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Lampiran 1 

Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 3 

Teks Wawancara  

 

Wawancara dengan juru kunci makam Kyai Hasan Munadi 

 

Bpk : K.H. Murtadho Hasabu.  

 

A : Assalammualaikum Wr.Wb. Pak? Saya Lita Nurfiana masiswi Unissula, dari 

jurusan sejarah peradaan Islam. kedatangan saya disini untuk melalkukan 

penelitian tentang Makam & peninggalannya  Kyai Hasan Munadi. 

B : Waalaikummussalama Wr.Wb, ya mba. Apa yang ingin mba lita tanyakan 

mengenai makam dan peninggalan Kyai Hasan Munadi. 

A :Pertanyaan yang  ingin saya tanyaan disini adalah, Apakah Kyai Hasan 

Munadi mempunyai keistimewaan tertentu? Sehingga banyak masyarakat dari 

berbagai daerah yang berdatangan untuk berziarah! 

B : Pada hakikatnya Kyai Hasan Munadi adalah seorang manusia biasa seperti 

kita ini mba lita, tetapi beliau adalah seorang yang taat beribadah, beliau juga 

orang yang menyebarkan agama Islam di desa Nyatnyono ini. Karna pada 

jaman dahulu masyarakat di desa ini benar- benar masih dalam 

kegelapan,sebagian dari mereka beragama hindu, budha dan Kristen. Dengan 

perjuangan beliau yang begitu sabar, menghadapai berbagai rintangan, 

akhirnya banyak masyarakdisini yang menganut agama islam. 

A : Bagaimana cerita mengenai peninggalan Kyai Hasan Munadi pak? Apakah 

masjid ini yang membangun adalah Kyai Hasan Munadi? 

B : peninggalan beliau adalah masjid dan air sendang keramat mba, jadi begini 

ceritanya mba. Sebenarnya yang membangun masjid ini adalah masyarakat 
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tetapi,ketika itu Kyai Hasan Munadi sedang bertapa di gunung suralaya 

selama 100 hari kemudia ketika beliau inginberanjak dari gunung tersebut 

tiba-tiba ada kayu berlubang kecil,dan konon ceritanya kaya itu adalah calon 

tabuhbedug masjid,ketiaka it lah Kyai Hasan Munadi inngin membangun 

masjid di desa Nyatnyono agar masyarakat sekitar mempunyai tempat utuk 

beribadah,ketika itu Kyia Hasan Munadi meminta 1 soko kepada wali untuk 

tanda pembangunan masjid, keika itu waktu pembangunan masjid bebarengan 

dengan pembangunan masjid agung Demak,tetapi pembangunannya lebih di 

dahulukan didesa Nyatnyono.ketika itu bentuk bangunan masjid di Desa 

Nyatyono hanya satu soko dengan atap yang minimalis,bentunya seperti 

paying mba, kemudian setelahwafatnya beliau yang membangun masjid 

adalah masyarakat Nyatnyono tetapi peletakan soko atau tiang pertama kali 

adalah Kyai Hasan Munadi. Kau mengenai sendangnya ketika itu beliau 

sedang menyiarkan agama Islam kemudian beristirahat sejenak di sendang 

tersebut.    

A : Apakah Kyai Hasan Munadi asli dari semarang? Sehingga memilih untuk 

menyiarkan agama Islam di desa Nyatnyono ini? 

B : Kyai Hasan Munadi bersal dari jawa timur mba, beliau adalah keturunan dari 

Majapahit yaitu raden suruh raja majalengaka. Awalnya beliau tinggal di jawa  

timur kemudian pindah ke demak bersama adiknya Raden patah di kerajaan 

dema,nah ketka kerajaan demak mengalami kemajuan yang sangat tinggi Kyai 

hasan Munadi pergi kesemarang untuk menyiarkan agama Islam, kenapa di 

agama islam di desa Nyatnyono?karena ketika itu masyarat disini benar- 

benardalam kegelapan tidak paham dengan agama islam.  

A :lalu bagaimana cara beliau untuk mengajak masyarakat yang benar-benar 

tidak tau Islam bahkan mereka memeluk agama lain? 
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B : Tentunya perjuangan beliau benar-benarlar biasa mba,karena sebagian 

masyarat disini ketika itu mempuyai ilmu hitam untuk melawan Kyai Hasan 

Munadi. Karna Beliau orang yang taat beragama dan shaleh, banding seribu 

dari manusia yangbenar-benar ikhlas untuk menyiarkan agama kalau jaman 

sekarang kita mencari Kyaia seperti beliau susah mba karna sebagian dari 

mereka mempunyai maksud yang tertentu. Denga kesucian hati beliau, Kyai 

hasan Munadi mampu melwan oaring- orang tersebut,sehingga mereka 

menyadari bahwaagama islam adalah agama yang benar. 

A : mengapa air sendang tersebut disebut sebagai sendang keramat? 

B : jadi begini mbakeramat kan karamah mulia, karna Kyai Hasan adalah orang 

yang mulia maka peninggalan beliau disebut sendang karamah, sendang 

keramat ini dapat menyembuhkan segala penyakit. Tetapi mbakita sebagai 

umat islam jangan sampai salah pandang . bahwasanya segala penyakit itu 

dari Allah SWT dan ketika sembuh juga atasizin Allah SWT.tetpi sendang 

keramat ini hanyalah perantara dari Allah SWT. 

A : bagaimana kebudayan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat disni pak? 

B : Masyarakat disini mempunyai kebudayaan sesuai denganajaran Allah swt 

mba, seperti tahlilan, berziarah ke makam Kyai Hasan Munadi, Haul, berdoa. 

tidak ada kegiatan yang melenceng dari ajaran agama Islam.  

A : berarti dengan adanya makam Kyai Hasan munadi membawa dampak yang 

sangat positif ya pak baik dalam segi agama ataupun ekonomi? 

B : ya mba Alhamdulillah kita sebagai warga disini tidak pernahmematok harga 

bagi para peziarah yang ingin berziarah ke makam Kyai Hasan Munadi.kita 

hanya menyediakan kotak amal untuk para pengunjung yang ingin 

bersedekah, jadi tanpa adanya paksaan mba. Uangdari sedekah tersebut juga 

kita kelola untuk pembangunan desa,perawatan masji dan lain sebagainya. 
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A ; terimaksih banyak pak atas informasinya, saya jadi tau banyak tentang 

makam Kyai Hasan munadi, lebih di percayadan jelas jauh ketika itu saya 

hanya membaca di sosial media yang mempunyai banyak versi. 

B ; ya mbalita sama –sama mudah-mudahan informasi yang saya berikan benar- 

benar bermanfaatdan berkah. 

A : kalau begitu saya pamit dulu pak,wassalammualaikum wr.wb. 

B :Waalaikumsalam Wr,Wb. Mba.      
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Lampiran 4 

Gambar 

Wawancara bersama juru kunci makam Kyai hasan Munadi 
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Makam Kyai hasan Munadi 
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Masjid peninggalan Kyai hasan Munadi 

 

 

Sendang keramat peninggalan Kyai Hasan Munadi 
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