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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Penelitian relevan adalah salah satu upaya penulis untuk menunjukkan 

posisi karyanya tersebut terhadap karya-karya yang telah ada sebelumnya. 

Dengan demikian, dapat diketahui autentitas karya seseorang. 

Sejauh penelusuran penulis penelitian terkait tradisi pembacaan surat 

Yasin pada malam jum’at telah banyak diteliti seperti penelitian yang dilakukan 

oleh: 

1.  Agus Roiawan (2019) dalam skripsinya berjudul tentang ‚tradisi 

pembacaan yasin studi living Qur’an di Pondok Pesantren Kedung 

Kenong Madiun‛. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga makna 

yang terkandung dalam tradisi pembacaan Yasin diantaranya ialah 

sebagai makna objektif, dimana tradisi ini dipandang sebagai kewajiban 

sehingga terlihat sebuah perubahan pada diri santri yang menjadikan 

diri mereka disiplin dan semangat dalam beribadah. Makna 

ekspresifnya, tradisi ini digunakan sebagai sarana meningkatkan 

kwalitas diri dalam hal beribadah mengharap ridho Allah di dunia 

maupun diakhirat. Dan makna dokumenternya ialah tradisi ini adalah 

sebuah kebiasaan yang sudah menjadi rutinitas dan mendarah daging 

hingga sekarang. Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitianyaitu 

di PondokPesantrenHafalan Qur’an Al-Askar KecamatanBaruga Kota 

Kendari, Serta focus masalah yang akanditeliti. 
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2. Hidayatun Najah (2019) tentang resepsi Al-Qur’an di pesantren studi 

pembacaan surat Al-Fath dan surat Yasin untuk pembangunan Pondok 

Pesantren putri Raudloh Al-Thohiriyyah di kajen Margoyoso Pati. 

Hasil penelitian ini yaitu yang petama di pesantren Putri Raudloh al-

thohiriyyah al-Qur’an di praktekkan dengan di fungsikan sebagai wirid 

setiap habis sholat Duhaa dan sholat Magrib.Yang ke dua, makna dari 

pembacaan surat yasin dan alfat ini di percaya barokah bacaanya 

mampu mempermudah dalam membangun pesantren. Dalam penelitian 

ini harapan yang diinginkan pembaca dari pembacaan surat alfat ini 

adalah kemudahan dalam membangun sebuah pondok pesantren. 

Resepsi menurut peneliti adalah disiplin ilmu yang mengkaji tentang 

peran pembaca terhadap suatu karya. 

3. Indra Wiantoro (2020) dalam skripsinya yang berjudul tradisi 

pembacaan surah Yasin di pondok pesantren Karangwaru tamanan 

Tulungagung. Hasil penelitian ini (1) Tradisi pembacaan surah yasin di 

pondok pesantren panggung putra tulungagung adalah sebuah aktivitas 

rutin santri yang sudah menjadi tradisi. Tradisi yang mana didasari oleh 

keutamaan al-Qur’an khususnya pada surat Yasin yang mana diyakini 

santri sepanjang zaman. (2) prosesi tradisi pembacaan surat yasin 

dilaksanakan di Pondok Pesantren Panggung Putra Tulungagung ini 

berbeda dengan yang lain. Pada pembacaan surah Yasin pada ayat 58 

itu dibaca sebanyak 7X dan ayat 59 itu sebanyak 3X serta tawasul yang 

ditujukan kepada Allah, Rasulullah dan Pengasuh Terdahulu. Kegiatan 

ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap sehabis sholat subuh 
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secara bersama-sama. (3) tradisi pembacaan surahYasin di pondok 

pesantren putra tulungagung dianalisis berdasarkan teori sosiologi 

pengetahuan yang dikemukakan oleh Karl Mannheim, yang meliputi 

makna obyektif, ekspresif dan dokumenter. Tradisi menurut peneliti 

adalah adat kebiasan turun temurun (dari pengasuh) yang masih dijala 

kan dalam kehidupan pesantren. Yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kegiatan rutin yang dilakukan disuatu tempat tertentu yang 

memiliki cirikhas. 

4. Dalam tesis (Imam sudarmoko 2016) yang berjudul The Living Qur’an 

studi kasus tradisi semaan al-Qur’an sabtu legi terhadap masyarakat 

Sooko Ponorogo. Hasil penelitian ini adalah (1) praktik tradisi semaan 

al-Qur’an sabtu legi di Sooko Ponorogo adalah suatu praktik 

menghidupkan al-Qur’an dimasyarakat Sooko Ponorogo yang 

dilaksanakan setiap selapan (35 hari) sekali atau dua kali selapan bi al-

nazar berlokasi menetap di masjid baitul Mukarrom Kalimangu Sooko 

dan dua kali selapan sema’an bi al ghaib secara bergilir dari desa ke 

desa lain sekecamatan Sooko dengan rangkaian acara mujahadah pada 

hari jum’at kliwon ba’da magrib hingga selesai, proses semaan al-

qur’an hingga khatam, di lanjutkan dikhr al-ghafilin, mau izahhasanah 

dan diakhir dengan do’a khatmul Qur’an. (2) motivasi masyarakat 

dalam melaksanakan sema’an al-Qur’an sabtu legi di Sooko Ponorogo 

secara keseluruhan ialah motif agama dan non agama, yakni a. menjaga 

dan melestarikan hafalan Qur’an b. Belajar al-Qur’an c. Memperoleh 

hidayah d. Shafaat al-qur’an e. Pahala dan berkah al-qur’an f. 
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Ketenangan batin dan obat hati g. Obat jasmani. (3) makna tradisi 

semaan terhadap masyarakat Sooko secara fenomenologis dari makna 

satu melahirkan makna selanjutnya yang lebih dalam, yakni hiburan 

religius, sarana ukhuwah, media dakwah, sebagai penolak bala, sarana 

bermunajat kepada allah, sarana dhikir dan thakarub (mendekatkan diri 

kepada allah serta pendidikan spiritual). Tradisi yang dimaksud disini 

adalah tradisi sema’an al-Qur’an sabtu legi yaitu suatu tradisi yang 

baik mendengarkan atau menyimak  bacaan al-Qur’an 30 juz mulai 

awal hingga khattam oleh para huffaz (Penghafal Qur’an) yang sudah 

terorganisir dimasyarakat Sooko Ponorogo sebagai bentuk respon 

terhadap bentuk kehadiran al-Qur’an dengan sistim periodik, diadakan 

setiap hari sabtu legi atau selapan dina di masjid dari satu desa ke desa 

lain se-kecamatan Sooko. 

5. Idham Hamid (2017) yang berjudul Tradisi ma’baca yasin di makam 

Annangguru Maddapungan santri pondok pesantren salafiyah Parappe 

Kec Campalagian Kab. Polewali Mandar. Dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) Tradisi ma’bacaYasin di Makam Annangguru 

Maddappungan, memiliki beberapa bentuk pemahaman yaitu : 

tawassul, mengingat mati, menunaikan hajat, dan menolak 

bala.(2)Tradisi ma’bacaYasin di Makam Annangguru Maddappungan, 

dalam pandangan al-Qur’an tidak terdapat  kontradiksi hingga sampai 

melarang, bahkan tidak sedikit hadis-hadis Nabi yang mendukung serta 

menganjurkan membaca yasin dalam kondisi maupun keadaan 

tertentua.(3) Tradisi ma’bacaYasin di Makam Annangguru 
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Maddappungan berimplikasi pada santri, yakni mampu membentuk 

kepribadian berlandaskan nilai-nilai Qur’ani serta mampu menjadikan 

media dakwah untuk memperkuat karakter spiritual masyarakat. 

Tradisi yang dimaksud peneliti disini ialah kebiasaan turun temurun 

yang dilakukan oleh nenek moyang yang masih dijalankan dalam 

masyarakat. 

6. Asrul (2020) dengan judul skripsi Tradisi Tolak Bala pada Masyarakat 

Desa Biru Kabupaten Bombana (Studi Kasus Terhadap Pembacaan 

Surah Yasin pada saat Turun Sawah). Dengan hasil penelitian 1). 

Tradisi tolak bala, yang biasa dilakasanakan oleh masyarakat di Desa 

Biru pada tiga tahap dalam semusim, pertama, pada saat awal mulai 

menggarap sawah. Kedua, pada saat umur padi sudah mencapai kurang 

lebih dua bulan. Ketiga, pada saat masa panen tibah. dalam hal ini 

masyarakat dihimbau pula agar mematuhi atau melaksanakan syarat-

syarat prlaksanaan tolak bala, agar tolak bala ini dapat dilaksanakan 

dan mendapat berkah dari Allah, sesuai dengan arahan para ulama,  

Pada dasarnya tradisi tolak bala meniti beratkan pada motivasi ingin 

bersatu dalam mencegah bala yang menimpa masyarakat khususnya 

para petani, dalam hal ini masyarakat bersama sama memohon doa 

kepada Allah swt agar bala yang menimpa masyarakat segerah diangkat 

oleh Allah swt. Pelaksanaan tradisi tersebut boleh saja asal tidak 

disertai dengan hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam, termasuk 

melaksanakan hal tersebut dan menganggap sebagai suatu kewajiban 

dalam agama. 2). Surah Yasin merupakan salah satu bacaan inti dalam 
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pelaksanan tolak bala di Desa Biru. Dlalam hal ini msyarakat 

dianjurkan mengikuti tolak bala minimal 40 orang, apabila tidak 

mencapai 40 orang maka setiap orang hendaknya membaca surah Yasin 

sebayak dua kali. Surah Yasin dalam pemahaman masyarakat Desa Biru 

adalah salah satu surah yang apa bila dibaca sebayak 40 kali maka 

dapat mengandung obat serta dapat menjauhkan bala bagi siapa yang 

membacanya. Masyarakat Desa Biru dalam pengamalan surah Yasin 

tidak meliahat dari makna kandungan ayat, akan tetapi mereka lebih 

fokus pada saran para ulama dan hadis Nabi, ‚ Barang siapa membaca 

yasin pada malam hari maka pagi harinya dosanya akan diampuni‛. 3). 

Tradisi tolak bala, yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Biru 

mengandung nilai-nilai keagamaan dan kekeluargaan yang tinggi. 

Karena anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya terjalin 

hubungan yang kerja sama yang baik, seperti memakmurkan masjid 

dalam hal ini menghidupkan shalat berjamaah, tolong-menolong, dan 

bantu- membantu sehingga hubungan silaturrahmi antara sesama 

masyarakat dapat pula terwujud sebagai mana yang disyariatkan 

menurut syariat Islam. Pelaksanaan tradisi tolak bala jika dihubungkan 

dengan dalil-dali al-Qur’an dan hadis, maka hal tersebut hukum 

pelaksanaannya tidak melampaui batas kewajaran serta disertai dengan 

niat-niat yang baik. 

Dari telaah penelitian relevan diatas peneliti tidak menemukan 

pembahasan tentang pembacaan surah Yasin di Pondok Pesantren Hafalan 

Qur’an Al-Askar Kendari. Akan tetapi dari beberapapenelitian relevan diatas 
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memiliki kemiripan dengan apa yang ingin teliti, yaitu penelitiannya mengenai 

surah Yasin serta living Qur’an. Sedangkan peneliti ingin meneliti lebih dalam 

terkait Tradisi atau prosesi pembacaan surah Yasin yang dilaksanakan pada 

malam Jum’at di PondokPesantrenHafalan Qur’an Al-Askar Kendari. Dan ingin 

mengetahui apa saja factor yang melatar belakangi keberlangsungan pembacaan 

surah Yasin tersebut serta dampak yang dirasakan oleh santri-santriwati di 

Pondok Pesantren Hafalan Qur’an Al-Askar Kendari. 

2.2 Konsep Tradisi 

2.2.1 Pengertian Tradisi 

Tradisi ialah  adat  atau kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang 

masih dijalankan dimasyarakat,(Departenen P&K, 1995). Tradsiberasal 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. Tradisi adalah sesuatu kebiasaan yang 

berkembang dimasyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan, atau yang 

diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Dalam pengertian yang lain, tradisi 

sebagai sesuatu yang telahdilakukan sejak lama dan sudahmenjadi bagian dari 

kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, 

waktu, atau agama yang sama.Tradisi biasanyaberlaku secara turun temurun 

baikmelalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-

kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti (Amin,2014, h. 

19). 
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Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, 

dalam kehidupansehari-haribaik yang bersifat duniawi maupunyang bersifat gaib 

atau keagamaan (Widyastuti,2011, h. 19). 

2.2.2 Pengertian 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). 

2.3 Surah Yasin 

Surah Yasin terdiri dari 83 ayat yang diturunkan setelah surah al-Jin. 

Riwayat tentang diturunkannya surah Yasin tidak banyak dijelaskan dalam tafsir. 

Menurut Syekh Hamami (Chodjim, 2008, h. 14) surah Yasin diturunkan sebagai 

bentuk penolakan kepada Rasulullah saw oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka 
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mengatakan bahwa Muhammad saw bukanlah seorang nabi maupun rasul 

melainkan seorang anak yatimpiatu yang dipelihara oleh Abu Thalib. Kaum 

Quraisy terus menerus mengingkari kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad 

saw, hingga akhirnya Allah menurunkan surah Yasin sebagai bantahan atas 

tuduhan dari orang-orang Quraisy. 

Adapun dalil dalil keutamaan mengenai surah Yasin diantarany aialah: 

Hadis riwayat Abu Hurairah 

اٌج ِبْن حممد َعْن  ثَ َنا َحجَّ ثَ َنا ِإْسَحاٌق ِبْن َأِبْ ِإْسرَائِْيل َحدَّ قَاَل احلَاِفُظ أَبُ ْويَ ْعَلى َحدَّ
ْعُت أَبَا ُهَريْ َرَة يَ قُ  ْوُل قَاَل َرُسْوُل اهلِل صلى اهلل ِهَشاِم ِبْن زِيَاٍد عن احَلَسِن قَاَل َسَِ

َلٍة َأْصَبَح َمْغُفْورًا َلُه"  عليه وسلم "َمْن قَ َرأَ َيس ِفْ لَي ْ
 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 

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: 

ثَ َنا ُمْعَتِمٌر، َعْن أَبِيِه، قَاَل: بَ َلَغِِن َعْن  ثَ َنا أَبُو اْلَولِيِد ُموَسى ْبُن َخاِلٍد، َحدَّ َحدَّ
َلٍة ابِْتَغاَء َوْجِه اللَِّه أَْو َمْرَضاِة اللَِّه، ُغِفَر لَهُ   احلََْسِن، قَاَلَمْن قَ رَأَ يس ِف لَي ْ

Artinya:  
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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: 

أَنٍس قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َو َسلََّم إنَّ ِلُكلِّ َشْيٍء قَ ْلبًا َو قَ ْلُب الُقْرَا ِن َعْن 
 يس َوَمْن قَ رَأَ يس َكَتَب اهللُ َلُه ِبِقرَاَءِِتَا ِقرَاَءَة الُقْراَِن َعْشَر َمرَّاتٍ 

Artinya: 

Dari Anas berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Setiap 

sesuatu itu mempunyai hati dan hati al-Qur’an adalah surah Yasin. 

Barang siapa membacanya (sekali), maka Allah swt, mencatat 

pahala bacaannya sepuluh kali membaca al-Qur’an.  

 

Imam Mubarok Fury menerangkan, maksudQalbul Qur’an adalahisi dan 

ringkasan (inti) dariseluruh surah dan ayatdidalam al-Qur’an yang terdiridari 114 

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

berkata, sesungguhnya Yasin dikatakan Qalbul Qur’an karena kandungan makna 

sertaringkasnya 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, TuhfatulAhwazi 

7/205) 
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2.4 Hari Jum’at 

Hari Jumat merupakan hari yang istimewa, jika dibandingkan dengan 

hari-hari lainnya. Karena shalat zhuhur diganti dengan shalat Jumat pada hari itu. 

Sebagaimana dijelaskan dalam satu ayat dalam al-Quran secara khusus 

menyebutkan tentang hari Jumat dalam Qur’an Surah al-jumuah:62/9. 

اْ إََِلٰ  ْۡ َعثِ فَٱۡشَع ًُ ِْۡم ٱۡۡلُ ةِ ِيٌ يَ ْٰ وَ ْٓاْ إَِذا ٍُْدَِي لِوصذ َُ ٌَ َءاَي ِي ا ٱَّلذ َّ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِ َوَذُرواْ ٱۡۡلَۡيَعَۚ َذٰهُِكۡى َخۡۡيٞ هذكُ  ْنَ ذِۡلرِ ٱَّللذ ًُ  ۡى إِن ُلَُخۡى َتۡعوَ
Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman, apabila diseur untu kmenunaikan 

shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat 

Allah dan tinggal kanlah jual beli. Yang demikian itu lebih 

baik bagimu jika kamu mengetahui. (Kemenag, 2006, h. 

809) 

 

Ibnu Qayyim al-Jauziah berkata, ‚Hari Jumat adalah hari ibadah‛. Jika 

dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya dalam sepekan, hari Jumat laksana 

bulan Ramadhan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Waktu mustajab 

pada hari Jumat seperti waktu mustajab pada malam lailatulqadar dibulan 

Ramadhan. Selain itu, hari Jumat dikenal juga sebagai sayyidul ayyam atau 

tuannya hari-hari lainnya (Sanusi, 2013, h. 16). 

2.5 Living Qur’an 

Ditinjau dari segi bahasa living qur’an adalah gabungan dari dua kata 

yang berbeda, yaitu living yang berarti hidup dan Qur’an adalah kitab suci umat 

islam. Secara sederhana, istilah living qur’an bisa di artikan dengan teks al-

Qur’an yang hidup di masyarakat. (Didi Junaedi, 2015) 
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Living Qur’an ialah kajian yang lebih menekankan pada aspek respon 

masyarakat terhadap al-Qur’an yang kemudian disebutal-Qur’an Al- Hayyu atau 

al-Qur’an In Everyday live. Yakni sebuah pembacaan yang berorientasi pada 

pengalaman sehingga menghasilkan fungsi dan maknadari pelaku atau actor 

tersebut. Berbeda dengan al-Qur’an yang objek kajiannya berupa tekstualitas al-

Qur’an maka studi 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) 

Heddy Shri Ahimsa-Putra mengklasifikasikan pemaknaan terhadap Living 

Qur’an menjadi tiga kategori. Pertama, Living Qur’an adalah sosok Nabi 

Muhammad Saw. yang sesungguhnya. Hal ini didasarkan pada keterangan dari 

Siti Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad Saw.maka beliau 

menjawab bahwa akhlaq Nabi Saw. adalah al-Qur’an. Dengan demikian Nabi 

Muhammad Saw. adalah ‚al-Qur’an yang hidup,‛ atau Living Qur’an. Kedua, 

ungkapan Living Qur’an juga bisa mengacu kepada suatu masyarakat yang 

kehidupan sehari-harinya menggunakan al-Qur’an sebagai kitab acuannya. 

Mereka hidup dengan mengikuti apa-apa yang diperintahkan al-Qur’an dan 

menjauhi hal-hal yang dilarang di dalamnya, sehingga masyarakat tersebut 

seperti ‚al-Qur’an yang hidup‛, al-Qur’an yang mewujud dalam kehidupan 

sehari-hari mereka. Ketiga, ungkapan tersebut juga dapat berarti bahwa alQur’an 

bukanlah hanya sebuah kitab, tetapi sebuah ‚kitab yang hidup‛, yaitu yang 

perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari begitu terasa dan nyata, serta 

beraneka ragam, tergantung pada bidang kehidupannya. 
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Dalam kaitannya dengan tulisan ini,  Living Qur’an  adalah kajian atau 

penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran al-

Qur’an atau keberadaan al-Qur’an disebuah komunitas muslim tertentu. 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Living Qur’an adalah 

suatu kajian ilmiah dalam ranah studi al-Qur’an yang meneliti dialektika antara 

al-Qur’an dengan kondisi realitas sosial di masyarakat. Living Qur’an juga 

berarti praktek-praktek pelaksanaan ajaran al-Qur’an di masyarakat dalam 

kehidupan mereka sehari-hari. Seringkalipraktek-praktek yang dilakukan 

masyarakat, berbeda dengan muatan tekstual dari ayat-ayat atau surat-surat al-

Qur’an itu sendiri. (Didi Junaedi, 2015). 

  


