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Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 

1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ……….. tidak dilambangkan أ

 Bā‘ b be ة

 Tā‘ t te ت

 Śā‘ ś es titik atas ث

 Jim j je ج

 Hā‘ h ح
∙ 

ha titik di bawah 

 Khā‘ kh ka dan ha خ

 Dal d de د

 Źal ź zet titik di atas ذ

 Rā‘ r er ز

 Zai z zet ش

 Sīn s es س

 Syīn sy es dan ye ش

 Şād ş es titik di bawah ص

 Dād d ض

∙ 

de titik di bawah 

 Tā‘ ţ te titik di bawah ط

 Zā‘ Z∙ zet titik di bawah ظ

 Ayn …‗… koma terbalik (di atas)‗ ع

 Gayn g ge غ

 Fā‘ f ef ف
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 Qāf q qi ق

 Kāf k ka ك

 Lām l el ل

 Mīm m em و

ٌ Nūn n en 

 Waw w we و

ِ Hā‘ h ha 

 Hamzah …‘… apostrof ء

 Yā y ye ي

 

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 

 

 ditulis muta‘aqqidīn دينمتعاقّّ

 ’ditulis iddah عّدة

III. Tā’ marbūtah di akhir kata. 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 
 

 ditulis hibah ىبة

 ditulis jizyah يةجز

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan 

sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis : 
 

 ditulis ni’matullāh نعمةّاىلل

 ditulis zakātul-fitri الفطرّزكاة

IV. Vokal pendek 

___  َ  daraba ضسة ___

___  َ  fahima فهى ___

___  َ  kutiba كتت ___
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V. Vokal panjang 

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis jāhiliyyah جبههية

2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis yas’ā يسعي

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 

 ditulis majīd جًيد

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 

ضوزف   ditulis   furūd 

VI. Vokal rangkap: 

1. fathah + yā mati, ditulis ai 

 ditulis bainakum ثيُكى

2. fathah + wau mati, ditulis au 

لوق  ditulis   qaul 

VII. Vokalvokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof. 

 ditulis a’antum ااَتى

 ditulis u’iddat اعدت

ٍ شكسيث  ditulis la’in syakartum نئ

VIII. Kata sandang Alif + Lām 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al 

 ditulis al-Qur’ān انقسٌا

 ditulis al-Qiyās     انقيبس

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah. 

 ditulis al-syams   انشًس

 ’ditulis al-samā    انسًبء

IX. Huruf besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD)  
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X. Penulisan katakata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut 

penulisannya 

 ditulis zawi al-furud انفسوضروى

  ditulis ahl al-sunnah  انسُهبهم 
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ABSTRAK 

 

Skripsi ini membahas fenomena budaya dan sosial yang berkaitan dengan 

teks al-Qur‘an dan hadis nabi di salah satu pondok pesantren di Indonesia yaitu 

tradisi puasa sunah naun. Lebih tepatnya tradisi ini dilaksanakan oleh para santri 

putri di Pondok Pesantren Sunan Plumbon Temanggung. Puasa sunah naun 

dilaksanakan dalam kurun waktu minimal satu tahun ataupun lebih dengan 

kelipatan tahun ganjil yang dibarengi dengan wirid berisi ragam shalawat yang 

telah diterima santri ketika meminta ijazah puasa naun pada kiai.  

Penelitian ini fokus pada pembahasan tentang makna puasa sunah naun dan 

pengaruh puasa sunah naun terhadap karakter para santri dalam mencari ilmu di 

pondok pesantren. Selain itu, penelitian ini juga fokus pada pembahasan tentang 

tujuan-tujuan dan maksud Pondok Pesantren Sunan Plumbon atas anjuran untuk 

melaksanakan puasa sunah naun bagi para santri putri Pondok Pesantren Sunan 

Plumbon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode observasi 

dengan mengumpulkan data-data di lokasi dengan mewawancarai pihak-pihak 

yang terkait dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik. Penelitian 

ini merupakan penelitian dengan studi teoritis dan praktik sosial dengan berbagai 

pendekatan sosial dan dituliskan secara deskriptif-kualitatif.  

Dengan menggunakan teori Clifford Geertz, Agama sebagai Sistem 

Kebudayaan,  penelitian ini menganalisa sistem tradisi yang menjadi tujuan utama 

para santri. Dengan menggunakan metode thick description, peneliti melakukan 

pendekatan secara mendalam dan menyeluruh terhadap para pelaku tradisi puasa 

sunah naun dengan menafsirkan sistem simbol makna kultural dari perspektif para 

pelaku puasa itu sendiri. Melalui pendekatan tersebut, maka dapat ditafsirkan 

mengapa, latar belakang, faedah, fungsi, dan tujuan seseorang mempraktikkan 

unsur kebudayaan yang dijalani.  

Puasa sunah naun sebagai bentuk tirakatan di Pondok Pesantren Sunan 

Plumbon merupakan salah satu anjuran kiai kepada para santri untuk me-

riyadhah-i ilmu yang diperoleh di pondok pesantren. Pengaruh dari ritual puasa 

sunah naun yang diperoleh santri ialah ketenangan secara emosional, 

pengendalian hawa nafsu, pendekatan diri kepada yang Maha Kuasa, terhindar 

dari perbuatan keji dan mungkar, hidup dalam kederhanaan, hemat secara 

ekonomi dan dipercaya mampu menjadi salah satu sarana terpenting di Pondok 

Pesantren Sunan Plumbon dalam me-riyadhah-i ilmu yang diperoleh di pondok 

pesantren. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Puasa secara bahasa diartikan menahan, sedangkan menurut istilah 

adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, 

minum dan menahan hawa nafsu. Banyak makna yang terkandung dalam 

puasa, salah satunya yaitu membawa manfaat bagi orang yang 

melakukannya baik secara jasmani maupun rohani.
1
 

 

Puasa merupakan salah satu ibadah yang hingga saat ini tidak pernah 

kehilangan daya tariknya. Terbukti bahwa puasa masih dilestarikan dari 

generasi ke generasi. Terlepas dari adanya peran teologis yang mengakar, 

puasa dari aspek lainnya tidak dapat dipungkiri bahwa puasa memiliki 

ragam mukjizat yang penting, mulai dari aspek jasmani dan rohani, sampai 

pada aspek melatih diri untuk bersabar dan sebagainya.
2
 

 

Dalam mencari keberkahan ilmu yang dipelajari di pondok pesantren, 

biasanya para santri sering melakukan berbagai amalan-amalan dan 

menjalankannya dengan istikamah. Amalan yang biasa dilakukan yakni 
                                                           

1
 Miftah Faridl, Puasa Ibadah Kaya Makna (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 1. 

2
 Saifuddin Zuhri Qudsy, Mahfudz Masduki, dan Indal Abror, ―Puasa Senin Kamis di 

Kampung Pekaten,‖ no. 110 (2017): 10, hlm. 564. 
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seperti istikamah melaksanakan shalat tahajud, dawamul wudhu (selalu 

menjaga wudhu), tirakat puasa dan lain sebagainya. Melakukan tirakat 

puasa merupakan amalan yang biasa dan umum dilakukan oleh para santri 

di pondok pesantren manapun. Jenis puasa yang dilakukan pun bermacam-

macam, seperti puasa ayyaumul bidh (puasa tanggal 13, 14 dan 15 bulan 

Muharram), puasa hari Senin dan Kamis dan puasa sunah yang lainnya. 

Biasanya para santri juga melakukan puasa sunah yang tergolong istimewa 

dan tidak umum karena jarang yang melaksanakannya.
3
 

 

  Tujuan melaksanakan puasa pun beragam, ada yang bertujuan agar 

mudah untuk memahami kitab, mudah menghafal kitab atau nadzhom
4
, 

futuh (membuka hati dan pikiran agar mudah memahami pelajaran), 

kekebalan tubuh, tidak terbakar api, menjadi tokoh kiai, agar mempunyai 

santri, serta agar ilmunya bermanfaat kelak saat berada di tengah-tengah 

masyarakat dan tujuan-tujuan yang lainnya.
5
 

 

  Santri sudah tidak asing dengan tirakat. Terutama bagi santri yang 

berada di daerah Jawa. Istilah tirakat dalam ilmu kejawen berarti suatu 

proses untuk menyeimbangkan kebutuhan jasmani maupun rohani atau 

mencari ketenangan hidup yang sebenarnya. Tirakat dapat diartikan 
                                                           

3
 ―5 Tirakat Puasa ‗Tidak Umum‘ yang Sering Diamalkan oleh Para Santri Agar Ilmunya 

Berkah dan Bermanfaat,‖ diakses 5 April 2018, https://pasberita.com/tirakat-puasa-santri-agar-

ilmunya-berkah-dan-bermanfaat/. 

 
4
 Nadzom ialah kumpulan syair dalam suatu kitab. 

5
 Mukti Ali, ―Puasa dalam Tradisi Pesantren,‖ Rumah Kitab (blog), diakses 1 April 2018, 

https://rumahkitab.com/puasa-dalam-tradisi-pesantren/. 
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menahan hawa nafsu dengan mengorbankan kemewahan agar tercapai suatu 

harapan atau tujuan tertentu. Di zaman yang canggih inilah, santri tidak 

ragu dengan karamah yang akan mereka dapatkan. Pasalnya mereka meniru 

tirakatan pak kiai ketika berjuang di pesantren dulu sebelum menjadi 

seorang yang alim. Akan tetapi tidak heran jika masyarakat sekarang 

menganggap irasional
6
 mengenai hal tersebut. Namun perbedaan pendapat 

semacam ini tidak perlu diperdebatkan. Pada dasarnya anak yang nyantri 

diajarkan untuk hidup mandiri, belajar mengatur keuangan dan waktu, serta 

diajarkan menahan hawa nafsu terutama dalam hal makanan. Dengan 

sendirinya anak tersebut telah belajar tirakat setelah bermukim di 

pesantren.
7
 

 

  Para santri perlu memperkuat riyadhah atau tirakat. ―Ulat yang ingin 

menjadi kupu-kupu pun melakoni jalan tirakat. Manusia pun harus begitu,‖ 

demikian yang dikatakan K.H. Mahrus Ali dalan tahtiman pesantren 

Roudlotul Huda dan Roudlotul Hidayah desa Margoyoso kecamatan 

Kalinyamatan. Menurut ketua PC LDNU Jepara ini, ―Ulat kelak menjadi 

kupu-kupu adalah sebuah proses yang mesti dilalui. Dalam berproses tentu 

akan menemui banyak kendala, begitu pun dengan seorang santri yang 

mondok. Riyadhah juga perlu dilakukan sehingga kelak akan menuai 

                                                           
6
 ―Irasional,‖ dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 27 November 2017, 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Irasional&oldid=13367461. 

7
 Atssania Zahroh, ―Tirakat dalam Dunia Pesantren‖ dalam www.cssmora.org, diakses pada 

tanggal 5 April 2018. 
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hasilnya,‖ jelasnya.
8
 Tidak bisa dipungkiri bahwa puasa merupakan tirakat 

yang paling ampuh diantara amalan-amalan yang lain. Baik itu puasa hari 

Senin dan Kamis, puasa daud, puasa ayyaumul bidh, puasa mutih bahkan 

puasa sepanjang tahun yang sering disebut dengan puasa naun.
9
 

 

  Sebagaimana contoh puasa sunah di Pondok Pesantren Sunan Plumbon 

Temanggung yang sebagian dari santri putrinya melaksanakan puasa sunah 

naun atau dengan kata lain adalah puasa yang dilaksanakan setahun penuh 

tanpa terjeda kecuali hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa seperti hari 

raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, dan hari Tasyrik. Puasa sunah naun 

inilah yang paling populer di Pondok Pesantren Sunan Plumbon, meskipun 

terdapat juga beberapa santri yang melaksanakan puasa sunah lain seperti 

puasa hari Senin dan Kamis, puasa daud, puasa ngrowod, puasa mutih, 

puasa dalailul khairat, bahkan puasa sunah bila ruh.  

 

  Puasa sunah naun ini boleh dilaksanakan oleh seluruh kalangan santri 

terkecuali santri yang masih duduk di sekolah dasar (MI). Hanya puasa 

sunah hari Senin dan Kamis saja yang boleh dilaksanakan oleh santri yang 

masih duduk di bangku sekolah dasar. Berbeda juga dengan puasa sunah 

dalailul khairat yang hanya boleh dilaksanakan oleh santri yang nyalaf 

(mondok saja dan tidak mengenyam pendidikan sekolah), sebab 

                                                           
8
 ―Santri Perlu Perkuat Riyadlah,‖ diakses 1 April 2018, 

https://www.nu.or.id/post/read/38713/santri-perlu-perkuat-riyadlah. 

9
 Rumadie Elborneo, ―Pinter Aja Nggak Cukup, Santri Harus Tirakat‖ dalam 

www.asshidqiyyah.com, diakses pada tanggal 1 April 2018. 
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dikhawatirkan mereka yang masih duduk di bangku sekolah tingkat 

pertama (SMP) maupun sekolah tingkat atas (MA) tidak dapat membagi 

waktu – selain karena kegiatan pondok pesantren yang penuh – karena 

dalam puasa sunah dalailul khairat mengharuskan pelaku puasanya 

membaca kitab dalailul khairat setiap harinya dengan rutin. Kitab dalailul 

khairat adalah kitab yang berisikan kumpulan shalawat nabi yang tersusun 

dalam hizib (pembagian) tertentu untuk dibaca setiap hari. Misalnya, 

bacaan shalawat hari Senin berbeda dengan bacaan shalawat hari Selasa, 

begitu seterusnya sampai hari Senin kembali.
10

 

 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini merupakan kajian terhadap budaya atau tradisi pesantren. 

Peneliti memberikan batasan dalam penelitian, yakni terkait pada tradisi 

tirakat puasa naun santri putri Pondok Pesantren Sunan Plumbon 

Temanggung.  

 

Berdasarkan batasan yang telah ditentukan, terdapat pokok 

permasalahan yang akan diteliti, yakni sebagai berikut: 

1. Apa makna puasa sunah naun bagi santri putri Pondok Pesantren Sunan 

Plumbon Temanggung? 

                                                           
10

 ―Ini 5 Puasa Tirakat Santri untuk Mendapatkan Ilmu Berkah — DatDut.Com,‖ diakses 25 

Oktober 2018, http://www.datdut.com/tirakat-santri/. 
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2. Bagaimana pengaruh puasa sunah naun terhadap karakter santri putri 

Pondok Pesantren Sunan Plumbon dalam tholabul ‘ilmi (mencari ilmu) 

di pesantren dan bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-

hari? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Sunan 

Plumbon Temanggung mengenai tradisi tirakat puasa sunah naun adalah 

untuk mengupas secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan puasa naun 

yaitu; 

1. Untuk mengetahui makna puasa sunah naun bagi santri putri Pondok 

Pesantren Sunan Plumbon Temanggung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh puasa sunah naun terhadap karakter santri 

ketika menjalankan rutinitas harian dalam tholabul ‘ilmi (menimba 

ilmu) di pesantren. 

 

Selanjutnya kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Memberi informasi kepada santri maupun masyarakat umum mengenai 

makna puasa sunah naun. 

2. Memberi informasi kepada santri maupun masyarakat umum tentang 

pengaruh puasa sunah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat 
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dijadikan sebagai salah satu pendidikan karakter maupun rohani dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari. 

3. Memperluas khasanah kebudayaan Islam Indonesia yang beragam, 

terutama budaya Islami di pesantren yang sangat berpengaruh bagi 

kehidupan bermasyarakat. 

 

D. Telaah Pustaka 

Sejauh ini peneliti belum banyak menemukan tulisan maupun karya 

yang secara spesifik mengungkapkan tradisi puasa sunah naun. Oleh karena 

itu, penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yaitu penjelajahan 

lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak (tentang 

keadaan), terutama sumber-sumber yang berada di tempat.
11

 Berdasarkan 

judul penelitian, ―Tradisi Tirakat Puasa Naun Santri Putri Pondok Pesantren 

Sunan Plumbon Temanggung‖, maka diperlukan peninjauan terhadap buku, 

jurnal, artikel maupun penelitian yang berkaitan. 

 

Puasa mengandung banyak rahasia, baik yang wajib maupun sunah. 

Puasa merupakan perisai diri, puasa dapat melindungi pelaku puasanya dari 

kejelekan dunia dan siksa akhirat. Puasa juga dapat menguatkan jiwa 

rohani, mendidik kemauan, menyehatkan jasmani, mendapatkan 

                                                           
11

 KBBI V 0.2.1 Beta (21) apk. Badan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, www.kbbi.kemdikbud.go.id. 
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kenikmatan, dan macam-macam hikmah yang lainnya. Sudah sepatutnya 

kita melakukan hal terbaik ketika menjalankan puasa. Sebagaimana buku 

―Kedahsyatan Puasa; Jadikan Hidup Penuh Berkah‖ oleh Muhammad 

Syukron Maksum yang mengungkapkan rahasia besar di balik puasa baik 

itu dari aspek medis yang berguna bagi kesehatan maupun aspek sosial 

sebagai sarana mempersempit jurang kesenjangan. Adapun pemaparan 

resep-resep mengenai amalan apa yang perlu dilakukan ketika berpuasa 

agar puasanya lebih berkualitas, yakni puasa dengan derajat ketakwaan di 

sisi Allah, bukan puasa sia-sia yang hanya sekedar menahan haus dan lapar 

semata. Di dalamnya juga memuat doa-doa mustajab untuk menambah 

khasanah doa-doa harian.
12

 Selain itu, ada juga buku-buku yang berkaitan 

dengan puasa yaitu seperti buku Ahmad Syahirul Alim ―Keajaiban Puasa 

Sunah‖ yang menjelaskan rahasia di balik puasa sunah, hikmah dan 

keutamaan puasa sunah, adab-adab puasa sunah, hal-hal yang perlu 

dihindari, keutamaan dan macamnya, teladan dalam berpuasa, peringatan 

Rasulullah yang berkaitan dengan puasa sunah serta pemaparan doa-doa 

pilihan yang bersumber dari al-Qur‘an maupun hadis.
13

  

 

Puasa merupakan ibadah yang sarat dengan makna. Para fuqaha 

mengungkapkan secara luas hikmah yang terkandung di dalamnya. Para 

ahli kesehatan pun membuat sebuah penelitian dan menjelaskan manfaat 

                                                           
12

 Muhammad Syukron Maksum, Kedahsyatan Puasa Jadikan Hidup Penuh Berkah 

(Yogyakarta: Penerbit Pustaka Marwa, 2009). 

13
 Ahmad Syahirul Alim, Keajaiban Puasa Sunah (Jakarta: Belanoor, 2010). 
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ibadah puasa. Melalui buku ―Puasa Ibadah Kaya Makna”, Miftah Faridl 

menuangkan pengetahuannya tentang berbagai keutamaan serta makna 

ibadah puasa. Ayat-ayat al-Qur‘an dan hadis juga digunakan sebagai titik 

acuan dalam pembahasan bukunya. Selain itu, juga dipaparkan pengertian 

puasa, bagaimana puasa, siapa saja yang wajib berpuasa, hukum berpuasa, 

hal apa saja yang dapat merusak atau membatalkan puasa dan sebagainya.
14

 

Buku Mahmud Abdul Lathif Uwaidhah ―Tuntunan Puasa Berdasarkan 

Qur‘an dan Hadits‖ juga mengupas ihwal puasa berdasarkan teks al-Qur`an 

dan hadis. Meskipun pada topik-topik tertentu ditemui beberapa perbedaan 

pendapat, Abdul Lathif mengumpulkan seluruh pendapat dan menyertakan 

argumen-argumen kemudian men-tarjih-nya, sehingga diperoleh argumen 

yang kuat (rajih). Metode semacam ini hendaknya digunakan oleh umat 

Islam untuk menghidarkan diri dari sikap bimbang atau bingung, serta 

dapat menjauhkan dirinya dari perilaku bid‘ah.
15

 

 

Adapun buku ―Puasa pada Umat-Umat Dulu dan Sekarang‖ yang 

ditulis oleh Sismono dengan penjelasan puasa umat terdahulu yakni 

puasanya pemeluk agama kuno, puasa suku-suku terasing, puasa umat 

Sabain, puasa umat Yahudi, puasa umat Kristen, puasa umat Hindu, puasa 

umat Buddha, puasa penganut tasawuf dan kebatinan, puasa umat Islam dan 

motif-motif puasa dalam Islam. Di dalam buku Sismono juga terdapat 

                                                           
14

 Miftah Faridl, Puasa Ibadah Kaya Makna (Jakarta: Gema Insani, 2007). 

15
 Mahmud Abdul Lathif Uwaidhah, Tuntunan Puasa Berdasarkan Qur’an dan Hadis terj. 

Uwais Al-Qarni (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011). 
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penjelasan tentang puasa dari segi ilmu sosial serta puasanya para penghafal 

dan puasa solidaritas sosial yang berkaitan dengan penelitian yang akan 

diteliti.
16

 Selain itu terdapat pemaparan poin-poin penting mengenai ibadah 

puasa sunah yang sangat besar keutamaan dan kedahsyatannya. Adapun 

pemaparan doa-doa ampuh dalam meraih sukses yang sumbernya dari al-

Qur‘an dan hadis sebagaimana tertulis dalam buku Ceceng Salamudin 

―Ternyata Shalat dan Puasa Sunah dapat Mempercepat Kesuksesan‖.
17

  

 

Buku ―The Miracle of Shaum‖ oleh Muhammad Ibrahim Salim juga 

menjelaskan tentang bagaimana mukjizat orang yang berpuasa yang 

dipaparkan dengan lugas dan mudah khususnya terkait dengan manfaat 

kesehatan. Puasa juga mengandung unsur melatih diri, mengangkat derajat, 

membersihkan, mensucikan, serta membeningkan jiwa.
18

 Adapun buku 

Ahmad Syarifuddin ―Puasa Menuju Sehat Fisik dan Psikis‖ yang 

menuangkan hikmah-hikmah puasa secara komprehensif
19

 dan mendalam. 

Syarifuddin meninjau pembahasannya melalui pandangan ilmiah 

kedokteran pada empat dimensi sehat sesuai definisi WHO (1984). Selain 

itu, dalam buku tersebut juga dituliskan bahwa al-Qur‘an, hadis dan 

                                                           
16

 Sismono, Puasa pada Umat-Umat Dahulu dan Sekarang (Jakarta: Replubika, 2010). 

17
 Ceceng Salamudin, Ternyata Shalat dan Puasa Sunah dapat Mempercepat Kesuksesan 

(Bandung: Ruang Kata, 2012). 

18
 Muhammad Ibrahim Salim, The Miracle of Shaum terj. Muhammad Jawis (Jakarta: 

Amzah, 2007). 

19
 Komprehensif adalah luas dan lengkap atau bersifat mampu menagkap (menerima) dengan 

baik, dalam KBBI V 0.2.1 Beta (21). Badan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, www.kbbi.kemdikbud.go.id. 
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pendapat ulama sebagai bahan rujukan dalam melihat hikmah puasa bagi 

kesehatan manusia.
20

 Selanjutnya buku ―Rahasia Puasa dan Zakat‖ yang 

menjadi istimewa karena penulisnya adalah Al-Ghazali, seorang faqih dan 

juga sufi termasyhur yang membahas puasa dan zakat dari sudut pandang 

lahir maupun batin. Tidak hanya menguraikan rukun-rukun, sunah-sunah, 

syarat-syarat puasa dan zakat saja, tetapi bukunya juga membahas makna 

dan nilai batiniah serta niat dan perilaku yang harus menyertai puasa 

maupun zakat agar kedua ibadah tersebut sempurna.
21

 

 

Dalam penerapan hukum puasa naun masih terdapat perbedaan 

pendapat antara para ulama salaf, maka perlu sumber kajian yang 

membahas hal ini. Sebagaimana dalam terjemahan kitab Al-Mughni yang 

diterjemahkan oleh Amir Hamzah, di dalam buku ini setidaknya terdapat 

hukum puasa naun.
22

 Adapun buku lain yang juga menjelaskan hukum 

puasa naun ini, sebagaimana buku terjemahan Amiruddin, Fathul Baari 

karya Ibnu Hajar Al Asqalani.
23

 Selain buku-buku tersebut, buku Fiqih 

Imam Syafi‘i karya Wahbah Zuhaili yang diterjemahkan oleh Muhammad 

Afifi dan Abdul Hafiz juga memberikan sedikit pencerahan berkaitan 

                                                           
20

 Ahmad Syarifuddin, Puasa Menuju Sehat Fisik dan Psikis (Jakarta: Gema Insani, 2003). 

21
 Abu Hamid Al-Ghazali, Rahasia Puasa dan Zakat terj. Muhammad Al-Baqir (Jakarta: 

Mizan, 2015). 

22
 Ibnu Qudamah, Al-Mughni terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). 

23
 Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).  
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dengan hukum puasa sunah naun  ini.
24

 

 

Selain sumber kajian di atas, sumber-sumber yang berkaitan dengan 

penelitian ini juga mencakup karya ilmiah berupa skripsi, jurnal maupun 

artikel terkait. Sebagaimana skripsi Choiriyah ―Puasa Ngrowod (Study 

Kasus di Pesantren Miftahurrasyidin Cekelan Temanggung)‖, yang memuat 

pemaparan tradisi puasa ngrowod sebagai sebuah tradisi yang harus terus 

dilestarikan dengan melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan 

metode pengamatan serta metode wawancara secara langsung dengan 

pihak-pihak yang berkaitan. Dalam penelitian tersebut terdapat data-data 

yang dihasilkan dengan prosedur data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan 

perilaku yang diamati serta diambil langsung dari perilaku (subjek) maupun 

masyarakat sekitar.
25

 Dalam skripsi Rifqi Zamzami juga memuat penjelasan 

hal-hal yang berkaitan dengan puasa ngrowod, sejarah dan filosofinya, serta 

pemaparan bagaimana puasa ngrowod yang dilakoni oleh para santri yang 

mayoritasnya adalah mahasiswa dengan judul ―Puasa Ngrowod di Pondok 

Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta‖. Dalam skripsinya, Rifqi Zamzami 

juga menjelaskan sejarah dan asal usul puasa ngrowod yang merupakan 

tradisi Jawa, namun puasa ngrowod tersebut juga sangat dianjurkan di 

Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah sendiri. Terdapat juga penjelasan antara 

                                                           
24

 Wahbah Zuhayly, Al-Fiqh al-Islam wa-‘Adillatuh terj. Agus Efendi dan Bahruddin 

Fannany, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005). 

25
 Choiriyah, ―Puasa Ngrowod (Study Kasus di Pesantren Putri Miftachurrasyidin Cekelan 

Temanggung)‖ (skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014), http://digilib.uin-suka.ac.id/11495/. 
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kesamaan puasa ngrowod di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah dengan 

puasa ngrowod di Pondok Pesantren API Tegalrejo yang mana pengasuh 

Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah sendiri merupakan alumnus besar dari 

Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah.
26

 

 

Ditinjau dari rumusan masalah penelitian ini, terdapat juga sumber 

yang membahas tentang kondisi sosial maupun mental dari pelaku puasa. 

Jurnal Saifuddin Zuhri Qudsy, Mahfudz Masduki, dan Indal Abrol dengan 

judul ―Puasa Senin Kamis di Kampung Pekaten‖ memuat pemaparan 

tentang gagasan puasa dan buka puasa Senin Kamis bersama di kampung 

Pekaten, gagasan yang cukup menarik dan patut untuk diteliti. Dijelaskan 

bahwa kegiatan ini juga mempunyai implikasi penguatan sisi mental, 

spiritual, bahkan sisi kesehatan bagi pelaku puasanya. Kegiatan ini juga 

membangun solidaritas antar masyarakat kampung Pekaten. Jurnal tersebut 

berupaya menggambarkan tradisi keagamaan yang khas di kampung 

Pekaten.
27

 

 

Skripsi Muchammad Imron dengan judul ―Tradisi Riyadah Puasa Daud 

dalam Menghafal Al-Qur‘an di Pondok Pesantren Al-Sholihah Jonggrangan 

Sumberadi Mlati Sleman Yogyakarta‖ menjelaskan tentang implikasi puasa 

dalam menghafal al-Qur‘an baik pada dampak psikologis maupun 

                                                           
26

 Rifqi Zamzami, ―Puasa Ngrowod di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta‖ 

(skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2016), http://digilib.uin-suka.ac.id/21144/. 

27
 Qudsy, Masduki, dan Abror, ―Puasa Senin Kamis di Kampung Pekaten.‖ 
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sosiologisnya. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode 

interview, observasi, dan dokumentasi, yang dianalisis dengan metode 

deskriptif menggunakan pendekatan sosiologis.
28

 Penjelasan tentang puasa 

dan pengendalian diri dalam perspektif kesehatan mental juga ditulis dalam 

skripsi ―Puasa dan Pengendalian Diri Perspektif Kesehatan Mental‖ oleh 

Chairul Hana Rosita dengan menggunakan penelitian model kuantitatif 

tentang aspek-aspek pengendalian diri dari ibadah puasa dan perspektif 

kesehatan mental tentang puasa. Pengumpulan data dari penelitian ini 

menggunakan metode literature (kepustakaan) yang terdiri dari sumber data 

primer dan sumber data sekunder.
29

 

 

Adapun penelitian tentang puasa sunah di pondok pesantren lain, 

seperti skripsi Amin Yusi Nur Fathonah ―Pelaksanaan Puasa Daud dan 

Hubungannya dengan Kestabilan Emosi (Santriwati PP. Al-Fitroh Jejeran 

Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta)‖ yang bertujuan untuk mengetahui 

pelaksanaan puasa daud yang dilaksanakan oleh santriwati dan untuk 

mengetahui hubungannya dengan kestabilan emosi. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

puasa yang dilaksanakan santriwati tersebut memiliki hikmah dan manfaat 

                                                           
28

 ―Tradisi Riyādah Puasa Daud Dalam Menghafal Al-Qur‘an Di Pondok Pesantren Al-

Sholihah Jonggrangan Sumberadi Mlati Sleman Yogyakarta (Studi Living Hadis) - Institutional 

Repository UIN Sunan Kalijaga,‖ diakses 29 Oktober 2019, http://digilib.uin-suka.ac.id/11752/. 

29
 ―Puasa dan Pengendalian Diri Perspektif Kesehatan Mental - Institutional Repository UIN 

Sunan Kalijaga,‖ diakses 29 April 2019, http://digilib.uin-suka.ac.id/3028/. 
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yang diperoleh santriwati serta mampu menjaga kestabilan emosi yang 

ditunjukkan dengan kemampuan santriwati untuk menghindari hal-hal yang 

negatif.
30

 

 

Dari tinjauan pustaka tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang akan penulis teliti. Persamaannya yaitu sama-sama 

meneliti tentang hikmah puasa sunah dan manfaatnya. Adapun perbedaan 

antara tinjauan pustaka yang tersebut di atas dengan penelitian yang akan 

penulis teliti, yakni penelitian ini terfokus pada tradisi tirakat puasa naun 

yang mana sejauh ini belum ditemukan tulisan yang membahas secara 

spesifik tentang tradisi puasa naun yang ada di pondok pesantren. Sebagian 

besar karya tulis yang penulis temukan adalah karya tulis yang 

membicarakan penelitian atas tradisi puasa sunah Senin dan Kamis, puasa 

ngrowod dan puasa daud. 

 

E. Kerangka Teori 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Clifford Geertz, 

yaitu ―Agama sebagai Sistem Kebudayaan‖ yang memaparkan konsep 

agama dan budaya dengan metode thick description atau deskripsi men-

dalam terhadap kebudayaan, artinya pendekatan kebudayaan secara 

                                                           
30

 Amin Yusi Nur Fathonah, ―Pelaksanaan Puasa Daud dan Hubunganya Dengan Kestabilan 

Emosi (Santriwati PP. Al – Fitroh Jejeran Wonokromo Plered Bantul Yogyakarta)‖ (skripsi, UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), http://digilib.uin-suka.ac.id/5901/10/small.jpg. 
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mendalam dan menyeluruh terhadap para pelaku kebudayaan dengan 

menafsirkan sistem-sistem simbol makna kultural dari perspektif para 

pelaku kebudayaan itu sendiri.
31

 

 

Dalam thick description, Geertz menyatakan bahwa analisis terhadap 

kebudayaan bukan bersifat mencari satu hukum, tetapi menemukan arti dari 

sebuah makna. Menurut Geertz, etnografi dan antropologi selalu melibatkan 

―lukisan mendalam‖. Kebudayaan bukan sesuatu yang bersifat fisik, 

sehingga ketika seseorang melakukan penelitian maka harus 

merekonstruksi masyarakat yang menjadi pelaku kebudayaan tersebut. 

Kunci untuk memahami kebudayaan menurut Geertz adalah ide tentang 

makna. Geertz menggambarkan bahwa kebudayaan adalah sebuah pola ide 

atau makna yang termuat dalam simbol dan masyarakat menjalani 

pengetahuan mereka melalui simbol itu. Proses perkiraan terhadap makna 

yakni menaruh perhatian pada miniatur etnografi dengan memetakan 

pemikiran dan melukiskan kesimpulan pada subjek dalam skala kecil.
32

  

 

Agama sebagai sistem kebudayaan menurut Greetz dijelaskan dengan 

lima poin penting yang menjadi alasan teorinya, yaitu 1.) Sebuah sistem 

simbol yang berperan atau bertujuan; 2.) Membangun suasana hati yang 

kuat, pervasif (mudah menyebar), tahan lama dan tidak mudah pudar 

                                                           
31

 Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion terj. Ali Noer Zaman (Yogyakarta: Penerbit 

Qalam, 2001), hlm. 414. 

32
 Clifford Geertz, Interpretation of Cultures terj. F. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius 

Press, 1992). 
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maupun menghilang dalam diri manusia dengan cara; 3.) Merumuskan 

tatanan konsepsi yang umum; 4.) Meletakkan konsepsi-konsepsi tersebut 

dengan suatu pancaran yang faktualitas; 5.) Yang nantinya konsepsi 

tersebut akan tampak realistik dengan cara yang unik.
33

  

 

Definisi di atas menjelaskan secara runtut keseluruhan keterlibatan 

antara agama dan budaya. Pertama, sistem simbol adalah segala sesuatu 

yang menyampaikan ide kepada seseorang dan membawanya kembali 

kepada ide seseorang tersebut. Ide dan simbol tersebut bersifat public, 

dalam pengertian; bahwa meskipun masuk dalam pikiran pribadi setiap 

individu, akan tetapi dapat dipegang terlepas dari otak setiap individu yang 

memikirkan simbol tersebut. Kedua, agama dengan adanya simbol tersebut 

dapat menimbulkan perasaan seseorang untuk merasakannya, 

melaksanakan atau termotivasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Seseorang 

yang termotivasi tersebut akan dibimbing oleh seperangkat nilai penting, 

baik dan buruk ataupun benar dan salah bagi dirinya. Ketiga, agama dapat 

membentuk konsepsi-konsepsi tentang tatanan keseluruhan eksistensi. 

Dalam hal demikian, agama terpusat pada makna final (ultimate meaning), 

suatu tujuan yang pasti bagi dunia. Keempat, konsepsi–konsepsi dan 

motivasi tersebut dapat membentuk pancaran faktual yang oleh Geertz 

disimpulkan menjadi dua, yaitu agama sebagai ―etos‖ dan agama sebagai 

―pandangan hidup‖. Kelima, pancaran faktual tersebut akan memunculkan 

                                                           
33

 Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion terj. Ali Noer Zaman, hlm. 414. 
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ritual yang unik dan memiliki posisi istimewa dalam tatanan tersebut, yang 

oleh manusia dianggap penting dari apapun.
34

  

 

Merujuk pada teori Geertz ―Agama sebagai Sistem Kebudayaan‖, 

penelitian ini mencoba menganalisis sistem dari tradisi yang menjadi tujuan 

utama masyarakat pesantren. Dengan menggunakan metode thick 

description, peneliti mencoba melakukan pendekatan secara mendalam dan 

menyeluruh terhadap para pelaku tradisi puasa dengan menafsirkan sistem 

simbol makna kultural dari perspektif para pelaku puasa itu sendiri. Melalui 

pendekatan tersebut, dengan teori interpretatif
35

 maka dapat ditafsirkan 

mengapa, latar belakang, faedah, fungsi, dan tujuan seseorang 

mempraktikkan unsur kebudayaan yang dijalani.
36

 

 

Dengan menggunakan teori Geertz, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini merupakan penelitian lapangan secara langsung dan terlibat 

langsung dalam kegiatan sehari-hari para santri yang menjalankan puasa 

sunah naun di Pondok Pesantren Sunan Plumbon, sebagaimana studi Geertz 

yang dilaksanakan di Mojokuto, sebuah kota kecil di Pulau Jawa. Menurut 

                                                           
34

 ―IPI Interpretasi Budaya Clifford Geertz: Agama sebagai Sistem Budaya : View Article,‖ 

diakses 9 April 2018, http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=113338, 

hlm. 60. 

35
 Interpretatif yaitu adanya kesan, pendapat, dan pandangan; berhubungan dengan adanya 

tafsiran, dalam KBBI V 0.2.1 Beta (21). Badan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia, www.kbbi.kemdikbud.go.id. 

 
36

 ―Tafsir Kebudayaan Clifford Geertz - Kompasiana.com,‖ diakses 11 November 2018, 

https://www.kompasiana.com/miftah07/565488e0137f6109109e3fc8/tafsir-kebudayaan-clifford-

geertz. 
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teori Geertz, kebudayaan digambarkan sebagai sebuah simbol yang 

memberikan penganutnya ide-ide, yang dengan simbol itu pelaku 

menjalankan pengetahuan mereka. Hal ini diterapkan dalam puasa sunah 

naun di Pondok Pesantren Sunan Plumbon, yang dengan menjalankan 

tradisi puasa sunah naun, mereka menjalankan pengetahuan mereka 

bersumber dari simbol puasa tersebut. Dengan menjalankan puasa, mereka 

memiliki perasaan dan motivasi kuat atas puasa yang mereka laksanakan. 

Perasaan itu muncul karena puasa membentuk konsep-konsep tentang 

tatanan seluruh eksistensi, dengan satu tujuan pasti. Konsepsi-konsepsi 

tersebut diarahkan oleh moral ideal dengan inti puasa, yang diringkas oleh 

Geertz dalam dua tema; pandangan hidup dan etos. Selanjutnya, simbol 

puasa tersebut melekatkan konsep-konsep tersebut kepada pancaran-

pancaran faktual dan pada akhirnya perasaan dan motivasi tersebut akan 

terlihat sebagai realitas yang unik. Secara sederhana, puasa membentuk 

sebuah tatanan konsep berperilaku sekaligus memiliki posisi istimewa 

dalam perilaku sehari-hari. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang merekam fakta yang berkaitan dengan penelitian secara 

langsung dengan metode wawancara serta pengamatan kepada subjek dan 
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objek yang dianggap terlibat dalam penelitian. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mencoba menyajikan 

data berupa tulisan, ucapan dan perilaku yang diamati dan dihasilkan serta 

diambil oleh pelaku (subjek) atau lainnya yang terlibat secara langsung 

maupun tidak langsung. Pembahasan penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif, yakni menggambarkan apa yang terjadi di lapangan secara apa 

adanya berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.
37

 

 

Penelitian ini mengarah pada fenomena budaya dan sosial yang terkait 

dengan teks al-Qur‘an dan hadis nabi dimana mereka terkadang tidak 

mengetahui dasar mengapa mereka melakukan suatu tradisi. Oleh 

karenanya, penelitian ini merupakan penelitian dengan studi teoritis dan 

praktik sosial dengan berbagai pendekatan sosial serta mengkaji sejauh 

mana kredibilitas sumber rujukan yang mereka pergunakan.
38

 Penelitian ini 

merupakan salah satu kajian living hadis sebagaimana dalam maksudnya 

adalah suatu kajian atas fenomena tradisi, praktik, ritual maupun perilaku 

hidup yang berlandaskan hadis nabi.
39

 

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

metode, yaitu metode observasi; yakni teknik pengumpulan data dengan 

                                                           
37

 Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1. 

38
 Sahiron Syamsudin, Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis (Yogyakarta: TH 

Press, 2007), hlm. 133. 

39
 Saifuddin Zuhri dan Subkhani Kusuma Dewi, Living Hadis; Praktik, Resepsi, Teks, dan 

Transmisi (Yogyakarta: Q-Media, 2018), hlm. 8. 
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pengamatan secara langsung dan terlibat dalam kegiatan sehari-hari santri 

putri Pondok Pesantren Sunan Plumbon Temanggung. Metode interview 

dengan melakukan wawancara terstruktur untuk mendapatkan informasi-

informasi dari beberapa orang yang terkait yakni para santri putri yang 

melaksanakan puasa naun, santri lainnya sebagai pendukung, pengurus-

pengurus pesantren maupun pengasuh pesantren. Metode dokumentasi 

dengan mengumpulkan data dan menyajikan data secara tertulis maupun 

tidak tertulis melalui sumber yang terkait berupa foto-foto, buku-buku dan 

lain sebagainya. Serta metode analisis data primer berupa fakta-fakta serta 

data-data baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dengan menelaah dan 

menguraikan data serta kesimpulan, analisis data penelitian dikumpulkan 

ketika melakukan penelitian sehingga memperoleh data secara relevan yang 

berhubungan langsung dengan judul dan topik. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, 

untuk mempermudah dan mengetahui serta memahami gambaran, penulis 

akan memaparkan sistematika pembahasan ke dalam empat bab 

pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Dalam bab ini peneliti akan 

memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
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kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta 

sistematika pembahasan.  

 

Bab kedua, peneliti memaparkan gambaran umum Pondok Pesantren 

Sunan Plumbon Temanggung yang meliputi letak geografis, sejarah 

berdirinya serta perkembangan pesantren, visi misi dan tujuan pondok 

pesantren, sistem pendidikan pesantren, profil pengasuh pondok pesantren 

(kiai), ustaz ustazah dan pengurus-pengurus pondok pesantren, jumlah 

santri, kondisi sosial ekonomi santri, kondisi sosial budaya santri serta 

kegiatan santri di pondok pesantren meliputi kegiatan harian, mingguan 

maupun tahunan. 

 

Bab ketiga,  memaparkan tradisi puasa naun. Bab ini menjelaskan 

tentang pengertian dan hukum puasa naun, sejarah kemunculan dan 

perkembangannya, serta memaparkan urgensi puasa naun bagi santri 

Pondok Pesantren Sunan Plumbon. Peneliti juga mencoba menjelaskan 

transmisi puasa naun, dari mana tradisi ini berasal dan adakah literature 

teks klasik menyebutkan hal ini. 

 

Bab keempat, peneliti akan menjelaskan tentang alasan pengamalan 

puasa naun baik alasan internal maupun alasan eksternal, praktik ijazah 

puasa santri putri sebagai pelaku utama dalam melakoni tradisi puasa naun 

untuk me-riyadhah-i ilmu, amalan-amalan pelengkap puasa naun, serta 

pemaparan pengamalan dan praktik puasa naun santri putri dan makna 



23 

 

 

 

puasa sunah bagi para santri dari berbagai aspek.   

 

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan yang di dalamnya 

meliputi kesimpulan dan saran, pemaparan daftar pustaka, surat izin 

penelitian dan lampiran-lampiran yang diperlukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh 

penulis di atas, maka dapat diambil kesimpulan dari tradisi tirakat puasa naun 

yang dilaksanakan oleh santri putri Pondok Pesantren Sunan Plumbon 

Temanggung, yaitu: 

 

1. Tradisi puasa naun di Pondok Pesantren Sunan Plumbon Temanggung 

merupakan salah satu anjuran dari pengasuh pondok pesantren (Abah 

Chakim) bagi para santrinya karena kehidupan sehari-hari di pondok 

pesantren tidak hanya dituntut untuk mengaji saja, akan tetapi santri juga 

harus belajar tirakat di pondok pesantren. 

 

2. Pada umumnya terdapat beberapa hikmah dan persepsi santri dalam 

melaksanakan tirakatan puasa naun tersebut, seperti mendapatkan 

ketenangan hati, ketenangan jiwa, merasa dekat dengan Allah Swt, lebih 

mampu mengendalikan hawa nafsu, dapat mengontrol diri dari perbuatan-

perbuatan keji dan munkar, hidup dalam kesederhanaan dan apa adanya 
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(qanaah), tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum, serta juga 

dapat berhemat dalam segi pengeluaran uang untuk kebutuhan primer 

maupun sekunder dan tidak terseret dalam pemborosan. 

 

3. Tradisi tirakat puasa naun merupakan sebuah proses tirakatan bagi santri 

untuk me-riyadhah-i ilmu agar ilmu yang didapatkan menjadi berkah dan 

bermanfaat di kemudian hari, karena dalam menimba ilmu di pesantren 

tentu tirakatan adalah salah satu poin penting untuk menunjang hasil dari 

ilmu yang diperoleh agar lebih berkah dan bermanfaat. 

 

B. Saran-Saran 

Ditinjau dari hasil dari penelitian ini belumlah final karena masih banyak 

kekurangan, yaitu: 

 

1. Kurangnya referensi dalam tinjauan hadis yang berkaitan dengan tradisi 

puasa naun. 

 

2. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar mencari pendapat-pendapat 

dari tokoh-tokoh berkaitan dengan pro dan kontra puasa naun secara 

spesifik. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Daftar Informan: 

1. Nama   : KH. Muhammad Abdul Chakim Cholil, S.Ag. 

Alamat  : Krajan, Tembarak, Temanggung 

Umur  : 51 Tahun 

Status  : Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Plumbon 

 

2. Nama   : Muhroni 

Alamat  : Krajan, Tembaral, Temanggung 

Umur  : 45 Tahun  

Status  : Ustaz Pondok Pesantren Sunan Plumbon 

 

3. Nama   : Miftakhul Khoeron 

Alamat  : Mudal, Temanggung 

Umur  : 29 Tahun 

Status  : Pengurus Harian Pondok Pesantren Sunan Plumbon 

 

4. Nama   : Sujarwatini 

Alamat  : Pare, Kranggan, Temanggung 

Umur  : 30 Tahun 

Status  : Alumni Pondok Pesantren Sunan Plumbon 
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5. Nama   : Ellon Jati Setyaningrum 

Alamat  : Krajan, Tembarak, Temanggung 

Umur  : 21 Tahun 

Status  : Pengurus Pondok Pesantren Sunan Plumbon 

 

6. Nama   : Faizah Ulun Ni‘mah 

Alamat  : Greges, Tembarak, Temanggung 

Umur  : 19 Tahun 

Status  : Ketua Kamar Pondok Pesantren Sunan Plumbon 

 

7. Nama   : Farichatul Afifah 

Alamat  : Kemriyan, Tempuran, Kaloran, Temanggung 

Umur  : 19 Tahun 

Status  : Ketua Kamar Pondok Pesantren Sunan Plumbon 

 

8. Nama   : Siti Fajria Isnaeni 

Alamat  : Kupen, Pringsurat, Temanggung 

Umur  : 19 Tahun 

Status  : Ketua Kamar Pondok Pesantren Sunan Plumbon 

 

9. Nama   : Zaaidatul Chikmah 

Alamat  : Badran, Kranggan, Temanggung 

Umur  : 18 Tahun 

Status  : Ketua Kamar Pondok Pesantren Sunan Plumbon 
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10. Nama  : Bidayatul Baroroh 

Alamat : Kruwisan, Gemawang, Temanggung 

Umur  : 23 Tahun 

Status : Ketua Kamar Pondok Pesantren Sunan Plumbon 

 

11. Nama  : Siti Muslikhatun 

Alamat : Kemiri, Kaloran, Temanggung 

Umur  : 21 Tahun 

Status  : Ketua Kamar Pondok Pesantren Sunan Plumbon 

 

12. Nama  : Lailatul Maghfiroh 

Alamat : Sidogede, Grabag, Magelang 

Umur  : 23 Tahun 

Status  : Ketua Kamar Pondok Pesantren Sunan Plumbon 

 

13. Nama  : Anisa Nur Hanifa 

Alamat : Kalibaru, Purworejo, Temanggung 

Umur  : 20 Tahun 

Status  : Ketua Kamar Pondok Pesantren Sunan Plumbon 

 

14. Nama  : Siti Khofifah 

Alamat : Kembang Sari, Kandangan, Temanggung 

Umur  : 19 Tahun 

Status  : Santri Pondok Pesantren Sunan Plumbon 
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15. Nama  : Nur Chabibah 

Alamat : Kembang Sari, Kandangan, Temanggung 

Umur  : 17 Tahun 

Status  : Santri Pondok Pesantren Sunan Plumbon 

 

16. Nama  : Nurul Lutfiah 

Alamat : Palembang 

Umur  : 18 Tahun 

Status  : Santri Pondok Pesantren Sunan Plumbon 
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Lampiran 2. Surat Permohonan Riset 
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Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian Jawa Tengah 
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Lampiran 4. Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Temanggung 
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Foto Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Plumbon; 

KH. Muhammad Abdul Chakim Cholil, S.Ag. beserta istri 

 

 

 

  

Lampiran 5. Dokumentasi Pondok Pesantren Sunan Plumbon Temanggung 
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Foto Sebagian Pengurus Pusat  

Pondok Pesantren Sunan Plumbon Temanggung 

 

Foto Sebagian Pengurus Ikwatri Pusat 

Pondok Pesantren Sunan Plumbon Temanggung 
 

Foto Sebagian Santri yang Membantu Kepengurusan 

Pondok Pesantren Sunan Plumbon Temanggung 
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Foto Sebagian Santri Putra 

Foto Sebagian Santri Putri 
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Foto Pondok Pesantren Sunan Plumbon 

Foto Kegiatan Syawir 
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    Foto Kegiatan Diba’an  

Foto Kegiatan Pengenalan Tentang Pondok Pesantren kepada Santri Baru 

Foto Buka Bersama para Santri 

Foto Kegiatan Mengaji 
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Foto Kegiatan Ro’an / Bersih-Bersih Pondok Putra dan Putri 

Foto Kegiatan Khataman al-Qur‘an Foto Kegiatan Musabaqah 

Foto Kegiatan Pencak Silat Pagar Nusa Foto Kegiatan Qiraah di Mushola 



119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto Pondok Pesantren Putri 

Foto Kegiatan Haflah / Khataman Akhirussanah 
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Lampiran 6. Jadwal Kegiatan Harian Santri: 

No Waktu Kegiatan Tempat 

1. 03.30-04.00 Mujahadah
1
 Mushola 

2. 04.30-05.00 Jamaah Shalat Subuh
2
 Mushola 

3. 05.00-05.45 Mengaji Makhorijul Huruf Mushola 

4. 05.45-07.00 Mandi & Sarapan - 

5. 07.00-13.00 
- Sekolah (bagi santri modern) 

- Mengaji (bagi santri salaf) 
- 

6. 13.00-13.15 Jamaah Shalat Dzuhur Mushola 

7. 13.15-14.00 Makan & Istirahat - 

8. 14.00-15.00 Mengaji Ruang Kelas 

9. 15.00-16.00 
Jamaah Shalat Ashar & Mengaji 

al-Qur‘an 
Mushola 

10 16.00-17.50 Istirahat - 

11. 17.50-18.30 Jamaah Shalat Maghrib Mushola 

12. 18.30-19.00 Mujahadah
3
 Mushola 

13. 19.00-19.30 Jamaah Shalat Isya Mushola 

14. 19.30-21.00 Mengaji Ruang Kelas 

15. 21.00-22.00 Belajar & Makan - 

16. 22.00-03.30 Istirahat - 

 

                                                           
1
 Mujahadah yang dilaksanakan adalah mujahadah qubailasshubhi yang dilaksanakan pada 

sepertiga malam dengan membaca surat al-Fatihah dan kalimat ya hayyu ya qayyum 1000 kali, 

dilaksanakan oleh seluruh santri kecuali santri yang masih di tingkat Madrasah Ibtidaiyah. 

2
 Setelah jamaah shalat Maghrib dan jamaah shalat Subuh, seluruh jamaah membaca amalan 

mujahadah hizb. Dalam mujahadah hizb ini para santri membaca beberapa dzikir/wirid dengan 

membaca ayat hizb yang terbagi menjadi dua hizb, yaitu hizb nasr dan hizb syakron. 

3
 Membaca shalawat nariyah sebanyak 100 kali. 
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Lampiran 7. Jumlah Santri Pondok Pesantren Sunan Plumbon Tahun 2019. 

Pendidikan Formal meliputi: 

No Jenjang Pendidikan 
Jumlah Santri 

Jumlah Mukim 
Non 

Mukim 
L P 

1. KB D-Baito 31 29 60 0 60 

2. RA Masyitoh 47 38 85 0 85 

3. MI Makukuhan 184 142 326 56 270 

4. SMP D-Baito 248 259 507 482 25 

5. MA D-Baito 198 227 425 414 11 

Jumlah Keseluruhan 708 695 1.403 952 451 

  

 Pendidikan Non Formal meliputi: 

No. Nama Jenis 
Jumlah 

Jumlah Mukim 
Non 

Mukim L P 

1. Salafiyah Diniyah 57 69 126 126 0 

2. 
Salafiyah Tachassus 

& Pesantren Modern 
474 486 960 960 0 

3. 
Panti Asuhan Yatim 

Piatu & Dluafa‘ 
38 32 70 70 0 

4. TPQ Sunan Plumbon 60 67 127 0 127 

5. 
MADIN Sunan 

Plumbon 
47 48 95 0 95 

6. 
Majelis Taklim Bakda 

Jumat 
1.523 1.556 3.079 0 3.079 

7. 
Majelis Taklim 

Selapanan 
37 40 77 0 77 

Jumlah Keseluruhan 2.236 2.298 4.536 1.156 3.378 
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