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ABSTRAK 
 

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang melimpah salah satunya adalah 
penyebaran Islam di Indonesia, penyebaran Islam di Indonesia adalah berkat jasa para 

wali songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia salah satu wali songo yang 

sangat berperan adalah sunan giri yang sekarang di jadikan sebagai wisata religi bagi 
para peziarah yang berkungjung di desa Giri Gresik Jawa Timur, adapun tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran wisata religi Sunan Giri dalam 

meningkatkan kesejahteraan pedagang kios dengan menggunakan penelitian kualitatif 

deskriptif dengan cara pengambilan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. 
Wawancara kepada beberapa pedagang kios, pengurus yayasan Sunan Giri, dan pegawai 

balai desa Sunan Giri. Hasil wawancara yang telah dilakukan dapat di simpulkan wisata 

religi itu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kios. Karena dengan 
adanya wisata religi akan mendatangkan peziarah yang secara tidak langsung 

merupakan pelanggan yang nantinya akan datang ke kios untuk membeli. Baik hanya 

membeli makanan, minuman saja atau souvenir, kerajinan, cinderamata, dan lainnya 
yang khas dari makam Sunan Giri. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada 

beberapa pedagang kios tentang hal yang terjadi ketika wisata Sunan Giri ditutup adalah 

tidak adanya pelanggan yang datang. Dapat disimpulkan jika peran adanya wisata religi 

sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan para pedagang. Para pedagang kios 
telah memenuhi indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat disimpulkan bahwa para 

pedagang kios yang bejualan di kawasan makam Sunan Giri sejahtera. Dari point-point 

yang telah disebutkan diatas peran wisata religi dalam mensejahterakan pedagang kios 
yaitu, dengan memberi peluang untuk berdagang di kawasan makam Sunan Giri yang 

digunakan sebagai tempat mencari nafkah dalam memenuhi taraf kesejahteraan hidup. 

Dengan banyaknya pedagang secara tidak langsung juga menambah taraf hidup 

masyarakat sekitar yang menjadi pegawai kios di kawasan makam Sunan Giri. 
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