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ABSTRAK

Barakah atau berkah memang merupakan sebuah kata yang penuh makna, 
dari zaman ke zaman umat Islam berlomba-lomba untuk mencari keberkahan 
tersebut di dalam setiap segi kehidupannya. Ada yang mengharapkan keberkahan 
rizqi, keberkahan ilmu, keberkahan tempat dan lain sebagainya. Ber-tabarruk
yang dimaksud di sini, adalah seseorang yang sengaja mencari (Jawa: ngalap) 
barakah dari sesuatu yang diyakini baik, dan tidak bertentangan dengan syariat 
Islam, misalnya seseorang yang mencium mihrab atau mimbar Nabi, sekalipun 
tidak menuhankan sesuatu yang ia cium itu, melainkan hanya terdorong oleh rasa 
cinta kepada pemiliknya.

Di Indonesia, praktik-praktik tabarruk bisa ditemukan hampir di setiap 
wilayah yang di dalamnya terdapat seseorang yang dianggap mempunyai 
kekuatan adikuasa (keramat). Bagi masyarakat Yogyakarta, tradisi tabarruk atau 
yang di kenal dengan tradisi ngalap berkah sudah bukan hal yang asing lagi. Salah 
satu tradisi yang menarik minat masyarakat khususnya di kecamatan Ngemplak, 
kabupaten Sleman, untuk mendapatkan barakah adalah Saparan Ki Ageng 
Wonolelo. Masyarakat sangat antusias mengikuti upacara Saparan Ki Ageng 
Wonolelo untuk memperingati wafatnya Ki Ageng Wonolelo yang di anggap 
masyarakat sebagai waliullah yang menyebarkan agama Islam. Banyak 
pengunjung yang mendatangi dan memadati halaman makam untuk melakukan 
ritual ngalap berkah. Para pengunjung yang percaya bahwa makam, benda pusaka 
peninggalan beliau dan kue apem itu memiliki barakah mereka rela berdorong-
dorong untuk ikut ziarah dan berebut kue apem yang ada di gunungan.

Dalam hal ber-tabarruk, dilihat dari satu segi bahwa dakwah mubaligh 
masa lalu, dalam hal ini para wali, masih meniggalkan sejumlah “PR” yang harus 
digarap oleh para dai sekarang, yakni bagaimana caranya menggeser dan 
memurnikan budaya-budaya Islam yang masih berbau sinkretis dan syirik itu. 
Bukti-bukti budaya keagamaan yang mengandung unsur-unsursinkretis dan syirik 
itu antara lain kunjungan pada kuburan para wali yang para pengunjungnya 
meminta “berkah” kepada mereka. Demikian juga pengeramatan kuburan itu 
sendiri dan benda-denda peniggalan mereka. Pengeramatan benda-benda tertentu 
pada saat pelaksanaan upacara tradisional keislaman seperti pada waktu upacara 
sekaten di Yogyakarta, upacara Grebeg di Demak, upacara Ya Qawiyyu di Klaten, 
juga tradisi nyadran, nyekar ke makam leluhur dengan maksud minta berkah 
kepada arwah leluhur dan danyang-danyang yang dipercaya menguasai kawasan 
perkuburan.
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MOTTO

“Ilmu dan kebenaran itu bisa dicari lewat ikhtiar ke makam-makam, belajar pada 

aulia yang telah wafat mendahului kita”.1

“Allah belum tentu mengabulkan semua doa kita, tapi Allah pasti memberikan apa 

yang terbaik buat kita”.2

                                                            
1 KH. Abdurrahman Wahid dalam forum Pemuda NU Jombang (Mei 1996).

2 Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf.
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TRANSLITERASI 

 

Transiletrasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada 

transiletrasi Arab-Indonesia hasil Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, masing-masing No. 158/1987 dan 

No. 0543.b/V/1987. 

I. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 

hurup, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, 

sebagai berikut: 

 

No 
Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alif 

Ba’ 

Ta’ 

Sa’ 

Jim 

Ha’ 

Kha’ 

Dal 

Zal 

Ra’ 

Zai 

Sin 

Syin 

Sad 

Tidak dilambangkan 

b 

t 

s 

j 

h 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

s 

Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 
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15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

 

 

 

 

 

Dad 

Ta’ 

Za’ 

‘ain 

Ghain 

Fa’ 

d 

t 

z 

… ‘ … 

g 

f 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

Koma terbalik di atas 

ge 

ef 

 

No 
Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

wawu 

ha’ 

hamzah 

ya’ 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

…’… 

y 

Qi 

ka 

el 

em 

en 

we 

ha 

Apostrof 

ya 

 

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 ditulis muta’aqqidain 

 ditulis ‘iddah 

III. Ta’marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan, ditulis h 

 ditulis hibah 

 ditulis jizyah 

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia, seperti, shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali 

dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t 
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 ditulis ni’matullah 

 ditulis zakatul fitri 

IV. Vokal Pendek 

___ (Fathah) ditulis a contoh   ditulis daraba 

___ (kasrah) ditulis i contoh  ditulis fahima 

___ (dammah) ditulis u contoh  ditulis kututun 

V. Vokal Panjang 

a. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis jāhiliyah 

b. Fathah + alif maqsur, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis yas’ā 

c. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 

 ditulis masjīd 

d. Dammah + wawu mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 

 ditulis furūd 

VI. Vokal Rangkap 

a. Fathah + ya mati, ditulis ai 

 ditulis bainakum 

b. Fathah + wawu mati, ditulis au 

 ditulis qaul 

 

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof 

 ditulis dengan a’antum 

 ditulis u’iddat 

 ditulis la’in syakartum 

VIII. Kata sandang Alif + lam 

a. Bila didukung huruf qomariyah ditulis al-, 

 ditulis al-kitab 

 ditulis al qiyas 

b. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah 

yang mengikutinya serta menghilangkan huruf i-nya. 



 

xi 

 

 ditulis as-sama’ 

 ditulis asy-syams 

IX. Huruf Besar 

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang 

diperbaharui (EYD). 

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya dan penulisannya. 

 ditulis zawil – furud atau zawil al furud 

 ditulis ahlussunnah atau ahl-as-sunnah. 

 



xii

KATA PENGANTAR

بسم اهللا الر حمن الر حیم

اللھم صل و سلم على , عبده ورسولھ ااشھد ان ال الھ اال اهللا وحده ال شر یك لھ و اشھد ان محمد, الحمد اهللا رب الما لمین

  .اما بعد, محمد و على الھ و اصحا بھ اجمعین

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang telah menciptakan alam beserta 

hukum-hukumnya, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya 

penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun sanjungkan untuk 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-

orang yang mengikuti ajarannya. Penelitian ini berjudul “Tabarruk Menurut Pondok Pesantren 

Ki Ageng Wonolelo Dan Pondok Pesantren Irsyadul Anam” agar dapat dipergunakan sebagai 

sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan. Skripsi ini telah selesai disusun 

guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu 

Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Penyusun merasa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, dan 

penyusun menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai 

pihak. Untuk itu melalui tulisan ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-

dalamnya, kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa As’ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



xiii

3. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan 

Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta.

4. Ibu Nur Ainun Mangunsong, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik dan dosen

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Fathorrohman, S.Ag.,M.Si. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan 

bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Abdul Mughits, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, 

arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah 

membantu dalam pengumpulan literatur.

8. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan 

Hukum yang telah banyak memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun 

menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahannya terhadap 

penyelesaian skripsi ini.
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yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian 

skripsi ini.

10. Pengasuh Pondok Pesantren Ki Ageng Wonolelo yang telah memberi ijin kepada 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tabarruk berasal dari kata اىثزمح()  yang artinya سيادج اىخيز) ) tambahan 

kebaikan, bisa juga berarti diberkahi, selamat bahagia.
1
  

Dalam istilah syari’at Islam arti berkah adalah: 

.ثـثـ٘خ اىخيز االىٖي في اىشيء  
2

 

Kebajikan Allah swt diletakkan kepada sesuatu, ada yang diletakkan pada 

diri Nabi-nabi, cangkir Nabi, baju Nabi. Ada yang diletakan pada diri ulama-

ulama, Aulia-aulia, orang-orang salhih, orang-orang yang mati syahid, dan 

adapula yang diletakan pada ayat-ayat al-Qur’an seperti pada surah al-Kahfi, pada 

surat Yasin, ada yang diletakkan pada nasi, air, gantang, sukatan, timbangan.
3
 

Di antara perbuatan tabarruk yang kebolehannya telah menjadi Ijma’ 

Ulama, baik ulama salaf (ulama yang hidup 300 tahun hijriyah pertama yaitu para 

sahabat, tabiin, tabi’it tabi’in) maupun ulama khalaf hinggga sekarang adalah 

tabarruk kepada peninggalan-peninggalan Nabi saw, di antara dalil kuat yang 

menunjukan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam 

Muslim dari Anas bin Malik bahwa ketika haji wada’ (haji terakhir yang 

                                                           
1
 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, (Jakarta: Pustaka Amani, 

1998 ), hlm. 477. 

 
2
 Ala Udin Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Bagdadi, Tafsir Khazin, cet. ke-2, (Beirut: 

Da’arul Fikr, tt), hlm. 218. 

  
3
 Siradjuddin Abbas, 40 Masalah Agama, cet. ke-3, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2000), 

hlm. 200. 
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dilakukan oleh Rasulullah saw) setelah melakukan jumrah (melempar batu) dan 

Nahr (berkorban), Nabi saw memotong rambut dan memberikannya kepada Abu 

Thalhah, kemudian menyuruhnya untuk dibagikan kepada orang banyak.
4
 

Barakah atau berkah memang merupakan sebuah kata yang penuh makna, 

dari zaman ke zaman umat Islam berlomba-lomba untuk mencari keberkahan 

tersebut di dalam setiap segi kehidupannya. Ada yang mengharapkan keberkahan 

rizqi, keberkahan ilmu, keberkahan tempat dan lain sebagainya.
5
 

Dari sudut bahasa Indonesia, kata “tabarruk” artinya tambahan kebaikan, 

sedangkan dalam syari’at Islam berarti diberkahi.
6
 

Ber-tabarruk yang dimaksud di sini, adalah seseorang yang sengaja 

mencari (Jawa: ngalap) barakah dari sesuatu yang diyakini baik, dan tidak 

bertentangan dengan syariat Islam, misalnya seseorang yang mencium mihrab 

atau mimbar Nabi, sekalipun tidak menuhankan sesuatu yang ia cium itu, 

melainkan hanya terdorong oleh rasa cinta kepada pemiliknya.
7
 

Mereka yang mengenal sejarah Nabi akan tahu bagaimana para sahabat 

berebut dalam ber-tabarruk dengan air wudhu Nabi. Berkenaan dengan hal ini, 

cukuplah kiranya menelaah Shahihain (Shahih Bukhori dan Shahih Muslim) dua 

                                                           
4
 Imam Abi Husain Muslim Ibni Hajjaz Ibni Muslim Qusyairi Naysaburi, Shahih Muslim, 

cet. ke-1, (Bandung: Dahlan, tt), hlm. 545-546. 

 
5
 Novel bin Muhammad Alaydrus, Mana Dalilnya, (Surakarta: Taman Ilmu, 2005), cet. 

ke-1, hlm. 137-138. 

 
6
 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, (Jakarta: Pustaka Amani, 

1998 ), hlm. 477. 

 
7
 Syaikh Ja’far Subhani, Tawassul, Tabarruk, Ziarah Kubur dan Karamah Wali 

Termasuk Ajaran Islam: Kritik Atas Paham Wahabi, tej. Zahir, (Bandung: Hidayatullah, 1995), 

hlm. 97. 
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buku yang dianggap paling benar di antara buku-buku shahih lainnya
8
. Sebagian 

dari riwayat tersebut antara lain: 

1. Mengenai cerita perjanjian (shulh), Hudaibiyah, Bukhari menulis: “Setiap kali 

Nabi mengambil air wudhu, para sahabat saling berlomba dalam berebut 

tetesan air wudlu beliau”.
9
 

2. Dalam bab “khataman nubuwwah”, Imam Bukhari menukil dari Sa’ib bin 

Yazid berkata: “bibiku membawaku kepada Nabi dan ia berkata:”keponakan 

saya dalam keadaan sakit”. Maka beliau mengambil air wudhu dan 

memohonkan berkah untuk saya, kemudian saya meminum bekas air 

wudhunya”.
10

  

3. Dalam bab ”sifat-sifat Nabi”, Bukhari meriwayatkan dari Wahab bin Abdillah, 

bahwa orang-orang mengusapkan tangan Nabi ke wajah mereka. Kemudian ia 

pun memegang tangan Nabi lalu mengusapkannya ke wajahnya. Ia berkata 

“saya mendapati tangan beliau lebih harum baunya dari bau minyak”.
11

 

                                                           
8
 Syaikh Ja’far Subhani, Tawassul, Tabarruk, Ziarah Kubur dan Karamah Wali 

Termasuk Ajaran Islam: Kritik Atas Paham Wahabi, terj. Zahir (Bandung: Hidayatullah, 1995), 

hlm. 98. 

 
9
http://salafytobat.wordpress.com/2010/03/31/silahkan-anda-bertabarruk-kami-

memberikan-dalilnya/, akses 30 Maret 2011. 

 
10

 http://salafytobat.wordpress.com/2010/10/18/tabarruk-imam-syafi’i/, akses 30 Maret 

2011. 

 
11

http://salafytobat.wordpress.com/2010/03/31/silahkan-anda-bertabarruk-kami-

memberikan dalilnya/, akses 30 Maret 2011. 

http://salafytobat.wordpress.com/2010/03/31/silahkan-anda-bertabarruk-kami-memberikan-dalilnya/
http://salafytobat.wordpress.com/2010/03/31/silahkan-anda-bertabarruk-kami-memberikan-dalilnya/
http://salafytobat.wordpress.com/2010/10/18/tabarruk-imam-syafi'i/
http://salafytobat.wordpress.com/2010/03/31/silahkan-anda-bertabarruk-kami-memberikan%20dalilnya/
http://salafytobat.wordpress.com/2010/03/31/silahkan-anda-bertabarruk-kami-memberikan%20dalilnya/


4 
 

 
 

4. Imam Muslim dalam Shahih-nya meriwayatkan dari Anas, bahwa ketika Nabi 

mencukur rambutnya, dan para sahabat berada di sekitar beliau. Setiap 

potongan rambut beliau diperebutkan oleh setiap orang dari mereka.
12

 

Ini adalah contoh dari kecintaan para sahabat kepada Nabi dan tabarruk mereka 

dengan segala sesuatu yang berasal dari beliau. 

Di dalam al-Qur’an dan hadits pun kata berkah ini berulang kali dipakai 

dalam setiap kesempatan dan peristiwa, sebagaimana firman Allah swt sebagai 

berikut: 

ٗجعو فيٖا رٗسذٚ ٍِ ف٘قٖا ٗتزك فيٖا ٗقذر فيٖا أق٘ذٖا فٚ أرتعح أياً س٘اء ىيسا ئييْ٘.
13

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan berkah kepada tempat-tempat 

tertentu, seperti: Ka’bah, masjidil Aqsha, masjid Nabawiah, masjid Quba dan lain-

lain. 

سثذِ اىذٙ أرىثعثذٓ ىيال ٍِ اىَسجذاىذزاً أىٚ اىَسجذ األقصا اىذٙ تز مْا د٘ىٔ, ىْزئ, ٍِ ءايرْا أّ, 

.ٕ٘اىسَيع اىثصيز
14

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Mashidil Haram, Al Masjidil Aqsha dan daerah-

daerah sekitarnya dapat berkat dari Allah dengan diturunkan nabi-nabi di negeri 

itu dan kesuburan tanahnya. 

ٗاىذيِ يؤ ٍُْ٘ تاأل خزج  ٖاىْذر أً اىقز ٙ ٍِٗ د٘ذ ئ ٗ ىرّشىْٔ ٍثا رك ٍصذق اىذ ٙ تيِ يٕٗذامرة أ

يؤٍُْ٘ تٔ ٌٕٗ عيٚ صال ذٌٖ ذذا فظُ٘.
15
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 http://salafytobat.wordpress.com/2010/03/04/tabarruk-iman-dan-amal-sholeh/, akses 30 

Maret 2011. 

 
13

 Al-Fusillat (41): 10. 

 
14

 Al-Isra’ (71): 1. 

 
15

 Al-An’am (6): 92. 

http://salafytobat.wordpress.com/2010/03/04/tabarruk-iman-dan-amal-sholeh/
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Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah member berkah kepada kitab-kitab Allah 

yang diturunkan sebelum al-Qur’an. 

يٌٖ تز مد ٍِ اىسَاء ٗاألرض ٗىنِ مذ ت٘ا فأ خذ ٌّٖ تَا ٗاذق٘ا ىفرذْا عي ٗى٘ أُ إٔو اىقزٙ ءاٍْ٘ا

ماّ٘ا ينسثُ٘.
16

 

Ayat di atas Allah berjandji akn memberi berkah dari langit dan bumi jika seluruh 

negeri beriman kepada Nya 

َْرعٌٖ شٌ يَسٌٖ ٍْا عذاب أىيٌ.ِ ٍعل ٗأٌٍ سقيو يْ٘ح إثط تسيٌ ٍْا ٗتز مد عييل ٗعيٚ أٌٍ ٍَ
17

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah member berkah kepada Nabi Nuh.as. dan 

umat yang beriman kepada Allah swt. 

قا ى٘ا أذعجثيِ ٍِ أٍزهللا ردَد هللا ٗتزمرٔ عيينٌ إٔو اىثيد إّٔ دَيذ ٍجيذ.
18

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa betapa Maha Pemurahnya Allah karena sudah 

memberikan berkah kepada umatNya yang bertaqwa. 

ديا. ٗجعيْٚ ٍثارما أتِ ٍا مْد ٗأٗصْٚ تاىصي٘ج ٗاىشم٘ج ٍا دٍد
19 

Ayat di atas menjelaskan Allah telah memberikan berkah kepada Siti Maryam dan 

dijadikanNya dia wanita yang mulia. 

.اىَْشىيِ خيز ٗأّد ٍثارما ٍْشال ىْٚ أّش رب ٗقو
20 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah member berkat kepada tempat-tempat 

tertentu. 

                                                           
16

 Al-A’raaf (6): 96. 

 
17

 Huud (11): 48. 

 
18

 Huud (11): 73. 

 
19

 Maryam (19): 31. 

 
20

 Al-Mu’minuun (23): 29. 
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Dalam kitab tafsir Jalalain menjelaskan bahwa ketika para malaikat (Jibril, 

Mikail, Isrofil) telah datang kepada Nabi Ibrahim as dengan membawa kabar 

gembira, bahwa “Isterinya (Siti Sarah) akan mempunyai keturunan yaitu Nabi 

Ishaq as, dan Nabi Ishaq as ini akan mempunyai keturunan yaitu Nabi Yakub as”. 

Mendengar berita tersebut Siti Sarah langsung berkata: “Mungkinkah aku akan 

melahirkan anak padahal aku sudah tua (usianya 99 tahun) dan suamiku (Nabi 

Ibrahim as) ini sudah sangat tua (usianya 120 tahun)? ini sangat mengherankan 

bagi kami (Nabi Ibrahim as dan Siti Sarah) yang sudah tua akan melahirkan anak. 

Para malaikat (Jibril, Mikail, Israfil) berkata: “Mengapa engkau merasa heran 

tentang ketetapan Allah swt? itu adalah rahmat dan berkah dari Allah swt yang 

dicurahkan kepada kamu wahai Ahlul Bait (keluarga Nabi Ibrahim as), 

sesungguhnya Allah swt Maha Terpuji lagi Maha Pengasih”. 
21

 

Dapat pula dilihat pada: (Tafsir Munir, As-Syekh Muhammad Nawawi Al-

Jawi. juz 1 hlm.389-390), (Hassiyah Al-Alamatus-Shawiy Ala Tafsir Al-Zalalain, 

As-Syaikh Ahmad Shaawiy Al-Maki. Juz 3 hlm. 221-223), (Tafsir Zallalain, 

Jallaluddin Muhammad Ibni Ahmad Al-Mahalli Wa Syekh Al-Mutazar 

Jallaluddin Abdurrahman Ibni Abi Bakri As-Suyuthi hlm: 253, 283-284), (Tafsir 

Munir, As-Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi Juz 2 hlm: 6, 65).
22

 

                                                           
21

 Jalaluddin Muhammad Ibni Ahmad Al-Mahalli Wa Syekh Al-Mutajar Jalaluddin 

Abdurrahman Ibni Abi Bakri As-Suyuthi, Tafsir Jalalain, (Semarang: Toha Putra, ttp), hlm. 187. 

 
22

 Ahmad Gozali, “Tabarruk Terhadap Benda Keramat Dalam Perspektif Hukum Islam 

(Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Duri Kecamatan Cengkareng)”, skripsi Mahasiswa 

Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 4. 
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Sebenarnya masih banyak ayat yang menyebutkan kata berkah, dalil di 

atas tersebut cukup untuk membuktikan bahwa keberkahan itu diberikan pada 

tempat, waktu, manusia, benda, sebagaimana tampak dalam ayat-ayat di atas. 

Keberkahan itu juga banyak disebutkan dalam hadits Rasulullah saw, di antaranya 

adalah sabda Rasulullah saw berikut ini: 

ئ عِ ثـذ اىا عثزّ: اَدتِ يذـي يـذثْا ي ذد ِ  اَت ي صاىخ, عِ اَتـ  عـشيش تِ ٍذـَذ اىَذ ّٚ عِ سٖـيو  ت

ٌ تارك ىّْا في ٍذ يـْـرـْأ ٗفي  أُ ٕزيزج رس٘ه هللا صيّٚ هللا عيَئ جسيٌّ : ماُ يؤ ذٚ ت اٗه اىثَز فيـق٘ه. اَىيَّٖ

. )رٗآ ٍسيٌ( ثـَارّا. ٗفي ٍـذّا ٗفي صاعْا تزمحً ٍع تزمح. ثـٌ يـعـطئ اَصـغـز ٍِ يذـضزٓ ٍِ اى٘ىـ  ُ ذا

 ٌ ٌ تارْك ىْا في ٍـذّا, اَىيَّٖ ٌ تارك ىّْا في صاعْا, ىيَّٖ ٌ تارك ىّْا في ٍذ يـْـرـْأ, اَىيَّٖ ٗفي قَ٘ه االخزٙ: اَىيَّٖ

.  ِ تارك ىْا في ٍذ يـْـرـْأ. اجعو ٍع اىثزمـح تزمـري
23
  

Berdasarkan ayat dan hadis di atas membuktikan bahwa berkah sangat 

penting dan dibutuhkan, jika Allah swt memberikan keberkahan kepada sesuatu 

maka sesuatu itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak dan 

berkesinambungan, sebagai contoh: Imam Syafi’i (Muhammad ibn Idris ibn 

Abbas ibn Ustman ibn Syafi’i ibn Sa’ib ibn Abu Yazid ibni Hasyim ibn Abdul 

Muthalib ibn Abdul Manaf) yang lahir di tengah-tengah keluarga miskin, ayahnya 

meninggal ketika beliau masih kecil. Kemudian ibunya (yang bernama Fatimah 

binti Abdullah ibn Husain ibn Ali ibn Abdul Muthalib) membawanya ke Mekkah, 

setelah dididik di Mekkah beliau dimasukkan ke madrasah, berkat usaha ibunya, 

beliau telah menghapal al-Qur’an pada usia sembilan tahun.
24

 

                                                           
23

 Imam Abi Husain Muslim Ibni Hajjaz ibni Muslim Qusyairi Nasyaiburi, Shahih 

Muslim, cet. ke-I, (Riyad: Darus Salam, 1998), hlm. 576-577. 

 
24

 Mahmud Syalthut Ali As-Sayis, Fiqih Tujuh Madzhab, Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, 

Hazami, Kumpulan Madzhab Salafi, cet. ke-1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 17. 



8 
 

 
 

Jadi, seseorang yang memperoleh keberkahan waktu, dalam waktu yang 

singkat ia akan mampu melakukan banyak kegiatan dan amal saleh yang biasanya 

tidak dapat dilakukan dalam waktu yang sesingkat itu. Begitu pula makanan yang 

memperoleh berkah, meskipun hanya sedikit, ia cukup untuk mengenyangkan 

banyak orang, karena manfaat berkah sangat besar, maka umat Islam dari zaman 

ke zaman berusaha mencari keberkahan tersebut dalam setiap celah kehidupan.
25

 

Disini penyusun mengangkat tokoh Ki Ageng Wonolelo atau Syech 

Jumadil Beno. Beliau adalah salah seorang putera Pangeran Brancangelo (Kyai 

Ageng Karang Lo) atau cicit Prabu Brawijaya V. Setiap bulan Sapar dusun 

Wonolelo, desa Widodomartani, kecamatan Ngemplak, kabupaten Sleman ini 

mengadakan Saparan Wonolelo dengan membagikan kue apem dan sebelum acara 

puncak diadakan arak-arakan pusaka peninggalan almarhum.
26

 

Banyak masyarakat yang ber-tabarruk (mencari berkah) kepada Ki Ageng 

Wonolelo, benda peninggalan beliau dan apem yang disebar saat acara puncak 

Saparan. Tradisi ini masih berjalan sampai sekarang untuk melestarikan budaya 

Jawa dan mengenang Ki Ageng Wonolelo yang menyebarkan agama Islam di 

dusun Wonolelo dan sekitarnya.
27

 

Pengislaman terjadi secara damai karena metode yang dipakai oleh para 

wali dalam berdakwah menggunakan metode yang sangat akomodatif dan lentur, 

yakni dengan menggunakan unsur-unsur budaya lama (Hinduisme dan 

                                                           
25

  Ibid. 

 
26

 Suwarsono, Petunjuk Singkat Tentang Makam dan Tempat Keramat di Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan Sekitarnya, (Yogyakarta: Lumintu, 2003), hlm. 18. 

 
27

 Sri Lestari, “Aspek Mistik dalam Tradisi Saparan Ki Ageng Wonolelo”, skripsi 

Mahasiswa Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 17. 
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Buddhisme), tetapi secara tidak langsung para wali memasukkan nilai-nilai Islam 

ke dalam unsur-unsur itu.
28

 Dengan demikian Islam khususnya di tanah Jawa 

dapat berkembang dan selalu beriringan dengan budaya maupun adat istiadat 

masyarakat. 

Ki Ageng Wonolelo adalah salah satu wali yang menyebarkan agama 

Islam dengan metode yang mudah diterima masyarakat tanpa mengubah tradisi 

yang berkembang di masyarakat, terutama di dusun Pondok Wonolelo dan 

sekitarnya. Terbukti dengan upacara adat yang diselenggarakan setiap bulan sapar 

untuk memperingati hari meninggalnya Ki Ageng Wonolelo. 

Namun, tabarruk di era sekarang ini banyak di salah gunakan dan 

menjadikan seseorang yang melakukan tabarruk menjadi musyrik karena 

menduakan Allah swt. Saat ini majalah-majalah maupun media elektronik yang 

menunjukan jasa–jasa berupa : benda-benda mistis ataupun transfer ilmu yang 

tujuannya untuk keselamatan, tetapi setelah dia mendapatkan tanpa mempunyai 

aqidah yang kuat dan syari’at Islam yang dianjurkan oleh agama bisa 

menjerumuskan ia menjadi sombong, riya, takabbur kepada Allah swt. Tabarruk 

yang diperbolehkan adalah tabarruk yang sesuai dengan syariat islam dan bukan 

yang bertentangan dengan syariat. Dengan adanya praktek tabarruk kepada Ki 

Ageng Wonolelo yang di lakukan oleh masyarakat penulis tertarik untuk menulis 

skripsi dengan judul Tabaruk Menurut Pondok Pesantren Ki Ageng Wonolelo 

dan Pondok Pesantren Irsyadul Anam. 

 

                                                           
28

 Sofwan, Ridin,  Merumuskan Kembali Interelasi Islam-Jawa. (Yogyakarta: Gama 

Media, tt), hlm. 5. 
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B. Pokok Masalah 

Dari penjelasan latar belakang di atas, kami dapat memfokuskan beberapa 

masalah yang terkait dengan “Tabarruk Menurut Pondok Pesantren Ki Ageng 

Wonolelo dan Pondok Pesantren Irsyadul Anam”. Adapun rumusan 

masalahnya ini sebagai berikut: 

1. Apa yang dimaksud tabarruk menurut Pondok Pesantren Ki Ageng Wonolelo 

dan Pondok Pesantren Irsyadul Anam? 

2. Persamaan dan perbedaan tabarruk menurut Pondok Pesantren Ki Ageng 

Wonolelo dan Pondok Pesantren Irsyadul Anam? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan 

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tabarruk di Pondok Pesantren 

Ki Ageng Wonolelo dan Pondok Pesantren Irsyadul Anam. 

b. Untuk mengetahui hukum tabarruk di Pondok Pesantren Ki Ageng 

Wonolelo dan Pondok Pesantren Irsyadul Anam. 

2. Kegunaan  

a. Memberi pemahaman bagi masyarakat Islam mengenai tabarruk. 

b. Untuk menambah dan memperkaya khazanah hukum Islam. 
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D. Telaah Pustaka 

Dari hasil telaah pustaka penyusun belum banyak menemukan kajian yang 

secara khusus membahas tentang makna tabarruk. Banyak kamus bahasa arab dan 

buku-buku yang memberi arti singkat, namun hal ini belum menyelesaikan 

masalah, sehingga membutuhkan penelitian dalam sebuah karya ilmiah. Namun 

dengan segala kemampuan yang penyusun miliki, penyusun mencoba menelaah 

dari berbagai literatur yang ada. 

Dalam menelusuri pustaka, pembahasan mengenai tabarruk belum banyak 

yang membahas secara khusus, namun penjelasan-penjelasan yang berkaitan 

dengan Tabarruk Menurut Pondok Pesantren Ki Ageng Wonolelo dan 

Pondok Pesantren Irsyadul Anam dapat ditemukan dalam beberapa literatur, 

baik dalam kitab-kitab  dan buku karangan pakar hukum maupun para tokoh 

politik. Sedangkan dalam penelusuran penelitian skripsi di Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dalam 

skripsi yang ditulis Ahmad Gozali yang berjudul Tabarruk Terhadap Benda 

Keramat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat 

Kampung Duri Kecamatan Cengkareng). Dalam skripsi ini membahas tentang 

pengertian, cara dan hukum bertabarruk menurut hukum Islam khususnya yang 

berada di kampung Duri.
29

 

Selain itu, Sri Lestari, Aspek Mistik Dalam Tradisi Saparan Ki Ageng 

Wonolelo. Dalam skripsi ini membahas tentang tradisi di Dusun Pondok 

                                                           
29

 Ahmad Gozali, “Tabarruk Terhadap Benda Keramat Dalam Perspektif Hukum Islam 

(Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Duri Kecamatan Cengkareng)”, skripsi Mahasiswa 

Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 16. 
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Wonolelo dimana daerah ini setiap setahun sekali setiap bulan Safar diadakan 

upacara adat, penyebaran apem dan kirap pusaka Ki Ageng Wonolelo.
30

 

Dalam skripsi Deden Hidayaturochman, Hadits-Hadits Tabarruk, Studi 

Ma’ani al-Hadits. Dalam skripsi ini membahas tentang kumpulan hadits-hadits 

yang berkaitan dengan tabarruk.
31

 

Di antara buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini, antara lain seperti 

karya Syaikh Ja’far Subhani yang berjudul Tawasul, Tabarruk, Ziarah Kubur dan 

Karamah Wali. Buku ini menjelaskan tentang tabarruk yang dilakukan 

masyarakat Indonesia sampai saat ini menurut pandangan kaum Wahabi.
32

 

Dalam buku yang disusun oleh Ridin Sofwan yang berjudul Merumuskan 

Kembali Interelasi Islam-Jawa. Menjelasan tentang interelasi Islam dengan 

sejarah budaya Jawa yang masih kental sampai saat ini.
33

 

Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul Tawassul dan Wasilah, 

menjelaskan tentang dalil-dalil berziarah dimana ziarah sudah menjadi tradisi 

Jawa sampai saat ini.
34

 

 

                                                           
30

 Sri Lestari, “Aspek Mistik Dalam Tradisi Saparan Ki Ageng Wonolelo”, skripsi 

Mahasiswa Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 17 

 
31

 Deden Hidayaturochman, “Hadits-Hadits Tabarruk, Studi Ma’ani al-Hadits”, skripsi 

Mahasiswa Jurusan Tafsir Hadist fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, hlm. 17. 

 
32

 Syaikh Ja’far Subhani, Tawassul, Tabarruk, Ziarah Kubur dan Karamah Wali.  (ttp: 

Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 98. 

 
33

 Ridin Sofwan,  Merumuskan Kembali Interelasi Islam-Jawa. (Yogyakarta: Gama 

Media, 2004), hlm. 3. 

 
34

 Ibn Taimiyah,  Tawassul dan Wasilah, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1987), hlm. 137. 
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Purwadi, dalam bukunya yang berjudul Pranata Sosial dan Jawa, 

menjelaskan tentang pakaian dan perlengkapan upacara tradisional.
35

 

 

E. Kerangka Teori 

Salah satu hal yang terpenting dalam penyusunan karya ilmiah adalah 

kerangka teori, karena dengan kerangka teori yang jelas, maka karya ilmiah akan 

lebih fokus dan mengena. 

Beberapa teori yang berkaitan dengan penyusunan karya ilmiah ini adalah 

tabarruk kepada Ki Ageng Wonolelo. Dimana Ki Ageng Wonolelo adalah salah 

satu tokoh penyebar agama Islam di dusun Pondok Wonolelo, desa 

Widodomartani yang di anggap masyarakat mempunyai berkah atau karomah 

tersendiri karena beliau merupakan waliullah. Sampai saat ini makam beliau 

masih sebagai tujuan peziarah untuk mencari berkah. 

Upacara Saparan adalah wujud kecintaan masyarakat dusun Pondok 

Wonolelo kepada Ki Ageng Wonolelo untuk mengenang jasa dan mengharap 

berkah dari beliau. Ki Ageng Wonolelo atau Syech Jumadil Beno adalah salah 

seorang putera Pangeran Brancangelo (Kyai Ageng Karang Lo) atau cicit Prabu 

Brawijaya V. Setiap bulan Sapar dusun Wonolelo, desa Widodomartani, 

kecamatan Ngemplak, kabupaten Sleman ini mengadakan Saparan Wonolelo 

dengan membagikan kue apem dan sebelum acara puncak diadakan arak-arakan 

pusaka peninggalan almarhum.
36
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 Purwadi, Pranata Sosial dan Jawa, (Yogyakarta: Cipta Karya, 2007), hlm. 139. 
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 Suwarsono, Petunjuk Singkat Tentang Makam dan Tempat Keramat di Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan Sekitarnya, (Yogyakarta: Lumintu, 2003), hlm. 18. 
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Banyak masyarakat yang ber-tabarruk (mencari berkah) kepada Ki Ageng 

Wonolelo, benda peninggalan beliau dan apem yang disebar saat acara puncak 

Saparan. Tradisi ini masih berjalan sampai sekarang untuk melestarikan budaya 

Jawa dan mengenang Ki Ageng Wonolelo yang menyebarkan agama Islam di 

dusun Wonolelo dan sekitarnya.
37

 

Pengislaman terjadi secara damai karena metode yang dipakai oleh para 

wali dalam berdakwah menggunakan metode yang sangat akomodatif dan lentur, 

yakni dengan menggunakan unsur-unsur budaya lama (Hinduisme dan 

Buddhisme), tetapi secara tidak langsung para wali memasukkan nilai-nilai Islam 

ke dalam unsur-unsur itu.
38

 Dengan demikian Islam khususnya di tanah Jawa 

dapat berkembang dan selalu beriringan dengan budaya maupun adat istiadat 

masyarakat. 

Ki Ageng Wonolelo adalah salah satu wali yang menyebarkan agama 

Islam dengan metode yang mudah diterima masyarakat tanpa mengubah tradisi 

yang berkembang di masyarakat, terutama di dusun Pondok Wonolelo dan 

sekitarnya. Terbukti dengan upacara adat yang diselenggarakan setiap bulan sapar 

untuk memperingati hari meninggalnya Ki Ageng Wonolelo. 

Dalam ber-tabarruk kepada Ki Ageng Wonolelo banyak orang yang 

berziarah ke makam, benda pusaka peninggalan beliau dan saat upacara Saparan 

banyak orang yang berebut mencari kue apem berharap mendapat berkah. 
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 Sri Lestari, “Aspek Mistik dalam Tradisi Saparan Ki Ageng Wonolelo”, skripsi 

Mahasiswa Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 17. 
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 Sofwan, Ridin,  Merumuskan Kembali Interelasi Islam-Jawa. (Yogyakarta: Gama 
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Banyak orang yang ber-tabarruk kepada Ki Ageng Wonolelo dan benda 

peninggalannya karena Syech Jumadil Beno atau yang dikenal dengan nama Ki 

Ageng Wonolelo adalah wali yang menyebarkan agama Islam di Dusun Pondok 

Wonolelo dan sekitarnya. Beliau dianggap sangat berjasa kepada masyarakat 

Pondok Wonolelo, untuk memperingati hari wafatnya Ki Ageng Wonolelo 

masyarakat Pondok Wonolelo mengadakan upacara Saparan dan kirap pusaka 

dengan puncak acara penyebaran kue apem dan ziarah ke makam Ki Ageng 

Wonolelo.
39

 

Upacara Saparan adalah simbol budaya dari sunan Kalijaga yang menjadi 

media dakwah.
40

 Dakwah yang beliau lakukan dengan bentuk sandi-sandi(Jawa: 

Sanepan) seperti: 

1. Kirap Pusaka yang berasal dari kata qurbun atau dekat dimana pusaka atau 

sesuatu yang dijadikan pelajaran (simbol) mempunyai kelebihan karena orang 

yang dahulu mempunyai benda tersebut rajin belajar, prihatin dan puasa.
41

 

2. Penyebaran kue apem dimana apem berasal dari kata affan yang artinya 

memaafkan dengan kata lain bahwa upacara penyebaran kue apem adalah 

sebagai pembelajaran kita agar dapat saling memaafkan.
42

  

 

                                                           
39

 Hasil wawancara dengan masyarakat pondok wonolelo pada 15/04/2011. 

 
40

 Wawancara dengan Kyai Fahrudin Barmawi, pengasuh pondok pesantren Irsyadul 

Anam, Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, tanggal 13 Mei 2011. 

 
41

 Ibid.  

 
42

 Ibid. 
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Dari sudut bahasa Indonesia, kata “tabarruk” artinya tambahan kebaikan, 

sedangkan dalam syari’at Islam berarti diberkahi.
43

 

Ber-tabarruk yang dimaksud di sini, adalah seseorang yang sengaja 

mencari (Jawa: ngalap) barakah dari sesuatu yang diyakini baik, dan tidak 

bertentangan dengan syariat Islam, misalnya seseorang yang mencium mihrab 

atau mimbar Nabi, sekalipun tidak menuhankan sesuatu yang ia cium itu, 

melainkan hanya terdorong oleh rasa cinta kepada pemiliknya.
44

 

Para sahabat Rasulullah telah mempraktekkan tabarruk (mencari berkah) 

dari peninggalan-peninggalan Rasulullah, baik di masa hidup Rasulullah maupun 

setelah beliau meninggal. Dari semenjak itu semua ummat Islam hingga kini 

masih tetap melakukan tradisi baik yang merupakan ajaran syari’at ini.
45 

Dalam kitab Karya al-Imam al-Hafizh Abu Bakr Ahmad bin Ali yang 

lebih dikenal dengan al Khathib al Baghdadi (w 463 H) menerangkan dalam 

kitabnya yang artinya “Aku mendengar Imam asy Syafi’i berkata: Sesungguhnya 

saya benar-benar melakukan tabarruk (mencari berkah) kepada Imam Abu 

Hanifah, aku mendatangi makamnya setiap hari untuk ziarah, jika ada suatu 

masalah yang menimpaku maka aku shalat dua raka’at dan aku mendatangi 

makam Imam Abu Hanifah, aku meminta kepada Allah agar terselesaikan 

urusanku di samping makam beliau, hingga tidak jauh setelah itu maka 

                                                           
43

 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, (Jakarta: Pustaka Amani, 

1998 ), hlm. 477. 

 
44

 Syaikh Ja’far Subhani, Tawassul, Tabarruk, Ziarah Kubur dan Karamah Wali, (ttp: 

Hidayatullah, 1995), hlm. 97. 

 
45

 http://salafytobat.wordpress.com/2010/03/04/tabarruk-iman-dan-amal-sholeh/, akses 30 

Maret 2011. 

http://salafytobat.wordpress.com/2010/03/04/tabarruk-iman-dan-amal-sholeh/
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keinginanku telah dikabulkan”. Disebutkan bahwa di sana (komplek makam 

Imam Abu Hanifah) terdapat makam salah seorang anak Sahabat Ali bin Abi 

Thalib, dan banyak orang menziarahinya untuk mendapatkan berkah disana. Imam 

Ibrahim al Harbi berkata: “Makam Imam Ma’ruf al Karkhi adalah obat yang 

mujarab”.
46

 

Dalam ber-tabarruk adakalanya dengan mengambil, mengusap, meminum, 

bahkan melakukan sesuatu dengan tujuan mencari barakah. Ada seseorang yang 

menjalankan bisnis milik orang lain tanpa meminta sedikitpun bayaran atau 

keuntungan dari bisnisnya itu, sebab ia hanya ingin mencari barakah, karena si 

pemilik modal tiada lain adalah kiai, ustadz atau guru agamanya.
47

 

Bentuk ber-tabarruk yang dilakukan masyarakat sampai saat ini dengan 

ziarah ke makam wali, habaib, kyai dan melakukan upacara tradisional seperti 

Saparan, Kirap Pusaka dan upacara adat lainnya. Kegiatan ini masih dilaksanakan 

karena untuk melestarikan tradisi dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam. 

Dalam al-Qur’an Allah berfirman: 

.ٖا فٚ أرتعح أياً س٘اء ىيسا ئييٍِِ ف٘قٖا ٗتزك فيٖا ٗقذر فيٖا أق٘ذ يٗجعو فيٖا رٗس
48

 

 ءايرْا أّ مْا د٘ىٔ ىْزئ ٍِاىذٙ تز اىذزاً أىٚ اىَسجذ األقصٚ تعثذٓ ىيال ٍِ اىَسجذ زٙسسثذِ اىذٙ أ

ٕ٘اىسَيع اىثصيز.
49

 

                                                           
 

46
http://salafytobat.wordpress.com/2010/03/31/silahkan-anda-bertabarruk-kami-

memberikan-dalilnya/, akses 30 Maret 2011. 

 
47

 http://salafytobat.wordpress.com/2010/03/04/tabarruk-iman-dan-amal-sholeh/, akses 30 

Maret 2011. 

 
48

 Al-Fusillat (41): 10. 

 
49

 Al-Isra’ (71): 1. 

 

http://salafytobat.wordpress.com/2010/03/31/silahkan-anda-bertabarruk-kami-memberikan-dalilnya/
http://salafytobat.wordpress.com/2010/03/31/silahkan-anda-bertabarruk-kami-memberikan-dalilnya/
http://salafytobat.wordpress.com/2010/03/04/tabarruk-iman-dan-amal-sholeh/
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خزج ٗاىذيِ يؤٍُْ٘ تاألٙ ٍِٗ د٘ىٖا مرة أّشىْٔ ٍثزك ٍصذق اىذٙ تيِ يذئ ٗ ىرْذر أً اىقز ٕٗذا

فظُ٘.يذايؤٍُْ٘ تٔ ٌٕٗ عيٚ صال ذٌٖ 
50

 

ٌّٖ تَا ماّ٘ا رض ٗىنِ مذت٘ا فأخذٗاأل ٗى٘ أُ إٔو اىقزٙ ءاٍْ٘ا ٗاذق٘ا ىفرذْا عييٌٖ تز مد ٍِ اىسَاء

ينسثُ٘.
51

 

مد عييل ٗعيٚ أٌٍ ٍَِ ٍعل ٗأٌٍ سَْرعٌٖ شٌ يَسٌٖ ٍْا عذاب أىيٌ.قيو يْ٘ح إثط تسيٌ ٍْا ٗتز
52

 

ى٘ا أذعجثيِ ٍِ أٍزهللا ردَد هللا ٗتزمرٔ عيينٌ إٔو اىثيد إّٔ دَيذ ٍجيذ. قا
53

 

ٗأّد خيز اىَْشىيِ.ٗقو رب أّشىْٚ ٍْشال ٍثارما
54

 

دٍد ديا.ٗجعيْٚ ٍثزماأتِ ٍامْد ٗأٗصْٚ تاىصي٘ج ٗاىشم٘ج ٍا
55

     

  

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa kita di perbolehkan untuk ber-tabarruk 

kepada para nabi, wali, kyai dan orang-orang sholeh bahkan di perbolehkan juga 

kita ber-tabarruk kepada benda-benda peninggalan beliau selama kita tidak 

menduakan Allah. 

 Tanda orang yang diberkati Allah, hidupnya selalu membawa kesejukan 

dan manfaat bagi manusia lainnya. Dia senantiasa di jadikan rujukan dan 

                                                           
50

 Al-An’am (6): 92. 

 
51

 Al-A’raaf (6): 96. 

 
52

 Huud (11): 48. 

 
53

 Huud (11): 73. 

 
54

 Al-Mu’minuun (23): 29. 

 
55

 Maryam (19): 31. 
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perlindumgan oleh orang yang memerlukannya. Demikian juga dengan tempat-

tempat yang memang diberkati Allah.
56

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian yang penyusun lakukan dalam penulisan proposal skripsi ini 

adalah penelitian gabungan antara penelitian lapangan (field research) dengan 

penelitian pustaka (library research). Library research yaitu penelitian yang 

dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, 

catatan, maupun maupun laporan dari hasil penelitian terdahulu. Jenis  

penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang 

ada dan berkaitan dengan erat dengan proposal yang penyusun kaji.
57

 

2. Metode pengumpulan data 

Sedangkan penelitian lapangan yang akan penyusun lakukan meliputi 

dari berbagai aspek, diantaranya adalah: 

a. Penentuan subyek dan obyek penelitian 

Subyek adalah sumber data atau sumber tempat memperoleh 

keterangan penelitian.
58

 Adapun yang menjadi subyek penelitian dalam hal 

                                                           
56

 KH. Muhyiddin Abdusshomad, Fiqh tradisionalis, cet. ke-3 (Surabaya: Khalista, 

2005), hlm. 258. 

 
57

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

Indonesia, 2002), hlm. 11. 

 
58

 Suharsimi Arikuanto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Rieneka Cipta, 1991), hlm. 119. 
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ini adalah Pondok Pesantren Ki Ageng Wonolelo dan Pondok Pesantren 

Irsyadul Anam. 

Sedangkan yang dimaksud dengan obyek penelitian adalah masalah-

masalah yang akan diteliti.
59

 Dalam hal ini yang menjadi obyek 

penelitiannya adalah makna dari tabarruk kepada Ki Ageng Wonolelo 

menurut pengetahuan dari para kyai, santri dan tokoh masyarakat dusun 

Pondok Wonolelo yang menjadi subyek penelitian. 

b. Pengumpulan data 

Adapun langkah pengumpulan data yang diambil dalam penelitian 

ini dengan melakukan wawancara (interview) berstruktur, di mana 

pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan, atau daftar 

isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara (interview).
60

 

3. Metode analisis data 

Adapun analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data deskriptif analitik artinya setelah data yang berkaitan dengan 

penelitian terkumpul, kemudian disusun dan diklasifikasikan, selanjutnya 

dianalisa dan diinterpretasikan dengan menggunakan kata-kata sedemikian 

rupa sehingga diperoleh gambaran dari obyek penelitian.
61

  

 

 

                                                           
59

 Ibid. 

 
60

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

Indonesia, 2002), hlm. 85. 

 
61

 Winarso Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 139. 
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G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membahas dengan membagi bab 

dan kemudian penulis membagi ke dalam beberapa sub bab, adapun perinciannya 

sebagai berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, pembahasan, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sisitematika penelitian. 

Bab II Di sini penyusun akan membahas tentang pengertian tabarruk, 

contoh-contoh tabarruk dan hukum tabarruk. 

Bab III Di sini penyusun akan memaparkan tentang gambaran umum 

tabarruk di Pondok Pesantren Ki Ageng Wonolelo dan Pondok Pesantren Irsyadul 

Anam, sebab tabarruk dilakukan dan contoh-contoh tabarruk di Pondok Pesantren 

Ki Ageng Wonolelo dan Pondok Pesantren Irsyadul Anam. 

Bab IV Merupakan inti dari pembahasan yaitu analisis tabarruk menurut 

pandangan Pondok Pesantren Ki Ageng Wonolelo dan Pondok Pesantren Irsyadul 

Anam, persamaan dan perbedaan tabarruk dan analisis terhadap hukum tabarruk. 

Bab V Adalah bab penutup yang merupakan hasil kesimpulan dari 

pengkajian bab-bab sebelumnya. Disini, penyusun juga membuat saran-saran 

untuk perbaikan-perbaikan dalam masalah tabarruk. Di samping itu dilengkapi 

juga dengan beberapa lampiran, yaitu rekaman dan beberapa hasil wawancara 

(interview) dengan beberapa para kyai pondok pesantren Ki Ageng Wonolelo dan 

Pondok Pesantren Irsyadul Anam serta dilengkapi dengan daftar pustaka yang 

menjadi rujukan penyusun ditempatkan pada akhir penulisan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah penyusun kemukakan 

dalam bab-bab sebelumnya tentang tabarruk menurut pondok pesantren Ki Ageng 

Wonolelo dan pondok pesantren Irsyadul Anam, maka dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tabarruk menurut Pondok Pesantren Ki Ageng Wonolelo dan Pondok

Pesantren Irsyadul Anam.

a. Pondok Pesantren Ki Ageng Wonolelo.

Menurut Kyai pondok pesantren Ki Ageng Wonolelo, tabarruk 

adalah dengan cara datang ke para Kyai  dan ziarah ke makam Waliyullah, 

karena para Kyai dan Waliyullah atau orang yang dekat dengan Allah swt, 

dengan anggapan seperti ini, maka doa kita akan cepat sampai kepada Allah 

dan kita mendapatkan barakah dari para Kyai dan Waliyullah. 

b. Pondok Pesantren Irsyadul Anam.

Menurut Kyai pondok pesantren Irsyadul Anam tabarruk adalah 

seperti kita mendekat kepada penjual parfum maka kita akan terkena 

wanginya jadi kalau kita mendekat kepada Waliyullah insya Allah kita akan 

dapat barakahnya. 
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2. Persamaan dan perbedaan tabarruk menurut Pondok Pesantren Ki Ageng 

Wonolelo dan Pondok Pesantren Irsyadul Anam. 

a. Persamaan  

1) Menurut Kyai pondok pesantren Ki Ageng Wonolelo, tabarruk adalah 

dengan cara datang ke para Kyai  dan ziarah ke makam Waliyullah, 

karena para Kyai dan Waliyullah atau orang yang dekat dengan Allah 

swt, dengan anggapan seperti ini, maka doa kita akan cepat sampai 

kepada Allah dan kita mendapatkan barakah dari para Kyai dan 

Waliyullah. Sama halnya dengan pondok pesantren Irsyadul Anam, 

menurut Kyai pondok pesantren Irsyadul Anam tabarruk adalah 

seperti kita mendekat kepada penjual parfum maka kita akan terkena 

wanginya jadi kalau kita mendekat kepada Waliyullah insya Allah kita 

akan dapat barakahnya. 

2) Pondok pesantren Wonolelo dan pondok pesantren Irsyadul Anam 

sama-sama ber-tabarruk kepada Waliyullah yang dianggap sebagai 

suatu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, karena jasa 

beliau kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam. Waliyullah adalah 

orang yang dekat kepada Allah, sedangkan kita sendiri orang yang 

meminta bantuan dari Waliyullah untuk mendoakan kita dalam hal 

kebaikan. Dalam artian, kalau kita dekat dengan Waliyullah, maka kita 

akan mendapat barakahnya. 
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b. Perbedaan  

1) Pondok pesantren Wonolelo membolehkan ber-tabarruk dengan 

datang ke makam para Waliyullah, sedangkan pondok pesantren 

Irsyadul Anam membolehkan ber-tabarruk dengan syarat harus 

mengetahui nasab apakah para wali itu benar-benar seorang 

Waliyullah. Apabila diketahui seorang Waliyullah maka tabarruk ke 

makam tersebut diperbolehkan. 

2) Di pondok pesantren Wonolelo dalam mencari barakah, diadakan juga 

upacara saparan yang bertujuan untuk mengenang atau mengingat 

kembali leluhur yang telah menjadikan dusun Pondok Wonolelo. 

Selain itu juga untuk mengenang jasa-jasa dan kebesaran Ki Ageng 

Wonolelo sebagai penyebar agama Islam yang berhasil khususnya di 

Pondok Wonolelo dan sekitarnya. Acara ini juga untuk memohon 

perlindungan dan barakah, agar masyarakat Wonolelo terhindar dari 

segala macam gangguan gaib yang sekiranya dapat mendatangkan 

mala petaka. Sedangkan pondok pesantren Irsyadul Anam tidak 

menyelenggarakan upacara saparan, akan tetapi hanya melakukan 

tabarruk, seperti ziarah ke makam para Waliyullah. 

3) Pondok pesantren Wonolelo tidak membagi secara rinci dalam hal ber-

tabarruk, sedangkan pondok pesantren Irsyadul Anam dalam hal 

tabarruk, membagi menjadi tiga (3) yaitu: Pertama, Mustajab doa, 

(Mendatangi (sowan) kepada Kyai untuk minta didoakan karena para 

Kyai dekat dengan Allah swt). Kedua, Tempat, (Mendatangi masjid al-
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Aqsa, masjid al-Haram dan masjid an-Nabawi untuk ber-tabarruk.. 

Mendatangi makam waliyullah seperti yang dilakukan Syekh Abdul 

Qodir al-Jailani, di mana tempat yang beliau datangi sering didatangi 

para Malaikat. Ketiga, (Waktu berdoa di antara adzan dan iqomah, 

berdoa di antara khutbah Jum’at, berdoa sebelum fajar muncul, berdoa 

saat menjelang magrib). 

 

B. Saran-saran 

Tabarruk yang berkembang di masyarakat adalah ritual tradisi sebagai 

bentuk penghormatan dan kecintaan masyarakat kepada orang yang telah berjasa 

dalam penyebaran agama Islam dan masyarakat mengharapkan barakah yang di 

turunkan Allah swt melalui Nabi, Waliyullah dan para Kyai. Tabarruk tidak 

terlepas dari golongan yang suka maupun yang tidak suka. 

1. Kepada pemerintah, perlu adanya suatu ijtihad yang benar dan berani dalam 

menjembatani perbedaan yang ada dalam beribadah dan melestarikan tradisi. 

2. Perbedaan adalah rahmat yang diberikan Allah swt kepada kita, manusia 

mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mendekatkan diri kepada Allah 

swt, selama masih dalam ketentuan syari’at dan tidak menduakan Allah swt 

maka hal itu boleh dilakukan. 

3. Harus ada saling toleransi kepada antar golongan selama tidak menyimpang 

dari syari’at dan tidak menduakan Allah swt karena setiap golongan 

mempunyai pandangan berbeda dalam menafsirkan suatu ayat maupun hadist. 
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4. Keharmonisan antar golongan dan saling menghormati mencerminkan bahwa 

Islam itu tidak membeda-bedakan dan sebagai pemersatu umat Islam. 

5. Seseorang tidak mempunyai hak untuk mengkafirkan orang lain karena 

mendahului kehendak Allah swt.  
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