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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran I: Hasil Wawancara 

Hasil Wawancara Peneliti, Panitia Dan Jamaah 

1. Percakapan mas faris selaku ketua pelaksana haul :

Peneliti :”Bagaimana sejarah haul Nyai ageng Putri Kukusan?” 

Mas faris :”Awal mula ada haul di nyai ageng kukusan sekitar 6 tahun atau 7 

tahun yang lalu. Mungkin bisa dikatakan tahun 2012 awal mula 

adanya Haul Nyai Putri kukusan. Sebelum adanya Haul Nyai Ageng 

putri kukusan ada acara lain seperti selamatan di makam yang 

dilakukan sebelum bulan puasa namun dalam ruang lingkup kampong. 

Untuk Jamaah al Khidmah masuk pada tahun 2012.” 

Peneliti :”untuk pendanaan, dari mana uang yang dibuat untuk acara Haul Nyai 

Ageng Putri Ayu Kukusan?” 

Mas faris :”Untuk masalah pendanaan ada 4 macam sumbernya, yaitu : 1) 

jualan, yang dilakukan dua kali tahap. 2) bazar 3). Khidmah 

Sumbangan atau sodaqoh dari masyarakat sekitar dan orang-orang 

terpandang. 4) membuat proposal lalu dikirim ke pabrik-pabrik dan 

orag-orang tertentu. 

1. Panitia jualan bubur kacang hijau dan labanya dimasukkan ke

khas haul

2. Bazar : ditawarkan kepada warga untuk berjualan untuk

membantu haul

3. Khidmah ini dilakukan dengan memberikan amplop ke tiap-tiap rt

tidak ada patokan untuk nominalnya seikhlasnya.

4. Proposal besar

Untuk mencegah kesalahpahaman mengenai uang yang masuk, ketua 

1,2,3,4,5 membuka dan menyaksikan bareng-bareng, lalu dicatat di 

buku tulis dan di amplopnya. Setiap RT amplop maupun 

pendapatannya juga dibedakan. 

Peneliti :”makna atau hikmah apa yang di dapat dari Haul Nyai Ageng Putri 

Ayu Kukusan? 

Mas Faris :’Makna atau hikmah apa yang bisa di ambil : mendapat barokah, 

menghormati nenek dan guru, rasa sayangnya kepada nabi 

Muhammad.” 
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2. Percakapan dengan Cak wik (Zainul Arifin) selaku panitia hall yang ada 

disini 

Peneliti :”Bagaimana sejarah haul Nyai ageng Putri Kukusan?” 

Cak Wek :”Sejarah haul, Pertama kali sejarah haul yang ada disini yang saya 

ketahui itu thn 2012 sampai sekarang. Sekitar 8-9 tahun, itu 

berjalannya tidak mudah agak sulit untuk mencari dana. Hal itu 

membuat masyarakat mengerti kalau membuat acara ini itu sulit, dan 

membuat masyarakat saling gotong royong. Tujuan haul sendiri yaitu 

silaturahmi untuk warga klangonan itu sendiri, untuk warga kabupaten 

gresik, haul saat ini sudah di kabupaten gresik wilayah provinsi, 

pondok fitrah sebagai pusatnya. Dulu pernah ada haul namun namanya 

bukan haul tetapi balikan, kegiatannya pun sama Cuma namanya saja 

yang berbeda. Balikan dilakukan satu bulan sebelum puasa Itupun 

kegiatannya bergilir mulai dari sunan prapen, bara kukusan, sunan 

mbadekap, sunan kramat, tumpang.  Untuk pendanaan Alhamdulillah 

tiap tahun meningkat. 

Peneliti :”untuk pendanaan, dari mana uang yang dibuat untuk acara Haul Nyai 

Ageng Putri Ayu Kukusan?” 

Cak Wek :” Untuk pendanaan sumbernya yaitu : (1) Jualan bubur : beli pakai 

uang panitia lalu dijual untungnya masuk ke haul, (2) Jualan kaos, (3) 

Bazar, (4) Donatur tetap, (5) Tour : uang sisa masuk kas haul, (6) 

Iuran panitia setiap rapat dilakukan. 

Peneliti :”untuk pendanaan, dari mana uang yang dibuat untuk acara Haul Nyai 

Ageng Putri Ayu Kukusan?” 

Cak wek :”Makna yang dapat diambil dari haul ini yaitu : (1) Bisa 

mengumpulkan orang di suatu tempat  untuk kemajelisan, (2) Dapat 

kenalan baru, (3) Mengumpulkan para kyai, tokoh masyarakat 

Klangonan, (4) Kita Berdzikir, bershalawat, (4) Untuk mendidik 

generasi baru kalau seumpama generasi baru gak ada mungkin ada 

kegiatan baru yang muncul. 
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3. Percakapan Dini selaku Jamaah: 

Peneliti :”Mengapa saudari dini bisa meluangkan waktu dan uangnya 

untuk haul nyai Ageng Putri Ayu Kukusan?” 

Dini (Jamaah) :”Ikut majlis ini karena : (1) Rasa cinta dan syukur kepada 

Rasulullah SAW karena sudah diberi, (2)Sebagai wadah untuk 

silaturahmi kepada sesama muslim yang mana dalam haul ini 

juga bisa menambah kenalan baru, (3) Berdzikir sebagai rasa 

tunduk saya kepada Allah SWT karena semua manusia itu 

sama yang membedakan hanya ketaqwaannya  

Peneliti :”pesan apa yang ingin ibu Dini sampaikan untuk acara Haul 

Nyai Ageng Putri Ayu Kukusan?” 

Dini (Jamaah) :”Marilah ikut majelis yang ada di dekat kita, marilah 

mendekatkan diri dengan sang pencipta yang sudah 

memberikan kita nikmat 
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Lampiran II : Dokumentasi Kegiatan 

Lampiran 1.1 Proses Pemberian Kwitansi terhadap Donatur 

 

 

Lampiran 1.2 Proses Pembukaan Amplop 
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Lampiran 1.3 Daftar Donatur 

 

 

Lampiran 1.4 Rapat Panitia Haul nyai Ageng Putri Ayu Kukusan 
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Lampiran 1.5 proses penulisan hasil sumbangan dari donatur 

 

 

Lampiran 1.6 Proses Pembukaan Amplop dari Donatur oleh Panitia 
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Lampiran 1.7 Pra Acara: Acara Bazar yang Diselenggarakan oleh Panitia Haul 
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Lampiran 1.8 Prosesi Acara Haul Nyai Ageng Putri Ayu Kukusan 
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Lampiran III : Berkas Skripsi 

Lampiran 1.1 Berita Acara Bimbingan Skripsi 
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Lampiran 1.2 Persetujuan Revisi Skripsi 
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Lampiran 1.3 Berita Acara Ujian Skripsi 
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Lampiran 1.4 Daftar Perbaikan Ujian Skripsi 
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Lampiran 1.5 Plagiarisme 

 

 


