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BAB I 

PENDAHUULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Al-Qur’an adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi 

Muhammad dan diteruskan kepada umatnya adalah sebagai pedoman hidup, yang 

mempunyai keutamaan-keutamaan, yang diantaranya adalah membaca al-Qur’an 

sebagai ibadah. Risalahnya tidak hanya berisi aturan-aturan hidup saja, tetapi 

juga metode bagaimana menata atau mengorganisasikan kehidupan. (Abdul 

Mustakim & Ustadi Hamzah, 2014, h. 20). 

Untuk memahami ajaran Islam langkah pertama yang perlu dilakukan 

adalah memahami kandungan isi al-Qur’an dan mengamalkanya dalam kehidupan 

sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten. Perlu dipahami dalam 

memahami ayat-ayat al-Qur’an seharusnya tidak hanya dipahami arti tekstualnya 

saja. Dalam lintas sejarah Islam, bahkan pada saat era yang sangat dini praktik 

memperlakukan al-Qur’an atau unit-unit tertentu dari al-Qur’an sehingga 

bermakna dalam kehidupan praksis umat pada dasarnya sudah terjadi. Lazim kita 

jumpai dalam fenomena yang terjadi sehari-hari dimasyarakat, bahwa ada surah-

surah tertentu atau ayat-ayat tertentu di dalam al-Qur’an yang diyakini dapat 

memancing hadirnya rezeki, mendatangkan kemuliaan, serta memberikan 

keberkahan bagi pembacanya. Dengan adanya keyakinan seperti ini akan 

melahirkan tradisi membaca ayat tertentu pada waktu-waktu tertentu, baik 

dilakukan secara individu-individu maupun secara kolektif yang kemudian 
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menjadi suatu ketentuan lembaga bagi para anggotanya. Dalam hal ini biasa yang 

memberlakukan kegiatan seperti ini adalahPondok Pesantren. (Pati, 2019, h. 

2).Padahal tidak ada keterangan dalam al-Qur’an yang mengharuskan surah itu 

saja yang dibaca. Seperti di Pondok Pesantren Hafalan Qur’an Al-Askar Kendari 

ini hanya dilakukan pada malam Jum’at saja membaca surah Yasin. Padahal 

surah tersebut bias dibaca kapan saja. 

Berinteraksi dengan al-Qur’an adalah salah satu hal yang sangat penting 

bagi umat muslim. Sebab tidak semua umat muslim bias selalu menyempatkan 

waktunya untuk berinteraksi dengan al-Qur’an. Kegiatan berinteraksi dengan al-

Qur’an biasanya meliputi berbagai macam seperti membaca, menafsirkan, 

menghidupkan serta mengamalkan apa yang ada di dalam al-Qur’an. 

Dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, kajian mengenai al-

qur’an mengalami pengembangan wilayah kajian, dari kajian teks kepada kajian 

sosial-budaya, kemudian sering disebut dengan istilah Living Quran. Adapun 

upaya untuk selalu menghidupkan al-Qur’an (Living Qur’an) senantiasa 

dilakukan oleh masyarakat muslim khususnya yang ada di Indonesia oleh karena 

itu, living Qur’an adalah studi tentang al-Qur’an yang tidak bertumpu pada 

keberadaan teks semata, tetapi studi mengenai fenomena yang terjadi ditengah-

tengah masyarakat kaitanya dengan kehadiran al-Qur’an. Dalam realitanya 

fenomena pembacaan al-Qur’an sebagai sebuah apresiasi dan respon umat Islam 

terhadap al-Qur’an sangat beragam, ada yang sekedar membacanya dan juga ada 

yang berorientasi pada pemahaman dan pendalaman maknanya. Namun 

belakangan ini mulai berkembang kajian yang lebih menekankan kepada aspek 
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respon masyarakat terhadap kehadiran al-Qur’an yang disebut sebagai living 

Qur’an (menghidupkan al-Qur’an). (Agus Roiawan, 2019). 

 Salah satu contoh mengenai kegiatan yang mencerminkan menghidupkan 

al-Qur’an dalam diri masyarakat ialah al-Qur’an yang dibaca rutin setiap harinya 

ditempat-tempat ibadah bahkan di rumah-rumah sehingga menjadi kegiatan 

rutin. Fenomena masyarakat dengan al-Qur’an disini yang dimaksud adalah al-

Qur’an yang kemudian dengan masyarakat dijadikan kegiatan rutinan yang 

terjadi pada masyarakat muslim tertentu namun tidak dengan masyarakat muslim 

lainnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan mengulas bentuk living Qur’an 

yang berkembang di Pondok Pesantren khususnya di Pondok PesantrenHafalan 

Qur’an Al-Askar KendariKecamatanBaruga Kota Kendari. Peneliti mengacu 

pada fenomena kegiatan pembacaan surah Yasin, yang diselenggarakan hanya 

pada malam jum’at saja, setelah melaksanakan sholat isya berjamaah di Pondok 

Pesantren Hafalan Qur’an Al-Askar Kendari. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, sebagaimana yang 

disampaikan oleh saudari Wafik Azizah, salah satu santriwati sekaligus pengurus 

yang ada di Pondok Pesantren tersebut, mengatakan bahwa: 

Pertama kali pembacaan surah Yasin ini dilakukan setelah para pengurus 

rapat bersama pimpinan pondok. Dalam rapat tersebut pimpinan pondok 

menyarankan untuk para santri-santriwatinya mengadakan pembacaan 

surah Yasin juga, yang sebelumnya di pondok ini kansudah rutin 

mengadakan pembacaan surah Al-Kahfi, Al-Mulk. Karena dengan 

beranggapan ada banyak faedah-faedah yang bias didapatkan dalam 

pembacaan surah Yasin ini. Menurut penjelasan ustad apabila dalil-dalil 

yang lemah jika dihimpun akan menjadi dalil yang kuat. Akan tetapi 

masih banyak para santri-santriwati yang belum paham tentang 

diadakannya pembacaan surah Yasin ini. (WafikAzizah, 2020). 
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Peneliti sendiri merasa penting meneliti tradisi pembacaan surah Yasin 

yang dilaksanakan oleh para santri-santriwati, melalui observasi awal terkait 

pemahaman para santri-santriwati di Pondok Pesantren Hafalan Qur’an Al-Askar 

Kendari, ternyata  para santri masih banyak yang belum paham terkait apa yang 

ia lakukan tersebut. Dalam pelaksanaannya tradisi ini melibatkan seluruh santri-

santriwati. Sebagaimana hasil observasi peneliti ketika melihat pelaksanaan 

tadisi pembacaan surah Yasin yang dilaksanakan di Pondok Pesantren. Dalam 

tradisi ini para santri-santriwati berkumpul di aula masing-masing dan 

melaksanakan pembacaan Yasin secara berjamaah. 

Pada umumnya pembacaan Yasin, sudah mentradisi dimasyarakat terlebih 

pada malam jum’at baik itu dilakukan di rumah masing-masing maupun di 

masjid serta di pondok-pondok yang ada di Indonesia. Hal inijugalah yang 

banyak menibulkan pertentangan dengan mengatakan bahwa pembacaan Yasin 

yang hanya dilakukan pada malam jum’at itu termaksud bid’ah. Dengan 

argumennya yang mengatakan bahwa: 

 ‚Barangsiapa mengerjakan sesuatu namun tidaka dadalil yang 

memerintahkan maka itu adalah perbuatan bid’ah‛. (M.Fajrin, 2020) 

 

Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah pondok pesantren hafalan 

Qur;an al-Askar kendari ini jika dilihat dari luar para santri watinya mayoritas 

bercadar dan biasa yang bercadar ini identic dengan salafi. Yang kesannya tidak 

akan mengambil kegiatan yang tidak ada dalil kuat yang melatarbelakangi nya 

dan mereka menganggap perbuatan pembacaan surah yasin yang di khususkan 

pada malam jum’at adalah bid’ah. Sementara pada kenyataanya pondok ini 
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melaksanakan npembacaan surah yasin pada malam jum’at secara berjamaah atau 

Bersama-sama. 

Berangkat dari fenomena ini penulis tertarik untuk meneliti tentang 

‚Tradisi Pembacaan Surah Yasin Berjamaah pada Malam Jum’at di Pondok 

Pesantren Hafalan Qur’an Al-Askar Kendari Kecamatan Baruga Kota Kendari 

‛yang telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu hingga saat ini. Bagi peneliti hal 

ini menarik untuk dikaji dan diteliti sebagai model alternatif bagi suatu 

komunitas sosial untuk selalu berinteraksi dengan menghidupkan al-Qur’an. 

Sehingga al-Qur’an menjadi hidup di dalam masyarakat dan biasa disebut dengan 

living Qur’an serta menambah pemahaman para masyarakat terkait pembacaan 

surah Yasin agar tidak menjerumuskan pembacanya kepada hal-hal yang berbau 

musyirik dan bid’ah. 

1.2 FokusPenelitian 

Penelitian ini fokus untuk meneliti lebih mendalam terkait fenomena 

tradisi dan praktek pembacaan surah Yasin pada malam Jum’at, studi living 

Qur’an  di Pondok Pesantren Hafalan Qur’an Al-Askar Kendari Kecamatan 

Baruga Kota Kendari. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latarbelakang maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang hendak diteliti, yaitu: 

1. Bagaimana tradisi dan praktek pelaksanaan pembacaan surah Yasin di 

Pondok Pesantren Hafalan Qur’an Al-Askar Kendari?  
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2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi keberlangsungan tradisi 

pembacaan surah Yasin, di Pondok Pesantren Hafalan Qur’an Al-Askar 

Kendari? 

3. Bagaimana dampak pembacaan surah Yasin, terhadap santri-santriwati 

Pondok Pesantren Hafalan Qur’an Al-Askar Kendari? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini, diantaranya: 

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi dan praktek pelaksanaan pembacaan 

surah Yasin di Pondok Pesantren Hafalan Qur’an Al-Askar Kendari. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi 

keberlangsungan tradisi pembacaan surah Yasin di Pondok Pesantren 

Hafalan Qur’an Al-Askar Kendari. 

3. Untuk mengetahui dampak pembacaan surat Yasin terhadap kehidupan 

santri-santriwati, di Pondok Pesantren Hafalan Qur’an Al-Askar Kendari. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik 

yang bersifat akademisi, maupun praktis sebagai berikut: 

1.4.1 Secara teoritis: 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan untuk 

pengembangan studi Qur’an dan diharapkan pula berguna bagi 

bahan acuan dan lainya bagi para penulis lain yang ingin 

memperdalam studi living Qur’an. 
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b. Bagi pengasuh pondok pesantren Hafalan Qur’an Al-Askar 

Kendari, sebagai referensi untuk mendidik para santrinya serta 

menyebar luaskan tentang faedah atau manfaat serta dampak yang 

didapatkan dalam tradisi pembacaan surah Yasin. 

c. Bagi masyarakat sebagai pengetahuan bentuk praktik kebiasaan 

pembacaan surah Yasin, juga bisa mengamalkan setelah 

mengetahui tentang tata cara pembacaan surat Yasin, 

sebagaimana yang dilaksanakan di pondok Pesantren Hafalan 

Qur’an Al-askar Kendari.  
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1.4.2 Secara praktis: 

a. Membantu dalam memahami pelaksanaan tradisi pembacaan surah 

Yasindi Pondok Pesantren  Hafalan Qur’an Al-Askar Kendari. 

b. Sebagai pengetahuan yang perlu disalurkan dalam kehidupan 

sosial masyarakat baik di pondok maupun akademik. 

1.5 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kemungkinan salah penafsiran atau kekeliruan 

terhadap judul penelitian, maka peneliti memandang perlu untuk menjelaskan 

pengertian yang terkandung dalam judul penelitian tersebut. 

1. Tradisi adalah adat  atau kebiasaan turun temurun dari nenek moyang 

yang masih dijalankan dimasyarakat, (Departenen P&K, 1995). Tradsi 

berasal dari kata ‚traditium‛ pada dasarnya berarti segala sesuatu yang 

diwarisi dari masa lalu. (Safrizal, 2014, h. 11). Menurut bahasa, tradisi 

berasal dari bahasa latin disebut traditio yang berarti diteruskan. Jadi 

tradisi dalam penelitian ini yang dimaksud adalah suatu kebiasaan 

pembacaan surah Yasin yang dilakukan oleh para santri-santriwati di 

Pondok Pesantren Hafalan Qur’an Al-Askar kendari secara terus menerus 

hingga sekarang. 

2. Jamaah berasal dari bahasa arab yang memiliki arti, berkumpul. Misalnya 

jamaah haji yang berarti perkumpulan orang yang ada di makkah. Jamaah 

menurut istilah dapat diartikan sebagai pelaksanaan ibadah secara 

bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam. Misalnya jamaah 

Sholat, jamaah Haji dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa jamaah merupakan perkumpulan orang banyak yang 
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melakukan kegiatan secara bersama-sama dan dipimpin satu orang. 

Seperti contoh jamaah masjid, jamaah kajian, jamaah yasinan dan lain 

sebagainya. (Bariek& Muhammad Zen, 2020, h. 140). Adapun Menurut 

peneliti jamaah yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kegiatan 

pembacaan surah yasin yang dilaksanakan secara bersama-sama dan 

dipimpin oleh satu orang yang telahditunjuk oleh ustad sebagai pemandu 

dalam pembacaan surah Yasin tersebut. 

3. Living Qur’ani alah kajian yang lebih menekankan pada aspek respon 

masyarakat terhadap al-Qur’an yang kemudian disebut al-Qur’an Al- 

Hayyu atau al-Qur’an In Everyday live. Yakni sebuah pembacaan yang 

berorientasi pada pengalaman sehingga menghasilkan fungsi dan makna 

dari pelaku atau actor tersebut. Berbeda dengan al-Qur’an yang objek 

kajiannya berupa teks tualitas al-Qur’an makastudi living Qur’an 

memfokuskan objek kajiannya pada fenomena lapangan yang dijumpai 

pada komunitas tertentu yang menghadirkan al-Qur’an atau 

menghidupkan al-Qur’an. (Elly Magfiroh, 2017, h. 111-112). Jadiliving 

Qur’an yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kebiasaan yang 

di praktekkan  para santri-santri wati dalam menghidupkan al-Qur’an 

dengan mengharapkan faedah yang terkandung dalam surah tersebut dan 

dilaksanakan pada malam Jum’at yaitu membaca surah Yasin secara 

bersama-sama. 

4. Pondok Pesantren, istilah pondok berasal dari kataَ  yang dalam انفُذق

bahasa arab berarti rumah penginapan atau hotel. Akan tetapi dalam 

pesantren di Indonesia, terutama di Jawa, Pondok Pesantren lebih mirip 
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dalam pemondokan dalam lingkungan padepokan, yaitu perumahan 

sederhana yang dipetak-petak dalam bentuk kamar yang merupakan 

asrama bagi santri. Sementara istilah pesantren secara etimologis asalnya 

‚pe-santri-an‛ yang berarti tempatsantri. Santri atau murid mempelajari 

Agama dari Kiyai atau Syaikh di Pondok Pesantren. Pondok Pesantren 

adalah lembaga ke agamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran 

serta pengembangan ilmu Agama dan Islam. (RodliMakmun, 2014, 20 h. 

218-219). Adapun Pondok Pesantren yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah Pondok Pesantren Hafalan Qur’an Al-Askar Kendari Kecamatan 

Baruga Kota Kendari. 

  


