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ABSTRAK 

 

Sukma, Selviana Muktining. 2015. Tradisi Grebeg Maulid Nabi Muhammad Saw. 

Dalam Prespektif Pendidikan Islam di Kota Madiun.  

Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Muh.Widda Djuhan, S.Ag M.Si.  

 

Kata Kunci: Tradisi Grebeg Maulid Nabi Muhammad Saw., Pendidikan Islam 

Tradisi merupakan adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) 

yang masih dijalankan dalam masyarakat, seperti perayaan hari besar Agama. 

Dalam ajaran Islam, kegiatan kehidupan manusia dalam bentuk akal budi 

nuraninya harus dibimbing oleh wahyu. Wahyu al-Qur‟an sebagai wahyu terakhir 
yang diturunkan Allah Swt. kepada Rasulullah Saw. menjadi petunjuk 

pembimbing dan menjaga nilai-nilai universal kemanusiaan tersebut sekaligus 

memberikan toleransi perwujudan kebudayaan dan peradaban khusus. Maka dari 

itu teori dalam pendidikan Islam haruslah dilengkapi dengan ayat-ayat al-Quran 

dan atau hadis dan atau argumen (akal) yang menjamin teori tersebut. Seperti 

dalam kirab grebeg maulid nabi Muhammad Saw. yang merupakan tradisi yang 

dijalankan di Kota Madiun untuk memperingati hari kelahiran nabi Muhammad 

Saw. serta penyebaran Islam di Pulau Jawa ini. 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini  dirumuskan sebagai berikut: (1) 

Bagaimana bentuk-bentuk tradisi grebeg maulid nabi Muhammad Saw. yang 

dilaksanakan setiap bulan Maulid? dan (2) Bagaimana nilai-nilai grebeg maulid 

nabi Muhammad Saw. dalam perspektif pendidikan Islam? 

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisa datanya menggunakan tiga 

tahapan, yaitu tahap reduksi data, display dan pengambilan kesimpulan. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Bentuk kegiatan tradisi 

grebeg maulid nabi Muhammad Saw. dimulai dengan ziarah kubur, tahlil, doa 

bersama dan selamatan, kirab atau arak-arakan dari, pemberian tumpeng beserta 

udhek-udhek kepada fakir miskin, dan diakhiri dengan perebutan gunungan. (2) 

Nilai-nilai grebeg maulid nabi Muhammad Saw. dalam perspektif pendidikan 

Islam, yaitu Hablum minannas (hubungan kepada sesama manusia) yang dapat 

terlihat dari hubungan silaturahmi antar masyarakat Kota Madiun, Hablum 

minallah (hubungan kepada Allah Swt.) yang merupakan ungkapan rasa syukur 

akan berkah yang diberikan baik kepada umat Islam secara umum dan kepada 

masyarakat Kota Madiun secara khusus serta bentuk cinta kaum muslimin kepada 

nabinya yakni nabi Muhammad Saw., dan yang terakhir hubungan kepada alam 

dalam bentuk melestarikan dan menjaga keadaan alam di Kota Madiun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Masalah 

Kebudayaan adalah kompleks yang  mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh 

manusia sebagai anggota masyarakat.
1
 Sedangkan tradisi merupakan adat 

kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan 

dalam masyarakat, seperti perayaan hari besar Agama.
2
 Jadi kebudayaan 

mempunyai lingkup yang lebih luas dibanding tradisi jika dilihat dari 

fungsi kegiatan tersebut dalam masyarakat. 

Kebudayaan merupakan wadah tempat hakikat manusia 

mengembangkan diri. Antara hakikat manusia dan pengembangan diri 

(kebudayaan) tersebut terjalin hubungan atau korelasi yang tidak dapat 

dipisahkan.
3
 Kebudayaan ialah cara berpikir dan merasa, menyatakan diri 

dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk 

masyarakat, dalam suatu ruang dan waktu. Kebudayaan meliputi seluruh 

segi kehidupan (luas) dan mengandung ruang dan waktu semenjak lahir 

sampai mati. Kebudayaan meliputi keseluruhan pengetahuan, 

kepercayaan, ketrampilan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan 

kebiasaan manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan yang terdiri 

                                                           
1
  Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

1999), 188. 
2
  Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia, 

tt), 1438. 
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atas buah pikiran, sikap, nilai-nilai dan kebiasaan individu-individu, 

dipelajari berkat hidup mereka dalam lingkungan sosial.
4
 

Dalam Islam pun terdapat delapan bulan yang dinyatakan sebagai 

bulan suci, yaitu Muharram (Suro), Shafar (Sapar), Rabi‟ul Awwal 

(Mulud), Rajab (Rejeb), Sya‟ban (Ruwah), Ramadhan (Poso), Dzulqa‟idah 

(Selo), dan Dzulhijjah (Besar). Pada bulan-bulan tersebut umat Islam, 

khususnya umat Islam Indonesia (Jawa) melakukan banyak ritual atau 

perayaan untuk memperingatinya, dan memang dalam delapan bulan 

tersebut mempunyai arti  penting sehingga harus diperingati. Melalui 

peringatan atau perayaan itu keterkaitan dengan identitas sebagai Muslim 

diekspresikan melalui simbol-simbol tertentu. Makna penting bulan-bulan 

tersebut lebih dapat ditelusuri dalam sejarah Islam daripada dalam kitab 

suci.
5
 

Dalam ajaran Islam, kegiatan kehidupan manusia dalam bentuk 

akal budi nuraninya harus dibimbing oleh wahyu. Akal budi nurani 

manusia memiliki keterbatasan dan dipengaruhi oleh pengalaman, baik 

pengalaman pribadi maupun masyarakat. Sekalipun kegiatan akal budi 

nurani suatu masyarakat telah dianggap berupa kebudayaan atau 

peradaban oleh masyarakat tersebut, dalam pandangan masyarakat lain 

belum tentu dinilai baik. oleh karena itu Allah Swt. menurunkan wahyu 

sebagai pembimbing arah oleh akal budi nurani manusia tersebut agar 

                                                           

 
5
  Kutbuddin Aibak, Fiqih Tradisi Menyibak Keragaman Dalam Keberagaman 

(Yogyakarta: Teras, 2012), 199. 
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tidak berkembang dan melahirkan kebudayaan-kebudayaan yang 

bertentangan dengan nilai-nilai universal kemanusiaan. Wahyu al-Qur‟an 

sebagai wahyu terakhir yang diturunkan Allah Swt. kepada Rasulullah 

Saw. menjadi petunjuk pembimbing dan menjaga nilai-nilai universal 

kemanusiaan tersebut sekaligus memberikan toleransi perwujudan 

kebudayaan dan peradaban khusus.
6
 

Islam sendiri juga berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan 

manusia, ajaran itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber pada al-Quran 

dan hadis serta akal. Jika demikian maka pendidikan Islam adalah 

pendidikan yang berdasarkan al-Quran lebih dahulu, bila tidak ada atau 

tidak jelas di dalam al-Qur‟an maka harus dicari didalam hadis, bila tidak 

juga jelas atau tidak ada di dalam hadis, barulah digunakan akal 

(pemikiran), tetapi temuan akal itu tidak boleh bertentangan dengan jiwa 

al-Quran atau hadis. Oleh karena itu, teori dalam pendidikan Islam 

haruslah dilengkapi dengan ayat-ayat al-Quran dan atau hadis dan atau 

argumen (akal) yang menjamin teori tersebut.
7
 

Dari apa yang diatas dapat dipahami secara keseluruhan jika 

budaya dan Agama kadang-kadang sulit dibedakan dalam pelaksanaan 

sehari-hari. Agama seringkali mempengaruhi pemeluknya dalam bersikap 

maupun bertingkah laku bahkan berpola pikir untuk menyelesaikan 

persoalan-persoalan yang kadang-kadang kurang melihat budaya-budaya 

                                                           
6
   H. Rois Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam (Surabaya: Erlangga, 2011), 186. 

7
 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dala Prespektif Islam (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2001), 12. 
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masyarakat yang sudah ada. Namun, budaya kadang juga menahan diri 

untuk berdiri sendiri dan tidak mau bercampur dengan nilai-nilai yang 

terkandung dalam agama, walaupun tidak jarang sebenarnya memiliki 

kesamaan akan dasar dan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat 

setempat.
8
 Perilaku seperti ini dapat dilihat pada tradisi masyarakat yang 

dinauingi oleh Pemerintahan di Kota Madiun. Mereka melakukan sebuah 

tradisi kirab yang dilakukan pada bulan Rabiul Awal (Mulud). 

Tradisi kirab ini cukup menarik karena pada zaman modern seperti 

sekarang ini khususnya di Kota Madiun yang perkembangan ekonomi dan 

pergaulan masyarakatnya sudah sangat pesat serta nilai-nilai pendidikan 

agamanya semakin rendah karena perkembangan zaman dan kecanggihan 

teknologi. Dengan keadaan masyarakat Kota Madiun yang seperti itu 

ternyata masih ada tradisi yang masih tetap terjaga hingga saat ini yaitu 

kirab grebek maulid nabi Muhammad Saw. dan tradisi ini juga didukung 

oleh masyarakat dan pemerintahan Kota Madiun serta serta ini sudah 

masuk kegiatan rutinan tahunan di Kota Madiun. 

Tradisi yang terus dilestarikan di Kota Madiun ini sangat erat 

hubungannya dengan tradisi sekaten yang dilakukan di Yogyakarta, tradisi 

sekaten ini diselenggarakan tiap tahun oleh kraton dan Pemerintahan 

daerah Yogyakarta. Perayaan sekaten tidak dapat dipisahkan dengan 

garebeg atau grebeg.
9
 Grebeg ini diselenggarakan tiga kali dalam satu 

                                                           
8
  Kutbuddin Aibak, Fiqih Tradisi Menyibak Keragaman Dalam Keberagama, 200. 

9
 Dalam Bahasa Jawa kata garebeg atau grebeg bermakna: suara angin menderu 
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tahun yaitu grebeg Besar bersamaan dengan hari Raya Idul Adha, grebeg 

Mulud bersamaan dengan Maulid Nabi Besar Muhammad Saw. dan 

grebeg Syawal bersamaan dengan hari Raya Idul Fitri.
10

 

Grebeg mulud diselenggarakan dengan upacara sekaten, yaitu 

mengarak gamelan pusaka Keraton ke Masjid Agung/ Masjid Besar 

Kauman selam satu minggu, dan setelah itu dibawa masuk ke dalam 

kraton lagi diakhiri upacara gunungan diarak dari kraton ke masjid 

selanjutnya diperebutkan oleh masyarakat.
11

 Sedangkan kirab grebeg 

Maulid nabi Muhammad Saw. yang dilakukan di Kota Madiun juga 

dilakan arak-arakan tumpeng Jaler dan Estri mulai dari masjid taman Kota 

Madiun dan berakhir di alon-alon Kota Madiun untuk dilakukan upacara 

yang dipimpin oleh Wali Kota Madiun. 

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ Tradisi Grebeg Maulid Nabi Muhammad 

Saw Dalam Perspektif Pendidikan Islam. ” 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini di fokuskan tentang nilai-nilai yang terkandung 

dalam tradisi grebeg maulid nabi Muhammad Saw. yang akan dibaca atau 

dilihat kesejajarannya dengan pendidikan Islam. 

 

                                                           
10

 Wahyuningsih, K.R.T. Madu Kusumo Karya dan pengabdiannya  (Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Investarisasi dan 

Dokumentasi Sejarah nasional, 1983), 14. 
11

  Ibid., 
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C. Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk tradisi grebeg maulid nabi Muhammad 

Saw. yang dilaksanakan setiap bulan Maulid? 

2. Bagaimana nilai-nilai grebeg maulid nabi Muhammad Saw. dalam 

perspektif pendidikan Islam?  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk grebeg maulid nabi Muhammad 

Saw. yang yang dilaksanakan setiap bulan Maulid. 

2. Untuk mengetahui nilai-nilai apa saja yang ada pada grebeg maulid 

nabi Muhammad Saw. dalam perspektif pendidikan Islam. 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah: 

1. Secara Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharap dapat digunakan sebagai 

wacana pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang sosial 
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tentang tradisi grebeg maulid nabi Muhammad Saw. dilihat dari 

prespektif pendidikan Islam. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan Kota Madiun, 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya 

pengembangan dan peningkatan kualitas dan melestarikan warisan 

budaya khususnya untuk daerah Kota Madiun. 

b. Bagi Masyarakat, untuk mendorong rasa cinta kepada nabi 

Muhammad Saw. dengan diadakannya grebeg maulid nabi 

Muhammad Saw. dan dapat mengambil nilai-nilai yang 

terkandung dalam kegiatan ini. 

c. Bagi Peneliti, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan 

yang dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman 

bagi peneliti tentang tradisi grebeg maulid nabi Muhammad Saw. 

dalam perspektif pendidikan Islam. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
12

  Pendekatan ini dipilih 

karena dalam pengumpulan data di Kota Madiun dengan menggunakan 

                                                           
12

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitaif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2003), 3. 
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wawancara, observasi dan dokumentasi. Selain itu penelitian ini lebih 

mementingkan proses daripada hasil. 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif adalah kehadiran peneliti, sebab 

peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk 

itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, 

partisipan penuh sekaligus pengumpul data yang mana informan 

mengetahui bahwa peneliti melakukan penelitian agar mempermudah. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Madiun. Alasan peneliti 

melakukan penelitian ini di Kota Madiun dikarenakan Kota Madiun 

merupakan salah satu Kota yang sudah sangat maju tetapi ternyata 

masih ada tradisi grebeg maulid nabi Muhammad Saw. yang dilakukan 

setiap bulan Maulid dan tradisi ini dinaungi oleh pemerintah dan 

anggarannya sudah masuk APBD dan sudah berlangsung sekitar 7 

tahun lamanya. 

4. Sumber Data 

Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. 

Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata 

dan tindakan sebagai sumber utama, sedangkan sumber data tertulis, 

foto, dan statistik adalah sumber tambahan.
13

 

                                                           
13

 Moleong, Metodologi Penelitian, 112. 
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5. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada 

kondisi yang alamiyah (Natural setting), sumber data primer, dan 

teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (in 

depth interview) dan dokumentasi.
14

 

a. Teknik Observasi 

Observasi adalah sebagai aktifitas untuk memperhatikan 

sesuatu dengan menggunakan alat indra, yaitu melalui penglihatan, 

penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.
15

 

Alasan digunakannya teknik observasi ini salah satunya 

adalah pengamatan didasarkan pada pengalaman secara langsung. 

Selain itu teknik ini memungkinkan peneliti untuk melihat dan 

mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian 

sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. 

Teknik observasi yang peneliti lakukan adalah untuk 

melihat secara langsung bagaimana bentuk kegiatan dari tradisi 

grebeg maulid nabi Muhammad Saw.. Dari observasi, yang didapat 

dipaparkan yaitu tradisi grebeg maulid nabi Muhammad Saw. 

dilakukan arak-arakan mulai dari masjid taman Kota Madiun dan 

berakhir di Alon-Alon Kota Madiun. Dalam kirab tersebut 

diikutsertakan semua sekolah baik negeri maupun swasta dari Kota 

                                                           
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2007), 225. 
15

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktek  (Jakarta: Rineka Cipta, 

1993), 107. 
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Madiun. Dalam penampilannya tiap-tiap sekolah mengeluarkan 

semua kreatifitasnya masing-masing. Tidak lupa pula terdapat ikon 

utama dalam kirab tersebut yaitu tumpeng Jaler dan Estri. 

b. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seseorang yang memperoleh informasi dari seorang 

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan 

tujuan tertentu.
16

 

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan 

adalah wawancara mendalam. Maksudnya adalah peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam sehingga data-

data dapat terkumpul semaksimal mungkin.  

Dalam penelitian ini, orang-orang yang akan dijadikan 

informan adalah: 

1.) Pegawai Dinas Kebudayaan Kota Madiun dan ketua pelaksana, 

untuk memperoleh informasi mengenai tradisi grebeg maulid 

nabi Muhammad Saw. di Kota Madiun. 

2.) Tokoh agama Kota Madiun, untuk mengetahui pandangan 

tradisi ini menurut agama Islam. 

3.) Tokoh masyaratakat/ juru kunci makam taman Kota Madiun 

untuk memperoleh mengetahui tujuan kirab awalnya sebelum 

diwadahi oleh pemerintahan Kota Madiun. 

                                                           
16

 Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 

180-183. 
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4.) Masyarakat Kota Madiun untuk memperoleh tanggapan 

mengenai tradisi grebeg maulid nabi Muhammad Saw. di Kota 

Madiun. 

c. Teknik Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
17

 Teknik 

ini digunakan karena untuk mendukung  kevalidan dari hasil 

wawancara. 

Teknik dokumentasi yang akan dilakukan peneliti bertujuan 

untuk mndapatkan data mengenai: 

1.) Latar belakang diadakannya tradisi grebeg maulid nabi 

Muhammad Saw. 

2.) Tujuan diadakannya tradisi grebeg maulid nabi Muhammad 

Saw. 

3.) Manfaat diadakannya tradisi grebeg maulid nabi Muhammad 

Saw. 

6. Analisi Data 

Teknik analisa data kualitatif adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperlukan dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Sehingga 

dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

                                                           
17

 Yatim Rianto, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surabaya: SIC, 2001), 24. 
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orang lain.
18

 Analisa dilakukan dengan mengorganisasi data, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan 

membuat kesimpulan yang akan dapat diceritakan kepada orang lain. 

Teknik analisa kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan 

Miles dan Huberman menemukan bahwa aktivitas dalam analisa data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan 

datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisa data meliputi data 

reduction, data display, dan conclusion.
19

 

Ketiga tahap ini bisa dijelaskan sebagai berikut: 

a. Reduksi data 

Pada tahap ini, mereduksi data diperlukan untuk membantu 

peneliti dalam menulis semua data hasil lapangan sekaligus 

merangkum, memilih dan memilah hal-hal pokok serta 

menganalisanya. Tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil lapangan, mempermudah 

dalam melacak kembali bila diperlukan, dan membantu dalam 

memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 

 

 

 

                                                           
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2006), 334 
19

 Ibid, 338. 
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b. Display data 

Display data dilakukan agar peneliti tetap dapat menguasai 

data-data yang telah dihimpun dan banyak jumlahnya dengan 

memilah-milah, membuat display ini juga termasuk dalam analisis. 

c. Mengambil kesimpulan dan ferivikasi 

Tahap ini adalah tahap dimana pengambilan kesimpulan 

dan verivikasi dilakukan, hal ini dalam rangka peneliti mencari 

makna data dan mencoba menyimpulkannya.
20

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui 

dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).
21

 

Derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat 

dilakukan pengecekan dengan teknik pengamatan yang dapat 

dilakukan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan 

trianggulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

persoalan atau isi yang sedang dicari. Dari ketiga teknik pengecekan 

keabsahan data tersebut peneliti menggunakan teknik triangulasi 

sebagai berikut: 

a. Triangulasi  

 Adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

                                                           
20

 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), 129-

130. 
21

  Lexy Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 171. 
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pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Triangulasi dibedakan menjadi empat, yaitu : sumber, metode, 

penyidik, dan teori. 

 Penelitin ini menggunakan teknik triangulasi dengan 

pemanfaatan sumber dan penyidik. Teknik triangulasi dengan 

sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai 

peneliti dengan jalan : 

1.) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

2.) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

3.) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang 

waktu. 

 Teknik triangulasi dengan penyidik, artinya dengan jalan 

memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untk keperluan 

pengecekan kembali derajat kepercayaan. Pemanfaatan 

pengamatan lainnya membantu mengurangi kemelencengan 

dalam pengumpulan data. 
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8. Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan 

hasil penelitian tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra lapangan penelitian 

Tahap pra lapangan meliputi: mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut 

persoalan etika penelitian. Adapun perlengkapan yang diperlukan 

dalam tahap ini adalah kamera, perekam suara, buku dan bolpoint. 

b. Tahap pekerjaan lapangan  

Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data 

Tahap analisis data yang meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

9. Sistematika Pembahasan 

Sistematika bertujuan untuk mempermudah para pembaca 

dalam menelaah isi kandungan yang ada didalamnya. Dalam penulisan 

laporan nanti terdiri dari lima batang tubuh, adapun sistematika 

pembahasannya adalah sebagai berikut :  
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Bab Pertama Pendahuluan : berfungsi untuk memberi 

gambaran secara global permasalahan yang dibahas, yaitu terdiri  dari : 

latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab Kedua Kajian Teori dan Telaah Pustaka : berfungsi 

untuk mengetengahkan kerangka awal teori yang digunakan sebagai 

landasan melakukan penelitian yang terdiri dari tradisi grebeg maulid 

nabi Muhammad Saw., tujuan grebeg maulid nabi Muhammad Saw., 

bentuk tradisi grebeg maulid nabi Muhammad Saw.. 

Bab Ketiga Deskripsi Data : Meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian dan deskripsi data, ditulis untuk melanjutkan judul 

penelitian, dimana peneliti mengambil judul di tempat tersebut. 

Bab Keempat Analisis Data : yang berisi tentang gagasan-

gagasan peneliti terkait dengan pola-pola, kategori-kategori, posisi 

temuan terhadap temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan 

penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan. 

Bab Kelima Penutup : berisi tentang kesimpulan dan saran 

yang berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari 

dari laporan penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN  

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

A. Kajian Teori 

1. Kebudayaan dan Tradisi 

Kebudayaan (dalam bahasa Inggris: culture) secara sederhana 

diartikan sebagai suatu cara hidup (way of life) yang merupakan 

komponen penting dalam kehidupan masyarakat atau struktur sosial. 

Selo Soemardjan dan Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai 

semua hasil karya, rasa dan cipta manusia. Kebudayaan berfungsi 

mengatur manusia dapat memahami bagaimana seharusnya bertingkah 

laku, berbuat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masyarakat.
22

 

Pengertian kebudayaan secara istilah menurut para ahli memiliki 

pengertian yang beragam, diantaranya: 

a. Menurut Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi yang dikutip 

oleh Elly M. Setiadi mengatakan bahwa kebudayaan adalah semua 

hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. 

b. Herkovits seperti yang dikutip oleh Elly M. Setiadi mengatakan 

bahwa kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang 

diciptakan oleh manusia.
23

 

                                                           
22

 Khoiriyah, Menggagas Sosiologi Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2012), 69. 
23

 Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar  (Jakarta: Kencana, 2006), 27-28. 
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c. Prof. Dr. Koentjaraningrat mengatakan yang dikutip oleh Djoko 

Widagdho adalah kebudayaan keseluruhan manusia dari kelakuan 

dan hasil kelakuan yang teratur olah tata kelakuan yang harus 

didapatnya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam 

kehidupan masyarakat. 

d. Dr. Moh. Hatta yang dikutip oleh Djoko Widagdho adalah 

mengatakan kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa.
24

 

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kebudayaan adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk 

memenuhi kehidupan dalam masyarakat.  

Dari berbagai macam definisi kebudayaan, ada kesamaan 

penting, yaitu pertama, kebudayaan hanya dimiliki oleh masyarakat 

manusia, kedua, kebudayaan yang dimiliki manusia diturunkan melalui 

proses belajar dari tiap individu dalam kehidupan masyarakat, ketiga, 

kebudayaan merupakan pernyataan perasaan dan pikiran manusia.
25

 

Tradisi (al-turats) menurut Hassan Hanafi seperti yang dikutip 

oleh Zuhairi Misrawi merupakan khazanah kejiwaan (makhzun al-nafs) 

yang menjadi pedoman dan peranti dalam membentuk masyarakat.
26

 

Tradisi masyarakat dapat berupa adat atau budaya masyarakat setempat. 

Tradisi budaya merupakan berbagai pengetahuan dan adat istiadat yang 

secara turun temurun dijalankan oleh masyarakat dan menjadi 

                                                           
24

 Djoko Widagdho, Ilmu Budaya Dasar  (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 19-20. 
25

 Khoiriyah, Menggagas Sosiologi Pendidikan Islam, 70. 
26

 Zuhairi Misrawi, Menggugat Tradisi: Pergulatan Pemikiran Anak NU (Jakarta: Kompas 

Media Nusantara, 2004), 40. 
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kebiasaan yang bersifat rutin. Tradisi masyarakat adalah suatu 

kebiasaan dari aktifitas yang telah berakar dalam kondisi sosial budaya, 

sehingga terjadi semacam rutinitas dan tradisi berbentuk kumpulan ide-

ide, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya yang bersifat 

abstrak tidak dapat diraba atau disentuh. 

Tradisi dan kebudayaan sendiri pada hakikatnya adalah 

manifestasi gagasan-gagasan, simbol-simbol, dan nilai-nilai sebagai 

ungkapan kejiwaan dan perilaku manusia. Dalam mengungkapkan rasa 

keagamaan atau religius sering diwujudkan dalam aneka bentuk simbol-

simbol, tradisi, dan upacara yang biasanya telah mengendap menjadi 

adat dan budaya. Tidak jarang pula dalam upacara-upacara tradisional 

tersebut telah menyatu padu antara ritual dan seremonial, sehingga sulit 

dibedakan yang satu dari yang lain.
27

   

Dari pengertian-pengertian tersebut maka jelas bahwa tradisi 

merupakan warisan leluhur yang masih terus di lestarikan baik berupa 

bentuk amal perbuatan, wujud kepercayaan, karya seni dan lain 

sebagainya. 

Mengacu pada konsep pengertian tradisi yang beragam tersebut, 

dapat diartikan bahwa tradisi merupakan sesuatu yang terus 

berlangsung hingga kini dari masa sebelumnya yang terus di lestarikan 

sebagai bentuk warisan kebudayaan. 

                                                           
27

 Daliman, Upacara Garebek Di Yogyakarta: Arti Dan Sejarahnya  (Yogyakarta: Ombak, 

2012), 1-2. 
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Karena itu tradisi merupakan keseluruhan benda material dan 

gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, 

belum dihancurkan, dirusak, dibuang, atau dilupakan. Di sini tradisi 

hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu.
28

 

Berikut adalah beberapa fungsi dari tradisi: 

a. Tradisi adalaah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam 

kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta di 

dalam benda yang diciptakan dimasa lalu. Tradisi pun 

menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang 

bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang 

dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun 

masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. 

b. Memberikan legimitasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, 

pranata, dan aturan yang sudah ada. 

c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, 

memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan 

kelompok. 

d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, 

ketakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern.
29

 

 

 

 

                                                           
28

  Alimandan, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada, 2004), hal 69-70. 
29

  Ibid., hal 74-76. 
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2. Maulid Nabi Muhammad Saw. 

Menurut catatan sejarah perayaan maulid Nabi Saw. pertama 

kali diprakarsai leh penguasa Arbil, yaitu Raja Mudhoffar Abu Sa‟id 

al-Kubkuri bin Zainuddin Ali bin Buktini. Perayaan maulid pertama 

digelar pada bulan Rabiul Awwal dengan upacara yang sangat meriah, 

dengan menghadirkan para ulama dan kaum sufi.
30

  

Konon Sang Raja menyediakan hidangan 5.000 potong kepala 

kambing bakar, 10.000 potong ayam, 100 kuda, 100.000 Zabady, dan 

30.000 piring yang berisi manisan, dan total biaya/ anggaran yang 

dikeluarkan adalah sebesar 300.000 dinar. Dan Raja juga mempunyai 

tempat khusus untuk tinggalnya para tamu dari penjuru dunia dengan 

total biaya 100.000 dinar setiap tahunnya. Beliau juga menyalurkan 

sumbangan dana untuk perawatan dan kemakmuran Masjidil Haram 

Makkah dan Masjid Nabawi Madinah dan pengairan di Hijaz dengan 

total sekitar 30.000 dinar setiap tahunnya. Dan ini semua di luar 

sedekah-sedekah yang lainnya.
31

 

Setiap tahun, pada bulan Rabiul Awwal sebagian umat Islam di 

belahan dunia tidak pernah absen dari perayaan maulid Nabi Saw. 

Bahkan perayaan ini sudah menjadi adat tersendiri di beberapa daerah 

atau bahkan negara. Momen hari kelahiran Nabi Saw. yang bertepatan 

                                                           
30

  Makhdum Khalid al-Anshar, Meruntuhkan Opini “Khurafat dan Bid‟ah (Jombang: 

Darul Hikmah, 2009), 33. 
31

 M. Masykur Khoir, Hidayah Tuntunan Ibadah Sunnah 12 Bulan (Kediri: Duta Karya 

Mandiri, tt), 60-61. 
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dengan tanggal 12 Rabiul Awwal dipergunakan oleh umat Islam untuk 

semakin meningkatkan kecintaan kepada Nabi Saw. 

Perayaan yang selalu diselenggarkan setiap tahun tersebut 

sudah menjadi pembicaraan menarik sepanjang abad karena terdapat 

kelompok Islam yang membolehkannya, dan ada juga yang 

melarangnya, bahkan mengharamkannya karena menganggapnya 

sebagai Bid‟ah. 32
 

Dalam pandangan kelompok Islam yang mengharamkan dan 

menganggap bid‟ah terhadap perayaan maulid Nabi Saw. karena 

perayaan maulid Nabi dianggap hal yang baru, dan Nabi Saw. 

melarang kita untuk membuat hal yang baru dalam agama ini. Dalil 

yang digunakan adalah hadits Nabi Muhammad Saw. yang diartikan 

secara sempit dan apa adanya.
33

 

 َ ْ اَ ْ َ َ اِ ا َْ ِ ا َ اَ  ا َْ َ اِ ْ ُ ا ََُ َ اَ  ٌا
Artinya:  

“Barang siapa yang membuat hal baru dalam perkara 
(agama) kami, yang bukan termasuk darinya, maka hal itu 

tertolak”. (HR. Bukhori Muslim). 

 

َُُْ ثَ اتََُ   َُُْ ثَ ٍااَوَشَ ااأُُ  ِ ا وَُ ُ ااَ َ اَ  ٌاااوَُ ُ اِ ْ اَ  ٍااِ ْ اَ  ٌااوَُ ُ ا

ِ اا َ   ِااَ  ََ  ٍا   

 

                                                           
32

 Ibid., 53.  
33

 Ibid., 53-54. 
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Artinya:  

“Lebih jeleknya perkara adalah hal-hal yang diperbaharui, 

dan setiap yang diperbaharui adalah bid‟ah, dan setiap bid;ah 
adalah kesesatan, dan setiap kesesatan (tempatnya) di 

neraka”. (HR. An-Nasai). 

 

Terjadi multi penafsiran dalam rangka memahami sabda Nabi 

Saw. apakah sabda Nabi tersebut dipahami bahwa setiap hal yang baru 

dalam agama adalah bid‟ah dan terlarang, atau kah bid‟ah yang 

dimaksud dalam hadits tersebut masih tergolong mujmal (umum) dan 

terdapat mukhossis (pengkhususan)nya, sehingga tidak semua hal yang 

baru dapat dikatakan bid‟ah yang sesat. 

Sebenarnya jauh sebelum Rasulullah Saw. sudah melakukan 

pembagian, bahwa hal yang baru itu terbagi menjadi dua, baik dan 

jelek. 
34

Hal ini sebagaimana sabda Nabi Saw: 

َ ا ََْعَ ُهاِ ْ ا َ ْ اَسَ ااِاْسَ ِماُسَ ً اَ َسَ َ ا َََلُ اَ ْجُ َه اَوَ ْجُ َ ْ اَ ِمَ اِِ

ااِاْسَ ِمااَ ْ َِ ْنا ََ َُْ َ اِ ْ اُ ُج  ِِهْ اَشْ  ٌا َ  َناَ َلْ ِ اَش ًااَوَ ْ اَسَ اِِ

َ اِ ْ ا ََْعِ ِهاِ ْ اَ ْ ِا َ ْنا ََ َُْ َ اِ ْ اَ ْو َاِ اِهْ ااِوْ ُ َه اَوِوْ  َُ ْ اَ ِمَ اِِ

 َشْ  ًا

Artinya:  

“Barang siapa didalam Islam memulai hal baru yang baik, 
maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang 

yang melaksanakan hal itu setelahnya, dengan tanpa 

                                                           
34

 Ibid., 54.  



 

 

25 

 

menurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa 

didalam Islam memulai hal baru yang jelek, maka dia 

menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang 

melaksanakannya setelahnya, dengan tanpa mengurangi dosa 

mereka sedikitpun”. (HR. Muslim dan Ahmad) 

Sabda Nabi di atas ditangkap dengan baik oleh para sahabat 

sehingga tidak terjadi pembid‟ahan diantara mereka, sekalipun 

sebagian mereka melakukan hal yang baru.
35

 

Dalam sebuah hadits yang dikutip oleh Mahdum Khalid Al-

Ashar dari Al-Hafiz Ahmad bin Hajar al-Asqolani yang terdapat dalam 

kitab Bukhari Muslim, memberikan pesan tentang peringatan syukur 

atas datangnya nikmat dan selamat dari petaka. Syukur ini bisa kita 

lakukan dalam setiap tahun, yakni tepat pada hari yang sama. Bentuk 

syukur pun boleh diungkapkan dalam bentuk yang berbeda, seperti 

bersujud, puasa, sedekah atau yang lain. Lalu Ibnu Hajar bertanya, 

adakah nikmat yang lebih besar, jika dibandingkan dengan kelahiran 

Nabi pada bulan Rabiul Awwal ini? 

Perayaan maulid merupakan tradisi turun temurun yang harus 

kita jaga kelestariannya. Nabi sendiri pernah memberi tauladan kepada 

kita berkenaan dengan maulid ini.
36

 Dalam sebuah hadits yang 

diriwayatkan oleh Abi Qotadah disebutkan: 

                                                           
35

 Ibid., 55.  
36

 Al-Anshar, Meruntuhkan Opini “Khurafat dan Bid‟ah, 35-36. 
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ا َََ  لَااِاَ َناَ ُس َلاا َلِ اصل اا َل ا ل  اوسل اُسِعَ اَ ْ اَصْ ِماا :ااثَْ ََْ ِ

َ اا َ ْ  ُا اَوِ ْ ِ ا ُْ  َِلاَ  َا ُاِ ْ ِ اُوِ  ْا  

Artinya:  

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. ditanya tentang puasa hari 
Senin. Beliau menjawab: Pada hari itu aku dilahirkan, dan 

pada hari itu wahyu diturunkan padaku”. (HR. Muslim) 

Anggapan bahwa perayaan (peringatan) maulid Nabi adalah 

amalan bid‟ah, adalah pernyataan yang sangat tidak tepat. Karena 

bid‟ah adalah sesuatu yang baru atau diadakan dalam Islam, yang tidak 

ada landasan sama sekali dari al-Qur‟an dan al-Hadits. Adapun maulid 

walaupun sesuatu yang baru di dalam Islam akan tetapi memiliki 

landasan dari al-Qur‟an dan al-Hadits.
37

 Jadi dapat dikatakan bahwa 

perayaan maulid tidak bertentangan dengan syari‟at, bahkan 

disunahkan. Apalagi jika di dalamnya kita isi dengan bacaan shalawat, 

mambaca diba‟ dan barzanji, bersedekah, dakwah, atau kegiatan 

keagamaan lainnya.
38

 

Untuk pelaksanaan maulid bisa dilakukan kapan saja, dengan 

bentuk acara yang berbeda selama ada nilai ketaatan dan tidak 

bercampur dengan maksiat. Pengkhususan waktu maulid yakni pada 

                                                           
37

 Khoir, Hidayah Tuntunan Ibadah Sunnah 12 Bulan, 55. 
38

 al-Anshar, Meruntuhkan Opini “Khurafat dan Bid‟ah, 37.  
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bulan Rabiul Awwal hanyalah untuk penertiban acara-acara dengan 

memanfaatkan waktu yang sesuai, tanpa ada keyakinan apapun. 
39

 

3. Pendidikan Islam 

Pendidikan adalah suatu proses untuk mengembangkan semua 

aspek kepribadian manusia yang mencakup pengetahuan, nilai, sikap 

dan ketrampilannya.
40

 Menurut John Dewey, pendidikan adalah proses 

pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual, 

emosional ke arah alam dan sesama manusia. Dengan kata lain sebagai 

usaha pengembangan potensi individu.
41

 Dalam arti sederhana, 

pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan 

kebudayaan.
42

 

Istilah pendidikan menurut para ahli didefinisikan sebagai 

berikut: 

a. M.J. Langeveld, pendidikan merupakan upaya manusia dewasa 

membimbing yang belum kepada kedewasaan. 

b. Ahmad D. Marimba, pendidikan sebagai bimbingan atau 

pempinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan 

jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian 

yang utama. 

                                                           
39

 Khoir, Hidayah Tuntunan Ibadah Sunnah 12 Bulan, 56.  
40

 Uyoh Sadullah, Pengantar Filsafat Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2003), 57. 
41

 H. Engkoswara, Dkk, Administrasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), 6. 
42

 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), 1. 
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c. Herman H. Home seorang tokoh pendidikan berpendapat bahwa 

pendidikan harus dipandang secara timbal balik dengan alam 

sekitar, dengan sesama manusia, dan tabiat tertinggi. Pendidikan 

dilihat sebagai suatu proses, karena dengan proses itu seseorang 

(dewasa) secara sengaja mengarahkan pertumbuhan atau 

perkembangan seseorang (yang belum dewasa).  

d. Sahal Mahfud menyatakan bahwa pendidikan pada dasarnya 

merupakan usaha sadar yang membentuk watak dan perilaku 

secara sistematis, terencana, dan terarah. 

e. B.S. Mardiatmadja, pendidikan merupakan suatu usaha bersama 

dalam proses terpadu (terorganisir) untuk membantu manusia 

mengembangkan diri dan menyiapkan diri guna mengambil 

tempat semestinya dalam pengembangan masyarakat dan 

dunianya di hadapan Sang Pencipta. 

f. Dalam prespektif  sosiologi, pendidikan diartikan sebagai proses 

timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya 

dengan teman dan alam semesta. 

Berdasarkan beberapa definisi yang dipaparkan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan merupakan bantuan yang diberikan 

untuk mengembangkan potensi atau kemampuan serta penyesuaian diri, 
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yang dilakukan secara sadar demi terwujudnya tujuan pendidikan itu 

sendiri.
43

 

Dalam berjalannya pendidikan itu sendiri terdapat tiga 

pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan pertama 

menganggap pendidikan sebagai pengembang potensi. Pendekatan 

kedua cenderung melihatnya sebagai pewaris budaya. Sedang 

pendekatan ketiga  menganggapnya sebagai interaksi interaksi dan 

budaya. Ketiga pendekatan itu tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, 

tetapi yang mungkin terjadi adalah salah satunya mendapat penekanan 

(emphasis) lebih banyak sedang yang lain tidak sebanyak itu, namun ia 

juga memegang peranan dalam aspek-aspek tertentu.
44

 

Sedangkan pendidikan Islam sendiri merupakan pendidikan 

yang berkesinambungan. Ini terlihat dari term al-tarbiyah, al-ta‟dib, 

dan al-ta‟lim. Ketiga term tersebut memiliki kesamaan makna. Namun 

secara esensial, setiap term memiliki perbedaan, baik secara tekstual 

maupun kontekstual.
45

 

Pertama, istilah al-Tarbiyah yakni berasal dari rabb.
46

 Kata 

rabb memiliki beberapa arti, antara lain mengasuh, mendidik, dan 

memelihara. Kata tersebut sesuai dengan hadits sebagi berikut: 
47
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Baru, 2003), 70. 
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ااُْوَاَ اُ ْ اَ لَ اَث َثَِ اِخَص ٍلاُ ُبا َِبٌ ُكْ اَوُ ُبااَهِ ا ََْ ِتِ ااّ ا  ا

(اح ا ثا واهاا  ا    )اَوِ َ اَ ِ ااْ ُ ْ اَنِا  

Artinya:  

”Didiklah anak-anakmu atas tiga perkara: mencintai nabimu, 

mencintai ahli keluarganya, dan membaca al-Qur‟an”. (Hadits 

Riwayat al-Dailamy)  

 

Oleh karenanya Allah sebagai pendidik dan pemelihara alam 

semesta maha mengetahui segala kebutuhan makhluknya yang dididik 

dan dipeliharanya dan manusia sebagai wakil Allah di bumi 

(Khalifatullah fi al-ardhi) memiliki tanggung jawab dalam pendidikan. 

Ketika ia berperan sebagai pendidik maka harus mengidentifikasi 

dengan Allah sebagai Rabb al-alamin, yang menjadikan Allah sebagai 

pusat ihwal kehidupan.
48

 

Menurut „Abdur-Rahman an-Nahwali, konsep al-tarbiah 

terdapat empat unsur, yaitu: 

a. Memelihara pertumbuhan fitrah manusia.  

b. Mengarahkan perkembangan fitrah manusia menuju 

kesempurnaanya.  

c. Mengembangkan potensi insani (sumber daya manusia) untuk 

mencapai kualitas tertentu.  
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d. Dan melaksanakan usaha-usaha tersebut secara bertahap sesuai 

dengan irama perkembangan anak.
49

 

Kedua, istilah al-Ta‟lim manurut Rasyid Ridha yakni sebagai 

proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa 

adanya batasan dan ketentuan tertentu.
50

 Argumen ini didasarkan pada  

ayat
51

: 

ااا ااا اا اا اا ااا اا ااا 

 

Artinya:  

”Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami 

kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul 

diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada 

kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu 

Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu 

apa yang belum kamu ketahui.” (Q.S. al-Baqarah: 151) 

 

Kalimat wa yu‟alimmu hum al-kitab wa al-hikmah dalam 

ayat tersebut menjelaskan tentang aktivitas Rasulullah 

mengajarkan tilawat al-Qur‟an kepada kaum muslimin. Menurut 

Abdul Fattah Jalal, apa yang dilakukan Rasul bukan hanya sekedar 

membuat umat Islam bisa membaca, melainkan membawa kaum 

                                                           
49

 Ibid., 27. 
50

 Rasyidin dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan, 27. 
51

 Al-Qur‟an, 2: 151. 



 

 

32 

 

muslimin kepada nilai pendidikan tazkiyah an-nafs (pensucian diri) 

dari segala kotoran, sehingga memungkinkannya menerima al-

hikmah serta mempelajari segala yang bermanfaat untuk diketahui. 

Oleh karena itu, makna al-ta‟lim tidak hanya terbatas pada 

pengetahuan yang lahiriyah, akan tetapi mencakup pengetahuan 

teoritis, mengulang secara lisan, pengetahuan dan keterampilan 

yang dibutuhkan dalam kehidupan, perintah untuk melaksanakan 

pengetahuan dan pedoman untuk berprilaku.
52

 

Dalam argumen  yang agak berbeda, istilah al-ilmu 

(sepadan dengan al-ta‟lim) dalam al-Qur‟an tidak terbatas hanya 

berarti ilmu saja. Lebih jauh kata tersebut dapat diartikan ilmu dan 

amal. 
53

Hal ini berdasarkan ayat berikut
54

: 

ااا ااا اا ااا اا اا ااا  

Artinya:  

“Maka ketahuilah, bahwa Sesungguhnya tidak ada Ilah 

(sesembahan, Tuhan) selain Allah dan mohonlah 

ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang 

mukmin, laki-laki dan perempuan. dan Allah mengetahui 

tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal”. (Q.S. 

Muhammad: 19) 
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Kata fa‟lam (ketahuilah) pada ayat di atas memiliki makna 

sekedar mengetahui (ilmu) secara teoritis yang tidak memiliki 

pengaruh pada jiwa, akan tetapi mengetahui yang membekas dalam 

jiwa dan ditampilkan dalam bentuk aktivitas (amaliah).
55

 

Dan dari semua argumen diatas dapat disimpulkan bahwa 

ilmu pada dasarnya menuntut adanya iman dan iman menuntut 

adanya amal. Tanpa amal, maka ilmu tidak akan berfungsi sebagai 

alat bagi manusia melaksanakan amanat-Nya sebagai khalifah fi al-

ardh.    

Dan istilah yang ketiga, yakni istilah al-ta‟dib mempunyai 

arti pengenalan dan pengakuan yang secara  berangsur-angsur 

ditanamkan ke dalam diri manusia (peserta didik) tentang tempat-

tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan. 

56
Hal ini sesuai dengan hadits yang disandarkan pada Nabi: 

ا ََ ْ َسَ اتَْ اِ ْ ِ ْا  اَ اَ ِ ْا ري

Artinya:  

”Tuhan telah mendidikku, maka Ia sempurnakan 

pendidikanku”. (H.R. al-„Askary dari „Ali r.a) 
 

                                                           
55

 Rasyidin dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan, 29. 
56

 Ibid., 30. 



 

 

34 

 

Kata addaba dalam hadits  diatas dimaknai al-Attas sebagai 

“mendidik” dan “Tuhanku telah membuatku mengenali dan 

mengakui dengan adab yang dilakukan secara berangsur-angsur 

ditanamkan-Nya ke dalam diriku, tempat-tempat yang tepat  bagi 

segala sesuatu di dalam penciptaan, pengakuan tempat-Nya itu 

membimbingku di dalam tatanan wujud dan kepribadian, serta 

sebagai akibatnya ia telah membuat pendidikan yang paling 

baik”.57
 

Maka dari keseluruhan pengertian pendidikan Islam 

terdapat prinsip yakni keseimbangan yang merupakan ciri khas 

pendidikan Islam. Keseimbangan ini  yakni antara jasmani-rohani, 

individu-masyarakat, dunia-akhirat, dan intelektual-emosional. 

Sedangkan pengertian pendidikan Islam scara umum dapat dilihat 

dari apa yang diikemukakan oleh para ahli, antara lain: 

a. Muhammad SA. Ibrahimi (Bangladesh) menyatakan bahwa 

pendidikan Islam adalah: pendidikan Islam dalam pandangan 

yang sebenarnya dalah suatu sistem pendidikan yang 

memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya 

sesuai dengan ideologi Islam, sehingga dengan mudah ia dapat 

membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. 

b. Omar Muhammad al-Toumi al-Syaibani mendefinisikan 

pendidikan Islam dengan: “Proses mengubah tingkah laku 
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individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam 

sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas 

asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam 

masyarakat.” 

c. Muhammad Fadhil al-Jamali mengajukan pengertian 

pendidikan Islam dengan: “Upaya mengembangkan, 

mendorong, serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan 

berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, 

sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang 

berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan.” 

d. Muhammad Javed al-Sahlani dalam al-Tarbiah wa al-Ta‟lim 

Al-Qur‟an al-Karim mengartikan pendidikan Islam dengan: 

“Proses mendekatkan manusia kepada tingkat kesempurnaan 

dan mengembangkan kemampuannya.” 

e. Hasil seminar pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960 

dirumuskan pendidikan Islam dengan: “Bimbingan terhadap 

pertumbuhan rohani dan jasmani manurut ajaran Islam dengan 

hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, 

mengawasi berlakunya semua ajaran Islam.”58
 

4. Tujuan Pendidikan Islam  

Suatu tujuan pendidikan akan tepat apabila sesuai dengan 

fungsinya, maka dari itu kita  harus mengetahui terlebih dahulu fungsi 
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dari pendidikan itu sendiri. Fungsi tujuan pendidikan ada tiga yang 

semuanya bersifat normatif: 

a. Memberikan arah bagi proses pendidikan. Sebelum kita 

menyusun kurikulum, perencanaan pendidikan dan berbagai 

aktivitas pendidikan, langkah yang harus dilakukan pertama kali 

ialah merumuskan tujuan pendidikan. Tanpa kejelasan tujuan, 

seluruh aktivitas pendidikan akan kehilangan arah, kacau bahkan 

menemui kegagalan. 

b. Memberikan motivasi dalam aktivitas pendidikan karena pada 

dasarnya tujuan pendidikan merupakan nilai-nilai yang ingin 

dicapai dan diinternalisasikan pada anak. 

c. Tujuan pendidikan merupakan kriteria atau ukuran dalam evaluasi 

pendidikan.
59

   

Setelah kita mengetahui fungsi dari pendidikan itu sendiri, 

barulah kita dapat melanjutkannya  kepada tujuan pendidikan Islam. 

Menurut beberapa pendapat, pendidikan Islam yaitu: 

a. As-Syaibany, tujuan pendidikan Islam itu adalah persiapan untuk 

kehidupan dunia dan akhirat. 

b. Abdurrahman Shaleh Abdullah menyebutkan ada tiga tujuan 

pokok dari pendidikan Islam tersebut: physical aims (ahdaf 
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jismiyah), spiritual aims (ahdaf ruhiyyah) dan mental aims (ahdaf 

„aqliyyah).60
 

c. Muhammad Fadhil al-Jamaly, tujuan pendidikan Islam menurut 

al-Qur‟an meliputi penjelasan posisi peserta didik sebagai 

manusia di antara makhluk Allah lainnya dan tanggungjawabnya 

dalam kehidupan ini, penjelasan hubungannya sebagai makhluk 

sosial dan tanggungjawabnya dalam tatanan kehidupan 

masyarakat, penjelasan hubungan manusia dengan alam dan 

tugasnya untuk mengetahui hikmah dengan cara memakmurkan 

alam semesta, dan penjelasan hubungannya dengan Khaliq 

sebagai pencipta alam semesta. 

d. Muhammad Athiyah al-Abrasyi, menyimpulkan tujuan 

pendidikan Islam terdiri atas 5 sasaran, yaitu: membentuk akhlak 

mulia, mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat, persiapan 

untuk mencari rizki dan memelihara segi  kemanfaatannya, 

menumbuhkan semangat ilmiah di kalangan peserta didik, dan 

mempersiapkan tenaga profesional yang terampil. 

e. Kongres se-Dunia ke II tentang pendidikan Islam tahun 1980 di 

Islamabad, menyatakan bahwa: “Tujuan pendidikan Islam adalah 
untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian 

manusia (peserta didik) secara menyeluruh dan seimbang yang 

dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran (intelektual), diri 

manusia yang rasional, perasaan dan indera. Karena itu, 

pendidikan hendaknya mencakup pengembangan seluruh aspek 

fitrah peserta didik, aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, 

ilmiah, dan bahasa, baik secara individual maupun kolektif, dan 
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mendorong semua aspek tersebut berkembang ke arah kebaikan 

dan kesempurnaan. Tujuan terakhir pendidikan muslim terletak 

pada perwujudan ketundukan yag sempurna kepada Allah, baik 

secara pribadi, komunikasi, maupun seluruh umat manusia.
61

    

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk membimbing dan 

membina peserta didik  secara maksimal dan bermuara pada 

terciptanya pribadi peserta didik sebagai muslim. 

Secara garis besar tujuan pendidikan Islam dapat dilihat dari 

tujuh dimensi utama, yaitu: 

a. Dimensi hakikat penciptaan manusia 

Dari sudut pandang ini, maka pendidikan Islam bertujuan 

untuk membimbing perkembangan peserta didik secara optimal 

agar menjadi pengabdi kepada Allah yang setia. 

 

b. Dimensi tauhid 

Pendidikan ditujukan kepada upaya untuk membimbing 

dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal agar 

dapat menjadi hamba Allah yang takwa. 

c. Dimensi moral 

Dalam dimensi ini manusia dipandang sebagai sosok 

indvidu yang memiliki potensi fitriyah. Maksudnya bahwa sejak 

lahir, pada diri manusia sudah ada sejumlah potensi bawaan yang 
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diperoleh secara fitraj. Jadi, pada dasarnya manusia merupakan 

mahkluk yang memiliki nilai-nilai moral (senang dengan yang 

baik dan membenci yang buruk). Kecenderungan itu merupakan 

bawaan, sehingga di mana, dan kapan pun kecenderungan 

tersebut akan muncul. 

 

d. Dimensi perbedaan individu 

Tujuan pendidikan diarahkan pada usaha membimbing 

dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, dengan 

tidak mengabaikan adanya faktor perbedaan individu, serta 

menyesuaiakan perkembangannya dengan kadar kemampuan dari 

potensi yang dimiliki masing-masing. 

e. Dimensi sosial 

Mengacu pada kepentingan sebagai makhluk sosial, yang 

didasarkan pada pemahaman bahwa manusia hidup 

bermasyarakat. 

f. Dimensi profesional 

Tujuan dimensi ini diarahkan kepada upaya untuk 

membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik, sesuai 

dengan bakatnya masing-masing, dengan demikian diharapkan 

mereka dapat memiliki keterampilan yang serasi dengan bakat 

yang dimiliki, hingga keterampilan itu dapat digunakan untuk 

mencari nafkah sebagai penopang hidupnya. 
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g. Dimensi ruang dan waktu 

Tujuan pendidikan Islam juga dapat dirumuskan atas dasar 

pertimbangan dimensi ruang dan waktu, yaitu di mana dan kapan. 

Dimensi ini sejalan dengan tataran pendidikan Islam yang 

prosesnya terentang dalam lintasan ruang dan waktu yang cukup 

panjang. Dengan demikian secara garis besarnya tujuan yang 

harus dicapai pendidikan Islam harus merangkum semua tujuan 

yang terkait dalam rentang ruang dan waktu tersebut.
62

 

5. Nilai Pendidikan Islam 

Dalam pendidikan Islam terdapat bermacam-macam nilai Islam 

yang dalam pelaksanaan pendidikan bahkan menjadi suatu rangkaian 

atau sistem didalamnya. Nilai tersebut menjadi dasar pengembangan 

sehingga bisa memberi out put bagi pendidikan yang sesuai dengan 

harapan masyarakat luas. Nilai-nilai pendidikan Islam adalah sifat-sifat 

atau hal yang melekat pada pendidikan Islam yang digunakan sebagai 

dasar manusia untuk mencapai tujuan hidup manusia yaitu mengabdi 

kepada Allah Swt. Nilai-nilai tersebut perlu ditanamkan pada anak 

sejak kecil, karena merupakan masa yang tepat untuk menanamkan 

kebiasaan baik padanya agar mengetahui nilai-nilai agama dalam 

kehidupannya. Adapun nilai-nilai pendidikan dibagi kedalam 3 

macam, yaitu: 

a. Hablum minallah (hubungan kepada Allah Swt.) 
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Hablumminallah adalah suatu perbuatan yang semata-mata 

berhubungan dengan peribadatan kepada Allah Swt. berupa shalat, 

puasa, haji dan lain-lain. Tujuan hubungan manusia dengan Allah 

Swt. adalah dalam rangka pengabdian atau ibadah. Sehingga 

hakikat hubungan manusia dengan Allah Swt. adalah cintanya 

kepada Allah. Firman Allah Swt.
63

: 

ااا ااا اا اا ااا اااااا
Artinya: 

 “Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, 

ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni 

dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”. (QS. al-Imran: 31) 

 

Cinta yang ikhlas seorang manusia kepada Allah akan 

menjadi kekuatan pendorong untuk mengarahkan dalam 

kehidupannya dan menundukkan semua bentuk kecintaan lainnya. 

Dan juga akan membuat manusia menjadi seorang yang cinta 

terhadap sesama manusia, hewan dan seluruh makhluk Allah dan 

seluruh alam semesta.
64

  

1.) Iman, yaitu mempercayai Tuhan YME dengan sepenuh hati. 

Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah 
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senantiasa hadir dan bersama manusia dimanapun manusia 

berada. Ikhlas, yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan 

perbuatan, semata-mata  demi memperoleh keridhaan Allah. 

Salah satu bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah 

adalah ziarah kubur. Dengan ziarah kubur, mengingatkan 

manusia akan kematian. Sebab kembalinya adalah disisi 

Allah. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ziarah kubur 

diartikan sebagai perbuatan melakukan kunjungan ke tempat 

yang dianggap keramat/ mulia (makam) dengan tujuan 

berkirim doa (Depdikbud, 1990: 1018). Secara istilah ziarah 

kubur juga merupakan suatu perbuatan melakukan kunjungan 

ke tempat yang dianggap keramat atau mulia (makan) dengan 

tujuan berkirim doa (Depdikbud, 1990: 1018). Adab 

berziarah kubur menurut Islam adalah: 

a.) Berperilaku sopan dan ramah ketika mendatangi areal 

pemakaman. 

b.) Niat dengan tulus dan ikhlas karena ingin mendapatkan 

ridho dari Allah Swt., bukan untuk meminta sesuatu pada 

orang yang sudah meninggal. 

c.) Tidak duduk , menginjak-injak, tidur-tiduran di atas 

makam orang mati. Tidak melakukan tindakan tidak 

senonoh seperti buang air besar, kencing, meludah, 
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melakukan hubungan suami-isteri, buang sampah 

sembarangan, dan lain-lain. 

d.) Mengucapkan salam kepada penghuni alam kubur. 

e.) Mendoakan dengan ikhlas arwah orang yang telah 

meninggal agar bahagia dan tenang di alam kubur. 

2.) Syukur, yaitu sikap penuh rasa terima kasih atas nikmat dan 

karunia yang dianugerahkan Allah Swt.
65

 Syukur dapat 

terjadi dengan lisan, perbuatan dan dengan hati. Bersyukur 

dengan hati adalah keinginan untuk selalu berbuat kebaikan, 

bersyukur dengan lisan adalah melahirkan rasa terima kasih 

melalui ucapan dalam bentuk pujian (alhamdulillah). Dan 

bersyukur dengan perbuatan adalah mempergunakan nikmat 

Allah menurut aturan Allah Swt.
66

  Firman Allah Swt
67

: 

اا

اااا

ا

Artinya:  

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku 

ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-

Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-

Ku”. (QS. al-Baqarah: 152) 
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Dari ayat diatas dapat dipahami untuk senantiasa 

bersyukur kepada Allah Swt. atas nikmat yang telah 

diberikan dan larangan untuk mengingkari nikmat-Nya. 

 

 

 

b. Hablum minannas (hubungan kepada sesama manusia) 

Allah Swt. menyeru kepada orang-orang yang beriman 

agar saling cinta-mencintai seperti cinta mereka pada diri mereka 

sendiri. Dengan begitu manusia dapat hidup dengan penuh 

keserasian dan keharmonisan dengan sesama. Dan ia harus dapat 

menyeimbangkan cintanya dengan cinta kasih sayang pada orang 

lain, bekerja sama dan memberi bantuan kepada orang lain. Al-

Qur‟an menekankan tentang perlunya kasih sayang dan keakraban 

antara manusia satu dengan manusia lainnya, serta kerja sama 

persatuan dan persaudaraan antar mereka.
68

 Firman Allah Swt.
69

: 

اا ااا اا اا اااا ااا اا ا اا
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اااا اا ااا ااا اا ااااا
Artinya:  

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) 

Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah 

akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa 

Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah 

mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena 

nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara dan kamu 

telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 

menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu 

mendapat petunjuk”. (QS. al-Imran: 103) 

 

1.) Silaturahmi, yaitu pertalian rasa kasih antara sesama 

manusia. Silaturahmi merupakan ibadah yang agung, 

mudah dan membawa berkah. Banyak cara yang bisa 

dilakukan untuk mewujudkan silaturahmi, di antaranya 

dengan berziarah, memberi hadiah, memberi nafkah, 

berlaku lemah-lembut, bermuka manis (senyum), 

memuliakannya dan semua yang manusia itu 

menganggapnya silaturahmi. Firman Allah Swt.
70

: 

 

اا اا ااا ااا اااااا
Artinya:  
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“Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling 

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah 

selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. an-

Nisaa: 1) 

 

Silaturahmi banyak manfaatnya. Diantaranya 

adalah 1) merupakan salah satu tanda dan kewajiban iman; 

2) mendapatkan rahmat dan kebaikan dari Allah Swt.; dan 

3) merupakan salah satu sebab untuk masuk surga dan 

dijauhkan dari api neraka. Sungguh besar manfaat dalam 

melakukan dan menjalin silaturahmi. Oleh karenanya 

silaturahmi harus kita laksanakan jangan sampai terputus. 

Sehingga dengan silaturahmi akan menimbulkan rasa 

persamaan, kebersamaan, dan persaudaraan antar sesama. 

Sedangkan persaudaraan, yaitu semangat  

persaudaraan, antar sesama kaum beriman (ukhuwah 

Islamiyah). Intinya agar manusia tidak mudah 

merendahkan golongan lain. Ukhuwah Islamiyah adalah 

gambaran tentang hubungan antara orang-orang Islam 

sebagai satu persaudaraan, dimana antara yang satu dengan 

yang lain seakan berada dalam satu ikatan. Dan juga 

mempererat tali persaudaraan kepada kerabat yang 

memiliki hubungan nasab. Dan persamaan, yaitu 

pandangan bahwa semua manusia sama harkat dan 
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martabatnya tanpa memandang jenis kelamin, ras ataupun 

suku bangsa. 

Dermawan (menjalankan infaq/ sedekah) adalah 

sikap menolong sesama manusia, terutama mereka yang 

kurang beruntung dengan mendermakan sebagian harta 

benda yang dikaruniakan dan diamanatkan Tuhan kepada 

mereka.
71

  

2.) Toleransi merupakan cara kita memberikan kesempatan 

pada orang lain. Sikap toleransi dapat diwujudkan dalam 

kehidupan sehari-hari diantaranya adalah: 1) tidak 

memaksakan keyakinan kepada orang lain karena tidak 

dibenarkan agama dan akal sehat; 2) sabar dalam 

menghadapi sikap orang-orang yang mendustakan Islam, 

sebagaimana para Rasul terdahulu; 3) bebas menjalin 

hubungan dengan non muslim selama tidak menyangkut 

masalah aqidah dan ibadah. 

3.) Pemaaf, yaitu rasa untuk memafkan orang lain yang 

melakukan perbuatan yang menyinggung perasaan kita. 

Dengan memaafkan diharapkan tidak menimbulkan rasa 

balas dendam pada orang yang telah menyinggung 

perasaan kita. Firman Allah Swt.
72

: 
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ااا ااا ااا ااا اا اااا
Artinya:  

”(yaitu) orang-orang yang menafkahkan 

(hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, 

dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 

mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai 

orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. al-

Imran: 134) 

c. Hubungan kepada Alam 

Islam memandang alam sebagai milik Allah yang wajib 

disyukuri dengan menggunakan dan mengelola alam sebaik-

baiknya, agar dapat memberi manfaat bagi kehidupan manusia. 

Dengan demikian perlu ditanamkan konsep keimanan kepada 

anak sedini mungkin, tentang pentingnya memelihara dan 

menjaga keseimbangan alam, serta memelihara kebersihan dan 

keindahan lingkungan agar tetap nyaman dan indah sebagai 

wujud ketaatan kepada Allah Swt. yang demikian mengantarkan 

manusia untuk bertanggung jawab, sehingga ia tidak melakukan 
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pengrusakan terhadap lingkungan. Sebagaimana firman Allah 

Swt.
73

: 

اااا اااا
Artinya:  

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka 

bumi”. (QS. al-A‟raaf: 56) 

Adanya hubungan yang baik dengan alam, yaitu 

keharmonisan dengan alam, sebab alam memberi kahidupan, 

memberi makanan, tempat berteduh, bahan untuk seni dan sains. 

Oleh karenanya sikap kita terhadap alam adalah menyetu dengan 

alam bahkan menginginkan harmoni dengan alam karena alam 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Dengan berbuat baik pada alam, maka alam pun akan 

memberikan berkah manfaatnya kepada manusia.
74

 Dari sini 

tujuan alam diciptakan adalah bukan untuk disembah maupun 

dimintai pertolongan. Akan tetapi adalah untuk dikelola, 

dibudidayakan, dilestarikan dan dimanfaatkan dalam kehidupan. 

Sehingga pada akhirnya alam diciptakan hanya sebagai fasilitas 

semata bagi manusia untuk mengenal dan lebih mendekatkan diri 

kapada Allah Swt. 
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Dengan demikian jelas bahwa nilai-nilai ajaran Islam 

merupakan nilai-nilai yang akan mampu membawa manusia pada 

kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan manusia baik dalam 

kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Oleh 

karenanya untukmencapai tujuan tersebut harus menjaga 

hubungan baik dengan Allah Swt (hablumminallah), dengan 

sesama manusia (hablumminnannas) dan dengan alam. 

 

 

 

 

 

6. Dasar-Dasar Nilai Pendidikan Islam 

a. Al-Qur‟an75
: 

اا ااا ااااا اااااا اا ااااا ااااا ااا ااااا
Artinya:  

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan 
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 Al-Qur‟an, 96: 1-5. 
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perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya”. (QS. al-Alaq, 96: 1-5) 

 

Ayat diatas dapat dipahami bahwa (seolah-olah) Tuhan 

berkata, hendaklah manusia meyakini akan adanya Tuhan 

Pencipta manusia (dari segumpal darah). Untuk memperkukuh 

keyakinan dan memeliharanya agar tidak luntur, hendaklah 

melaksanakan pendidikan dan pengajaran. 

b. As-sunah 

Rasulullah Saw. bersabda:  

ََْْمُ اا َلُ ا ِِلَج اٍماِ َ اا َ  ِ ا ( واه   ا  اج )َ ْ اَ َتَ اِ ْلًم اَا  

 

 

 

Artinya: 

“Siapa orangnya yang menyembunyikan ilmunya maka 

Tuhan akan mengekangnya dengan kekang berapi”. (HR. 

Ibnu Majah) 

Hadist diatas maksudnya adalah Rasulullah Saw. 

mewajibkan kepada umatnya untuk menyelenggar akan 

pendidikan dan pengajaran.
76

 

c. Ijtihad  
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 H.M. sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam Jilid I (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 25. 
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Kata “ijtihad” serumpun dengan kata “jihad”, yaitu 

keduanya mempunyai akar kata yang sama, yaitu dari kata 

“jahada”, artinya “mengarahkan segala kemampuan”. Ijtihad 

adalah mengerahkan segala kemampuan dengan semaksimal 

mungkin dalam mengungkapkan kejelasan atau maksud hukum 

Islam untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang muncul. Menduduk ijtihad sebagai sumber 

ajaran Islam tidak dapat disejajarkan atau diperlakukan sama 

dengan dua sumber pokok. Ijtihad lebih tepat dikatakan sebagai 

sumber kekuatan, alat atau cara meneropong dua sumber pokom 

itu dalam kaitannya dengan fenomena-fenomena kehidupan.
77

 

 

 

 

7. Materi Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan islam adalah pendidikan yang merujuk kepada 

nilai-nilai ajaran Islam, yang menjadikan al-Qur‟an dan sunnah 

sebagai rujukan dan sumber material pendidikan. Pendidikan agama 

berorientasi kepada pembentukan efektif yaitu pembentukan sikap 

mental peserta didik kearah penumbuhan kesadaran beragama, efektif 

adalah masalah yang berkenaan dengan emosi (kejiwaan)  yang terkait 

dengan suka, benci, simpati antipasi dan lain sebagainya beragama 
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bukan hanya pada kawasan pemikiran tetapi juga memasuki kawasan 

rasa. 

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan 

Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan ketiga 

hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia 

dengan makhluk lain dan lingkungannya. Ruang lingkup Pendidikan 

Agama Islam juga identik dengan aspek-aspek Pengajaran Agama 

Islam karena materi yang terkandung didalamnya merupakan 

perpaduan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. 

Apabila dilihat dari segi pembahasannya maka ruang lingkup 

Pendidikan Agama Islam yang umum dilaksanakan lingkungan adalah: 

a. Pengajaran keimanan 

Pengajaran keimanan berarti proses belajar mengajar 

tentang aspek kepercayaan, dalam hal ini tentunya kepercayaan 

menurut ajaran Islam, inti dari pengajaran ini adalah tentang rukun 

Islam. 

b. Pengajaran akhlak 

Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang 

mengarah pada pembentukan jiwa, cara bersikap individu pada 

kehidupannya, pengajaran ini berarti proses belajar mengajar dalam 

mencapai tujuan supaya yang diajarkan berakhlak baik. 

c. Pengajaran ibadah 
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Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang segala bentuk 

ibadah dan tata cara pelaksanaannya, tujuan dari pengajaran ini 

agar siswa mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. 

Mengerti segala bentuk ibadah dan memahami arti dan tujuan 

pelaksanaan ibadah. 

d. Pengajaran fiqih 

Pengajaran fiqih adalah pengajaran yang isinya 

menyampaikan materi tentang segala bentuk-bentuk hukum Islam 

yang bersumber pada Al-Quran, sunnah, dan dalil-dalil syar'i yang 

lain. Tujuan pengajaran ini adalah agar siswa mengetahui dan 

mengerti tentang hukum-hukum Islam dan melaksanakannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

 

e. Pengajaran Al-Quran 

Pengajaran Al-Quran adalah pengajaran yang bertujuan 

agar siswa dapat membaca Al-Quran dan mengerti arti kandungan 

yang terdapat di setiap ayat-ayat Al-Quran.Akan tetapi dalam 

prakteknya hanya ayat-ayat tertentu yang di masukkan dalam 

materi Pendidikan Agama Islam yang disesuaikan dengan tingkat 

pendidikannya 

f. Pengajaran sejarah Islam 
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Tujuan pengajaran dari sejarah Islam ini adalah agar siswa 

dapat mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan agama 

Islam dari awalnya sampai zaman sekarang sehingga siswa dapat 

mengenal dan mencintai agama Islam.
78

 

B. Telaah Pustaka Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian sebelumnya oleh Rifqi Fauziyahn (210309108) 

yang menyelesaikan skripsinya pada bulan Juli Tahun 2013 dengan 

penelitian berjudul “ Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung 

Dalam Tradisi Keduk Bedji di Desa Tawun Kecamatan Kasreman 

Kabupaten Ngawi “ 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tradisi Keduk Bedji 

dimulai dengan nyadran, pembukaan mandi, selametan, membersihkan 

sendang, penyelaman, penyeberangan sesaji, kecetan dan selametan yang 

diakhiri dengan perebutan gunungan. Selain itu nilai-nilai pendidikan 

Islam dalam tradisi Keduk Bedji memuat ajaran Islam, yaitu hubungan 

manusia dengan Allah, terwujud pada rasa syukur atas berkah berupa 

sumber mata air. Hubungan manusia dengan manusia, dengan semangat 

gotong-royong tercipta kebersamaan, kekompakan, kerukunan, 

mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi dalam melaksanakan Keduk 

Bedji. Dan hubungan manusia dengan alam, memelihara sumber mata air 

agar tetap bersih. 
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Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Muh. Muhaiminul Ikhsan 

(210310083) yang menyelesaikan sripsinya pada bulan April Tahun 2014 

dengan penelitian berjudul “ Nilai-Nilai Pendidikan Aqidah Akhlaq 

Yang Terkandung Dalam Tradisi Piton-Piton (Studi Kasus Tradisi 

Piton-Piton di Desa Cararejo Kecamatan Sampung  kabupaten 

Ponorogo)” 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tradisi piton-piton 

yang ada di Desa Carangrejo Kec. Sampung Kab. Ponorogo yaitu acara 

yang dilakukan untuk memperingati hari ketujuh bulan dari kelahiran 

anak.  Prosesi tersebut dimulai dari membaca beberapa ayat al-Qur‟an dan 

Shalawan Nabi, setelah itu kegiatan tradisi Jawa, yaitu anak dipandu oleh 

ibunya berjalan melalui jadah 3 warna, anak dituntun untuk mendaki 

tangga yang terbuat dari tebu, setelah anak turun dari tangga, ia dituntun 

berjalan di atas tanah, kemudian anak dimasukkan ke dalam kurungan 

ayam. Selanjutnya,  anak dimandikan dengan air bunga, harapannya agar 

bisa mengharumkan nama keluarga. Proses kegiatan yang terakhir adalah 

anak dipakaikan baju yang indah kemudian digendong 7 orang yang 

terakhir ibu kandungnya dan dipegangi kaki ayam. Selanjutnya, nilai-nilai 

pendidikan Aqidah Akhlaq yang terkandung dalam tradisi piton-piton 

adalah nilai tauhid yaitu tentang keimanan terhadap rukun Islam, kegiatan 

membaca beberapa ayat al-Qur‟an, dan bershalawat, nilai dermawan yaitu 

anak diajarkan sikap saling tolong menolong dengan menyebarkan uang 

dan bershadaqah, nilai  kepercayaan kepada Allah Swt.secara lahir 
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maupun batin, serta nilai moral pada beberapa kegiatan tradisional yang 

mempunyai hubungan dengan ajaran Islam serta melatih pembetukan 

Akhlaq yang mulia melalui kegiatan-kegiatan tersebut. 
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Asal Mula Kota Madiun 

Daerah Madiun yang memiliki kehidupan sejak jaman 

prasejarah ditandai dengan Pacitan Cultural Stone dan Sampung 

Cultural Bone terus berkembang mamasuki jaman sejarah dengan 

pusat-pusat kebudayaan baru dari selatan ke utara seperti jalan air 

Bengawan Madiun mengalir dari selatan ke arah utara dan sejak abad 

XVI pusat itu berlokasi disekitar Kota Madiun sekarang. 

Pangeran daerah Demak yaitu Raden Patah secara biologis dan 

dinastis merasa sebagai ahli waris Majapahit, karena itu pada sekitar 

tahun 1500 dengan bantuan berbagai daerah. Sultan Demak ketiga 

sekaligus juga yang terakhir, Sultan Trenggana mangkat pada tahun 

1546 di medan perang dalam usahanya menahlukkan Pasuruhan. 

Peristiwa itu membawa akibat pertikaian antar keturunan daerah 

Demak yang memuncak menjadi perang saudara untuk 

memperebutkan tahta kerajaan. Beberapa orang wali terutama Sunan 

Kudus tidak berhasil mencegah terjadinya pertikaian ini hingga 

menimbulkan korban gugurnya Sunan Prawata putera Sulung Sultan 

Trenggana dan Pangeran Hadiri putra menantu Sultan Trenggana, dan 

yang keluar sebagai pemenang adalah Pangeran Hadiwidjaja putra 
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menantu Sultan Trenggana. Dalam tahun itu pula lah Pangeran 

Hadiwidjaja diresmikan sebagai Sultan dan menetapkan Pajang 

sebagai pusat kerajaan. Pada waktu yang bersamaan juga dilantiklah 

putra bungsu Sultan Trenggana yang bernama Pangeran Timur 

menjadi Bupati di Purabaya yang kemudian berubah menjadi  nama 

Madiun. 

Suatu kegiatan penting dalam pemerintahan di Madiun adalah 

pemindahan  pusat pemerintahan dari utara ke selatan ke Desa Kuncen 

sekarang, berlangsung pada tahun 1575 setelah tuhjuh tahun berkuasa. 

Pemindahan itu didorong berbagai alasan yaitu bupati Pangeran Timur 

ingin mempunyai tempat sebagai peringatan atas kuasanya sebagai 

Bupati karena jika tetap menempati kota lama tampat kedudukan yang 

erat kaitannya dengan Kyai Reksa Gati yang hanya berlaku sebagai 

pengawas bukan Bupati, keadaan stempat ikut menentukan karena 

tempat yang baru tersebut memiliki banyak fasilitas penunjang yang 

dapat menjamin ketahanan kota, diapitnya tempat tersebut oleh sungai 

Gandong dan Catur yang memimiliki arti kepentingan strategi dan 

ekonomi mengingat bahwa kedua sungai itu merupakan jalan simpang 

lalu lintas besar Kali Madiun, tanah diselatan lebih banyak berupa 

daratan kering berbeda dengan sebelah utara yang berupa rawa-rawa 

yag keadaan demikian berpengaruh terhadap kegiatan secara 

masyarakat secara keseluruhan, dan yang terakhir adalah sosial dan 
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ekonomi dan mekanisme keseluruhan selatan lebih penting daripada 

utara yang meliputi kabupaten Purabaya secara keseluruhan. 

Pada tahun 1586 Pajang runtuh akibat serangan Mataram, 

namun perang yang dimenangkan Mataram ini tidak membuat 

Purabaya takluk kepada Mataram. Pangeran Timur menyatakan bahwa 

Prabaya sebagai Kabupaten berdri bebas tidak ada ikatan hierarkis 

dengan Mataram bahkan merasa menjadi ahli waris tahta Pajang. 

Pendirian Purabaya ini mendapat dukungan penuh dari para Bupati 

daerah Mancanegara Timur dan bersedia membantu dalam hal 

apapun.pertemputan antara Mataram dan Purabaya tidak dapat 

dielakkan lagi, maka dilakukanlah beberapa kali penyerangan. Untuk 

penyerangan pertama dan kedua berhasil digagalkan hingga akhirnya 

penyerangan ketiga yang sudah diperhitungkan waktu dan tempat yang 

sangat baik. hingga akhirnya Purbaya mengalami kekalahan. 

Kekuasaan pemerintahan Kabupaten Madiun diserahterimakan kepada 

puterinya raden Aju Retno Dumilah sebelum Purabaya dikalahkan 

hingga Raden Aju Retno Dumilah dibawa masuk ke istana Mataram 

Plered (Jogjakarta). Sejak saat itulah Madiun ada di bawah kekuasaan 

Kerajaan Mataram atau nama lainnya kerajaan Surakarta. 

Dalam masa pemerintahan Mataram terdapat dua peristiwa 

besar yang menjurus ke arah perang saudara yakni perang trunodjojo 

dan perang surapati. Perang Trunodjojo terjadi pada tahun 1676 yang 

pada saat itu wilayah daerah Kabupaten Madiun dibawah kekuasaan 
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Bupati Kyai Irodikromo atau Pangeran Adipati Balitar dan setelah satu 

tahun terjadinya perang tersebut Bupati Tumenggung Balitar Tumapel 

wafat di tahun. Saat perang tersebut sebenarnya masyarakat Madiun 

memihak kepada Pangeran Trunodjojo dan menentang kekuasaan 

Mataran dikarenakan Mataram mau bersahabat dengan bangsa Belanda 

yang mempunyai niat jahat hendak menguasai daerah Mataram yang 

terkenal subur. Niat buruk ini diketahui dari isi perjanjian yang banyak 

merugikan Mataram dan oleh sebab itu pula Madiun tidak mau 

membantu Mataram saat terjadi kekalutan. 

Perang yang kemudian terjadi adalah perang Suropati yang 

timbul karena ikut campurnya Kompeni Belanda dalam mengurus 

pemerintahan di Kerajaan Mataram yang mengakibatkan makin 

sengsaranya rakyat kecil di wilayahnya hingga munculah Untung 

Suropati seorang anak dari Bali yang berusaha memberantas hakekat 

pemerasan yang dilakukan oleh Kompeni Belanda. Perang ini terjadi 

antara Untung Suropati melawan Kompeni Belanda dibawah pimpinan 

Kapten Tack yang peperangan ini dimenangkan oleh Untung Suropati 

dan terbunuhnya Kapten Tack. 

Dari peperangan tersebut pihak Mangkubumi dan Raden Mas 

Said yang didukung rakyat Kabupaten Madiun dengan Panglima 

Prawirosentiko mendapat banyak kemenangan dan dapat mengusai 

sebagian besar daerah Mataram. Susuhunan Paku Buwono III 

mambuat suatu perjanjian yang dinamakan Perjanjian Gianti tetapi 
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pemerintah Kabupaten Madiun tidak terpengaruh bahkan ketentuan 

pasal-pasalnya sama sekali tidak dihiraukan, Bupati Madiun Pangeran 

Mangkudipuro tidak mau mengakui bahwa Mataram Islam ini hak 

milik Kompeni Belanda (VOC). Berdasarkan perjanjian Gianti, 

kerajaan Mataram dipecah menjadi dua sesuai dengan jumlah desa dan 

penduduknya. Dengan demikian daerah itu sebagian bernama 

Surakarta Hadiningrat bagi Susuhunan dan sebagian bernama 

Yogyakarta Hadiningrat bagi Sultan. 

Pada masa Bupati Pangeran raden Rangga Pawirasentika yang 

semula sebagai bangsawan keturunan Surakarta pada saat 

pemerintahan Paku Buwono II dan III sebelum menjadi Bupati Madiun 

merupakan tangan kanan dan keluarga dekat Sultan Hamengkubuwono 

I serta satu-satunya orang kepercayaan Sultan. Raden Rangga 

Prawiradirja tidak hanya sebagai Bupati Madiun tetapi juga diangkat 

sebagai Bupati Wedono untuk Macanegara Timur dengan nama baru 

Pangeran Ronggo Prawirodirdjo I. Ia pun tetap menempati istana 

Kabupaten yang lama bekas istana Pangeran Mangkudipura di 

Kranggan.
79
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2. Keadaan Geografis Kota Madiun 

Kota Madiun adalah daerah tingkat dua di Provinsi Jawa 

Timuur yang terletak pada 111˚BT-112˚BT dan 7˚LS-8˚LS. Wilayah 

Kota Madiun berada di tengah atau dikelilinggi wilayah Kabupaten 

Madiun. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan madiun, sebelah 

selatan berbatasan dengan Kecamatan Geger, sebelah timur berbatasan 

dengan Kecamatan Wungu, dan sebelah barat berbatasan dengan 

Kecamatan Jiwan. 

Luas wilayah Kota Madiun 33,23 km² terbagi menjadi 3 

kecamatan, yaitu Kecamatan manguharjo dengan luas wilayah 10,04 

km², Kecamatan Taman 12,46 km², dan Kecamatan Kartoharjo 10,73 

km². Tinggi daratan wilayah Kota Madiun rata-rata 69 meter diatas 

permukaan air laut.
80

 

3. Kependudukan Kota Madiun 

Jumlah penduduk Kota Madiun tahun 2013 adalah 174.114 

jiwa, dengan sebaran 28,89 persen penduduk tinggal di Kecamatan 

manguharjo, sebesar 42,50 persen penduduk tinggal di Kecamatan 

Taman, dan sebesar 28,91 persen penduduk tinggal di Kecamatan 

kartoharjo. 
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Kecamatan Taman adalah wilayah yang paling padat 

penduduknya, yaitu mencapai 5.940 jiwa per km², sementara 2 

kecamatan lainnya, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan 

Kartoharjo memiliki kepadatan penduduk masing-masing 5.010 orang 

per km². Secara keseluruhan kepadatan penduduk Kota Madiun adalah 

5.240 orang per km².
81

 

4. Keagamaan Kota Madiun 

Keagamaan Kota Madiun berdasarkan tiap-tiap Kecamatan 

adalah Kecamatan Taman yang memeluk agama Islam berjumlah 

79.138, Katolik 2.877, Kristen 5.541, Hindu 90, dan Budha 534.
82

 

Kecamatan Kartoharjo yang memeluk agama Islam 52.120, Katolik 

1.813 Kristen 3.013, Hindu 55, dan Budha 82.
83

 Kecamatan 

Manguharjo yang memeluk agamaIslam 55.740, Kristen 3993, Katolik 

2.031, Hindu 96, dan Budha 223.
84
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Latar Belakang Diadakannya Tradisi Grebeg Maulid Nabi 

Muhammad Saw. di Kota Madiun 

Pada Tahun 1753-1785, pada waktu itu pemerintahan 

dipegang/ dipimpin oleh Raden Rangga Prawirasentika. Diawali dari 

gejolak Kesultanan Demak Bintara, pemerintahan di pindah ke 

Surakarta Hadiningrat bertepatan dengan adanya “Perjanjian Giyanti” 

pada tahun 1755. Berakhir Kasunanan Surakarta Hadiningrat dibagi 

menjadi dua, yaitu: Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan 

Yogyakarta Hadiningra yang dipimpin/ dikuasai oleh Kanjeng Sultan 

Hamengkubiiwono I. 

Timbullah  kebijaksanaan kanjeng Sultan Hamengkubuwno I, 

mewisuda saudaranya yaitu Raden Rangga Prawirasentika menjadi 

Bupati Madiun dengan pangkat utama Bupati di wilayah timur, sebagai 

kemauan/ keinginan para Bupati di wilayah timur yang sekarang 

dibawah wilayah Jawa Timur dan mendapat gelar Raden Rangga 

Prawiradirdja I.  

Bertugas membantu pekerjaan Keraton. Kanjeng Sultan 

Hamengkubowono I diangkat sebagai salah satu ulama Sentono, yaitu 

Kanjeng Kyai Misbach dari keturunan kanjeng Sunan Tembayat yang 

mendapat kewajiban sebagai penasehat Bupati dan mengusahakan 
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bumi perdikan Taman, serta menyebarkan agama Islam di Madiun dan 

wilayah sekitar kanan kirinya. 

Mengawali untuk menyempurnakan Syiar agama Islam, 

kanjeng Kyai Misbach mendirikan masjid di bumi perdikan dan setiap 

tahun diadakan pagelaran memperingati kelahiran kanjeng Nabi 

Muhammad Saw. mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Kasultanan 

Yogyakarta Hadiningrat. Dengan Sebutan “Grebeg Maulid Nabi 

Muhammad Saw” bertempat di masjid merdeka madiun mengikuti 

arahan dari awal yang memiliki sifat Sidiq, Amanah, Tabliq dan 

Fatonah agar bisa membuka membuka kemauan hati menuju 

pembangunan Madiun dan menyebarnya di sisi kanan kirinya. Dengan 

harapan menemukan jalan hidup yang bahagia/ mulia selaras/ sesuai 

dengan Firman Allah Swt. pada surat al-Hujarat ayat 13 yang 

berbunya: “sebetulnya orang yang lebih mulia, adalah orang yang 

bertaqwa” 

Sebenarnya di masjid juga sering diadakan acara “Khataman 

Nabi” sebagai peringatan bagi umat bahwa Nabi Muhammad benar-

benar sebagai Nabi akir  yang mengajarkan ajaran agama Islam dengan 

sempurna dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Saw. 

Dengan begitu umat Islam sudah tidak ragu-ragu lagi untuk 

menyempurnakan Iman dan Taqwa. Selanjutnya, pelaksanaan acara 

“Grebeg Maulid Nabi Muhammad Saw” sudah diangkat menjadi aset 
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budaya serta pariwisata Kota Madiun, diakhiri pelaksanaanya dengan 

diarak/ diboyong ke alon-alon Kota Madiun tanpa meninggalkan bumi 

situs. Dimulai berangkatnya Gunung Jaler dengan Gunung Estri 

melengkapi buceng/ tumpeng bersusun, tetap dari masjid taman Kota 

Madiun.
85

 

2. Bentuk Kegiatan Dalam Tradisi Grebeg Maulid Nabi Muhammad 

Saw.  

Tradisi grebeg maulid nabi Muhammad Saw. ini dilakukan 

salah satunya dengan bentuk kirab atau arak-arakan. Hal ini sesuai 

dengan wawancara kepada Bapak Surjadi selaku imam utama masjid 

taman Kota Madiun sebagai berikut: 

Karena orang terdahulu menyukai sesuatu yang ramai dan para wali pun 

menggunakan kesempatan ini untuk menyiarkan agama Islam maka 

diadakanlah kirab atau arak-arakan ini yang tujuannya merupakan peringatan 

atas kelahiran Nabi terakhir yaitu nabi Muhammad Saw. sebagai utusan 

Allah Swt.
86

 

 

Hal ini senada dengan hasil wawancara dari Bapak Sugeng 

Anshori selaku takmir masjid taman Kota Madiun sebagai berikut: 

Walaupun tujuannya adalah memperingati kelahiran nabi Muhammad Saw. 

juga bertujuan sebagai media dakwah dengan cara menyelipkan grebeg ini ke 

dalam kegiatan orang-orang terdahulu.
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Grebeg maulid nabi Muhammad Saw. di Kota Madiun 

dilakukan salah satunya dengan bentuk kirab dikarenakan untuk 

mengajak orang terdahulu masuk ke dalam Islam secara berlahan-

lahan maka diselipkanlah ajaran agama Islam. Direalita kehidupan 

sekarang hal ini juga masih berpengaruh karena dengan diadakannya 

kirab tersebut para masyarakat khususnya Kota Madiun akan mengerti 

dan mengetahui hari kelahiran Nabi Muhammad Saw. sehingga 

masyarakat  lebih dapat memupuk keimanan karena mereka 

mengetahui bagaimana nabi Muhammad dan para walisongo 

menyebarkan ajaran agama Islam ini di pulau Jawa dan diikuti oleh 

dukungan dari para sultan dan raja-raja terdahulu 

Adapun susunan  acara dalam grebeg maulid ini adalah sebagai 

berikut: 

Sebelum hari inti kegiatan grebeg ini tepatnya pada hari Jum‟at 

tanggal 02 Januari 2015, ketika akan mengadakan grebeg maulid nabi 

Muhammad Saw. ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para 

pegawai dan orang-orang penting di Kota Madiun, diantaranya: pada 

sore hari diadakan ziarah kubur oleh para pegawai pemerintahan dan 

orang-orang penting di Kota Madiun ke makam Raden Prawirasentika 

dengan maksud untuk mendoakannya. Hal tersebut senada dengan 

pernyataan Ibu Sumiati, SH, selaku Kepala Seksi Kesenian 

Masyarakat, Sejarah, Nilai-nilai Tradisi Museum dan Purbakala adalah 

sebagai berikut: 
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Sehari sebelum acara inti tradisi kirab grebeg maulid nabi Muhammad ini 

diadakan ziarah kubur yang bertujuan untuk mendoakan orang-orang yang 

sudah mendahului kita diantaranya arwah bupati Madiun dan kyai misbach 

serta dapat  mengingatkan kita semua bahwasannya nanti kita akan 

meninggal dan kembali pada sisi Allah sehebat apapun dan setinggi apapun 

jabatan kita di muka bumi ini.
88

 

 

Selanjutnya dilakukan kegiatan di malam hari yakni tahlil, doa 

bersama dan selamatan di masjid kuno taman Kota Madiun dilanjut 

dengan begadang hingga  keesokan harinya. Begadang ini tidak hanya 

sekedar begadang melainkan mempersiapkan keperluan yang akan 

dipergunakan keesokan harinya. 

Kegiatan inti dilakukan pada hari Sabtu yang dimulai pada 

pukul 07.30 dengan persiapan pemberangkatan prosesi kirab dari 

masjid kuno taman ke alon-alon Kota Madiun. Setelah semua 

dipastikan telah siap maka mulailah dilakukan upacara 

pemberangkatan kirab gunungan Jaler-Estri dari masjid kuno taman ke 

balai Kota dengan prosesi: 

a. Pembacaan doa yang dilakukan oleh salah satu ulama dari masjid 

Taman Kota Madiun 

b. Sambutan dari camat Taman Kota Madiun 

c. Pemberangkatan kirab gunungan Jaler-Estri oleh camat Taman 

Kota Madiun 

d. Pemberangkatan dari masjid taman menuju Balaikota dengan 

formasi barisan sebagai berikut: 
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1.) Voorrijder (Patwal) dari Polres Madiun Kota 

2.) Mobil publikasi dari bagian humas protokol dinas Kebudayaan 

3.) Drumband dengan susunan MIN Manisrejo dari masjid taman 

hingga BCA, selanjutnya digantikan oleh MIN Demangan dari 

BCA hingga Balaikota, dan yang terakhir SMPN 7 Madiun dari 

Balaikota hingga alon-alon. 

4.) Pembawa spanduk tema dari siswa SMAN 2 Madiun 

5.) Pembawa umbul-umbul dari siswa SMAN 1,3,4,5,6 Madiun 

6.) Peraga wali sanga 

7.) Kereta gunungan Jaler dan Estri 

8.) Penandu gunungan Jaler dan Estri 

Ketiga tugas tersebut dilakukan oleh seniman Kota  Madiun 

9.) Mobil hadrah dari “Gilang Islami” dari desa Winongo Kota 

Madiun 

10.) Peraga camat dan lurah (Pembawa Tumpeng) dari siswa    

SMKN 1 Madiun sebanyak 30 siswa 

11.) Pramuka dari Kwarcab Kota Madiun 

12.) Mobil  kesehatan/ ambulans dari DKK Kota Madiun 

Sesampainya di Balaikota Madiun ada tambahan formasi yakni 

dari siswa/siswi pendukung kirab berbusana muslim dari siswa/ siswi 

SMP, SMA/SMK/MA Negeri yang ada di Kota Madiun. Dan 

selanjutnya dari petugas pasrah dari guru MTsN Madiun. Kedua  
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tambahan formasi ini diletakkan setelah pembawa umbul-umbul 

sebelum peraga wali sanga. 

Sedang kegiatan di dalam alon-alon sendiri juga sudah dimulai 

bertepatan dengan kegiatan pemberangkatan di masjid taman Kota 

Madiun. Kegiatan yang dilakukan di alon-alon ini dihadiri oleh Wali 

Kota Madiun dan para undangan ditambah dengan kakang senduk 

Kota Madiun. Kegiatan pra acara yang dilakukan di alon-alon dimulai 

pukul 07.00 dengan karawitan anak dari SDN 01 Nambangan Kidul. 

Selanjutnya pembukaan pameran karya seni yang dilanjutkan 

peninjauan stan pameran dengan ditandai pengguntingan melati oleh 

Ibu Wali Kota Madiun. Setelah itu persembahan gendhing-gendhing 

karwaitan dari SDN 01 Nambangan Kidul yang dilanjutkan dengan 

display Drum Band dari SDN 05 Madiun Lor. 

Selesainya beberapa penampilan tadi menandakan sudah 

sampainya kirab atau arak-arakan gunungan Jaler dan Estri di alon-

alon. Dengan sampainya arak-arakan yang membawa gunungan Jaler 

dan Estri tersebut maka dilakukanlah pembukaan prosesi oleh 

pembawa acara kegiatan dan laporan dari ketua panitia Bapak Suyoto 

S.IP yang merupakan Kepala Dinas Dikbudmudora, dilanjutkan 

dengan sambutan dari Bapak Walikota Madiun H. Bambang Irianto 

SH, MM dengan penugasan untuk mengumandangan gamelan sekaten. 

Setelah sambutan dari Walikota tersebut barulah gunungan Jaler dan 

Estri beserta barisan para pendukungnya masuk ketempat yang telah 
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disediakan yakni tepat pertengahan alon-alon Kota Madiun sehingga 

para penonton dan undangan yang hadir dapat melihanya secara jelas 

prosesi inti tersebut. Setelah gunungan Jaler dan Estri beserta barisan 

para pendukungnya telah berada ditempat yang telah disediakan maka 

dibacakanlah sejarah singkat terjadinya prosesi tradisi grebeg maulid 

nabi Muhammad Saw. yang diwakili oleh ketua pepadi Kota madiun 

Drs. Soegito.   

Selesainya pembacaan sejarah singkat terjadinya prosesi tradisi 

grebeg maulid nabi Muhammad Saw., gunungan Jaler dan Estri serta 

buceng pisungsung ini diserah-terimakan kepada Ulama Bapak KH. 

Mufroid Aida untuk dibacakan doa kepada Tuhan seraya memohon 

berkah bagi masyarakat, utamanya masyarakat Kota Madiun. Buceng 

pisungsung dalam tradisi ini ada 30 buceng dan salah satunya oleh 

Ulama tersebut disampaikan kepada Bapak Walikota  Madiun dan 

diteruskan kepada warga masyarakat Kota Madiun yang telah ditunjuk. 

Sesuai dengan pernyataan Ibu Sumiati, SH, selaku Kepala Seksi 

Kesenian Masyarakat, Sejarah, Nilai-nilai Tradisi Museum dan 

Purbakala adalah sebagai berikut: 

Buceng tersebut diberikan kepada masyarakat kota madiun yang ditunjuk 

dari perwakilan beberapa kecamatan. Yang ditunjuk untuk menerima 

buceng ini adalah masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dilakukan selain 

sebagai sedekah juga untuk menghindarkan keributan. Karena dahulunya 

diberikan bebas tetapi malah berakibat fatal dengan tidak tertibnya kegiatan 

tersebut dan ada beberapa yang terluka.Selain buceng juga ada udhik-udhik 

(sedekah) dari bapak walikota.
89
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Gunungan Jaler dan Estri pun mulai dikondisikan tempatnya 

supaya saat pembagian gunungan tersebut masyarakat dapat 

menjangkaunya dengan mudah. Dan satu buceng diletakkan di pinggir 

alon-alon sebelah barat dan satunya dipinggir dan masyarakatpun 

setelah dipersilahkan mengambil mereka semua berebut 

mendapatkannya dikarenakan hal ini dianggap membawa berkah jika 

mendapatkannya. 

Dan buceng pisungsung sendiri merupakan ungkapan rasa 

syukur masyarakat Kota Madiun atas berkah yang diberikan Tuhan 

kepada masyarakat di Kota Madiun. 

Perebutan gunungan Jaler dan Estri tersebut menandakan 

berakhirnya acara kirab Grebeg Maulid Nabi Muhammad Saw. dan 

Walikota Madiun, Forpimda, dan undangan yang lain meninggalkan 

tempat acara. 

3. Nilai-nilai Grebeg Maulid Nabi Muhammad Saw. Dalam Perspektif 

Pendidikan Islam 

Pelaksanaan tradisi grebeg maulid nabi Muhammad Saw. 

diselenggarakan untuk memperingati hari kelahiran nabi Muhammad 

Saw. yang merupakan nabi terakhir dan nabi yang diutus oleh Allah 

Swt. untuk mengajarkan ajaran Islam, karena nabi Muhammad Saw. 

adalah uswatun hasanah (teladan yang baik). Sehingga dengan 

kesempurnaan tersebut kita dapat meniru, mencontoh dan meneladani 

sikap dan sifat nabi Muhammad Saw. 
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Sesuai dengan pernyataan Ibu Sumiati, SH, selaku Kepala 

Seksi Kesenian Masyarakat, Sejarah, Nilai-nilai Tradisi Museum dan 

Purbakala adalah sebagai berikut: 

Tujuannya yaitu sebagai umat Islam seyogyanya kita memperingati 

kelahiran nabi Muhammad Saw. dengan mensyukurinya serta kita dapat 

meneladani Nabi dengan perbuatan maupun perkataannya sebagai Uswatun 

Khasanah.
90

 

 

Bapak Suyitmo, selaku Kepala Bidang Kebudayaan dan Ketua 

Panitia Pelaksanaan memaparkan pernyataanya sebagai berikut:  

Untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. khususnya masyarakat 

Kota madiun bahwa harus diingat umat Islam mempunyai tuntunan yang 

harus dianut dan dicontoh 

 

Sementara Bapak Mamak, selaku juru kunci makam Taman 

Kota Madiun mengutarakan pendapatnya sebagai berikut: 

 Untuk bersyukur atas kalahiran Nabi Muhammad karena dengan 

diturunkannya nabi Muhammad maka muncullah agama Islam yang 

merupakan agama tersempurrna dibandingakan agama-agama lain.  

 

Untuk masyarakat Kota Madiun sendiri mengutarakan 

pernyataan mengenai tradisi grebeg maulid Nabi Muhammad Saw. ini 

sebagaimana halnya seperti yang telah disampaikan oleh: 

Bapak Sugeng, selaku masyarakat Kota Madiun berdasarkan 

hasil wawancara sebagaimana berikut: 

Maulid nabi diadakan untuk menjaga peninggalan kebudayaan khususnya 

di Kecamatan Taman ini. Kalau tidak tiadakan bisa musnah nantinya.
91
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Ibu Sri Rahayu, selaku masyarakat Kota Madiun berdasarkan 

hasil wawancara sebagaimana berikut: 

Dengan pelestarian tradisi ini diharapkan masyarakat Kota Madiun 

sekarang dan nantinya (cucu-cucu kita) dapat melestarikan dan 

mengembangkan tradisi maulid nabi Muhammad Saw.
92

 

 

Tradisi grebeg maulid nabi Muhammad Saw. bertujuan untuk 

mengungkapkan rasa cinta kita terhadap nabi Muhammad Saw. dan 

untuk melestarikan budaya yang telah diwariskan secara turun 

temurun. Pelaksanaan tradisi ini merupakan pengadobsian budaya dari 

keraton Yogyakarta yang juga melakukan peringatan atas kelahiran 

nabi Muhammad Saw. dengan nama sekaten. Dalam tradisi ini hal 

yang dapat diambil pelajaran dan perlu dicontoh atau diteladani, yaitu 

adalah sikap dan sifat yang dimiliki nabi Muhammad Saw. Beliau 

mempunyai sikap dan sifat yang sama sekali tidak memiliki sisi negatif 

karena beliau sudah dijaga oleh Allah Swt. dari segala hal yang buruk. 

Namun kita sebagai manusia biasa yang tidak diistimewakan seperti 

nabi Muhammad Saw. dapat menjaga sendiri sikap, sifat dan perbuatan 

kita dengan meniru, mencontoh dan meneladani semua hal yang 

dilakukan oleh nabi Muhammad tersebut. Tradisi ini bukan murni 

tradisi yang diajarkan nabi Muhammad Saw. melainkan tradisi ini 

merupakan ajaran dari walisongo yang menyebarkan ajaran agama 

Islam di Pulau Jawa. 
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Hal ini sama dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak 

Surjadi selaku imam utama masjid taman Kota Madiun sebagai 

berikut: 

Tradisi grebeg maulid dimulai ketika demak diperintah oleh Sultan Patah. 

Saat Majapahit hancur dan beridirilah Demak yang diperintah oleh orang-

orang Islam yang pada hakikatnya masih keturunan Majapahit. 

Dakwahnya dengan kearifan lokal merupakan usulan dari Sunan Kalijaga 

dan Sunan Giri yang mengharapkan jangan ada kekerasan tetapi dengan 

budaya yang sudah ada di Jawa. Atas usul dari Sunan Kalijaga dan Sunan 

Giri untuk memperingati grebeg supaya mengena sasaran dengan 

melibatkan seluruh masyarakat. Dan untuk mengumpulkan masyarakat 

yang waktu itu menyukai gamelan maka sunan kalijaga dan giri 

menciptakan gamelan.
93

 

Pelaksanaan tradisi tersebut merupakan cara untuk mengajak 

orang Jawa pada jaman dahulu untuk masuk dan mengenal Islam 

secara lebih baik. Karena masyarakat dahulu menyukai gamelan maka 

diciptakanlah gamelan sebagai alat untuk memancing masyarakat yang 

ada di pedalaman juga untuk datang ketempat asal suara (masjid). Saat 

mereka tiba didepan jalan masuk masjid mereka dihentikan dan 

dimintai bayaran yang bayarannya berupa pengucapan kalimat 

syahadat. Dengan mengucapkan kalimat syahadat mereka telah masuk 

Islam dan melakukan rukun Islam yang pertama. Selanjutnya mereka 

melakukan rukun Islam yang kedua yakni sholat dengan cara seperti 

pemaparan Bapak Supriyanto, selaku pembawa dan penanggungjawab 

acara kirab sebagai berikut: 

Gamelan ditabuh pukul sembilan dan dihentikan pada waktu dhuhur 

sehingga masyarakat yang belum mengetahui tersebut bertanya mengapa 

gamelan dihentikan dan walipun menjelaskan yakni saat itu merupakan 

masuknya sholat dhuhur dan merekapun diajak shalat dan itu berlangsung 
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terus menerus dengan tanda jika gamelan berhenti dimainkan itu 

merupakan tanda masuknya sholat hingga masuknya sholat magrib dan 

isya‟. Karena jarak antara magrib dan isya‟ sangatlah sedikit maka selang 
waktu tersebut dipergunakan oleh wali untuk memberikan ceramah 

keislaman. Dan masyarakat tidur pula dimasjid tersebut sehingga mereka 

juga melaksanakan sholat subuh, sehingga merekapun setiap shalat fardhu 

pasti berjamaah karena pada dasarnya sholat lima waktu itu merupakan 

tiang agama Islam.
94

 

Dengan didirikannya shalat lima waktu oleh para masyarakat 

tersebut sudah menjadikan contoh bagaimana para walisongo 

menyebarkan ajaran agama Islam dengan memasukkan unsur budaya 

di dalamnya. Para walisongo tidak memberikan pemaksaan yang 

berarti walaupun sejatinya disitu terjadi pemaksaan yang masyarakat 

sendiri tidak menyadarinya. Didalam pelaksanaan tradisi kirab grebeg 

maulid nabi Muhammad Saw. terselipkan manfaat yang dapat 

dirasakan oleh masyarakat Kota Madiun seperti pemaparan dari: 

Bapak Fauzi Anam, selaku masyarakat Kota Madiun 

berdasarkan hasil wawancara sebagaimana berikut: 

Manfaatnya banyak salah satunya memberikan rejeki kepada orang yang 

berjualan ditempat acara karena makanan ataupun minuman yang dijualnya 

dapat laku.
95

 

 

Ibu Anna Hariatul Q, selaku masyarakat Kota Madiun 

berdasarkan hasil wawancara sebagaimana berikut: 

Mempererat tali silaturahmi antar masyarakat karena dengan acara ini 

mereka yang tidak pernah bertemu akan bertemu dalam acara ini, 

karena acara ini, hampir-hampir disaksikan oleh masyarakat Kota 

Madiun dan sekitarnya.
96
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Hal senada juga dipaparkan oleh Ibu Sumiati, SH, selaku 

Kepala Seksi Kesenian Masyarakat, Sejarah, Nilai-nilai Tradisi 

Museum dan Purbakala adalah sebagai berikut: 

Bagi masyarakat dan penonton Kirab Grebeg Maulid Nabi Muhammad 

Saw. bisa menikmati acara tersebut dan selalu diingatkan kepada 

junjungan umat Islam Nabi Besar Muhammad Saw. dan untuk 

memotivasi masyarakat Kota Madiun secara keseluruhan untuk belajar, 

dikarenakan dalam tradisi ini menampilkan berbagai seni hadroh dari 

Kota Madiun, drumband dari beberapa sekolah, serta terdapat pameran 

budaya lainnya. Motivasi ini   berkaitan dengan bidang budaya secara 

umumnya dan bidang agama secara khususnya.
97

 

 

Dengan berbagai hal-hal baik yang dapat dirasakan dan 

diperoleh dari kegiatan dalam tradisi grebeg maulid nabi 

Muhammad Saw. maka perlu untuk terus dilestarikan tradisi ini dan 

tetap menjadi aset milik pemerintah Kota Madiun. Karena menurut 

prngamatan yang dilakukan tradisi ini mempunyai tingkat antusias 

yang tinggi dari para penontonnya dari tahun ketahun. Hal ini 

berdasarkan pemaparan Bapak Suyitmo, selaku Kepala Bidang 

Kebudayaan dan Ketua Panitia Pelaksanaan memaparkan 

pernyataanya sebagai berikut:  

Respon masyarakat sangat baik terbukti saat acara berlangsung antusias 

masyarakat untuk menyaksikan grebeg maulid nabi Muhammad Saw. 

sangat tinggi. Yang perlu diketahui masyarakat melihat tradisi ini tanpa 

ada paksaan ataupun yang menyaksikan akan dibayar.
98
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Dan juga respon dari masyarakat sendiri yang 

mengungkapkan: 

Ibu Sri Rahayu, selaku masyarakat Kota Madiun 

berdasarkan hasil wawancara sebagaimana berikut: 

Saya merasa senang dengan diadakannya tradisi kirab grebeg maulid 

nabi Muhammad Saw. karena bisa membuat warga Kota Madiun dan 

khususnya warga sekitar masjid taman Kota Madiun menjadi semakin 

rukun dengan gotong royong membantu membuat tumpeng Jaler dan 

Estrinya walaupun tumpeng tersebut sudah dibuat oleh orang yang 

ditunjuk oleh pemerintah Kota Madiun tetapi saya merasa senang bisa 

membantu membuatnya walaupun hanya melihatnya saja.
99

 

 

Bapak Fauzi Anam, selaku masyarakat Kota Madiun 

berdasarkan hasil wawancara sebagaimana berikut: 

Dengan diadakannya tradisi kirab grebeg maulid nabi Muhammad 

Saw. menjadikan masjid taman ramai oleh pengunjung yang ingin 

menyaksikan ataupun mengikuti tradisi dan hal ini menjadikan para 

warga bisa menjadi penjual makanan atau minuman secara dadakan.
100

 

 

Adanya tradisi grebeg maulid nabi Muhammad Saw. 

membuat masyarakat Kota Madiun khususnya merasa senang 

karena dengan adanya kegiatan tersebut, banyak orang yang akan 

berkunjuk untuk menyaksikan prosesi kirab grebeg maulid nabi 

Muhammad Saw. Sehingga dengan adanya tradisi kirab grebeg 

maulid nabi Muhammad Saw. dapat menambah penghasilan bagi 

masyarakat sekitar yaitu dengan berjualan berbagai makanan, 

minuman dan lain sebagainya pada waktu digelarnya tradisi kirab 

grebeg maulid nabi Muhammad Saw. 
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Selanjutnya, berbicara mengenai adanya kegiatan selametan, 

perebutan gunungan, dan pemberian tumpeng dalam acara kirab 

grebeg maulid nabi Muhammad Saw. melambangkan bahwasannya 

sebagai manusia untuk melakukan sedekah atau berbagi kepada orang 

lain. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mamak, selaku juru kunci 

makam taman Kota Madiun sebagai berikut: 

Gunungan dalam tradisi kirab grebeg maulid nabi Muhammad Saw. ada 

dua yakni gunungan Jaler dan Estri. Gunungan Jaler berisikan bahan 

makanan mentah dan gunungan Estri berisikan makanan yang sudah jadi 

(matang).
101

 

 

Gunungan Jaler dan Estri ini menandakan pemberian sedekah 

tanpa memandang apakah dia mampu atau tidak karena akhir dari 

tradisi ini adalah perebutan gunungan. Yang mengikuti perebutan 

gunungan ini tidak hanya masyarakat yang tidak mampu tetapi 

masyarakat yang mampu pula. Selain gunungan juga terdapat tumpeng 

berjumlah 30 buah dari beberapa desa dari tiga kecamatan yang ada di 

Kota Madiun. Untuk tumpeng ini khusus diberikan kepada perwakilan 

masyarakat tidak mampu yang ada di Kota Madiun yang langsung 

dilakukan oleh Bapak Walikota Madiun dengan ditambah udhek-udhek 

dari Bapak Walikota. Hal ini berdasarkan pemaparan Bapak Mufroid 

Aida selaku tokoh agama dalam kegiatan tradisi grebeg maulid nabi 

Muhammad Saw. sebagai berikut: 
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Pemberian udhek-udhek ini dilakukan setelah penyerahan gunungan kepada 

walikota. Setelah menerima gunungan tersebut dilanjutkan dengan 

pemberian tumpeng dari walikota kepada perwakilan fakir miskin tersebut 

beserta uang dan bingkisannya. 
102

 

 

Dengan prosesi yang dilakukan diatas mengajarkan kepada kita 

untuk melakukan sedekah, karena sedekah merupakan ajaran Islam 

sesuai hasil wawancara dari Ibu Sumiati, SH, selaku Kepala Seksi 

Kesenian Masyarakat, Sejarah, Nilai-nilai Tradisi Museum dan 

Purbakala adalah sebagai berikut: 

Dalam pelaksanaan tradisi kirab grebeg maulid ini terdapat pemberian 

udhek-udhek yang dapat menjadikan sarana pembelajaran untuk melakukan 

sedekah kepada masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk apapun baik 

dalam bentuk uang, makanan, barang atau yang lainnya.
103

 

 

Penamaan pada kedua tumpeng tersebut menurut hasil 

wawancara dari Bapak Sugeng Anshori selaku takmir masjid taman 

Kota Madiun sebagai berikut: 

Dinamakan jaler estri dikarenakan manusia dibumi ini diciptakan 

berpasang-pasangan. Laki-laki dengan perempuan, langit dengan bumi, dan 

lain sebagainya yang sudah pasti mempunyai pasangan masing-masing 

sehingga penamaan gunungan tersebut hanyalah simbolis laki-laki dan 

perempuan yang diharapkan dapat hidup berdampingan dan berdasarkan 

kodratnya di bumi ini.
104

 

 

Serta dalam jenis yang digunakan dalam tumpeng Jaler dan 

Estri berbeda, yakni pada gunungan jaler diletakkan bahan-bahan 

mentah sedangkan di gunungan estri diletakkan bahan-bahan yang 

sudah siap dimakan/ bahan matang. Hal ini sesuai pemaparan Bapak 
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Surjadi selaku imam utama masjid taman Kota Madiun sebagai 

berikut: 

Gunungan jaler diberikan simbol dengan bahan mentah dan gunungan 

estrinya bahan matang karena seorang laki-laki itu memberikan bahan 

mentah kepada Istrinya dan tugas istrinya yaitu untuk memasakan dan 

mematangkan bahan makanan itu supaya bahan tersebut siap dihidangkan 

dan dimakan.
105

 

 

Senada dengan pemaparan pada gunungan tersebut 

menggunakan simbol kerucut dengan bagian yang bawah lebih besar 

dan terus mengecil/ mengerucut ke bagian atasnya. Berdasarkan 

pemaparan dari Bapak Supriyanto, selaku pembawa dan 

penanggungjawab acara kirab sebagai berikut: 

Simbol kerucut/ gunungan itu milik dunia dan simbolismenya yaitu 

menunjuk pada satu keatas yakni kepada Allah, atau dewa atau apapun 

yang dianggap memiliki kuasa tertinggi. Sedangkan untuk penamaan nya 

yaitu kesepakatan budaya saja.
106

 

 

Secara keseluruhan manusia diciptakan berpasang-pasangan 

oleh Allah supaya mereka tidak merasakan kesepian hidup didunia ini. 

Yang perlu diingat adalah mereka sudah mempunyai kodrat secara 

lahiriah sendiri yakni bagi laki-laki mencari sandang, pangan, dan 

papan bagi istri dan anak-anaknya (keluarganya) sedangkan seorang 

wanita bertugas dirumah sebagai wanita yang menunggu dan 

mengharapkan jerih payah laki-laki yang halal untuk digunakannya 

menghidupi anak-anaknya. 

Dalam pemilihan bahan makanan pun dipilih berupa hasil 

panen atau bahan makanan yang di dapat dari hasil panen masyarakat 
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Kota Madiun. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari Bapak 

Suyitmo, selaku Kepala Bidang Kebudayaan dan Ketua Panitia 

Pelaksanaan memaparkan pernyataanya sebagai berikut:  

Di dalam kedua gunungan tersebut dipilih berupa bahan mentah dan 

matang yang kedua bahan tersebut merupakan hasil bumi yang ada di Kota 

Madiun. 
107

 

 

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai simbol gunungan 

Jaler dan Estri yang menggunakan bahan makanan baik dalam bentuk 

matang ataupun mentah dalam tradisi tersebut merupakan bentuk 

ungkapan rasa syukur masyarakat terhadap apa yang telah di 

anugerahkan Allah kepada lahan atau tanah yang ada di Kota Madiun 

yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 
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BAB IV 

ANALISIS NILAI-NILAI DALAM TRADISI GREBEG MAULID NABI 

MUHAMMAD SAW DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM 

A. Analisis Bentuk Kegiatan Dalam Tradisi Grebeg Maulid Nabi 

Muhammad Saw.  

Tradisi dan kebudayaan pada hakikatnya adalah manifestasi 

gagasan-gagasan, simbol-simbol, dan nilai-nilai sebagai ungkapan 

kejiwaan dan perilaku manusia. Dalam mengungkapkan rasa keagamaan 

atau religius sering diwujudkan dalam aneka bentuk simbol-simbol, 

tradisi, dan upacara yang biasanya telah mengendap menjadi adat dan 

budaya. Tidak jarang pula dalam upacara-upacara tradisional tersebut telah 

menyatu padu antara ritual dan seremonial, sehingga sulit dibedakan yang 

satu dari yang lain.
108

 Tradisi sendiri merupakan sesuatu yang terus 

berlangsung hingga kini dari masa sebelumnya yang terus di lestarikan 

sebagai bentuk warisan kebudayaan. 

Karena itu tradisi merupakan keseluruhan benda material dan 

gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, 

belum dihancurkan, dirusak, dibuang, atau dilupakan. Di sini tradisi hanya 

berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu.
 109
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Dalam kegiatan tradisi grebeg maulid nabi Muhammad Saw. yang 

dilakukan di Kota Madiun mempunyai serangkaian prosesi atau susunan 

acara. Prosesi atau susunan acara tersebut bisa dikatakan sebagai simbol 

saja dalam tradisi grebeg maulid nabi Muhammad Saw. yang dilakukan di 

Kota Madiun ini. Adapun serangkaian prosesi atau susunan acara tersebut 

terdapat nilai-nilai pendidikan Islam di beberapa rangkaian kegiatan tradisi 

grebeg maulid nabi Muhammad Saw. diantaranya, yaitu:  

Pertama, ziarah kubur di pemakaman Bupati pertama Madiun. 

Ziarah kubur dilakukan di makam Bupati pertama bernama Raden 

Prawirasentika yang merupakan keturunan Surakarta pada saat 

pemerintahan Paku Buwono II dan III. Ziarah ini dimaksudkan untuk 

mendoakan dan juga ungkapan terima kasih karena telah membangun 

Madiun. Selain itu juga merupakan bentuk silaturahmi kepada leluhur 

yang sudah meninggal serta mengingatkan manusia akan kematian 

walaupun mereka mempunyai jabatan yang tinggi di muka bumi ini. 

Karena hakekatnya semua yang dimiliki manusia di muka bumi ini 

hanyalah titipan dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh 

Allah Swt. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ziarah kubur diartikan 

sebagai perbuatan melakukan kunjungan ke tempat yang dianggap 
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keramat/ mulia (makam) dengan tujuan berkirim doa (Depdikbud, 1990: 

1018).
110

 

Dalam buku Pendidikan Agama Islam oleh Muhammad Alim, 

bahwa terdapat adab dalam berziarah kubur menurut Islam sebagai 

berikut: 

f.) Berperilaku sopan dan ramah ketika mendatangi areal pemakaman. 

g.) Niat dengan tulus dan ikhlas karena ingin mendapatkan ridho dari 

Allah Swt., bukan untuk meminta sesuatu pada orang yang sudah 

meninggal. 

h.) Tidak duduk , menginjak-injak, tidur-tiduran di atas makam orang 

mati. Tidak melakukan tindakan tidak senonoh seperti buang air besar, 

kencing, meludah, melakukan hubungan suami-isteri, buang sampah 

sembarangan, dan lain-lain. 

i.) Mengucapkan salam kepada penghuni alam kubur. 

j.) Mendoakan dengan ikhlas arwah orang yang telah meninggal agar 

bahagia dan tenang di alam kubur.
111

 

Proses yang Kedua yakni tahlil, doa bersama dan selamatan di 

masjid taman Kota Madiun. Kegiatan ini dilakukan setelah sholat Isya‟ 

pada malam sebelum acara inti. Tahlil ini dilakukan dengan tujuan 

mengirimkan doa kepada pendiri Madiun dan sesepuh yang telah 

meninggal. Selain tahlil juga terdapat selamatan yang bertujuan untuk 
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memohon keselamatan untuk masyarakat Kota Madiun. Ibadah tahlil 

terangkai dalam beberapa bacaan antara lain surat al-Ikhlas, 

muawwidzatain awal surat al-Baqarah, ayat kursi dan akhir surat al-

Baqarah. Wa‟fu „anna waghfirlana, irhamna ya arhamarrahimin, 

hasbunallah wa ni‟mal wakil, la haula wala quwwataillabillahil‟aliyyil 

„adzim dan istigfar, sedangkan yang menjadi puncaknya adalah bacaan 

tahlil; la ilaha illallah, lalu ditutup dengan bacaan subhanallah 

wabihamdih subhanallahiladzim.
112

  

Dalam pelaksanaan doa bersama terdapat hal-hal positif yang dapat 

diambil, salah satunya yaitu sama-sama berdoa memoohon ampunan atas 

dosa yang telah dilakukan. Hal tersebut diperkuat dengan firman Allah 

Swt.
113

: 

ااا
اا

ااا
اا

ااا
اااا

اا
ااا

ااا
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, 
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Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” 
(Q.S: Al-Hasyr: 10) 

 

Ketiga, kirab atau arak-arakan dari masjid taman hingga alon-alon 

Kota Madiun. Kirab atau arak-arakan ini merupakan salah satu cara 

berdakwah dengan tujuan menyeru orang-orang kepada jalan yang baik 

serta dapat meningkatkan kapasitas keimanan hati seseorang. Terkadang 

pesan (dakwah) itu mudah melalui cara-cara yang kelihatan, serta 

seseorang harus menggunakan akal untuk menerimanya karena apa yang 

disampaikan kepada mata dan telinga tidak selalu diterima oleh kesadaran 

ataupun pengetahuannya. Dan yang paling dapat merubah seseorang 

adalah melalui nalar dan logikanya.
114

 

Dahulunya bentuk kegiatan dengan kirab atau arak-arakan ini 

bertujuan untuk mengajak orang terdahulu masuk ke dalam Islam dengan 

mereka sadari atau tidak. Direalita kehidupan sekarang hal ini juga masih 

berpengaruh karena dengan diadakannya kirab tersebut para masyarakat 

khususnya Kota Madiun akan mengerti dan mengetahui hari kelahiran 

Nabi Muhammad Saw. sehingga masyarakat  lebih dapat memupuk 

keimanan karena mereka mengetahui bagaimana nabi Muhammad Saw. 

dan para walisongo menyebarkan ajaran agama Islam ini di pulau Jawa 

diikuti oleh dukungan dari para Sultan dan raja-raja terdahulu. Selain itu 
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juga merupakan sarana menumbuhkan rasa cinta umat Islam kepada 

nabinya, nabi Muhammad Saw. 

Sedangkan untuk kirab yang dimulai dari masjid taman ini 

dikarenakan Kecamatan Taman merupakan daerah pertama yang ada di 

Kota madiun sebagai pusat penyebaran Islam di Madiun ini walaupun 

masjid taman bukanlah masjid pertama di Kota Madiun. Jadi kirab yang 

dilakukan dari masjid taman menuju alon-alon hanya merupakan bentuk 

simbolis yang sudah menendap menjadi adat, budaya dan tradisi 

Keempat, Pemberian tumpeng beserta udhek-udhek kepada fakir 

miskin. Setelah semua prosesi kegiatan selesai dan menuju acara inti yakni 

perebutan gunungan terdapat satu acara yakni pemberian udhek-udhek dari 

Bapak Walikota kepada perwakilan fakir miskin di Kota Madiun. 

Pemberian merupakan contoh yang baik bagi masyarakat, serta hal ini 

sesuai dengan firman Allah Swt.:
115

 

 ااااا اا اا ااااا ااااا ااا ااا اااا  

Artinya: 

“Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. (yaitu) kebiasaan 

mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka 

hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini 
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(Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk 

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari 

ketakutan” (QS. Quraisy: 1-4) 

Dalam ayat diatas dijelaskan hendaknya mereka menyembah 

Allah Swt. karena telah menghilangkan lapar mereka melalui 

pemimpin-pemimpin yang telah ditunjuknya sebagai perantara nikmat 

Allah Swt. di muka bumi ini. Selain itu janganlah pernah mengingkari 

segala kenikmatan yang telah Allah Swt. berikan kepada kita. 

Dalam pemberian udhek-udhek ini merupakan bentuk simbolis 

sedekah dari Bapak Walikota sebagai ungkapan rasa syukur serta 

pemberian contoh kepada para peserta didik khususnya dan para 

penonton umumnya bahwasannya sedekah tidak akan mengurangi 

harta. Hal ini diperkuat dari firman Allah: 

اا ااا اا اا ااااا ااا اا ا اا اااا اا اااا
Artinya:  

”Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan 

kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang 

disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-

orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang 

maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya 
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dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-

orang yang berbuat kebajikan”. 

Dalam ayat tersebut sudah sangat terlihat bahwasannya tingkat 

ketakwaan manusia bisa dilihat salah satunya dengan sedekah. Orang 

yang suka bersedekah dinakakan orang dermawan yang merupakan 

sikap menolong sesama manusia, terutama mereka yang kurang 

beruntung dengan mendermakan sebagian harta benda yang 

dikaruniakan dan diamanatkan Tuhan kepada mereka.
116

  

Allah Swt. pun memerintahkan kepada hambanya untuk selalu 

membelanjakan hartanya di jalan kebenaran, dengan melakukan hal  

itu akan membuat seseorang selamat di dunia dan akhirat karena pada 

hakikatnya segala harta benda di dunia ini adalah milik Allah Swt. 

hidup di dunia hanya sementara, harta  yang diperoleh pun hanya 

baranng pinjaman yang pada saatnya harus dikembalikan kepada 

pemiliknya (Allah Swt.).
117

 

Dan yang keempat , yakni perebutan gunungan. Setelah 

pemberian udhek-udhek yang merupakan sedekah Bapak Walikota 

Madiun ada acara perebutan gunungan Jaler dan Estri yang merupakan 

acara terakhir dalam tradisi grebeg maulid nabi Muhammad Saw. Hal 

ini menandakan ungkapan rasa syukur atas makanan yang dapat 

tumbuh di tanah Kota madiun serta sebagai hiburan masyarakat. 
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Dengan perebutan gunungan tersebut menambah semakin ramai dan 

meriah acara dari tradisi kirab grebeg maulid nabi Muhammad Saw. 

Dari serangkaian kegiatan dalam tradisi grebeg maulid nabi 

Muhammad Saw. masyarakat Kota Madiun sangat menyadari 

pentingnya mengingat kelahiran nabi Muhammad Saw. dengan selalu 

menjaga keharmonisan antara alam semesta dan individunya. Adapun 

tujuan dari tradisi ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai ungkapan rasa bahagia atas diturunkannya nabi terakhir dan 

tersempuna untuk umat Islam yakni nabi Muhammad Saw. 

Rasa bahagia yang dirasakan umat Islam di seluruh dunia 

khususnya di Kota Madiun salah satunya dengan cara  memperingati 

hari kelahiran nabi Muhammad Saw. tersebut. Dengan diadakannnya 

peringatan kelahitan nabi Muhammad Saw. atau biasa disebut maulid 

nabi tersebut umat Islam dapat mengetahui bagaimana nabi 

Muhammad bersikap baik dalam perkataan maupun perbuatan sebagai 

Uswatun Khasanah. Kita sebagai umat Islam yang memiliki tuntunan 

haruslah dapat mencontoh dan meneladani sikap-sikapnya. Peringatan 

maulid nabi Muhammad Saw. ini memang tidak dilakukan dulu saat 

nabi masih hidup tetapi terdapat hadits sebagai berikut:  

َ ا ََْعَ ُهاِ ْ ا َ ْ اَسَ ااِاْسَ ِماُسَ ً اَ َسَ َ ا َََلُ اَ ْجُ َه اَوَ ْجُ َ ْ اَ ِمَ اِِ
ااِاْسَ ِماُسَ ً اَ  َناَ َلْ ِ ا َ ْ َِ ْنا ََ َُْ َ اِ ْ اُ ُج  ِِهْ اَشْ ٌ َوَ ْ اَسَ اِِ
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َ اِ ْ ا ََْعِ ِهاِ ْ اَ ْ َِ ْنا ََ َُْ َ اِ ْ اَ ْو َاِ اِهْ ا ِوْ ُ َه اَوِوْ  َُ ْ اَ ِمَ اِِ
 َشْ  ًا

Artinya:  

“Barang siapa didalam Islam memulai hal baru yang baik, 

maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang 

yang melaksanakan hal itu setelahnya, dengan tanpa 

menurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa 

didalam Islam memulai hal baru yang jelek, maka dia 

menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang 

melaksanakannya setelahnya, dengan tanpa mengurangi dosa 

mereka sedikitpun”. (HR. Muslim dan Ahmad) 

 

Dari hadist diatas dapat diambil hikmah bahwasannya jika kita 

melakukan sesuatu yang baru selama sesuatu itu baik maka kita akan 

mendapatkan pahalanya. Sesuatu yang baru disini yakni perayaan 

maulid nabi Muhammad Saw. dahulu perayaan kelahiran nabi tidak 

ada atau tidak dilakukan saat nabi masih hidup tetapi perayaan ini 

sangatlah memiliki tujuan positif untuk umat Islam di jaman ini. 

Pernyataan hadist tersebut  juga diperkuat oleh hadist berikut: 

ا َََ  لَا :اَ َناَ ُس َلاا َلِ اصل اا َل ا ل  اوسل اُسِعَ اَ ْ اَصْ ِمااِلاثَْ ََْ ِ
 ِ ْ ِ اُوِ ْ  اَوِ ْ ِ ا ُْ  َِلاَ َل ّا

Artinya:  

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. ditanya tentang puasa hari 

Senin. Beliau menjawab: Pada hari itu aku dilahirkan, dan 

pada hari itu wahyu diturunkan padaku”. (HR. Muslim) 

 

Dengan hadist diatas maka kegiatan maulid nabi Muhammad 

Saw. semakin kuat untuk dilakukan. Karena secara tidak langsung 

hadist tersebut menyebutkan bahwasannya Rasulullah memberitahu 
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hari yang baik adalah hari senin karena pada waktu itu Rasulullah 

dilahirkan dan menganjurkan melakukan sesuatu yang baik dihari 

dimana wahyu pertama diturunkan serta nabi muhammad Saw. 

dilahirkan. 

2. Sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah Swt. terhadap apa yang 

tehadap semua yang dilimpahkan kepada masyarakat Kota Madiun. 

Syukur, yaitu sikap penuh rasa terima kasih atas nikmat dan 

karunia yang dianugerahkan Allah Swt.
118

 Syukur dapat terjadi dengan 

lisan, perbuatan dan dengan hati. Bersyukur dengan hati adalah 

keinginan untuk selalu berbuat kebaikan, bersyukur dengan lisan 

adalah melahirkan rasa terima kasih melalui ucapan dalam bentuk 

pujian (alhamdulillah). Dan bersyukur dengan perbuatan adalah 

mempergunakan nikmat Allah menurut aturan Allah Swt.
 119

 

Rasa syukur kepada Allah Swt. terhadap apa yang dilimpahkan 

kepada masyarakat Kota Madiun khususnya dalam pemberian 

kecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan diberikannya 

kesuburan tanah pertanian di Madiun. Nikmat tersebut merupakan 

anugerah yang sangat berharga dikarenakan makanan merupakan 

modal awal manusia bertahan hidup di dunia ini. Ungkapan rasa 

syukur tersebut bisa dilakukan dengan menjaga kelestarian tanah di 

Madiun sehingga tanah tersebut tetap bisa menghasilkan panen yang 
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cukup untuk masyarakat Kota Madiun. Dalam al-Qur‟an pun Allah 

Swt. menjelaskan bahwasannya apabila manusia mensyukuri nikmat 

yang telah diberikan Allah Swt. dengan mengingat dan mensyukurinya 

niscaya Allah akan mengingatnya pula dan hendaknya manusia jangan 

pernah mengingkari segala yang telah diberikan Allah kepadanya.. 

Sebagaimana firman Allah Swt
120

: 

اا ااا اا
Artinya:  

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat 

(pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan 

janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku”. (QS. al-Baqarah: 

152) 

 

3. Untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya agar tidak punah 

Menjaga dan melestarikan warisan budaya merupakan suatu 

kewajiban sebagai penerus generasi supaya budaya yang dimiliki tidak 

punah diterjan zaman globalisasi dan serta tidak diambil (diadopsi) 

oleh negara lain. Oleh karena alasan tersebut warisan budaya leluhur 

haruslah dijaga dan terus dilestarikan. 

Masyarakat Kota Madiun dalam pelaksanaan kegiatan tradisi 

kirab grebeg maulid nabi Muhammad Saw. ini dapat menjadikan tali 

silaturamhi antar masyarakat. Karena sudah kita ketahui bersama 

bahwasannya masyarakat kota didalam bersilaturamhi memiliki 

intentsitas yang sangat rendah, bahkan terhadap tetangga pun mereka 
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tidak saling mengenal. Dengan diadakannya tradisi tersebut maka 

warga Kota Madiun berkumpul melihat grebeg maulid nabi 

Muhammad Saw. dan hal ini menyebabkan suatu interaksi yang tanpa 

mereka sadari sudah terjadi.  

Sejatinya walaupun mereka merupakan masyarakat kota 

mereka juga masih memerlukan suatu interaksi sosial karena didalam 

kehidupannya senantiasa dituntut untuk menjalin aktivitas kehidupan 

dalam kesehariannya. Manusia juga harus menjalin dan membangun 

hubungan solidaritas yang penuh harmonis dengan Tuhan Sang 

Pencipta, dengan sesama manusia dan dengan alam sekitar. Hal ini 

diperlihatkan dalam tradisi kirab grebeg maulid nabi Muhammad Saw. 

diupayakan terjadi interaksi yang baik antara manusia dengan Tuhan 

dan juga sesama manusia, tidak lupa juga hubungannya dengan alam. 

Tradisi kirab grebeg maulid nabi Muhammad Saw. merupakan 

tradisi yang harus dilaksanakan dan menurut masyarakat setempat 

banyak sekali berkah dan manfaatnya bagi hidup mereka. Dan juga 

merupakan sarana untuk berterimakasih kepada Allah atas apa saja 

yang telah diberikannya. Dengan tradisi ini kita menemukan nilai-nilai 

masyarakat yang tidak bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari, 

tradisi ini senantiasa mengingatkan manusia tentang eksistensi mereka 

dan hubungan dengan lingkungaan dan hubungan masyarakat dengan 

masyarakat. 
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B. Analisis Nilai-Nilai Grebeg Maulid Nabi Muhammad Saw. Dalam 

Perspektif Pendidikan Islam  

Pendidikan merupakan cara untuk mengembangkan kepribadian 

individu baik dari aspek pengetahuan, nilai, sikap dan ketrampilannya. 

Pendidikan juga merupakan pembentuk kecakapan yang akan dimilikinya 

nanti yang akan diperlukan saat individu tersebut terjun atau menghadapi 

masyarakat luas. Ini juga berarti pada tahapan inilah manusia akan 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam pengembangan potensi 

yang dimiliki tersebut manusia harus bisa menyelaraskannya dengan nilai-

nilai yang ada atau terdapat di dalam masyarakat dan kebudayaan yang 

sudah ada. 

Kebudayaan bisa mengatur bagaimana seorang individu 

seharusnya bersikap dan bertingkah laku untuk memenuhi kebutuhannya 

dalam sebuah masyarakat. Dalam pengertian lain, kebudayaan dan 

masyarakat merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan sepeti yang 

terdapat dalam ketiga pengertian berikut: pertama, kebudayaan hanya 

dimiliki oleh masyarakat manusia, kedua, kebudayaan yang dimiliki 

manusia diturunkan melalui proses belajar dari tiap individu dalam 
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kehidupan masyarakat, ketiga, kebudayaan merupakan pernyataan 

perasaan dan pikiran manusia.
121

 

Selain masyarakat yang selaras dengan kebudayaan juga terdapat 

pembantu dari kedua hal tersebut yakni nilai-nilai yang harus diperhatikan 

didalamnya. Dengan nilai yang menjadi dasar pengembangan tersebut 

dapat membuat hasil dari masyarakat dan kebudayaan menjadi sebuah 

pendidikan yang sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat luas. 

Nilai-nilai dalam pendidikan tersebut sudah jelas berkaitan dengan agama 

Islam sehingga nilai-nilai pendidikan tersebut dipandang atau dilihat dari 

kacamata Islam yang merupakan sifat-sifat atau hal yang melekat pada 

pendidikan Islam yang digunakan sebagai dasar manusia untuk mencapai 

tujuan hidup manusia yaitu mengabdi kepada Allah Swt. Nilai-nilai 

tersebut perlu ditanamkan pada anak sejak kecil, karena merupakan masa 

yang tepat untuk menanamkan kebiasaan baik padanya agar mengetahui 

nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Penanaman nilai-nilai tersebut juga 

harus mengacu pada sumber ajaran Islam yakni al-Qur‟an dan as-Sunnah 

yang dapat menjadi pembentuk kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. 

Melaksanakan kebudayaan yang merupakan tiang utama tradisi 

haruslah ada beberapa yang harus diingat dan diperhatikan. Karena dalam 

pelaksanaanya berarti sebagai masyarakat yang meneruskan tradisi 

tersebut mendapatkan anugerah yang kuasa untuk bisa melaksanakan 

tradisi dan merupakan kewajiban penerus sebagai  bukti berbakti pada 
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kewajiban yang telah menjadi keyakinan secara turun temurun. Akan 

tetapi yang lebih utama dari semua itu dalam kegiatan tradisi kirab grebeg 

maulid nabi Muhammad Saw. ini adalah ungkapan rasa syukur umat Islam 

atas kelahiran nabi Muhammad Saw. yang merupakan nabi terakhir dan 

tersempurna dibanding nabi-nabi sebelumnya serta dalam pelaksanaan 

tradisi kirab grebeg maulid nabi Muhammad Saw. tersebut tidak ada suatu 

halangan yang berarti.  

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tradisi kirab grebeg 

maulid nabi Muhammad Saw. sangat baik. dimana partisipasinya 

antara lain membantu persiapan dan juga antusiasnya  untuk 

menyaksikan. Pelaksanaan tradisi kirab grebeg maulid nabi 

Muhammad Saw. mempunyai dampak positif, diantaranya: 

a. Dampak dalam bidang ekonomi, yaitu dapat menambah 

penghasilan bagi warga sekitar yang berjualan dalam bentuk 

makanan, minuman, dan lain sebagainya. 

b. Dampak dalam bidang sosial budaya, yaitu adanya kebersamaan 

dalam memberikan partisipasi untuk pelaksanaan kirab grebeg 

maulid nabi Muhammad Saw. dan juga sebagai sarana untuk 

mempererat silaturahmi untuk hidup dalam kebersamaan dan 

kerukunan. 

c. Dampak dalam bidang religius, yaitu pemahaman masyarakat 

terhadap tradisi kirab grebeg maulid nabi Muhammad Saw. yang 
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merupakan ungkapan rasa syukur dan bahagia atas diturunkannya 

nabi Muhammad Saw. 

 

 

 

Oleh karenanya nilai-nilai yang dipahami oleh masyarakat dari 

tradisi grebeg maulid nabi Muhammad Saw. antara lain: 

a. Hablum minannas (hubungan kepada sesama manusia) 

Allah Swt. menyeru kepada orang-orang yang beriman agar 

saling cinta-mencintai seperti cinta mereka pada diri mereka 

sendiri. Dengan begitu manusia dapat hidup dengan penuh 

keserasian dan keharmonisan dengan sesama. Dan ia harus dapat 

menyeimbangkan cintanya dengan cinta kasih sayang pada orang 

lain, bekerja sama dan memberi bantuan kepada orang lain. Al-

Qur‟an menekankan tentang perlunya kasih sayang dan keakraban 

antara manusia satu dengan manusia lainnya, serta kerja sama 

persatuan dan persaudaraan antar mereka.
122

 Firman Allah Swt.
123

: 

اا ااا اا اا اااا ااا اا ا
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اا اااا اا ااا ااا اا ااااا
 

Artinya:  

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) 

Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah 

akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa 

Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan 

hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-

orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi 

jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari 

padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”. (QS. al-Imran: 

103) 

 

Karena pada kenyataannya masyarakaat Kota cenderung 

memiliki  dengan rutinitas yang tinggi rela menyisihkan waktu 

untuk menyaksikan acara tersebut dan hal ini dapat 

mempertemukan mereka dalam acara tersebut dan ini membuat 

silaturahmi dapat terjaga serta menjaga kerukunan antar warga. 

Sebagaimana firman Allah Swt. pada surat an-Nisa‟ ayat 1124
 yang 

berbunyi: 

ااا
اا
اااا

اا    
Artinya:  
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“Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu 

sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi 

kamu”. (QS. an-Nisa‟: 1) 
 

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya sebagai manusia kita 

haruslah bertakwa kepada Allah Swt. serta memelihara silaturahmi 

yang baik dengan sesama manusia. Kita dianjurkan menjalin 

hubungan silaturahmi yang baik dan jangan sampai silaturahmi 

teersebut terputus dengan rutinitas keduniawian. 

Dengan menjaga hubungan yang baik dengan 

bersilaturahmi terdapat hikmah yang dapat diambil didalamnya, 

yaitu: 1) merupakan salah satu tanda dan kewajiban iman; 2) 

mendapatkan rahmat dan kebaikan dari Allah Swt.; dan 3) 

merupakan salah satu sebab untuk masuk surga dan dijauhkan dari 

api neraka.
125

 

b. Hablum minallah (hubungan kepada Allah Swt.) 

Hablumminallah adalah suatu perbuatan yang semata-mata 

berhubungan dengan peribadatan kepada Allah Swt. berupa shalat, 

puasa, haji dan lain-lain. Tujuan hubungan manusia dengan Allah 

Swt. adalah dalam rangka pengabdian atau ibadah. Sehingga 

hakikat hubungan manusia dengan Allah Swt. adalah cintanya 

kepada Allah. Firman Allah Swt.
126

: 
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ااا ااا اا اا ااا اااااا
Artinya: 

 “Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, 

ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni 

dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”. (QS. al-Imran: 31) 

 

 

Cinta yang ikhlas seorang manusia kepada Allah akan 

menjadi kekuatan pendorong untuk mengarahkan dalam 

kehidupannya dan menundukkan semua bentuk kecintaan lainnya. 

Dan juga akan membuat manusia menjadi seorang yang cinta 

terhadap sesama manusia, hewan dan seluruh makhluk Allah dan 

seluruh alam semesta.
127

  

Dalam tradisi grebeg maulid nabi Muhammas Saw. hal ini 

dapat terjalin baik jika mereka menjalankan agama dengan 

melaksanakan tradisi grebeg maulid nabi Muhammad Saw. setiap 

tahunnya. Dan merupakan ungkapan rasa syukur akan berkah yang 

diberikan baik kepada umat Islam secara umum dan kepada 

masyarakat Kota Madiun secara khusus. 
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Syukur, yaitu sikap penuh rasa terima kasih atas nikmat dan 

karunia yang dianugerahkan Allah Swt.
128

 Syukur dapat terjadi 

dengan lisan, perbuatan dan dengan hati. Bersyukur dengan hati 

adalah keinginan untuk selalu berbuat kebaikan, bersyukur dengan 

lisan adalah melahirkan rasa terima kasih melalui ucapan dalam 

bentuk pujian (alhamdulillah). Dan bersyukur dengan perbuatan 

adalah mempergunakan nikmat Allah menurut aturan Allah Swt.
129

 

Selain itu juga merupakan bentuk cinta kaum muslimin 

kepada nabinya yakni nabi Muhammad Saw. dengan 

mengenangnya dan meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh nabi 

Muhammad Saw. yang  dalam tradisi tersebut diperlihatkan antara 

lain sikap nabi yang menyukai memberikan sesuatu kepada orang 

lain. 

c. Hubungan kepada Alam 

Islam memandang alam sebagai milik Allah Swt. yang 

wajib disyukuri dengan menggunakan dan mengelola alam sebaik-

baiknya, agar dapat memberi manfaat bagi kehidupan manusia. 

Dengan demikian perlu ditanamkan konsep keimanan kepada anak 

sedini mungkin, tentang pentingnya memelihara dan menjaga 

keseimbangan alam, serta memelihara kebersihan dan keindahan 

lingkungan agar tetap nyaman dan indah sebagai wujud ketaatan 
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kepada Allah Swt. yang demikian mengantarkan manusia untuk 

bertanggung jawab, sehingga ia tidak melakukan pengrusakan 

terhadap lingkungan. Sebagaimana firman Allah Swt.
130

: 

اااا اااا
Artinya:  

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka 

bumi”. (QS. al-A‟raaf: 56) 

Dari nilai pendidikan yang berhubungan dengan alam ini, 

merupakan pola pendidikan yang diajarkan kepada para peserta 

didik yang hadir atau pun mengikuti grebeg maulid nabi 

Muhammad Saw. untuk tetap melestarikan dan menjaga keadaan 

alam di Kota Madiun sehingga tetap dapat memberikan hasil panen 

yang  baik dan cukup untuk masyarakat Kota Madiun. 

Adanya hubungan yang baik dengan alam, yaitu 

keharmonisan dengan alam, sebab alam memberi kehidupan, 

memberi makanan, tempat berteduh, bahan untuk seni dan sains. 

Oleh karenanya sikap kita terhadap alam adalah menyetu dengan 

alam bahkan menginginkan harmoni dengan alam karena alam 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. 

Dengan berbuat baik pada alam, maka alam pun akan memberikan 

berkah manfaatnya kepada manusia.
131
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Tradisi kirab grebeg maulid nabi Muhammad Saw. sejatinya 

didukung dengan musik gamelan diawal acara. Gamelan dibunyikan 

sebagai tanda mulainya acara tersebut tetapi hal tersebut hanya terjadi 

di Yogyakarta dan Solo karena yang memiliki gamelan yang 

merupakan buatan dari Sunan Giri dan Sunan Kalijaga hanya dua kota 

tersebut. Sedangkan kota Madiun yang masih satu jalur dengan keraton 

Yogyakarta hanya mengadakan gamelan sebagai hiburan semata disaat 

acara sudah selesai. Gamelan tersebut ditampilkan dari kreativitas 

yang dimiliki masyarakat Kota Madiun. Dengan diadakannya 

pertunjukkan gamelan tersebut dapat menciptakan suasana damai, 

nyaman dan tenteram bagi pelaku gamelan dan pendengarnya. Irama 

gamelan yang merdu, halus dan enak didengar mampu membuat 

pikiran menjadi rileks dan santai. Dan juga terjadilah komunikasi yang 

di dalamnya mengandung nasehat dalam menjalani kehidupan karena 

dilengkapi senggakan (sorokan dalam tembang jawa) sehingga 

melahirkan suasana senang, ramai, dan gembira dalam kebersamaan. 

Oleh karena itu gamelan tidak hanya sebuah seni melainkan lebih 

sebagai obat hati agar batin kembali tenang dan jernih untuk para 

pendengar yang mendengarkannya secara seksama. 

Kelahiran nabi Muhammad Saw. di muka bumi ini sebagai nabi 

terakhir dan tersempurna merupakan anugerah yang sangat besar yang 

telah diberikan Allah Swt. kepada manusia di muka bumi ini. Nabi 

Muhammad Saw. dilahirkan dengan tujuan menyebarkan ajaran Islam 
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yang merupakan agama tersempurna dan kesempurnaannya pun dijaga 

pula oleh Allah serta membimbing para orang-orang kafir di zaman 

tersebut. Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam dengan sabar 

dan lemah lembut tanpa ada kekerasan dan paksaan. Hal ini dilakukan 

karena agama Islam memang agama yang mencintai perdamaian dan 

tidak menyukai kekerasan dalam hal apapun itu.  

Dalam penyebaran agama Islam yang ada di pulau Jawa 

dilakukan oleh para walisongo juga menggunakan cara yang sama 

yakni tanpa kekerasan dan paksaan. Cara yang ditempuh para 

walisongo dalam menyebarkan ajaran Islam yakni dengan budaya yang 

memang sudah menjadi ciri khas pulau Jawa yang memiliki banyak 

budaya. Agama Islam menggunakan budaya tersebut untuk mengajak 

masyarakat jawa tanpa mereka sadari atau tidak dan hal ini terbukti 

berhasil dengan banyaknya masyarakat jaman sekarang khususnya di 

pulau Jawa yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Yang perlu 

diperhatikan disini adalah Islam tetap menjaga keaslian dan 

kemurniannya walaupun sudah dimasukkan unsur-unsur budaya di 

dalamnya. 

Pencampuran agama dan budaya yang dilakukan disini adalah 

dalam bentuk kirab yang dahulunya dijaman nabi tidak lah diadakan 

perayaan atas kelahirannya tetapi melihat realita penyebaran Islam di 

jawa perayaan ini dianggap perlu dikarenakan dengan perayaan ini 
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para masyarakat jawa dapat mengetahui dan lebih mengimani akan 

kelahiran nabi Muhammad Saw. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk kegiatan dalam tradisi grebeg maulid nabi Muhammad Saw. 

dimulai dengan ziarah kubur di pemakaman Bupati pertama Madiun, 

tahlil, doa bersama dan selamatan di masjid taman Kota Madiun, kirab 

atau arak-arakan dari masjid taman hingga alon-alon Kota Madiun, 

pemberian tumpeng beserta udhek-udhek kepada fakir miskin, dan 

diakhiri dengan perebutan gunungan. 

2. Nilai-nilai grebeg maulid nabi Muhammad Saw. dalam perspektif 

pendidikan Islam, yaitu Hablum minannas (hubungan kepada sesama 

manusia) yang dapat terlihat dari hubungan silaturahmi antar 

masyarakat Kota Madiun, Hablum minallah (hubungan kepada Allah 

Swt.) yang merupakan ungkapan rasa syukur akan berkah yang 

diberikan baik kepada umat Islam secara umum dan kepada 

masyarakat Kota Madiun secara khusus serta bentuk cinta kaum 

muslimin kepada nabinya yakni nabi Muhammad Saw., dan yang 

terakhir hubungan kepada alam dalam bentuk melestarikan dan 

menjaga keadaan alam di Kota Madiun 
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B. Saran  

1. Bagi pemerintah Kota Madiun, perlu pengembangan dan peningkatan 

dalam penyebaran informasi dari kegiaan tradisi ini serta pelestarian 

warisan budaya agar tidak punah ditelan zaman. 

2. Bagi masyarakat, penanaman nilai pendidikan harus dipertahankan dan 

diajarkan kepada  generasi muda untuk ikut melestarikan warisan 

budaya. 

3. Bagi peneliti, perkunya peningkatan be;ajar dan mengetahui sejarah 

Kota Madiun dan tradisinya dan semoga penelitian ini dapat 

memberikan manfaat bagi peneliti guna mengembangkan keilmuan di 

masyarakat kelak. 
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