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ABSTRAK
FENOMENA ZIARAH MAKAM KERAMAT MBAH NURPIAH DAN
PENGARUHNYA TERHADAP AQIDAH ISLAM STUDI DI DESA
SUKARAMI KECAMATAN BALIK BUKIT KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
Oleh
Memori Tutiana
Manusia dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari persoalan agama,
Hal-hal yang dapat di lihat oleh panca indera dan hal-hal yang tidak dapat di lihat
oleh panca indera selalu menjadikan pro dan kontra dalam memberikan argumenargumen untuk menanggapi suatu persoalan yang terjadi terhadap budaya atau
tradisi pada suatu ajaran-ajaran agama.
Kajian pada penelitian ini adalah untuk mengungkap fenomena-fenomena
yang terjadi pada makam mbah Nurpiah dan dan menganalisa seberapa jauh
pengaruh fenomena ziarah makam tersebut terhadap Aqidah Islam masyarakat
sukarami Kecamatan Balik-bukit Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini
merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research), sedangkan sifat penelitian
ini
bersifat penelitian Desakriptif. Dalam pengumpulan data, peneliti
menggunakan sumber data primer dan sekunder dan dalam pengambilan sampel
peneliti menggunakan metode Snowbol sampling yaitu tehnik pengambilan
sampel dari sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama
menjadi besar. di isi oleh responden atau peziarah Makam mbah Nurpiah.
Tehnik pengumpulaan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi erta
dengan menggunakan pendekatan filosofis. Setelah data-data diperoleh, fenomena
Ziarah Makam Mbah Nurpiah dan Pengaruhnya Terhadap Aqidah Islam Studi di
Desa Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dianalisis
menggunakan metode Desakriptif-kualitatif. Kemudian diadakan perumusan
kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode yang dipakai
untuk mengambil kesimpulan dari uraian-uraian yang bersifat umum kepada
uraian-uraian yang bersifat khusus.
Berdasarkan penelitian ditemukan beberapa hal, Bahwa: yang pertama
fenomena ziarah makam mbah Nurpiah diantaranya yaitu: Makam mbah Nurpiah
merupakan salah satu tempat mustajabah untuk berdo’a, Tumbuh suburnya Kawor
Bongkok atau disebut dengan bambu buntu yang dipercaya memiliki banyak
manfaat, Motivasi peziarah makam mbah Nurpiah beragam, mulai dari
mendo’akan ahli kubur sampai sampai berdo’a secara khusus untuk diri sendiri
seperti meminta untuk dimudahkan rezeki, jodoh, kecerdasan dan mengingat
kematian kematian agar menambah keimanan kepada Allah SWT. Yang kedua
Pengaruh ziarah makam mbah Nurpiah terhadap Aqidah Islam masyarakat Desa
Sukarami yaitu: Berpengaruh positif bagi peziarah yang mengikuti ajaran syari’at
Islam dan mengetahui hakikat ziarah serta mengikuti aturan ziarah juru kunci,
karena dengan berziarah bertujuan juga untuk mengingatkan kepada kematian
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maka menjadi motivasi untuk memperbaiki diri baik amal maupun ibadah
sehingga dapat meningkatkan kemimanan seseorang terhadap Tuhannya.
Berpengaruh negatif bagi orang-orang yang berziarah tidak mengikuti aturan dari
juru kunci dan tidak mengetahui tujuan ziarah yang sebenarnya, dikhawatirkan
dalam praktiknya melakukan hal-hal yang menyimpang Aqidah. Dikhawatirkan
peziarah meiliki pandangan bahwa mbah Nurpiah ini hebat, serta melakukan
perbuatan syirik dengan meminta kepada makam atau meminta kepada ahli kubur
dalam hati, dan mempercayai bahwa keberhasilan yang diperoleh itu dari mbah
Nurpiah bukan dari Allah SWT.
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3. Ta Marbuthah
Ta Marbuthah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbuthah yang mati atau
mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Seperti kata : Thalhah,
Raudhah, Jannatu al- Na‟im.
4. Syaddah dan Kata Sandang
Dan transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf
yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata : nazzala,
rabbana. Sedangkan kata sadang “al” tetap ditulis “al” baik pada kata yang
dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah. Contohnya : almarkaz, al-syamsu.
Pedoman transliterasi ini menggunakan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
Mahasiswa yang diterbitkan oleh IAIN Raden Intan Lampung yang
digunakan sebagai pedoman Surat Keputusan Bersama (SKB) Mentri dan
Agama Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor
0543b/U/Tahun 1987, untuk memudahkan penulisan skripsi ini.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Upaya menghindari kesalahfahaman dalam menginterpretasikan makna judul
skripsi ini yaitu: FENOMENA ZIARAH MAKAM KERAMAT MBAH NURPIAH
DAN PENGARUHNYA TERHADAP AQIDAH ISLAM (Studi di Desa Sukarami
Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat).

Serta untuk memberikan

penjelasan tentang pengertian judul skripsi ini, Maka peneliti perlu menjelaskan
secara singkat kata-kata istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.
Fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat
diterangkan serta dinilai secara ilmiah.1 Fenomena juga bisa disebut keajaiban atau
yang luar biasa. Fenomena merupakan segala yang ada yang sesuai dengan
kenyataan yang ada.
Ziarah adalah mengunjungi suatu tempat untuk bertemu dengan segala sesuatu
yang dimaksud atau dituju. 2 Makam atau disebut juga kubur merupakan tempat
untuk mengubur manusia yang sudah meninggal atau mahluk hidup yang sudah
mati. 3 Ziarah makam yaitu mengunjungi, mendoakan ahli kubur baik kerabat,
keluarga, para wali, atau para ulama yang berpengaruh dalam islam.4

1

Poerdaminta, Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), cet.
Ke-XI, hlm 258.
2
Hamid Muslih, Ziarah Kubur Wisata Spiritual, )jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003) hlm.1-2
3
Junaedi Al-Anshori, Sejarah Nasional Indonesia (Jakarta: PT Mitra Aksara Panaitan,
Jakarta, 2010), hlm.105
4
Hamid Muslih, Ziarah Kubur Wisata Spiritual, )Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003) hlm.1-2
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Keramat menurut bahasa Lampung berasal dari kata kekhamat yang artinya
makam atau tempat yang dipandang sakti. 5 Sedangkan pengertian keramat dalam
kamus bahasa Indonesia kontemporer adalah tempat barang suci serta dapat
memberikan pengaruh magis pada orang lain. 6 Keramat berasal dari bahasa arab
karamah yang mempunyai arti kemuliaan atau kemurahan, yang merujuk kepada
kemuliaan atau kemurahan yang dikaruniakan Allah pada hambanya yang bertakwa,
yang bukan bertaraf Rasul dan Nabi tetapi pada taraf wali.
Mbah Nurpiah merupakan salah seorang tokoh yang berpengaruh di Kecamatan
Balik Bukit, karena beliau merupakan orang yang pertama kali mengajarkan ajaran
islam Balik Bukit. Kemudian beliau wafat dan dimakamkan di desa sukarami
kecamatan balik bukit, yang makamnya dikeramatkan sampai sekarang. 7
Desa Sukarami merupakan nama suatu desa yang berada di kecamatan Balik
Bukit, tepatnya di Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, yang peneliti
jadikan sebagain objek penelitian.8
Pengaruh adalah daya atau sesuatu yang timbul dari suatu (orang atau benda)
yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. 9
Aqidah yaitu suatu yang wajib dibenarkan oleh hati adanya jiwa tenang serta
diyakini dengan sepenuhnya sehingga tidak dicampuri dengan keragu-raguan.
Ditinjau dari segi bahasa “Aqidah” yang berarti penguatan, pemantapan dan

5

M. Noh Haris Fadillah, Kamus Umum Bahasa Lampung Indonesia, (Hak UNILA, 1979),

hlm, 19.
6

Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta, Moderen English Press,
1991), hlm 713
7
M Yunus (Juru Kunci makam Mbah Nurpiah), Wawancara pada 25 januari 2017
8
Suparman, Sekretasis Desa, Wawancara pada 25 januari 2017 pukul 14:05 WIB
9
Poerdaminta, Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia, cet. Ke-XI, (Jakarta: Balai Pustaka,
1987), hlm 410
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pengikatan, sedangkan menurut istilah yakni keimanan yang teguh yang tidak
dihinggapi suatu keraguan apapun bagi pemiliknya. Dengan demikian aqidah islam
berarti keimanan yang teguh kepada Allah berupa tauhid dan ketaatan, kepada
malaikatmalaikatnya, para utusannya, hari akhir, taqdir dan semua perkara ghaib
serta berita-berita lain dan hal-hal yang pasti baik berupa ilmu pengetahuan maupun
dalam amal perbuatan.10
Berdasarkan uraian di atas, maka maksud dari judul skripsi ini yaitu suatu
penelitian untuk mengetahui bagaimana fenomena ziarah makam Mbah Nurpiah
yang di keramatkan oleh para peziarah di Desa Sukarame kecamatan Balik Bukit
Kabupaten Lampung Barat dan pengaruhnya terhadap aqidah Islam.
B. Alasan Memilih Judul
Adapun yang menjadi alasan pemilihan judul skripsi ini sebagai berikut:
1. Ziarah makam merupakan perbuatan mengunjungi makam, baik bertujuan
mendo‟akan ahli kubur atau mengingat akan kematian. Di era kemoderenan
ini ziarah kubur itu masih dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Zaman
modern kini yang serba canggih dan budaya yang bebas sekarang ini banyak
manusia yang mengejar dunia seakan-akan dunia ini kebahagiaan yang
sesungguhnya. Maka peneliti memilih judul penelitian tentang ziarah yaitu
untuk mengingatkan kembali bahwa pentingnya bagi manusia untuk
mengingat kematian. Supaya kita selalu dekat dengan Allah SWT. Makam
Mbah Nurpiah ini merupakan makam yang sangat fenomenal di desa
Sukarami karena, ada h al-hal yang luar biasa terjadi di makam tersebut,
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seperti adanya Kawor Bongkok Yang hanya ada di makam tersebut se
Lampung Barat. Makam Mbah Nurpiah ini juga di yakini masyarakat
setempat sebagai salah satu tempat mustajabah untuk berdo‟a. Sehingga
banyak kalangan masyarakat yang berziarah di makam mbah Nurpiah
tersebut, bahkan masyarakat setempat seperti mewajibkan penziarahan ini
terutama disaat seseorang itu mempunyai hajat tertentu. Maka Peneliti ingin
mengetahui bagaimana fenomena ziarah makam Mbah Nurpiah yang di
keramatkan oleh para penziarah di Desa Sukarami Kecamatan Balik Bukit
Kabupaten Lampung Barat.
2. Apa pengaruh ziarah makam Mbah Nur Piah terhadap aqidah Islam masyarakat
desa Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
C. Latar Belakang Masalah
Islam merupakan agama mayoritas masyarakat di Provinsi Lampung. Bagi Ulun
Asli, Islam adalah satu kesatuan dengan adat Lampung yang tidak dapat dipisahkan.
Melihat dari sisi sejarah perkembangan Islam di Lampung, Islam masuk sekitar abad
15 melaui tiga pintu utama. Dari arah (minangkabau) agama ini masuk melalui
belalau (Lampung Barat), dari utara (palembang) pada masa komering pada masa
Adipati Arya Damar (1443) dan dari arah selatan (Banten) oleh Fattahillah atau
Sunan Gunung Jati, melalui Labuhan Maringgai di Keratuan Pugung (1525). 11
Sebelum masuknya ajaran Islam, masyarakat Indonesia menganut agama hindu
dan Budha. Begitu kuatnya mereka memegang agama tersebut. sehingga ketika Islam
masuk ajaran terkadang dicampurradukkan dengan budaya dari kedua agama
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tersebut. Islam datang bukan dengan kekerasan tetapi dengan cara merasuk dan
berbaur dengan kebudayaan masyarakat Indonesia yang beragama Hindu dan
Budha.12
Salah satu tradisi pra Islam yang masih melekat sampai saat ini adalah pemujaan
pemitosan roh nenek moyang yang mendorong munculnya pola-pola relasi hukum
adat dengan unsur-unsur keagamaan.13 Dalam tradisi Islam, ziarah kubur merupakan
bagian dari ritual keagamaan yang biasa dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia.
Orang yang datang dengan tujuan berziarah dimakam para sultan atau karena
ada “khaul‟‟ dan melaksanakan nadzar, disana ada juru kunci (kuncen) yang bertugas
membacakan do‟a sambil melafalkan semacam mantera atau silsilah riwayat makam
dan siapa yang di makamkan dan mengadakan kontak batin dengan ruh yang ada di
dalam kubur supaya yang berkunjung atau peminta dikabulkan do‟anya atau
permintaan melalui perantara makam tersebut.
Pada zaman permulaan Islam Nabi Muhammad Saw melarang kaum muslimin
menziarahi kuburan, karena dikhawatirkan terjadi kemusrikan dan pemujaan
terhadap kuburan tersebut. 14 Apabila yang sudah mati itu adalah termaksud orang
yang saleh. Hal itu dikarenakan keadaan masyarakat disaat itu masih rentang
keimannya, sehingga dikhawatirkan mereka cenderung melakukan perbuatanperbuatan yang dilarang oleh agama. Disamping itu juga mereka di khawatirkan
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datang kekuburan untuk menyembah dan memujanya seperti yang dilakukan oleh
masyarakat jahiliah.15
Tetapi ketika aqidah mereka kuat, barulah Rosulullah memperbolehkan mereka
berziarah kubur, itu dengan maksud agar mereka mendoakan orang-orang yang telah
meninggal dunia (Ahli Kubur) agar senantiasa mereka ingat akan mati dan ingat
adanya hari kiamat.16 Rosulullah Saw Bersabda:

ف ُزْوُرها.َلَاَللَ ِهَصلَاَللهَُعل ْي ِهَوسلمَن ه ْيت ُك ْمَع ْنَ ِزيارِةَالْ ُقبُ ْوُرها
ُ َقالََر ُس ْو:َعَ ْنَاَبْ ِنَبُريْدةَع ْنَابِْي ِهَقال
Artinya:‟‟Bersumber dari Ibn Buraidata, dari Ayahnya, beliau berkata: Rosulullah
SAW bersabda: Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang
kalian boleh melakukannya. (HR. Shahih Muslim)17.

ْ ٱّللَ َو ۡٱبتَ ُغ َٰٓى ْا ِإلَ ۡي ِه ۡٱل َى ِسيلَةَ َو َج ِه ُد
َّ ىا
ْ ُىا ٱتَّق
ْ ُين َءا َمن
٥٣ ُىن
َ وا فِي َسبِيلِ ِهۦ لَ َعلَّ ُكمۡ تُ ۡفلِح
َ يََٰٓأَيُّهَا ٱلَّ ِذ
Artinya:‟‟Wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan
carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan
berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya, agar

kamu beruntung.(QS Al-

Maidah:35)18.
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki nilai religius yang
tinggi. Pengaplikasian religius masyarakat indonesia dilakukan dengan berbagai
sikap dan berbagai macam cara, mulai dari shalat dan berpuasa dan lain-lain. Selain
itu terbukti dari masih banyaknya orang yang melakukan hal-hal yang disunahkan
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oleh agama seperti pergi berziarah, ziarah biasanya dilakukan dengan cara seseorang
pergi berkunjung ke suatu makam.
Peziarah makam mbah Nurpiah ini dari berbagai kalangan. ada yang dari
kalangan orang biasa hingga kelas atas, baik anak-anak hingga orang tua. Tujuan
orang berziarah pun bermacam-macam. Mulai dari hanya sekedar mengirimkan doa
untuk ahli kubur, berzikir, membaca Al-Qur‟an dan memohon doa untuk hajat si
peziarah. selain itu orang yang datang ke makam pun tidak hanya sekali atau dua
kali, kegiatan ziarah seperti ini pun sudah menjadi agenda tradisi yang harus di
lakukan masyarakat setempat.
Makam mbah Nurpiah ini sangat fenomenal di masyarakat desa Sukarami,
karena ada hal-hal yang luarbiasa yang terjadi di makam tersebut menurut
masyarakat setempat. Seperti salah satunya yaitu: adanya Bambu Buntu atau disebut
dengan Kawor Bongkok yang diyakini masyarakat banyak manfaatnya. Keberadaan
bambu buntu itu se Lampung Barat hanya ada satu tempat yaitu di area makam Mbah
Nurpiah Tersebut.
Makam mbah Nurpiah Tersebut diyakini tempat yang mustajabah Untuk
berdo‟a. 19 Masyarakat sukarami ini menyakini bahwa mbah Nurpiah ini adalah
seorang wali. Maka hal hal itulah yang yang menjadi penyebab para penziarah dan
masyarakat sukarami khususnya sampai seperti mewajibkan penziarahan tersebut.
Memahami ziarah sebagai suatu fenomena sosial keagamaan, maka peneliti
dalam hal ini berusaha mengungkap tentang bagaimana fenomena Ziarah Makam
Mbah Nurpiah dan bagaimana pengaruhnya terhadap Aqidah Islam.
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Dari latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti dalam bentuk
skripsi dengan mengambil sebuah judul ”FENOMENA ZIARAH MAKAM
KERAMAT MBAH NURPIAH DAN PENGRUHNYA TERHADAP AQIDAH
ISLAM (Studi di Desa Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung
Barat)‟‟. Dari judul skripsi tersebut, maka yang akan diteliti adalah fenomena ziarah
makam keramat mbah Nurpiah di Desa Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten
Lamnpung Barat dan pengaruhnya terhadap Aqidah Islam.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan di atas, maka untuk
memperjelas fokus kajian dalam skripsi, penulis merumuskan pokok permasalahan
penelitian skripsi ini sebagai berikut:
1. Bagaimana fenomena ziarah makam keramat mbah Nur Piah di Desa Sukarami
Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana pengaruh ziarah makam Mbah Nur Piah terhadap aqidah Islam
masyarakat Desa Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung
Barat?
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian pada umumnya adalah untuk menemukan, menguji, atau
mengembangkan kebenaran dari suatu pengetahuan. penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui:
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1. Untuk mengatahui fenomena ziarah makam mbah Nurpiah yang di
keramatkan oleh masyarakat di desa Sukarami Kecamatan

Balik-Bukit

Kabupaten Lampung Barat
2. Untuk mengetahui apa pengaruh ziarah makam Mbah Nurpiah terhadap
aqidah Islam masyarakat di Desa Sukarami Kecamatan Balik-Bukit
Kabupaten Lampung Barat?
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Secara teoritis, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat berguna bagi
masyarakat, mahasiswa serta menambah pengetahuan tentang fenomena
ziarah makam keramat. Dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan
pada masyarakat umum mengenai fenomena ziarah makam yang terjadi di
Desa Sukarami Kecamatan Balik-Bukit Kabupaten Lampung Barat.
b. Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat berguna untuk
peminat dan pemerhati tentang ziarah makam. Bagi peneliti dapat
memperoleh

pengetahuan

serta

peningkatan

kemampuan

dalam

menerapkan teori-teori yang didapat dalam perkuliahan terhadap praktik
lapangan, diharapkan pula penelitian ini bermanfaat bagi sosial,
kemasyarakatan dan keagamaan.
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F. Tinjauan Pustaka
Sepengetahuan peneliti mengenai skripsi yang berjudul Fenomena Ziarah Makam
Mbah Nurpiah (Studi di Desa Sukarmi Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung
Barat belum ada yang meneliti, tetapi peneliti menemukan karya-karya yang
berkaitan dengan ziarah kubur, diantaranya sebagai berikut:
1. Skripsi yang berjudul „‟Ritual Ziarah Kubur Dalam Perpektif Aqidah islam
(studi dimakam kesultanan desa banten lama kecamatan kasemen kabupaten
serang). Ditulis oleh Ahmad Eli Al-Fatih, jurusan Aqidah dan Filsafat,
Fakultas Ushuludin IAIN Raden Intan Lampung, Tahun 2004. Fokus kajian
skripsi ini adalah:
a. Bagaimana dan seperti apa ritual ziarah di makam kesultanan tersebut.
b. Ritual penziarahan di makam kesultanan desa banten lama di analisis
dengan pandangan aqidah islam.
2. Skripsi yang berjudul „‟Motivasi Berziarah Dalam Perspektif Tasawuf (studi
kasus di Makam syeikh Ja‟far Shadik Sunan Kudus‟‟). Ditulis oleh Nurul
Hasanah, jurusan Tasawuf Dan Psikoterapi, Fakultas Ushuludin dan
Humaniora UIN walisongo semarang, Tahun 2016. Fokus kajian skripsi ini
adalah:
a. Apa saja motivasi orang yang berziarah ke makam Syaikh Ja‟far Shodik.
Motivasi atau faktor pendorong para peziarah dalam ziarah di Makam Syekh
Ja‟far Shadiq Sunan Kudus beragam. Alasan utamanya untuk mendoakan
leluhur Syekh Ja‟far Shadiq. Selain itu terdapat motivasi-motivasi khusus,
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diantaranya. Pertama, menjadikan Syekh Ja‟far Shadiq sebagai wasilah
untuk menyampaikan hajat dan doa kepada Allah SWT.
b. Bagaimana ziarah dalam padangan islam, serta analisis motivasi penziarah
dalam pandangan tasawuf
Ziarah makam Syekh Ja‟far Shadik sebenarnya belum dikatakan benar
namun hanya cara pengamalannya saja yang kurang benar, dan perlu
diluruskan bahwa makam bukan tempat untuk meminta sesuatu, tetapi
tempat untuk kita mengingat tentang kematian dan untuk mendoakan orang
yang sudah meninggal.
3. Skripsi yang berjudul „‟Keramat Pulau Dewa dan Kepercayaan Masyarakat
Desa Bahway kecmatan Balik Bukit Lampung Barat” Ditulis oleh Reni
Hastuti, jurusan Aqidah dan Filsafat, Fakultas Ushuludin Institut Agama Islam
Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2003. Fokus kajian skripsi ini adalah:
a.

Apa yang melatar belakangi masyarakat desa Bahway percaya terhadap
Keramat Pulau Dewa.
Kepercayaan keramat pulau Dewa sudah mendarah daging, hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor pendidikan sangat berperan di dalam pola
fikir seseorang untuk berfikir logis, kurangnya minat masyarakat untuk
belajar agama, serta mereka menganggap bahwa keramat pulau Dewa
merupakan tempat yang mustajab untuk meminta pertolongan dan ini
mencerminkan masih membudayakan perilaku nenek moyang yang secara
turun-temurun dianut oleh masyarakat.
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b.

Bagaimana anggapan masyarakat desa bahway terhadap Keramat Pulau
Dewa. Anggapan masyarakat desa Bahway terhadap keramat pulau Dewa,
yaitu berupa ibadah, sepertiberdo‟a/ bertawakal, meminta bantuan dan
pertolongan untuk memperoleh jabatan, jodoh, dan kesulitan-kesulitan
yang dihadapi dalam kehidupan. Dengan mengadakan wirid dimana
bacaan yang harus di ucapkan, yaitu “ya Khobir” dikabulkan atau tidaknya
suatu permohonan tergantung dari keberhasilan hatinya.

c.

Bagaimana pengaruh Keramat Pulau Dewa terhadap perilaku masyarakat
desa Bahway. Pengaruh adanya keramat pulau Dewa terhadap masyarakat
adalah rendahnya kadar keimanan masyarakat serta terjadi penyimpanganpenyimpangan aqidah atau terjadinya perilaku syirik.

4. Skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Ziarah Kubur Dalam
Perspektif Aqidah”(Studi Pada Masyarakat Desa Bujuk Agung Kecamatan
BanjarMargo Kabupaten Tulang Bawang). ” Ditulis oleh Sunardiyanto,
jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuludin Institut Agama Islam Negeri
Raden Intan Lampung, Tahun 2016. Fokus kajian skripsi ini adalah:
a.

Bagaimana persepsi masyarakat Desa Bujuk Agung Tulang Bawang
terhadap Ziarah Kubur.
Ziarah kubur adalah suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seseorang
apabila keluarganya sudah ada yang meninggal,namun apabila yang terkait
dengan ziarah dimakam yang dikeramatkan di desa Bujuk Agung tersebut
memang banyak sekali dijumpai orang-orang yang datang untuk berziarah
dikeramat tersebut. Dengan berbagai macam tujuan, ada yang meminta
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sesuatu kepada orang yang dimakamkan dan dianggap mulia dimasa
hidupnya membawa kebaikan dan sakti (wali) dan yang lainnya. Menurut
masyarakat berdo‟a dan memohon sesuatu melalui media makam yang
dikeramatkan maka do‟a-do‟a atau permintaan orang tersebut akan dibantu
penyampaiannya oleh orang yang dikeramatkan tersebut sehingga do‟anya
akan segera dikabulkan. Dalam hal persepsi masyarakat terhadap ziarah
kubur ini masyarakat memandang ziarah kubur itu tergantung kepada niat
seseorang ingin terhindar dari kemusrikan dalam berziarah maka harus
diniatkan ziarah karena Allah bukan karena sesuatu.
b.

Bagaimana cara pelaksanaan ziarah kubur masyarakat Desa Bujuk Agung
Tulang Bawang.

c.

Bagaimana pengaruh ziarah kubur terhadap Aqidah masyarakat di tinjau
dari Aqidah Islam.

5. Skripsi yang berjudul“Keramat Gemol Menurut Persepsi Masyarakat
Kampung Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang
Bawang.” Ditulis oleh Sudarti, jurusan Aqidah dan Filsafat, Fakultas
Ushuludin Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2003.
Fokus kajian skripsi ini adalah:
a. Bagaimana persepsi masyarakat kampung Panaragan terhadap Keramat
Gemol.
6. Skripsi yang berjudul “Pengaruh ziarah makam sunan katong Pada tradisi
syawalan terhadap aqidah islam Di desa protomulyo kecamatan kaliwungu
Kabupaten kendal” Ditulis oleh Kurniawan, jurusan Aqidah dan Filsafat,
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Fakultas Ushuludin Institut agama islam negeri walisongo Semarang, Tahun
2005. Fokus kajian skripsi ini adalah
a. Bagaimana ziarah makam Sunan Katong pada tradisi Swalayan.
Motivasi pelaksanaan ziarah kubur terhadap makam Sunan Katong pada
tradisi Syawalan mempunyai dampak yang mempengaruhi kehidupan para
peziarah itu sendiri. Adapun motivasinya antara lain, karena ada anjuran
agama tentang ziarah kubur, dorongan dari orang lain yang menganggap
bahwa dengan berziarah kubur akan terpenuhi maksud-maksud tertentu,
serta timbulnya niat dari setiap individu (peziarah) dalam memenuhi
nazarnya. Bagi ziarah kubur yang mempunyai motivasi yang berdasarkan
dari tuntunan syara‟ sebanyak 64%, sedangkan peziarah yang mempunyai
motivasi bukan berdasarkan dari ajaran Islam sebanyak 36%.
Tujuan pelaksanaan ziarah kubur terhadap makam Sunan Katong terdapat
beberapa tujuan bagi peziarah itu sendiri sebagai manifestasi pengalaman
ajaran agama yaitu supaya mendapatkan ridlo dari Allah SWT,
mengingatkan kepada kematian dan akhirat serta mengingatkan umur
manusia yang ditentukan oleh Tuhan, dimudahkan mencari jodoh,
dimudahkan dalam usaha, untuk mempercepat kenaikan pangkat. Dari
responden yang di prosentasekan bahwa yang mempunyai tujuan
berdasarkan pengalaman ajaran agama sebanyak 70% sedang yang
mempunyai tujuan untuk dimudahkan dalam mencari jodoh, dimudahkan
dalam usaha, serta untuk mempercepat kenaikan pangkat sebanyak 20% dan
sisanya hanya sekedar untuk berwisata 10%.
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b. Bagaimana pegaruhnya ziarah makam Sunan Katong pada tradisi Swalayan
terhadap Aqidah Islam.
Pengaruh ziarah kubur terhadap makam Sunan Katong pada tradisi
syawalan mempunyai dampak yang berhubungan dengan aqidah Islam. Bagi
peziarah yang mengetahui tatacara yang sesuai dengan syara‟, maka
pelaksanaannya tidak bertentangan dengan aqidah Islam, hal ini dapat
meningkatkan keimanan seseorang kepada sang pencipta. Para peziarah
yang mempunyai motivasi atau tujuan ziarah yang sesuai dengan syara‟ ini,
berdasarkan prosentase jumlah pengunjung yang datang ke makam Sunan
Katong pada tradisi Syawalan sebanyak 64%, masih ada peziarah yang
datang ke makam Sunan Katong pada tradisi syawalan yang melakukan
praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam ini sebanyak
26%. Adapun para pengunjung yang datang ke makam Sunan Katong pada
tradisi Syawalan hanya sekedar berwisata berjumlah 10%
Dari penelitian diatas terdapat kesamaan pembahasan mengenai ziarah kubur
karena sama-sama membahas tentang ziarah kubur, akan tetapi meskipun samasama membahas tentang ziarah kubur, fokus kajian yang diuraikan penelitian ini
berbeda dengan kajian yang ada, karena penelitian ini mengungkap fenomena
yang terjadi di makam mbah Nurpiah dan pengaruhnya terhadap aqidah islam
masyarakat Sukarami, dengan judul “Fenomena Ziarah Makam Keramat Mbah
Nurpiah dan Pengaruhnya Terhadap Aqidah Islam (studi di desa sukarami
kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat). Dengan begitu penelitian ini
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belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga karya ilmiah ini benar-benar baru
tidak ada yang sama persis dengan penelitian peneliti.
G. Metode Penelitian
Penelitian ilmiah dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami suatu
permasalan, agar permasalahan dapat diteliti dengan baik dan dapat dikembangkan,
maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan metode yang tepat dalam
penelitiannya, hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan berjalan dengan
baik dan mendapatkan hasil yang maksimal, penulis menggunakan metode kualitatif.
Hal-hal yang perlu di jelaskan berkaitan dengan metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian sebagai berikut:
1. Jenis dan sifat penelitian
a. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah Field Research (penelitian lapangan), yaitu
penelitian yang didasarkan pada kasus yang terjadi dilapangan. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif, data yang dianggap data primer adalah data
yang diperoleh hasil observasi dan wawancara dilapangan lokasi penelitian,
sedangkan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini hanya merupakan
pelengkap dari data yang sudah ada. Dalam hal ini peneliti menjadikan
masyarakat di Desa Sukarami Kecmatan Balik Bukit Kabupaten Lampung
Barat sebagai objek penelitian, karena disanalah mayoritas masyarakatnya
masih menjalankan penziarahan di makam mbah Nurpiah sampai sekarang,
sehingga peneliti akan mengkaji serta akan meneliti di desa tersebut.
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b. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu
objek, baik berupa nilai-nilai budaya manusia, sistem pemikiran filsafat, nilainilai etika nilai karya seni, sekelompok manusia, peristiwa, atau obyek budaya
lainnya. 20 Metode ini sebagai prosedur pemecahan maslah yang di selidiki
dengn menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian
pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana
adanya.21
Dalam hal ini akan digungkapkan segala sesuatu yang berhubungan
dengan fenomena ziarah makam keramat mbah Nurpiah di Desa Sukarami
Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
2. Sumber Data
Dalam penelitian ini sumber data yang dijadikan suatu penggalian data
dalam proses penelitian lapangan terkait dengan tema Fenomena Ziarah
Makam Keramat mbah Nurpiah. Sumber data inilah yang digunakan untuk
menjadikan penelitian ini layak dikatakan sebuah karya ilmiah. Adapun sumber
data berupa data primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh atau kumpulkan langsung oleh
orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. 22
Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara dan
observasi kepada informan yang terkait dengan penelitian. Informan dalam
20

Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidng Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm.

58
21

Hadar Nawawi, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Gama Press, 1987), hlm. 63.
M.Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2002), hlm. 81
22
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penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, Kuncen (juru kunci)
makam Mbah Nurpiah dan informan didapat dari masyarakat setempat,
penziarah, perangkat desa dan yang mengetahui obyek penelitian.23
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk
umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengelola, dan
menyajikan. Data sekunder disebut juga data yang tersedia. 24 Data sekunder
perupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku literarur,
jurnal, dan karya-karya yang berkaitan dengan obyek penelitian.
Kedua sumber data tersebut dipergunakan dengan saling melengkapi,
karena data yang ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak di tunjang
dengan dengan data kepustakaan. Dengan menggunakan kedua sumber dat
tersebut maka data yang terhimpun dapat memberikan validitas dan dapat di
pertanggung jawabkan kebenarannya.
3. Populasi Dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Menurut
suharsini Arikunto, populasi adalah seluruh obyek penelitian.25 Populasi dalam
penelitian ini yaitu peziarah yang makam Mbah Nurpiah di Desa Sukarami
Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
23

Ibid, hlm 81
Ibid, hlm 82
25
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Bina Aksara,
1991), hlm. 102.
24
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b. Sampel
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil
menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel yang
digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah snowbol sampling yaitu tehnik
pengambilan sampel dari sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit,
lama-lama menjadi besar . Hal ini dilakukan karena dari sumber data yang
sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari
orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.26
Selain orang orang yang terlibat dalam penziarahan tersebut, peneliti juga
menjadikan beberapa orang sebagai informan yaitu orang yang dapat peneliti
minta informasi terkait Fenomena ziarah Makam Keramat Mbah Nurpiah dan
Pengaruhnya Terhadap Aqidah Islam di Desa Sukarami Kecamatan Balik
Bukit Kabupaten Lampung Barat, Diantaranya adalah Kuncen, Kepala Desa,
Sekretaris desa, Tokoh Agama, dan para peziarah.
4. Tehnik Pengumpulan Data
Dalam usaha menghimpun data dari lokasi penelitian, maka dinggunakan
beberapa metode yaitu sebagai berikut:
a. Interview (Wawancara)
Metode interview adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang
dilakukan secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan
secara langsung informasi-informasi atau keterangan keterangan mengenai

26

Ibid. hlm.300
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obyek penelitian. 27 Dalam melaksanakan wawancara ini digunakan tehnik
wawancara terpimpin dalam pelaksanaanya peneliti berpegang kepada
kerangka pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. 28
Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu disiyapkan susunan
pertanyaan yang telah direncanakan, disusun sedemikian rupa agar responden
dapat memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian.29
Metode ini di jadikan metode utama dalam pengumpulan data.
b. Observasi (Pengamatan)
Metode observasi adalah pengalaman dan pencatatan dengan sistematis
fenomena-fenomena yang ada dalam obyek penelitian.. metode ini digunakan
sebagai metode penunjang untuk membuktikan kebenaran data yang
diperoleh dari interview mengenai fenomena ziarah makam keramat Mbah
Nurpiah di Desa Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung
Barat.
Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi
partisipan artinya peneliti ikut berpartisipasi sebagai pelaku ziarah untuk
mengetahui fenomena ziarah makam dan prosesi penziarahan secara langsung
dan merasakan secara pribadi berziarah di makam mbah Nurpiah.
c. Dokumentasi.
Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara
memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau tempat.

27

Cholnid Narrbuko, dan H Achmadi, Metodologi penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1981),

28

Ibid, hlm 83
Sutrisno Hadi,Metodologi Penelitian, (Jakarta Balai Pustaka, 1990), hlm 82

hlm. 83
29

21

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya seseorang.
Maka dalam penelitian ini dokumentasi berupa: surat, momorandum ataupun
catatan-catatan lain yang ada di lokasi penelitian yang memiliki hubungan
dengan permasalahan peneliti bahas. 30 Penelitian ini diperkaya dengan
mengumpulkan data yang berada di lokasi

makam mbah Nurpiah dan

sekitarnya.
5. Tehnik Analisa data
Analisis data kualitatif adalah proses secara sistematis mencari dan
mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan,
dan kajian dokumen (pustaka) untuk menghasilkan suatu laporan temuan
penelitian.31
Data yang telah diperoleh diteliti kembali apakah data tersebut telah benar
dan cukup baik untuk diproses. Langkah selanjutnya ialah apabila dipandang
telah cukup untuk di proses, maka jawaban tersebut diklasifikasikan lalu
dianalisa dan dalam menganalisa data ini dianalisa deskriptif kualitatif, analisa
deskriptif digunakan untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri individu,
situasi atau kelompok dan untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau
hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain.32
Sedangkan analisa kualitatif digunakan karena beberpa pertimbangan:
a. dapat menyesuaikan apabila dihadapkan dengan kenyataan ganda.

30

Sulaiman Al-Kumayi, DiktatPerkuliahan Metode Penelitian Kualitatif, (Semarang:
Fakultas Ushuludin IAIN Wali Songo, 2014) hlm. 49
31
Lexy J. Meolong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),
hlm 248.
32
Irawan Soeharto, Metodologi Penelitian Sosial Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan
sosial dan ilmu sosial lainnya, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2008), h.33.
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b. menyajikan secara langsung hakikat antara peneliti dan informan.
Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak
penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.33
6.

Penarikan Kesimpulan
Kegiatan berikutnya yang penting adalah penarikan kesimpulan dari

permulaan pengumpulan data, seseorang menganalisis kualitatif mulai mencaricari arti pola-pola, penjelasan, kongfigurasi-kongfigurasi yang mungkin alur
sebab-akibat dan proposisi.34
Hasil dari analisis kualitatif ditarik kesimpulan dengan menggunakan
metode deduktif yaitu metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dari
uraian-uraian yang bersifat umum kepada uraian yang bersifat khusus. Sehingga
dapat menarik kesimpulan sementara kemudian meningakat menjadi lebih rinci
sampai pada kesimpulan terahir.

33

Ibid, hlm. 5.
Imam Supayono dan Tobroni, Metodologi Penelitian
Rosdakarya, 2003), hlSm, 195.
34

Agama, (Bandung: PT Remaja
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BAB II
ZIARAH MAKAM DAN AQIDAH ISLAM

A. Ziarah Kubur
1. Pengertian Ziarah Kubur
Ziarah kubur terdiri dari kata ziarah dan kubur. Dalam kamusbesar
bahasa, istilah ziarah berasal dari bahasa arab diambil dari kata ََب َسح٠َص
ِ ُْٚ سْٚ َ َُض٠ََََصا ََس
yangَ berarti menziarahi,َ menengok atau mengunjungi. 1 Sedangkan istilah
kubur diartikan sebagai tempat menaruh atau memendam mayat atau
pemakaman. Maka ziarah kubur dapat diartikan denganَ menengok atau
mengunjungi dimana tempat seseorang di kubur atau dimakamkan. 2 Ziarah
kubur yaitu mengunjungi, mendoakan ahli kubur baik kerabat, keluarga, para
wali, atau para ulama yang berpengaruh dalam islam.3
Sibtu Asnawi mengatakanbahwa ziarah kubur bukan hanya menengok
ataupun mengunjungi tetapi juga mendoakan kepada ahli kubur.4 Bey Arifin
menyatakan bahwa yang dimaksud ziarah kubur ialah mendatanginya sewaktuwaktuuntuk mendoakan dan memohon rahmat Allah SWT untuk ahli kubur
tersebut serta untuk mengambil pelajaran dan peringatan bagi orang yang
hidup. 5 Senada dengan pendapat di atas, Ziarah Kubur diartikan dengan

1
2

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2002) hlm.159.
Labib Mz, Hidup Pasti Berahir,(Surabaya:Bandung Usaha Jaya, 2003) cet. Ke 4, hlm.

3

Hamid Muslih, Ziarah Kubur Wisata Spiritual,)َ jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003)

4

Sibtu Asnawi, Adab Tata Cara Ziarah Kubur,(Yogyakarta: Menara Kudus, 2006),

5

Bey Arifin, Hidup Seudah Mati, (Jakarta: Kinta 2004), cet ke XIV, h. 113.

71.
hlm.1-2
hlm.2.
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mendatangi kubur sewaktu-waktu untuk mendoakan dan memohon rahmat
tuhan bagi orang yang dikubur didalamnya.6
Menurut Munzir al-Musawa, ziarah kubur adalah mendatangi kuburan
dengan tujuan untuk mendoakan ahli kubur dan sebagai pelajaran (ibrah) bagi
peziarah bahwa tidak lama lagi juga akan menyusul penghuni kuburan
sehingga dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. 7 Ziarah kubur juga dapat
dikatakan sebagai mengunjungi suatu tempat yang dimuliakan atau diangggap
suci, misalnya mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW di Madinah
seperti yang sering dilakukan oleh jamaah haji. Maka yang menjadi perhatian
para peziarah khususnya bagi kaum muslim biasanya makam orang-orang yang
semaa hidupnya membawa misi kebaikan terhadap lingkungannya, yaitu:
a. Para Nabi dan pemimpin agama, mereka yang telah menyebarkan agama
serta mengajarkan mereka terhadap hal-hal kebaikan yang sesuai dengan
syari‟at.
b. Para wali, ulama‟ dan ilmuan besar yang memberikan ilmu pengetahuan
serta mengenalkan manusia terhadap kitab Tuhan serta ilmu alam dan ilmu
ciptaan.
c. Kelompok orang-orang tertentu seperti kerabat, sahabat,saudara terdekat,
mereka yang mempunyai tali kasih atau pengorbanan semasa hidupnya. 8
Ziarah kubur merupakan kunjungan kubur yang (bentuk jamak dari qabr)
yakni kuburan atau makam. Sedangkan secara teknis merujuk pada aktivitas
mengunjungi pemakaman dengan maksud mendo‟akan bagi yang meninggal
6

Latief Rusdiey, Sunah Rosul Tentang Jenazah, (Medan: Firman Rimbou, 1994),

hlm.265.
7

Munzir Al-Musawa, Kenalilah Aqidahmu, (Jakarta: Majelis Rasulullah, 2007), hlm, 65.
Syaikh Ja‟far Subhani, Tawasul Tabarruk Ziarah Kubur Karomah Wali,(Jakarta:
Pustaka Hidayah, 2001), cet ke-2, hlm.55.
8

25

serta mengingatkan kematian.

9

Ziarah juga dapat dikatakan sebagai

mengunjungi suatu tempat yang dimuliakan atau dianggap suci untuk meminta
pertolongan (syafaat) kepada seseorang yang dianggap keramat oleh sebagian
bid‟ah dan dilarang melakukannya, misalnyanoleh pengikut Ibnu Taimiyah
atau kaum Wahabi.10
Ziarah kubur merupakan suatu titik temu yang istimewa antar agama,
hampir dibelahan dunia manapun terdapat makam-makam khusus yang
dikunjungi baik oleh orang muslim maupun non muslim. Menurut Ali alHawari yangmenulis sebuah Pedoman Tempat-tempat Ziarah Kubur bahwaz
ziarah kubur (Ziyarat Al-qubur) adalah suatu bentuk ritual yang sudah berakar
di masyarakat sejak zaman dahulu.11
Terdapat beberapa istilah untuk mengunjungi kubur diantaranya adalah
sowan, nyekar dan ziarah itu sendiri.Berbeda dengan istilah ziarah yang berasal
dari tradisi Islam. Sowan dan nyekar lebih bermakna lokal yang berbasis pada
tradisi masyarakat Jawa. Sowan adalah istilah Jawa yang berarti mengunjungi
mereka yang berstatus sosial lebih tinggi. Sementara nyekar, juga merupakan
bahasa Jawa yang berarti membawa dan memberi karangan bunga bagi orangorang tertentu yang telah meninggal, yang dianggap berpengaruh dan terhormat
dikalangan masyarakat.12 Dikalangan masyarakat Jawa ziarah dikenal dengan
istilah nyadran yang berarti menyadarkan atau mengingatkan.13

9

John L. Esposito, Ziarah Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Moderen, (Bandung: Mizan
2001), hlm. 195.
10
Hassan Shadily, Zerru Babel Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2006), hlm. 200.
11
Hendri, Chambert-loir dan Claude Guillot, Ziarah dan Wali di Duni Islam, (Depok:
Komunitas Bambu, 2010), hlm.2.
12
Jamhari, In The Center Of Meaning: Ziarah Tradition In Java, (Jakarta: Studia
Islamika, 2000), hlm. 52.
13
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1994), hlm. 233
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Tradisi ziarah terutama dilakukan terhadap leluhur, orang tua atau
anggota keluarga yang dicintai. Maksud ziarah adalah untuk mengenang
kebesaran Tuhan, dan menyampaikan doa agar arwah ahli kubur diterima di
sisi Allah. Dalam hal ini ziarah adalah perbuatan sunnah, artinya jika dilakukan
mendapat pahala dan kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ziarah dalam arti
umum di Indonesia berupa kunjungan ke makam, masjid, relik-relik tokoh
agama, raja dan keluarganya, dan terutama ke makam para wali penyebar
agama Islam.14
Sejak dahulu sampai sekarang kalangan sufi rajin berkunjung ke makam
para wali atau menganggapnya sebagai tempat yang paling cocok untuk
bermeditasi dan mencari rahmat tuhan. 15 Data historis menunjukkan, praktik
ziarah ke makam sudah ada sejak sebelum Islam datang, namun bobotnya
dilebih-lebihkan, sehingga di masa awal Islam (610-622), Nabi Muhammad
melarangnya.Seiring dengan perkembangan Islam yang dibarengi dengan
pemahaman yang cukup, maka tradisi ziarah dihidupkan kembali, bahkan
dianjurkan oleh nabi, karena hal tersebut dapat mengingatkan kepada hari
akhir, sehingga diharapkan pelakunya dapatmelakukan kontrol diri.16
2. Dasar-dasar Ziarah Kubur
Pada zaman permulaan islam Nabi Muhammad SAW melarang kaum
muslimin menziarahi kuburan, karena dikhawatirkan terjadi kemusrikan dan

14
15

Purwadi dkk, Jejak Para Wali dan Ziarah Spiritual, hlm. 3
Terj. Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.

451
16

Purwadi dkk, Jejak Para Wali dan Ziarah Spiritual,(Jakarta: Kompas, 2006), hlm 7

27

pemujaan terhadap kuburan tersebut. 17 Apabila yang sudah mati itu adalah
termaksud orang yang saleh. Hal itu dikarenakan keadaan masyarakat disaat itu
masih rentang keimannya, sehingga dikhawatirkan mereka cenderung
melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Disamping itu juga
mereka di khawatirkan datang kekuburan untuk menyembah dan memujanya
seperti yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah.18
Tetapi ketika aqidah mereka kuat, barulah Rosulullah memperbolehkan
mereka berziarah kubur, itu dengan maksud agar mereka mendoakan orangorang yang telah meninggal dunia (Ahli Kubur) agar senantiasa mereka ingat
akan mati dan ingat adanya hari kiamat.19 Rosulullah SAW Bersabda:

ِ
ص َّل ا للَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم نَ َه ْيتَ ُك ْم َع ْن ِزيَ َارِة
َ َ ق: ال
َ ََع ْن ا بْ ِن بُ َريْ َدةَ َع ْن اَبِْي ِو ق
َ ال َر ُس ْو ُل ا للَّو
َفَ ُزْوُره.الْ ُقبُ ْوُرَىا

Artinya:‟‟Bersumber dari Ibn Buraidata, dari Ayahnya, beliau berkata:
Rosulullah SAW bersabda: Aku pernah melarang kalian berziarah
kubur, sekarang kalian boleh melakukannya. (HR. Muslim )20

ْ  ُذِٙ  َخَٚ َ ٍََ َخ١ ِعَٛ ٌ ِٗ َ ۡٱ١ۡ ٌََْا َ ِئَٰٛٓ  ۡٱثزَ ُغََٚ َ َٱّلل
ْ ُ َِٕ ٓ َ َءا٠
َ ٍُِۡ َِٗۦ ٌََ َعٍَّ ُى١ َ َع ِجِٟا َفٚ
ََّ َ اٛ
َْ ُ ا َٱرَّمٛ
ََ َب َٱٌَّ ِزُّٙ٠َََٰٓأ٠
َُْٖ٘ٛ
َ رُ ۡفٍِح

Artinya:‟‟wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan
carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan
berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya, Agar kamu beruntung.(QS
Al-Maidah:35)21
Rasulullah SAW melarang karena biasanya mayat-mayat mereka

diziarahi orang-orang kafir dan menyembah berhala. Padahal islam telah
17

Syaiful Khoir, Ziarah Kubur Dalam Konteks TuidUluhiah perspektif ibnu
taimiyah,(Surabaya, Konsentrasi Pemikiran Islam. 2005), hlm. 3.
18
Muhammad Sholikin, Ritual dan Tradisi Islam jawa, (Yogyakarta: Narasi, 2010),
hlm,388
19
Ibid, hlm, 389.
20
Adib Bisri Mustofa, Terjemah Shahih Muslim Jilid II, (Semarang: CV. Asy Syifa,
1993), hlm, 150.
21
Bustami A Gani dkk, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Toha Putra, 1989),
hlm .165.
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memutuskan hubungan mereka dengan kemusrikan. Tapi mungkin juga karena
kelompok merekayang baru masuk islam, diatas makam mereka melakukan
kebatilan dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan ajaran
islam, dan setelah kukuhnya iman dihati para pengikutnya , maka larangan
tersebut dicabut kembali. Sebab terdapat manfaat yang dapat mendidik dalam
ziarah kubur.22
Rasulullah berziarah ke makam ibunya dan memerintahkan orang-orang
untuk berziarah kubur. Karena ziarah dapat mengingatkan kepada kematian,
sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

ِ
 فَبَ َك ْى.صلَى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ ْب َراُْو اُِّم ِه
َ َ ق: ال
َ ََع ْن اَبْ ِن ُهَريْ َرَة َع ْن اَبِْي ِه ق
َ ال َر ُس ْو ُل اللَه
ِ ا:ال
ِ ت رِِّّب
ْ
 َو ْستَأْ َذنْتُهُ ِِف اَ ْن.ِف اَ ْن اَ ْستَ ْغ ِفَرََلَا فَلَ ْم ْيؤ َذنْلِى
ن
ذ
أ
ت
س
َ  فَ َق. َُم ْن َح ْولَه
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ َ
ِ
ِ
َََ .ت
َ  فَانَّ َها تُ َذ ِّك ُرالْ َم ْو. فَ ُزْوُرْوا الْ ُكبُ ْوَر.اَُزْوَر قَ ْب َرَها فَاَذ َن ِِل

Artinya:”Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw berziarah ke kubur
ibunya, maka beliau sempat menangis sehingga orang-orangَ yang
disekitar beliau ikut menangis sehingga orang-orang yang disekitar
beliau ikut menangis. Saat itu Rasullullah SAW bersabda: „‟Aku
minta izin kepada Tuhanku untuk memohonkan ampunan bagi
bundaku, akan tetapi beliau tidak mengijinkan. Tetapi ketika Aku
meminta ijin kepada Allah untuk berziarah kubur ibu ku, maka
beliau memberi izin padaku. Hendaklah kalian senantiasa berziarah
kubur, sebab ziarah ke kubur akan mengingatkan kalian pada
kematian”. (HR Muslim)23
Ziarah kubur, haul, dan sebagainya merupakan peningkatan pra islam
yang tidak dihilangkan. dengan berbagai nilai islam, dan tradisi-tradisi tersebut
berusaha untuk di akultrasikan ke dalam islam dan disatukan sedemikian rupa
menjadi budaya bercitarasa islam dan islam yang bercitarasa lokal, melalui
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perpaduan yang meyakinkan tersebut dengan memakai do‟a-do‟a islam, tahlil
dan sebagainya.24
Sesuai dengan hadits diatas ketika Rasulullah memohon kepada Tuhan
untuk memohon ampunan bagi ibundanya Allah tidak mengizinkan, dan ketika
Rasulullah meminta izin untuk Berziarah kemakam ibundanya Allah
mengizinkan.Kemudian Rasulullah berkata “Hendaklah kalian senantiasa
berziarah kubur, sebab ziarah ke kubur akan mengingatkan kalian pada
kematian‟‟. maka ziarah kubur merupakan perbuatan yang dianjurkan Oleh
Rasulullah Saw.
3. Adab Berziarah Kubur
Berziarah kubur, jika dilakukan sebagaimana mestinya niscaya mendapat
pahala, sebab melaksanakan sunnah Rosulullah Saw, pada waktu ziarah kubur
kita harus mematuhi ketentuan-ketentuan (sunnah) Rasulullah supaya tidak
terseret kepada kesyirikan. Tentang ini diperingatkan bahwa: jangan sekali-kali
berziarah kubur sekalipun engan tujuan meminta syafaat, sebab tidak ada kubur
yang memeberi syafaat.25
Adapun ziarah kubur yang sesuai syari‟at adalah hendaknyaseseorang
mengucapkan salam si mayit dan mendoakannya seperti ketikaia menshalati
jenazahnya. Sebagaimana telah diajarkan Nabi kepada parasahabatnya bila
mereka berziarah ke kuburan hendaknya mengucapkan salam.
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1. Mengucapkan salam

ٍ
شا َءاللَّوُ بِ ُك ْم
َّ َا
َ ْ َواَنَا اِن. ُم َؤ َّج ُد ْو َن. َواَتَا ُك ْم َمتُ ْو َع ُد ْو َن غَ ًدا.لس ََل ُم َعلَْي ُك ْم َدا َرقَ ْوم ُم ْؤِمنِْي َن
. َن,ق
ْ ََل ِح
Artinya:Semoga keselamatan semoga terlimpahkan kepada kalian wahai
penghuni perkampungan orang-orang mukmin! Mudah-mudahan
kalian segera didatangi apa yang dijanjikan kepada kalian besok.
Aku insyaAllah akan menyusul kalian.”.26
Allah akan memberi pahala kepada orang yang masih hidup jika dia
mendoakan orang mati yang beriman, sebagaimana Dia akan memberinya
pahala jika dia menshalati jenazahnya.
2. Hendaknya disertai dengan hati tunduk dan pakaian sederhana
Sesuai dengan suasana ziarah kubur yang sunyi, hendaklah setiap
pengunjung masuk ke daerah kubur dengan hati yang tunduk karena
mengingat Tuhan dan seirama pula dengan suasana itu, maka pakaian yang
dipakai hendaklah pakaian yang sederhana.
3. Alas kaki hendaknya dibuka
Sebelum masuk daerah

kubur, alas kaki baik sepatu maupun sandal

dibuka kecuali jika tanah becek dan banyak duri. Rasulullah pernah melihat
orang masuk dan berjalan di sela-selakubur memakai sepatu.27
4. Dilarang menduduki kuburan.
Seseorang yang menziarahi kuburan dilarang untuk menduduki kuburan.
Hal ini sebagaimana Rasulullah Saw menjelaskan:
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َّ ٍََّص
َاُْٛ  َعٍَّ َُ َََلَرَدْ ٍِغَٚ َِٗ ١ْ ٍَََّللاَُ َعٝ
َ ََُّللا
َ َْ َلَِٜٛ َٕ َِش َع ِذ َْاٌ َغَٝع َْٓاَ ِث
ِ َّ ًبيَ َس ُع
.َبْٙ١ٌَِاَاْٛ ٍُّص
َ ُ  ََلرَٚ.
َ  ِسُْٛ َع ََل ٌْمُج

Artinya:”bersumber

dari

Abu

Martstad

al

Ghhanawiya,

beliau

berkata:janganlah kalian duduk diatas kubur dan jngan pula shlat
disana .(HR. Muslim).28
Termaksud adabnya pula untuk tidak mengusap-ngusap tanah kuburan
dan tidak pula mrnciuminya sebab semua ini adalah termaksud adat-istiadat
kaum nasrani. 29 Menziarahi kubur dapat dilakukan pada setiap waktu, baik
siang maupun malam seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw dan dianjurkan
berdo‟a dengan mengankat tangan agak tinggi. 30
Adab berziarah kubur pada umumnya adalah membaca tahlil, tahlil itu
berasal dari bahasa Arab “tahlil” yang berarti membaca “La Ilaha Illallah”.
Tapi dalam istilah yang berlaku kemudian pengertian tahlilan merupakan
kegiatan orang atau sekelompok orang untuk membaca serangkaian kalimat
yang umumnya terdiri dari:
a. Ayat-ayat Al-Qur‟an (biasanya terdiri dari: surat Al-Fatikhah, surat AlIkhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nass, kemudian surat Al-Baqarah, ayat
Kursi dan dua atau tiga ayat-ayat akhir surat Al-Baqarah).
b. Shalawat kepada Nabi Muhammad saw. dengan sighah atau bentuknya
yang tidak dibakukan.

28
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c. Dzikir atau tahlil (bacaan La Ilaha Illallah, dan sering kali ditambah
dengan bacaan Ya Allahu Ya Rohim, atau Ya Rahmanu Ya Rohim).
d. Tasbih dan tahmid (membaca Subhanallah wa Bihamdihi Subhanallahi al„Adzim, atau kalimat lain yang berarti).
e. Istighfar (memohon ampun kepada Allah, untuk dirinya sendiri maupun
untuk orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal).
f. Do‟a, sesuai dengan tujuan dan konteks dimana tahlil itu diadakan.

Pada hakikatnya majelis tahlil atau tahlilan adalah hanya nama atau
sebutan untuk sebuah acara di dalam berdzikir dan berdoa atau bermunajat
bersama. Yaitu berkumpulnya sejumlah orang untuk berdoa kepada AllahSWT
dengan cara membaca kalimat-kalimat thayyibah seperti tahmid, takbir, tahlil,
tasbih, asma‟ul husna, shalawat dan sebagainya. 31
Maka sangat jelas bahwa majelis tahlil sama dengan majelis dzikir,
hanya istilah atau namanya saja yang berbeda namun hakikatnya sama. (tahlil
artinya adalah lafadh Laa ilaaha illallah) lalu bagaimana hukumnya
mengadakan acara tahlilan atau dzikir dan berdoa bersama yang berkaitan
dengan acara kematian untuk mendoakan dan memberikan hadiah pahala
kepada orang yang telah meninggal dunia, dan apakah hal itu bermanfaat atau
tersampaikan bagai si mayit.32
Menghadiahkan Fatihah, atau yasiin, atau dzikir, tahlil, atau shadaqah,
atau qadha puasanya dan sebagainya, itu semua sampai kepada Mayyit, dengan
nash yang jelas dalam Shahih Muslim hadits No. 1149, bahwa “seseorang

31
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Habib Mundzir, Kenalilah Akidahmu 2, (Jakarta: Majelis Rasulullah saw, 2009), h. 49
Ibid, hlm.49

33

wanita bersedekah untuk ibunya yang telah wafat dan diperbolehkan oleh
Rasul saw”, dan adapula riwayat Shalihain Bukhari dan Muslim bahwa
“seorang sahabat meng-hajikan untuk ibunya yang telah wafat”, dan Rasulullah
saw pun menghadiahkan sembelihannya saat Idul Adha untuk dirinya dan
untuk ummatnya, “Wahai Allah terimalah sembelihan ini dari Muhammad dan
keluarga Muhammad dan dari Ummat Muhammad” (Shahih Muslim hadits No.
1967).33
Dalam hal pengiriman amal untuk mayyit itu sampai kepada mayyit itu
merupakan

Jumhur

(kesepakatan)

ulama

seluruh

madzhab.Wanita

diperbolehkan ziarah kubur, demikian diriwayatkan didalam Shahih Bukhari
bahwa Rasulullah melewati wanita yang sedang ziarah kubur dan Rasulullah
tak melarang dan mengharamkannya. 34
4. Pandangan Ulama Tentang Ziarah Kubur
Ziarah kubur sudah berlangsung berabad-abab, bahkan sejak zaman
Rasulullah SAW, bersabda „‟Saya pernah melarang kalian ziarah kubur‟‟ hadits
ini tidak jelas motif pelarangannya. Akan tetapi, larangan itu disebabkan
kekhawatiran akan terjadi perbuatan syirik (menyekutukan Allah SWT) dan
pemujian pada orang-orang mati,karena seorang dapat ditimpa musibah
kematian salah seorang anggota keluarga terdekatnya, bisa jadi ia akan
mempertaruhkan „‟cinta kepada yang mati‟‟ dan iman kepada Allah SWT yang
letak keduanya tipis untuk dibedakan dalam batin seseorang yang ketika itu
baru ditanamkan kedalam jiwa pengikutnya, ia adalah aqidah islam. Akan
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tetapi setelah keimanan para sahabat diraskan oleh Nabi SAW pun
menyatakan: sekarang lakukanlah ziarah kubur itu dapat mengingatkan ahirat.
Berdasarkan hal tersebut maka kegiatan ziarah kubur dapat dikatakan
sebagai syiar islam karena dapat mengingatkan orang pada ahirat, yang
selanjutnya dapat memacu untuk lebih giat beribadahdan meningakan
ketakwaan. Penziarah dapat berbuat baik kepada yang sudah meninggal
(dikuburnya) dengan menucapkan salam, mendoakan, memohon ampunan dan
mengambil pelajaran dari riwayat hidup orang yang sudah meninggal tersebut.
Dalam hal ini para ulama dan ilmuan islam, dengan berdasarkan kepada
Al-Qur‟an dan Hadits Nabi memperbolehkan orang melakukan ziarah kubur
dan menganggap sebagai perbuatan yang memiliki keutamaa, khususnya ziarah
kemakam para Nabi dan orang-orang Sholeh.35
Pada dasarnya para ulama sepakat satu pendapat, bahwa ziarah kubur itu
sunnah hukumnya, sejauh diletakkan tata cara aturan Syara‟. Disini di sebutkan
pendapat para ulama tentang masalah ziarah kubur dari sebagian kecil pendapat
antara lain:
a. Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahab mengatakan bahwa: “Hukum
sunnah melakukan ziarah kubur itu hanya untuk laki-laki secara
tertentu”. 36 Jadi menurut pandangan ini yang menjadi sasaran hukum
sunnah berziarah kubur adalah laki-aki, sedangkan untuk wanita tidak
disunnahkan untuk melakukan ziarah kubur.
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b. Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berpendapat bahwa:
“lakukalah ziarah kubur, karena iamengingatkan kematian‟‟.37 Menurut
pendapat ini bahwa dengan ziarah kubur dapat mengingat tentang
kematian da mengambil pelajaran dari yang sudah meninggal, dengan
mengingat kematian manusia yang ziarah kubur akan lebih mendekatkan
diri kepada Allah SWT.
c. Prof. DR. Mahmud Syaltout mengatakan bahwa:
ziarah kubur itusunnah hukumnya baik laki-laki maupun bagi
perempuan sebagaimana kata beliau: “Dan apabila di dalam ziarah
kubur itu dipakai adab atau tata syara‟ maka ziarah kubur itu
disyari‟atkan (dianjurkan) bagi orang laki-laki maupun perempuan”.
(al-Fatawa 221).38
d. Imam Abdurrahman berpendapat bahwa:
„‟ziarah kubur itu hanyalah bertujuan agar ingat pada kematian dan
ahirat, maka dapat dilakukan dengan melihat kuburan, meskiun tidak
mengetahui siapa ahli kuburnya atau bertujuan untuk mendo‟akan
(berdo‟a), maka ziarah kubur yang demikian ini disunnahkan bagi setiap
muslim‟‟.39 Maka pada dasarnya menurut pendapat ini bahwa berziarah
kubur itu hukumnya sunnah bagi setiap mulim, asalkan dengan tujuan
untuk mengingat kematian dan ahirat dan juga berdo‟a (baik untuk
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dirinya sendiri maupun si ahli kubur) meskipun tanpa mengetahui ahli
kuburnya atau kuburannya.
e. Kalangan fuqaha‟ mazhab Hanafi, Syafi, maliki dan Hambali
berpendapat bahwa:
hukum ziarah ke makam Rasulullah Saw adalah sunnah. Sayyid Abu
Bakar bin Muhammad Shata Al-Dimyati (w.1302 H), yang dikenal
dengan

panggilan

al-bakri,

dalam

kitabnya

I‟anah

al-Talibin

menyatakan: „‟disunnahkan berziarah dimakam Nabi Saw karena itu
termaksud mendekatkan diri kepada Allahyang palin agung, baik lakilaki maupun perempuan‟‟. Sebagian ulama seperti ibnu Rif‟ah dan alqomuli, juga mengatakan hal itu begitu juga ziarah ke makam NabiNabi, para ulama, dan wali. Karena ziarah kemakam mereka tidak sama
jika berziarah kemakam kerabat. Berziarah ke makam mereka untuk
mengungkapkannya. Sehingga diharapkan mendapat perkara ukhrowi
(Ahirat).40
f. Hal yang senada juga dikatakan oleh imam nawawi dalam al-Majmu‟
Syarh al-Muhadzab, kitab al-idhah fil manasik, ala mahallli dalam
syaraha mihaj, imam zakaria al-anshori dalam fith al-wahab „ala manhaj
at-thulab,ar-Romli dalam mughni al-muhtaj fi Syarh al-minhaj, khatib as
sarbini

dalam mughni al-muhtaj fi Syarh al-minhaj, Ibnu hajar Al-

haitami dalam Tuhfah AL- Minhaj syarah al-manhaj, dan seluruh
ulamak sepakat (ijma‟) bahawa ziarah kemakam nabi (khususnya),
40
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orang-orang soleh,, para syahid, ulama, para wali dan kerabat hukumnya
sunnah.41
Pada dasarnya menurut pendapat ini bahwa berziarah kubur itu
hukumnya sunnah bagi setiap muslim, asalkan bertujuan untuk mengingatkan
kepada mati dan akhirat dan juga untuk berdoa (baik untuk dirinya maupun
untuk si mati).

B. Aqidah Islam
Dalam Islam, aqidah adalah iman atau kepercayaan, sumber pokoknya
adalah al-Qur‟an, iman adalah segi teoritis yang dituntut pertamatama dan
terdahulu dari segala sesuatu yang dipercayai dengan sesuatu keimanan yang tidak
boleh dicapai oleh keragu-raguan dan dipengaruhi oleh prasangka. Ia ditetapkan
dengan positif dan saling bantu membantunya teksteks al-Qur‟an kemudian
adanya konsensus kaum muslimin yang tak pernah berubah, bertolak sejak
penyiaran Islam pertama di masa Rasulullah hingga kini. Ayat-ayat al-Qur‟an
tersebut menuntut kepada manusia untuk memiliki kepercayaan itu, yang pula
merupakan seruan utama setiap rasul yang diutus oleh Allah sebagai yang
dinyatakan al-Qur‟an dalam pembicaraannya mengenai para nabi dan rasul.42
Aqidah secara bahasa berarti sesuatu yang mengikat. Pada keyakinan
manusia adalah suatu keyakinan yang mengikat hatinya dari segala keraguan.
Aqidah menurut terminologi syara' (agama) yaitu keimanan kepada Allah,
Malaikat-malaikat, Kitab-kitab, Para Rasul, Hari Akhirat, dan keimanan kepada
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takdir Allah baik dan buruknya. Ini disebut Rukun Iman. Dalam syariat Islam
terdiri dua pangkal utama. Pertama: Aqidah yaitu keyakinan pada rukun iman itu,
letaknya di hati dan tidak ada kaitannya dengan cara-cara perbuatan (ibadah).
Bagian ini disebut pokok atau asas. Kedua: Perbuatan yaitu cara-cara amal atau
ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan seluruh bentuk ibadah disebut sebagai
cabang. Nilai perbuatan ini baik buruknya atau diterima atau tidaknya bergantung
yang pertama. Makanya syarat diterimanya ibadah itu ada dua, pertama : Ikhlas
karena Allah SWT yaitu berdasarkan aqidah islamiyah yang benar. Kedua :
Mengerjakan ibadahnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ini disebut
amal sholeh. Ibadah yang memenuhi satu syarat saja, umpamanya ikhlas saja
tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW tertolak atau mengikuti Rasulullah
Saw saja tapi tidak ikhlas, karena faktor manusia, umpamanya, maka amal
tersebut tertolak. Sampai benar-benar memenuhi dua kriteria itu. Inilah makna
yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi 110 :

ْ َ ۡشخ٠َ ْب
َا ٌَِمَبَٰٓ َء َ ََسثِّ َِٗۦُٛ
َۡ ُل
َ ذ َفَ َّٓ َ َوٞۖٞ  ِحَٚ َ ٌَُِٞٗ ُىُۡ َئٌَٙ َأَٔ َّ َّبَٰٓ َ ِئٟ
َّ ٌَ َ ِئَٰٝٓ  َحُٛ٠َ ُۡش َ ِِّ ۡثٍ ُ ُىٞ ً َ ِئَّٔ َّبَٰٓ َأَٔ َ۠ب َثَ َش
َََٔٔٓ ُۡش ِش ۡنَثِ ِعجَب َد ِحَ َسثِّ ََِٰٓٗۦَأَ َح ۢ َذا٠َ ََلَٚ َصٍِ احب
َ ََ ۡع َّ ًَۡ َع َّ اَل١ٍۡ َف
Artinya : Katakanlah: "Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti
kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu
itu adalah Tuhan Yang Esa". Barang siapa mengharap perjumpaan
dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh
dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah
kepada Tuhannya” (QS. Al-Kahfi 110).43
Aqidah merupakan suatu masalah fundamental dalam ajaran Islam, juga
menjadi titik tolak permulaan muslim, sebaliknya tegaknya aktifitas keislaman
dalam kehidupan seseorang yang dapat menerangkan bahwa seseorang itu
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memiliki aqidah atau menunjukkan kualitas iman yang dimiliki. Masalahnya
karena iman itu bersegi teoritis dan ideal yang hanya dapatdiketahui dengan bukti
lahiriah dalam hidup dan kehidupan sehari-hari.44
Aqidah juga merupakan ruh bagi setiap orang, maka dengan berpegang
teguh keduanya itu, seseorang akan hidup dalam keadaan baik dan
menggembirakan, tetapi dengan meninggalkannya itu akan matilah semangat
ruhani dalam diri manusia tersebut. Aqidah bagaikan cahaya yang apabila
seseorang itu buta dari padanya, maka pastilah seseorang tersebut akan tersesat
dalam liku-liku kehidupannya, bahkan sebaliknya tidak mustahil ia akan
terjerumus ke dalam lembah kesesatan yang amat dalam.45
Sebagaimana firman Allah SWT :

ُّ ٌَٱٟبطَ َو ََّٓ َِّثٍَُ َٗۥ َُ ِف
 َخ َع ٍَٕۡبٌََ َٗۥَُُٔ اَُٚ
َذ
َِ َّ ٍُظ
َِ ٌََّٕٱَٟ ِث َِٗۦَ ِفَّٟۡ ِش٠َساٛ
َ َ ََِٓ َوََٚ َأ
َ َٕٗ١ۡ َ١ ازبَفَأ َ ۡح١ۡ َِ َْب
ْ َُٔٓ َِبَ َوب٠
َََْٕٕٔٛ
َ ُ ٍَّ َ ۡع٠َاٛ
َ  ٌََِِّٓ ٍۡ َىفِ ِش٠هَ ُص
َ ٌَِ ۚبَ َو َزٕٙۡ ِِّ ََبس ٖج
َ ١ۡ ٌَ
ِ ظَ ِثخ

Artinya: “Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan
Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu
dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa
dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekalikali tidak dapat keluar daripadanya? Demikianlah Kami jadikan orang
yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan”. (QS.
Al-An „am ayat 122).46
Keimanan seseorang kepada Allah bukan hanya merupakan teori agama,
dalam arti bahwa iman tidak cukup sekedar mengetahui bahwa Allah itu Esa,
tetapi lebih dari itu harus dipancarkan dalam kehidupan. Iman yang benar adalah
iman yang diucapkan oleh lisannya, diyakini oleh hatinya dan diamalkan oleh
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seluruh anggota badannya. 47 Agama Islam sangat menekankan sekali terhadap
aqidah karena aqidah merupkan pokok seluruh ajaran seluruh agama yang datang
dari Tuhan. Ditegaskan pula bahwa agama yang tidak didasarkan aqidah tersebut
dapat disebut sebagai agama yang bakhil (bertolak) dan tidak mempunyai nilai.
Islam menyangkal keras keingkaran (faham ateisme) dari orang yang tidak
mengetahui Tuhan sebagai penciptanya, dan Qur‟an menyangkal pendirian orangorang musyrik (yang berfaham politeisme), memuja Tuhan-Tuhan lain selain
Allah, juga menentang faham orang-orang yang tidak percaya kepada malaikatmalaikat, kitab-kitab suci dan hari kiamat.48
Allah SWT. Berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 30 yang berbunyi:

ۡ َ َ ۚب َََل َر َۡج ِذٙ١ۡ ٍَبط َ َع
َه
َِ ۚ َّ َ ك
ََ ٌَّٕ َفَطَ َش َٱٟٱّلل َٱٌ َّ ِز
ََِّ َ َف ۚب َ ِف ۡط َشد١ٓ َ َحِٕ ا٠ِّ
َ ٌِٱّلل َ َر
َ َٙ ۡخَٚ َ َُۡفَأ َ ِل
ِ ه َ ٌٍِذ
ِ ًٍ َ ٌِ َخ٠
َََْٖٓٛ
َِ ٌٌََّٕ ِى ََّٓأَ ۡوثَ َشَٱَٚ ََُُ ِّ١ََٓ ۡٱٌم٠ِّ
َُ ٱٌذ
َ ُّ ٍََ ۡع٠َبطَ ََل
Artinya:“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah);
(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut
fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang
lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya”. (QS.Ar-Ruum
ayat 30).49
Ayat ini memberikan pengertian bahwa manusia itu haruslah tetap pada
fitrah Allah, sekali-kali jangan menyeleweng dari fitrah Allah itu, karena fitrah
Allah tidaklah wajar untuk dirubah dan diingkari.
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1. Pengertian Aqidah
Aqidah; kata “Aqidah” yaitu suatu yang wajib dibenarkan oleh hati
adanya jiwa tenang serta diyakini dengan sepenuhnya sehingga tidak dicampuri
dengan keragu-raguan. Ditinjau dari segi bahasa “Aqidah” yang berarti
penguatan, pemantapan dan pengikatan, sedangkan menurut istilah yakni
keimanan yang teguh yang tidak dihinggapi suatu keraguan apapun bagi
pemiliknya. Dengan demikian aqidah islam berarti keimanan yang teguh
kepada Allah berupa tauhid dan ketaatan, kepada malaikat malaikatnya, para
utusannya, hari akhir, taqdir dan semua perkara ghaib serta berita-berita lain
dan hal-hal yang pasti baik berupa ilmu pengetahuan maupun dalam amal
perbuatan.50
Secara etimologis, aqidah berakar dari kata „Aqada „ya qudu- „aqdan„aqidatan. „Aqidatan berarti simpul, ikatan perjanjian dan kokoh. Setelah
terbentuk menjadi „aqidatan berarti keyakinan, relevansi antara arti kata
„aqadan dan „aqidatan adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh dalam
hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian.51
Secara terminologis (istilahan), terdapat beberapa definisi (ta‟rif), antara
lain:
a. Menurut Sayyid Sabiq
Sayyid Sabiq dalam karyanya aqidah Islam, memberikan pengertian
terhadap aqidah Islam itu sendiri ke dalam beberapa bagian antara lain:
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51

Hasan Sadili, Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1980), hlm. 75
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1) Percaya kepada Allah, percaya dengan nama-namaNya yang tinggi,
juga ma‟rifat dengan bukti-bukti wujud atau adanya kenyataan sifat
keagungan dengan alam semesta ini.
2) Percaya dengan alam yang berada di balik alam semesta ini, yaknialam
yang tidak dapat dilihat. Demikian juga kebaikan didalamnya, yakni
yang berbentuk malaikat, juga kekuatan jahatyang berbentuk iblis.
Selain itu nama percaya dengan apa yang ada di dalam alam yang lain
lagi seperti jin dan ruh.
3) Percaya dengan kitab-kitab Allah SWT, yang diturunkan kepada
rasulnya,

yang kepentingannya

dijadikan sebagai

batas untuk

mengetahui antara yang hak dan yang bathil yang baik dan yang jelek,
yang halal dan yang haram, juga antara yang bagus dan yang buruk.
4) Percaya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah yang dipilih oleh Nya
untuk menjadi pembimbing ke arah petunjuk serta pemimpin seluruh
makhluk guna menuju kepada yang hak.
5) Percoyo kepada hari akhir dan peristiwa-peristiwa yang terjadidisaat
seperti kebangkitan dari kubur (hidup lagi sesudah mati)memperoleh
balasan, pahala atau siksa.
6) Percaya kepada (qodo dan qodar) yang diatas landasannya itulah
berjalannya peraturan segala yang ada di dalam alam semesta ini,baik
dalam penciptaanNya maupun dalam mengaturnya. 52
b. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab
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Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa aqidah adalah suatu
perkara yang dibenarkan oleh hati dan jiwa menjaditenang karena aqidah
tersebut, sehingga menjadi suatu keyakinan yang kokoh yang tidak
tercermat oleh suatu kesangsian dan tidak tercampur oleh sangka. 53
c. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazari:
Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum
(axioma) oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fithrah. (kebenaran) itu
di patrikan (oleh manusia) di dalam hati serta diyakini kesahihan dan
keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan
dengan kebenaran.
Sedangkan aqidah secara garis besar yang tercantum dalam hadits
Rasulullah saw adalah sebagai berikut:

َٓ
َْ َِِ َ َرُ َْإََٚ َ خ َِش
َِ ََل
َ ْ َ َِ َْٛ َ١ٌَ َْاََٚ َ َِٗ ٌََِْٛ ع
َُ  ََسََٚ َ َِٗ ِ َُوَز َُجََٚ َ َِٗ َء ََوَِز
َِ َل
َ َ ََِ ََٚ َ َّللا
َِ ٓ ََِثب
ََ َِِ ْ ََرُ َْإ
َْ َبْ ََا
ََ ََّ َْ٠َ َل
َِ ْ ََا
َ)ٍُاَِٖغٚ(س.َِٖ َِّشش
ََ ََٚ ََِٖ  َِش١ََََِْث َْبٌمَُجُشَْخ
Artinya:“Iman ialah: kamu harus percaya kepada Allah, kepada malaikatmalaikat, kepada kitab-kitabNya, kepada utusannya, kepada hari
akhir dan perantaranya pula, kepada qodar dan keputusan baik
atau buruk. (HR. Muslim).54
Adapun

aqidah

yang

tercantum

dalam

al-Qur‟an

adalah

sebagaiberikut:

َٰٓ َ َُٱّلل
َٟ َِبَ ِفَٚ َد
َِ َٛ َّ َٱٌ َّغٌَََِّٟۚ َٗۥ َُ َِبَفٞ َٛۡ َٔ ََلَٚ ََخٞ ٕ ۚ ََُ ََلَر َۡأ ُخ ُز َٖۥَُ ِعُّٛ١ََ ۡٱٌمٟ
َُّ َ ۡٱٌ َحَٛ ُ ََ٘لَ ِئٌَََٗ ِئ ََّل
ََّ
َ ََلَٚ َ َُُٞۖۡٙ َِبَ َخ ٍَۡفَٚ َ ُِۡٙ ٠ ِذ٠ۡ َ َٓ َأ١ۡ ََ ۡعٍَ ُُ َ َِبَث٠َ َ ۡشفَ ُع َ ِعٕ َذ ََٰٖٓۥ َُ ِئ ََّل َ ِثاِ ۡر ِٔ ۚ َِٗۦ٠َ ٞض َ ََِٓ َراَٱٌَّ ِز
َِ ۡٱۡلَ ۡس

53
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َ ََلَٚ َ ض
ََ ٞۖ  ۡٱۡلَ ۡسََٚ َ د
َِ َٛ َّ َُُّٗٱٌ َّغ١ ِع َع َ ُو ۡش ِعَٚ َ  ٖء َ ِِّ ۡٓ َ ِع ٍۡ ِّ ََِٰٓٗۦ َئِ ََّل َثِ َّبَ َشبَٰٓ ۚ َءٟۡ ْ َ ِث َشٛ
ََ ُط١ُ ِح٠َ
ََََُُٕ٘٘ ١َ ۡٱٌ َع ِظٟ
َُّ ٍَِ ۡٱٌ َعَٛ ُ َ٘ٚ
َ ُ َّ ۚبُٙ ُدَٖۥ َُ ِح ۡفظََُٛ٠
Artinya:‟‟Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi
terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan
tidak tidur. Kepunyaan- Nya apa yang di langit dan di bumi
siapakah yang dapat memberi memberi syafaat di sisi Allah tanpa
izinNya? Allah mengetahui apa-apa yang dihadapan mereka dan
dibelakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari
ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinNya. Kursi Allah
meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat
memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi Maha Besar‟‟
(QS. Al-Baqarah :255).55
Pengertian lain mengenai aqidah yaitu sesuatu yang harus diyakini oleh
hati dan dipercayai oleh jiwa, sehingga menjadi suatu keyakinan yang tidak
ada keraguan dan kebimbangan sedikitpun di dalam hati. 56 Menurutnya
aqidah yang benar adalah aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamah yang tiada lain
aqidahnya ulama salaf yang merupakan kelanjutan dari aqidahnya
Rasulullah dan para sahabatnya, dan teruskan para tabi‟in dan selalu di ikuti
oleh umat islam atau yang mengikuti jejak tersebut sampai datangnya hari
kiamat. Perkara yang menjadi keyakinan (keimanan) yang merupakan
simbol dari ajaran islam yang di jadikan sebagai aqidah dalam islam yaitu
yang tercermin dalam rukun iman diantaranya adalah, iman kepada Allah,
para malaikat, kitab-kitab suci, para Rasul, hari kebangkitan, dan takdir baik
buruk bagi manusia.
Dengan demikian pengertian aqidah baik secara bahasa (etimologi)
maupun secara definitive (terminology) yaitu adanya keyakinan yang kokoh
55
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di dalam hati atau segala sesuatu yang diyakini sepenuh hati dan dipercayai
jiwa sehingga tidak ada keraguan (syak) sedikitpun di dalam hati dan yakin
seyakin-yakinnya disepanjang akhir hayat tanpa adanya pemaksaan, serta
lahir secara sadar yang tercermin dalam af‟al (perbuatan) inilah aqidah yang
benar.
Dari beberapa aqidah yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik
suatu pengertian bahwa aqidah adalah merupakan suatu pusaka yang
ditinggalkan oleh Rasul Allah yang tidak mungkin berbeda baik di masa
maupun di tempat manapun juga. Selain itu aqidah adalah suatu kepercaaan
yang tidak memaksa. Mudah diterima oleh akal pikiran, tetapi kuasa untuk
mengarahkan manusia menuju ke arah kemuliaan dan keluhuran alam hidup
ini.57
2. Sumber-sumber Aqidah Islam
Ada beberapa sumber Aqidah Islam yaitu:
Pertama: al-Kitab, yang dimaksud disini adalah al-Qur‟an yang
merupakan sumber pokok dan dijadikan dalam mengkaji setiap hukum Islam
maupun aqidah sebab di dalam al-Qur‟an itulah sumber informasi mengenai
hal tersebut akan didapatkan atau di temukan. Dan inilah yang harus diyakini
oleh pengikut Islam sebab al-Qur‟an di dalamnya tidak ada keragu-raguan
sama sekali dan ini sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa seperti dalam
al-Qur‟an yang berbunyi:

57
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َََٕٓ١
ََ ٌِ ا ٌَٰٓ ََََُٰٓٔ َر
َ ٌَِِّ ٍۡ ُّزَّمٜ َۛ َُِٗ٘ اذ١تَ ِف
َ َۛ ٠ۡ هَ ۡٱٌ ِىزَتََُ ََلَ َس
Artinya:"Alif Laam Miim, Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya;
petunjuk bagi mereka yang bertakwa" (QS: al-Baqarah: 1-2).58

ۡ َ َِ ۡٓ َأَٚ َ ِٗ ١ِت َف
َٰٓ َ َ ُٱّلل
ُ ص َذ
َثب٠ٱّلل َ َح ِذ ا
ََِّ َ َٓ ِِ َ ق
ََّ
َ ٠ۡ َ َّ َِخ َ ََل َ َس١ِ َِ َ ۡٱٌمٛۡ َ٠َ ٌََِٝ ۡد َّ َعَّٕ ُىُۡ َئ١ٌََ َٛ ۚ َُ٘ َل َئٌََِٗ َئِ ََّل
َ٧٨
Artinya:"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia.
Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat, yang
tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah orang yang lebih benar
perkataan (nya) daripada Allah" .(An-Nisa‟: 87).59
Ayat-ayat ini menunjukkan hikmah dan jaminan sebagai sumberَ
pengetahuan yang benar yang datang langsung dari Allah SWT. Sebagai
contoh mengenai ayat-ayat al-Qur‟an yang mengandung muatan aqidah misal
firman Allah SWT dalam QS. al-Anbiya‟: 22.

َََْٕٕٛ
َِ ٱّللَ َسةِّ َ ۡٱٌ َع ۡش
ََِّ ََٓ ٱّللٌََُفَ َغ َذر َۚبَفَغ ُۡج َح
ََّ ََخٌَئِ ََّلٌِٙ َّبََٰٓ َءاِٙ ١ِبَْف
َ ُصف
َ َ َوَٛۡ ٌَ
ِ َ٠َػَ َع َّّب

Artinya:“Andaikan ada keduanya (langit dan bumi ) Tuhan selain allah
niscayarusaklah keduanya”.( QS. al-Anbiya‟: 22).60
Pembicaraan al-Qur‟an sebagai sumber aqidah islam yang paling pokok

disini yaitu untuk membuktikan keabsahan al-Qur‟an sebagai hujjah dan dalil
dalam masalah aqidah, yang dibuktikan lewat ayat-ayatNya yang pasti dan
benar serta bisa dirasionalkan sesuai dengan konteks yang ada.
Kedua: Hadits, hadits merupakan penjelas dari isi al-Qur‟an yang
terefleksi dalam diri Nabi baik perilaku Nabi, perbuatan Nabi Muhammad
58
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maupun ketetapan Nabi SAW. Begitu juga dalam aqidah sunnah merupakan
landasan pokok dan terpenting setelah al-Qur‟an sebab muatan-muatan dalam
Hadits itu sama dengan muatan yang ada dalam al- Qur‟an, bahkan sunnah
penjelasannya lebih rinci dan detail dari pada al- Qur‟an yang masih bersifat
global ( mujmal).61
Ketiga: akal, lihat firman Allah dalam surat yunus: 101 tentang Allah
menghargai akal dalam membuktikan setiap kebenaran yang datang dari allah.
Dan dengan akal (rasio), manusia bisa menerima suatu kebenaran dengan nalar
yang sehat. Akal disini tidak menyampingkan al- Qur‟an dan sunnah (hadits)
sebagai sumber kebenaran dengan nalar yang benar, akal dapat dijadikan
sebagai hujjah (petunjuk) dalam memahami hukum islam maupun aqidah
islam. Lebih singkatnya kedua dalil yaitu al- Qur‟an dan hadits disebut dalil “
naqli” dan akal disebut dengan dalil “Aqli” .62

َٰٓ ۡ َِٟٕ َِبَرُ ۡغَٚ َض
ََٖ ٛۡ َٱٌُّٕ ُز َُسَ َعَٓلََٚ َذ
َُ َ٠ٱۡل
َِ ۚ  ۡٱۡلَ ۡسََٚ َد
َِ َٛ َّ َٱٌ َّغِٟاَ َِب َراَفُٚ
َْ ًَٱٔظُش
َِ ُل
َََْٔٓٔٛ
َ ُِِٕ  ُۡإ٠َََّل
Artinya:”Katakanlah: perhatikanlah apa yang ada di langit dan dibumi.
Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang
memberi peringatan bagi orang orang yang tidak beriman. (QS Yunus
:101)63
Aqidah itu tersusun atas keimanan kepada:Iman kepada Allah SWT,
Iman kepada para malaikat-malaikatNya, Iman kepada kitab-kitabNya, Iman
kepada para peraturannya, Iman kepada hari akhir, Iman kepada qodar Allah
61
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SWT, baik buruknya suatu ketentuan dari Allah. berikut ayat ayat yang
berkenaan dengan Aqidah:
a. Iman kepada Allah SWT.
Beriman kepada Allah meliputi:
1) Tauhid Uluhiyah
Tauhid uluhiyah yaitu meyakini bahwa Allah SWT adalah satusatunya Tuhan yang di sembah, Tiada Tuhan selain Allah, Allah lah
yang menciptakan segala sesuatu. 64 Maksudnya Mengesakan Allah
dalam ibadah, yakni beribadah hanya kepada Allah dan karenaNya.Sebagaimana Allah SWT berfirman:

ُ  َِب َخَ ٍَ ۡمَٚ
ََٰٓ َِبَٚ َ َُُ َِِّٓس ِّۡص ٖقٕٙۡ ِِ َ  ُذ٠٘ َ ََِبَٰٓ َأُ ِسَٙ ْٚ
ََ ٱۡل
ََّ ذ َ ۡٱٌ ِد
ِ َ ۡعجُ ُذ١ٌَِ ٔظ َ ِئ ََّل
ِ ۡ ََٚ َ ٓ
ََ٘٧َٓ١
َُ ِ َِحَ ۡٱٌ َّزَّٛ ُ َ ۡٱٌمٚقَ ُر
َُ َٱٌ َّش َّصاَٛ ََُ٘ٱّلل
ََّ ََّْ َ٘ ِئ٨َْٛ
ِ ُّ  ُۡط ِع٠ََْ ُذَأ٠أُ ِس

Artinya:”Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan
supaya mereka menyembah-Ku. Aku tidak menghendaki
rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki
supaya mereka memberi Aku makan. Sesungguhnya Allah
Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi
Sangat Kokoh”(QS. Adz-Dzariyat: 56-58)65
Ayat ini menerangkan bahwa tuuan yang amat agung dari
penciptaan manusia adalah beribadah hanya kepada Allah saja, tidak
ada sekutu bagi-Nya dan mengesakan-Nya dari segala tandingan-Nya,
dibarengi dengan kecintaan, kehinaa, dan rasa takut serta penuh
pengharapan yang sempurna. Ayat ini juga menerangkan bahwa Allah
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tidak butuh sedikit pun kepada mahluk-Nya, bahkan Dialah Allah
SWT yang mengurusi rizki dan mengatur segala urusan mereka.
Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah:

ۡ َََُبَٱٌَّٕبطُّٙ٠َََٰٓأ٠
ََْٕٔٛ
ََ ٱٌَّ ِزََٚ َ َُۡ َخٍَمَ ُىٞاَ َسثَّ ُى َُُٱٌَّ ِزٚ
َْ ٱعجُ ُذ
َ ُ َٓ َِِٓلَ ۡج ٍِ ُىُۡ ٌََ َعٍ َّ ُىُۡ َرَزَّم٠
َ أَٔ َض َي َ ِِ َٓ َٱٌ َّغ َّبَٰٓ َِء َ َِبَٰٓءاَٚ َ ٱٌ َّغ َّبَٰٓ ََء َ ِثَٕبَٰٓ اءَٚ
ََ ض َفِ َش اشب
ََ  َ َخ َع ًَ ٌََ ُى ُُ َ ۡٱۡلَ ۡسٞٱٌَّ ِز
ْ ٍُ َفَ ََلَر َۡد َعُٞۖۡدَ ِس ۡص البٌََّ ُى
ََْٕٕٛ
َِ فَأ َ ۡخ َش َج َِث َِٗۦَ ِِ ََٓٱٌثَّ َّ َش
َ ُّ ٍَأَٔزُُۡ َر َۡعَٚ ََّللَأَٔ َذ اادا
ِ َّ ِ اٛ
Artinya:”wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah
menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar
kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai
hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia
menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan
dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki
untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutusekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui”.(QS.AlBaqarah :21-22)66

Allah SWT berfirman:

َٰٓ َّ َِل َئٌََِٗ َئ
َٰٓ َ َ ُ  ِٗ َأََّٔ َٗۥ١ۡ ٌَِ َئَٰٟٓ حٛ
ََل َأَٔ َ۠ب
َ ٍِ ََِبَٰٓ َأَ ۡس َع ٍَٕۡب َ ِِٓ َلَ ۡجَٚ
ِ َُٔ ي َئِ ََّلُٛ
ٍ ه َ ِِٓ َ َّسع
ۡ ََف
َََْٕ٘ٚ
َِ ٱعجُ ُذ
Artinya:”Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu
melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak
ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah
olehmu sekalian akan Aku".(QS. Al-Anbiya:25)67
Nabi Nuh, Hud, Shalih dan Syu‟aib berkata kepada kaumnya
sebagaimana Allah SWT berfiman:
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ۡ َ َِ ٛۡ ََم٠َ  ِِ َِٗۦ َفَمَب َيٛۡ َ َلٌَِٝحب َئٌََُٛٔمَ َۡذ َأَ ۡس َع ٍَٕۡب
َُ  ُش ََٰٖٓۥ١َۡ ٱّللَ َ َِبٌََ ُىُ َ ِِّ ۡٓ َئٌَِ ٍٗ َغ
ََّ َ اٚ
َْ ٱعج ُ ُذ
ُ َأَخَٰٟٓ ِِّٔئ
َ٘4َُ١ٖ  ٍََ َع ِظٛۡ َ٠َاة
َ  ُىُۡ َ َع َز١ۡ ٍََبفَ َع
Artinya:”Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya
lalu ia berkata: "Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali
tak ada Tuhan bagimu selain-Nya". Sesungguhnya (kalau
kamu tidak menyembah Allah), aku takut kamu akan ditimpa
azab hari yang besar (kiamat)”.(QS. Al-A‟raf:59)

 َ َعب ٍد َأَخَبُُ٘ۡ َُ٘ اٌَٝ ِئَٚ
َ ُش ۚ ََٰٖٓۥ ُ َأَفَ ََل١َۡ ٱّللَ َ َِب ٌََ ُىَُ ِِّ ۡٓ َ ِئٌَ ٍٗ َغ
ََّ َ اٚ
َْ ٱعجُ ُذ
َۡ َ َِ ٛۡ ََم٠َ د ۚا َلَب َيٛ
َََْٙ٘ٛ
َ ُرَزَّم
Artinya:”Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum ´Aad saudara
mereka, Hud. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah,
sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain dari-Nya. Maka
mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?(QS. Al-A‟raf:
65)68

ۡ َ َِ ٛۡ ََم٠َ بي
ََٖۥ ُ َلَ ۡذٞۖ  ُش١َۡ ٱّللَ َ َِبٌََ ُىَُ ِِّ ۡٓ َئٌَِ ٍٗ َغ
ََّ َ َْاٚٱعجُ ُذ
َ ََص ٍِ اح ۚب َل
َ ُُۡ٘ َد َأَخَبُّٛ ََ َثٌَٝ ِئَٚ
ٞۖ
ۡ
َِٱّلل
ََّٞۖ َض
ََِّ َُ ََ٘ ِزَِٖۦََٔبلَخَُٞۖۡخَ َِِّٓ َّسثِّ ُىٞ ِّٕ١ََخبَٰٓ َء ۡر ُىَُث
ِ َأَ ۡسَٰٟٓ َِ٘بََرَأ ُو ًَۡفَُٚ اخَفَ َزس٠ٱّللٌََ ُىُۡ َ َءا
ََ٨َُٖ١ٞ ٌََِ ۡأ ُخ َز ُوُۡ َ َع َزاةٌ َأ١َ َٖءَفَٰٛٓ غ
َُ َِ٘بَثُّٛ ََلَرَ َّغَٚ
Artinya:”Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Tsamud saudara
mereka Shaleh. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah,
sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya.
Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari
Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka
biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu
mengganggunya dengan gangguan apapun, (yang
karenanya) kamu akan ditimpa siksaan yang pedih"?(QS. AlA‟raf: 73)69

ۡ َ َِ ٛۡ ََم٠َ بي
ََٖۥ ُ َلَ ۡذٞۖ  ُش١َۡ ٱّللَ َ َِب ٌََ ُىُ َ ِِّ ۡٓ َ ِئٌَ ٍٗ َغ
ََّ َ اٚ
َْ ٱعجُ ُذ
َ َجا ۚب َل١ۡ َ َٓ َأَخَبُُ٘ۡ َ ُش َع٠َ َ َِ ۡذٌَٝ ِئَٚ
ْ  ََلَر َۡجخَ غَٚ ََْا
ْ ُفٚۡ َ  َفَأَُٞۖۡخَ َِِّٓ َّسثِّ ُىٞ ِّٕ١ََخبَٰٓ َء ۡر ُىَُث
َ َُُۡ٘بَٰٓ َء١بطَأَ ۡش
ََ ٌَّٕاَٱُٛ
ََ ض١ِّ ٌ ۡٱََٚ ًَ
ََ ١ۡ اَ ۡٱٌ َىٛ
ْ  ََلَرُ ۡف ِغ ُذَٚ
ۡ ضَثَ ۡع َذَ ِئ
َ٧َ٘ٓ١
َ ۡ َٟاَ ِفٚ
َ ِِِٕ شٌََّ ُىُۡ َ ِئَْ ُوٕزَُُ ُِّ ۡإٞ ١ۡ َ ۚبَ َر ٌِ ُىُۡ َ َخٙصٍَ ِح
ِ ٱۡلَ ۡس
Artinya:”Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan
saudara mereka, Syu´aib. Ia berkata: "Hai kaumku,
sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainNya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata
dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan
68
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timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia
barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah
kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan
memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika
betul-betul kamu orang-orang yang beriman"?( QS. AlA‟raf: 85)70
Demikianlah, semua Rasul menyeru untuk mentauhidkan Allah.
awal dakwah yang mereka seru kepada kaumnya adalah mengesakan
Allah dalam ibadah.
Diantara bentuk bentuk ibadah adalah do‟a. Allah SWT berfirman:

ًَّ ٞ  ََش َ ُوٞۖ َّ َ ۡٱٌمََٚ َ ظ
ََ ّۡ َع َّخ َش َٱٌ َّشَٚ َ ً
َِ ١ۡ ٌََّٱٟبس َ ِف
ََ ٌََّٕٙ ٌِ ُح َٱُٛ ٠َٚ َ بس
َِ ٌَََّٕٙٱًٟ َ ِف
ََ ١ۡ َّ ٌح َٱ
َُ ٌِ ُٛ٠
ۚ
َِٔ َِٗۦَ َِبَْٚ َِِٓ ُدٛ
ََ ٱٌَّ ِزََٚ َه
َُ ٍۡ ُّ ٌٱّللَُ َسثُّ ُىُۡ ٌَََُٗ ۡٱ
ََّ َُُ َ َرٌِ ُىٝۚ ّّ َۡلَ َخ ًَٖ ُِّ َغ اٞ
َ َٓر َۡذ ُع٠
ِ َ ۡد ِش٠
ۡ
ََٖٔش١
َ َّۡ ٍِ ُى٠
ٍ ِّ َْ َِِٓ ِلطٛ

Artinya:”Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan
siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan
bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang
ditentukan. Yang (berbuat) demikian itulah Allah Tuhanmu,
kepunyaan-Nya-lah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu
seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa
walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka,
mereka tiada mendengar seruanmu; dan kalau mereka
mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan
permintaanmu. Dan dihari kiamat mereka akan mengingkari
kemusyirikanmu dan tidak ada yang dapat memberi
keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang
Maha Mengetahui (QS Fathir:13-14)71

Rasa takut (khauf) adalah ibadah sebagaimana Allah
Berfirman:

ُ ِّٛ ُ َخ٠َٓ
َٓ١
َُ َط١ۡ ئَِّٔ َّبَ َرٌِ ُى َُُٱٌ َّش
َ ِِِٕ َْئَِْ ُوٕزَُُ ُِّ ۡإٛ
ِ ُخَبفَٚ َ َُُُۡ٘ٛبَٰٓ َءَٖۥ َُفَ ََلَرَخَبف١ٌِٚۡ َفَأ
َٔ٨٘
Artinya:”Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang
menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orangorang musyrik Quraisy), karena itu janganlah kamu takut
70
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kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu benarbenar orang yang beriman”(QS. Ali-“Imran:175)72

ۚٞ ُ َٜٔٚ
ۡ َِئََّٔبََٰٓأ
ْ ُّ ٍَٓ َأَ ۡع٠
َٓ٠
ََ َْٱٌَّ ِزُّٛ
ََ ١َبَٱٌٕ َّ ِجَِٙ ۡح ُى ُُ َث٠َ سٛ
َ ا ٌٍََِّ ِزٛ
َ َبَُ٘ اذٙ١ َسى َخََ ِفٛۡ َّٔضٌََٕبَٱٌز
ْ ُٔ َوبَٚ َ ٱّلل
ْ َ٘ب ُد
ۡ َ  ۡٱۡلَ ۡحجَب َُس َثِ َّبََٚ َ ُّْٛ
َِٗ ١ۡ ٍَا َ َعٛ
ََِّ َ ت
َْ ُٱعزُ ۡحفِظ
ََ ١َِّٕٱٌ َّشثََٚ َ اٚ
ِ َا َ ِِٓ َ ِوزٛ
ۚ َثَ َّ إبَلَ ٍِ اَٟ ِز٠ا َثََِبُٚ
ْ  ََل َر َۡشزَشَٚ َ ْ
ۡ ََٚ َ بط
َ ٌَََُِّۡٓ َٚ َ َل١
َِ ٛۡ ٱخ َش
َ َٰٓ ٌََّٕ ْا َٱُٛ َ َذ َٰٓا ۚ َء َفَ ََل ََرَ ۡخ َشُٙش
ََُْٗٗٚ
ََ هَُ٘ َُُ ۡٱٌ َىفِش
ََّ ََُث َّبََٰٓأَٔضَ َي
َ ٌَِئْٚ ُ ٱّللَُفَأ
ِ َ ۡح ُى٠
Artinya:”Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di
dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang
dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi
oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orangorang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan
mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan
mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah
kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku.
Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga
yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut
apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orangorang yang kafir”.(QS. Al-Maidah :44).73
Penuh pengharapan (Ar-Rajaa‟) adalah suatu bentuk ibadah.
Tidak sepantasnya bagi seorang muslim mengharap melainkan hanya
kepada Allah SWT. Ibadah ini menunjukkan akan keyakinan, bahwa
segala kemanfaatan dan kemudharatan ada di tangan Allah. serta
kuncikunci surga dan neraka hanya ada di tangan-Nya. sebagaimana
Allah SWT berfirman:

َٰٓ
َُْٛ
ََ ه َٱٌَّ ِز
ََ ٌَِئْٚ ُأ
َ َ ۡشخ٠َٚ َ ُُُۡ َأَ ۡل َشةُّٙ٠ٍََ َخَ َأ١ ِعَٛ ٌ ُُ َ ۡٱِٙ َِّسث
َ َ ۡجزَ ُغ٠َ ْٛ
َ َ ۡذ ُع٠َ ٓ٠
َ ٌَِْٝ َئٛ
بَْ َِ ۡح ُز ا
ََ٘٨َساٚ
َ هَ َو
َ ِّاةَ َسث
َ َُخَبف٠َٚ ََُس ۡح َّزَ َٗۥ
َ َْ َع َزاثَ ۚ ََٰٓٗۥ َُ ِئ ََّْ َع َزٛ
Artinya:”Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari
jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang
lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya
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dan takut akan azab-Nya; sesungguhnya azab Tuhanmu
adalah suatu yang (harus) ditakuti”(QS. Al-Isra‟:57)74َ

َٰٓ ۡ َ ََ ٛۡ َ١ٌا َ ۡٱُٛ
ۡ َ َِ ٛۡ ََم٠َ جا بَفَمَب َي١ۡ َ ََٓأَخَبُُ٘ۡ َ ُش َع٠ََ َِ ۡذٌَٝ ِئَٚ
َ ََلَٚ َ ٱۡل ِخ ََش
َْ  ۡٱسخََٚ ََٱّلل
ََّ َ ْاٚ
َ ٱعجُ ُذ
ََٖٙٓ٠
َِ َ ۡٱۡلَ ۡسٟ ْاَ ِفٛۡ َر َۡعث
َ ضَ ُِ ۡف ِغ ِذ
Artinya:”Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan,
saudara mereka Syu´aib, maka ia berkata: "Hai kaumku,
sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir,
dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat
kerusakan"(QS. Al-Ankabut:36)75
Shalat adalah rukun islam yang ke-2. Shalat merupakan ibadah
yang sangat agung yang mengumpulkan semua bentuk ibadah. Karena
didalamnya ada rukuk‟, sujud, do‟a, dan dzikir yang tidak sepantasnya
dikerjakan melainkan hanya kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah
SWT berfirman:

ۡ ََٚ ٌََِ َشث ِِّهَِٟ ََُُ ۡٱلُٕز٠َ َّ ۡش٠
ََٖٗٓ١
ََ َ َِ َعَٱٌ َّش ِو ِعٟ ۡٱس َو ِعََٚ َٞٱع ُد ِذ
Artinya:”Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku´lah
bersama orang-orang yang ruku”(QS. Ali-Imran:43)76

َََٕ ۡٱٔ َح َۡشَٚ
ََ صًٌَِِّ َشث َِّه
َ ََف

Artinya:”Maka dirikanlah shalat karena
berkorbanlah”(QS.Al-Kautsar:2)77

Tuhanmu;

dan

Puasa adalah salah satu bentuk ibadah yang tidak sepantasnya
dikerjakan melainkan hanya untuk Allah saja. Allah SWT berfirman:

َ ُۡٓ َ ِِٓ َلَ ۡجٍِ ُى٠
ََ َٱٌَّ ِزٍَٝت َ َع
ََ َب َٱٌَّ ِزُّٙ٠َََٰٓأ٠
َ َب َُ َ َو َّبَ ُو ِز١ ِّ ُى ُُ َٱٌص١ۡ ٍَت َ َع
َ اْ َ ُو ِزَُِٕٛ ٓ َ َءا٠
ٔ٧َْٖٛ
َ ٌَُ َعٍ َّ ُىُۡ َرَزَّم
َ
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Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum
kamu agar kamu bertakwa”.(QS Al-Baqarah :183)78
.
Yang juga termaksud beriman kepada Allah SWT adalah beriman
kepada semua yang diwajibkan atas seluruh hamba-Nya, yaitu rukun
Islam. Allah SWT berfirman:

َه
َ َ َ َٕٔٙ ٓ١
ََ ِّ ٍََسةِّ َ ۡٱٌ َع
َۡ ُل
َ ٠َل َ َش ِش
َ َّللٟ
َ َ١ َِ ۡحَٚ َُٟٔ ُغ ِىَٟٚ
َ َ َّْ ً َ ِئ
ِ َّ ِ ِ َِ َّبرَٚ
َ ٞب
َ ِص ََلر
ُ هَأ ُ ِِ ۡش
َََٖٔٙٓ١
ََ ِّ ٍِيَُ ۡٱٌ ُّ ۡغَّٚ َأَٔ َ۠بَأَٚ
َ ٌِثِ َزَٚ ََُٗۥٞۖ ٌَ
َ د
Artinya:”Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku
dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada
sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan
kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama
menyerahkan diri (kepada Allah)"(QS. Al-An-„Am:162-163).79
2) Tauhid Rububiyyah Allah SWT
Mengesakan Allah dalam perbuatan-Nya, yakni mengimani dan
meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta, menguasai dan mengatur
alam semesta ini. Allah SWT berfirman:

ُ ٍِ َٱّللَُخ
ٞ  ِوَٚ َ ٖءٟۡ َ ُوًَِّ َشٍََٝ َعَٛ َُ٘ٚ َءٞۖ ٖ ٟۡ كَ ُوًَِّ َش
ًَََٕٙ١
ََّ

Artinya:”Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala
sesuatu”.(QS. Az-Zumar:62)80

ۡ َ َُّ ُ َّٖبَ َث٠ََعزَّ ِخ َأ
ٍَََٝ َ َعََٜٛ ٱعز
ََ  ۡٱۡلَ ۡسََٚ َ د
َِ َٛ َّ ك َٱٌ َّغ
ََّ َ ُُ ْ َ َسثَّ ُى
ََّ ِئ
َ ٍَ َ َخٞٱّللُ َٱٌَّ ِز
ِ ِٟض َف
َد
ََ ّۡٱٌ َّشََٚ َثب١َ ۡطٍُجُ َٗۥ َُ َح ِث ا٠َبس
ََ ًٌَََّٕٙٱ
ََ ١ۡ َّ ٌَٱٟ ُۡغ ِش٠َ ػ
َِ ٞۖ ۡٱٌ َع ۡش
ِ ۢ  َََ ُِ َغ َّخ َشُٛٱٌُّٕدََٚ َ ۡٱٌمَ َّ ََشََٚ َ ظ
ََ٘ٗٓ١
ََ ِّ ٍَٱّللَُ َسةُّ َ ۡٱٌ َع
ََّ َن
َُ ٍَۡ ِثأَِۡ ِش ََِٰٖٓۦَأَ ََلٌَََُٗ ۡٱٌخ
َ  ۡٱۡلَِۡ َُشَرَجَب َسََٚ َك

Artinya:”Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan
langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas
´Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya
dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan
bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya.
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Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah.
Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam”.(QS. Al-A‟raf:54)81
Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa semua mahluk berada di
bawah kekuasaan Allah, mereka hidup di bumi Allah SWT. Kehidupan
dan keadaan mereka tidakakan baik , melainkan jika mereka berjalan
diatas jalan Allah, karena tidak akanbaik kehidupan hamba-hamba Allah
melainkan jika mereka berada dijalan petunjukNya. Karena Allah adalah
pencipta mahluk-mahluknya, dan lebih mengetahui leadaan mereka dan
apa yang menjadi kebaikan bagi mereka. Sebagaimana Allah berfirman:

َٔٗ َُش١ِفَ ۡٱٌ َخج١
َُ َٱٌٍ َّ ِطَٛ َُ٘ٚ
َ َ َأ
َ ٍََ ۡعٍَ َُُ َِ َۡٓ َخ٠ََل
َ ك

Artinya:”Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang
kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi
Maha Mengetahui”.(QS. Al-Mulk:14).82

َْٛ
ََ ٓ َٱٌَّ ِز١
ََ ِِِٕ ُجَ ِّش ُش َ ۡٱٌ ُّ ۡإ٠َٚ
ََ ْ ََ٘ َزا َ ۡٱٌمُ ۡش َء
ََّ ِئ
َ ٍَُّ َ ۡع٠َ ٓ٠
َ َُ َٛ  َأَ ۡلَٟ ِ٘ َ ِٟ ٌٍََِّزٞ ِذٙۡ َ٠َ ْا
ُُۡ َأَ ۡخ اشاَ َو ِج اٌَََّْٙ َذَأ
ََ4َشا١
َِ ص ٍِ َح
َّ ٌٱ
Artinya:”Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada
(jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada
orang-orang Mu´min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi
mereka ada pahala yang besar”.(QS. Al-Isra‟:9)83
3) Tauhid Al-Asma‟ Wa-Sifat Allah SWT.84
Mengesakan Allah dalam asma dan sifat-Nya, artinya mengimani
bahwa tidak ada mahluk yang serupa dengan Allah, dalam dzat, maupun
sifatnya. Beriman kepada namanyayang baik dan sifat-sifatNya yang
mulia, yang ada didalamAl-Qur‟an dan Sunnah Rasulullahh Saw.
Sebagaimana Allah berfirman:
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ْ  َرسَٚ َ بٞۖ َٙ َُٖ َ ِثَٛ ََفَ ۡٱد ُعَّٕٝلل َ ۡٱۡلَ ۡع َّبَٰٓ َُء َ ۡٱٌح ُۡغ
َ َأَ ۡع ََّٰٓ ِئ ۚ َِٗۦَٰٟٓ ْ َ ِفٚ
ََِّ ِ َٚ
َ  ٍُۡ ِح ُذ٠َ َٓ٠
َ ا َٱٌَّ ِزُٚ
ْ ُٔ ََْ َِبَ َوبٚۡ  ُۡد َض١َع
َٔ٧َْٓٛ
َ ُ ٍَّ َ ۡع٠َاٛ
Artinya:”Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah
orang-orang

yang

menyimpang

dari

kebenaran

dalam

(menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat
balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan”.(QS. AlA‟raf: 180)85
Al-husna secara bahasa yang paling indah, baik lafazhnya atau
maknanya yang sempurna. Oleh karenanya nama Allah adalah yang
paling baik dan indah, tidakada yang melebihi keindahannya. Maka
seorang muslim wajib meykaini semua nama-nama dan sifat-sifat Allah
yang tertera dalam Al-Qur‟an dan as-Sunnah. Tanpa merubah (tahrif).
Tahrif dan inhiraf adalah berpaling dan jauh dari kebenaran,baik itu
merubah lafazh atau menggantinya. sebagaimana Allah Swt berfirman:

َ ْا َ َءا ََِّٕبَٰٛٓ ٌُٓ َلَب٠
ََ  َ ۡٱٌ ُى ۡف َِش َ ِِ َٓ َٱٌَّ ِزْٟ َ ِفٛ
ََ ه َٱٌَّ ِز
َُ َُٛب َٱٌ َّشعُّٙ٠َََٰٓأ٠
َ ُ َغ ِش ُع٠َ ٓ٠
َ َٔ ۡح ُض٠َ ي َ ََل
ْ َۛ ٓ ََ٘ب ُد٠
ٍََ ٛۡ َْ ٌَِمُٛ
ََ  ِِ َٓ َٱٌَّ ِزَٚ َ َُُُۛۡٙثٌٍَُُُٛۡ َر ُ ۡإ َِِٓلَٚ
َ ة َ َع َّّع
َ ا َ َع َّّعٚ
ِ ْ ٌَِ ٍۡ َى ِزُٛ
َ ُِۡٙ ِ٘ َٛ ِثأ َ ۡف
َزُُۡ ََ٘ َزا١ِرُْٚ َئِ ْۡ َأٛ
ََ ُُ َح ِّشف٠ََ نٛ
َ ٌَُُٛم٠َ  َِٗۦٞۖ اظ ِع
َ ٞۖ ُ َ ۡأر٠َ ٌََُۡ ٓ٠
َ َش
ِ َٛ َِ َ ْ َ ۡٱٌ َىٍِ ََُ َ ِِ ۢٓ َثَ ۡع ِذٛ
ِ َءاخ
ۚ
ََۚب١ۡ ٱّلل َ َش
ۡ
ْ
ََِّ َ َٓ ِِ َُ هٌََ َٗۥ
َّ
َّ
ۡ َََُٖفَٛۡ  ِئٌَُْۡ َر ُ ۡإرَٚ ََُٖٚفَ ُخ ُز
َ َ  ُِش ِد٠ََِٓ َٚ َ اُٚ
َ ٱح َزس
َ ٍِ َّۡٱّللَُ ِفزَٕزَ َٗۥَُفٍَََٓر
َٰٓ
َُُِٟۡ َفٌََٙٚ َ ٞٞۖٞ َب َ ِخ ۡض١ٔۡ  َٱٌ ُّذُُِٟۡ َفٌََٙ َُُۚۡٙثٍُُٛ ََِّش َلَٙط
َ ُ ٠َ َْٱّللُ َأ
ََّ َ  ُِش ِد٠َ ٌََُۡ ٓ٠
ََ ه َٱٌَّ ِز
َ ٌَِئْٚ ُأ
َٰٓ ۡ
ََُٗٔ١ٞ ٱۡل ِخ َش َِحَ َع َزاةٌ َ َع ِظ
Artinya:”Hari Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orangorang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu
diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka:
"Kami telah beriman", padahal hati mereka belum beriman; dan
(juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu)
amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka
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mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah
datang kepadamu; mereka merubah perkataan-perkataan
(Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: "Jika
diberikan ini (yang sudah di rubah-rubah oleh mereka) kepada
kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini
maka hati-hatilah". Barangsiapa yang Allah menghendaki
kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu
menolak sesuatupun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu
adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati
mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat
mereka beroleh siksaan yang besar”(QS. Al-Maidah :41)86
Seorang muslim wajib meyakini smua nama-nama dan sifat-sifat
Allah tanpa meniadakan (ta‟til), Tanpa menanyakan bagaimana hakikat
bentuknya (takyif), dan tanpa menyerupakan (tamsil). Sebagaimana Allah
Swt berfirman:

ْ َع ِشث
ۡ َلَر
ََ٨َْٗٛ
ََّ ََّْ بيَ ِئ
ََ ۚ ََّللَ ۡٱۡلَِۡ ث
َ َ َف
َ ُّ ٍَأَٔزُُۡ َََلَر َۡعَٚ
ِ َّ ِ اُٛ
َ ُُ ٍََ ۡع٠ََٱّلل

Artinya:”Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah.
Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui”.(QS. A-Nahl:74).87

ْ َ ۡأ ُِ ُش ُوُۡ َأَْ َر ُ َإ ُّد٠َ َٱّلل
ََْبط َأ
َِ ٌَّٕ َٓ َٱ١ۡ َ ِئ َرا َ َح َىّۡ زُُ َثَٚ َ َبٍَِٙ٘ۡ َ َأَٰٝٓ ٌَِذ َئ
َِ ََِٕ َا َ ۡٱۡلٚ
ََّ َ َّْ ِئ
ْ ُّ ر َۡح ُى
ص ا
َ٘٧َشا١
ََّ ََّْ َ ِعظُ ُىَُ ِث ََِٰٓٗۦَ ِئ٠َٱّللََِٔ ِع َّّب
ََّ ََّْ يَ ِئ
َِ ۚ اََِث ۡٱٌ َع ۡذٛ
َ ٱّللََ َو
ِ َ ۢ َعبَث١ِّ بَْ َع
Artinya:”Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat”.(QS. An-Nisa:58)88

ۡ َ َُّ ُ َّٖبَ َث٠ََعزَّ ِخ َأ
ٍَََٝ َ َعََٜٛ ٱعز
ََ  ۡٱۡلَ ۡسََٚ َ د
َِ َٛ َّ ك َٱٌ َّغ
ََّ َ ُُ ْ َ َسثَّ ُى
ََّ ِئ
َ ٍَ َ َخٞٱّللُ َٱٌَّ ِز
ِ ٟض َ ِف
َد
ََ ّۡٱٌ َّشََٚ َثب١َ ۡطٍُجُ َٗۥ َُ َحثِ ا٠َبس
ََ ًٌَََّٕٙٱ
ََ ١ۡ َّ ٌَٱٟ ُۡغ ِش٠َ ػ
َِ ٞۖ ۡٱٌ َع ۡش
ِ ۢ  َََ ُِ َغ َّخ َشُٛٱٌُّٕدََٚ َ ۡٱٌمَ َّ ََشََٚ َ ظ
ََ٘ٗٓ١
ََ ِّ ٍَٱّللَُ َسةُّ َ ۡٱٌ َع
ََّ َن
َُ ٍَۡ ثِأَِۡ ِش ََِٰٖٓۦَأَ ََلٌَََُٗ ۡٱٌخ
َ  ۡٱۡلَِۡ َُشَرَجَب َسََٚ َك
Artinya:”Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan
langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas
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´Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya
dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan
bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya.
Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah.
Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam”.(QS. Al-A‟raf: 54)89
Jika seseorang sudah berma‟rifat benar-benar kepada Tuhannya
dengan jalan akal dan hati, maka hal itu akan menjadikan jiwanya kokoh,
kuat dan meninggalkan kean yang baik dan mulia. Selain itu kema‟rifatan
akan mengarahkan tujuan dan pandangannya kejurusan yang baik dan
benar,malahan bahkan ketingkat kelurahan dan keindahan. 90
b. Iman kepada malaikat-malaikat Allah
Malaikat adalah alam gaib mahluk dan hamba Allah sama sekali tidak
memiliki keistimewaan Rubbubiyah dan uluhiyyah. Allah menciptakannya
dari cahaya serta memberikan ketaatan yang sempurna serta kekuatan untuk
melaksanakan ketaatan itu 91 iman kepada ,alaikat mencakup iman kepada
mereka baik secara global atau terperinci. Allah Swt Berfirman dalam
QS.Al-Anbiyaa:26-28.

َي
َِ ٛۡ ََٔ َٗۥ ُ ََِث ۡٱٌمَُٛ ۡغ ِجم٠َ َل
َ َ َ َٕٙ ْٛ
َُ َّ ا َٱرَّخَ ََز َٱٌش َّۡحٛ
َْ ٌُلَبَٚ
َ ُِ بد َ ُِّ ۡى َشٞ ٌََ اذا َع ُۡج َحَٕ َۚٗۥ ُ َثَ ًۡ َ ِعجَٚ َ ٓ
َِٓ َّ ٌَِ ْ َئِ ََّلُٛ
َ َ ۡشفَع٠َ  ََلَٚ َ َُُۡٙ َِبَخ ٍَۡفَٚ
َ ُ ٍَّ َ ۡع٠َ َُُ٘ثِأَِۡ ِشَِٖۦَٚ
َ ُِۡٙ ٠ ِذ٠ۡ َ َٓ َأ١ۡ ََ ۡعٍَ َُُ َ َِبَث٠َ ٕ٨َ ْٛ
ۡ ٓۡ ِِّ ََُُ٘ٚ َََٝع
َٕ٧َْٛ
ََ َُزِ َِٗۦَ ُِ ۡشفِم١َخَش
َ ۡٱسر
Artinya:”1).Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah telah
mengambil (mempunyai) anak", Maha Suci Allah. Sebenarnya
(malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
2).mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka
mengerjakan perintah-perintah-Nya. 3).Allah mengetahui segala
sesuatu yang dihadapan mereka (malaikat) dan yang di belakang
mereka, dan mereka tiada memberi syafa´at melainkan kepada
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orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati
karena takut kepada-Nya.”( QS.Al-Anbiyaa:26-28).92
Malaikat ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi perbuatan-perbuatan
hambanyNya. Sebagaimana Allah Swt berfirman:

ََْٕٔٛ
َ ٍَُْ َِبَر َۡف َعٛ
َ ُّ ٍََ ۡع٠َََٓٔٔن١
َ ََٓٓٔ ِِ َس ااِبَ َوزِ ِج١
َ  ُىُۡ ٌََ َحفِ ِظ١ۡ ٍَ ِئ ََّْ َعَٚ َ

Artinya:”Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang
mengawasi (pekerjaanmu). yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat
(pekerjaan-pekerjaanmu itu). mereka mengetahui apa yang kamu
kerjakan”.(QS. Al-Infitar:10-12)
c. Iman kepaa Kitab Allah mengandung empat unsur yaitu:
Mengimani bahwa bena-benar diturunkan dari Allah SWT, mengimani
kitab-kitab yang sudah dikenali namanya seperti Al-Qur‟an kepada Nabi
Muhammad, Turat kepada nabi Musa, Injil kepada nabi Isa zabur kepada

nabi Daud, membenarakan seluruh beritanya yang benar, dan mengajarkan
seluruh hukum yang belum di naskah (dihaus) dan menyerahkan pada
hukum itu semua persoalan.93Iman kepada kitb-kitab Allah Yitu mengimani
secara global Bahwa Allah telah menurunkan kitab kitab kepada Nabi dan
Rasul-Nya, untuk menerangkan keberadaan Allah dan mengajak manusia
kepada-Nya. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

َػ
َِٞۖ  ََ َٱٌَّٕبطَُ ََِث ۡٱٌ ِم ۡغَُٛم١ٌِ َ ْا
ََ  َض١ِّ ٌ ۡٱََٚ َ ت
ََ َُ ُُ َ ۡٱٌ ِىزٙأَٔضَ ٌَٕۡبَ َِ َعَٚ َ ذ
َِ َِّٕ١ٌََمَ َۡذ َأَ ۡس َع ٍَٕۡبَ ُس ُعٍََٕبََِث ۡٱٌج
ٞ  ِٗ َثَ ۡأ١ِ ََذ َف٠أَٔض ٌََٕۡب َ ۡٱٌ َح ِذَٚ
َُ ُس ُعٍَ َٗۥَٚ َ ُ ص ُشَٖۥ
ََّ َ َُ ٍََ ۡع١ٌَِٚ
ُ َٕ٠َ َِٓ َ ُٱّلل
َ بط
َ ذ٠ٞ ط َ َش ِذ
ِ ٌٍََِّٕ  ََِٕفِ ُعَٚ
ٞ ٌّ َ َع ِضِٞٛ َٱّللََل
َََٕ٘ض٠
ََّ َْ
ََّ تَ ِئ
َِ ۚ ١َۡ َِث ۡٱٌغ
Artinya:”Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan
bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia
dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang
92
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padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi
manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya
Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasulrasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah
Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.(QS. Al-Hadid:25)94

َََٕٓ١
ََ ٌِ َر
َ ٌَِّ ٍۡ ُّزَّ ِمٜ َۛ َُِٗ٘ اذ١تَ ِف
َ َۛ ٠ۡ هَ ۡٱٌ ِىزَتََُ ََلَ َس

Artinya:”Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi
mereka yang bertakwa”( QS.Al-Baqarah:ayat 2).

ُ
ُ
َٰٓ ۡ َِثَٚ
َََْٗٛ
ََ ٱٌَّ ِزَٚ
َ ُ ٕ ِلُٛ٠َ َُُۡ٘ٱۡل ِخ َش َِح
َ ٍِ ٔض َيَ َِِٓلَ ۡج
َ ١ۡ ٌَِٔض َيَئ
َ ُِِٕ  ُۡإ٠َٓ٠
َ ه
ِ  َِبََٰٓأَٚ َه
ِ َْثِ َّبََٰٓأٛ

Artinya:”dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah
diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan
sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat”(
QS.Al-Baqarah:4).95

َِٗ ٞۖ ١ۡ ٍَ ِّٕب َ َع١ۡ َُِٙ َٚ َ ت
َِ َ ِٗ َ ِِ َٓ َ ۡٱٌ ِىز٠ۡ َ َذ٠َ َٓ ١ۡ َصذ اِّلب ٌَِّ َّب َث
َِّ ت ََِث ۡٱٌ َح
ََ َه َ ۡٱٌ ِىز
َ ١ۡ ٌَِأَٔض ٌَََٕۡبَٰٓ َئَٚ
َ ُِ َ ك
ۡ ََف
ََخ َع ٍَٕۡب
َِّ ۚ بَخبَٰٓ َء َن َ ِِ َٓ َ ۡٱٌ َح
ََّٞۖ َ َُُثِ َّبَٰٓ َأَٔ َض َيَٕٙ١ۡ َٱح ُىُ َث
َ ًّ ٖ ك ٌَِ ُى
َ َّّ  َٰٓا َءُُ٘ۡ َ َعَٛ ٘ۡ َ ََل َرَزَّجِ ۡع َأَٚ َُٱّلل
َ إٙۡ ِِ َٚ َ ع اَخ
ََٰٓ َ َِبٟ ُوَُۡ َ ِفَٛ ٍَُ ۡج١ٌَِّ ٌَٓ ِىَٚ َ  ِح َذ احَٚ َ ٱّللُ ٌََ َد َعٍَ ُىُۡ َأُ َِّ اخ
ََّ َ  َ َشبَٰٓ َءٛۡ ٌََٚ
ََ َش ۡش
ِ ُِِٕۡ ُى
َ بخ ۚب
ۡ َ ََفَُٞۖۡءارَى ُى
َْٛ
ََِّ ٌََِٝدَئ
َِ ۚ  َش١ۡ َاَ ۡٱٌخٛ
َْ ُٱعزَ ِجم
َ ُ َِٗر َۡخزٍَِف١َُِٕجِّئُ ُىَُ ِث َّبَ ُوٕزُُۡ َف١َعا بَف١ِّ َخ
َ ُۡٱّللَ َِ ۡش ِخ ُع ُى
ََٗ٧
Artinya:”Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab
(yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab
yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang
Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka
dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.
Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan
jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu
dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu
terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah
berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu
semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu
perselisihkan itu”.(QS Al-Maidah : 48).96
Al-Qur‟an adalah penutup kitab-kitab sebelumnya. Dialah yang
menegaskan kepada umat manusia bahwa iabenar-benar diturunkan dari
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Allah Swt. Dialah Al-Qur‟an yeng mencakupkebaikan dunia dan ahirat.
Allah telah menjelaskan kepada kita manusia bahwa dalam Al-Qur‟an
terdapat segala kebaikan untuk kita beramal dengan-Nya dan didalamnya
diterangkan segala keburukan agar kita menjauhinya. Sejauh mana kadar
kepatuhan dan ketundukan seseorang terhadap Al-Qur‟an dan pengamalan
dengannya, maka begitu pula kedudukannya di sisi Allah Swt. Sejauh mana
umat mengamalkan kandungan Al-Qur‟an dalam kehidupan, maka begitu
pula kemuliaan dak ketinggiannya di dunia dan diahirat. Sebagaimana Allah
Swt berfirman:

َََْٔٓٛ
َ ٍُِ َِٗ ِر ۡو ُش ُوُۡۚ َأَفَ ََلَر َۡعم١ِ ُىُۡ َ ِوزَجا بَف١ۡ ٌٌََِمَ َۡذَأَٔض ٌََٕۡبََٰٓئ
Artinya:”Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab
yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka
apakah kamu tiada memahaminya”.(QS. Al-Anbiya: 10)97
d. Iman kepada para Rosul Allah
Ar-Rusul bentuk amak dari kata Rasul yang berarti orang yang diutus
untuk menyampaikan sesuatu namun yang dimaksud Rasul disini adalah
orang yang diberi wahyu syara‟ untuk disampaikan kepada umat. Rasul
yang pertama adalah Nabiyullah Nuh AS, da yang terahir adalah nabiyullah
Muhammad Saw.98 Sebagaimana Allah Berfirman dalam QS An-Nisa: 165.

َُٱّلل
ََّ َْب
َِ ۚ ٱّللَ ُح َّد ۢخَُثَ ۡع َذَٱٌشُّ ع
ََِّ ٍََٝبطَ َع
َ سُّ ع ا
َ  َوَٚ ًَُ
َ َ ُى٠ٌََِٓئ َََّل٠
َ  ُِٕ ِز ِسَٚ
َ َُلَ ُِّجَ ِّش ِش
َ ٓ٠
ِ ٌٍََِّْٕٛ
َََّٔٙ٘ب١اَح ِى ا
َ ض٠َع ِض
Artinya:”(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira
dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi
manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. dan
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adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”(QS An-Nisa:
165)99
e. Iman kepada hari ahir
Iman kepada hari ahirat mencakup keyakinan kapada apa apa yang
dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu peristiwa-peristiwa yang akan
terjadi setelah kematian.
Hari ahir adalah ahari kiamat, dimana seluruh manusia dibangkitkan pada
hari itu untuk dihisab dan dibalas, hari itu disebut hari ahir karena tidak ada
lagi setelahnya. Pada hari itu lah penghuni surga dan neraka ditetapkan di
tempat masing-masing. 100 Sebagaimana Allah berfirman dalam QS AlAn‟am: 128

ۡ ََ َّ ۡع َش َشَ ۡٱٌ ِدََِّٓلَ ِذ٠َعا ب١ِّ َخ
ََٓ ِِّ ََُُ٘بَٰٓ ُؤ١ٌِٚۡ َلَب َيَأَٚ َٔظ
َِ ٞۖ ٱۡل
َ َُُۡ٘ ۡح ُش ُش٠َََ ٛۡ َ٠َٚ
ِ ۡ ََٓ ِِّ َُُٱعز َۡىثَ ۡشر
ۡ َ ٔظ َ َسثََّٕب
َ َأَخ ٍَّۡذَ ٌََٕ َۚب َلَب َي َٱٌَّٕب َُسٞ
ََٰٓ ثٍََ ۡغَٕبَٰٓ َأَ َخٍََٕب َٱٌَّ ِزَٚ
َِ ٱۡل
ُ ٱعزَّۡ زَ ََع َثَ ۡع
َ ط
ِۡ
ٖ عَٕب َثِجَ ۡع
ََٕٔ٧َُ١ٞ ٍِ  ٌَُ َع١َح ِى
ََّ َََبََٰٓئِ ََّلَ َِبَ َشبَٰٓ َءٙ١َٓ ِف٠
َ ى ُىُۡ َخَ ٍِ ِذَٛ َِ ۡث
َ ٱّللَُ ِئ ََّْ َسث ََّه

Artinya:”Dan (ingatlah) hari diwaktu Allah menghimpunkan mereka
semuanya (dan Allah berfirman): "Hai golongan jin, sesungguhnya
kamu telah banyak menyesatkan manusia", lalu berkatalah kawankawan meraka dari golongan manusia: "Ya Tuhan kami,
sesungguhnya sebahagian daripada kami telah dapat kesenangan
dari sebahagian (yang lain) dan kami telah sampai kepada waktu
yang telah Engkau tentukan bagi kami". Allah berfirman: "Neraka
itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali
kalau Allah menghendaki (yang lain)". Sesungguhnya Tuhanmu
Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui”( QS Al-An‟am: 128)101

َئِ َراَٚ َِّٖ َش ۡد١يَ ُع
َُ ئِ َراَ ۡٱٌ ِدجَبَٚ َٕد
َۡ  ََُٱٔ َى َذ َسُٛئِ َراَٱٌُّٕدَٚ َ َٔ َس ۡدِّٛ ئِ َراَٱٌ َّشّۡ ظََُ ُو
َ ِئ َراَٚ َ َٙ  ِئ َرا َ ۡٱٌ ِج َحب َُس َ ُع ِّد َش ۡدَٚ َ َ٘ ػَُ َح ُِش َش ۡدُٛحُٛ ٌ ِئ َرا َ ۡٱَٚ َ َٗ ۡٱٌ ِع َشب َُس َ ُعطٍَِّ ۡذ
َُف
َُ  ِئ َرا َٱٌصُّ حَٚ َ 4َ ت َلُزٍَِ ۡذ
ِّ َ  َ ِثأ٧َ  ُۥء َد َحُ َ ُعئٍَِ ۡذٛۡ َّ ٌ ِئ َرا َ ۡٱَٚ َ ٨َ  َخ ۡذِّٚ طَُ َ ُصُٛٱٌُّٕف
ٖ ٔۢ  َ َرٞ
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َُ  ِئ َرا َ ۡٱٌ َدَّٕ َخَٚ َ َٕٔ  َُُ َ ُعع َِّش ۡد١ ِئ َرا َ ۡٱٌ َد ِحَٚ َ َٔٔ  ِئ َرا َٱٌ َّغ َّبَٰٓ َُء َ ُو ِشطَ ۡذَٚ َ َٔٓ ُٔ ِش َش ۡد
ٞ أُ ۡصٌِفَ ۡذََٖٔ َعٍِ َّ ۡذَٔ َۡف
َٔٗع َش ۡد
َ ظَ َِّبََٰٓأَ ۡح
Artinya:”Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang
berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila
unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan dan
apabila binatang-binatang liar dikumpulkan dan apabila lautan
dijadikan melua dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh
dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup
ditanya karena dosa apakah dia dibunuh dan apabila catatancatatan (amal perbuatan manusia) dibuka dan apabila langit
dilenyapkan dan apabila neraka Jahim dinyalakan dan apabila
surga didekatkan maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang
telah dikerjakannya (QS. At-Taqwir:1-14)102

f. Iman kepada takdir Baik dan Buruk
Al-Qadar adalah takdir Allah Swt untuk selurh mahluk yang ada sesuai
dengan ilmu dan hikmah-Nya. Iman kepada takdir mengandung empat
unsur yaitu:
1. Mengimanai bahwa Allah mengetahui segala sesuatu baik yang
belum terjadi maupun yang akan terjadi. Dia Allah mengetahui
keadaan dan kondisi hamba-hambaNya, rizku, ajal, amal perbuatan
dan urusan-urusan mereka lainnya. Tidak ada sedikitpun yang luput
dari penglihatan dan pengawasan Allah. sebagaimana Allah
Berfirman dalam QS. Al-Mujadillah: 7 dan QS. At-Thalaq : 12.

ُ َ ُى٠َ ض َ َِب
َِِٓ َ ْٛ
َِ ٞۖ  َ ۡٱۡلَ ۡسِٟ َِب َفَٚ َ د
َِ َٛ َّ  َٱٌ َّغَِٟ ۡعٍَ ُُ َ َِب َف٠َ َٱّلل
ََّ َ َّْ َأٌَََُۡ َرَ َش َأ
َٰٓ َ َٚ َ ُُۡٙ َ َعب ِد ُعَٛ َُ٘  ََل َخَ ّۡ َغ ٍخ َئِ ََّلَٚ َ ُُۡٙ َ َس ِاث ُعَٛ ُ َ٘  َثٍََثَ ٍخ َئِ ََّلَٜٛ َّٔ ۡد
َِِٓ َ ََٝٔل َأَ ۡد
ٞۖ
َََ ٛۡ َ٠َ ْاٍُِّٛ ُُ َثِ َّب َ َعَُُٕٙجِّئ٠َ َُّ ُا َثٛ
َْ ُٔ َٓ َ َِب َ ََوب٠ۡ َُُۡ َأٙ َ َِ َعَٛ ُ َ٘  ََلَٰٓ َأَ ۡوثَ َش َئِ ََّلَٚ َ ه
َ ٌَِر
َ٨ٌَُ ١ٍِ  ٍءَ َعٟۡ ٱّللََ ِث ُىًَِّ َش
ََّ ََّْ َ َّ ۚ َِخَ ِئ١ۡٱٌ ِم
Artinya:”Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah
mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada
pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah
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keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang,
melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula)
pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih
banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di
manapun mereka berada. Kemudian Dia akan
memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang
telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui segala sesuatu”(QS. Al-Mujadillah: 7)103

ََُّٓ َٕٙ١ۡ ََزََٕ َّض ُي َ ۡٱۡلَِۡ َُش َث٠َ َُّٓ ٞۖ ٍَٙض َ ِِ ۡث
َِ  ِِ َٓ َ ۡٱۡلَ ۡسَٚ َ د
ََّ
َ ٍَ َ َخٞٱّللُ َٱٌَّ ِز
ٖ َٛ َّ ك َ َع ۡج َع َ َع
ٞ  ٖء َلَ ِذٟۡ  َ ُوًِّ َ َشٍَٝٱّللَ َ َع
َ ٍء َ ِع ٍۡ ۢ َّبٟۡ ٱّللَ َلَ ۡذ َأَ َحبغَ َِث ُى ًِّ َ َش
ََّ َ ْ
ََّ َأَٚ َ ش٠
ََّ َ َّْ َ ْا َأَٰٛٓ ُّ ٌٍَِز َۡع
َٕٔ
Artimya:”Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu
pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agarَ kamu
mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar
meliputi segala sesuatu”( QS. At-Thalaq : 12)104
2. Mengimani bahwa Allah telah menulis segala hal yang Dia takdirkan
dan tetapkan. Sebagaimana Allah Berfirman QS.Qaaf:4, QS.
Yasin:12, QS Al-Hajj:70.

ۢ
َََُٗظ١ِ ِعٕ َذَٔبَ ِوزَتٌ َ َحفَٚ
َ ُُٕٞۖۡٙۡ ِِ ََُلَ َۡذَ َعٍِّۡ َٕبَ َِبَرَٕمُصُ َ ۡٱۡلَ ۡسض

Artinya:”Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang
dihancurkan oleh bumi dari (tubuh-tubuh) mereka, dan
pada sisi Kamipun ada kitab yang memelihara (mencatat)”(
QS.Qaaf:4)105

ْ ُِ ٔ َۡىزُتُ َ َِبَلَ َّذَٚ َ ََٝرٛۡ َّ ٌ َ ۡٱِٟ ئَِّٔب َٔ َۡح ُٓ َُٔ ۡح
َُ َٕٗ١ۡ ص
َ  ٍء َأَ ۡحٟۡ  ُو ًَّ َ َشَٚ َ ُُۚۡ٘ َءاثَ َشَٚ َ اٛ
َََٕٔٓ١
ٖ َ ِئ َِ ٖبََ ُِّ ِجَٰٟٓ ِف
Artinya:”Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan
Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan
bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu
Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh
Mahfuzh)”( QS. Yasin:12)106

103

Ibid,hlm 909
Ibid, hlm 947.
105
Ibid, hlm,851.
106
Ibid, hlm.707
104

65

َت
َِ ۚ  ۡٱۡلَ ۡسََٚ َ َٱٌ َّغ َّبَٰٓ َِءَِٟ ۡعٍَ ُُ َ َِبَف٠َ َٱّلل
ََّ َ َّْ َأٌَََُۡ َرَ ۡعٍَُۡ َأ
َ ٌِض َئِ َّْ َ َر
ٍ ۚ ََ ِوزِٟه َف
ٞ َ ِغ٠َِٱّلل
َ٨َٓش١
ََّ ٍََٝهَ َع
َ ٌِئِ ََّْ َر
Artinya:”Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah
mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi?;
bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab
(Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu amat
mudah bagi Allah”( QS Al-Hajj:70.)107

3. Mengimani kehendak(masyi‟ah) Allah yang asti terjadi. Apasaja
yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan apasaja yang tidak
dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Sebagaimana Allah
Berfirman: QS Al-Hajj:18, QS.Yasiin:82, QS. At-Taqwir:29.

ََُٱٌ َّشّۡ ظََٚ َ ض
َِ  َ ۡٱۡلَ ۡسِٟ َِٓ َفَٚ َ د
َِ َٛ َّ َٱٌ َّغَِٟ ۡغ ُد ُۤ ُذ ٌََ َُۤٗۥ ُ َ َِٓ َف٠َ َٱّلل
ََّ َ َّْ َأٌَََُۡ َرَ َش َأ
ٞ ِ َوثَٚ َ َُّآَٰةَٚ ٱٌ َّذََٚ َ ٱٌ َّش َد َُشََٚ َ ي
ٌَش١ِ ََوثَٚ َ بط
َِ ٞۖ ٌَّٕش َ ِِّ َٓ َٱ١
َُ  ۡٱٌ ِدجَبََٚ َ َُ ُٛٱٌُّٕدََٚ َ  ۡٱٌمَ َّ َُشََٚ
َّ َح
ََ ۡف َع ًُ َ َِب٠َ َٱّلل
ََّ َ َّْ ِٱّللُ َفَ َّب ٌََ َٗۥ ُ َ ِِٓ َ ُِّ ۡى ِش ۚ ٍَ َئ
ََّ َ ِٓ ِٙ ُ ٠َ َِٓ َٚ َ َُ ِٗ َ ۡٱٌ َع َزاة١ۡ ٍَك َ َع
ََٔ٧َ۩َ َشبَٰٓ ُء٠
Artinya:“Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah
bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan,
bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang
melata dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak
di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan
barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorangpun
yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa
yang Dia kehendaki”( QS Al-Hajj:18)108



ُ َ ُى١َيٌََ َٗۥ َُ ُوَٓفٛ
َ٧َْٕٛ
َ َُم٠َََْبَأ١ۡ ئَِّٔ ََّبََٰٓأَِۡ ُش ََٰٖٓۥ َُئِ َر َٰٓاَأَ َسا َدَ َش
Artinya:”Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki
sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka
terjadilah ia”( QS.Yasiin:82)109

َٰٓ َّ َِْئٚ
ٕ4َٓ١
ََ ِّ ٍَٱّللَُ َسةُّ َ ۡٱٌ َع
ََّ ََ َشبَٰٓ َء٠َََْلَأ
َ  َِبَرَ َشبَٰٓ ُءَٚ َ
107
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Artinya:”Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu)
kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam”(
QS. At-Taqwir:29).110

4. Mengimanai bahwa Allah yang menciptakan segala yang ada kecuali
Allah, nama-nama sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan baik dan buruk
hamba-hambaNya, semuanya adalah mahluk Allah. 111 Sebagaimana
Allah Berfirman dalam QS Az-Zumar:62, dan QS. Fathir:3.

ُ ٍِ َٱّللَُخ
ٞ  ِوَٚ َ ٖءٟۡ َ ُوًَِّ َشٍََٝ َعَٛ َُ٘ٚ َءٞۖ ٖ ٟۡ كَ ُوًَِّ َش
ًَََٕٙ١
ََّ
Artinya:”Allah
menciptakan
segala
sesuatu
dan
112
memeliharasegala sesuatu”( QS.Az-Zumar:62).

Dia

ََُ ۡش ُصلُ ُى٠َ ٱّلل
ََِّ َ  ُش١َۡ ك َغ
ٍَ ٍِ  ُىُۡۚ ََ٘ ًۡ َ ِِ ۡٓ َ َخ١ۡ ٍَٱّلل َ َع
ََِّ َ َا َِٔ ۡع َّذُٚ
َْ َب َٱٌَّٕبطَُ َ ۡٱر ُوشُّٙ٠َََٰٓأ٠
َٰٓ َ َض
ََْٖٛ
َِ ۚ  ۡٱۡلَ ۡسََٚ َِِّ ََٓٱٌ َّغ َّبَٰٓ َِء
َ َر ُ ۡإفَ ُىَََّٝٔفَأَٛ ٞۖ ََُ٘لَئٌَََِٗئِ ََّل
Artinya:”Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu.
Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan
rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan
selain Dia; maka mengapakah kamu berpaling (dari
ketauhidan”.(QS.Faathir:3)113
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BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sukarami
Sekapur Sirih cikal bakal masyarakat yang mendiami wilayah Umbul Limau.
Pada zaman Hindu Animisme terdapat wilayah yang sangat besar dikaki gunung
pesagi yang kala itu disebut wilayah Sekala Brak, waktu itu SekalaBrak di diami
oleh suku tumi yang berdasarkan keyakinan mereka masih menyembah pohon
subukau atau raja dari segala racun, sedangkan sebelahnya adalah Melasa
Kepampang atau tangkal/ penawar racun.1
Kemudian datanglah musafir atau pembaharu yang membawa ajaran Islam
ketengah suku tumi dan memerangi mereka, mereka adalah empat bersaudara
yang kemudian tersebut sebagai Paksi Pak Sekala Brak, keempat paksi itu adalah:
1. Buay belunguh, kenali
2. Buay kenyangan, batu berak
3. Buay bejalan diway, (hak kbik) kembahang
4. Buay nyerupa, sukau
Seiring waktu wilayah kepaksian berkembang hingga ke berbagai wilayah di
lampung fakta-fakta sejarah bercerita, contoh masyarakat tanggamus hampir
sebagian dari Lampung Barat, dan masihbanyak contoh lainnya. 2
Ritual keagamaan yang masih melekat pada masyarakat cenderung masih
menganut percampuran pemahaman antara hindu dan islam, karena para
pembaharu dahulu belum selesai menyampaikan tahap demi tahap, sedangkan
1
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pola kehidupan masyarakat dengan bertani dan berkebun. Paham animisme dan
dinamisme ini di buktikan dengan situs situs atau simbol-simbol keagamaan yang
terdapat didaerah tersebut, masyarakat setempat menyebutnya dengan keramat,
contoh:
1.

Keramat rantai di Pekon Induk Sukarami

2.

Keramat Bugis di pemangku Kurungan Aji

3.

Keramat Kota Hara di pemangku Kota Hara

4.

Keramat Hamkbik/Buay Bejalan Diway dan sisa-sisa situs kerajaan paksi
buay bejalan diway di Pemangku cenggiring

5.

Situs Baturaja di Pemangku Sukarami

Dan masih banyak ada tempat-tempat lain yang dikeramatkan oleh
masyarakat setempat. 3 Kemudian masa penjajahan belanda wilayah kepaksian
Paksi Pakdi pecah kembali saat itu masuk ke wilayah kerisidenan Bengkulu, jika
sebelumnya dia bernama buay maka berubahmenjadi maghma (marga) dan
pemimpinnya masih disebut sutan/pangighan pemangku kebijakan pemerintahan
saat itu.
Untuk wilayah Paksi Buay bejalan di way dan paksi buay nyerupa maka di
bentuklah Maghga Liwa, selain Marga Sukau dan Marga Kembahang. pada awal
terbentuknya Marga Liwa terpilihnya Dalom Kapitan atau nama lainnya adalah
Semenapik Sebarus, setelah itu berpindah ke negri agung Way Empulau Ulu di
pimpin oleh dalom/Pangighan Abdur Rahman.4

3

Dokumentasi Desa Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat di catat
1 November 2016
4
Dokumentasi Desa Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat di catat
1 November 2016

72

Pada masa kepemimpinan Pangighan Abdur Rahman Marga Liwa,
terbentuklah wilayah “Way Robok’’yang saat itu masih berupa umbulan/talang
atau pendukuhan dalam wilayah Way Robok saat itu masih meliputi Padang
Dalom , Umbul Limau, Bahway dan Hanakau. Pusat pemerintahan pada masa itu
di Umbul Limau Peratin/ perwatin pada masa itu adalah Batin Sulaiman/Binggol
atau Inggol kakek bapak m.rusdi atau buyut bapak lisman.
Nama “Umbullimau” berawal

dari kebiasaan masyarakat yang suka

menanam limau atau jeruk. Di wilayah “Umbul Limau” nama hamkbik tidaklah
asing karena hamkbik itu adalah pemandian pada zaman dahulu. Ham berarti
kolam atau sendang, sedangkan kbikberasal dari bahasa lampung berarti kanan
secara harfiah dapat diartikan pemandian sebelah kanan jalan. Dan dari awalnya
adalah bagian dari kerajaan paksi buay bejalan diway, saat ini hamkbik adalah
areal sawah bapakThamrin/ bapak Nas’at sedangkan bukti lainnya adalah, ada
tempat-tempat tertentu yang dikelilingi galian siring yang dalam ynang berguna
sebagai benteng untuk mempertahankan diri dari dari serangan musuh baik
binatang buas ataupun dari kampung lain, bekas pemukiman jaman dahulu ada
diseputaran hamkbik, dan nama-nama yang ada diwilayah hamkbik ada juga
diwilyah pekon kembahang kecamatan Batu Brak.5
Sedangkan bukti lain ada semacam terusan atau parit sepanjang lebih dari
10km dariperbatasan Batu Brak/Cenggiring jauh pekon kembahang sampai
simpang sebelat kecamatan Sukau yang saat ini mungkin sudah banyak hilang
karena lahannya sudah dibuka untuk lahan pertanian. terbukti juga dengan adanya
sisa pecahan-pecahan grabah atau perabot rumah tangga atau bebatuan, batu
5
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apung/batu kali (Batu Yuh) yang besar yang terdapat di daerah tersebut. Batu
tersebut biasanya digunakan oleh penduduk sebagai bahan dasar rumah mereka
atau untuk Umpak penyangga tiang rumah, dan masih banyak lagi bukti-bukti lain
yang nyata ataupun hal-hal yang berbau mistik.6
Umbul limau di diami atau dibuka oleh sebagian keturunan Paksi Buay
Bujalan Diway dari Kesugihan Baru, di antaranya keluarga bapak M.Tarmiizi
almarhum kakek buyut bapak Nas’at (dasuhin) dengan saudaranya yaitu: buyut
bapak Azwar (darusin) dan saudara tiri mereka dari serang Banten bernama Aham
Buyut bapak Hendri Hawari. Buyut bapak M.Safik Barlian dan selang beberapa
waktu menyusullah anak cucu kakak dari dasuhin dan darusin yaitu Sulaiman bin
Dahamin kakek bapak M.Rusdi, Sahid Bin Dahalik kakek bapak Hasan Basri
almarhum bersama keluarga, umbul limau termasuk salahsatu kampung tertua di
wilayah kecamatan Balik Bukit berdasarkan fakta dan sejarahnya.
Dikemudian hari menurut cerita nama Umbul Limau dirubah menjadi
“Sukarami” dengan mengadakan kenduri besar dengan menyembelih sapi, seluruh
warga wayrobok engan penuh do’a dan harap kelak akan rami/ramai. Setelah itu
tiap-tiap kampung ada perwatin masing-masing, untuk pekon sukarami waktu itu
setelah masa kepemimpinan bapak Sulaiaman Bin Dahanim kurang lebih tahun
1910 M atau jauh sebelumnya.7
Digantikan oleh bapak Bathim bin Wahi (kakek bapak Sunarno) tahun 19421974 M. Dipenghujung berahirnya kedudukan belanda di Indonesia kerisidenan
bengkulu saat itu wilayah sumatra bagian selatan (sumbagsel) berahir, maka

6
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lahirlah provinsi lampung pada tahun 1949M yang saat itu baru berdiri dri tiga
kabupaten dan satu kabupaten kota yaitu:
1.

Lampung selatan kalianda,

2.

Lampung tengah metro

3.

Lampung utara metro

4.

Kota tanjung karang-teluk betung

Wilayah way robok pada waktu itu

dimekarkan lagi menjadi beberapa

kampung yang dominan yaitu:
1. Kampung padang dalom
2. Kampung sukarami
3. Kampung bahway
4. Kampung hanakau
Pusat pemerintahan bukan lagi dikepalai oleh pangighan,yang seyogyanya
selevel menjadi kecamatan, tepatnya adalah kecamatan balik bukit berpusat di
liwa yang dalam wilayah kabupaten lampung utaraberpusat di kota bumi. Pada
waktu itu perwatin masih di pegang oleh bapak bathim. Mendekati akhir masa
kepemimpinan beliau maka perwatin pun berubah nama menjadi kepala desa, dari
nama desa berubah lagi menjadi kepala kampung. 8
Kepala kampung digantikan oleh bapak Amrun bin Arba’i (bapak Tambat
Munzilin) tahun 1974-1977 M, saat itu kepemimpinan kampung masih bersifat
peninjauan kembali, hasil pembangunan yang nyata sampai sekarang adalah
kantor desa berasal dari dana kades sebesar Rp.300.000, pada waktu itu,serta
pembulatan/pembukuan badan jalan dari simpang sebelat sampai bahway dan
8
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masih banyak jasa beliau lainnya. Ahir tahun 1977 beliau mengundurkan diri
karena keluarga yang kurang sehat yang butuh perhatian dan pelayanan extra.
Kemudian kepala kampung digantikan oleh bapak Tamimi tahun 19782000. Pada masa kepemimpinan bapak Tamimi selama 22 tahun. Nama kepala
kampung berganti jadi kepala desa. Beliau memimpin selama beberapa periode
ada beberapa pemilihan tapi masih berlaku bersanding dengan kotak kosong
atrinya calon tunggal, saat itu berlaku 8 tahun untuk satu periode. Diperiode ahir
masa kepemimpinan beliau juga mengganti nama kepala desa menjadi Peratin
pemerintahan desa menjadi pemerintahan Pekon, pada masa beliau pemekaran
pekon tampak pesat terutama penduduk yang tidak sedikit datang dari pulau jawa
dan dari berbagai daerah disumatra, salah satu contoh dengan adanya Beringin
Pekon Kudan aat ini bekas lokasi tersebut adalah kantor Puskesdes,TPA,
seperempat bangunan Masjid Sukarami sedangkan tigaperempatnya adalah wakaf
Alm. Thabrani Dalil dan Alm.Syahri Abdulloh, diantaranya para pendatang
tersebut adalah keluarga

Suheri, Sukarno, Mbah Bayan, Sulemi dan banyak

lainnya dikemudian hari mereka pindah ke nangka tinggi saat itu masih bernama
Rantau Baru. Kemudian pembukaan jalan Rantau Baru dan banyak jenis-jenis
pembangunan lainnya termasuk pembuatan embung/kolam. Berahirnya waktu
kosong pemerintahan maka diangkatlah PJ Peratin yaitu Nasiri,Sag.
Peratin selanjutnya adalah bapak Elbaturi satu periode lima tahun 20002005 pada masa jabatan beliau pembangunan salah satunya adalah pengerasan
jalan tembus kurungan aji lewat umbul tengah kebawang dan banyak jasa-jasa
beliau lainnya. Setelah itu digantikan oleh Pj.Pratin Yitu Hajar Ali, pada periode
berikutnya jabatan peratin dijabat oleh A.Basit satu periode lima lima tahun 20052010 dengan Pj.Peratin Zupadin S.Ag kemudian pratin saat ini ,salah satu
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bangunan fisiknya adalah pembuakaan dan pengerasan jalan kurungan aji ke
Rantau Baru, Pembuatan gedung TPA Sukarami lewat PNPM serta masih banyak
jasa beliau yang lainnya.
Pada periode saat ini dipimpin oleh bapak Tambat Munzilin satu periode 6
tahun (2010-2016) banyak peningkatan jalan, pembuatan gedung Poskesdes
melalui program PNPM mandiri perdesaan dana pusat, gema membangun
bersama rakyat GMBR dana APBN/kabupaten, anggaran dana pekon ADP,PPIP
dan

hibah

lainnya.

Terlepas

juga

dngan

pemekaran

wilayah

pekon/pemangku,salah satnya pemangku umbul tuba yang dahulu daerah
perladangan kedatun. Sampai saat rencana pembangunan jangka panjang
menengah pekon (RPJM-Pekon) ini disusun ulang, harapan kedepan agar pekon
sukarami lebih maju, lebih berkembang dan bermanfaat sesuai dengan semangat
perjuangan para pendahulu.9

B. Geografi
Geografi adalah ilmu tentang bagun muka bumi, corak, bentuk ruang,ragam
laut, daratannya dan apa yang hidup diatasnya. 10 Berdasarkan penjelasan dari
bapak selaku sekretaris desa tentang geografi dan demografi

desa

sukarami,bahwa desa tersebut adalah termaksud salah satu desa yang berada di
wilayahkecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. 11 berada disebelah
timur desa bahwaai yang terletak didaerah lembah/lereng bukit pesagi. Hutan
lindung reg 4313 dan tanah erfan pesagi dan tanah erfan tanjungan seluas 4155
9
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Bau/3116 Ha, dan dataran 50% dari luas wilayah seluruhnya lebih kurang 4773
Ha.
Luas wilayah saat ini adalah 192.700 m2 yang terbagi dalam tanah sawah,
Tanah kering perkebunan rakyat, lahan belukar / hutan rakyat yang belum digarap
oleh masyarakat dan pekarangan.
Adapun batas wilayah Desa Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten
Lampung Barat yaitu sebagai berikut:
- Sebelah utara

:Desa Bahwai Kecamatan Balik Bukit.

-Sebelah Selatan

:Desa Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit

-Sebelah Timur

:Desa Kembahang Kecamatan Balik Bukit

- Sebelah Barat

:Desa Hanakau Kecamatan Sukau
Tabel I
Luas wilayah menurut penggunaan
Luas tanah sawah
195,00 Ha
Luas tanah kering
1.695,00 Ha
Luas tanah basah
6,00 Ha
Luas tanah perkebunan 250,00 Ha
Luas fasilitas umum
221,00 Ha
Luas tanah hutan
0,00 Ha
2.367,00 Ha
Total luas

Margo Kabupaten Lampung Barat adalah Sebagai berikut:
a. Ketinggian dari permukaan laut rata-rata 1.118 M.
b. Banyaknya curah hujan 1320 mm/tahun.
c. Topografi hampir seluruh wilayah merupakan dataran hampir rata dan
berbukit
d. Suhu udara rata-rata 350 C.
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Orbitrasi (jarak pusat pemerintahan) sebagaiberikut:
a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 8 km. Lama jarak tempuh ke ibu
kota kecamatan dengan kendaraan motor yaitu15 menit.
b. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten 11 km. Lama jarak tempuh ke ibu
kota kabupaten dengan kendaranan bermotor yaitu 22 menit12
C. Demografi
Demografi adalah suatu ilmu yang menyelidiki catatan statistik penduduk
untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan,
kepadatan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. 13
1. Jumlah Penduduk
Pekon sukarami merupakan salah satu pekon dikecamatan Balik Bukit
yang berpenduduk 3.182 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1760 KK.
memiliki luas dengan pembagian wilayah menjadi 10 pemangku yaitu
Sukarami Induk, Sumber Agung, Kurungan Aji, Rantau Baru, Nangka Tinggi,
hakebik, Cenggiring, umbul Tuba, Umbul tengah, Umbul jejawi, bawang.
Untuk lebih jelasnya keadaan jumlah penduduk dapat dilihat sebagai berikut:

12

Data potensi Desa dan kelurahan Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten
Lampung Barat di catat 1 November 2016
13
Ibid Andi Negoro, h, 73.
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Tabel II
Jumlah penduduk dilihat dari Kepala Keluarga dan Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk dan
Keluarga
Jumlah penduduk tahun ini
Jumlah penduduk tahun lalu
Presentase Perkembangan
Jumlah KK tahun ini
Jumlah KK tahun lalu
Prosentase Perkembangan

Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
1578 orang
1427orang
1576 orang
1427 orang
-99.87 %

-99.86 %

964 KK
769 KK
25.36 %

12 KK
15 KK
-20 %

Jumlah Total

976 KK
784 KK

Sebagian besar penduduk desa Sukarami ini bersuku lampung dan jawa,
dalam hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduknyayang berjumlah 3182 jiwa,
1581 orang bersuku lampung, 1245 orang bersuku jawa, 209 orang bersuku
batak, 75 orang bersuku sunda, 67 orang bersuku ogan, 3 orang bersuku
minangkabau, dan 2 orang bersuku bugis paga.
2. Pendidikan
Sedangkan keadaan pendidikan masyarakat desa sukarami ini, hanya
bersandar pada keadaan sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Maka
untuk lebih jelasnya keadaan pendidikan penduduk desa sukarami dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel III
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sukarami
A. Tingkat Pendidikan Penduduk
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental
Jumlah penduduk sedang SD/sederajat
Jumlah penduduk tamat SD/sederajat
Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat
Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat

201 orang
26 orang
4 orang
468 orang
354 orang
250 orang
250 orang
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Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat
Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat
Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat
Jumlah penduduk sedang D-1
Jumlah penduduk tamat D-1
Jumlah penduduk tamat D-2
Jumlah penduduk sedang D-3
Jumlah penduduk tamat D-3
Jumlah penduduk sedang S-1
Jumlah penduduk tamat S-1
Jumlah penduduk sedang S-2
B. Wajib belajar 9 tahun
1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah
C. Rasio Guru dan Murid
1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak
2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak
3. Jumlah guru SD dan sederajat
4. Jumlah siswa SD dan sederajat
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat

100 orang
280 orang
21 orang
65 orang
7 orang
16 orang
15 orang
8 orang
45 orang
27 orang
2 orang
2 orang
450 orang
254 orang
150 orang

5 orang
35 orang
30 orang
450 orang
450 orang

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pendidikan penduduk
desa Sukarami rata-rata rata ratatamat SLTP dan SLTA.mereka tidak
melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya karena berada jauh di luar
kabupaten Lampung Barat yang jarak tempuhnya lumayan jauh.
3. Mata Pencaharian
Mata pencaharian penduduk Desa Sukarami pada umumnya petani,
berkebun, dan beternak, PNS, Karyawan/karyawati Swasta, pedagang, buruh
opahan, ojek dan berbagai pekerjalainnya. Jumlah penduduk yang PNS lebih
sedikit dibandingkan dengan penduduk yang berprofesi sebagai petani dan
buruh kerja.
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Apabila dirinci maka mata pencaharian penduduk desa Sukarami adalah
sebagai berikut:
1. Jumlah yang terbanyak adalah petani, petani di daerah ini desa ini
dikelompokkan kedalam 3 bagian yaitu:
a. Petani pemilik, ialah meraka yang mempunyai lahan pertanian
kemudian mereka yang menggarap sendiri.14
b. Petani paroan, ialah mereka yang pekerjaannya menggarap lahan yang
bukan milik nyamelainkan tanah pertanian milik orang lain. Dengan
system hanya menggarap saja modal dari pemilik lahan kemudian
setelah panen bagi hasil dari keuntungan panenan tersebut.
c. Petani menggarap, ialah mereka yang pekerjaannya bertani tetapi
buakan padalahannya sendiri melainkan lahan (tanah pertanian) milik
orang lain.
2. Buruh tani, yaitu: orang yang bekerja ditempat-tempat yang menerima
mereka untuk bekerja, seperti kebun, sawah, dan tempat lainnya.
Bermacam macam pekerjaan dari memacul, nyemprot, nyabutwortel,
mutiltomat, mutilcabe, nyuciwortel, dan lain-lain.
3. Pegawai Negeri, pegawai negeri yang ada didesaini kebanyakan dari
mereka yang bertugas sebagai pendidik.
4. Pedagang, pada umumnya mereka ini mata pencahariannya adalah sebagai
pedagang yang mempunyai tempat didepan rumahnya, ada juga yang
menyewa tempat untuk berdagang, pedagang keliling, ada juga pedagang

14

Data tingkat perkembangan Desa dan kelurahan Sukarami Kecamatan Balik Bukit
Kabupaten Lampung Barat di catat 1 November 2016
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dipasar pasar terdekat. Mulai dari makan pokok sembako, jajanan, warung
makanan, pakaian, perlengkapan alat tulis, obat-obat dan bibit pertaian,
konter, agen sayurdan lain-lain.
5. Jasa, yaitu orang yang mencari mata pencaharian dengan menawarkan jasa
mereka. Seperti jasa pangkas rambut dan salon, jasa rias pengantin, jasa
ojek. Di desa sukarami ini ada tiga jasa ojek yakni jasa ojek orang, ojek
sayuran ojek kopi dan lada.
6. Mata pencaharian penduduk selain yang disebutkan diatas adalah sebagi
berikut, bidan, pembantu rumah tangga, TNI, Polisi, Pramugari, penghulu,
Pengusaha kecil dan menengah, pengrajin industry rumah tangga,
kulibangunan,
dukunpijet,

kulisayur,
karyawan

kulipasar,
perusahaan

dukun

kampong,

dukunbayi,

swasta,

karyawan

perusahaan

pemerintah, pelajar/mahasiswa dan ada juga yang sudah pensiunan. 15
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel IV
Tingkat Pencaharian Penduduk Desa Sukarami
No
1
2
3
4
5

Jenis Pekerjaan
Laki laki Perempuan
Petani
1508 orang 1301 orang
Buruh Tani
40 orang 28 orang
Pegawai Negeri Sipil
14 orang 16 orang
Montir
15 orang 0 orang
POLRI
1 orang
0 orang
Pengusaha kecil, menengah
6
25 orang 20 orang
dan besar
7 Pedagang Keliling
6 orang
3 orang
8 Dukun Tradisional
2 orang
0 orang
9 Purnawirawan/Pensiunan 1 orang
0 orang
1611
1368
Jumlah Total Penduduk

15

Jumlah
2809
68
30
14
1

Prosentase%
94,29%
2,3%
1%
0.50%
0,05%

45

1,51%

8
2
1
2979

0.29%
0,010%
0,05%
100%

Wawancara, Suparman (sekretarisDesa), Sukrami 28 juni 2017
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Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa matapencaharian penduduk
desa Sukarami pada umumnya adalah petani dan buruh, namun ada juga
diantara mereka yang PNS, Pedagang dan yang belum bekerja. Hasil pertanian
mereka dijual ke pasar atau kepada agen sayur yang menampung hasil
pertanian. Mengenai harga kadang naik kadang turun. Para petani mau tidak
mau harus menjual hasil pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan mereka.
4. Lingkungan keagaman Masyarakat.
Desa sukarami mayoritas masyarakatnya beragama islam. Agama
merupakan pedoman hidup bagi manusia dan tidak lepas dalam rutinitas seharihari didalam kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan
dunia maupun ahirat. Oleh sebab itu dikatakan tidak ada pengaruh yang besar
dari luar agama islam terhadap kegiatan keagamaan mereka.
Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat dari tabel
sebagai berikut:
Tabel V
Tingkat Keagamaan Penduduk Desa Sukarami.
Prosentase%
Islam
2959 orang
1
93%
Kristen
223 orang
2
7%
Jumlah
3182 orang 100%
Sumberdata : Data hasilSensusPendudukDesaSukaramitahun
2016.
No

Agama

Jumlah

Sarana keadaan agama pendududk desa sukarami adalah mayoritas
beragama islam. Selain dari itu ada juga yang beragama kristen sesuai dengan
tabel diatas. Sarana dan prasarana yang ada didesa Sukarami diantaranya:
-Sarana Peribadatan

: 4 Masjid, dan 7 Mushalla
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-Sarana Pendidikan

: 2 sekolahan SD Tempat dan 2 sekolahan TK

-Sarana kesehatan

:3 unit Posyandu, 1 balai pengobatan Masyarakat
Swasta, 1 Balai Kesehatan Ibu dan Anak.

5. Struktur Organisasi Pemerintahan
Adapun data Kepala Desa Sukarami dari berapa periode adalah sebagai
beriku:
TabelVI
Data KepalaDesaSukarami Dari BerapaPeriode
NO
1
2
3
4
5
6
7

NAMA KEPALA DESA
Sulaiman
Bathin Bin Wahi
Amrun Bin Arba’i
Tamimi
Elbaturi
A.Basit
Tambat Munzilin

TAHUN JABATAN
1910M
1942-1974
1974-1977
1978-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2016

Table VII
Data Aparat DesaSukarami1November Tahun 201616
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NAMA
Tambat Munzilin
Suparman
Suparman
Hikmirianto
Rendra Gianta, S.Sos
Sutrisno
Sakip
Muhadi
Sariyanto
Azehan
Cikmat
Ikromuddin
Suparno
Ansori
Lamto

JABATAN
Peratin
Jurutulis
Kaur Pemerintahan
Kaur Umum
Kaur Pembangunan
Sukarami Induk
Bawang
Kota Hara
Cenggiring
Kurungan Aji
Umbul Tengah
Sumber Agung
Nangka Tinggi
Rntau Baru
Umbul Tuba

Dokumentasi Desa Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat di
catat 1 November 2016
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D. Profil MbahNurpiah
1. Riwayat Hidup Mbh Nurpiah
Belum ada yang menulis dan menemukan karya ilmiah atau buku
induk yang menerangkan riwayat Mbah Ali Nurpiah. Cerita perjalanan hidup
Mbah Ali Nuriahini akhirnya diperoleh dari keterangan para sesepuh dan
masyarakat yang mengetahui sejarah Mbah Ali Nurpiah, itu pun belum
dijamin kelengkapan ceritanya dan validitasnya. Oleh karena itu, dalam
menulis riwayat hidup Mbah Ali Nurpiah ini banyak didominasi oleh ceritacerita tutur sebagai pelengkap cerita perjalanan Mbah Ali Nurpiah.
Mbah Nurpiah nama aslinya yaitu Muhammad Ali Nurpiah bisa di
juluk Muhammad Ali Ibrahim nama umumnya Muhammad Ibrahim ada juga
yang menyebut datuk ratai sebab di juluki datuk ratai datuk ratai karena
beliau di ratai lampung selatan pernah mengajarkan islam. Menurut cerita
bahwa ,mbah Ali Nurpiah ini masih merupakan keturunan ke-7 dari Sunan
Gunung Djati.17
Pada masa penjajahan Belanda Mbah Nurpiah ikut serta dalam
pembuatan jalan kerui dan wai tenong dihentikan komandonya itu karena
belanda itu takut kepada mbah Nurpiah. Karena apada saat pembuatan jalan
mbah Nurpiah inibisa menggugurkan batu dengan rumput. Maka belanda ini
takut dengan kelebihan yang dimiliki mbah Nurpiah. Ahirnya beliau di
hentikan dalam kerja pembuatan jalan tersebut.18

17
18

M Yunus, (Juru Kunci makam mbah Nurpiah), Wawancara pada 4 2017.
Ibu Dismiyar, (cicit Mbah Nurpiah) , pada tanggal 4 agustus 2017.
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Ibu Dismiar istri dari M Yunus (juru kunci) masih keturunan
merupakan ke 3 dari mbah Nurpiah. Bahwa kakeknya ibu dismiar ini
merupakan Anak pertamanya mbah Nurpiah. Mbah Nurpiah ini meninggal
sekitar tahun 1940an. Ketika itu nenek Neneknya Ibu Dismiar masih
kecilbaru bisa menumbuk beras secanting. Nenek itu lahir tahun 1993 pada
saat gempa pertama Lamung Barat. Nenek ini masih bertemu masa hidup
mbah Nurpiah sekitar 7 tahunan.19

2. Pengaruh mbah Nurpiah pada masyarakat desa Sukarami
Mbah Nurpiah merupakan orang yang sangat berpengaruh pada
masyarakat desa sukarami karena beliau merupakan tokoh yang pertama kali
menyebarkan agama Islam juga mengajarkan tarekat Naqsabandiyah di
kecamatan Balik-Bukit sekitar tahun 1970 meskipun ajaran tarekat
Naqsabandiyah ini sekarang sudah tidak diajarkan lagi dikarenakan mursyid
dan badalnya yang sudah wafat seperti haji supi yang tinggal disebarus
merupakan salah satu anggota tarekat Naqsabandiyah. Tetapi masih ada sisasisa peninggalan ajaran tarekat tersebut yaitu masih adanya anggota tarekat
naqsayabandiah salah satunya yaitu juru kunci makam mbah Nurpiah M
Yunus dan Mat Satto.20
Selain orang yang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam, Mbah
Nurpiah Juga merupakan orang yang ikut serta dalam kerja Paksa zaman
penjajahan belanda yaitu pembuatan jalan kerui sampai waitenong. Menurut

19
20

Ibu Dismiyar, (cicit Mbah Nurpiah) , pada tanggal 4 agustus 2017.
M Yunus, (Juru Kunci makam mbah Nurpiah), Wawancara 4 agustus 2017.
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cerita ibu dismiyar cicit Mbah Nurpiah, bahwa mbah Nurpiah pada waktu
kerja paksa itu membuat Belanda takut dengan kemampuan yang dimiliki
mbah Nurpiah. Karena saat pembuatan jalan kerui sampai waitenong mbah
Nurpiah ini mampu membelah batu hanya dengan menggunakan Rumput.21
Mbah Nurpiah ini juga merupakan orang tua ahli obat mengobat baik
herbal maupun spiritual dimasa hidup mbah Nurpiah. Mbah Nurpiah juga
orang yang bermanfaat di bidang kesehatan. Sehingga pada waktu itu yang
belum ada Rumah Sakit. Orang-orang yang sakit berdatangan melakukan
pengobatan ke tempat mbah Nurpiah. Bukan hanya itu mbah Nurpiah juga
merupakan tokoh adat dan tokoh masyarakat. yang di jadikan panutan bagi
masyarakat desa sukarami bahkan sekecamatan Balik Bukit.ketika beliau
meninggal masyarakat sukarami sangat merasakan kehilanganorang yang
dianggap sangat baik dan berjasa.
Setelah mbah Nurpiah meninggal dan dimakamkan di desa Sukarami.
Sejak itulah orang-orang mulai berziarah, berdatangan mengunjungi makam
mbah Nurpiah. Menurut hasil wawancara peneliti Peziarah tidak hanya dari
masyarakat desa setempat, melainkan peziarah ada yang berasal dari daerah
daerah lain mialnya dari jawa, kalimantan dan lain-lain. 22 Tujuan mereka
berziarah yaitu mengunjungi makam, membersihkan makam sebagai rasa
ungkapan terimakasih kepada mbah Nurpiah mengingat jasa dan kebaikan
Mbah Nurpiah di masa hidupnya.Begitu berpengaruhnya mbah Nurpiah
terhadap masyarakat desa Sukarami kecamatan Balik Bukit. Sehingga
21
22

Ibu Dismiyar, (cicit Mbah Nurpiah) , wawancara 4 agustus 2017.
M .Yunus, ( juru kunci makam Mbah Nurpiah), wawancara pada 4 agustus 2017.
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meskipun beliau sudah meninggalpun banyak orang yang berziarah dan
mengunjungi makam Mbah Nurpiah.
3. Kepercayaan masyarakat sukarami terhadap Mbah Nurpiah.
a. MakamMbahNurpiahtempat yang mendapatkemulyaandari Allah
Masyarakat Sukarami meyakini bahwa makam Mbah Nurpiah
mendapat Karomah atau kemuliyaan dari Allah (tempat yang dimulyakan
Allah). itulah alasan para peziarah mengapa mereka berdo’a atau
memohon hajatnya di makam Mbah Nurpiah, selain karena alasan tempat
yang dimuliakan, juga memantabkan keyakinan ketika berdo’a merasa
dekat dengan orang yang dekat dengan Allah.23
Masyarakat

sukarami

meyakini

ketika

kita

mempunyai

permasalahan yang sulit atau mempunyai hajat sudah berusaha, solat,
berdo’a tetapi masih merasa belum terjawab do’anya. maka sampaikan
dengan berdo’a kepada Allah di makam Mbah Nurpiah insyaAllah Allah
mengabulkan. Masyarakat meyakini betul tentang mustajabahnya Do’ado’a mereka dengan berziarah dan berdo’a di makam mbah Nurpiah. 85%
peziarah yang penulis wawancarai menyatakan bahwa mereka merasakan
hal yang luar biasa yang terjadi pada diri mereka yang mereka sendiri tidak
menyangka adanya perubahan-perubahan yang mereka alami setelah
berziarah dan berd’oa di makam mbah Nurpiah.24

23
24

M .Yunus, ( juru kunci makam Mbah Nurpiah), wawancara pada 4 agustus 2017.
M .Yunus, ( juru kunci makam Mbah Nurpiah), wawancara pada 4 agustus 2017.
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b. Kawor Bongkok (BambuBuntu)
Kawor bongkok atau Bambu Buntu ini terletak diarea maka mbah
Nurpiah. Bambu buntu ini di percayai mempunyai banyak manfaat antara
lain: salah satunya ular itu lumpuh apalagi di pukulkan, lantaran menjaga
rumah dari binatang buas dan lain-lain. Keberadaan Kawor Bongkok ini
hanya ada satu satunya se lampung barat yang hanya ada dan terletak di
area makam mbah Nurpiah. Meskipun banyak orang yang mengambil
kawor bongkok ini dari mulai ada kawor bongkok sampai sekarang.
keberadaan kawor bongkok ini masih banyak di area makam mbah
nurpiah. Meskipun sering di ambil tetapi tidak habis-habis.
c. SebelumKhutbahMbahNurpiahSolatJum’ad Di Mekah,
Berziarah di makam mbah Nurpiah ini tidak ada ketentuanketentuan di anjurkan bagusnya hari apa untuk berziarah di makam mbah
Nurpiah. Masyarakat sukarami ataupun siapa saja yang ingin berkunjung
atau berziarah ke makam mbah Nurpiah di perbolehkan kapan saja. Hanya
saja juru kunci mengingatkan sebaiknya jika hendak berziarah jangan pada
waktu sebelum khutbah jum’ad. Alasannya karena ketika di hari jum’ad
mbah Nurpiah sedang melaksanakan Shalat Jum’ad di mekah. itu
merupakan pesan dari mbah Nurpiah jika ada yang berkunjung ingin
menemui mbah Nurpiah di waktu sebelum khutbah jum’ah mbah Nurpiah
solat jum’ad dimekah. Dan Sebagian masyarakat mempercayai itu.
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d. Kematian mbah Nurpiah yang berkali-kali
Masyarakat mempercayai bahwa Mbah Nurpiah ini mengalami hal
yang tidak tidak masuk akal karena beliau meninggal tidak hanya sekali
beliau mengalami mati hingga 7 kali. Beliau meninggal pertama di desa
sukarami. Kemudian ketika ada salah satu masyarakat desa sukarami pergi
haji beliau bertemu dengan mbah Nurpiah di mekah padahal mbah
Nurpiah sudah wafat dan di kebumikan di Sukarami. Kemudian 2 tahun
yang lalu di hebohkan kembali bahwa pak matsato salah satu penduduk
desa sukarami pergi ke palembang beliau bertemu Mbah Nurpiah di
palembang. Dan dikabarkan lagi mbah Nurpiah meninggal di palembang
dan dikebumikan di palembang.

25

Masyarakat mempercayai tentang

fenomena kematian mbah Nurpiah tersebut.

25

M .Yunus, ( juru kunci makam Mbah Nurpiah), wawancara pada 4 agustus 2017.
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BAB IV
ZIARAH MAKAM KERAMAT MBAH NURPIAH DAN AQIDAH ISLAM

A. Fenomena Ziarah Makam Keramat Mbah Nurpiah di Desa Sukarami
Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat
1. Prosesi Ziarah Makam Mbah Nurpiah
Penziarahan makam mbah Nurpiah ini rupanya menjadi tradisi bagi
masyarakat sukarami, dan

orang yang berziarah harus mengikuti aturan

penziarahan makam mbah Nurpiah sesuai dengan aturan yang telah
disampaikan oleh juru kunci, diantaranya ialah:
a. Setiap pengunjung disarankan untuk mensucikan diri dulu dengan
berwudlu di tempat yang telah disediakan.
b. Para peziarah dilarang membawa sesuatu yang dilarang seperti kemenyan
atau dupa, hal ini sengaja dilakukan untuk menghindari dari perbuatan
yang menyimpang dari ajaran Islam.
c. Para pengunjung atau peziarah tidak boleh melakukan perbuatan yang
dilarang dalam syariat Islam, seperti duduk-duduk dan menciumi
batunisan.
d. Biasanya para pengunjung yang meminta bantuan kepada jurukunci
dalam melakukan ritual ziarah harus sesuai dengan ajaran Islam, apabila
tujuan dari peziarah menyimpang dari ajaran Islam, biasanya juru kunci
memberi nasehat dan meluruskannya.
e. Apabila peziarah dalam melakukan kunjungan dengan niat yang tidak
baik, maka juru kunci dan pengurus makam mbah Nurpiah tidak
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bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka
apabila pengunjung belum pernah sama sekali ziarah kemakam Mbah
Nurpiah sebaiknya menemui juru kunci terlebih dahulu.1
Penulis dalam hal ini mencoba meneliti tatacara pelaksanaan ziarah kubur
yang di lakukan para peziarah di makam Mbah Nurpiah di Desa Sukarami
Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Dalam ajaran islam
berziarah dengan tatacara yang baik dan benar adalah sangat penting,
dikarenakan

dikhawatirkan berziarah dengan tatacara yang salah akan

menjerumuskan dalam kemusrikan. tatacara pelaksanaan ziarah makammbah
Nurpiah di desa Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat
antara lain:
a. Persiapan yang di bawa ke makam mbah Nurpiah.
Tidak ada yang di haruskan untuk di bawa ketika datang berziarah ke
makam mbah Nurpiah.2 Namun juga ada peziarah yang membawa bunga
ketika berziarah, dengan tujuan untuk memberikan aroma wangi terhadap
sang mayit (gondo wangi gondo suci) dan dipercaya bisa memberikan
keringanan dalam siksa kubur.3
Mereka melakukan ini dengan pendapat bahwasanya Rasulullah telah
memberikan contoh disaat beliau melintas ke makam, beliau mendengar
teriakan dari alam kubur karena merasakan siksaan kubur, lalu nabi
memotong pelepah kurma dan ditancapkan keatas kuburan dengan tujuan
ahli kubur teringankan dari siksa kuburnya.
1

M Yunus, (Juru Kunci makam mbah Nurpiah), Wawancara pada 4 2017.
M Yunus, (Juru Kunci ,makam mbah Nurpiah), Wawancara pada 4 2017
3
Aziz, peziarah , wawancara pada 19 agustus 2017
2
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b. Membawa air lalu disiramkan kemakam supaya tanahnya tidak kering.
c. Bagi orang yang belum pernah berziarah ke makam mbah Nurpiah,
diharuskan untuk menemui juru kunci terlebih dahulu untuk meminta izin
dan sekaligus di dampingi atau di pimpin oleh juru kunci. Jika sudah
pernah berziarah tidak di haruskan untuk menemui juru kunci lagi,
Diperbolehkn untuk berziarah tanpa di dampingi juru kunci.
d. Dalam pelaksanaan ziarah ini, para pengunjung biasanya ditanyai oleh
jurukunci, apakah dalam pelaksanaan ziarah kubur melalui juru kunci
atau oleh mereka sendiri. Dalam hal ini jika peziarah datang dengan
rombongan, maka rombongan tersebut dalam pelaksanaan ziarahnya
memakai ketua rombongan, akan tetapi jika pengunjung datang secara
individu, maka mereka di dalam pelaksanaan ziarah kuburnya banyak
yang memakai jasa juru kunci makam tersebut.
e. Tatacara pelaksanaan ziarah makam mbah Nurpiah. Setiap pengunjung
disarankan untuk mensucikan diri dulu dengan berwudlu dahulu sebelum
memasuki area makam mbah nurpiah.
f. kemudian memasuki makam dengan mendahulukan kaki kanan, dan
keluar dengan menggunakan kaki kiri.
g. Mengucapkan salam ketika memasuki area makam seperti yang di
syariaatkan oleh ajaran islam.
h. Kemudian duduk di area kamar makam dan juru kunci pasti bertanya apa
tujuannya? hajatnya apa? Kemudian juru kunci menjelaskan bahwa
berziarah ke makam Mbah Nurpiah ini dilarang jika bertujuan meminta
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dengan makam atau ahli kubur. Berdo’a hanya kepada Allah meminta
hanya kepada Allah “tutur juru kunci”. 4 Kita berdo’a disini meminta
kepada Allah. berharap Allah mengabulkan lantaran kita berdo’a di dekat
orang yang dekat dengan Allah.
i. Kemudian juru kunci mempersilakan peziarah untuk memanjatkan do’a
atau menyampaikan hajatnya baik lisan maupun dalam hati.
j. Setelah itu juru kunci mempimpin doa.
k. Kemudian setelah itu juru kunci memberi waktu bagi para peziarah yang
mau mengirim do’a untuk ahli kubur, membaca yasin, tahlil, atau
menghadiahkan Fatihah kepadaAhli kubur.
l. Pengunjung makam Mbah Nurpiah dilarang menduduki kuburan dan
menciumi kuburan atau melakukan hal-hal yang berlebihan di kuburan.
m. Dalam pelaksanaannya para peziarah banyak melafalkan ayat-ayatsuci alQur’an, dan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Membaca
do’a dan ayat-ayat suci Al-Qur’an, hal ini dilakukan dengan tujuan
mengirim do’a untuk ahli kubur agar segala amal perbuatannya diterima
di sisi Allah dan diringankan siksa kuburnya dan dilapangkan kuburnya.
Namun ada juga yang membaca ayat-ayat suci Al-Qur’an melalui do’ado’anya dengan tujuan meminta sesuatu kepada Allah dan terkabulnya
sesuatu yang mereka minta sesuai dengan keinginan yang mereka
inginkan dengan mengharap berkah dan perantara dari tempat yang di
mulyakan Allah.

4

M Yunus, Juru Kunci, Wawancara dengan penulis 4 2017.
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n. Kemudian ada sebagian peziarah yang sebelum pulang membersihkan
makam atau area makam, ada peziarah yang meminta kawor bongkok
untuk di bawa pulang, dan ada juga peziarah yang langsung pulang.

Melihat dari tatacara pelaksanaan ziarah makam mbah Nurpiah di desa
Sukarami maka penulis mencoba menganalisa tentang tatacara ziarah yang
seharusnya. tatacara tersebut mengikuti aturan yang ada dalam islam bagi yang
beragama islam. Sebagian besar masyarakat sukarami melakukan ziarah kubur
sesuai dengan syari’at islam. Namun ada sebagian kecil masyarakat desa
Sukarami masih melakukan ziarah kubur dengan membawa air dan lan-lain.
hal ini disebabkan karena mereka mengikuti tradisi nenek moyang mereka 5
Bagi mereka nenek moyang memberikan tatacara yang seperti mereka
lakukan sekarang karena itu akan membawa keberkahan baik bagi yang sudah
meninggal maupun yang masih hidup. Namun mereka juga tetap memakai
hukum islam sebagaimana landasan mereka dalam mengaktualisasikan tradisitrdisi nenek moyang mereka.6
Menurut masyarakat desa sukarami dalam konsep ziarah tergantung pada
niat orang yang berziarah. Jika mereka niatnya mereka meminta kepada selain
Allah maka mereka bisa dikatakan musyrik namun apabila mereka datang
dengan niat memang dengan tulus mendo’akan ahli kubur baik saudara dekat
maupun para sesepuh dan para wali, dengan cara menggunakan media apapun

5
6

Sakip, peziarah, wawancara pada 20 agustus 2017
Sariyanto, peziarah, wawancara pada 20 agustus 2017
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maka dia tetap tidak menyalahi anjuran yang ada. Karena semua itu hanya
sekedar media saja.
Dalam hal ini penulis tidak mau membenarkan atau menyalahkan terlepas
itu ada perdebatan yang sangat luas. Namun peneliti hanya memberikan dan
menganalisa secara garis besar dan secara gambaran untuk mengetahui sebuah
kasus yang ada.
2. Do’a
Membaca do’a, hal ini dilakukan dengan tujuan mendo’akanahli kubur agar
segala amal perbuatannya diterima di sisi Allah dan diringankan siksa
kuburnya dan dilapangkan kuburnya. Namun ada juga yang membaca ayat-ayat
suci Al-Qur’an melalui do’a-do’anya dengan tujuan meminta sesuatu kepada
Allah dan terkabulnya sesuatu yang mereka minta sesuai dengan keinginan
yang mereka inginkan dengan mengharap berkah.
Do’a adalah satu bentuk hubungan hamba dengan Tuhannya. Dalam do’a
orang dapat engan bebas mengemukakan masalah yang dihadapinya, sehingga
masalah itu dapat disalurkan dan dapat diadukan kepada Tuhan melaui do’a.
Do’a berfungsi sebagai sarana permohonan, dan juga merupakan inti dari
ibadah hamba kepada Tuhannya. Sebagaimana Allah berfirman:

َُى
ََ اه َ َسبُّ ُن ٌُ َ ۡٱد ُعى ِّيَ َأَ ۡسخ َِج ۡب َىَ ُنٌۡۚۡ َ ِإ َُّ َٱىَّ ِز
ََ ََوق
َ ُُوُ َ َع ِۡ َ ِعبَا َد ِحي َ َسيَ ۡذ ُخي
َ يِ َيَ ۡسخ َۡن ِبش
َ َ٠َِٓي
َ اخ ِش
ِ َجهََّْ ٌََ َد
Artinya:”Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan
Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang
menyombongkan diri dari menyembah- Ku akan masuk neraka
Jahannam dalam keadaan hina dina"(QS. Al-Mu’min: 60)7

7

Ibid, hlm, 767
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3. Makam mbah Nurpiah adalah salah satu tempat mustajabah untuk
berdo’a.
Menurut hasil penelitan masyarakat sukarami meyakini bahwa makam
Mbah Nurpiah merupakan tempat yang mendapat Karomah atau kemuliyaan
dari Allah SWT. 8 itulah alasan para peziarah mengapa mereka berdo’a atau
memohon hajatnya di makam Mbah Nurpiah, selain karena alasan tempat yang
dimuliakan, juga memantabkan keyakinan ketika berdo’a

di tempat yang

mendapat kemulyaan dari Allah. danmerasa dekat dengan orang yang dekat
dengan Allah.9
Menganai makam mbah Nurpiah yang dianggap tempat mustajabah untuk
berdo’a maka penulis mencoba menganalisa mengenai tempat-tempat yang
dimulyakan Allah dalam islam ada tempat tempat yang di mulyakan oleh Allah
seperti tanah Haram

Ka’bah, masjidil haram, masjid- masjid lainya, dan

makam Rosul.
4. Kawor Bongkok
Kawor bongkok atau Bambu Buntu ini terletak diarea maka mbah Nurpiah.
Bambu buntu ini di percayai mempunyai banyak manfaat antara lain: salah
satunya ular itu lumpuh apalagi di pukulkan, lantaran menjaga rumah dari
binatang buas dan lain-lain. Keberadaan Kawor Bongkok ini hanya ada satu
satunya se lampung barat yang hanya ada dan terletak di area makam mbah
Nurpiah. Meskipun banyak orang yang mengambil kawor bongkok ini dari
mulai ada kawor bongkok sampai sekarang. keberadaan kawor bongkok ini
8
9

Mat Sato, pengurus makam, wawancara pada 5 agustus 2017
M .Yunus, juru kunci makam Mbah Nurpiah , wawancara pada tanggal 4 agustus 2017.
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masih banyak di area makam mbah nurpiah. Meskipun sering di ambil tetapi
tidak habis-habis.10 Langit dan segala sesuatu yang ada dibumi, diciptakan oleh
Allah untuk kelanjutan kehidupan manusia yang wajib disyukuri. Sebagaimana
Allah berfirman:

َّٰ
ۡ
ََو ٍِ ْۡهَا
ٖ ََّْٰ يو َ َوأَ ۡع
ٖ َّْفَأَّ َشأَّا َىَ ُنٌ َبِ َِهۦ َ َج
َ ةٞ ب َىَّ ُنٌۡ َفِيهَا َفَ َّٰ َى ِمهُ َ َمثِي َش
ٖ ج َ ٍِِّ ََّّ ِخ
َ َٔ١َُى
َ ُحَ ۡأ ُمي
Artinya:”Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun
kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buahbuahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu
makan” (QS Al-Mu’minun: 19)11

َل
َِ ۡۚ ب َ َو ٍَِِ ُم ِّو َٱىثَّ ََ َّٰ ََش
ََ ََّْٰ يو َ ََو ۡٱۡلَ ۡع
ََ ىُ َ ََوٱىَّْ ِخ
ََ ُ ع َ ََوٱى َّز ۡيخ
ََ ج َىَ ُنٌَبِ ِه َٱى َّز ۡس
َُ ِي ُْۢب
َ ِث َإِ َُّ َفِيَ َّٰ َرى
َ ََُُٔٔو
َ َۡليَ ٗتَىِّقَ ۡى ًَٖيَخَفَ َّنش
Artinya:”Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman;
zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda
(kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan”(QS. An-Nahl: 11)12
5. Motivasi orang berziarah ke makam mbah Nurpiah
Motivasi (dorongan diri) adalah kekuatan yang mampu memunculkan
aktivitas dalam diri manusia. Hal ini dimulai dari adanya perilaku yang
diarahkan pada tujuan tertentu yang menjadikan aktivitas tersebut adalah satu
tugas yang harus dilaksanakan. Motivasi inilah yang mampu mendorong
manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, sebagaimana ia pula
yang mendorong manusia dalam melaksanakan banyakkegiatan penting yang
bermanfaat yang sesuai dengan keinginannya.13

10

M .Yunus, juru kunci makam Mbah Nurpiah , wawancara pada tanggal 4 agustus

2017
11

Hlm. 528.
Hlm. 403.
13
Nico Syukur Dister, Pengalaman dan Motivasi, Beragama: Pengantar Psikologi
Agama, (Jakarta: LEPPANAS, 1982), h. 6
12

99

Motivasi sebagai proses batin atau proses psikologis dalam diri seseorang,
sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut
antara lain:
1. Faktor Internal
a. Pembawaan individu dari peziarah sehingga mendorong melakukan
ziarah, Hampir semua subjek yang peneliti ambil karena memang
pembawaan individunya sendiri yang menyukai kegiatan berziarah.
b. Tingkat pendidikan peziarah sehingga mendorong melakukan ziarah,
Dari semua subjek yang peneliti ambil, dari tingkat pendidikan yang
sudah menanamkan kegiatan berziarah.
c. Pengalaman masa lampau dari peziarah sehingga mendorong
melakukan ziarah, Dari subjek yang latar belakangnya salah satu
orang yang berpengaruh dalam pengajaran islam dan tabib di
kecamatan balik Bukit dan masa lalunya sering melakukan kegiatan
di menara atau kegiatan berziarah.
d. Keinginan atau harapan masa depan dari peziarah sehingga
mendorong melakukan ziarah, seperti penuturan dari peziarah yang
mempunyai harapan mendapatkan jodoh, menginginkan segera
mendapatkan pekerjaan, di lancarkan usahanya dan lain-lain.

2. Faktor Eksternal
a. Lingkungan

pendidikan

dari

peziarah

sehingga

mendorong

melakukan ziarah, seperti penuturan subjek kedua yang memang
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mengikuti ajaran yang ditanamkan dalam lingkungan pendidikan
madrasah.
b. Keshalihan Mbah Nurpiah sehingga mendorong peziarah melakukan
ziarah, dari subjek yang peneliti ambil 123 semuanya menyatakan
kalau alasan atau faktor yang mendorong berziarah adalah karena
keshalihan dari Mbah Nurpiah itu sendiri.
c. Dorongan atau bimbingan dari keluarga, pendidikan, teman dari
peziarah sehingga mendorong melakukan ziarah, semisal dari subjek
ketiga yang melakukan ziarah karena dorongan atau bimbingan dari
keluarga sejak kecil yang mengajarkannya berziarah ke makam
mbah Nurpiah, subjek keempat dan subjek keenam yang melakukan
ziarahnya karena dorongan dari teman.
Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia karena psikologi
mempelajari jiwa melalui penyelidikan terhadap perilakukanya. 14 Motivasi
merupakan penyebab psikologis yang merupakan sumber serta tujuan dari
tindakan dan perbuatan seorang manusia.15 Dengan kata lain perilaku beragama
juga dilatarbelakangi oleh motivasi. William James menyatakan bahwa
kegembiraan yang muncul dari parilaku beragama berbeda dengan semua
kegembiraan biologis yang hanya memberikan kenikmatan sesaat belaka.
Kebahagiaan yang datang dari agama bersifat mutlak dan abadi.16
Tujuan orang-orang berziarah ke makam Mbah Nurpiah yaitu:
14

Ujam Jaenudin, Psikologi Transpersonal, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.6
Nico Syukur Dister, Pengalaman dan Motivasi, Beragama: Pengantar Psikologi
Agama, (Jakarta: LEPPANAS, 1982), h. 6
16
Terj. Gunawan Aatmiranto, William James, Perjumpaan dengan Tuhan: Ragam
Pengalaman Religius Manusia, (Bandung: Mizan, 2004), h. 113-115
15
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1. Mengunjungi makam mbah Nurpiah dan mendo’akan mbah Nurpiah.
ada yang membaca yasin dan tahlil serta menghadiahkan fatihah sebagai
wujud rasa terima kasih peziarah terhadap jasa mbah Nurpiah kepada
masyarakat sukarami.
2. Mengharap ridho Allah SWT, agar dari kegiatan berziarah ini
memperoleh pahala kebaikan. Ridho merupakan anugrah kebaikan yang
diberikan Tuhan atas hamba-Nya dari usaha yang maksimal dalam
pengabdian dan munajat.
3. Mencari berkah (ngalap berkah bahasa jawa), Mendapat banyak
limpahan berkah yang membuat hidup mereka lebih mudah. Berkah
dalam khazanah istilah Islam berasal dari kata baraka (kata kerja, fi’il
madhi) yang berarti telah memperoleh karunia yang bermakna kebaikan.
Barakahadalah kata benda (isim), yang berartikebahagiaan (saidah)
dannilai tambah (ziyadah). Nilai tambah tidak disebut barakah jika tidak
diikuti dengan kebahagiaan, ketenangan, dan kebaikan.17
4. Mengingat mati. Mengingat mati adalah suatu keharusan dalam hidup,
agar tidak selalu dalam keduniawian saja, karena hidup tidak hanya di
dunia, hidup selanjutnya akan berada di akhirat dan selamanya. Tujuan
hidup di dunia adalah mencari bekal sebanyak-banyaknya agar di akhirat
nantinya hidupnya nikmat.
5. Berwasilah kepada Mbah Nurpiah dengan harapan dikabulkan doanya
oleh Allah. Do’anya lebih mudah terkabul, karena peziarah wasilah pada

17

M Ilul , peziarah, wawancara pada 28 agustus 2017
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wali untuk di do’akanpada Allah SWT. Wasilah adalah setiap sesuatu
yang dengan sebab itu Allah SWT menjadikannya, dan menjadi
tersampaikannya kebutuhan hajatnya. Karena dengan ada nyawasilah
itu, sebagai penghormatan dan bukti kekuasaan kepada yang diwasilahi
(Allah SWT).
6. Pengalaman yang dirasakan peziarah ketika berziarah dan setelah
berziarah di makam mbah Nurpiah.
Ada perasaan tenang dan bahagia ketika berziarah. Ada peziarah yang
mengatakan duduk di area kamar makam mbah Nurpiah ini saja rasanya
senang, bahagia bagaimana senangnya dan bahagianya jika berziarah ke
makam Rasulullah Saw apalagi bisa bertemu Rosulullah dalam mimpi saja.
Ada juga peziarah yang merasakan puas ketika sudah berziarah, senang
karena dengan ziarah, dapat mencurahkan segala permasalahannya kepada
Allah. Curahan hati yang bebas tanpa malu-malu ini, membuat hatinya lega,
dan mempunyai keyakinan setelah berziarah, segala permasalahannya akan
terselesaikan.
Ada juga peziarah yang ketika berada di makam mbh Nurpiah, rasanya
tenang, damai, dan senang karena melihat, mendengar, dan merasakan orangorang sedang membaca al - Qur’an, tahlilan atau ada yang sedang wiridan
Menurut hasil penelitian bahwa hampir semua peziarah makam mbah
Nurpiah ini merasakan keajaiban atau hal-hal yang luar biasa terjadi pada diri
mereka setelah melakukan penziarahan ke makam mbah Nurpiah. Mereka
meyakini bahwa semua itu atas kehendak Allah. misalnya terwujudnya harapan
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dan do’a do’a mereka yang mereka panjatkan di makam mbah Nurpiah, atau
mendapatkan hal-hal lain misalnya penyadaran dalam diri mereka, lebih
bersyukur dengan apa yang mereka miliki bahwa di balik semua kejadian atau
masalah yang mereka alami ada hikmah di baliknya.

B. Pengaruh Fenomena Ziarah Makam Keramat Mbah Nurpiah Terhadap
Aqidah Islam
Kegiatan para pengunjung yang dilakukan oleh orang yang berziarah ke
Makam Mbah Nurpiah di desaSukarami kecamatan Balik Bukit kabupaten
Lampung Barat ini, dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat yang
melaksanakan ziarah kubur tersebut.Adapun mengenai pengaruh fenomenafenomena makam yang ditimbulkan dari kegiatanpelaksanaan ziarah terhadap
Makam mbah Nurpiah didesa Sukarami itu mengandung pengaruh yang bersifat
positif dan pengaruh yang bersifatnegatif.
Adapun pengaruh yang bersifat positif dari pelaksanaan ziarahterhadap
makam mbah Nurpiah di desa Sukarami tersebut adalah sebagaiberikut:
a. Mengingatkan kepada manusia akan arti kehidupannya terhadap alamakhirat,
karena setelah alam dunia ini masih ada alam lain, yaitu alambarzah, selain
itu pelaksanaan ziarah tersebut akan memberikan peringatankepada orang
yang masih hidup, bahwa kehidupannya kelak akanmengalami kematian,
yang pada dasarnya manusia yang hidup di mukabumi ini pasti akan
mengalami proses alam yaitu kematian.
b. Dapat berdo’a atau mendoakan agar dirinya dan ahli kubur yang
diziarahidapat diampuni oleh Allah SWT, karena dengan berdoa di Makam
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Mbah Nurpiah tersebut pengharapan do’a dapat diijabah oleh Allah SWT. Di
samping itu makam yangdiziarahi mendapatkan manfaat dari peziarah
tersebut, karena do’a itu sendiri, dalam hal ini berdo’a tersebut berdasarkan
firman Allah SWT:

ۡ ََسبََّْا
َيِ َ َسبَقُىَّا
ََ ٱغفِ َۡش َىََْاَ َو ِ ِِل ۡخ َّٰ َىَِّْاَٱىَّ ِز
ََ َوٱىَّ ِز
َ ُيِ َ َجا ُءوَ ٍِ ِۢ َبَ ۡع ِذ ِهٌۡ َيَقُىى
َ ُى
ْ ٍَُْ يَِ َءا
ٞ َس ُء
ٌٌَ َّحي
َِ ََ َّٰ ٱِلي
َ ََِّّسبََّْاَإ
َ َِ َو ََلَحَ ۡج َع ۡوَفِيَقُيُىبَِْاَ ِغ ٗ ّّلَىِّيَّ ِز
ِ وفَس
َ ل
َ ىا
ِ ۡ َِب
َٔٓ
Artinya:”Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan
Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan
saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami,
dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami
terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami,
Sesungguhnya
Engkau
Maha
Penyantun
lagi
Maha
Penyayang"(QSAl-Hasyr ayat 10).18
c. Dapat mengambil pelajaran dari perilaku Mbah Nurpiah semasa, bagaimana
perilaku kehidupan yang positif dari Mbah Nurpiah Sehinggadijadikan
pemicu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagipribadi para
peziarah.
d. Dapat mempererat tali silaturahmi antara para pengunjung Makam Mbah
Nurpiah, sehingga terjalinnya ukhuwah Islamiyah yang terjadi padapeziarah
yang terjadi pada pelaksanaan ziarah kubur tersebut.
Sedangkan pengaruh negatif dari pelaksanaan ziarah kubur terhadapMakam
Mbah Nurpiah di desa Sukarami tersebut adalah:
a. Pelaksanaan ziarah pada Makam Mbah Nurpiah di desa Sukarami,bagi yang
tidak mengetahui tujuan ziarah yang sebenarnya, yakni dalamprakteknya
sudah dibarengi dengan maksud-maksud lain, yang tidaksesuai dengan
18

Adib Bisri Mustofa, Terjemah Shahih Muslim Jilid II, (Semarang: CV. Asy Syifa,
1993), hlm, 917.

105

aturan syara’, hal ini dikhawatirkan akan menjurus kepada kemusyrikan.
Sedang kan menurut ajaran Islam orang yang menyekutukan Tuhan maka
hukumnya adalah musyrik sebagaimana dalam firman Allah SWT, yang
berbunyi:

َٔ١ٌَيٞ كَىَظُ ۡي ٌٌَ َع ِظ
ََ ٱللَ ِإ ََُّٱى ِّش ۡش
َ ََو ِإ َۡرَق
َِي َََلَحُ ۡش ِش ۡك ََِب َّه
َّ َُْاهَىُ ۡق َّٰ ََ َُِِلِ ۡبِِْۦهَ َوهُ َىَيَ ِعظُ َهۥ َُ َّٰيَب
Artinya:”Dan janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya
mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang
besar". (QS. Al-Luqman : 13).19

b. Banyaknya pengunjung Makam Mbah Nurpiah di desa sukarami, baik lakilaki maupun perempuan yang berasal dari berbagai daerah, dikhawatirkan
dapat menimbulkan peziarah melakukan perbuatan syirik dengan meminta
kepada makam atau ahli kubur dalam hati. Atau mempercayai bahwa
keberhasilan yang di peroleh itu dari makam bukan dari Allah.
c. dapat menimbulkan kesempatan untuk berbuat kemaksiatan. Hal ini dapat
terjadi setelah pelaksanaan ziarah kubur didalam komplek Makam mbah
Nurpiah.
Demikianlah pengaruh pelaksanaan ziarah kubur pada Makam mbah
Nurp,iah di desa Sukarami, menurut pengamatan penulis banyak yangsesuai
dengan tatacara pelaksanaan ziarah yang telah ditetapkan oleh syara’.Tetapi
memang ada sekelompok kecil dari para peziarah yang datangke Makam mbah
Nurpiah di desa Sukarami dalam hal pelaksanaan ziarahnya sudah menyimpang
dari aturan atau tatacara yang telah ditentukanoleh syara’. Peziarah kelompok ini
dalam pelaksanaannya diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak
diperbolehkan oleh ajaran Islam.
19

Ibid, hlm, 654.
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Menurut analisis Peneliti pelaksanaan ziarah yang dilakukan oleh sebagian
kelompok kecil ini, yakni kelompok yang melaksanakan ziarah yangtidak sesuai
dengan tatacara syara’, maka pelaksanaan ziarah semacam ini sudah menjurus
kepada kemusyrikan. Tetapi perlu diketahui bahwa kelompok ini hanya sebagian
kecil saja yang melakukannya terhadap Makam Mbah Nurpiah. Karena pada
dasarnya para peziarah ini dalam prakteknya tidaksesuai dengan ajaran Islam,
melainkan sudah dicampuri oleh ajaran yangbersifat animisme. Serta kelompok
ziarah ini tidak mengetahui maksud dan tujuan ziarah yang sebenarnya, yang
sesuai dengan perintah ajaran Islam. Demikianlah analisis penulis tentang
fenomena ziarah pada Makam mbah Nurpiah di desa sukarami dilihat dari
beberapa segimotivasi tujuan peziarah serta pengaruhnya terhadap aqidah Islam.
Sehingga pelaksanaan ziarah pada Makam mbah Nurpiah di desa Sukarami
Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat menjadi jelas.
Sesui dengan sumber-sumber ziarah dari hadits yang di jadikan dasar
diperbolehkannya ziarah. Menurut peneliti ketika iman kita belum kuat janganlah
berziarah dulu karena itu bisa merusak akidah, akan tetapi jika iman kita sudah
kuat, mantap, yakin 100% kepada Allah SWT dengan berziarah tidak akan
meminta kepada makam juga tidak meyakini bahwa keberhasilan yang diperoleh
itu dari makam, yakin tidak akan menggeser keyakinan, maka boleh melakukan
ziarah. Semua itu dilakukan semata-mata untuk menjaga kemurnian Aqidah dalam
setiap diri manusia.
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BAB V
KESIMPULAN DAN P ENUTUP

A. Kesimpulan
Sesuai dengan rumusan masalah mengenai fenomena ziarah makam mbah
Nurpiah dan pengaruhnya terhadap aqidah Islam, ada beberapa hal yang dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut
1. Fenomena ziarah makam mbah Nurpiah di desa Sukarami kecamatan
Balik-Bukit Kabupaten Lampung Barat diantaranya yaitu: “Pertama”
makam mbah Nurpiah merupakan salah satu tempat mutajabah untuk
berdo’a, mayarakat sukarami yang berziarah merasakan kemustajabahan
berdo’a di makam mbah Nurpiah tersebut. “Kedua” Tumbuh suburnya
Bambu-Buntu (Kawor Bongkok) yang dipercaya memiliki banyak manfaat
salah satunya untuk mengusir ular. “Ketiga” Prosesi ziarahnya dilakukan
dengan cara yang berbeda-beda tergantung dengan pribadi masing-masing
peziarah. pada umumnya peziarah berziarah dengan mengikuti anjuran
syari’at islam yang diawali dengan berwudhu, mengucapkan salam, salu
berdo’a dan juga ada yang membaca yain dan tahlil. “Keempat”motivasi
peziarah dalam berziarah ke makam mbah Nurpiah ini beragam
diantaranya yaitu: mendo’akan ahli kubur, dan berdo’a untuk diri sendiri
dengan menjadikan mbah Nurpiah sebagai wasilah dalam berdo’a. Mulai
dari meminta jabatan, agar dimudahkan dalam berdagang, dipermudah
jodoh, meminta kecerdasan dan keberhasilan, dan lain-lain. Selain berdo’a
motivasi berziarah juga untuk mengingat kematian agar menambah
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keimanan kepada Allah SWT. selain itu berziarah hanya sebagai rutinitas
tanpa mempunyai tujuan khusus.
2. Pengaruh ziarah makam mbah Nurpiah terhadap aqidah Islam masyarakat
desa Sukarami memberikan pengaruh positif dan negatif. Berpengaruh
positif bagi peziarah yang mengetahui tatacara yang sesuai dengan syara’,
maka pelaksanaannya tidak bertentangan dengan aqidah Islam, dengan
berdo’a kepada Allah mendo’akan ahli kubur dan berdo’a untuk diri
sendiri hanya memohon kepada Allah bukan meminta kepada mbah
nurpiah itu merupakan suatu ibadah. dengan berziarah juga dapat
mengingatkan akan perilaku baik dan jasa mbah Nurpiah serta ajaran
mbah Nurpiah Sehingga dijadikan pemicu peziarah untuk mencontoh
perilaku yang baik dan melaksanakan ajarannya kemudian diterapkan
dalam

kehidupan

sehari-hari

bagi

pribadi

para

peziarah.

Serta

mengingatkan manusia pada kematian hal ini dapat meningkatkan
keimanan seseorang kepada sang pencipta. Berpengaruh negatif bagi
orang-orang yang berziarah tidak mengikuti aturan dari juru kunci dan
tidak mengetahui tujuan ziarah yang sebenarnya, dalam prakteknya ada
maksud-maksud lain yang tidak sesuai dengan syara’ hal ini dikhawatirkan
menjerumus kepada kemusrikan. Dengan banyak cerita tentang fenomena
makam mbah Nurpiah dan banyaknya pengunjung Makam Mbah Nurpiah
di desa sukarami, baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari
berbagai daerah, dikhawatirkan peziarah memiliki pandangan bahwa mbah
Nurpiah ini hebat sehingga meminta kepada makam atau ahli kubur dalam
hati dan mempercayai bahwa keberhasilan yang di peroleh itu dari mbah
Nurpiah bukan dari Allah.
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B. Saran-saran
Kehidupan modern menuntut manusia untuk dapat secara maksimal
mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk berpartisipasi
aktif dalam kemajuan yang berorientasi penuh pada teknologidan perkembangan
ilmu pengetahuan disaat yang sama pula, menurut fitrah keberagamaannya
mereka harus menjalin hubungan yang harmonis denganTuhannya, manusia dan
alam semesta.Beberapa saran yang dapat penulis kemukakan disini adalah sebagai
berikut:
1. Kepada para peziarah yang datang ke makam Mbah Nurpiah
hendaknyamenjaga kemurnian aqidah Islam, karena pelaksanaan ziarah
kubur sangatrawan terhadap penyimpangan ajaran Islam.
2. Kepada para peziarah hendaknya dalam melaksanakan ziarah kubur harus
sesuai dengan tatacara yang telah ditentukan oleh syari’at islam.
3. Kepada pemuka agama dan juru kunci hendaklah menjelaskan pengertian
serta tujuan ziarah kubur yang sebenarnya dan sedalam-dalamnya kepada
para peziarah.
4. Kepada pengurus makam Mbah Nurpiah, hendaknya lebih mengutamakan
professionalism dalam mengelola makam Mbah Nurpiah.
5. Kepada PEMDA Lampung Barat hendaklah ikut berpartisipasi dalam
menjaga dan melestarikan makam Mbah Nurpiah.
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6. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin jurusan Aqidah dan Filsafat Islam
mempunyai

ruang

lingkup

yang

sangat

luas

terutama

dalam

pengembangan skill dan kemampuan keilmuan yang dimilikinya dalam
aplikasi praktis kehidupan, karena lapangan kajian yang dipergunakan
melingkupi berbagai disiplin ilmu social seperti: psikologi, antropologi,
sosiologi, dan keislaman yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat
luas.Penulis menganggap penting penelitian ini karena dengan mengetahui
dan memahami diri sendiri kita mampu menghasilkan nilai positif dalam
mengembangkan potensi dan fitrah yang kita miliki, sehingga arti
kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dapat kita capai secara optimal

C. Penutup
Puji syukur alhamdulillahhirobbil’aalamin, dengan limpahan rahmat dan
hidayah dari Allah SWT. Dapat Terselesaikan skripsi dengan judul “FENOMENA
ZIARAH MAKAMKERAMAT MBAH NURPIAH DAN PENGARUHNYA
TERHADAP AQIDAH ISLAM (Studi di Desa Sukarami Kecamatan Balik Bukit
Kabupaten Lampung Barat). dengan menyadari sepenuhnya bahwa dalam
penulisan dan pembahasan skripsi ini, masih banyak kekurangan, baik dari segi
bahasa, penulisan, penyajian, sistematika, maupun analisisnya. Akhirnya dengan
doa, mudah-mudahan skripsi ini membawa manfaat bagi pembaca dan diri
peneliti, selain itu juga mampu memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang
positif bagi keilmuan. Sebagai insan yang tidak akan luput dari kesalahan dan
kekurangan, penulis mengharapkan kritik yang bersifat konstruktif, sehingga
dapat menambah literatur dan dijadikan bahan penelitian lebih lanjut.
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