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BAB V 

PENUTUP  

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan skripsi ini dari bab perbab sesuai maksud dan 

tujuannya, maka sampailah pada uraian yang terakhir sebagai bab penutup yang 

berisi kesimpulan. 

Tradisi pembacaan surah yasin ini sudah menjadi kebiasaan para santri-

santriwati di pondok pesantren hafalan Qur’an al-Askar kendari. Yang dilaksanakan 

sepekan sekali yaitu pada malam jum’at. Adapun hal baru yang di temukan dalam 

penelitian ini  melalui hasil wawancara bersama ustazah yang berada di pondok 

pesantren. Bahwa surah yasin digunakan sebagai sarana menghilangkan doktrin 

terhadap sikologis para santri-santriwati khususnya di pondok pesantren hafalan 

Qur’an al-Askar kendari.Yang beranggapan bahwa surah yasin adalah surah yang 

sakral yang hanya digunakan pada orang-orang yang menghadapi sakratul maut. Hal 

ini belum ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Hal unik yang di 

temukan di Pondok ini ialah pondok ini terlihat seperti pondok salafi yang mayoritas 

santriwatinya menggunakan cadar namun setelah diteliti lebih mendalam pondok ini 

adalah pondok biasa yang seperti pada umumnya 

Kesimpulan dari tradisi pembacaan surah yasin di pondok pesantren hafalan 

Qur’an Al-Askar kendri ialah: 

1.  Pelaksanaan pembacaan surah Yasin pada malam jum’at ini dilakukan secara 

berjamaah di masjid santriwati dan di masjid santri putra. Pelaksanaan 

pembacaan ini terpisah antara laki-laki dan perempuan. Praktek pembacaan 

surah Yasin di Pondok ini dipimpin oleh santri yang telah di tugaskan 

sebagai pemandu pembacaan surah Yasin. Sebelum memulai pembacaan 

surat Yasin, terlebih dahulu seluruh santri wati maupun santri putra 
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merapikan barisan duduknya seperti shaf sholat. Pembacaan surah yasin di 

awali dengan pembacaan surah Al-fatihah, kemudian dilanjutkan dengan 

pembacaan surah Yasin secara bersama-sama. Masing-masing santri 

menggunakan al-Qur’an dalam pembacaan surah Yasin tersebut. 

2. Faktor yang melatarbelakangi pembacaan tradisi itu adalah murni perintah 

dari pimpinan pondok, semata-mata mengharapkan ridho Allah, sebagai 

penolak bala, menghilangkan doktrin kepada para santri bahwa pembacaan 

surah Yasin pada malam jum’at itu adalah hal yang keramat, mengharapkan 

fadillah-fadillah yang terkandung dalam surah Yasin, menjadi sarana pemicu 

semangat santriwati dan santriwan mencapai target hafalan yang hafalannya 

belum sampai pada surah Yasin, dan sebagai sarana  memperlancar bacaan 

Qur’an. 

3. Dampak pembacaan terhadap santri-santriwati adalah Perasaan menjadi 

tenang, tidur menjadi nyenyak, menghilangkan rasa cemas, meningkatkan 

daya ingat, ukhuwah antar santri menjadi semakin erat dan memperlancar 

dalam membaca al-Qur’an, serta menambah semangat para santri dalam 

menghafal. 

5.2 Implikasi Penelitian 

1. Penelitian ini menguraikan proses pelaksanaan tradisi pembacaan Yasin dan 

mengemukakan dampak yang di rasakan para santri serta faktor yang 

mempengaruhi keberlangsungan pembacaan surah Yasin pada malam jum’at 

di Pondok Pesantren Hafalan Qur’an Al-askar Kendari. Dengan adanya 

penelitian ini dapat menjadi sumbangsi bagi para santri  yang belum 

mengetahui mengenai latar belakang, proses pelaksanaan, fakor yang 

mempengaruhi serta dampak dari tradisi pembacaan surah Yasin pada malam 

jum’at di pondok pesantren Hafalan Qur’an Al-Askar Kendari. 

2.  Penelitian ini juga menjelaskan tentang fadilah-fadilah yang terkandung 

dalam pembacan surah Yasin. Agar para santri tetap melaksanakan tradisi 

pembacaan Yasin dengan tuntunan ajaran Islam sehingga tidak ada unsur 
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kemusyrikan dan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam yang 

sesungguhnya. 

5.3 SARAN 

 Setelah penulis melakukan penelitian mengenai kajian Living Qur’an terkait 

pembacaan surah Yasin pada malam jum’at di Pondok Pesantren Hafalan Qur’an Al-

Askar Kendari secara sederhana. Tentu masih banyak objek penelitian Living Qur’an 

lainnya yang masih relevan dan belum di kaji. Penulis menyadari bahwa dalam 

penulisan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penulisan berikutnya. 

  


