
 

vii 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul ZIARAH MAKAM WALI (Studi Deskriptif Tindakan Sosial 
Masyarakat Muslim Yang Berziarah Ke Makam Sunan Ampel Surabaya), yang mana secara 
khusus mengkaji tentang tindakan sosial yang dilakukan masyarakat muslim, hal-hal yang 
mereka lakukan saat berziarah di makam Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini juga 
bertujuan untuk menyingkap sebuah tindakan sosial masyarakat muslim yang dalam 
kegiatannya tidak sesuai dengan adab ziarah dalam hukum Islam.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian secara kualitatif 
deskriptif, penentuan subyek dengan pendekatan purposive yaitu para masyarakat muslim 
yang berziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya. Sedangkan untuk menjawab fokus 
penelitian kali ini dengan menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber, sebuah teori 
yang terdiri dari empat penilaian atau kajian, tindakan sosial berdasar rasional instrumental 
dengan menggunakan cara atau alat tertentu untuk mencapai tujuan yang diharapkan, 
tindakan sosial berorientasi nilai dengan harapan akan ada nilai tertentu yang dapat diperoleh 
saat berziarah ke makam Sunan Ampel, tindakan sosial afektif yang merupakan tindakan 
berziarah ke makam Sunan Ampel dapatkah memberikan ketenangan dan kedamaian bagi 
masyarakat muslim yang berziarah terkait dengan emosi dan perasaannya, serta tindakan 
sosial tradisional yang dikaitkan dengan bahwa berziarah ini merupakan tradisi atau pernah 
dilakukan oleh orang tua terdahulu, sehingga juga dilakukan oleh generasi penerusnya.   

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tindakan sosial 
peziarah muslim yang datang ke makam Sunan Ampel Surabaya memiliki empat orientasi, 
peziarah / informan BI, MA, dan MF yang berorientasi pada tujuan dan nilai, dalam hal ini 
tujuan dan nilai mereka adalah untuk memperoleh kesembuhan, pekerjaan, dan sebuah 
permintaan pribadi / khusus. Informan BN yang lebih pada motivasi secara emosional, 
menenangkan diri. Sedangkan BG dan IP lebih kepada sebuah tradisi, ziarah yang dilakukan 
tidak lebih dari sekedar ziarah biasa.  
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