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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian Relevan  

Kajian relevan merupakan upaya seorang penulis untuk menunjukkan posisi 

karyanya tersebut terhadap karya-karya yang suda ada sebelumnya. Dengan 

demikian, dapat diketahui autentitas karya seseorang. 

Sejauh penelusuran penulis, cukup banyak tulisan yang mengenai tradisi 

tolak bala, diantaranya sebagai berikut: 

1. Nova Br Sembiring, Universitas Negeri Medan yang mengkaji Ritual 

Tolak Bala Bencana Alam Pada Etnik Karo di Desa Sigarang-Garang 

Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui latar belakang upacara ritual tolak bala oleh etnik 

Karo di desa Sigarang-Garang, mengetahui makna ritual tolak bala, 

mengetahui proses upacara yang dilakukan oleh etnik Karo di Sigarang-

garang. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa warga desa Sigarang Garang 

melakukan ritual tolak bala yang dilatar belakangi oleh meletusnya 

gunung Sinabung. Ritual tolak bala dilakukan karena adanya anggapan 

bahwa gunung Sinabung meletus karena perilaku warga dan wisatawan 

yang merusak lingkungan sekitar gunung yang dihuni roh-roh halus. 

(Nova, 2015). 

2. Eka Darliana dari Universitas Negeri Medan, yang mengkaji tentang 

Ritual Tolak Bala Pada Masyarakat Melayu di Desa Air Masin 

Kecamatan Seruway Aceh Tamiang. Tujuan penelitian Eka Darliana 
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untuk mengetahui persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

masyarakat melayu Desa Air Masin Kecamatan Seruway Aceh 

Tamiang dalam melakukan ritual tolak bala.  

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, 

dengan narasumber tokoh-tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat. 

Adapun hasil penelitiannya adalah masyarakat melayu Desa Air 

Masin Kecamatan Seruway Aceh Tamiang menganggap ritual tolak 

bala adalah merupakan ritual yang berasal dari nenek moyang yang 

harus tetap dijaga dan dilestarikan, karena masyarakat menganggap 

bahwa dengan melakukan ritual tolak bala dapat mengusir roh roh jahat 

dan menghindarkan diri dari segala penyakit. (Eka, 2012). 

3. Umi Nuriatur Rohmah dari Universitas Islam Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2014 yang berjudul  Penggunaan Ayat Ayat Al 

Qur’an Dalam Ritual Rebo wekasan. Dalam karya tersebut peneliti 

membahas tentang praktik dan dan nilai nilai penggunaan ayat al 

Qur’a>n dalam ritual rebo wekasan tersebut. 

Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif 

kualitatif, dengan pendekatan etnografi,  

Hasil penelitian dalam tulisan ini adalah menunjuk bahwa terdapat 

dua sumber praktik ritual Rebo Wekasan di Desa Sukoreno, sumber 

pertama dari sesepuh masyarakat yaitu bapak ju’ Uwi, dengan membuat 

air jimat, dan dibagikan kepada masyarakat untuk diminum. Sumber 

kedua adalah praktik yang dilakukan oleh bapak As’ari dan para 
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santrinya, praktik ini merujuk pada kitab Tajwid Madura dengan 

melaksanakan salat tolak bala, dan membuat air jimat. (Umi, 2014). 

4. Muhammad Dzul Faroh, Tradisi Rebo Wekasan di Desa Suci 

Kecamatan Manyar Kabupaten Gersik (studi symbol). Skripsi ini 

menjelaskan sejarah rebo wekasan di daerah gersik dari awal mula 

penyebarannya sampai menjadi ritual yang wajib, yang selalu 

dilaksanakn tiap tahun. Hal yang paling utama dalam penelitian ini 

adalah mengenai makna simbol dalam tradisi rebo wekasan. Penulis 

fokus pada makna symbol-simboal yang digunakan dalam praktik rebo 

wekasa, seperti air yang melambangkan penyucian, mandi di sendang 

menyimbolkan pembersihan dan penyucian dari noda-noda, sholat, 

do’a, dan sujud syukur, menyimbolkan hubungan atau ikatan manusia 

dengan Allah. (Muhammad Zul, 2006). 

5. Nur Komariyah, Traadisi Rebo Pungkasan di Desa Wonokromo 

Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. Skripsi ini memfokuskan pada 

asal muasal tradisi rebo pungkasan dan perkembangannya, yang 

kemudian mengalami pergeseran dari awal munculnya tradisi sampai 

saat ini. tradisi rebo pungkasa yang saat ini yang dilakukan masyrakat 

desa Wonokromo bertujuan untuk mengenang jasa mbah Kiyai Walit 

yang konon dalam sejarah telah menyelamatkan masyarakat dari 

penyakit dan bencana. (Nur Komariyah, 2009). 

Dari telaah kajian relevan di atas penulis tidak menemukan pembahasan 

tentang pembacaan surah Yasin dalam tradisi tolak bala pada saat turun sawah. 
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Akan tetapi dari lima kajian relevan diatas hanya ada satu yang mirip dengan apa 

yang penulis ingin teliti, yaitu hasil penelitian Umi Nuriatur Rohmah, Dalam 

karyanya tersebut dia  membahas tentang praktik dan nilai nilai penggunaan ayat 

al Qur’a>n dalam ritual rebo wekasan tersebut, sedangkan penulis sendiri ingin 

meneliti paraktik, dan nilai nilai apa saja yang terkandung dalam Tradisi Tolak 

Tala Pada Masyarakat Desa Biru Kabupaten Bombana (Stidi kasus pembacaan 

surah yasin pada saat turun sawah). 

2.2 KonsepTradisi 

2.2.1 Pengertian Tradisi 

Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang 

masih dijalankan di masyarakat, penilaian atau anggapan bahwa cara cara yang 

telah ada merupakan yang paling baik dan benar berdasarkan kepada kepercayaan 

terhadap nenek moyang dan leluhur yang mendahului. (Departenen P&K, 1995). 

Tradsis adalah berasal dari kata “traditium” pada dasarnya berarti segala sesuatu 

yang diwarisi dari masa lalu. (Safrizal, 2014, h. 11). 

Menurut Jujiansyah Noor, tradisi hasil karya cipta dan karya manusia yang 

diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Seperti misalnnya tradisi tolak 

bala. Sesuatu yang diwariskan tidak mesti diterimah, dihargai, diasimilasikan atau 

disimpan sampai mati.Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku 

manusia yang telah berporoses dalam waktu yang lama dan dilakukan secara turun 

temurun dimulai dari nenek moyang. Tradisi atau kebiasaan dalam pengertian 

yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan 

menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu 
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negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar 

dari tradisi adalah informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis 

maupun lisan karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah. (Safrizal, 2014, h. 

11). 

Masyarakat yang kebudayaannya diwarnai oleh tradisionalisme, cenderung 

untuk menengok ke masa yang lampau apabila ingin memecahkan suatau masalah 

di dalam hidupnya. Tradisi di Indonesia lebih umum dinamakan adat, menjadi 

pedoman dalam mengatur tata hidupnya, baik mengatur dalam tata keluarga, 

masyarakat, pemerintah, dan dalam hubungan dengan orang lain dari luar 

masyarakat. Dengan berpegang pada adat maka masyarakat dapat mengatur 

kehidupannya dengan mantap dan kuat sehingga kehidupan itu menjadi stabil. 

Adat itu menjadi tambah kuat karena menurut masyarakat mereka mendapat restu 

dari para leluhurnya, baik yang masih ada di dunia atau yang suda meninggal. 

Adat (`urf) yang berarti kebiasaan atau praktik secara teoritis, tidak pernah 

menjadi sumber resmi hukum islam, namun dalam praktiknya ia sering dijadikan 

salah satu rujukan hukum. Adat biasanya digunakan ketika sumber utama rujukan 

umat islam al Qur’a>n dan Hadis, qias, ijma’, tidak ditemukan. (Safrizal, 2014). 

Dari uraian di atas akan dapat dipahami bahwa sikap tradisional adalah 

bagian terpenting dalam sisitem tranformasi nilai-nilai kebudayaan. Kita harus 

menyadari bahwa warga masyarakat berfungsi sebagai penerus budaya dari 

generasi kegenerasi selanjutnya secara dinamis. Artinya proses pewarisan 

kebudayaan merupakan interaksi langsung, berupa pendidikan dari generasi tua 

kepada generasi muda berdasarkan nilai dan norma yang berlaku. (Jalius HR) 
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2.2.2 Term-Term Tradisi  

2.2.2.1 Ada Istiadat  

Secara bahasa Al-ada>tu yang berarti pengulangan, jadi dapat difahami 

bahwa al-adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan 

berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena suda menjadi kebiasaan. 

Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai 

sebuah al-adah adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berturut turut. 

(Amir, 2004, h. 93). 

Kata adat biasanya juga sering disinonimkan dengan kata ‘urf, yaitu 

kebiasaan, namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, 

ringkasnya, al-`Urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat 

manusia. (Amir, 2004, h. 93). Meskipun arti dua kata ini agak berbeda namun jika 

kita liat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila 

bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama. Dari 

keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para 

ulama adalah bahwa sebua adat kebiasaan dan `urf  itu bisa dijadikan sebuah 

sandaran untuk menetapkan hukum syar’i apabila tidak terdapat nas syar’i yang 

bertentangan dengannya. Dalam kajian ushul fiqhi, ‘urf adalah suatu kebiasaan 

masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupam mereka sehingga mereka 

merasa tentram. Kebiasaan yang berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan 

perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum, dalam konteks 

ini istila ‘urf sama dan semakna dengan al-adah (adat kebiasaan). (Amir, 2004, h. 

93). 
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Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘urf dibagi dua yaitu al-

‘urf al-shahi>h (adat yang sah) dan al-‘urf al-fasi>d (adat yang dianggap rusak). 

1. Al-‘urf al-shahi>h adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah 

masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al Qur’a>n atau 

Hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula 

membawa mudarat kepada mereka. 

2. Al-‘urf al-fasi>d adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam 

masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran islam atau 

menghalalkan yang haram. (Abdul Wahab, 1996, h. 134). 

‘Urf atau adat, dapat diterima oleh hukum islam dengan syarat, pertama 

tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al Qur’a>n atau as-

Sunnah, kedua pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari’at 

termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadah kesulitan atau kesempitan, ketiga 

telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan beberapa orang saja. 

(Djazuli, 2006, h. 89). 

‘Urf sebagai landasan penetapan hukum atau ‘urf sendiri yang ditetapkan 

sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan, 

terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula 

manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat 

kebiasaan sepeti ini telah mengakar dalam masyarakat sehingga sulit ditinggalkan 

karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka. Para ulama 

berpendapat bahwa ‘urf yang shahih saja yang dapat dijadikan dasar pertimbangan 

mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan.  



 

 

17 

 

Ulama Malikiyah bayak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan-

perbuatan penduduk madina. Berarti menganggap apa yang terdapat dalam 

masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan tidak bertentangan 

dengan syara’. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ‘urf dapat 

dipakai sebagai dalil mengistimbatkan hukum, namun ‘urf bukan dalil yang 

berdiri sendiri, ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, 

baik berbentuk ijma’, maupun maslahat. (Amir Syarifuddin, 2004, h. 100). 

2.2.2.2 Budaya 

Secara epistimologi kata budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi 

berarti akal, kecerdikan, kepintaran dan kebijaksanaan, sedangkan daya memiliki 

arti ikhtiar, usaha atau muslihat. Dedi Supriadi mengartikan bahwa budaya 

(culture) dapat dipahami sebagai pembangunan yang didasarkan atas kekuatan 

manusia, baik pembangunan jiwa pikiran dan semangat melalui latihan dan 

pengalaman, bukti nyata pembangunan intelektual seperti seni dan pengetahuan. 

Dengan demikian secara singkat dan sederhana, sebagaimana dipahami secara 

umum, kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. 

(Dedi Supriyadi, 2008, h. 16). 

Namun, perlu juga ditegaskan di sini bahwa agama bukanlah kebudayaan 

maupun tradisi, karena agama itu diciptakan Tuhan, bukan hasil olah pikir dan 

karya manusia. Tetapi kelompok-kelompok orang beragama membentuk 

kebudayaan dan juga tradisi mereka masing-masing sebab mereka mempunyai 

budi daya dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dalam 

kehidupannya. Oleh sebab itu pada hakikatnya tidak ada kebudayaan Islam atau 
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tradisi Islam, namun yang ada adalah kebudayaan dan tradisi orang Islam, karena 

islam itu bukan kebudayaan dan tradisi melainkan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 

Kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh orang Islam sebagai 

kelompok masyarakat, dan berlanjut serta dilestarikan hingga saat ini kemudian 

melembaga di tengah masyarakat itulah yang kemudian dikenal dengan sebutn 

kebudayaan atau tradisi, yang berarti kebudayaan dan tradisi Islam. ( Sirajuddin, 

2012, h. 291) 

2.2.2.3 Kebiasaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indinesia, kebiasaan adalah sesuatu yang 

biasa dikerjakan dan sebagainya,  pola untuk melakukan tanggapan terhadap 

situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan yang dilakukan secara 

berulang untuk hal yang sama. Maka dapat dipahami bahwa kebiasaan adalah 

serangkaian perbuatan seorang secara berulang-ulang untuk hal yang sama dan 

berlangsung tanpa proses berfikir lagi. Kebiasaan terbentuk dari enam tahapan 

yaitu berfikir, perekaman, pengulangan, penyimpanan, pengulangan, dan 

kebiasaan. Dalam tahapan berfikir seorang memikirkan sesuatu, memberi 

perhatian dan berkonsentrasi. Selanjutnya tahap perekaman adalah saat seorang 

berfikir tentang suatu hal dan otak merekamnya, dalam tahapan pengulangan, 

seorang ingin bertindak untuk mengulang perilaku yang serupa dengan rasa yang 

sama. Setelah melakukan pengulangan, seorang akan menyimpannya dalam otak 

dan menghadirkannya setiap menghadapi kondisi yang sama. Terakhir adalah 

tahap pengulangan, dalam tahap ini secara tidak disadari seorang mengulang 

kembali perilaku yang tersimpan kuat dalam alam sadarnya. (Siagian, 2012). 



 

 

19 

 

2.3  Konsep Tolak Bala 

2.3.1 Pengertian Tolak Bala 

Tolak bala adalah berasal dari bahasa melayu, Tolak atau menolak. Bala 

adalah musibah atau bencana. Dapat disimpulkan bahwa tolak bala adalah satu 

kompleks perlakuan bercorak ritual dengan tujuan menghindari kejadian buruk, 

sial, nasib tidka baik, atau apa saja yang tidak diingini berlaku kepada diri sendiri 

dan komunitas di masyarakat. Di Desa Rasau Jaya Umum, tolak bala dikemas 

dalam kegiatan yang dinamai Pekan Gawai Rakyat. Dulu ritual dilaksanakan 

sebagai bentuk  memanjatkan puji syukur setelah masa panene. Dalam kurun 

belasan tahun ritual dikemas menjadi suatu gawai yang bertujuan juga untuk 

mempermosikan wisata dan kearifan lokal daerah untuk meningkatkan ekonomi 

masyarakat. (Muhammad Iqbal,  2018). Adapun bala dalam bahasa arab yaitu al-

Bala’ atau al –Ibtila’ meliputi beberapa makna: 

1. Al-Imtiha>n (ujian) 

2. At-Tajri>b (mencoba) 

3. Al-Ikhba>r (memberitahuakn) (Munawwir, 1997, h. 179). 

Sementata secara istilah Ar Raqib al Asfahani mengatakan, bala ialah 

pemberian Allah kepada hamba hambanya berupa ujian. Pemberian tersebut ada 

kalanya disyukuri dan ada kalanya untuk disabarkan, hal ini karena terkadang 

Allah memberikan bala berupa nikmat dan musibah. Maka ketika memperoleh 

nikmat harus di syukuri dan bersabar ketika memperoleh musibah. (Al-Asfhani, 

1991, h. 342). Imam ar Razi dalam kitab Mukhta>r as-Sih}a>h} memberikan 

penjelasan bahwasanya bala dugunakan untuk menggambarkan ujian, baik atau 
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buruk yang datangnya dari Allah swt. (Ar-Razi, 2005, h. 447). Itu sebabnya Allah 

swt berfirman: 

ُلوَُكْم أَيُكْم َأْحَسُن َعَمًال َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفورُ    الِذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْحلََياَة لَِيبـْ
Terjemahnya: 

yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di 
antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha 
Pengampun. (Qur’an, 67:2). 
 
Adapun kata musibah diartikan sebagai malapetaka atau bencana yaitu 

segala kejadian atau peristiwa yang menyedihkan yang menimpa manusia, seperti 

banjir, gempa, kebakaran, gagal panen, dan lain lainya. Peristiwa-peristiwa 

tersebut pada umumnya menimbulkan kerugian berupa harta benda maupun jiwa 

manusia. (Depertemen Pendidikan, h. 97). 

Sedangkan Azab yang berarti balasan, siksa, teguran bagi umat yang 

melanggar larangan agama. Sedangkan secara terminologi, M. Quraish Shihab 

menjelaskan azab adalah suatu kemurkaan Allah akibat pelanggaran yang 

dilakukan manusia yaitu pelanggaran sunatullah di alam semesta dan pelanggaran 

syariat Allah yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasulnya termasuk Nabi 

Muhammad saw. (Quraish Shihab, 2004, h. 271). 

2.3.2  Hukum Melaksanakan Tolak Bala 

Apabila di tinjau dari sudut pandang Islam, al-Qur’an pedoman bagi umat 

muslim dan telah menjelaskan kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama itu 

sendiri. Nilai agama mempunyai dasar kebenaran yang paling kuat dari yang 

lainnya, karena merupakan suatu kepercayaan atau kebenaran yang datangnya dari 

Allah swt. seperti nilai-nilai yang yang termasuk dalam sebuah tradisi dipercaya 
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dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi 

masyarakat tersebut. Islam sebagai agama yang syari’atnya telah sempurna 

berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah 

satunya adalah manusia. setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan 

memberi dampak positif dan setiap larangan yang dihindari akan membawa 

keberuntungan bagi manusia. Adanya syari’at tidak menghapuskan tradisi adat-

istiadat, Islam menyaringi tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan 

diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan syariat. 

Karena setiap tradisi yang dilakukan setiap suku yang notabene beragama Islam 

tidak boleh bertentangan dengan syari’at, karena kedudukan akal tidak akan 

pernah lebih utama dibandingkan dengan wahyu Allah swt. (Riska Iskandar, 

2019, h. 34) 

Proses pelaksanaan tradisi tolak bala, dilakukan bagi sekelompok 

masyarakat yang sering melakukannya dari turun-temurun dan tidak ada paksaan 

bagi orang yang tidak mau melaksanakannya, dan yang pada intinya tujuannya 

hanya karean Allah, selama tidak bertentangan dengan agama serta menghargai 

adat nenek moyang terdahulu, maka suatu keberkahan yang di dapatkan jika 

niatnya Lillahi Ta’ala. Jadi apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan 

keberkahan maka harus berdo’a kepada Allah swt, sesuai dengan firmannya: 

َوقَاَل رَبُكُم اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإن الِذيَن َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدِيت َسَيْدُخُلوَن 
 اِخرِينَ َجَهنَم دَ 
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Terjemahnya: 

Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan 
Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang 
menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam 
dalam Keadaan hina dina". (Qur’an 40:60). 
 

Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas menyatakan, dan Tuhan yang 

selama ini memelihara kamu telah berfirman sejak dahulu atau melalui ayat-ayat 

al-Qur’an yang telah turun sebelum ayat ini bahwa berdo’a dan beribadah 

kepadaku yakni murnikanlah ketaatan kepadaku dan perkenankanlah tuntunanku, 

niscaya kuperkenankan secara mantap bagimu apa yang kamu harapkan. Jangan 

sekali-kali merasa angkuh sehingga enggan berdo’a dan beribadah karena 

sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri enggan berdo’a dan 

menghindar dari beribadah kepadaku serta tidak memperkenankan tuntunanku 

akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina, yakni tersiksa lahir dan 

batin. (Quraish Shihab, 2009, h. 649). 

Apabila melakukan sesuatu kemudian tujuannya semata-mata karena 

Allah swt, maka itu perbuatan yang di ridhoi Allah. Kemudian sebaliknya apabila 

sesuatu yang dilakukan karena ada maksud tertentu, yakni tujuan berpaling dari 

Allah maka itu adalah perbuatan yang menyimpang yang bertentangan dengan 

agama Islam yakni merupakan perbuatan syirik yang mepersekutukan Allah swt. 

Orang yang mengerjakan atau yang diberi amanah untuk melaksanakan tolak 

bala, yaitu dengan membaca ayat-ayat al-Qur’an, itu semua adalah do’a hanya 

saja orang tua dulu menyebutnya tolak bala. (Riska Iskandar, 2019, h. 36). 
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Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Mas’ud, 

disebutkan: 

  انَ ثَـ  يْ لِ عَ  نْ بِ  مُ اصِ عَ  انَ ثَـ  يْ وسِ دُ الس  صٍ فْ حَ  نْ بِ  رٌ مْ عَ  انَ ثَـ د حَ 
َ
 مِ اصِ عَ  نْ عَ  يودِ عُ سْ امل

  آهُ رَ  امَ فَ  الَ قَ  دِ وْ عُ سْ مَ  نْ بِ  اهللادُ بْ عَ  نْ عَ  يْ لِ ائِ وَ  ِيبْ أَ  نْ عَ 
ُ
 اهللاِ  دَ نْ عِ  وَ هُ ا فَـ نً سَ حَ  ونَ نُ ؤمِ امل

  حٌ يْ بِ قَ  اهللاِ  دَ نْ عِ  وَ هُ ا فَـ حً يْ بِ قَ نَـ  ونَ نُ املؤمِ  آهُ ارَ مَ وَ  نٌ سَ حَ 

Artinya: 

Dicertikana kepada kami Amr bin Hafs as-Sudusi, menceritakan `Ashim 
bin Ali, menceritakan al-Mas`udy, dari `Ashim dari Abi Wail dari 
Abdulah bin Mas`ud ia berkata, Apa yang dipandang baik oleh orang-
orang mukmin, maka ia di sisi Allah pun baik, dan apa saja yang 
dipandang buruk oleh orang-orang mukmin, maka buruk pula ia di sisi 
Allah. (Al-Tobroni, Juz 9, Maktaba syamilah) 

 
Hadis tersebut oleh kalangan ushuliyyin dipahami (dijadikan dasar) bahwa 

tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’at Islam 

dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam (fiqh). 

Berdasarkan hadits itu pula kemudian dirumuskan suatu kaedah dalam ushul fiqh 

yang juga mendukung masuknya budaya dan tradisi dalam ajaran Islam. (Al-

Akholifi, Juz 1, Maktaba Syamilah) 

Dalam sebuah fiqhi hukum Islam studai komprehensif yang dilakukan 

oleh para pakar ilmu fiqhi seperti al-Qsdhi al-Husain, Imam Subhi, Imam Ibn 

‘Abdissalam dam Iam as-Suyuthi merumuskan bahwa kerangka dasar dari fiqhi 

itu adalah kepastian, kemudahan, kesepakatan bersama yang suda mantap, dan 

kemaslahatan merupakan pola umum fiqhi. Tradisi tolak bala telah dikenal oleh 

masyarakat dan masih melestarikannya. Dalam kaidah fiqhi al-‘Adah muhakamah 
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menjelaskan bahwa al-‘Adah adalah sebagai pengulangan sesuatu dan kebiasaan 

yang dilakuakan berulang-ulang hingga melekat dan diterima dalam benak 

masyarakat. Muhkamah adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam 

menyelesaikan sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam 

memutuskan persoalan sengketa yang diajukan. Jadi maksud kaidah ini bahwa 

sebuah tradisi baik umum atau yang khusus itu dapat menjadi sebuah hukum 

untuk menetapkan hukum syariat Islam (hujjah) terutama hakim dalam sebuah 

pengadilan, selama tidak ditemukan dalil dalam nash yang secara khusus 

melarang adat itu, atau ditemukan dalil nash akan tetapi dalil itu terlalu umum 

sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat. Namun bukan berarti setiap adat 

kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika 

memenuhi syarat-syarat seperti, tidak bertentangan dengan syariat, tidak 

Menyebapkan kemafsadatan dan tidak mengilangkan kemaslahatan, telah berlaku 

pada umumnya orang muslim, tidak berlaku pada ibadah mahdah, adat tersebut 

suda memasyarakat ktika akan ditetapkan hukumnya. (Riska Iskandar, 2019, h. 

37). Oleh karena itu dalam hal ini pelaksanaan tolak bala dapat di hukumi boleh 

(mubah) dengan syata tidak bertentangan denga syariat islam dan dipandanga 

baik oleh kaum muslimin.  

2.3.3 Macam-Macam Tolak Bala 

2.3.3.1 Jimat 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jimat diartikan sebagai barang 

tulisan yang dianggap mempunyai kesaktian dan dapat melindungi pemiliknya 

serta dapat digunakan sebagai penyangkal penyakit. biasanya benda atau barang 
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tertentu terdapat lambang, atau gambar tertentu, dan dibuat oleh tidak sembarang 

orang. (Banjarmasin:IAIN Antasari, 1999, h. 3). Dalam bahasa Arab jimat disebut 

at-Tama’im yaitu suatu benda yang sengaja dibuat oleh dukun, yang diyakini 

mengandung kesaktian dan dapat menolak segala jenis penyakit. Tangkal dalam 

bahasa Arab disebut ar-raqqi diartikan sebagai suatu benda yang disebut oleh 

dukun yang diyakini dapat menolak bala penyakit. Dalam pembuatan jimat oleh 

orang orang tertentu, biasanya dia menggunakan berupa asmaul husna, yaitu zikir 

tawassul dengan menyebut asma Allah swt, para nabi, malaikat, dan waliullah. 

Ada yang berupa jaljalut yaitu serangkaian doa yang berasal dari syair doa orang 

orang saleh, seperti jaljalut Ali bin Abi Thalib, atau kutipan bait bait burdah, 

solawat, dan sebagainya. (Yadi Mulyadi, 2017, h. 58). 

2.3.3.2 Ritual 

Ritual merupakan tata cara dalam upacara atau suatu perbuatan keramat 

yang dilakukan oleh sekelompok umat beragama, yang ditandai dengan adanya 

berbagai macam unsur dan komponen, yaitu adanya waktu, tempat-tempat dimana 

upacara dilakukan, alat-alat dalam upacara, serta orang-orang yang menjalankan 

upacara. (Koentjaraningrat, 1985, h. 56). Pada dasarnya ritual adalah rangkaian 

kata, tindakan pemeluk agama dengan menggunakan benda-benda peralatan dan 

perlengkapan tertentu, ditempat tertentu dan memakai pakean tertentu pula. 

(Suprayogo, 2001, h. 41). 

Ritual atau ritus dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan berkah atau 

rezki yang banyak dari suatu pekerjaan. Seperti upacara menolak bala, dan 

upacara karena perbuatan siklus dalam kehidupan manusia seperti kelahiran, 
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pernikahan, dan kematian. (Bustanuddin, 2007, h. 95). Adapun ritual yang terjadi 

dimasyarakat, diantaranya sebagai berikut: 

1. Rebo Kasan  

Rebo Kasan adalah ritual tolak bala yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Girijaya, Kecamatan Seketi Pendeglan Banten, menjadi tradisi turun 

temurun yang dilaksanakan setiap tahunnya, yaitu pada hari rabu akhir dari 

bulam Safar. Makna pokok dari tujuan Rebo Kasan adalah menghindari 

dari berbagai macam mara bahaya yang datang pada hari rabu terakhir 

bulan Safar. Adapun cara yang dilakukan masyarakat yaitu ritual tolak 

bala, ritual mandi safar, dan ritual mendaki Gunung Pulasari. (Nur Afiyah, 

2018). 

2. Menyiee 

Menyiee merupakan ritual adat melayu suku petalangan yang suda 

dilakukan dari zaman dahulu hingga sekarang. Dimana tradisi ini 

dilakukan untuk mendoakan seorang yang sedang mengandung diusia 

kehamilan tujuh bulan. Biasanya tradisi ini dilakukan pada anak pertama 

saja, krena masyarakat setempat percaya bahwa persalinan anak pertama 

akan sedikit mengalami kesulitan. Tradisi Meyiee dilakukan bertujuan 

untuk mendoakan si jabang bayi yang masih dalam kandungan, selain itu 

bertujuan pula agar dijauhkan dari segala bala dan lancarnya pada saat 

proses persalinan. Proses pelaksanaan upacara ini biasanya dilakukan pada 

siang hari sesudah zuhur. Dalam hal ini pelaksanaannya dipimpin oleh Pak 

Imam atau Mamak Adat, dalam pelaksanaannya tradisi Meyiee melibatkan 



 

 

27 

 

warga suku secara keseluruhan, seperti pemerintah setempat, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, bidan yang nantinya membantu persalinan, serta 

masyarakat setempat. (Septyani, 2017). 

2.3.3.3 Bacaan 

Bacaan yang dimaksud disini ialah, tradisi tolak bala tanpa melakukan 

ritual/upacara, cukup dengan doa atau membaca ayat-ayat suci al Qur’an. 

Sebagaimana halnya yag terjadi di Desa Lanta Barat Kecamatan Lambu 

Kabupaten Bima, yang melakukan tradisi “doa dana” yang artinya doa tanah. 

Dalam hal ini berarti bahwa masyarakat Desa Lanta Barat, berdoa meminta 

kebaikan kepada Tuhan agar diberi kebaikan dari tanah, karena anggapan mereka 

manusia dan tanah sangat berkaitan. Tidak mungkin ada manusia kalau tidak ada 

tanah buat tempat tinggal, manusia diciptakan dari tanah oleh Allah yang Maha 

Esa dan akan kembali ke tanah. Tradsisi ini di Desa Lanta Barat, dilaksanakan 

setaun sekali, baik itu pada awal tahun atau pada pertengan, dan tempat 

pelaksanaannya adalah di pojok-pojok perkampungan. (Syarifudin,  2018, h. 40) 

2.3.4 Urgensi Tolak Bala  

Kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia tidak lepas dari nilai sosial 

dalam suatu hal yang menbicarakan masalah hubungan interaksi antara individu 

dengan individu maupun antara individu dengan kelompok masyarakat. Dalam 

setiap kebudayaan hasil cipta manusia, mengandung nilai-nilai yang bisa 

dijadikan pedoman dan aktivitas masyarakat. Untuk melihat letak nilai-nilai dalam 

kehidupan masyarakat dapat dikaji melalui adat kebiasaan dan tradisi yang secara 

tidak sadar diterimah dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat. Adat kebiasaan 



 

 

28 

 

dan tradisi merupakan suatu tata kelakuan yang berlaku secara turun-temurun 

yang diikuti oleh banyak orang. Di dalam masyarakat nilai-nilai yang berlaku 

selalu diikuti, sebab nilai bagi masyarakat merupakan suatu yang dianggap benar 

dan dijunjung tinggi.  

Dalam hal ini, sebagaimana pada tradisi tolak bala Katutubano Tei yang 

memiliki nilai-nilai bagi masyarakat di Desa Watorumbe, Buton Tengah, 

diantaranya ialah nilai gotong royong dan nilai solidaritas. Nilai gotong royong 

untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dan tidak saling mengharapkan 

satu sama lain, sedangkan nilai solidaritas pada tradisi ini ialah dapat mempererat 

persaudaraan, kebersamaan dan membangun persatuan  antara masyarakat, 

sedangkan nilai silaturrahmi dalam tradisi ini ialah mempererat rasa kolektif 

antara manusia hingga dapat mengeluarkan diri dari rasa kesombongan. (Sumiati, 

2018, h. 351).  

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi tolak bala, ada nilai-nilai 

tersendiri yang dapat kita ambil yaitu ketenangan jiwa, kebersamaan, dan 

kekeluargaan antara sesama masyarakat. 

2.3.5 Aspek-Aspek yang Terkait Dengan Makna Bala Dalam Al Qur’an 

2.3.5.1. Al Imtiha>n 

Kata tersebut tercantum dalam al Qur’a>n sebayak dua kali saja, yaitu pada 

surah Al Hujura>t/49:3 dan Al Mumtahanah/60:10. Dalam dua ayat tersebut Al 

Imtiha>n bermakna ujian. (Abd Al-Baqi, 1417 H, h. 759). Allah swt berfirman: 

ِإن الِذيَن يـَُغضوَن َأْصَواتـَُهْم ِعْنَد َرُسوِل اللِه أُولَِئَك الِذيَن اْمَتَحَن اللُه قـُُلوبـَُهْم 
  لِلتـْقَوى َهلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيمٌ 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah 
mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk 
bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. (Qur’an 49:3). 

 
QS. Al Mumtahanah/60:10 

فَاْمَتِحُنوُهن اللُه أَْعَلُم بِِإميَاِِن يَاأَيـَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءَُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجرَاٍت 
فَِإْن َعِلْمُتُموُهن ُمْؤِمَناٍت َفَال تـَْرِجُعوُهن ِإَىل اْلُكفاِر َال ُهن ِحل َهلُْم َوَال ُهْم حيَِلوَن 

آتـَْيُتُموُهن ُأُجوَرُهن َوَال َهلُن َوآتُوُهْم َما أَنـَْفُقوا َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم َأْن تـَْنِكُحوُهن ِإَذا 
ُمتِْسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر َواْسأَُلوا َما أَنـَْفْقُتْم َوْلَيْسأَُلوا َما أَنـَْفُقوا َذِلُكْم ُحْكُم اللِه 

َنُكْم َواللُه َعِليٌم َحِكيم   َحيُْكُم بـَيـْ
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu 
perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji 
(keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, 
maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman 
Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) 
orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan 
orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada 
(suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa 
atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. 
dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan 
perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah 
kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka 
bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan 
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qur’an 60:10). 

 

Tntawi memberikan penjelasan terhadap ayat ini, wahai orang orang yang 

beriman kepada Allah dengan sebenar benar iman, apabila datang berhijrah 

kepadamu perempuan-perempuan yang beriman dari Negeri orang orang kafir itu, 

dan ingin tinggal bersamamu, maka ujilah mereka, yakni coba mereka dengan 

cobaan yang bisa menghilangkan keraguan, dan mereka adalah perempuan-
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perempuan yang bisa dipercaya tentang dengan sebab keimanan dan tujuan 

hijrahnya mereka, serta sesuai antara apa yang ada dalam hati mereka dan apa 

yang mereka ucapkan. (Sayyid  Ṭanṭawi, 1997, h. 338). 

2.3.5.2 Musibah 

Dalam bahasa Indonesia, kata musibah diartikan sebagai malapetaka atau 

bencana, yaitu segala kejadian atau peristiwa yang menyedihkan yang menimpa 

manusia, seperti gempa, banjir, kebakaran dan lain lainnya. Peristiwa tersebut 

pada umumnya menimbulkan kerugian berupa harta benda ataupun jiwa manusia. 

(Depertemen Pendidikan, h. 591).  

Salah satu derivasi bentuk dan makna dari kata tersebut adalah  NOPQ بST 

yang berarti sesuatu yang kedatangannya tidak disukai oleh manusia, maka ini 

dapat dijumpai dalam hadis berikut: 

ثـََنا َعْبُد اللِه ْبُن يُوُسَف، َأْخبَـَرنَا َماِلٌك، َعْن  ِه ْبِن َعْبِد َحدِد ْبِن َعْبِد اللُحمَم
الرْمحَِن ْبِن َأِيب َصْعَصَعَة، أَنُه قَاَل: مسَِْعُت َسِعيَد ْبَن َيَساٍر أَبَا احلَُباِب، يـَُقوُل: 

ُه بِِه َمْن يُرِِد الل  َلْيِه َوَسلَم:مسَِْعُت أَبَا ُهَريـَْرَة، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اُهللا عَ 
ًرا ُيِصْب ِمْنهُ    َخيـْ

Artinya: 
Mengabarkan kepada kami ‘Abdullah bin Yūsuf mengabarkan kepada 
kami Mālik dan Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman bin Abi 
Ṣa‘ṣa‘ah sesungguhnya dia berkata aku mendengar Sa‘id bin Yasār Abu 
al- Hubāb berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata,”Berkata 
Rasulullah saw.,”Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah swt., untuk 
mendapat kebaikan, maka Allah akan menimpakan kesusahan 
kepadanya. (Al-bukhari, 1401 H, h. 5213). 
 

Al Qastallani menjelaskan, bahwa siapa yang Allah kehendaki baginya 

kebaikan, maka Allah memberikan kepadanya musibah, untuk mensucikan dosa 
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dosanya dan mengankat derajatnya. (al-Qasṭallani, 1323 H, h. 931). Cobaan 

adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia, karena pada dasarnya 

hidup adalah cobaan, sebahagiannya adalah bahwasannya manusia dicoba untuk 

taat kepada Allah. Kata cobaan biasannya diidentik dengan hal hal yang 

menyakitkan yang membuat seseorang bersedih dan berduka cita, seperti 

meninggalnya salah satu anggota keluarga, atau musibah yang menimpa harta 

benda berupa kehilangan, kebakaran, gagal panen dan sebagainya. Kondisi 

semacam ini adalah musibah berupa cobaan yang datang dari Allah swt. Allah 

telah menjelaskan hal ini melalui firmannya: 

ُلَونُكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْخلَْوفِ  َواْجلُوِع َونـَْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَنـُْفِس َوالثَمرَاِت  َولََنبـْ
  َوَبشِر الصاِبرِينَ 

Terjemahnya: 

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan 
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (Qur’an 2:155). 

Menyikapi ujian dalam bentuk musibah yang datang dari Allah swt, 

Rasulullah saw, bersabda dalam satu hadisnya: 

ثـََنا اللْيُث، َعْن يَزِيَد ْبِن أَ  ثـََنا قـُتَـْيَبُة، قَاَل: َحد ِيب َحِبيٍب، َعْن َسْعِد ْبِن ِسَناٍن، َحد
َعْن أََنٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم: ِإَذا أَرَاَد اللُه ِبَعْبِدِه اخلَيـَْر 

نـَْيا، َوِإَذا أَرَاَد اللُه ِبَعْبِدِه الشر أَْمَسَك َعْنهُ  َل َلُه الُعُقوبََة ِيف الدَعج  ِبَذنِْبِه َحىت
 َم، قَاَل: ِإنُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِيبََذا اِإلْسَناِد َعِن النِيـَُواِيفَ بِِه يـَْوَم الِقَياَمِة, َو
ِعَظَم اجلَزَاِء َمَع ِعَظِم الَبَالِء، َوِإن اللَه ِإَذا َأَحب قـَْوًما ابـَْتَالُهْم، َفَمْن َرِضَي فـََلُه 

  رَضا، َوَمْن َسِخَط فـََلُه السَخطُ ال
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Artinya:  
Menceritakan kepada kami Qutaibah, menceritakan kepada kami al-Laiṡ 
dari Yazid bin Abi Habib dari Sa‘id bin Sinān dari Anas bin Mālik, dari 
Nabi saw., beliau bersabda: “Sesungguhnya pahala yang besar terkait 
pada seberapa besarnya ujian, sesungguhnya apabila Allah mencintai satu 
kaum, Ia akan mengujikaum tersebut, maka barang siapa yang riḍa 
dengan ujian tersebut, maka baginya lah riḍa Allah swt, dan barang siapa 
yang tidak riḍa dengan hal tersebut, maka baginyalah murka Allah. (At-
Tirmidzi, 2001, h. 179). 

 
2.3.5.3 Fitnah 

Ibnu Manzur, mendefinisikan kata fitnah adalah al Ibtila (bala), al Imtiha>n 

(ujian), al Ikhtiba>r (cobaan). Dalam al-Qur’a>n Allah swt berfirman: 

أََهُؤَالِء َمن اللُه َعَلْيِهْم ِمْن بـَْيِنَنا أَلَْيَس اللُه وََكَذِلَك فـَتَـنا بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض لِيَـُقوُلوا 
 بَِأْعَلَم بِالشاِكرِينَ 

Terjemahnya:  
Dan Demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang kaya) 
dengan sebahagian mereka (orang-orang miskin), supaya (orang-orang 
yang Kaya itu) berkata: "Orang-orang semacam inikah di antara kita yang 
diberi anugerah Allah kepada mereka?" (Allah berfirman): "Tidakkah 
Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur 
(kepadaNya)? (Qur’an 6:53). 
 

Al Maragi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud fitnah disni 

adalah ujian atau cobaan. (al-Maragi, t.t, h. 235). 

2.3.5.4 Azab 

Azab adalah berupa balasa, teguran, siksaan, bagi umat yang melanggar 

larangan agama. (Ibn Manzur,). Dalam bahasa Indonesia azab adalah siksaan 

yang dihadapi manusia atau mahluk tuhan lainnya. Secara terminologi, M. 

Quraish Shihab menjelaskan bahwa azab adalah suatu kemurkaan Allah akibat 

pelanggaran yang dilakukan manusia, yaitu pelanggaran sunnatullah di alam 



 

 

33 

 

semesta dan pelanggaran syariat Allah yang diturunkan kepada para Nabi dan 

Rasulnya, termasuk Nabi Muhammad saw. (Quraish shihab, 2004, h. 271) 

Sesungguhnya kita telah mempunyai jawabannya dari ayat ayat al Qur’a>n, 

ktika Allah membinasakan suatu kaum, di satu sisi hal tersebut adalah azab yang 

Allah timpakan kepada mereka lantaran kekufuran mereka kepada Allah swt. Di 

sana Allah mengisahkan kaum Nabi Nuh as, senantiasa ingkar dan tidak mau 

beriman kepada Allah swt, maka Allah timpakan azab kepada mereka berupa 

banjir yang sangat besar. Bahkan al Qur’a>n menggambarkan banjir tersebut 

bagaikan gelombang sebesar gunung, Allah swt berfirman: 

َوِهَي َجتْرِي ِِْم ِيف َمْوٍج َكاْجلَِباِل َونَاَدى نُوٌح ابـَْنُه وََكاَن ِيف َمْعزٍِل يَا بـَُين ارَْكْب 
  َمَعَنا َوَال َتُكْن َمَع اْلَكاِفرِينَ 

 

Terjemahnya: 
Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang 
laksana gunung. dan Nuh memanggil anaknya,sedang anak itu 
berada di tempat yang jauh terpencil: "Hai anakku, naiklah (ke 
kapal) bersama Kami dan janganlah kamu berada bersama orang-
orang yang kafir." (Qur’an 11:42). 

 

Peristiwa ini jika dilihat dari satu sisi, ini adalah azab bagi orang kafir 

yang ingkar kepada Allah, sedang di sisi lain ini adalah ujian atau cobaan bagi 

umat kaum Nbi Nuh yang beriman kepada Allah. 

2.3.5.5 Laknat 

Banyak orang mengira bahwa laknat dan bala itu merupakan hal yang 

sama saja terutama bagi orang awam. Akan tetapi sebenarnya keduanya sangat 

berbeda, bala adalah suatu ujian atau cobaan yang Allah berikan pada hambanya 

baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah. Sedangkan laknat adalah suatu  
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azab yang hanya diberikan kepada hamba yang ingkar atau tidak mematuhi 

perinta Allah swt. Dalam al Qur’a>n Allah swt berfirman: 

  ونَ َوقَاُلوا قـُُلوبـَُنا ُغْلٌف َبْل َلَعنَـُهُم اللُه ِبُكْفرِِهْم فـََقِليًال َما يـُْؤِمنُ 

Terjemahnya: 
Dan mereka berkata: "Hati Kami tertutup". tetapi sebenarnya Allah 
telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka; Maka sedikit 
sekali mereka yang beriman. (Qur’an 2:88). 

 

Dalam ayat lain Allah swt berfirman: 

  اْلَكاِفرِيَن َوأََعد َهلُْم َسِعريًاِإن اللَه َلَعَن 

Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan 
bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka). (Qur’an 33:64) 

 

2.4 Dalil dalil keutamaan surah yasin 

Hadis riwayat Abu Hurairah 

 نْ حممد عَ  نْ بِ  اجٌ ج ا حَ نَ ثَـ د حَ  لُ يْ ائِ رَ سْ إِ  ِيبْ أَ  نْ بِ  اقٌ حَ سْ ا إِ نَ ثَـ د حَ  لَ عْ يَـ وْ بُـ أَ  ظُ افِ احلَ  الَ قَ 
صلى اهللا  اهللاِ  لُ وْ سُ رَ  لَ اقَ  لُ وْ قُ يَـ  ةَ رَ يْـ رَ ا هُ بَ أَ  تُ عْ مسَِ  الَ قَ  نِ سَ عن احلَ  ادٍ يَ زِ  نْ بِ  امِ شَ هِ 

  "هُ ا لَ رً وْ فُ غْ مَ  حَ بَ صْ أَ  ةٍ لَ يْـ لَ  س ِيفْ يَ  أَ رَ قَـ  نْ عليه وسلم "مَ 
Artinya: 

Al Hafiz Abu Ya’la berkata Ishaq bin Abi Isra’il, meriwayatkan kepada 
kami, Hajjaj bin Muhammad meriwayatkan kepada kami dari Hisyam 
bin Ziad, dari Al Hasan, ia berkata saya mendengar Abu Hurairah 
berkata, Rasulullah saw bersabda, barang siapa yang membaca surah 
Yasin pada malam hari maka pada pagi harinya ia diampuni. (Al-Darimi, 
1412 H). 

 

Imam Ibnu Katsir memberikan komentar,  ini adalah sanad yang baik. 

Ibnu Katsir berpendapat oleh sebab itu sebagian ulama berkata, diantara 
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keistimewaan surah ini (Yasin) sesungguhnya tiadalah surah Yasin dibacakan 

pada suatu perkara yang sulit, melainkan Allah swt memudahkannya. (Ibnu 

Katsir, 1420 H). Kemudian Rasulullah juga bersabda: 

ثـََنا ُمْعَتِمرٌ  ثـََنا أَبُو اْلَولِيِد ُموَسى ْبُن َخاِلٍد، َحد َعْن  َعْن أَبِيِه، قَاَل: بـََلَغِين ، َحد
َلٍة ابِْتَغاَء َوْجِه اللِه َأْو َمْرَضاِة اللِه، ُغِفَر لَهُ  احلََْسِن، قَالَ    َمْن قـََرأَ يس ِيف لَيـْ

Artinya:  

Meriwayatkan kepada kami Abu Al Walidi Musa bin Khalid, 
meriwayatkan kepada kami Mu’tamir dari Ayahnya, telah berkata telah 
menyampaikan kepadaku Al Hasan, telah berkata, barangsiapa yang 
membaca surah Yasin karena mengharapkan keagungan Allah swt, atau 
mengharap kesembuhan dari Allah, maka Allah swt mengampuninya. (Al 
Darimi, 1412 H). 
 

Imam as-Syaukani mengatakan, Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al 

Baihaqi dari Abu Hurairah, hadis marfu’ sanadnya menurut syarat shahih.  

Kemudian Hadis riwayat Anas: 

ُقْرَا ِن َعْن أَنٍس قَاَل النِيب َصلى اُهللا َعَلْيِه َو َسلَم إن ِلُكل َشْيٍء قـَْلبًا َو قـَْلُب ال
 يس َوَمْن قـََرأَ يس َكَتَب اهللاُ َلُه ِبِقَراَءَِا ِقَراَءَة الُقْراَِن َعْشَر َمراٍت 

Artinya: : 
Dari Anas berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Setiap sesuatu itu 
mempunyai hati dan hati al-Qur’an adalah surah Yasin. Barangsiapa 
membacanya (sekali), maka Allah swt,  mencatat pahala bacaannya 
sepuluh kali membaca al-Qur’an.  

 

Imam Mubarok Fury menerangkan, maksud Qalbul Qur’an adalah isi dan 

ringkasan (inti) dari seluruh surah dan ayat di dalam al-Qur’an yang terdiri dari 

114 surat, 6.236 ayat dan Qalbul Qur’an itu adalah surah Yasin. 
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Imam Thabi’i berkata, sesungguhnya Yasin dikatakan Qalbul Qur’an 

karena kandungan makna serta ringkasnya surah tersebut. Didalamnya terdapat 

dalil-dalil yang terang, ayat-ayatnya pun ringkas dan pendek lagi terputus-putus, 

ilmu-ilmunya sangat luas, makna-makna kandungannya sangat dalam, janji-

janjinya pasti terpenuhi dan juga teguran-teguran yang disampaikan. (Mubarok 

Fury, Tuhfatul Ahwazi 7/205) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


