


ABSTRAK 

  

 Setiap bangsa atau suku bangsa mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. 
Demikian juga suku Jawa yang mempunyai kebudayaan yang khas. Kepercayaan masyarakat 
Jawa tentang roh dan kekuatan gaib, telah dimulai sejak zaman pra-sejarah. Pada waktu itu 
nenek moyang orang Jawa telah beranggapan bahwa semua benda di selilingnya itu 
bernyawa, dan semua yang bergerak dianggap hidup serta mempunyai kekuatan gaib.ada 
yang berwatak baik maupun buruk. Perkataan haul berasal dari bahasa Arab yang artinya satu 
tahun atau genap satu tahun. Istilah haul biasanya diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan 
upacara yang bersifat peringatan yang diselenggarakan pada tiap-tiap tahun (satu tahun 
sekali), atas wafatnya seseorang yang sudah dikenal sebagai pemuka agama, wali, ulama dan 
pejuang Islam. Sunan Bonang di makamkan didesa Bonang Lasem, untuk mengenang, 
meneladani dan menghormati ajaran serta perilakunya maka setiap tahun diadakan peringatan 
haul, tepatnya setiap rabu paing bulan Dzulqo’dah. 

 Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode historis, yaitu 
suatu bentuk penelitian untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan 
obyektif., dengan caa mengumpulkan , mengevaluasi memverifikasi serta mensistesiskan 
bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. 

 Dari penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa : 1) Desa Bonang 
merupakan daerah mayoritas penduduknya beragama Islam dan kaya akan sumber daya alam, 
seperti : laut, pertanian, dll. 2). Islamisasi Sunan Bonang di Jawa khususnya Lasem, Tuban 
dan sekitarnya mengalami kesuksesan dan pelaksanaan Haul  Sunan Bonang merupakan 
sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, mempererat  Ukhuwah Islamiyah, sarana 
dakwah dan untuk meneladani jasa dan perjuangan Sunan Bonang. 3). Implikasi dari acara 
haul Sunan Bonang sangat bermanfaat terhadap kehidupan masyarakat terutama terciptanya 
kerukunan dan kebersamaan anat warga masyarakata Bonang. 
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