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ABSTRACT 

The people made a pilgrimage to the tomb of Gus Dur, since he was buried 

in the Tomb of Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Pilgrimage of the grave 

has become a tradition as a form of honoring figure that has given contibutions 

and works which gave the benefit to the society. This study was conducted to 

explain how society constructs the grave pilgrimage at the Tomb of Gus Dur and 

determines the orientation of social actions by the society in making a pilgrimage 

at the Tomb of Gus Dur. 

The theory used in this study is the theory of social construction of Peter L. 

Berger and Thomas Luckmann, also the Social Action theories of Max Weber. 

The paradigm used is the social definition by using qualitative data. This study 

was conducted at the Tomb of Gus Dur Tebuireng Jombang which involved nine 

people as informants, that were selected by using purposive technic. The 

informants were categorized based on age, gender, and background jobs. 

There were some results found in this study based on the categorization of 

the pilgrims and the reasons of their pilgrimage. For the traditional people, the 

construction of pilgrimage at the Tomb of Gus Dur was to pray for the clergy to 

get the blessing and train ness (traditional measures). For the Chinese people, it 

was done as a form of reciprocity to Gus Dur for his contributions during his 

lifetime (rational ethics value orientation). For the people of bureaucrats, it was 

constructed as a government program that is facilitating the NU group which has a 

tradition of grave pilgrimage and as tourist attractions (instrumental rational 

economics). For santri, they made constructionin order to pray and remind them 

of the death (instrumental rational religion). For the construction  of santri's leader 

(Kyai) was to pluck guidance (ihtida') and emulate the figure's vision (iqtida') 

(religious value orientation). For the non-NU santri, it was constructed to keep in 

touch and respect of the society towards a great figure (rational ethics value 

orientation). 
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ABSTRAK 

Masyarakat berduyun-duyun melakukan ziarah ke makam Gus Dur, sejak 

dimakamkan di Makam Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Ziarah kubur 

sudah menjadi salah satu tradisi sebagai bentuk menghormati tokoh yang 

memiliki jasa dan karya bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan 

untuk menjelaskan bagaimana masyarakat mengkonstruksi ziarah kubur di 

Makam Gus Dur dan mengetahui orientasi tindakan sosial masyarakat dalam 

melakukan ziarah kubur di Makam Gus Dur.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi sosial 

dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann serta teori Tindakan Sosial dari Max 

Weber. Paradigma yang digunakan adalah definisi sosial dengan menggunakan 

data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Makam Gus Dur Tebuireng Jombang 

dengan informan sembilan orang, dipilih dengan menggunakan teknik purposive 

pada peziarah dilihat dari usia, jenis kelamin, dan latar belakang pekerjaan. 

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagi masyarakat umum 

tradisional mengkonstruksi ziarah kubur di Makam Gus Dur untuk mendoakan 

para alim ulama supaya mendapatkan berkah dan melatih ketauhidan (tindakan 

tradisional). Bagi masyarakat keturunan Tionghoa mengkonstruksi sebagai bentuk 

timbal balik kepada Gus Dur karena jasa beliau semasa hidup (rasional orientasi 

nilai etika). Bagi masyarakat birokrat mengkonstruksi sebagai program 

pemerintah memfasilitasi kelompok NU yang memiliki tradisi ziarah kubur dan 

menarik wisatawan (rasional instrumental ekonomi). Bagi masyarakat santri 

mengkonstruksi untuk berdoa dan mengingatkan kematian (rasional instrumental 

agama). Bagi tokoh masyarakat santri (Kyai) mengkonstruksi untuk memetik 

hidayah (ihtida’) dan meneladani pemikiran tokoh itu (iqtida’) (orientasi nilai 

religius). Bagi masyarakat santri non NU mengkonstruksi untuk silahturahmi dan 

penghormatan masyarakat terhadap sosok pemimpin (rasional orientasi nilai 

etika). 

 

Kata Kunci: konstruksi, sosial, ziarah kubur, Gus Dur, tindakan sosial



A. Pendahuluan 

Masyarakat berduyun-duyun melakukan ziarah ke makam Gus Dur sejak 

beliau dimakamkan di Area Makam Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. 

Lingkungan pondok mengalami perubahan baik dari segi infrasturktur hingga 

secara sosial karena tingginya masyarakat yang ziarah kubur di makam Gus Dur. 

Ziarah kubur merupakan pelajaran (ibrah) bagi peziarah bahwa mengingatkan 

akan kematian dan mendekatkan diri pada Allah. Ziarah sudah menjadi salah satu 

tradisi sebagai bentuk menghormati tokoh yang memiliki jasa dan karya 

bermanfaat bagi masyarakat.  

 Kini masyarakat yang melakukan aktivitas ziarah kubur memiliki orientasi 

tindakan yang beragam. Salah satunya menggunakan kegiatan ziarah kubur 

sebagai  media untuk meminta doa pada para penghuni kubur. Masyarakat 

mempercayai para penghuni kubur yang akan mewujudkan permintaan mereka 

karena menganggap mereka merupakan orang-orang shalih. Pusat Kajian 

Pesantren dan Demokrasi Hasyim Asyari, melakukan penelitian Survey Persepsi 

Peziarah Makam Gus Dur (2014). Ditemukan data bahwa 74% masyarakat datang 

berziarah ke makam Gus Dur karena ingin bertawasul atau “ngalap berkah”. 

Kebanyakan responden menyakini bertawasul di makam-makam wali bisa 

mendatangkan barokah. Berbeda jauh dengan motif berziarah karena anjuran 

agama yang hanya sebesar 9%. 

 Dari segi sosial, ziarah kubur merupakan bentuk interaksi dari orang yang 

hidup terhadap orang yang telah meninggal, dengan tetap menjaga hubungan atau 

silahturahmi dalam bentuk kunjungan ke makam yang telah meninggal dan 

mengirim doa. Walaupun mendoakan dapat dilakukan dimana saja, mengunjungi 



makam mampu mendekatkan secara fisik yang dipercaya akan lebih tersampaikan 

doa-doa yang dipanjatkan. 

Seperti yang terjadi di Area Makam Pondok Pesantren Tebuireng 

Jombang, dimana terdapat makam tokoh agama pendiri Nahdlatul Ulama (NU) 

yaitu KH. Hasyim Asyari, Wahid Hasyim, Gus Dur, M.Yusuf Hasyim dan makam 

para kerabat dari KH. Hasyim Asyari. Sejak dahulu area makam PP Tebuireng 

menerima siapapun yang ingin berziarah dan bertafakur, tawasul untuk meminta 

berkah (kepada Allah). Namun, sejak Gus Dur dimakamkan di area makam PP 

Tebuireng, terjadi peningkatan drastis peziarah dan timbul perilaku-perilaku 

peziarah yang mengkhawatirkan seperti mengambil benda-benda (bunga, kerikil, 

tanah) dari makam Gus Dur yang dipercaya memberikan keberkahan. 

 Kecenderungan mengeramatkan para wali Islam berkembang dengan 

pesat. Menurut Guillot, di daerah-daerah agraris di pedalaman Pulau Jawa, 

semakin maju penyebaran agama Islam, semakin pengeramatan tersebut 

mengambil alih kultus-kultus yang lebih kuno, seperti kultus leluhur atau kultus 

kekuatan gaib setempat (Chambert-Loir, 2007:14). Antusias masyarakat terhadap 

makam Gus Dur memberi perkembangan pada rute ziarah Wali Songo. Gus Dur 

menjadi kunjungan pertama sebelum berziarah ke makam-makam Wali Songo 

Masyarakat menganggap Gus Dur sebagai wali kesepuluh karena mereka 

mempercayai Gus Dur bukan ulama biasa. Berdasarkan data Survey Persepsi 

Peziarah Makam Gus Dur (2014). Ditemukan sebesar 78% masyarakat 

menganggap Gus Dur adalah seorang wali, karena manfaatnya bagi umat tetap 

terasa walaupun beliau sudah meninggal.  



 Tempo.com (anonym), 2010, memberitakan bahwa rata-rata pengunjung 

Makam Gus Dur perhari sebesar 2000-7000 pengunjung. Apabila dihitung 

pertahun berjumlah sekitar 2 juta pengunjung. Republika menginformasikan 

menurut salah satu petugas di makam Tebuireng mengatakan bahwa kira-kira 

setiap hari ada 2000-an pengunjung, atau rata-rata 10 bis perharinya
.
 Terutama 

pada hari libur atau kegiatan-kegiatan tertentu seperti Muktamar NU ke-33 yang 

dilaksanakan di Kabupaten Jombang menaikkan jumlah pengunjung hingga dua 

atau lebih kali lipat.(02/08/2015)  

 Menurut Glock, aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang 

melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain 

yang didorong oleh kekuatan supernatural. Bukan hanya yang berkaitan dengan 

aktivitas yang tampak dan dapat dilihat mata, tetapi juga aktivitas yang tak tampak 

dan terjadi dalam hati seseorang (Robertson, 1986:11).
  

 DetikNews memberitakan, menjelang Ujian Nasional tahun 2015, ratusan 

pelajar mengunjungi makam KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) agar diberi 

ketenangan dalam mengerjakan soal-soal ujian. Para pelajar tersebut datang secara 

rombongan. Terdapat siswa yang menggunakan bus dan dipimpin guru, dan 

terdapat siswa yang datang berkelompok tanpa disertai guru. Salah satu siswa 

menyatakan bahwa ia datang bersama delapan temannya secara sengaja ke makam 

Gus Dur atas inisiatif sendiri. Selain berusaha dengan tekun belajar, mereka juga 

berdoa disini untuk mencari ketenangan dalam mengerjakan ujian. Menurut siswa 

tersebut, berdoa lebih afdol jika dilakukan di makam ulama besar seperti Gus 

Dur.(14/04/15) 



 Tidak hanya dari kalangan pelajar yang berdoa agar mendapatkan 

kelancaran dalam ujian. Ketika menjelang pemilihan umum calon Kepala Daerah, 

dan sebagainya. Seringkali para calon peserta pemilihan tersebut berkunjung ke 

Makam Gus Dur untuk berdoa. Dalam beberapa fenomena yang sama,  seperti di 

Mojokerto, Kecamatan Trowulan, terdapat makam Putri Campa yang terkenal 

mampu mewujudkan keinginan dan harapan peziarahnya. Baik peziarah 

pedagang, pejabat, hingga para calon legislatif menjelang dilaksanakannya 

pemilihan umum.  

 Realitas ini menarik diteliti karena di zaman yang makin berkembang kini, 

masyakarat Indonesia tidak lepas dari aktivitas supra rasional, yakni logika 

tentang sesuatu yang secara nyata ada, namun secara substantif di luar jangkauan 

rasio (indera) manusia. Masyarakat Indonesia yang secara rasional ingin 

memenuhi kebutuhan atau harapan yang ingin dicapai, melakukan usahanya 

dengan aktivitas ziarah kubur di tempat-tempat yang dipercaya dapat memberikan 

berkah. Namun, tidak semua masyarakat mempercayai dan melakukan aktivitas 

ritual di makam. Masyarakat memberi makna ziarah kubur tergantung dari latar 

belakang pemahaman mengenai ziarah kubur dan kondisi religiusitas mereka.  

Sebagai contoh, pada masyarakat yang beriman dan hanya percaya pada kekuatan 

Tuhan tidak akan mempercayai hal lain selain kekuatan Tuhan-Nya. 

 Oleh karena itu, realitas masyarakat melakukan ziarah kubur ke makam 

Gus Dur menarik peneliti untuk mengetahui konstruksi masyarakat mengenai Gus 

Dur dan ziarah kubur. Kemudian, menelaah latar belakang masyarakat yang 

mendasari orientasi tindakan ziarah kubur di Makam Gus Dur.  

 



B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana masyarakat mengkonstruksi ziarah kubur di Makam Gus Dur? 

2. Apa orientasi tindakan sosial masyarakat dalam melakukan ziarah kubur di 

Makam Gus Dur? 

C. Kerangka Teori 

Teori Konstruksi Sosial 

Untuk menganalisis proses konstruksi sosial pada masyarakat yang 

melakukan ziarah kubur di makam Gus Dur, penelitian ini menggunakan teori 

Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger. Berger mengembangkan model teoritis 

lain mengenai bagaimana dunia sosial terbentuk. Berger berpandangan bahwa 

realitas sosial eksis dengan sendirinya dan sruktur dunia sosial bergantung pada 

manusia yang menjadi subjeknya. (Kuswarno, 2013: 119) 

 Berger melihat tindakan manusia sebagai produk dari proses objektivasi, 

internalisasi, dan eksternalisasi. Artinya, setiap tindakan manusia dilakukan secara 

dialektis antara diri (the self) dengan dunia sosio-kultural. Dialektika itu 

berlangsung dalam suatu proses dengan tiga “momen” yang simultan, yaitu: (1) 

eksternalisasi, penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk 

manusia, (2) objektivasi, interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang 

dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. dan (3) proses 

internalisasi, yakni individu mengidentifikasi diri dengan lembaga sosial atau 

organisasi sosial dimana ia menjadi bagian atau anggota di dalamnya (Berger, 

1990: XX) 

 

 



Teori Tindakan Sosial Max Weber 

Penelitian ini juga menggunakan teori tindakan sosial dari Weber untuk 

menganalisis konstruksi sosial pada masyarakat yang melakukan ziarah kubur 

berdasarkan tindakan sosialnya. Weber memandang sosiologi merupakan ilmu 

yang berusaha memahami tindakan-tindakan sosial dengan menguraikan dan 

menerangkan penyebab tindakan tersebut. Weber menggunakan verstehende, 

yakni suatu metode pendekatan yang berusaha untuk mengerti makna yang 

mendasari dan mengitari peristiwa sosial dan historis. Pendekatan ini bertolak dari 

gagasan bahwa tiap situasi sosial didukung oleh jaringan makna yang dibuat oleh 

para aktor yang terlibat di dalamnya. Weber memisahkan empat tindakan sosial di 

dalam sosiologinya, yaitu: 

Pertama, zwerck rational (rasional instrumental), yaitu tindakan sosial 

yang menyandarkan diri kepada pertimbangan-pertimbangan manusia yang 

rasional ketika menanggapi lingkungan eksternalnya (juga ketika menanggapi 

orang-orang lain di luar dirinya dalam rangka usahanya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup). Dengan perkataan lain, zwerck rational adalah suatu tindakan 

sosial yang ditujukan untuk mencapai tujuan semaksimal mungkin dengan 

menggunakan dana serta daya seminimal mungkin. 

Kedua, wert rational (rasional orientasi nilai), yaitu tindakan sosial yang 

rasional, namun yang menyandarkan diri kepada suatu nilai-nilai absolute tertentu 

(orientasi nilai). Nilai-nilai yang dijadikan sandaran ini bisa nilai etis, estetis, 

keagamaan, atau pula nilai-nilai lain. Jadi di dalam tindakan berupa wert rational 

ini manusia selalu menyandarkan tindakannya yang rasional pada suatu keyakinan 

terhadap suatu nilai tertentu. 



Ketiga, affectual, yaitu suatu tindakan sosial yang timbul karena dorongan 

atau motivasi yang sifatnya emosional. Ledakan kemarahan seseorang misalnya, 

atau ungkapan rasa cinta, kasihan, adalah contoh dari tindakan affectual. 

Keempat, tradisional, yaitu tindakan sosial yang didorong dan berorientasi 

kepada tradisi masa lampau. Tradisi di dalam pengertian ini adalah suatu 

kebiasaan bertindak yang berkembang di masa lampau. Mekanisme tindakan 

semcam ini selalu berlandaskan hukum-hukum normatif yang telah ditetapkan 

secara tegas oleh masyarakat. Keempat tindakan sosial inilah yang menurut 

Weber akan mempengaruhi pola-pola hubungan sosial serta srtuktur sosial 

masyarakat. (Siahaan, 1986: 201) 

D. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial yakni menjelaskan 

makna subyektif yang diberikan individu terhadap tindakan mereka. Manusia 

dipandang sebagai orang yang aktif menciptakan kehidupan sosialnya sendiri 

sehingga paradigma ini lebih mengarahkan perhatian kepada cara manusia 

mengartikan kehidupan sosialnya. Paradigma ini juga menjelaskan proses sosial 

yang mengalir dari pendefinisian sosial oleh individu (Ritzer,2003:38). 

Penelitian ini dilakukan di Makam Pondok Pesantren Tebuireng Jombang 

dengan pertimbangan yakni Makam Pondok Pesantren Tebuireng Jombang 

menjadi kawasan wisata religi Kabupaten Jombang. Dari tahun 2009 hingga 

sekarang tidak pernah sepi peziarah dari dalam dan luar kota. Gus Dur yang 

merupakan tokoh agama dan mantan presiden RI memiliki peziarah dari berbagai 

latar belakang suku, agama, dan profesi. Sebelum almarhum Gus Dur meninggal, 



jumlah peziarah di komplek makam Tebuireng terbilang wajar dengan peziarah 

yang sebagian besar kerabat K.H. Hasyim Asy’ari dan santri-santri pondok.  

Informan dalam penelitian ini berjumlah sembilan orang dengan 

menggunakan metode pemilihan informan purposive, yakni teknik pemilihan 

dengan sengaja atas tujuan dari penelitian tersebut dengan memperhatikan 

karakteristik-karakteristik yang relevan dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian.  

Karakteristik informan pada penelitian ini antara lain, pertama, informan 

subyek adalah masyarakat yang melakukan ziarah kubur di Makam Gus Dur, 

yakni umat NU, Tionghoa, birokrat, dan masyarakat lainnya. Kedua, informan 

non subyek adalah masyarakat yang mengetahui perilaku peziarah serta 

memahami realitas yang terjadi di Makam Gus Dur, yakni petugas keamanan 

makam, penduduk setempat, dan tokoh masyarakat. Ketiga, informan kunci 

adalah pengetahuan agama yang diakui masyarakat dan mampu memahami 

realitas ziarah kubur dalam prespektif hukum Islam yakni tokoh agama atau Kyai. 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam (indepth 

interview) menggunakan pedoman wawancara. Selain itu, peneliti menghimpun 

data-data pendukung di lokasi penelitian dengan bentuk dokumentasi masyarakat 

yang melakukan ziarah kubur dan referensi data penelitian terdahulu. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan melalui tahapan reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Selain itu, peneliti 

juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan 

data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan 



hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330). Penelitian ini 

menggunakan triangulasi untuk menentukan aspek validitas informasi yang 

diperoleh yang disusun dalam penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu.  

E. Hasil Penelitian 

Eksternalisasi: Proses Pemahaman Ziarah Kubur di Makam Gus Dur 

Pada tahap ini merupakan proses pembentukan pengetahuan individu . 

menyesuaikan diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. Dalam 

konteks ini individu (masyakarat) mengkonstruksi benturan  pengetahuan awal 

yang dimiliki dengan pengetahuan baru yang ditemukan di masyarakat. 

 Eksternalisasi ini bermula pada saat individu menangkap pandangan dari 

masyarakat tentang awal mengenal Gus Dur dan pemahaman ketokohan Gus Dur 

semasa hidup. Pada proses ekstrenalisasi pertama awal mengenal Gus Dur dari 

faktor internal. Informan berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Gus 

Dur. Informan MUS (58 th, Kyai) mengenal Gus Dur secara langsung karena ia 

adalah murid Gus Dur ketika di Madrasah. MUS yang mulanya mengenal sosok 

Gus Dur sebagai sosok intelektual dan prulalisme, kini baru mengetahui bahwa 

terdapat perubahan sosok Gus Dur menjadi sosok “wali” setelah Gus Dur 

meninggal. 

Informan TOR (49 th, keturunan Tionghoa) juga berkesempatan bertemu 

secara langsung dengan Gus Dur. Sejak pertama bertemu dengan Gus Dur 

informan TOR telah mengagumi Gus Dur yang netral dalam bergaul sehingga ia 

kerapkali mengambil foto bersama Gus Dur. Kebiasaan ini juga terjadi pada 



ketika Gus Dur meninggal pun TOR dengan bangga berfoto di makam Gus Dur 

sebagai eksistensi hubungan dirinya dengan Gus Dur tetap terjalin dan dapat 

diceritakan ke kelompok pergaulannya. 

Kedua, mengenal Gus Dur karena faktor eksternal. Faktor eksternal seperti 

pada lingkungan tempat tinggal, pergaulan, lingkungan pendidikan, mulut ke 

mulut, dan media massa. Pada informan JEK (41 th, petugas keamanan) yang juga 

merupakan penduduk Desa Tebuireng. JEK mengetahui Gus Dur sejak kecil 

sampai ketika Gus Dur menjadi guru di Madrasah Wahid Hasyim. Lingkungan 

Tebuireng lah yang secara stimulus memberikan pengetahuan pada JEK mengenai 

sosok Gus Dur. ketokohan Gus Dur yang JEK ketahui adalah kharismatik Gus 

Dur yang merupakan karomah dari Allah karena tirakat yang dilakukan. 

Berbeda dengan informan AFN (22 th, Mahasiswi) mendapatkan 

informasi tentang Gus Dur dari guru ketika duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). 

Sekolah AFN yang berada di lingkungan NU membuat pihak sekolah pun 

memberikan pengetahuan pada murid-muridnya tentang tokoh-tokoh yang 

menjadi teladannya. Namun, AFN menyatakan bahwa ia mendapatkan 

pengetahuan dan mengenal sosok Gus Dur juga dari buku-buku dan berita. 

Selain itu, proses pengenalan Gus Dur secara eksternal didapat dari  

lingkungan masyarakat seperti halnya informan SAY (56 th, karyawan) dan UWA 

(32 th, ibu rumah tangga). Mereka pertama kali mengenal Gus Dur dari 

perbincangan mulut ke mulut bahwa Gus Dur adalah sosok yang baik, ulama, 

patut untuk dihargai. Sehingga informan mempercayai hal itu dan mereka 

menginternalisasikan nilai-nilai tentang Gus Dur dalam diri mereka. Proses 

eksternalisasi ini juga terbentuk oleh lingkungan masyarakat yang jika ia tinggali 



berada di lingkungan yang mayoritas Gusdurian (pengikut Gus Dur). Mereka akan 

mengalami penyerapan pengetahuan yang lebih kuat dan berkembang terhadap 

ketokohan Gus Dur. Pengetahuan mengenai Gus Dur dari cerita-cerita masyarakat 

akan mempengaruhi pola pikir individu dalam membentuk pengetahuannya. 

Kemudian, proses pengenalan Gus Dur secara eksternal yang didapat dari 

media massa. Media massa memiliki peran yang mampu menggiring pengetahuan 

masyarakat. Seperti dengan menjelaskan tentang ketokohan Gus Dur mulai dari 

beliau menjabat sebagai ketua PBNU  sampai beliau menjabat sebagai Presiden,  

media cetak maupun elektronik tidak bosan menjadikan Gus Dur news-maker 

untuk menghiasi isi pemberitaan di Indonesia. Pengaruh media sangatlah kuat 

dalam proses penanaman nilai terhadap individu-individu yang mengikuti 

pemberitaan atau menggali informasi tentang ketokohan Gus Dur  dari media 

massa seperti halnya beberapa informan yang mengetahui tentang ketokohan Gus 

Dur dari media NUG (52 th, PNS), FAN (50 th, Tokoh Masyarakat), dan ZAL (20 

th, Mahasiswa). Dari pengetahuan baru tentang ketokohan Gus Dur di media 

massa ini informan dapat mengetahui tentang sosok Gus Dur semasa beliau hidup.  

Objektivasi: Motif Masyarakat Ziarah di Makam Gus Dur 

Pada tahap ini adanya kekuatan dari suatu media yang mampu 

menanamkan – membentuk pengetahuan baru bahwa suatu realitas itu suatu 

bagunan social yang telah ada, hidup dan tumbuh di masyarakat. Proses 

objektivasi merupakan proses pengetahuan mengobjektivasi dunia melalui bahasa 

dan aparat kogntif yang didasarkan atas bahasa yang menatanya menjadi objek-

objek untuk dipahami sebagai kenyataan. Masyarakat melakukan interaksi dengan 

lingkungan sekitarnya dimana terjadi benturan antara pengetahuan lama dan 



pengetahuan baru yang ia peroleh melalui proses eksternalisasi yang telah terjadi 

sebelum ini. Kemudian pengetahuan baru yang informan dapat dalam proses 

eksternalisasi ditransformasikan menjadi objektivasi.  

Telah tertanam dalam masyarakat NU adanya kultur ziarah kubur. 

Lingkungan NU, menganjurkan ziarah, dan figur tokoh NU yang dikenal 

masyarakat adalah Gus Dur. Karena kontribusi semasa hidup yang membuat 

media tertuju padanya. Selain itu, adanya faktor penarik dan pendorong 

masyarakat melakukan ziarah kubur membuat masyarakat melakukan aktivitas ini. 

Sehingga muncul proses berpikir dari tiap individu mengenai pemahaman tentang 

ziarah kubur dan Gus Dur. Dari sini dapat dilihat motif yang melatarbelakangi 

masyarakat melakukan ziarah kubur di makam Gus Dur. 

Masyarakat melakukan ziarah kubur di makam Gus Dur merupakan 

tindakan yang dilakukan untuk menunjukkan bentuk penghormatan masyarakat 

terhadap sosok Gus Dur. Dalam tahap ini masyarakat mengidentifikasi objek-

objek yang menjadi landasan individu dalam memahami Gus Dur dan memaknai 

ziarah kuburnya. Masyarakat mempertimbangkan mengenai pendorong ia 

melakukan ziarah kubur di makam Gus Dur. Misalnya pada informan TOR (49 th, 

keturunan Tionghoa), MUS (58 th, Kyai), dan ZAL (20 th, Mahasiswa) yang 

menjadi pendorong masyarakat melakukan ziarah kubur di makam Gus Dur 

adalah karena konstribusi Gus Dur dengan perilaku Pluralismenya dapat diketahui 

bawah sikap Gus Dur ketika menjabat sebagai presiden beliau membuat suatu 

kebijakan mengenai penyelenggaraan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat 

Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus. Setelah apa yang dilakukan 

Gus Dur mendapat apresiasi bagi masyarakat Tionghoa dan berhasil merebut hati 



mereka. Gus dur dengan sikap plural menunjukan pentingnya tentang kerukunan 

bergama dan memupuk ikatan nasionalime untuk kesatuan negara. Hal ini 

mendasari masyarakat mengidolakan sosok seperti Gus Dur sebagai suri tauladan. 

  Selain itu, masyarakat melakukan ziarah kubur di makam Gus Dur karena 

masyarakat mendapatkan sesuatu yang didapat setelah melakukan ziarah kubur ke 

Makam Gus Dur. Sebagaimana yang diucapkan oleh informan SAY (56 th, 

karyawan), UWA (32 th, ibu rumah tangga), JEK (41 th, petugas keamanan) yaitu 

ketika berziarah ke makam Gus Dur mendapatkan suatu ketenagan batin dan juga 

beharap segala yang di harapkan segera terwujud karena jika berziarah ke tokoh 

ulama besar seperti Gus Dur mereka meyakini sebagai suatu perantara 

pencampaian doa ke pada Sang Kuasa (Allah).  

Kemudian ziarah kubur di makam Gus Dur mampu merekatkan internal 

kelompok seperti halnya pada kelompok masyarakat desa, jamaah tahlil, 

kelompok pengajian,  yang melakukan ziarah kubur  dengan menaiki bis.  Di sisi 

lai, informan NUG (52 th, PNS) menyatakan bahwa kesakralan tempat untuk 

berdoa menjadi hal pertimbangan. Tempat pemakaman gus dur selain di dalam 

kompleks ponpes tertua di daerah Jombang di sisi lain ponpes tersebut terdapat 

beberapa kompleks makam para ulama terdahulu seperti Hadratus Syekh Hasyim 

Asyari, karena jika ingin berkomunikasi dengan Tuhan dibutuhkan tempat yang 

sakral dan sunyi. Akan tetapi hal tersebut menjadi menarik karena masyarakat 

mengujungi kompleks pemakaman di area pondok setelah almarhum gus dur di 

semayamkan di situ. Pemakaman Gus Dur di area pondok menjadi dayak tarik 

sendiri bagi masyarakat karena masyarakat mengenang Gus Dur semasa hidup 

sebagai sosok yang ramah dan pluralis. 



Internalisasi: Masyarakat Ziarah Kubur di Makam Gus Dur 

Pada tahap ini individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga 

sosial atau organisasi yang individu tersebut menjadi anggotanya. Internalisasi 

adalah tahap berakhirnya dialektika cara berpikir individu atas realita yang ia 

peroleh melalui hasil pemikiran lama (eksternalisasi) dengan pemikiran baru, 

kemudian dibawa kedalam interaksi melalui realitas objektif dan kemudian 

ditanamkan oleh seorang individu ke dalam subjektifnya. Setelah mencapai taraf 

internalisasi ini, individu menjadi anggota masyarakat.  

Dalam internalisasi terdapat proses sosialisasi, yang merupakan 

pengimbasan individu secara komprehensif dan konsisten ke dalam dunia obyektif 

suatu masyarakat. Bagi beberapa individu, mereka mendapatkan pengetahuan 

tentang tokoh Gus Dur dan ziarah kubur dari lingkungan keluarga NU (primer). 

Tetapi bagi individu yang lain, mereka mendapatkan pengetahuan tentang tokoh 

Gus Dur dan ziarah kubur dari teman, lembaga pendidilkan, kelompok pengajian, 

arisan, dan media massa (sekunder). 

Proses mengkonstruksi muncul ketika informan benar-benar berusaha 

untuk memahami realitas yang ada di masyarakat melalui proses interaksi yang 

dilakukan. Sebagian besar informan mengkonstruksi ziarah kubur di makam Gus 

Dur untuk mendapatkan manfaatnya, seperti pada informan SAY (56 th, 

Karyawan), UWA (32 th, ibu rumah tangga) dan JEK (41 th, petugas keamanan). 

Dengan melakukan ziarah ke makam Gus Dur mampu memberikan ketenangan 

batin, keselamatan, dan shawaf dari para ulama yang dimakamkan. informan 

UWA melakukan ziarah kubur untuk mendapatkan keberkahan (menambah 

rezeki) dan sebagai pengalaman telah berziarah di makam Gus Dur. Informan 



UWA berziarah menuju Gus Dur. Sedangkan informan JEK berziarah kubur 

karena mampu menggembleng hati dan melatih ketauhidan seseorang sehingga 

dalam menjalankan kehidupan di dunia tidak terlepas dari niat karena Allah. 

Namun, informan AFN (22 th, mahasiswi) mengkonstruksi ziarah kubur 

merupakan kegiatan penting untuk mendoakan para leluhur, alim ulama yang 

telah berjasa pada umatnya. Gus Dur merupakan sosok yang dibutuhkan pada 

masyarakat Indonesia pada saat itu. Karena Gus Dur sosok yang toleran dan plural 

membuat masyarakat kagum terhadapnya. Sehingga untuk tetap merasa dekat 

dengan tokoh tersebut, masyarakat melakukan ziarah kubur ke makam Gus Dur, 

seperti yang diungkapkan informan ZAL (20 th, Mahasiswa). Bagi warga 

keturunan Tionghoa, informan TOR (49 th, keturunan Tionghoa) memahami 

ziarah kubur di Makam Gus Dur dengan berdoa ke Gus Dur beserta membawa 

peralatan sembahyang selayaknya ketika berdoa di Klentheng. 

Makam Gus Dur juga merupakan program pemerintah Kabupaten 

Jombang dalam meningkatkan kualitas hidup beragama. Seperti yang dinyatakan 

informan NUG (52 th, PNS). Pemerintah  memberi fasilitas terhadap kelompok 

NU dengan melakukan  pembangunan area makam dan Museum Islam Nusantara 

yang berada di lokasi yang sama. Sehingga menjadi aset wisata religi di Jombang. 

Tindakan Sosial Masyarakat Ziarah Kubur di Makam Gus Dur 

Dalam penelitian ini, peneliti mengaitkan hasil konstruksi masyarakat 

melakukan ziarah kubur di makam Gus Dur dengan teori tindakan sosial karena 

untuk mengetahui landasan tindakan masyarakat dalam melakukan ziarah kubur 

menggunakan nilai-nilai yang dipahaminya. Menurut Weber memang tidak 

menutup kemungkinan bahwa seseorang melakukan tindakan berdasarkan pada 



satu kategori tindakan saja. Karena masyarakat adalah makhluk yang majemuk 

dan tak bisa dijustifikasi secara langsung dasar tindakan mereka tanpa mengetahui 

latar belakangnya sehingga mereka melakukan ziarah kubur di makam Gus Dur 

berdasarkan nilai-nilai dalam tindakan sosial yang dipahami. 

Tabel  

Konstruksi Sosial dan Tindakan Sosial Ziarah Kubur di Makam Gus Dur 

No. Informan 
Konstruksi Sosial Ziarah 

Kubur diMakam Gus Dur 

Tindakan Sosial Ziarah 

Kubur di Makam Gus Dur 

Informan Subyek 

1. AFN (22 th) 

 Mahasiswa 

 Keluarga NU 

 Setiap minggu ke 

Gus Dur 

 Mengenal Gus 

Dur secara 

eksternal (dari 

sekolah, guru, 

media massa) 

 

 Ziarah kubur adalah 

mendoakan alim ulama, para 

leluhur, karena beliau 

memberikan penerangan ke 

umat-umatnya.  

 Tujuan berziarah punya 

hajat, berdoa agar nilai 

bagus. Berziarah ke Gus 

Dur, 

Tradisional, karena informan 

melakukan ziarah kubur 

dengan pengharapan kepada 

para sosok “wali” yang 

dipercaya memiliki kekuatan 

selain pada Tuhan. Sosok itu 

menjadi perantara yang 

mampu mewujudkan 

harapanya supaya 

mendapatkan nilai ujian yang 

baik. 

2. NUG (52 th) 

 PNS 

 Keluarga NU 

 Ke makam Gus 

Dur ketika ada 

tamu 

pemerintahan 

(accidental) 

 Mengenal Gus 

Dur secara 

eksternal (dari 

media massa) 

 Ziarah kubur untuk 

meningkatkan kadar 

keimanan pada diri, dengan 

jasa-jasa Gus Dur orang 

berziarah sehingga 

meningkatkan kekhusyukan 

berdoa. 

 Bentuk dukungan 

pemerintah meningkatkan 

kualitas hidup beragama, 

dengan memberi fasilitas 

kelompok NU. 

Rasional Instrumental 

Ekonomi,  karena informan 

ziarah kubur sebagai program 

pemerintah dengan 

memfasilitasi kelompok NU 

yang memiliki tradisi ziarah 

kubur. Makam Gus Dur 

menjadi destinasi wisata 

religi. Karena  Gus Dur 

merupakan tokoh NU yang 

memiliki banyak pengikut 

(alat) dapat memberikan 

keuntungan untuk menarik 

wisatawan berkunjung ke 

Kabupaten Jombang (tujuan). 

3. TOR (49 th) 

 Warga keturunan 

Tionghoa 

 Mualaf 

 Lingkungan NU 

 Rutin ke makam 

Gus Dur ketika 

teman Tionghoa 

datang ke 

Jombang. 

 Mengenal Gus Dur 

secara internal 

 Ziarah kubur merupakan 

aktivitas mendoakan yang 

sudah dipanggil agar 

diampuni dosanya. 

 Ziarah ke makam Gus Dur 

menjadi ajang eksistensi 

kelompok Tionghoa (foto, 

bahan obrolan) 

 Warga Tionghoa berziarah 

ke makam Gus Dur sebagai 

bentuk rasa terima kasih 

(balas budi) atas jasa Gus 

• Rasional orientasi nilai etika, 

karena informan melakukan 

tindakan ziarah kubur ke 

makam Gus Dur sebagai 

bentuk terima kasih 

(penghormatan) atas jasa dan 

kontribusi  Gus Dur semasa 

hidup.  

 



(bertemu secara 

langsung) 

Dur, yang melegalkan 

budaya Tionghoa. 

4. SAY (56 th) 

 Karyawan 

 Setiap Jumat ke 

makam Gus Dur 

 Mengenal Gus 

Dur secara 

eksternal (dari 

mulut ke mulut, 

lingkungan) 

 Mengenal ziarah adalah 

tradisi yang telah diajarkan 

 Ziarah kubur untuk mencari 

keselamatan, ketenangan, 

mendoakan orang  mati 

supaya mendapatkan 

shawafnya 

Tradisional, informan 

melakukan ziarah kubur 

dengan pengharapan kepada 

para sosok “wali” yang 

dipercaya memiliki kekuatan 

selain pada Tuhan. Sosok itu 

menjadi perantara yang 

mampu mewujudkan 

harapanya. 

5. UWA (32 th) 

 Ibu rumah tangga 

 Rombongan 

jamaah tahlil. 

 Mengenal Gus 

Dur secara 

eksternal (dari 

mulut ke mulut, 

lingkungan) 

 Pengetahuan tentang gus Dur 

adalah seorang Syekh besar 

 Ziarah ke makam Gus Dur 

karena ingin mengetahui 

makam Gus Dur dan 

mendapatkan berkah, rezeki. 

Tradisional, informan 

melakukan ziarah kubur 

dengan pengharapan kepada 

para sosok “wali” yang 

dipercaya memiliki kekuatan 

selain pada Tuhan. Sosok itu 

menjadi perantara yang 

mampu mewujudkan 

harapanya. 

Informan Non Subyek 

6. JEK (41 th) 

 Petugas keamanan 

pondok Tebuireng 

 Mengenal ziarah 

sejak kecil 

 Mengenal Gus 

Dur secara 

eksternal 

(lingkungan 

tempat tinggal di 

Desa Tebuireng) 

 

 Memaknai Gus Dur pribadi 

yang cerdas dan 

menghormati antar umat 

beragama 

 Ziarah kubur adalah dengan 

berdoa, memberikan 

keberkahan melalui 

perantara orang-orang alim 

 Ziarah kubur untuk 

menggembleng hati, melatih 

ketauhidan. 

Tradisional, karena informan 

ziarah kubur dengan 

pengharapan kepada para 

sosok “wali” yang dipercaya 

memiliki kekuatan selain 

pada Tuhan. Sosok itu 

menjadi perantara yang 

mampu mewujudkan 

harapanya. 

7. FAN (50 th) 

 Tokoh masyarakat 

 Melakukan ziarah 

kubur ke makam 

keluarga 

 Keluarga NU 

 Mengenal Gus 

Dur secara 

eksternal (dari 

teman, media 

massa) 

 

 Masyarakat ziarah ke 

makam Gus Dur karena 

kontribusi Gus Dur yang 

dirasakan masyarakat ketika 

Dur menjabat. 

 Ziarah kubur adalah 

rangkaian berdoa dan 

mengingat mati sehingga 

akan membuat manusia  

hati-hati dalam menjalani 

hidup. 

Rasional Instrumental 

Agama, karena informan 

ziarah kubur untuk berdoa 

dan mengingat kematian 

sehingga setelah mengingat 

mati akan berdampak pada 

perilaku di kehidupan sehari-

harinya untuk melakukan 

kebaikan karena manusia 

pasti mati, maka 

membutuhkan amal kebaikan 

(alat) untuk bekal di akhirat 

(tujuan). 



8. ZAL (20 th) 

 Pemuda 

Muhammadiyah 

 Melakukan ziarah 

kubur hanya 

kepada makam 

keluarga 

 Mengenal Gus Dur 

secara eksternal 

(dari teman, media 

massa) 

 Masyarakat ziarah kubur 

untuk memberikan 

penghormatan atas 

kontribusi Gus Dur semasa 

hidup 

 Ziarah kubur untuk 

mengingat kematian, 

silahturahmi kepada 

keluarga yang telah 

meninggal. Bukan ziarah 

kubur ke yang bukan 

keluarga 

• Rasional orientasi nilai etika, 

karena informan melakukan 

tindakan ziarah kubur ke 

makam Gus Dur sebagai 

bentuk terima kasih 

(penghormatan) atas jasa dan 

kontribusi  Gus Dur semasa 

hidup.  

 

Informan Kunci 

9. MUS (58 th) 

 Kyai Pondok 

Tebuireng 

 Lingkungan NU 

 Orang NU 

menggunakan 

ziarah kubur 

sebagai media 

dakwah 

 Mengenal Gus 

Dur secara internal 

(Gus Dur adalah 

guru informan 

ketika di 

Madrasah) 

 Ziarah kubur adalah 

kelanjutan interaksi antar 

manusia yang seiman pada 

yang masih hidup dengan 

yang telah meninggal.  

 Orang memiliki titik 

finalnya dalam bermain 

rasionalitas. Ketika 

rasionalitas kurang diyakini 

menyelesaikan 

persoalannya. 

 Ziarah kubur unutk memetik 

hidayah (Ihtida’), dan 

meneladani pemikiran dan 

perilaku seseorang (Iqtida’) 

• Rasional orientasi nilai 

religius, karena informan 

melakukan tindakan 

pengharapan hanya kepada  

Tuhan dengan percaya 

kekuatan paling besar dimiliki 

Tuhan (rasional nilai religius) 

seperti ziarah kubur untuk 

berdoa, peningkatan 

keimanan dan memetik 

hidayah (ihtida’) serta 

meneladani perilaku 

seseorang yang meninggal itu 

(iqtida’).  

 

F. Kesimpulan 

Berdasarkan data lapangan yang telah dianalisis mengenai “Konstruksi Sosial 

Ziarah Kubur di Makam Gus Dur”. Maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:  

1. Masyarakat umum tradisional yang rutin berziarah ke makam Gus Dur, 

mengkonstruksi ziarah kubur di Makam Gus Dur untuk mendoakan para alim 

ulama, leluhur, karena beliau memberikan penerangan ke umat-umatnya 

supaya mendapatkan berkah (nilai ujian baik, mendapatkan keselamatan 

keluarga, ketenangan batin, menambah rezeki) dan melatih ketauhidan, 

berorientasi tindakan tradisional karena masyarakat melakukan ziarah kubur 

dengan pengharapan kepada para sosok “wali” yang dipercaya memiliki 

kekuatan selain pada Tuhan.  



2. Masyarakat keturunan Tionghoa yang rutin berziarah ke makam Gus Dur 

mengkonstruksi ziarah kubur di makam Gus Dur sebagai bentuk terima kasih 

(timbal balik, penghormatan) kepada Gus Dur karena jasa beliau semasa hidup 

telah membuat Kepres yang melegalkan budaya Tionghoa dapat dilaksanakan 

di Indonesia tanpa melalui izin khusus (kontribusi Gus Dur), berorientasi 

tindakan rasional orientasi nilai etika karena masyarakat melakukan tindakan 

ziarah kubur ke makam Gus Dur sebagai bentuk terima kasih (penghormatan) 

atas jasa dan kontribusi  Gus Dur semasa hidup.  

3. Masyarakat birokrat yang berziarah ke makam Gus Dur secara tidak 

direncanakan (accidental), mengkonstruksi ziarah kubur di Makam Gus Dur 

sebagai program pemerintah Kabupaten Jombang meningkatkan kualitas 

hidup beragama dan memberikan fasilitas kelompok NU yang memiliki tradisi 

ziarah kubur, berorientasi tindakan rasional  instrumental ekonomi,  karena 

masyarakat ziarah kubur sebagai program pemerintah dengan memfasilitasi 

kelompok NU yang memiliki tradisi ziarah kubur karena Gus Dur merupakan 

tokoh NU yang memiliki banyak pengikut (alat) dapat memberikan 

keuntungan untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Jombang 

(tujuan). 

4. Tokoh masyarakat santri (Kyai) yang melakukan ziarah kubur sebagai media 

dakwah, mengkonstruksi ziarah kubur di Makam Gus Dur yakni setiap orang 

memiliki titik final dalam bermain rasionalitas ketika hal rasionalitas diyakini 

kurang menyelesaikan persoalannya. Selain itu, ziarah kubur untuk memetik 

hidayah (ihtida’) dan meneladani pemikiran serta perilaku yang dilakukan 

seseorang yang dimakamkan itu (iqtida’), berorientasi tindakan rasional 



orientasi nilai religius karena masyarakat melakukan tindakan pengharapan 

hanya kepada  Tuhan dengan percaya kekuatan paling besar dimiliki Tuhan 

(rasional nilai religius). 

5. Masyarakat santri yang melakukan ziarah kubur ke makam keluarga, 

mengkonstruksi ziarah kubur untuk mendoakan keluarga atau kerabat yang 

telah meninggal. Selain itu, ziarah kubur dapat mengingatkan kita pada 

kematian sehingga akan membuat manusia hati-hati dalam menjalani hidup, 

berorientasi tindakan rasional instrumental agama, karena masyarakat ziarah 

kubur untuk berdoa dan mengingat kematian sehingga setelah mengingat mati 

akan berdampak pada perilaku di kehidupan sehari-harinya untuk melakukan 

kebaikan karena manusia pasti mati, maka membutuhkan amal kebaikan (alat) 

untuk bekal di akhirat (tujuan). 

6. Masyarakat santri non NU yang melakukan ziarah kubur ke makam keluarga, 

mengkonstruksi ziarah kubur di Makam Gus Dur sebagai bentuk kekaguman, 

silahturahmi, dan penghormatan masyarakat terhadap sosok pemimpin Plural 

yang dibutuhkan Indonesia pada masa itu. Ziarah kubur adalah untuk berdoa, 

mengingat kematian, dan silahturahmi kepada keluarga yang telah meninggal, 

berorientasi tindakan rasional orientasi nilai etika, karena masyarakat 

mengkonstruksi ziarah kubur di makam Gus Dur sebagai bentuk kekaguman, 

silahturahmi dan penghormatan atas jasa Gus Dur semasa hidup. 

G. Saran 

 Penelitian mengenai Konstruksi Sosial Ziarah Kubur di Makam Gus Dur 

termasuk dalam kajian Sosiologi Agama. Penelitian berdasarkan data yang 

berkaitan dengan pengetahuan atas hal supra rasional membutuhkan berbagai 



referensi (baik penelitian terdahulu, jurnal, buku) yang mampu untuk 

memperkuat temuan data penelitian bukanlah data rekayasa. 

 Bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik Ziarah Kubur atau 

Gus Dur untuk memperdalam analisis temuan data dengan teori-teori yang 

dapat dikaitkan untuk menghasilkan pengetahuan baru 

. 
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