berada didepan 

keraton. Kemudian pola-pola tata ruang tersebut diadopsi oleh kabupaten-

kabupaten yang ada di jawa  dengan mendirikan masjid di sebelah barat alun-alun 

kota.  
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Selain itu Desa Kauman merupakan satu bagian dari birokrasi kerajaan 

sebagai pelengkap bangunan, maka dibagian masjid yang berada di barat sisi alun-

alun. Selain sebagai pelengkap keraton, pembangunan masjid sesuai dengan 

kebiasaan gerilya dalam perang melawan belanda, sehingga berfungsi sebagai 

sarana ibadah serta tempat mensholatkan para korban perang. Untuk menganalisis 

masalah keagamaan, maka diangkat para abdi dalem yang di tempatkan khusus 

disekitar masjid dan beberapa keluarga abdi dalem tersebut kemudian membentuk 

masyarakat yang disebut dengan nama kauman.  

Lokasi tempat tinggal dari masyarakat kauman adalah pakauman yang 

artinya tanah tempat tinggal para kaum yang kemudian lebih dikenal dengan nama 

sebuah kampung atau nama desa, jadi masyarakat Kauman terbentuk karena 

adanya faktor keagamaan serta pertalian darah (adanya persamaan jabatan 

kepegawaian) seperti: abdi dalem, sehingga masyarakat kauman cenderung 

memiliki sifat yang tertutup. Setiap warganya menegakkan ikatan kebersamaan 

seperti dalam upacara keagamaan, perkawinan, dll. Adanya sifat tertutup ini 

dilatarbelakangi oleh perasaan superioritas yang disebabkan oleh pengaruh status 

sosial dan kepemimpinan keagamaan yang lebih menonjol dibandingkan dengan 

daerah lain. 

Dari keterangan diatas, maka dapat disimpulkan karakteristik Desa 

Kauman antara lain: 

 a) Lokasi tempat tinggal berada disekitar masjid   

 b) Masyarakat terbentuk dari pertalian darah, jabatan kepegawaian   

 c) Kehidupan sehari-hari sangat kental dengan nuansa keislaman.    
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Kuatnya nilai agama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kauman 

tidak lepas dari proses yang melatarbelakangi terbentuknya masyarakat kauman, 

yakni: berasal dari para abdi dalem yang bertugas mengurusi masalah keagamaan.  

Elemen lain yang mendorong atau menjadi pandangan hidup masyarakat 

kauman adalah nilai-nilai jawa. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulder (2001) 

bahwa ada 3 elemen yang menjadi nilai atau pandangan hidup masyarakat jawa, 

yaitu: 

1. Sepi ing pamrih, artinya: tidak mementingkan diri sendiri, tidak dikendalikan 

oleh hasrat demi keuntugan pribadi serta digunakan untuk mengontrol secara 

sadar nafsu seseorang. 

2. Rame ing gawe, artinya: aktif melakukan perbuatan baik untuk kemaslahatan 

orang banyak atau abdi dengan baik dan setia serta aktif melakukan  tugas dan 

aktivitas masyarakat. 

3. Mamayu hayuning bawono, yaitu: menghias dunia (adanya keseimbangan 

antara pemikiran modernitas dan kebatinan) yang menjadi arus utama 

masyarakat jawa pada umumnya. 

 

B. Letak Geografis dan Aksesibilitas Wilayah Desa Kauman 

Secara umum kudus merupakan kota yang terletak dipantai utara jawa 

tengah. Yang berjarak 52 km dari pati dan jarak 25 km dari Demak. Kota Kudus 

termasuk  kota yang ramai karena merupakan kota industri.1 Nama kota Kudus 

berasal dari bahasa Arab “Qudus” yang berarti suci, kata tersebut mengambil 

                                                 
1 Solichin Salam, Kudus: Purbakala Dalam Perjuangan Islam (Kudus: Menara Kudus, 

1977) hlm. 1-3 
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nama dari sebuah batu peringatan yang sekarang terletak di atas pengimaman 

sebuah masjid. 

Sedangkan Desa Kauman merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

tengah-tengah kabupaten kudus provinsi jawa tengah. Adapun letak geografis 

Desa Kauman di batasi beberapa Desa, yaitu: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kerjasan, di Sebelah Timur berbatasan 

dengan Desa Langgar Dalem sedangkan di Sebelah Selatan berbatasan dengan  

Desa Janggalan kemudian di Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Damaran.2 

Kondisi geografis Desa Kauman yang strategis berada pada jalur 

perbatasan atau berada di pusat kota yang merupakan jalur pendapatan khususnya 

dalam bidang perekonomian, sehingga masyarakat Kudus menganggap Desa 

tersebut sebagai jantung kota Kudus karena ramai dengan berbagai aktifitas 

perdagangan dan industri. Letak Desa Kauman tak jauh dari pantai utara yang 

menyebabkan suhu udara tidak begitu panas di siang hari dan sangat dingin pada 

malam hari.  

 

C. Kondisi Ekonomi 

Masyarakat kauman dikenal memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, etos 

kerja dalam berwiraswasta antara spiritualitas keislaman dan semangat kerja 

merupakan dimensi yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi 

masyarakat kauman keuletan dan ketekunan dalam bekerja untuk mencari nafkah 

                                                 
2 Data Potensi Perkembangan Desa Kauman Tahun 2007 
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merupakan prinsip hidup yang tercermin dalam suatu adat atau warisan dari sunan 

kudus yaitu: berdagang. Hal ini karena letak Desa Kauman cukup strategis dijalur 

perdagangan.3  

Dalam kehidupan ekonomi masyarakat Desa Kauman menjalankan 

aktivitasnya sebagai pedagang, pengusaha, pegawai, industri pakaian atau 

konveksi, industri makanan serta industri kerajinan. Hal ini menunjukkkan bahwa 

di Kota Kudus khususnya Desa Kauman memberikan bukti bahwa terdapat 

hubungan pengusaha dengan kepatuhan terhadap agama Islam.4  

Menurut data statistik mata pencaharian penduduk Desa Kauman pada 

tahun 2007 menunjukkan jumlah penduduk di Desa Kauman 2,619 jiwa, yang 

terbagi menjadi 618 kepala keluarga yang terdiri dari jumlah laki-laki 1,305 orang 

dan jumlah perempuan 1,314 orang, dengan keadaan mata pencaharian sebagai 

berikut: 

Sebagai pegawai swasta dalam bidang industri sebanyak 117 orang 

(40,90%), sebagai pegawai negeri 76 orang (26,29%), sebagai pedagang sebanyak 

57 orang (19,72%), pengrajin sebanyak 20 orang (6,92%), sebagai montir atau 

bergerak dalam bidang jasa sebanyak 3 orang (1,03%), sebagai dokter 1 orang 

(0,34%) dan sebagai pensiunan ABRI sebanyak 15 orang (5,19%).5  

Dengan melihat komposisi mata pencaharian penduduk Desa Kauman 

yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa pada sektor industri dan 
                                                 

3 Rahardjo, Perkembangan Kota dan Permasalahannya, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 

hlm.9 

4  Mohammad Sobary, Kesalehan Sosial (Yogyakarta: LKis, 2007), hlm. 13 

5  Data Potensi Perkembangan Desa Kauman Tahun 2007 
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perdagangan mempunyai angka yang cukup tinggi, hal ini disebabkan karena 

lahan pertanian disana tidak cukup tersedia, karena Desa Kauman merupakan 

salah satu kawasan dalam bidang industri kerajinan dan konveksi yang ada di kota 

Kudus.   

Sebagai masyarakat yang bergerak dalam bidang non agraris, Desa 

Kauman mempunyai berbagai macam sumber ekonomi, seperti pertokoan, home 

industri dan pariwisata. Sedangkan Sumber ekonomi non pertanian yang pertama 

dalam kehidupan masyarakat Desa Kauman adalah sektor perdagangan dan 

industri konveksi. Sumber ekonomi kedua adalah toko kitab-kitab agama, 

peralatan ibadah, industri makanan, buku dan alat-alat tulis. Sektor ini juga 

meliputi warung-warung makan dari yang berbentuk permanen sampai warung-

warung yang ada di pinggir-pinggir jalan terutama di sekitar Masjid Menara 

Kudus dan komplek makam Sunan Kudus. 

Sebagian masyarakat di Desa Kauman memilih sebagai pedagang dan 

pengusaha dalam mencukupi kebutuhan hidup serta menyukai hal-hal yang  

rasional dan ekonomis dalam bermasyarakat. Selain itu berdasarkan ketaatannya 

pada agama, masyarakat Desa Kauman dikenal dengan masyarakat santri, karena 

banyaknya pondok pesantren dan banyaknya kyai nampaknya berpengaruh juga 

terhadap jiwa wiraswasta masyarakat disana karena mampu mendidik insan yang 

mandiri khususnya dibidang ekonomi. 
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D. Kondisi Pendidikan 

Peran pendidikan sangat penting dalam kehidupan serta untuk 

berkomunikasi dengan lingkungan, karena dengan pendidikan manusia dapat 

diketahui kualitas serta mutu dalam dir seseorang. Dengan pendidikan pula 

manusia akan mudah mencari pengetahuan dan pengalaman dalam menjalani 

kehidupan. Dari pengalaman manusia mendapat informasi dan keterangan serta 

membantu dalam proses komunikasi baik dalam bentuk formal maupun informal. 

Pendidikan juga dapat menunjang kemajuan dan mengubah serta mempengaruhi 

tingkah laku manusia. Dalam arti  yang khusus, pendidikan bagi seseorang mampu 

mengangkat derajat serta status sosial seseorang. 

Bagi orang yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung lebih 

dihormati dan mendapat pengaruh yang luas di tengah-tengah masyarakat. Maka 

muncul istilah yang dinamakan pelapisan (stratifikasi) sosial yang salah satu unsur 

dasarnya adalah ilmu pengetahuan (pendidikan).6  

Sebagai contoh di Desa Kauman telah berdiri beberapa pusat pendidikan 

mulai dari taman kanak-kanak (TK) sampai sekolah tingkat atas (SMA) dan 

pendidikan di luar sekolah formal seperti pondok pesantren dan majlis taklim. 

Dengan banyaknya lembaga pendidikan yang bernaung di bawah yayasan swasta 

memperlihatkan bahwa masyarakat di Desa Kauman terlihat sadar akan 

pentingnya dunia intelektual.  

Selain lembaga pendidikan yang bersifat formal, di Desa Kauman juga 

banyak ditemukan lembaga pendidikan yang bersifat non formal. Lembaga 
                                                 

6 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press 1999) cet VII, 
hlm. 206 
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pendidikan tersebut mengajarkan ilmu tentang agama. Ada yang berbentuk 

pesantren yang didirikan oleh seorang kyai dengan diasuh langsung di rumahnya 

dan ada juga yang dilaksanakan di masjid. Untuk kegiatan pendidikan keagamaan 

yang dilangsungkan di masjid secara struktural keberadaanya di bawah institusi 

masjid. Di tempat ini para anak-anak khususnya yang berpendidikan di sekolah 

umum setiap sore atau sehabis sholat magrib belajar al-Qur’an dan ilmu agama 

lainnya, seperti fiqh, hadits, tauhid dan lain-lainnya. Pendidikan yang bersifat non 

formal seperti itu di Desa Kauman dinamakan madrasah diniyyah. Dengan adanya 

model pendidikan seperti itu kehidupan keagamaan di Desa Kauman sangat terasa 

damai. 

Sebagian besar pendidikan masyarakat desa kauman secara formal ialah 

lulusan SD dan  mayoritas masyarakat disana paham dengan ilmu-ilmu agama 

islam karena sebagian besar masyarakat disana pernah belajar di pondok 

pesantren. 

 

E. Kondisi Sosial Budaya  
Budaya merupakan konsep penting dalam kehidupan masyarakat yang 

secara sederhana diartikan sebagai suatu cara hidup dalam suatu masyarakat 

karena budaya mengandung segenap norma-norma sosial yang mengandung 

kebiasaan hidup, adat-istiadat atau kebiasaan (folkways) yang berisi tradisi hidup 

bersama yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan bersifat secara turun-

temurun. Sedangkan fungsi budaya tersebut untuk mengatur agar manusia dapat 
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memahami masyarakat dalam bertingkah laku dan berbuat untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya dalam bermasyarakat. 

Secara sederhana sosial budaya pada kehidupan masyarakat desa kauman 

menunjukan bentuk dan corak kehidupan yang mencerminkan budaya islami, 

salah satu ciri yang menguatkannya adalah mayoritas masyarakat wanita yang 

sadar terhadap pakaian islami dengan memakai jilbab baik tua maupun muda 

saat keluar rumah dan laki-laki sering menggunakan sarung setiap menghadiri 

acara. 

Kehidupan yang islami inilah tentunya berpengaruh terhadap perilaku 

keagamaan mereka dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, seperti juga dalam 

kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari 

dalam kehidupan bermasyarakat inilah tradisi-tradisi keagamaan yang dimiliki 

oleh individu menjadi bersifat kohesif yang menyatukan keanekaragaman 

interpretasi dan suatu system keyakinan terhadap suatu budaya. Penyatuan 

keanekaragaman berkelompok berpola interaksi tertentu melibatkan beberapa 

orang, kemudian dari pola tersebut para anggotanya secara bersama memiliki 

satu tujuan yang mewujudkan sebagai tindakan yang berpola agar kegiatan 

tersebut terarah, terpimpin dan berjalan sesuai dengan norma yang telah 

disepakati bersama.7 

Masyarakat Kudus juga dikenal memiliki adat-istiadat atau tradisi 

keislaman yang kuat. Selain kegiatan rutinan tiap minggu, ada beberapa adat atau 

                                                 
7 Roland Robertson (editor), Agama: Dalam Tradisi dan Interpretasi Sosiologis, terj. Ahmada 

Fedyani, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. IX 
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tradisi keagamaan yang berjalan secara rutin yang dilakukan setiap tahunnya, hal 

tersebut rata-rata berkaitan dengan keberadaan makam Sunan Kudus. Antara lain: 

a) Dandangan yang berlangsung setiap menjelang bulan suci Ramadhan,  hal ini 

sebagai perwujudan masyarakat kudus dalam menyambut bulan suci 

Ramadhan. 

b) Maulid Nabi (Muludan) untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad 

SAW pada tanggal 12 Robiul Awwal. 

c) Khitanan Masal setiap bulan Maulud yang dilakukan di Masjid Menara Desa 

Kauman Kudus. 

d) Haul pada tanggal 10 as-Syuro yang dikenal masyarakat setempat dan 

sekitarnya dengan istilah buka luwur untuk memperingati hari wafatnya Sunan 

Kudus. 

Sebagai lazimnya masyarakat yang hidup bersama-sama, maka sistem 

saling menghormati serta bentuk kegiatan saling bekerja sama mewarnai 

kehidupan masyarakat Desa Kauman dan sekitarnya dalam menyelesaikan 

kewajiban bersama, seperti kegiatan membersihkan lingkungan tampat tinggal dan 

sekitar kompleks makam Sunan Kudus dan sekitarnya. Sehingga tidak dapat 

dipungkiri bahwa kawasan atau lingkungan di desa kauman dan sekitarnya sangat 

bersih dan nyaman, hal ini tercermin karena perilaku atau sosial masyarakat 

setempat sesuai dengan ajaran islam yang menyukai kebersihan. 

Kegiatan pengajian, pembacaan tahlil dan juga sholawatan simtut duror 

juga sering diadakan masyarakat Desa Kauman dengan tujuan untuk lebih 

mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan cara menambah amal dan keimanan 
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dari kegiata tersebut. Selain itu tradisi ziarah kubur atau acara khaul Sunan Kudus 

merupakan tradisi yang masih dilestarikan dan masih sangat membudaya di hati 

masyarakat Desa Kauman. Demikian gambaran budaya dan tradisi masyarakat 

Desa Kauman yang berkembang menjadi daerah yang diwarnai oleh budaya yang 

bernuansa islami yang kuat.            

Hal inilah yang membuat desa kauman ramai didatangi para pengunjung 

dan mampu  menarik perhatian para masyarakat luar kota untuk mendatanginya 

sekaligus untuk berziarah ke makam sunan Kudus, karena kegiatan tersebut 

dilaksanakan di masjid menara Desa Kauman yang tepatnya berada di komplek 

makam Sunan Kudus. 

 

F. Keagamaan 

Mayoritas agama masyarakat Desa Kauman adalah islam dan orientasi 

keberagamaan masyarakat adalah ahl al-sunnah wa al-jama’ah, faham keagamaan 

yang umumnya diklaim sebagai faham orang-orang Nahdlatul Ulama (NU). 

Orang-orang yang berfaham Ahlus sunnah wal jama’ah sangat mendominasi 

disetiap kegiatan kemasyarakatan mulai dari kegiatan sosial, ekonomi maupun 

politik. Hal ini disebabkan karena lebih banyaknya anggota juga kultur 

masyarakat setempat yang mendukung. 

Menurut KH. Bisri Musthofa bahwa ahl al-sunnah wa al-Jama’ah adalah 

faham yang berpegang pada tradisi sebagai berikut: 
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1. Dalam bidang hukum islam, menganut ajaran-ajaran salah satu mazhab 

yaitu penganut kuat dari mazhab asy-Syafi’i 

2  Dalam masalah tauhid, menganut ajaran imam abu hasan al-asy’ari dan 

imam abu mansur al-maturidi 

3. Dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran imam Abu-al-qa>sim al-

junaidi.8 

Selain itu masyarakat Desa Kauman adalah kelompok NU yang cenderung 

mempertahankan tradisi keagamaan, seperti: tradisi ziarah dan kegiatan yang 

berkaitan dengan ziarah, pembacaan kitab al-Barzanji dan  sholawatan. Acara-

acara tersebut sudah menjadi ciri khas masyarakat Desa Kauman. Melalui tradisi 

tersebut masyarakat mendapatkan wawasan keagamaan sehingga sangat hormat 

terhadap tokoh agama atau para Kyai. Hampir dalam setiap acara keagamaan 

menjadi forum penghormatan kyai baik yang sudah meninggal maupun yang 

masih hidup. 

Bukti lain yang menguatkan bahwa masyarakat Desa Kauman mayoritas 

beragama Islam adalah bahwa di sana terdapat banyak masjid jami’ yang terkenal, 

salah satunya adalah masjid menara Kudus yang berada di Desa Kauman dan 

dikenal masyarakat karena arsitektur bangunannya merupakan perpaduan antara 

budaya islam dan hindu. Dibelakang masjid tersebut terdapat makam Ja’far 

Shodiq dan keluarganya. Masjid menara di Desa Kauman tersebut selain dijadikan 

sebagai sarana ibadah atau pusat kegiatan keagamaan juga digunakan sebagai 

forum social masyarakat setempat dengan masyarakat yang lain. 
                                                 

8  Bisri Musthofa, Risalah Ahlussunnah Wal Jama’ah (Kudus: Menara Kudus, 1967), hlm. 19 
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Dengan adanya masjid menara tersebut mempengaruhi kuatnya nilai agama 

pada masyarakat Kauman di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari yakni 

melalui kebiasaan sholat secara berjama’ah yang dijadikan sebagai media 

pertemuan rutinan antar masyarakat. Dari gambaran umum keberagamaan 

masyarakat Desa Kauman diatas, maka tidak sedikit masyarakat yang  datang ke 

sana seperti para pedagang, para santri dan peziarah baik yang menetap maupun 

hanya sekedar berkunjung di makam Sunan Kudus dan sekitarnya yang berada di 

Desa Kauman. 

 

G. Gambaran Masyarakat Pendatang  

Masyarakat pendatang yang ada di Desa Kauman sangat banyak dan tidak 

terhitung jumlahnya, mereka rata-rata berasal dari luar kota Kudus dan datang ke 

Desa Kauman dengan tujuan dan maksud yang berbeda-beda. Keberadaan 

masyarakat pendatang tersebut menurut informasi dari lokasi penelitian karena 

adanya beberapa faktor, antara lain karena perkawinan, hubungan saudara serta 

kesadaran dan keinginan masing-masing individu untuk mengadu nasib dan 

mencari ilmu ditempat tersebut. Dari situlah masyarakat pendatang mulai 

beradaptasi dan berusaha saling mengenal antara satu sama lain dengan 

melibatkan diri dan mengikuti kegiatan dan adat setempat baik dengan sesama 

masyarakat pedatang maupun dengan masyarakat Desa Kauman setempat. Dalam 

hal ini penulis membagi 3 kelompok, antara lain: 
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a.  Para Pedagang 
 

Para pedagang rata-rata berasal dari luar desa kauman. Mereka ada yang 

berasal dari Jepara, Demak, Surabaya dan luar Jawa serta desa-desa lain sekitar 

Desa Kauman yang masih dalam lingkup kota Kudus. Biasanya para pedagang 

memilih bertempat tinggal di sekitar kompleks makam Sunan Kudus dan 

sekitarnya. Rata-rata para pedagang yang berada disekitar kompleks makam 

menetap dengan cara mengontrak tempat tersebut. 

 Sesama pedagang mereka sangat menghargai kebersamaan. Dalam 

mencari rezeki, mereka tidak begitu ngoyo artinya santai, karena dalam benak 

mereka rezeki sudah ada yang mengatur sendiri dan alasan mereka berdagang di 

sana agar memperoleh barokah dari Sunan Kudus dari dagangannya serta dapat 

mencukupi kebutuhan keluarganya. 

Para pedagang mengaku senang bisa berdagang disana, sebab selain 

tempatnya strategis juga berhadapan dengan makam sunan kudus serta masjid 

menara yang setiap harinya ramai dikunjungi banyak orang baik dari luar kota 

maupun dalam kota. Dan yang paling penting para pedagang juga bisa setiap saat 

melakukan ziarah kemakam sunan kudus  untuk lebih mendekatkan diri pada sang 

kholik dengan harapan do’a yang dipanjatkan cepat terkabulkan sesuai dengan 

keinginannya.  

Sesama pedagang mereka lebih menyukai sikap saling bantu-membantu. 

Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam masa-masa susah, sebagian besar orang 

menyadari betapa pentingnya prinsip kerjasama, saling membantu dalam suatu 
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organisasi dengan tujuan untuk melindungi anggotanya dalam mencari rezeki serta 

untuk menjamin keamanan dalam bekerja. 

Dari hasil wawancara dengan Bp. Baidlowi sebagai ketua perkumpulan 

para pedagang yang berada di Desa Kauman mengatakan bahwa jumlah pedagang 

disana kurang lebih 80 orang yang berasal dari luar Desa Kauman, baik dalam 

lingkup kota Kudus dan sekitarnya.9 Hal ini menunjukan bahwa keberadaan 

makam Sunan Kudus memberikan kontribusi baik terhadap para pedagang pribadi 

juga pemasukan pendapatan pemerintah kota, karena setiap pedagang harus 

membayar kontribusi sebesar Rp.2000,- kepada petugas yang bersangkutan, serta 

mempunyai pengaruh yang sangat penting khususnya kepada para pendatang 

lainnya. 

 
b. Para Santri 

 
Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa desa Kauman merupakan 

kawasan yang mayoritas beragama Islam, selain sektor pendidikan formal di sana 

terdapat banyak lembaga pendidikan yang bersifat non formal seperti sekolah 

diniyah dan pondok pesantren. Banyaknya pondok pesantren yang berada di Desa 

Kauman memberikan daya tarik terhadap para pendatang untuk nyantri di tempat 

tersebut. Para santri tersebut selain dari masyarakat sekitar juga banyak yang 

berasal dari luar kota, seperti kota Jepara, Demak, Pati, Surabaya, Madura dsb. 

Santri tersebut rata-rata lulusan tingkat menengah yang ingin 

memperdalam ilmu agama. Di pondok tersebut para santri mendapatkan pelajaran 

pokok dari pondok, namun selain itu juga mendapatkan pelajaran tambahan yang 
                                                 

9  Wawancara dengan Bapak Baidlowi, ketua perkumpulan para pedagang setempat  
pada tanggal 14 februari 2008. 
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kegiatannya dilakukan  diluar jam pondok. Para santri yang mondok di pesantren 

rata-rata menetap ditempat tersebut, namun tak sedikit juga santri yang pulang dan 

datang saat pelajaran dimulai atau biasa disebut dengan Santri  kalong.  

Santri kalong adalah para santri yang belajar mengaji kepada kyai di 

masjid maupun di rumah kyai, namun tempat tinggalnya tetap di rumahnya sendiri 

yaitu masyarakat setempat yang berada disekitar Desa kauman. Mereka hanya 

datang pada jam-jam belajar mengaji saja, misalnya setelah maghrib, setelah isya’ 

dan setelah subuh. Para santri kalong tersebut adalah masyarakat Kudus sendiri 

dan para pelajar yang tinggal di kost-kost. Pada siang hari mereka bekerja di 

rumah atau di kantor dan malamnya mereka mengaji. Jumlah santri kalong setiap 

pengajian dapat mencapai ratusan santri hingga menempat halaman luar masjid. 

Selain santri kalong di Desa Kauman terdapat santri mukim, santri tersebut belajar 

dan tinggal di pondok pesantren. Santri mukim tersebut rata-rata berasal dari luar 

kota Kudus yang menetap sementara di Desa Kauman.  

Keberadaan beberapa pondok pesantren dan para santri tersebut secara 

langsung diakui oleh masyarakat Kauman dan sekitarnya. Karena selain belajar di 

pondok, para santri juga aktif dalam setiap kegiatan keagamaan seperti kegiatan 

umum diluar pondok. 

 

c. Peziarah 

Selain para pedagang dan para santri, di Desa Kauman juga ramai 

didatangi para peziarah yang mengunjungi makam Sunan Kudus dan sekitarnya. 

Kedatangan para peziarah di Desa Kauman ini dengan berbagai alasan dan  tujuan, 

diantaranya ingin berziarah atau mengunjungi makam sunan kudus tetapi ada juga 
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yang hanya  sekedar jalan-jalan menikmati keindahan bangunan peninggalan 

budaya yang ada di sekitar makam Sunan Kudus.  

 Para peziarah ini datang dari berbagai penjuru kota, berbagai kalangan 

dan dengan berbagai motivasi. Namun, selain dari peziarah dari luar kota, rutinitas 

berziarah juga dilakukan masyarakat Desa Kauman sendiri. Hal itu dilakukan 

untuk menambah keyakinan dan kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah 

SWT dengan membaca yasin, tahlil serta do’a-do’a yang dipanjatkan kepada 

Allah SWT dengan kata lain Tawassul10   

Para peziarah yang datang biasanya mempunyai hajat dan tujuan untuk 

dipanjatkan kepada Allah SWT, baik yang berkaitan dengan masalah rezeki, jodoh 

serta kehidupan yang lebih baik agar tercukupi segala kebutuhannya. Aktifitas 

ziarah ke makam sunan kudus juga sering dilakukan oleh Bpk. Sugito11Selaku 

Kepala Desa Langgar Dalem. Hampir 3x dalam seminggu Bapak ini mengaku 

meskipun hidupnya sederhana dengan 3 putra yang berpendidikan semua, namun 

alhamdulillah sampai sekarang keluarganya tidak pernah merasa kekurangan 

bahkan beliau merasa cukup meskipun gaji kepala desa sangat sedikit dibanding 

dengan kebutuhan keluarganya.  

 

 

 
                                                 

10  Syaikh Ja’far Subhani, Tawassul Tabarruk Ziarah Makam Karamah Wali Kritik Sanad 

atas Faham Wahabi (Bandung: Hidayah, 1995), hlm. 84  

11  Wawancara dengan Bapak Sugito, kepala Desa Langgar Dalem pukul 09.00 WIB pada 

tanggal 14 Pebruari 2008 
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H. Sejarah Makam Sunan Kudus 

a. Sejarah Sunan Kudus 

Syekh Ja’far Shodiq atau lebih akrab dikenal oleh masyarakat dengan 

sebutan Sunan Kudus adalah putera dari R. Usman Haji yang bergelar Sunan 

Ngundung di Jipang Panolan (kira-kira di sebelah utara Blora). Usman Haji bin 

Raja Pendeta bin Ibrahim Asmarakandi (yang dimaksud Asmarakandi adalah dari 

kota Samarkand, sebuah kota di Republik Uzbekistan). Ibrahim Asmarakandi bin 

Maulana Muhammad Jumadal kubra> bin Zaini al-H}usain bin Zaini al-Kubra bin 

Zainul Aliem bin Zainul Abidin dan Sayyid Husain bin Ali k.a. (suami Fatimah 

puteri Rasulullah SAW).  

Ja’far as-Sa>diq yang dikenal dengan waliyulloh. Sunan Kudus merupakan 

salah satu dari sembilan wali sebagai pembawa syi’ar Islam pertama kali di tanah 

Jawa yang kemudian tersohor dengan sebutan Wali Songo. Sebagai bagian dari 

Walisongo, Sunan Kudus bukan hanya sebagai guru besar agama saja akan tetapi 

juga menjadi panglima perang atau senopati yang kuat dan gagah berani dari 

Kerajaan Bintoro Demak. Disamping itu beliau juga memegang kendali 

pemerintahan di Kudus. Dalam menyiarkan agama Islam Sunan Kudus sangat 

bijaksana, sebagaimana para Walisongo yang lain.  

Dalam berdakwah beliau tidak menyinggung ataupun menyakiti pemeluk 

agama lain. Wujud Sikap toleransi tersebut sampai saat ini masih sangat  

dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Kauman misalnya dalam kasus 

penyembelihan sapi, orang Kudus terdahulu enggan menyembelih hewan sapi atau 

memakan dagingnya karena sapi dianggap hewan yang sakral. Hal tersebut 
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dilakukan sebagai bentuk  penghormatan terhadap kepercayaan masyarakat hindu 

budha pada masa itu. 

Dari cerita tentang riwayat Sunan Kudus diatas masih terlihat di mata 

masyarakat Kudus khususnya masyarakat Desa Kauman. Hal tersebut disebabkan 

karena Sunan Kudus berjasa besar dalam kehidupan mereka khususnya dalam 

proses penyebaran agama Islam di jawa tengah khususnya di kota Kudus dan di 

kota itulah tepatnya Desa Kauman tempat Sunan Kudus di makamkan. Menurut 

keterangan bpk. Sugito, cerita yang sebenarnya bahwa Sunan Kudus meninggal di 

Desa Langgar Dalem tetapi dimakamkan di Desa Kauman. Tempat makam Sunan 

Kudus tersebut dari dulu sampai sekarang masih sangat ramai didatangi oleh para 

peziarah dari dalam maupun luar kota Kudus.  

b. Kondisi Makam Sunan Kudus 

Makam Sunan Kudus terletak di sebelah barat masjid Menara, sebelum 

memasuki makam di sana akan kita jumpai sebuah pintu ukiran yang  bertuliskan 

kalimat Asma’ul Husna yang terbuat darii kayu, diakhir tulisan tercantum angka 

1878 M, hal tersebut menunjukkkan bahwa makam tersebut dibangun pada tahun 

1296 H. sebagai seorang wali, Sunan Kudus menyukai kesucian oleh karena itu 

setiap pengunjung diharapkan tidak membawa hal-hal yang najis. Peziarah yang 

datang diwajibkan untuk bersuci dengan cara berwudlu sebelum masuk lokasi 

makam. 

Bentuk maesan atau batu nisan makam Sunan Kudus sama seperti bentuk 

maesan pada makam para wali di Demak, namun batu nisan tersebut dibalut 

dengan kain yang berwarna putih sebagai lambing kesuciannya.  Selain makam 
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Sunan Kudus di sekitar makam tersebut dikelilingi makam para wali lainnya, 

seperti Panembahan Palembang, Panembahan Kuleco, Panembahan Mangahos, 

Istri Sunan Kudus, Istri Sunan Muria dll. Di sekeliling makam Sunan Kudus 

dibangun sebuah tembok yang dihias dengan ukiran-ukiran dan di atas makam 

terdapat mustaka dan makam tersebut ditutupi dengan kelambu putih sehingga 

makam tersebut tidak terlihat dari keluar. 

Di sebelah selatan makam atau tepatnya di depan pintu masuk kedua 

terdapat sebuah bangunan yang sering disebut tajug yang biasanya digunakan 

sebagai tempat sholat para peziarah dan sebagai tempat untuk beristirahat. Di 

samping makam tersebut terdapat bangunan masjid yang dikenal dengan sebutan 

masjid Menara. Masjid tersebut merupakan peninggalan dari Sunan Kudus semasa 

masih hidup. Masjid tersebut mempunyai menara yang bentuknya berbeda dengan 

symbol-simbol yang ada di masjid-masjid lain. Menara tersebut terletak 

disamping masjid tepatnya di bagian depan pintu masuk makam Sunan Kudus. 

Dengan adanya keberadaan masjid menara di samping makam Sunan 

Kudus, memberi pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat di desa 

Kauman dan sekitarnya, selain itu seringkali Desa Kauman diberi tambahan 

sebutan kata Menara12 karena di masjid itulah aktifitas keagamaan berlangsung 

dan masjid tersebut juga di gunakan sebagai sarana silaturahim antar masyarakat 

Kauman dan masyarakat pendatang.13 Bangunan masjid Menara Kudus 

                                                 

12 Wawancara dengan Drs. Soerjadi selaku kepala desa Kerjasan, Kudus yang dilakukan 
pada tanggal 27 februari 2008 bertempat di kantor kepala desa Kerjasan, Kudus. 

         13 Wawancara dengan Bapak H. Muhtarom pada tanggal 12 Pebruari 2008. 
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menyerupai bangunan hindu-budha,  contoh perilaku tersebut merupakan bentuk 

sikap toleransi Sunan Kudus yang turun temurun diikuti oleh para pengikutnya 

untuk menghormati keyakinan masyarakat pemeluk hindu-budha pada waktu itu.14  

Dengan adanya makam Sunan Kudus dan masjid Menara yang berada di 

sampingnya memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan di Desa 

Kauman, karena sampai sekarang tempat tersebut selalu ramai dengan para 

pendatang baik untuk mengunjungi atau berziarah ke makam Sunan Kudus 

maupun menikmati budaya peninggalan budaya islam yang ada tempat tersebut. 

c. Tradisi Ziarah 

Ziarah merupakan suatu dari sekian bentuk tradisi yang berkembang dalam 

masyarakat jawa seperti halnya yang terjadi di kota Kudus tepatnya di Desa 

Kauman Kudus Jawa Tengah. Ziarah ini dilakukan masyarakat setempat ke 

makam yang dianggap keramat yaitu ke makam Sunan Kudus, karena di Desa 

itulah Sunan Kudus di makamkan.  Tradisi ziarah merupakan akibat pengaruh 

kepercayaan hindu-jawa. Kepercayaan masyarakat pada masa itu terbawa dan 

dilestarikan masyarakat Kauman sampai saat ini. 

Ziarah merupakan salah satu tradisi yang bersifat keagamaan. Hal ini 

sesuai dengan latar belakang masyarakat Desa Kauman yang sangat agamis kental 

dengan budaya Nahdatul Ulama. Aktivitas keagamaan merupakan aktivitas yang 

dilakukan oleh semua masyarakat yang mengandung nilai-nilai agama atau 

mengandung unsur ibadah, namun sebenarnya ziarah tidak hanya dilakukan oleh 

umat Islam, hal tersebut telah mengalami perubahan baik dalam hal tempat 

                                                 
14 http://citraedukasi.blogspot.com 
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maupun hal yang lainya. Ziarah dapat diterima oleh masyarakat karena ada 

sebelum Islam masuk, hanya saja penafsiran masyarakat tentang ziarah berbeda-

beda, hal ini terbukti dengan adanya perbedaan tata cara dan motif berziarah. 

Banyak orang yang beranggapan bahwa dengan berziarah ke makam para 

leluhur atau tokoh agama seperti wali dapat menimbulkan pengaruh tertentu. 

Kisah keunggulan atau keistimewaan tokoh tersebut mempunyai daya tarik  bagi 

masyarakat sebagai sarana untuk mewujudkan keinginannya. Kegiatan ziarah ke 

makam Sunan Kudus oleh masyarakat Kauman dan sekitarnya dilakukan setiap 

saat bahkan sudah menjadi rutinitas keagamaan masyarakat setempat, rutinitas 

tersebut dilakukan rata-rata dua kali dalam seminggu yaitu malam rabu dan malam 

jum’at, karena menurut mereka pada hari-hari tersebut Sunan Kudus mendatangi 

makamnya. Namun secara umum tradisi tersebut ramai dilakukan pada awal  

bulan sampai akhir bulan menjelang bulan Ramadhan. 

 Sedangkan menurut Islam, ziarah bukan hanya sekadar mengunjungi 

kubur atau tahu dan mengerti di mana seseorang dikubur akan tetapi lebih dari itu 

dimaksudkan untuk mendoakan orang yang dikubur dan mengirim pahala 

untuknya dengan bacaan ayat-ayat al-Qur’an dan kalimah-kalimah ţayyibah, 

seperti tahlil, tahmid, tasbih, shalawat dan lain-lain.15Selain itu ziarah juga 

mempunyai arti mendatangi kubur sewaktu-waktu untuk memohon rahmat Tuhan 

bagi orang yang dikuburkan dan sebagai peringatan agar orang yang hidup dapat 

mengingat mati dikemudian hari. Tokoh J.W.M Baker menjelaskan bahwa ziarah 

                                                 
15 Afnan Chafid, dkk. Tradisi Islami; Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan, Kematian, 

(Surabaya: Khalista, 2006), jilid 1. hlm. 230. 
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menurut budaya lokal merupakan kondisi manusia sebagai pengembara di dunia 

yang hanya sesaat, ziarah itu menuju tempat suci untuk memeperoleh do’a restu 

dari mereka yang telah lulus ujian hidup.16 

Kegiatan ziarah biasanya dilakukan secara bersama-sama ataupun secara 

individu. Tradisi tersebut dilakukan dengan berbagai maksud, tujuan, motivasi 

maupun daya tarik dari aktifitas tradisi ziarah tersebut. Dalam hal ini ziarah 

mempunyai fungsi untuk mengingatkan kita yang masih hidup bahwa suatu saat 

kematian akan kita alami. Sedangkan Secara umum tujuan ziarah sebagai 

ungkapan do’a dan sebuah upaya untuk melestarikan sebuah budaya zaman dulu 

yang berkembang di masyarakat sampai sekarang, seperti ngalab barokah yaitu 

untuk memperoleh kekuatan, popularitas, umur panjang, mencari rezeki maupun 

mencari kebahagiaan dan keselamatan hidup.  

Adapun tradisi lain yang berhubungan dengan ziarah makam Sunan Kudus 

adalah Kegiatan Buka Luwur yang diadakan masyarakat Desa Kauman satu tahun 

sekali sebagai peringatan Haul Sunan Kudus yang diperingati setiap tanggal 1 

Asyura’ atau setiap tanggal 10 Muharram. Kegiatan ini ditekankan pada acara-

acara ritual keagamaan seperti: tahtiman al-Qur’an, tahlil umum, pengajian, 

pencucian pusaka-pusaka dan penggantian kain kelambu makam Sunan Kudus. 

Dalam upacara ini dilengkapi dengan selamatan dan pembacaan tahlil serta do’a. 

Bentuk slametan acara haul tersebut dilakukan dengan cara membagi-bagikan 

beribu-ribu nasi bungkus  secara gratis kepada masyarakat sekitar dan bagi para 

pengunjung yang mengikuti acara tersebut.  

                                                 
16  J.W.M.Bakker, Agama Asli Indonesia (Yogyakarta: Pradya Widya, 1976), hlm. 429 
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Sedangkan tradisi yang lain adalah adat Dandangan, tradisi ini dilakukan 

masyarakat setempat dalam menyambut datangnya bulan puasa ramadhan. Tradisi 

dandangant merupakan salah satu peninggalan dari dari Sunan Kudus ketika 

masih hidup dan kegiatan tersebut sampai sekarang masih dilestarikan dan 

dilaksanakan di sekitar makam dan masjid Menara Sunan Kudus.  
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BAB III 

POLA INTERAKSI MASYARAKAT DESA KAUMAN DENGAN 

MASYARAKAT PENDATANG 

 

A. Pola Harmoni Sosial di Desa Kauman   

Pada dasarnya setiap kehidupan berkelompok dalam masyarakat 

terdapat pola-pola interaksi tertentu yang melibatkan dua orang atau lebih 

kemudian secara bersama-sama memiliki tujuan yang diwujudkan dengan 

suatu tindakan. Hubungan tersebut akan dapat berjalan dengan baik, bila  

terarah sesuai dengan tujuan dan norma yang telah di sepakati bersama. 

Hal ini karena sesuai dengan ciri interaksi menurut beberapa tokoh sosial 

adalah hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, 

kelompok dengan kelompok atau orang dengan kelompok manusia.  

Hubungan tersebut dimulai ketika kedua belah pihak saling  bertemu 

atau melakukan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, 

sedangkan wujud dari interaksi sosial itu sendiri dapat berupa saling 

bekerja sama untuk mencapai tujuan atau sering dikenal dengan istilah 

cooperation maupun berupa  suatu persaingan atau competition yang akan 

mengarah pada konflik. Adanya kontak langsung dan komunikasi dalam 

suatu masyarakat dapat membantu seseorang untuk memahami tindakan 

orang lain serta membawa reaksi tersebut terhadap orang lain. 

Menurut Herbert Blumer interaksi merujuk pada kata interaksi khusus 

yang berlangsung antar manusia. Aktor tidak semata-mata bereaksi 
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terhadap tindakan yang lain.tgetapi dia menafsirkan dan mendefinisikan 

setiap tindakan orang lain. Interaksi dapat berlangsung karena orang 

mengharapkan keuntungan dan mendapatkan hasil dari tujuan tertentu. 

Interaksi akan berlangsung selama pihak–pihak yang bersangkutan 

menginginkan atau merasa ada keuntungan yang bisa didapatkannya dari 

kelangsungan komunikasinya dengan pihak lain.1 

Interaksi yang terjalin di masyarakat desa Kauman dan pendatang 

adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang 

lainnya bahkan dengan lingkungan sekitar, dalam hal ini ada keuntungan 

antara kedua belah pihak dan menimbulkan suatu bentuk kehidupan yang 

harmonis dan nyaman dalam kehidupan beragama yang dapat diwujudkan 

dalam bentuk solidaritas, toleransi, menghargai serta menghormati 

masyarakat sekitar. 

Interaksi yang terjadi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat 

Desa Kauman adalah interaksi antar kelompok. Interaksi ini dilakukan 

oleh sejumlah orang (4-20 orang, 20-50 orang) di dalam sebuah kelompok, 

dengan latar belakang budaya dan tujuan yang berbeda-beda.2Hubungan 

yang dilakukan antar masyarakat Desa Kauman Kudus dengan masyarakat 

pendatang merupakan hubungan yang berlangsung lama yang biasanya 

                                                 
1 Phil S Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial (Bandung: Bhineka 

Cipta, 1979)¸hlm. 44 

2  Alo Liliweri, Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya (Yogyakarta: LKis, 

2002) hlm. 21 
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ditandai oleh derajat keeratan yang semakin kuat. Menurut Kelley (1998) 

suatu hubungan yang erat bila di dalamnya terdapat interpendensi yang 

kuat dan biasanya memiliki beberapa ciri, antara lain: 

1. Ada frekwensi interaksi yang kerap untuk waktu yang relatif panjang 

2. Melibatkan bermacam-macam bentuk kegiatan atau peristiwa 

3. Saling mempengaruhi dalam menjalin hubungan.3 

Melalui interaksi yang cukup lama dan mendalam serta saling 

menguntungkan pihak-pihak yang terlibat akan mengembangkan suatu derajat 

integrasi sosial yang tinggi dan pada waktu bersamaan akan cenderung 

menciptakan perintang guna mencegah terjadinya interaksi dengan anggota 

kelompok lain. Faktor penting yang cenderung lebih memecah-belah 

ketimbang memperkuat strata sosial yang ada adalah derajat perubahan 

masyarakat terutama disektor tekhnologinya. 

Kecenderungan manusia untuk berhubungan melahirkan komunikasi 

dua arah melalui bahasa yang mengandung tindakan. Perbuatan interaksi 

memberikan bentuk kepada tindakan dan pandangan seseorang kedepan 

meskipun dalam bentuk antisipasi, harapan, dugaan tentang apa yang 

dilakukan pihak lain. Melalui interaksi, individu belajar tentang ciri-ciri yang 

berarti dalam masyarakat dan yang lebih penting lagi interaksi yang dilakukan 

mempengaruhi konsep dirinya dalam masyarakat. Interaksi merupakan 

                                                 
3  Tri Dayakisni & Hudaniah, Psikologi Sosial (Malang: UMM, 2006) hlm. 168-169 
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hubungan timbal-balik antara persoalan sosial, ekonomi, sosial politik, hukum, 

dll.4  

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kauman dengan pendatang 

hidup saling menghormati, masyarakat pendatang menyadari akan 

keberadaannya atau posisinya, karena selain berdagang untuk mengait rezeki 

mereka harus berusaha mentaati semua peraturan yang ada dan secara tidak 

langsung mengikuti kegiatan tradisi setempat. 

Masyarakat pendatang sebagai suatu kelompok atau kesatuan 

masyarakat tertentu yang mengadakan interaksi terhadap masyarakat Kauman. 

Faktor yang saling memahami satu sama lain baik antar individu atau antar 

kelompok ini diperlukan agar tercipta kerjasama antar masyarakat kauman 

dengan pendatang. Interaksi sosial terjadi dan berlangsung melalui penafsiran 

dan pemahaman tindakan masyarakat. Bentuk interaksi sosial dapat berupa 

kerjasama (coorperation), persaingan (competition) dan dapat juga  berbentuk 

perselisihan (conflict). 

Seperti yang diungkap oleh Alfred Schutz bahwa tindakan manusia 

menjadi suatu hubungan sosial bilamana memberikan arti atau makna tertentu 

terhadap tindakan dan masyarakat lain memahami pula tindakannya sebagai 

sesuatu yang penuh arti terhadap suatu tindakan yang menentukan 

kelangsungan proses interaksi sosial. 

Pada tahapan ini umumnya akan terjadi proses timbal balik antara 

kedua kelompok masyarakat. Proses interaksi pada tahap awal tersebut sampai 

                                                 
4 Yayuk Yuliati, Sosiologi Pedesaan (Yogyakarta: Lappera Pustaka, 2003), hlm. 101 
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pada tataran tertentu tidak mengalami hambatan karena masyarakat pendatang 

dalam aktifitas sehari-harinya tentu akan bersentuhan secara langsung dengan 

masyarakat sekitar. Untuk mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah 

masyarakat Kauman, mereka  harus dapat beradaptasi dengan lingkungan 

yang ada. Dalam kehidupan bermasyarakat inilah berbagai bentuk tradisi 

kebudayaan yang dimiliki setiap individu menjadi bersifat kohesif yang 

menyatukan keanekaragaman budaya dengan sistem keyakinan keagamaan. 

Mereka mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan-kepentingan 

serta tujuan-tujuan bersama untuk mencapai kesatuan dengan cara mengurangi 

perbedaan-perbedaan yang terdapat antar kelompok dalam masyarakat. Dalam 

proses asimilasi5tersebut masyarakat tidak lagi membeda-bedakan dirinya 

dengan kelompok tersebut yang mengakibatkan mereka dianggap orang asing, 

namun sebaliknya batas-batas antara kelompok-kelompok akan hilang dan 

akan lebur menjadi satu atau ditandai dengan sikap yang sama untuk mencapai 

kesatuan. 

Interaksi yang terjadi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat 

Kauman terjadi karena adanya sebuah tradisi yang sering dilakukan oleh 

masyarakat kauman yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan yang terdapat 

dalam tradisi ziarah khususnya dimakam Sunan Kudus, dalam hal ini aktivitas 

yang berkaitan dengan tradisi ziarah tersebut berlangsung di masjid menara 

yang berada di samping kompleks makam Sunan Kudus. 

                                                 
5  Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 

2002), hlm. 80-83 
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Tradisi ziarah di makam Sunan kudus telah menjadi suatu budaya yang 
tidak tidak akan pernah hilang di tengah-tengah kehidupan khususnya 
masyarakat Jawa di Desa Kauman Kudus dan sekitarnya, karena dalam 
tradisi ini terdapat berbagai bentuk ritual yang bersifat sakral dan 
mampu  menumbuhkan sikap spiritualitas yang tinggi terhadap diri 
seseorang.6 
 
Dari ungkapan diatas, gambaran interaksi secara detail yang terjadi di 

Desa Kauman tergolong dalam aktifitas yang berhubungan dengan  

keagamaan. Karena di dalam tradisi ziarah tersebut terdapat bermacam-macam 

bentuk kegiatan agama yang mampu menarik perhatian dan antusias 

masyarakat Kauman dengan masyarakat luar yang tergolong sebagai 

masyarakat pendatang. 

Mayoritas penduduk masyarakat Desa Kauman adalah orang Islam 

yang kental dengan NU, sehingga tradisi ziarahpun dianggap bentuk kegiatan 

ibadah sunnah. Di sana terdapat banyak pendatang yang terdiri dari pedagang, 

santri dan peziarah yang bertempat tinggal di wilayah tersebut, namun dalam 

pembahasan ini akan dikemukakan mengenai bagaimana pola interaksi sosial 

yang terjadi antara masyarakat setempat dengan para pendatang tersebut baik 

interaksi yang menunjukan hubungan keduanya harmonis ke arah yang positif 

maupun interaksi yang menimbulkan konflik atau pertentangan. 

Di Desa Kauman, hubungan antar masyarakat pendatang bisa dibilang 

sangat baik dan berjalan dengan seimbang meskipun sebenarnya secara sadar 

dan tidak sadar di dalam hubungan tersebut terdapat beberapa persaingan 

maupun pertentangan yang dirasakan oleh masyarakat pendatang, akan tetapi 

                                                 
6  Wawancara dengan Bapak Najib, Ketua Yayasan Makam dan Masjid Menara 

Sunan Kudus tanggal 13 februari pkl. 19.30- selesai. 



50 
 

 

terkadang pertentangan tersebut reda ketika masyarakat pendatang sadar akan 

posisi keberadaannya serta mempunyai kesadaran kepentingan yang ingin di 

capai baik masyarakat  pendatang maupun oleh  masyarakat Desa Kauman 

setempat. 

Oleh karena itu berdasar hasil observasi dan wawancara di lokasi 

penelitian ditemukan beberapa pola interaksi sosial yaitu: interaksi yang 

menunjukkan masyarakat Kauman dengan masyarakat Pendatang tersebut ke 

arah yang harmonis dan interaksi sosial yang menunjukkan pertentangan atau 

protes. Kedua pola interaksi tersebut terlihat antara masyarakat Desa Kauman 

dengan masyarakat Pendatang baik para pedagang, para santri dan peziarah 

khususnya yang berkaitan dengan tradisi ziarah di makam Sunan Kudus. 

 

a. Interaksi Masyarakat Desa Kauman dengan Pedagang 

Interaksi sosial antar masyarakat Desa Kauman setempat dengan 

masyarakat pendatang seperti para pedagang, para santri dan peziarah 

tercipta cukup baik dan telah berlangsung cukup lama. Hal ini dapat dilihat 

dari kenyataan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik 

dalam hal sosial, budaya, ekonomi dan agama yang tampak terlihat 

harmonis dalam arti setiap masyarakat memiliki hubungan yang baik 

dengan masyarakat yang lain tanpa ada rasa permusuhan. Hal ini sesuai 

dengan ungkapan Bapak Kepala Desa Kauman: 

Teng Deso kauman Katah sanget masyarakat tergolong pendatang, enten sing 
saking tonggo Deso, nanging njeh enten saking luar Deso utawi sking luar 
kuto Kudus. Roto-roto tiyange sae-sae, sopan, mboten neko-neko. Menawi 
enten sing nyleneh namung tiyang setunggal, kaleh, nikupun mungkin 
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bawa’an karakter individu saking tempat asal. Nanging karakter meniko 
mbten sampek nimbulke masalah teng mriki.7 
 
Di Desa Kauman sangat banyak masyarakat pendatang, ada yang dari 
tetangga Desa, namun juga ada yang dari luar Desa maupun dari luar 
kota Kudus. Rata-rata orangnya baik-baik, sopan dan tidak banyak 
tingkah. Walaupun ada yang beda tetapi hanya satu, dua orang, itupun 
mungkin karakter bawa’an yang dimiliki dari tempat asal. Namun, 
karakter tersebut tidak sampai menimbulkan masalah di sini. 

 

Gambaran hidup yang demikianlah yang mempunyai pengaruh besar 

terhadap hubungan sosial yang terjalin antara masyarakat Kauman dengan 

masyarakat pendatang dalam  kehidupan sosial kemasyarakatan maupun 

kehidupan keagamaan yang dimiliki setiap individu. Hal tersebut 

mewarnai segala kehidupan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.  

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan salah satu pendatang yang ada di 

Desa Kauman: 

Suasana teng Deso Kauman adem ayem, sami menghargai aktifitas 
wong liyo, mboten ganggu masyarakat liyane, poko’e sami njalakne 
aktifitas piyambak sehari-hari. Nanging tetep sami nyopo kleh 
masyarakat liyane utawi njogo hubungan. 
 
Suasana di Desa Kauman damai, sama-sama menghargai aktifitas 
orang lain dan tidak mengganggu masyarakat yang lain. Semuanya 
menjalankan aktifitas mereka sehari-hari. Namun, saling menyapa 
dengan masyarakat yang lain atau menjaga hubungan.8  
 

Para pendatang yang berprofesi sebagai pedagang mempunyai 

kegiatan lain dibalik kegiatan berdagangnya saja, mereka tidak mungkin 

hanya memikirkan untuk berdagang saja dan mencari keuntungan yang 

                                                 
7  Wawancara dengan Bapak Rofiqul Hidayat, kepala Desa Kauman. tanggal 12 

Februari 2008 
 
8  Wawancara dengan Bapak Qomarudin, Pedagang yang berasal dari Bekasi Jawa 

Barat tanggal 10 februari 2008  



52 
 

 

banyak, tapi mereka juga mempunyai lingkungan diluar aktivitas 

kesehariannya, yaitu berinteraksi dengan masyarakat karena kehidupan 

sosial dan keagamaan sangat penting selain untuk menjaga hubungan kita 

sebagai makhluk sosial. 

Interaksi sosial dapat dilihat sebagai interaksi yang terjadi diantara 

anggota masyarakat yang berbeda. Dengan di dorong naluri-naluri 

manusia untuk mengadakan atau mencari kumpulan dan terbentuk 

kelompok masyarakat. Akan tetapi kondisi kehidupan masyarakat itu 

tercipta karena sarana-sarana budaya dari naluri sosial. Hal tersebut 

terdorong oleh keinginan manusia menghindari konflik dengan orang lain 

serta keinginan ingin hidup aman, tentram dan damai dengan orang lain. 

Sarana-sarana budaya dalam hal ini merupakan pola-pola perilaku yang di 

buat oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan tiap-tiap individu dalam 

masyarakat. 

Para pedagang merupakan bagian dari masyarakat Kauman yang 

hadir di tengah-tengah suatu budaya masyarakat setempat dan erat lewat 

interaksi sosial yang terbangun di dalamnya. Pedagang sebagai makhluk 

sosial berupaya untuk mengikuti kegiatan masyarakat setempat yang ada, 

akan tetapi ada tuntutan yang mengharuskan mereka berpikir  dan 

bertindak sesuai dengan tindakan mereka sendiri sebagai pedagang. 

Mereka lebih memilih untuk berdagang sebagai pemenuhan kebutuhan 

hidup, namun mereka juga berusaha untuk tetap menyeimbangkan 

aktivitas-aktivitas yang ada di desa tersebut dan kadang-kadang ikut dalam 
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kegiatan kemasyarakatan sebagai salah satu alat untuk tetap berinteraksi 

dengan baik terhadap masyarakat sekitar. 

Para pedagang dalam aktivitas berjualan rata-rata sangat ramah 

sekali terhadap pembeli ataupun terhadap masyarakat Kauman. Sikap 

ramah tersebut ditunjukkkan para pedagang dalam menyikapi pelanggan 

sangat efektif terhadap masyarakat sekitar. Sikap pedagang yang ramah 

dan bersikap baik terhadap pembeli inilah yang kemudian dijadikan 

sebagai media yang diharapkan dapat diterima masyarakat dan berdampak 

terhadap interaksi terhadap masyarakat sekitar walaupun tidak secara 

langsung mereka mengikuti aktivitas sosial keagamaan di Desa Kauman. 

Para pedagang dalam aktivitas sehari-harinya tentu akan 

bersentuhan langsung dengan masyarakat di mana mereka tinggal. Untuk 

mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat 

para pedagang harus bisa berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan 

yang ada. Interaksi yang terjadi antara pedagang dengan masyarakat 

biasanya terjadi ketika mereka melakukan aktivitas jual beli, namun selain 

itu dalam kehidupan sehari-hari para pedagang dituntut untuk bisa 

berinteraksi dengan baik. 

Dalam realita sosial hubungan interaksi yang terbangun antara 

masyarakat Kauman dengan masyarakat pendatang menunjukkan adanya 

hubungan yang tidak baik atau konflik. Konflik yang terjadi dalam hal ini 

merupakan konflik yang sifatnya manifest antar berbagai kelompok yang 

terlibat. Interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat selalu mempunyai 
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dua sisi. Di samping masalah positif  yang mengarah keharmonisan dalam 

tatanan masyarakat terdapat juga masalah yang mengarah dalam bentuk 

konflik. Model kedua inilah yang tampaknya terjadi pada masyarakat 

Kauman dengan pendatang. 

Bentuk murni dari konflik adalah sikap  mental tersembunyi 

terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan 

tertentu, sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian yang 

berkepanjangan, namun konflik yang terjadi antara masyarakat Desa 

Kauman dengan masyarakat pendatang tidak sampai kearah yang 

demikian.9 

Dalam hubungan interaksi antar masyarakat tersebut, bentuk 

konflik yang terjadi antara masyarakat Kauman dengan masyarakat 

pendatang  berwujud dalam beberapa bentuk baik dengan para pedagang, 

santri dan peziarah. Melihat sekilas hubungan masyarakat Desa Kauman 

dengan para pedagang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa 

hubungan yang terjadi antara masyarakat Desa Kauman setempat dengan 

pedagang rentan terjadi konflik yang disebabkan oleh beberapa hal, antara 

lain muncul dalam bentuk protes terhadap masalah perpindahan lahan 

parkir kendaraan para peziarah yang akan mengunjungi makam Sunan 

Kudus. 

Pemindahan lahan parkir tersebut dirasa sangat merugikan dan 

sangat mempengaruhi pendapatan para pedagang yang berada di situ, 

                                                 
9  Wawancara dengan Bapak Baidlowi, ketua perkumpulan pedagang di komplek 

makam  pada tanggal 13 pebruari 2008 
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sebab lokasi tersebut sekarang menjadi sepi, padahal biasanya tempat 

tersebut sangat ramai dilewati oleh para pendatang yang ingin berziarah ke 

makam Sunan Kudus. Para pedagang mengaku sangat dirugikan atas 

pemindahan lahan parkir tersebut.                  

Salah satu pedagang yang bernama Ibu Nuryati mengaku sejak 

lahan parkir tersebut dipindah pendapatanya berkurang drastis, selain itu 

barang-barang dagangannya yang kebanyakan berupa makanan dan 

jajanan yang sifatnya tidak tahan lama banyak yang tidak habis dan 

terpaksa harus dibuang. Ibu Nuryati adalah salah satu dari sekian 

banyaknya pedagang yang berasal dari Desa Jagalan yang berdagang 

disitu selama kurang lebih 14 tahun. Ibu tersebut mempunyai 4 orang 

anak, dengan hasil berdagang itulah ibu Nuryati mampu memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari dan membiayai anak-anaknya sampai ke 

tingkat  sekolah menengah meskipun sekarang pendapatanya tidak seperti 

dulu.  

Selain itu bentuk protes yang dilakukan para pedagang adalah 

tentang masalah kepanitiaan suatu acara dalam  peringatan hari besar 

maupun tradisi-tradisi masyarakat setempat yang berkaitan dengan ziarah 

makam Sunan Kudus. Masyarakat setempat tidak pernah melibatkan 

secara langsung para pendatang dalam acara-acara tersebut, melainkan 

hanya sebatas undangan atau partisipan biasa. Padahal keberadaan para 

pedagang di tempat tersebut terhitung sudah sangat lama dan secara tidak 

langsung telah menjadi bagian dari masyarakat Kauman. 
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Adapun bentuk konflik yang lain berwujud dalam bentuk 

persaingan biasa dalam berbagai aktivitas berdagang, namun selain itu 

banyak juga masyarakat setempat yang saling menukar barang 

dagangannya dengan para pedagang.10 

 

b. Interaksi Masyarakat Desa Kauman dengan  Peziarah 

Kebanyakan para peziarah mengetahui makam Sunan Kudus 

karena sebelumnya telah melakukan kontak dengan peziarah lain yang 

pernah datang terlebih dahulu, dari situlah makam tersebut ramai di 

datangi peziarah. Kebanyakan peziarah memiliki tujuan yang sama yaitu 

meminta barokah, dengan persamaan tujuan itulah maka akan 

mempermudah jalannya komunikasi diantara peziarah lainya. Kebanyakan 

dari para peziarah yang berkunjung merasakan kedamaian ketika berada di 

makam Sunan Kudus. Selain itu para peziarah mengaku merasa lebih 

tenang hatinya setelah melakukan ziarah di makam Sunan Kudus. 

Interaksi yang terjadi antara peziarah dengan masyarakat sekitar 

hanya sebatas komunikasi secara langsung yang biasanya dilakukan secara  

berbincang-bincang dan tegur sapa. Komunikasi tersebut terjadi secara 

interpersonal atau hanya terbatas antara 2-3 orang saja. Fokus pembicaraan 

mereka kebanyakan lebih bersifat masalah pribadi atau pengalaman hidup. 

Komunikasi masa berupa tulisan pada papan pengumuman yang di tempel 

di tembok, tulisan tersebut mengandung pesan tertentu, seperti: himbauan, 

                                                 
10  Observasi di lokasi penelitian pada tanggal 15 Februari 2008 
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peraturan yang dibuat oleh masyarakat setempat melalui sebuah yayasan 

pengelola masjid menara dan makam Sunan Kudus (YM3SK) setempat.                

Di bawah ini ungkapan dari salah satu peziarah yang aktif 

mengunjungi makam Sunan Kudus: 

Nggeh, Kulo sering ngunjugi makam Sunan Kudus, meskipun jarak 
griyo kulo kaleh lokasi lumayan tebih, tapi kulo ikhlas, remen muruki 
makame. Kulo sampun terbiasa mriki nek kulo libur utawi mboten 
enten acara, dugi  makam kulo dzikir, maos yasin, ngirim do’a kagem 
arwah mugi-mugi nopo sing kulo suwun cepet terkabul.11 
 

Iya, saya sering berkunjung ke makam Sunan Kudus, meskipun jarak 
rumah dengan lokasi makam lumayan jauh, tapi saya ikhlas, senang 
mengunjungi makamnya. Saya sudah terbiasa kesini bila saya libur 
atau tidak ada acara, sampai di makam saya berdzikir, membaca surat 
yasin, mengirim do’a untuk arwah dengan tujuan semoga apa yang 
saya minta cepat terkabul.  
 

Bapak Bicharur Rahman adalah salah satu peziarah yang berasal 

dari kota Pati, hampir seminggu sekali rutinitas ziarah ke makam Sunan 

Kudus di lakukannya. Dia bekerja sebagai wiraswasta dan belum menikah, 

dia berharap dengan berziarah ke makam Sunan Kudus sagala apa yang 

menjadi hajatnya dapat di kabulkan oleh Allah Swt. Namun selain 

berziarah mengunjungi makam dia juga mengaku aktif dalam kegiatan 

yang berhubungan dengan tradisi ziarah di makam Sunan Kudus dan tidak 

sedikit masyarakat yang dia kenal di tempat itu bahkan sudah akrab 

dengan penjaga atau juru kunci yang bertugas di makam tersebut. 

Sedangkan dengan para peziarah, konflik tidak pernah terjadi. 

Yang terjadi biasanya hanya dalam bentuk keluhan yang disampaikan para 

                                                 
11  Wawancara dengan Bapak Bicharur Rahman, peziarah yang berasal dari kota Pati 

tanggal 14 februari 2008. 
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peziarah atas kenyamanan fasilitas yang ada di makam Sunan Kudus 

seperti keamanan dan terbatasnya tempat-tempat wudhu yang tidak 

representatif serta tempat istirahat yang sempit dan lain-lain.   

 

c. Interaksi Masyarakat Kauman dengan Para Santri.  

Hubungan para santri pendatang dengan masyarakat kauman 

Kudus dan masyarakat sekitar sangat  baik, namun terbatas sekali. Hal ini 

terbukti adanya sikap saling menyapa, menghormati terhadap yang lebih 

tua dan ikut menjaga kebersihan lingkungan serta juga berpartisipasi 

dalam kegiatan keagamaan yang  dilaksanakan oleh masyarakat setempat, 

Seperti aktif dalam setiap pengajian rutin dan kegiatan yang berkaitan 

dengan tradisi ziarah dimakam sunan kudus. 

Dalam masalah persaudaraan antara para santri pendatang dengan 

masyarakat desa kauman terjalin dengan harmonis dan dinamis, hal ini 

terbukti para santri sering bergaul dan berkomunikasi dengan masyarakat 

kauman dimanapun tempatnya. Hubungan itupun terlihat sangat erat dan 

adanya sikap saling membutuhkan antara santri pendatang dengan 

masyarakat Desa Kauman terwujud dalam kegiatan seperti diminta untuk 

mengisi pengajian ataupun yang lain.  

Selain itu para pendatang santri yang ada di Desa Kauman merasa 

sangat nyaman dan mengaku bahwa suasana disana sangat tenang dan 

merasa cocok digunakan untuk bersemedi ataupun menghafal, karena rata-

rata pendatang santri yang datang disana bertujuan untuk menuntut ilmu 
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atau tolabul ‘ilmi dan seringkali masyarakat desa kauman meminta 

beberapa santri untuk mengisi serta ikut berpartisipasi dalam acara-acara 

yang diadakan oleh masyarakat Desa Kauman seperti: acara pengajian, 

kirim do’a dan acara haul di makam sunan kudus, dll.  

Hal yang sama diungkapkan oleh M. Fitriansyah: 

Saya sering mengikuti kegiatan yang ada di sini, hal ini saya 
lakukan hanya sekedar mengisi waktu luang saya bersama teman-
teman pondok, karena selain berziarah, saya lebih menyukai 
bentuk-bentuk kegiatan yang yang berkaitan dengan ziarah seperti 
haul dan dandangan, karena lebih rame dan acaranya jarang saya 
jumpai di tempat tinggal saya. Selain itu kegiatan-kegiatan lain 
saya juga sering mengikuti pengajian rutinan habis sholat subuh12 

 
M. Fitriansyah pemuda yang berasal dari Surabaya, statusnya di 

Desa Kuman Kudus adalah sebagai santri yang mondok di pondok 

pesantren Mazro’atul Ulum yang lokasinya tidak jauh dari makam Sunan 

Kudus dan Masjid Menara. Dia sudah 2 tahun di Kudus dan belajar di 

pondok tersebut, dia mengaku menyukai suasana di sana dan senang 

dengan sikap masyarakat Kauman dan sekitarnya. Ungkapan tersebut tidak 

jauh berbeda dengan para santri lainya. 

Seperti kehidupan masyarakat lainnya, mereka menghendaki 

keselarasan dan keserasian dengan hidup saling menghormati agar tecipta 

kerukunan yang baik dalam  menjalani kehidupan bersama, untuk 

mewujudkan suasana masyarakat yang tentram, damai dan harmonis, 

masyarakat Kauman sering mengadakan pertemuan rutin sebagai wahana 

                                                 
12  Wawancara dengan M. Fitriansyah, santri yang berasal dari kota Surabaya, 

tanggal 14 februari 2008 di masjid menara 
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silaturahim dengan masyarakat pendatang khususnya para pedagang setiap 

satu bulan sekali di rumah bapak kepala Desa Kauman.13 

Dari pertemuan tersebut masyarakat Kauman dengan masyarakat 

pendatang saling mengenal satu sama lain dan mereka berusaha mengenal 

masyarakat yang lain secara lebih mendalam. Jadi, kebiasaan saling 

menyapa dan saling bertemu antara satu sama lain membuat hubungan 

mereka tidak sebatas dalam aspek formal saja melainkan juga dalam 

aktivitas sehari-hari lebih erat. Selain itu pranata-pranata yang ada di Desa 

Kauman di pandang cukup penting dalam proses interaksi antar 

masyarakat Kauman dengan masyarakat pendatang. 

Sementara itu konflik yang terjadi antara masyarakat setempat 

dengan para santri biasanya berwujud dalam bentuk kesalahpahaman yang 

sering menguma berupa “tuduhan” yang dialamatkan kepada santri. 

Misalnya; ketika ada salah seorang yang  mengaku merasa kehilangan 

barang atau sesuatu di sekitar masjid dan makam Sunan Kudus dan sifat 

merugikan masyarakat setempat, masyarakat Kauman cenderung 

menjadikan santri sebagai pihak tertuduh. Hal tersebut secara tidak 

langsung akan menimbulkan ketidaknyamanan dan dapat mempengaruhi 

hubungan antara masyarakat Kauman dan dari pihak santri. 

Persoalan-persoalan yang demikian baik sedikit atau banyak pada 

akhirnya akan menjadi bara dalam sekam yang memunculkan konflik 

ketika tidak dicarikan formulasi penyelesaianya.  Begitu sebaliknya, 

                                                 
13  Wawancara  dengan Bapak Rofiqul Hidayat, Kepala Desa Kauman pada tanggal 

14 pebruari 2008. 
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masyarakat Kauman kadang cenderung melihat para santri sebagai orang 

yang tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan masyarakat. Pada 

giliranya, di daerah ini cenderung terjadi semacam kecurigaan secara 

terus-menerus dan tidak mendasar yang sebenarnya dikarenakan tidak 

adanya komunikasi. Tetapi “konflik” seperti itulah yang memang terjadi 

antara masyarakat Kauman dengan santri yang statusnya sebagai 

pendatang sementara. 

Dari hasil wawancara diatas, para masyarakat yang datang di Desa 

Kauman baik para pedagang, santri dan peziarah tentunya harus mampu 

berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Dalam hal ini masyarakat 

pendatang harus mengikuti norma-norma yang telah di bangun masyarakat  

Desa Kauman setempat, khususnya yang berkaitan dengan tradisi ziarah di 

makam Sunan Kudus, biasanya masyarakat yang lain secara spontan ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, karena bentuk aktifitas khususnya 

yang berkaitan dengan keagamaan tersebut adalah bagian dari norma atau 

tradisi yang telah lama dijalankan masyarakat Desa Kauman sejak lama. 

     

B. Agama Sebagai Perekat Harmoni Sosial 

Pada dasarnya agama dan masyarakat saling mempengaruhi, 

agama mempengaruhi jalannya masyarakat, selanjutnya pertumbuhan 

manusia mempengaruhi pemikiran terhadap agama. Perilaku keagamaan 

merupakan sesuatu yang timbul dari pergaulan antara sesama manusia 

sebagai makhluk sosial dan makhluk yang berbudaya. Sebagai makhluk 
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yang berbudaya tentunya manusia mengalami perubahan. Sedangkan 

perubahan tersebut terjadi karena adanya akulturasi, yaitu; proses yang 

terjadi dalam satu kelompok manusia pendukung suatu kebudayaan, 

terjadi kontak dengan unsur kebudayaan luar dengan budaya yang telah 

ada dan lambat laun kebudayaan lain yang masuk bisa diterima oleh 

masyarakat setempat.  

Dalam pengertian ini agama merupakan salah satu bentuk perilaku 

yang terlembaga. Agama dengan kedekatannya pada sesuatu yang berada 

di luar nalar telah memberikan suatu pandangan realitas yang terjadi pada 

masyarakat luas.14 Maka, agama termasuk juga tokoh agama sebagai salah 

satu unsur lembaga dalam sebuah sistem sosial, dalam hal ini para 

pendatang yang berada di Desa Kauman sebagai komponen yang beragam 

serta bersifat kompleks. 

Interaksi sosial masyarakat dengan pendatang sudah tercipta cukup 

baik di Desa Kauman. Hal tersebut dapat dijumpai dalam pergaulan 

sehari-sehari baik dalam bidang sosial budaya, ekonomi dan agama yang 

tampak harmonis serta hubungan yang tanpa gejolak dan tanpa masalah 

yang pelik. Untuk memahami faktor perekat tidak dapat dilewatkan peran 

penting aktifitas keagamaan karena mayoritas masyarakat setempat dan 

pendatang adalah beragama Islam dan agama digunakan sebagai kunci 

utama pembentukan sistem sosial yang harmonis. Hal tersebut sesuai juga 

                                                 
14  Thomas FO Dea, Sosiologi Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 3 
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dengan ciri kebudayaan masyarakat setempat yang sangat memegang 

konsep harmoni yang cenderung bersikap akomodatif terhadap orang lain.    

Hubungan harmoni tersebut salah satunya ditunjukkan masyarakat 

pendatang dalam berbagai Aktivitas keagamaan. Aktivitas keagamaan 

tersebut merupakan kegiatan yang mengandung nilai-nilai dan unsur dari 

agama, adapun bentuk-bentuk interaksi yang terbangun dalam tradisi 

ziarah di makam Sunan Kudus antara masyarakat pendatang dengan 

masyarakat Desa Kauman yang bersifat Keagamaan, antara lain: 

a. kegiatan Pengajian 

Aktivitas ini dilaksanakan oleh masyarakat pendatang dan 

masyarakat Kauman secara rutin, seperi pengajian malam rabu, 

malam jum’at dan pengajian kitab sehabis sholat subuh. Aktivitas 

tersebut sudah menjadi rutinitas masyarakat Kauman, dimana 

setiap masyarakat baik bapak-bapak maupun ibu-ibu serta 

masyarakat pendatang yang berada disitu aktif dalam mengikuti 

pengajian tersebut.15 

Pengajian di wilayah ini biasanya tergantung dari 

pelaksanaannya dan jenis pengajiannya. Jika pengajiannya rutinan 

tidak perlu menggunakan undangan, tetapi jika pengajiannya dalam 

rangka menyambut hari besar Islam ataupun kegiatan besar yang 

berhubungan dengan tradisi-tradisi setempat khususnya yang 

berhubungan dengan tradisi-tradisi setempat khususnya yng 

                                                 
15  Wawancara dengan Bapak Sugito, kepala Desa Langgar Dalem pada tanggal 13 

februari 2008 
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berhubungan dengn keberadaan makam dan masjid Sunan Kudus 

mereka menggunakan undangan untuk masyarakat setempat dan 

masyarakat pendatang. Menurut para pedagang, kegiatan-kegiatan 

tersebut bisa menambah wawasan tentang ilmu agama dan karena 

sering bertemu dalam acara tersebut membuat hubungan antara 

masyarakat Kauman dengan masyarakat pendatang semakin dekat. 

Adapun bentuk keagamaan pengajian rutin yang melibatkan 

masyarakat pendatang dengan masyarakat setempat, antara lain: 

1. Pengajian malam senin yaitu Pembacaan kitab al-Barzanji yang 

dilakukan di tajug16  

2. Pengajian jum’at pagi  

  pengajian kitab tafsir al-Jalalain. pengajian ini dilakukan 

setelah sholat subuh sampai matahari terbit yang dipimpin 

langsung oleh KH. Sya’roni ahmadi. 

3. Pengajian malam selasa  

pengajian kitab Fatahul Mubin yang dipimpin oleh KH. Ma’ruf 

irsyad. 

4. Pengajian umum malam jum’at selesai sholat isya’.  

Pengajian umum masyarakat kauman dengan pembacaan kitab al-

Barzanji dan tahlil yang dilakukan di Tajug tempat berkumpulnya warga 

sekitar. 

                                                 
16 Menurut prof. Kraemer: Tajuk ialah masjid-masjid kecil di daerah pasundan, 

sedangkan di jawa tengah lebih dikenal dengan sebutan “langgar” sedangkakn di 
Minangkabau dengan sebutan “surau”. Solichin Salam, Ja’far Shadiq Sunan Kudus (Kudus: 
Menara kudus 1986), hlm. 31 
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b. Sholat Secara Berjama’ah 

Aktifitas sholat lima waktu secara berjama’ah berjalan dengan 

baik dan merupakan aktifitas yang tidak bisa ditinggalkan oleh 

masyarakat Kauman dan sekitarnya, karena sholat secara 

berjama’ah sudah menjadi tuntutan bagi setiap muslim yang 

beragama Islam di sana. Hal tersebut sesuai dengan keadaan yang 

terjadi di masjid menara Kauman Kudus, masjid tersebut akan 

sangat ramai bila waktu sholat tiba.  Kebiasaan tersebut berjalan 

sampai sekarang dan secara tidak langsung masyarakat yang 

tergolong para pendatang ikut melaksanakan sholat secara 

berjama’ah di masjid Menara, seperti yang diungkapkan oleh 

bapak M. Firdaus: 

“Kalo waktunya sholat dan adzan telah berkumandang, 
saya langsung menutup toko dan segera pergi ke masjid. 
Rasanya tidak enak dan malu dengan masyarakat sekitar 
bila tidak ikut sholat berjama’ah, karena selain kita 
mendapat pahala, rasanya batin kita juga tenang bila 
menjalankannya.” 

 

Melihat kenyataan tersebut dalam melaksanakan kegiatan 

sholat berjama’ah para pedagang juga berdo’a mengharap barokah 

serta keuntungan dari dagangannya. Para pedagang biasanya rata-

rata memulai aktivitasnya pada pagi hari sampai malam hari yang 

dimulai sekitar pkl. 08.00-21.30 setiap harinya. Adapun barang-

barang yang dijual para pedagang di sekitar makam dan masjid 

Sunan Kudus antara lain jenis makanan kecil atau oleh-oleh khas 
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kota setempat, toko buku atau kitab-kitab, toko peralatan sholat, 

toko pakaian muslim serta menyediakan barang-barang kebutuhan 

sehari-hari, namun selain itu di sana juga terdapat banyak warung 

yang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman.  

Pada dasarnya setiap kehidupan berkelompok dalam 

masyarakat terdapat pola-pola interaksi tertentu yang melibatkan 

dua orang atau lebih kemudian secara bersama-sama memiliki 

tujuan yang diwujudkan dengan tindakan yang berpola dengan 

tujuan hubungan tersebut dapat berjalan dengan baik dan terarah 

sesuai dengan tujuan dan norma yang telah di sepakati bersama. 

Pada tahapan ini umumnya akan terjadi proses timbal balik 

antara kedua kelompok masyarakat. Proses interaksi tahap awal itu, 

sampai pada tataran tertentu tidak mengalami hambatan. 

Masyarakat pendatang dalam aktifitas sehari-harinya tentu akan 

bersentuhan secara langsung dengan masyarakat sekitar untuk 

mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat 

Kauman, mereka  harus dapat beradaptasi dengan lingkungan yang 

ada. Dalam kehidupan bermasyarakat inilah berbagai bentuk tradisi 

kebudayaan yang dimiliki setiap individu menjadi bersifat kohesif, 

yang menyatukan keanekaragaman budaya dengan sistem 

keyakinan keagamaan.       
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         BAB IV 

FAKTOR PEREKAT HARMONI SOSIAL MASYARAKAT DESA KAUMAN 

DENGAN MASYARAKAT PENDATANG DALAM TRADISI ZIARAH 

 

Interaksi sosial yang terjadi di Desa Kauman terbagi dalam beberapa kelompok 

masyarakat, antara lain masyarakat Desa Kauman dengan masyarakat pendatang yang terdiri 

dari para pedagang, para santri dan peziarah. Di sinilah pribadi masing-masing individu yang 

satu dengan yang lain saling berhubungan tanpa membedakan–bedakan antara satu dengan 

yang lain. interaksi tersebut dapat dikatakan sebagai kontak hubungan yang terjalin dalam 

suatu komunitas yang terasa lebih hidup karena suasana keterbukaan dan ketulusan 

terpelihara atau terjaga.  

Sesuai dengan pengamatan dan hasil wawancara di lokasi pene;itian Interaksi sosial 

yang terjadi antara masyarakat Kauman dengan masyarakat pendatang tersebut berjalan 

sesuai dengan apa yang ada di dalam masyarakat tersebut. Masyarakat Kauman merupakan 

masyarakat yang agamis dan sangat menjunjung tinggi agamanya. Hal tersebut ditunjukkkan 

dengan banyaknya aktifitas keagamaan yang dilakukan setiap harinya bahkan masyarakat 

setempat mempunyai adat atau tradisi mengunjungi makam Sunan Kudus. Hal tersebut sesuai 

dengan penuturan salah satu santri yang ada di Desa Kauman: 

“Masyarakat di sini terlihat sangat patuh terhadap agama dan ajarannya, selain ibadah 
wajib yang tidak pernah ditinggalkan, masyarakat di sini juga menjalankan berbagai 
bentuk ibadah sunnah, salah satunya adalah sangat mengkultuskan ziarah ke makam 
Sunan Kudus setiap malam rabu dan malam jum’at”1 

 
Dari rutinitas masyarakat Kauman seperti yang tertulis diatas secara langsung 

maupun tidak langsung masyarakat pendatang baik yang telah lama tinggal atau belum lama 

                                                 
  1  Wawancara dengan santri yang bernama Khoirudin di Masjid Menara pada tanggal 16 februari 

2008 
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berada di tempat tersebut sudah memahami dan mengerti keadaan di sana dan secara tidak 

sadar para pendatang mengikuti kebiasaan yang ada. Dari pengalaman hidup masyarakat 

diatas, tentunya ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Karena itu, untuk 

mendeskripsikan faktor perekat dari hasil interaksi sosial antara masyarakat Desa Kauman 

dengan masyarakat pendatang dalam tradisi ziarah di makam sunan Kudus, antara lain: 

 

A. Faktor Agama  

Faktor ini merupakan perilaku sosial keagamaan yang terdapat pada diri setiap 

masyarakat yang berhubungan langsung dengan individu yang  sifatnya pribadi. Karena 

setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia tidak lepas dari faktor yang mempengaruhi 

atau mendukungnya khususnya agama. Peran agama dalam hal ini sangat berpengaruh 

terhadap hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Di dalam 

agama tersimpan sebuah kekuatan besar yang mampu menyatukan pikiran dan tindakan 

dalam menunjukkan keyakinan dalam beragama. Hal tersebut sesuai dengan penuturan 

Kepala Desa kauman: 

“Hampir seluruh masyarakat di Desa Kauman dan sekitarnya tergolong          
masyarakat    muslim yang taat dan tawadhu’ terhadap ajaran agama, hamper 
kegiatan sunnah dilestarikan seperti: sholawatan, dzikir atau istighosah akbar, 
pengajian kitab kuning, pengajian kitab simtut duror di laksanakan masyarakat 
di sini”2 

 
Agama islam merupakan agama rohmatan lil ‘alamin yang di bawa oleh nabi 

Muhammad SAW, yang diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang 

sejahtera lahir dan batin. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana 

seharusnya manusia menyikapi hidup dalam kehidupan agar lebih bermakna dalam arti 

                                                 
2  Wawancara dengan Bapak Rofiqul Hidayat, Kepala Desa Kauman, pada tanggal 17 Februari 2008 
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yang seluas-luasnya. Nilai budaya dalam keyakinan umat Islam bersumber dari alqur’an 

dan assunah. 

Dengan budaya dan nilai-nilai islam itulah masyarakat dapat saling mengisi dan 

terintegrasi karena kesamaan unsur esensial. Esensi budaya adalah pengetahuan, 

sedangkan sumber dari nilai-nilai islam juga pengetahuan yang mengendap dalam pola 

dan tata pikir yang berfungsi untuk merespon setiap stimulus dari lingkungan sosial, baik 

melalui simbol-simbol, tradisi serta bahasa.3 

Agama dalam kehidupan sosial mempunyai dua fungsi yang erat hubungannya 

dengan cita-cita agama. etika agama dalam kehidupan individu baik dari kelas sosial  dan 

group sosial, perseorangan dan kolektivitas yang mencakup kebiasaan dan cara masing-

masing dalam menjalankan kegiatan serta menyangkut organisasi dan fungsi dari 

lembaga keagamaan, sehingga agama dan masyarakat berwujud kolektifitas ekspresi 

nilai-nilai kemanusiaan yang mempunyai seperangkat arti yang mencakup perilaku 

sebagai pegangan individu (way of life).4 

Fungsi agama dalam pengukuhan nilai-nilai bersumber pada kerangka yang 

bersifat sakral, yang mempunyai kekuatan memaksa istimewa. Sedangkan fungsi agama 

di bidang sosial adalah sebagai fungsi penentu, di mana agama menciptakan suatu ikatan 

bersama, baik diantara anggota masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial 

yang mempersatukan mereka.5 Hal tersebut di dukung dengan penuturan Bapak Kepala 

Desa Langgar Dalem:  

                                                 
3  Amin Abdullah, Agama dan Pluralitas Budaya Lokal (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 

2003), hlm. 188 
 
4  Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial (Bandung: Eresco, 1991), 

Edisi revisi, hlm. 218 
 
5  Ibid …………………..hlm. 222 
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“Rata-rata masyarakat di Desa ini masyarakat yang tergolong Islam yang 
berfaham Nahdatul Ulama, hal itu terlihat dalam setiap aktifitas sehari-hari yang 
dilakukan masyarakat, khususnya aktifitas yang berhubungan dengan 
keagamaan. Aktifitas tersebut tidak hanya melibatkan masyarakat dari dalam 
tetapi juga terbuka untuk umum atau masyarakat sekitar Desa Kauman. 
Masyarakat setempat dan sekitarnya banyak yang mengikuti dan menghadiri 
kegiatan tersebut. Karena ekaktifannya, menjadikan hubungan diantara 
masyarakat setempat dan sekitarnya sangat dekat dan hubungan silaturahim 
terjaga dengan baik”6 

 
Islam merupakan agama yang mempunyai karakteristik yang universal, dan 

mempunyai pandangan hidup mengenai persamaan, keadilan, takaful (tanggung jawab), 

kebebasan dan kehormatan serta konsep teosentrisme yang humanistik sebagai nilai inti 

dari seluruh ajaran islam.7  

Agama sangat mempengaruhi sikap dan perilaku dari setiap masyarakat. Agama 

bagi sebagian orang adalah sebagai sesuatu yang suci dan profan, memuat norma atau 

nilai yang universal yang mengatur kehidupan manusia, tetapi di lain pihak agama juga 

sebagai alat pengikat, penghambat kemajuan bahkan dianggap pemicu konflik. Disinilah 

sebuah keyakinan dalam diri masyarakat di butuhkan.  

 

B. Faktor Ekonomi 

Di seluruh segi kehidupan manusia, faktor ekonomi sangat berpengaruh  pada 

sendi kehidupan dalam setiap lapisan masyarakat serta merupakan penggerak aktivitas 

manusia. Selain itu Ekonomi sangat berpengaruh terhadap gerak nafas untuk melakukan 

segala bentuk kegiatan. Dengan kesadaran akan pentingnya ekonomi, maka akan 

membuat manusia berlomba dan semangat dalam usaha mencari penghidupan yang lebih 

                                                                                                                                                             
 
6  Wawancara dengan Bapak Sugito, Kepala Desa Langgar Dalem, pada tanggal 12 februari 2008 Pkl. 

09.00 Wib 
 
7  Kuntowijoyo, Paradigma Islam (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 229 
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baik, karena dengan ekonomi yang cukup dan memadai maka akan tercipta  suatu 

ketentraman dalam kehidupan dan beban hidup dalam masyarakat akan sedikit berkurang 

serta dalam menjalankan aktifitas sehari-hari masyarakat merasa lebih ringan. 

Dalam hal ini faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan mendasari 

hubungan interaksi masyarakat Kauman dengan masyarakat pendatang. Sebab, dengan 

perekonomian yang baik manusia mampu dan berusaha untuk  mencukupi kebutuhan 

hidupnya. Faktor ekonomi juga penting bagi kelangsungan hidup manusia, sebagai 

masyarakat yang berpotensi dalam bidang perdagangan, pengusaha dan pengrajin. 

Karena bagi mereka bekerja adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk 

mendapatkan rezeki yang halal dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, selain 

itu faktor ekonomi juga dapat menyebabkan persaingan dan menimbulkan masalah dalam 

masyarakat. 

Hal diatas sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu pedagang yang ada di 

sana: 

“Saya terpaksa berdagang disini sebab ingin membantu suami, karena saya 
merasa pendapatan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga 
sehari-hari. Selain itu, hal tersebut saya lakukan untuk mengisi waktu luang 
saya”8 

 
Berangkat dari keberagaman kondisi ekonomi inilah yang menjadi faktor utama 

dari para masyarakat pendatang di Desa Kauman. Para pendatang mayoritas adalah 

masyarakat yang mempunyai jumlah keluarga besar, dengan jumlah yang besar inilah 

maka permasalahan yang di hadapi dalam kehidupan rumah tangga semakin kompleks. 

Sehingga, faktor ekonomi sangat penting, karena antara status sosial yang tinggi dan 

                                                 
8  Wawancara dengan ibu Qurotul A’iny pedagang dari Bekasi Jawa Barat pada tanggal 12 februari 

2008 
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rendah mempunyai motif yang sama, yaitu perbaikan ekonomi dan untuk  ketenangan 

jiwa.9 

Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh seorang santri, bahwa keberadaannya 

di Desa Kauman sangat ekonomis sekali, meskipun jarak dengan tempat tinggalnya 

sangat jauh, namun dengan mondok di sini, biaya hidup sehari-hari sangat murah 

dibanding biaya kuliah di perguruan tinggi.10 

Berbagai motif diatas merupakan salah satu hal yang mendorong para masyarakat 

para pendatang melakukan aktifitas ekonomi dengan harapan apa yang dilakukannya di 

Desa Kauman mendapatkan kemudahan, keuntungan yang besar dan halal, kelancaran 

serta mendapat barokah dari Allah swt dalam usaha berdagang maupun dalam urusan 

yang lain 

  

D. Faktor Tradisi dan Kebiasaan Hidup  

Dalam pergaulan sehari-hari setiap manusia memerlukan kepuasan, baik di bidang 

spiritual atau materiil. Kebutuhan masyarakat tersebut sebagian besar dapat dipenuhi oleh 

kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Budaya mengatur manusia agar 

dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menetukan sikap bila 

berhubungan dengan orang lain. Karena pabila manusia hidup sendiri tidak ada manusia 

lain yang merasa terganggu oleh tindakannya, akan tetapi setiap orang bagaimanapun 

hidupnya ia akan selalu menciptakan kebiasaan bagi dirinya. 

                                                 
9  Wawancara dengan ibu Khofifah, Pedagang yang berasal dari Sidoarjo Surabaya, pada tanggal 13 

Februari 2008. 
 
10  Wawancara dengan Moh. Fitriansyah, Santri yang berasal dari Surabaya pada tanggal 13 Februari 

2008 
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Kebiasaan merupakan suatu perilaku pribadi sebagai perwujudan kemauan atau 

keinginan seseorang untuk berbuat sesuatu. Kebiasaan tersebut menunjuk pada suatu 

gejala bahwa seseorang di dalam tindakannya selalu ingin melakukan hal-hal yang teratur 

baginya bahkan kebiasaan tersebut dijadikan sebagai patokan oleh orang lain. Kebiasaan 

tersebut dijadikan rutinitas yang teratur oleh seseorang yang kemudian dijadikan sebagai 

dasar bagi hubungan antar masyarakat. Sehingga, tingkahlaku atau tindakan masing-

masing dapat diatur dan menimbulkan norma atau kaidah dari dalam masyarakat sesuai 

dengan kebutuhan (adat-istiadat).11 

Sedangkan sebagai masyarakat yang bersosial, para pendatang merupakan 

individu yang menjadi bagian penting dari masyarakat  Desa Kauman. Hal ini disebabkan 

karena setiap manusia tidak dapat hidup sendiri antara satu dengan yang lain. Interaksi 

tersebut terjadi karena manusia saling mengenal, membantu dan bertukar pengalaman 

serta saling memahami kebutuhan dan tujuan masing-masing dalam hidup bersama. 

Dalam hal ini masyarakat Kauman mempunyai suatu adat dan kebiasaan yang sering 

dilakukan dalam kesehariannya yaitu melakukan ziarah ke makam wali dan melakukan 

peringatan-peringatn yang berkaitan dengan adat tersebut.  

Tradisi ziarah ke makam berfungsi sebagai media sosial, yaitu sebagai obyek 

sikap emosional yang menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang. Seperti yang 

diketahui bahwa makam sunan kudus sekaligus masjid menara merupakan sarana yang 

memungkinkan seluruh masyarakat pendatang dan masyarakat Desa Kauman dan 

sekitarnya saling berinteraksi atau melakukan kontak sosial. Dengan kontak tersebut 

                                                 
11  Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 177-

181 
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maka munculah suatu budaya yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sebagi 

produk dan aktifitas antar masyarakat dalam berinteraksi.  

Kontak tersebut dipertemukan dengan cara memperingati acara haul Sunan 

Kudus, mauludan, tradisi dandangan yang dilakukan setiap tahun berkaitan dengan 

sejarah Sunan Kudus serta kegiatan pengajian rutin setiap malam selasa dan jum’at, 

pengajian kitab al-jalalain jum’at pagi setelah sholat subuh serta PHBI yang di 

laksanakan di masjid menara dan makam sunan kudus. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

wawancara dengan santri pendatang yang ada di Desa Kauman:  

Saya menyukai tradisi dan kegiatan yang ada di Desa kauman, seperti perayaan 
maulid Nabi, acara dandangan menyambut bulan puasa dan haul. Kegiatan 
tersebut tiap tahun dilaksanakan oleh masyarakat sini, dan saya merasa senang 
karena dari tradisi atau kegiatan tersebut bagi saya dan santri lainnya seperti 
mendapatkan berkah karena banyak makanan gratis.12  
 
Selain kontak sosial dalam kehidupan masyarakat pendatang dengan masyarakat 

Desa Kauman juga menggunakan komunikasi sabagai sarana berinteraksi. Karena 

komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam mencipatakan kondisi yang 

eklusif dalam mempertebal rasa aman, tentram serta ikut memberikan pegangan dalam 

mematuhi sikap dan tingkah laku antara masyarakat pendatang dengan masyarakat 

Kauman dan sekitarnya. Keadaan masyarakat akan mempengaruhi proses pertemuan dan 

pencampuran, karena proses tersebut mengalami perubahan struktur dan sifat dari 

kebudayaan yang saling bertemu, meskipun perubahan struktur tersebut  tidak begitu 

tampak, namun masing-masing masyarakat dapat menonjolkan apa yang menjadi 

identitasnya.   

Budaya merupakan susunan unsur-unsur yang berisikan dasar-dasar hakiki dari 

masyarakat. Sub-sistem sosial merupakan pedoman-pedoman masyarakat dalam 
                                                 

12  Wawancara dengan Sdr. Khoirudin, pedagang dari kota Pati, pada tanggal 13 Februari 2008.  
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bertingkah laku atas dasar nilai-nilai. Selanjutnya kepribadian berisikan sikap atau 

kecenderungan untuk bertingkah laku terhadap manusia, benda maupun keadaan-keadaan 

tertentu.13 

Sub-sistem budaya memberikan jawaban terhadap masalah-masalah mengenai 

faktor-faktor dasar kehidupan manusia yang pada hekekatnya berkisar pada falsafah atau 

pandangan hidup. Dari falsafah tersebut kemudian terwujud di dalam sistem nilai-nilai, 

yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang 

harus dihindari.14Secara keseluruhan, komponen tersebut  merupakan sistem sosial yang 

berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini masyarakat pendatang 

merupakan komunitas normatif yang tindakannya mewarnai  tradisi ziarah di makam 

sunan kudus setempat.  

Komunitas normatif merupakan pengaruh waktu, kebutuhan untuk mobilitas dan 

menyusun sumber serta perlunya sebuah kontrol sosial antara para anggota kelompok 

atau individu untuk tujuan yang dirasakan. Komunitas normatif muncul dari pengalaman 

persaudaraan yang tidak begitu menonjolkan kegunaannya, hal ini nampak dari hubungan 

yang ada dalam bidang religious dan ukhuwah islamiyah yang terjadi antar kelompok 

atau individu dengan sesama pendatang yang berada di Desa Kauman tanpa memandang 

adanya erbedaan dalam kelas ataupun struktur sosialnya. 

Para pendatang yang berada di Desa Kauman telah banyak memberikan pengaruh 

yang besar terhadap masyarakat Desa Kauman. Pengaruh yang pertama yaitu dari para 

pendatang terhadap masyarakat Desa Kauman dan masyarakat di sekitar masjid menara 

                                                 
13 Soerjono Soekanto Teori Sosiologi tentangPribadi dalam Masyarakat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1982), hlm 72 
 
14  Ibid…………………….hlm. 74 
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dan makam sunan kudus, sedangkan pengaruh yang kedua berasal dari masyarakat 

pendatang dengan pendatang yang lain yang berada di Desa Kauman. 

Tradisi ziarah di makam para wali merupakan salah satu akar kebudayaan yang 

telah berkembang pada masyarakat khususnya di Desa Kauman Kudus. tradisi ziarah dan 

sejenisnya tersebut sudah ada berjalan zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. 

Dalam melakukan ziarah tersebut terdapat ketentuan yang menjadi prinsip bagi setiap 

orang untuk tidak meyakini kekuatan selain Allah SWT. Jika melihat tradisi ziarah di 

desa Kauman tersebut dapat dikatakan merupakan simbol ajaran Islam sebagai rasa 

solidaritas antar sesama umat muslim.  
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                BAB V 

             PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pola interaksi sosial antara masyarakat pendatang dengan masyarakat Desa Kauman 

dalam tradisi ziarah di makam sunan Kudus adalah Interaksi yang sifatnya lebih 

mengarah pada keharmonisan (asosiatif) namun terdapat juga beberapa pertentangan 

(disosiatif) yang sifatnya manifest, namun tidak sampai adanya konflik yang berakibat 

pada perpecahan. sbb: 

 a). Interaksi masyarakat Kauman dengan pedagang 

  Hubungan yang harmonis antara pedagang dengan masyarakat Desa kauman 

ditunjukkan para pedagang bersikap ramah dan bersikap baik terhadap pembeli dan 

selalu berpartisipasi aktif dalam mengikuti aktifitas keagamaan yang ada di Desa 

Kauman. Sedangkan konflik yang terjadi antara masyarakat Kauman dengan pedagan 

antara lain sikap protes terhadap masalah perpindahan lahan parkir kendaraan para 

peziarah yang akan mengunjungi makam Sunan Kudus dan sikap protes tentang 

kepanitiaan suatu acara dalam peringatan hari besar maupun tradisi-tradisi masyarakat 

yang berkaitan dengan ziarah makam Sunan Kudus.  

b). Interaksi masyarakat Kauman dengan peziarah 

 Hubungan harmonis antara masyarakat Kauman dengan peziarah ditunjukkkan 

dengan adanya komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dan secara 

personal maupun kelompok (massa) yang berkaitan dengan masalah pribadi atau 

pengalaman hidup. Sedangkan bentuk konflik tidak pernah terjadi. 
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c). Interaksi masyarakat Kauman dengan para santri  

 Hubungan harmonis ditunjukkan dengan adanya sikap saling tegur sapa dan 

menghormati orang yang lebih tua, selain itu para santri ikut menjaga kebersihan serta 

juga berpartisipasi dalam kegiatan khususnya keagamaan masyarakat setempat. 

Sedangkan konflik yang terjadi biasanya dalam bentuk kesalahpahaman yang sering 

menguma berupa “tuduhan” yang dialamatkan kepada santri. 

2. Faktor perekat proses interaksi sosial tersebut, antara lain: 

 a). Faktor Agama  

       Agama merupakan sesuatu yang dapat menjamin terwujudnya kehidupan 

manusia yang sejahtera lahir dan batin. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk 

tentang bagaimana seharusnya sesama manusia menyikapi hidup, saling menghargai 

dan menghormati antar sesama dalam kehidupan agar kebersamaan lebih bermakna 

dalam arti yang seluas-luasnya. 

b). Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi merupakan dasar hubungan interaksi masyarakat disana. 

Karena secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap sektor pemerintahan 

setempat dan untuk para pendatang pribadi, mempunyai pengaruh terhadap 

perekonomian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Faktor ekonomi juga penting 

bagi kelangsungan hidup manusia, sebagai masyarakat yang berpotensi dalam 

bidang perdagangan, pengusaha dan pengrajin. Namun, faktor ekonomi juga dapat 

menimbulkan persaingan dan menyebabkan masalah. 

c). Faktor  Adat atau tradisi setempat  

 Sebagai masyarakat sosial masyarakat pendatang dan masyarakat Kauman 

tidak dapat hidup sendiri antara satu dengan yang lain. Interaksi tersebut terjadi 

karena manusia saling mengenal, saling membantu dan saling bertukar pengalaman. 
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B. Saran-Saran 

1.  Untuk masyarakat pendatang, hendaknya lebih memahami arti atau makna dari 

tradisi keagamaan yang telah ada dan berusaha ikut melestarikan, berpartisipasi 

dan menghargai segala bentuk tradisi atau budaya yang berkaitan dengan tradisi 

ziarah yang ada di Desa Kauman. 

2. Untuk masyarakat Desa Kauman, hendaknya dalam melestarikan dan menjaga 

tradisi yang ada untuk melibatkan masyarakat pendatang yang telah cukup lama 

bertempat tinggal di Desa Kauman agar kedekatan emosional antar masyarakat 

setempat dengan masyarakat pendatang dapat lebih erat dan tercipta suasana yang 

harmonis. 

3.   Untuk peneliti, penulis berharap dengan hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi untuk penelitian selanjutnya, meskipun dalam kenyataannya masih 

banyak kekurangan di dalamnya. Oleh sebab itu penulis minta ma’af atas segala 

kekurangan dan kesalahan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. 

Wassalam………….. 
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LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA  

 

A. Pendatang:  

1. Nama, Alamat, Umur dan pekerjaan? 

2. Apa yang mendorong anda untuk datang ke Desa Kauman? 

3. Apakah anda sering melakukan komunikasi dengan masyarakat Kauman? 

4. Apa yang mendorong anda untuk berkomunikasi dengan masyarakat? 

5. Bagaimana tanggapan anda terhadap masyarakat Kauman dalam hal agama, kepercayaan, 

kebiasaan dsb. Apakah hal tersebut berpengaruh terhadap hubungan anda dengan 

masyarakat Kauman? 

6. Bagaimana sikap masyarakat Kauman dan sekitarnya terhadap keberadaan anda disini? 

7. Bagaimana Tanggapan anda terhadap kebiasaan kehidupan masyarakat Kauman? 

8. Apa yang anda rasakan setelah cukup lama berada di tengah-tengah masyarakat Kauman? 

9. Kegiatan apa saja yang ada di Desa Kauman? 

10. Apakah anda sering mengikuti kegiatan yang ada disini? 

11. Bagaimana hubungan anda dengan masyarakat Kauman? 

12. Harapan apa yang anda inginkan dari masyarakat Kauman? 

13. Bagaimana suasana di Desa Kauman? 

14. Apakah anda juga sering melakukan ziarah di makam Sunan Kudus? 

15. Apakah ada tradisi lain yang berkaitan dengan tradisi ziarah di Desa Kauman? 

16. Apakah anda sering mengikuti atau menikmamti tradisi tersebut? 

17. Bagaimana pendapat anda tentang tradisi tersebut? 



B. Masyarakat Kauman: 

1. Nama, Alamat, Umur dan Pekerjaan? 

2. Apakah anda sering berkomunikasi dengan para pendatang di sini? Dalam hal apa saja? 

3. Bagaimana tanggapan anda terhadap masyarakat pendatang? 

4. Bagaimana hubungan sehari-hari anda terhadap masyarakat pendatang? 

5. Bagaimana Sikap pendatang terhadap anda dan masyarakat setempat? 

6. Apa yang anda rasakan atas keberadaan makam dan masjid Sunan Kudus di sini? 

7. Apakah anda juga sering berziarah mengunjungi makam Sunan Kudus? 

8. Apakah masyarakat pendatang selalu mengikuti kegiatan yang ada di sini? 

9. Harapan apa yang anda ingnkan dari masyarakat pendatang? 

10. Apakah ada pengaruh yang anda rasakan atas keberadaan masyarakat pendatang di sini? 
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MAKAM DAN MASJID MENARA KUDUS 
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