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ABSTRAK 

Penelitian ini berawal dari adanya fenomena yang banyak terjadi di 
kalangan siswa SMA ketika menjelang dilaksanakannya Ujian Nasional, yaitu 
melakukan ritual ziarah makam ke makam para wali. Ada yang mempercayai 
ritual ini sebagai sarana untuk berdoa secara khusus ke para wali, namun ada juga 
yang memaknai untuk mencari petunjuk dalam mengerjakan soal Ujian Nasional. 
Ziarah makam ini bisa dibilang sebagai salah satu usaha para mantan siswa SMA 
dalam berdoa dan lebih mendekatkan diri lagi kepada-Nya agar mendapat ridho 
dari Allah. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu 
Bagaimana pemaknaan para mantan siswa SMA terhadap ritual ziarah makam 
dalam upaya keberhasilan menyelesaikan studi, dan juga tentang apakah alasan 
yang mendorong mereka melakukan ziarah makam, serta bagaimanakah 
realisasinya pada saat proses ujian dan bagaimana hasil yang mereka dapatkan? 

Studi tentang pemaknaan ritual ziarah makam dalam upaya keberhasilan 
menyelesaikan studi ini menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. 
Sementara untuk menggali data dilakukan dengan menggunakan teknik 
wawancara (indepth interview). Untuk menentukan informan, peneliti 
menggunakan metode snowball sebanyak sembilan orang tetapi yang diambil 
hanya tujuh orang karena terdapat kejenuhan data. Data yang didapat dari para 
informan akan dijabarkan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 
dan prosedur penelitian kualitatif. 

Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa para mantan siswa SMA, yaitu 
AD, RS, DW, dan AF, memaknai ziarah makam sebagai salah satu sarana untuk 
mendoakan orang yang telah meninggal agar segala amal ibadahnya diterima oleh 
Allah. Namun ada juga yang memang ingin mencari kelancaran dan kemudahan 
dalam mengerjakan soal ujian, yaitu GD dan AF. Alasan yang mendorong mantan 
siswa SMA untuk melakukan ziarah makam kebanyakan karena didorong oleh 
orang lain, yaitu IZ, RS, BT, dan DW. Pihak yang mendorong mereka pun 
beragam, contohnya sekolah, orang tua, dan juga teman-teman mereka. Sementara 
itu, ada juga yang memang berasal dari keinginan dalam hati, yaitu AD, GD, dan 
AF. Sedangkan realisasi pada saat proses ujian pun AD dan RS merasakan 
ketenangan pada saat menjalani ujian, lalu IZ, GD, dan AF mendapatkan 
kelancaran dan kemudahan dalam mengerjakan soal, namun ada pula yang tidak 
mendapatkan dampak apa-apa dari ziarah makam tersebut pada saat Ujian 
Nasional yaitu DW dan BT. Hasil yang mereka dapatkan sudah bisa dibilang 
hasilnya sangat baik dan memuaskan, meskipun ada juga yang merasa belum puas 
dengan hasilnya namun mereka senang karena sudah bisa membuat kedua orang 
tuanya bangga.    
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