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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam sejarah peradaban manusia, dari dulu hingga sekarang, manusia 

memiliki hubungan erat dengan agama atau keyakinan. Sebagaimana telah 

diketahui, bahwa Allah menurunkan 4 kitab kepada manusia. Kitab Taurat yang 

diturunkan kepada Nabi Musa a.s, Kitab Zabur kepada Nabi Dawud a.s, Kitab 

Injil kepada Nabi Isa a.s, Dan yang terakhir adalah Kitab Al-Qur‟an yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Selain dari empat kitab tersebut, Allah 

juga menurunkan S}uh}uf, seperti S}uh}uf  Nabi Ibrahim dan S}uh}uf  beberapa 

nabi lainnya. Dengan adanya ke-empat kitab dan s}uh}uf-s}uh}uf tersebut, pada 

akhirnya membuat manusia berinteraksi dengan teks-teks yang ada di dalam kitab 

atau s}uh}uf tersebut yang menjadi pedoman dari agamanya. 

 Al-Qur‟an merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Swt 

kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhaamad Saw. Al-Qur‟an menjadi pedoman 

hidup bagi Umat Nabi Muhammad Saw, yaitu Umat Islam di seluruh dunia. 

Keotentikan Al-Qur‟an yang masih terjaga hingga sekarang menjadikannya tetap 

seragam. Apabila terjadi kesalahan dalam pencetakan atau ada oknum yang 

sengaja ingin merubahnya, tentu akan segera diketahui oleh umat Islam dan akan 

ada larangan untuk diedarkan, baik dari pihak pemerintah (jika pemerintah yang 

berkuasa beragama Islam) ataupun dari pihak masyarakat itu sendiri. Bahkan, 

Allah sendiri memberikan penjagaan khusus terhadap keotentikan Al-Qur‟an, hal 

tersebut dapat diketahui melalui firmanNya di dalam Al-Qur‟an surat al-Hijr  ayat 

9. 
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ًفظيٍوفَىَلىوَكىاًنَّاَالذٍِّكرَىَنػىزٍَّلنىاََنىٍنَيَاًنَّا ُُْلٰى

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur‟an, dan pasti 

Kami (pula) yang memeliharanya” (Kemenag RI, 2019, h. 262) 

Selain Allah sendiri yang menjaga keotentikan Al-Qur‟an, para penghafal 

Al-Qur‟an juga ikut turut serta dalam menjaganya. Dengan hafalan mereka, 

mereka bisa mengetahui apabila terjadi kekeliruan dalam penulisan atau 

pencetakan Al-Qur‟an. 

Dalam interaksi Umat Islam dengan Al-Qur‟an, ternyata Al-Qur‟an tidak 

hanya sebagai kitab pedoman yang sekedar dibaca saja. Menurut Didi Junaedi, 

Dalam ranah publik, Al-Qur‟an bisa berfungsi sebagai pengusung perubahan, 

pembebas masyarakat tertindas, pencerah masyarakat dari kegelapan dan 

kejumudan, pendobrak sistem pemerintahan yang zalim dan amoral, penebar 

semangat emansipasi serta penggerak transformasi masyarakat menuju kehidupan 

yang lebih baik. Sedangkan dalam ranah privat, Al-Qur‟an bisa menjadi syifa‟ 

(obat, penawar, pemberi solusi) untuk pribadi yang tengah dirundung kesedihan, 

ditimpa musibah, serta didera persoalan hidup.  (Junaedi, 2015, h. 170) 

Dalam hal pengobatan (syifa‟), di dalam Al-Qur‟an surat al-Isra ayat 82 

Allah berfirman,  

َٱل ًَمنى  ََاخىسىارَنًَإالَََّٱلظًَّٰلًميَىَيىزًيدَيَكىالىََلٍِّلميٍؤًمًنيَىَكىرىمٍحىةَىًَشفىاءَنَىيوَىَمىاَءىافًَقيرٍَكىنػينػىزِّؿي
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Terjemahnya : 

“Dan Kami turunkan dari Al-Qur‟an (sesuatu) yang menjadi penawar 

dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang zholim 

(Al-Qur‟an) hanya akan menambah kerugian” (Kemenag RI, 2019, h. 

290) 

 

Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Kas|ir mengatakan bahwa Al-Qur‟an adalah 

penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, yakni dapat melenyapkan 

berbagai penyakit hati, antara lain keraguan, kemunafikan, kemusyrikan, dan 

menyimpang dari perkara yang hak serta cenderung kepada hal yang batil. 

Alquran pun merupakan rahmat bagi mereka, karena dengan Al-Qur‟an dapat 

dipertebal keimanan, hikmah dapat diperoleh, dan kebaikan dapat dijumpai 

padanya serta akan menambah kecintaan kepadanya. Hal seperti ini tidaklah 

dapat diperoleh kecuali oleh orang yang beriman kepada Al-Qur‟an, 

membenarkannya, dan mengikuti petunjuknya. Maka Al-Qur‟an akan menjadi 

penyembuh dan rahmat baginya. (Ibnu Kas|ir, jilid. 3, h. 55) 

Nabi sendiri pernah menggunakan Al-Qur‟an untuk mengobati diri beliau 

ketika sakit, sebagaimana di dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukho>ri, 

ًَإذىاَكىافَىَكىسىلَّمَىَعىلىٍيوًََاللَّوَيَصىلَّىَاللَّوًََرىسيوؿَىَأىفَََّأىٍخبػىرىٍتوَيَعىنػٍهىاَاللَّوَيَرىًضيَىَعىاًئشىةَى عن
َالًَّذمَكىجىعىوَيَاٍشتىكىىَفػىلىمَّاَبًيىًدهًََعىٍنوَيَكىمىسىحَىَبًاٍلميعىوِّذىاتًََنػىٍفًسوًََعىلىىَنػىفىثَىَاٍشتىكىى

َالنًَّبََِّبًيىدًََكىأىٍمسىحَيَيػىٍنًفثَيَكىافَىَالًَّتََبًاٍلميعىوِّذىاتًََنػىٍفًسوًََعىلىىَأىٍنًفثَيَطىًفٍقتَيًَفيوًََتػيويِفَِّى
 (١ُُْ .صَْج.َ )البخارلََ عىٍنوَيَكىسىلَّمَىَعىلىٍيوًََاللَّوَيَصىلَّى

Artinya : 

Dari Aisyah radliallahu 'anha mengabarkan kepadanya; Apabila 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sakit, beliau tiupkan pada 

dirinya surat-surat mu'awwiz|a>t dan beliau usapkan dengan 

tangannya. Maka tatkala beliau sakit yang menyebabkan beliau 

meninggal, kutiupkan pula kepadanya surat-surat mu'awwiz|a>t dan 

kusapukan tangannya ke tubuhnya. (Bukhori, jilid. 4, h. 1614) 
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Selain Nabi, Sahabat juga pernah melakukan hal serupa, ada seorang 

sahabat yang pernah menggunakan Al-Qur‟an untuk mengobati kepala suku di 

suatu daerah perkampungan Arab. Hal tersebut sebagai mana diriwayatkan oleh 

Imam Bukhori di dalam kitabnya, 

َصىلَّىَاللَّويَعىلىٍيًوَ َأىٍصحىاًبَالنًَّبِّ ًَمٍن َنػىفىره َاٍنطىلىقى َاللَّويَعىٍنويَقىاؿى َرىًضيى ًعيدو َأىِبَسى عىٍن
ًَمٍنَأىٍحيىاًءَاٍلعىرىًبَفىاٍستىضىافيوىيٍمَفىأىبػىٍواَكَى َنػىزىليواَعىلىىَحىيٍّ افػىريكىىاَحىَّتَّ سىلَّمىَِفَسىٍفرىةوَسى

َ َفػىقىاؿى َشىٍيءه َيػىنٍػفىعيوي َالى َشىٍيءو ًَبكيلِّ َلىوي َفىسىعىٍوا َاْلٍىيِّ َذىًلكى َسىيِّدي َفػىليدًغى َييضىيػِّفيوىيٍم أىٍف
َىَى َأىتػىٍيتيٍم َلىٍو َشىٍيءَهبػىٍعضيهيٍم َبػىٍعًضًهٍم ًَعٍندى َيىكيوفى َأىٍف َلىعىلَّوي َنػىزىليوا َالًَّذينى َالرٍَّىطى ًء ؤيالى

َيػىنٍػفىعيويَفػىهىٍلَ َالى َشىٍيءو َلىويًَبكيلِّ نىا َليدًغىَكىسىعىيػٍ نىا َسىيِّدى ًَإفَّ َالرٍَّىطي َأىيػ هىا َيىا َفػىقىاليوا فىأىتػىٍوىيٍم
َبػىعٍَ َفػىقىاؿى َشىٍيءو ًَمٍن ًَمٍنكيٍم َأىحىدو َلىقىٍدًَعٍندى َكىاللًَّو َكىلىًكٍن ىٍرًقي َألى ًَإِّنِّ َكىاللًَّو َنػىعىٍم ضيهيٍم

َاٍلغىنىًمَ ًَمٍن َو َجيٍعالن َلىنىا ََتىٍعىليوا َحىَّتَّ َلىكيٍم َبًرىاؽو َأىنىا َفىمىا َتيضىيػِّفيونىا َفػىلىٍم اٍستىضىٍفنىاكيٍم
َاٍلعىالىمًَ َرىبِّ َلًلًَّو َكىيػىٍقرىأيَاْلٍىٍمدي َعىلىٍيًو َيػىٍتًفلي َفىاٍنطىلىقى َفىاٍنطىلىقى ًَعقىاؿو ًَمٍن َنيًشطى َفىكىأىَّنَّىا يى

َبػىٍعضيهيٍمَاٍقًسميواَ َفىأىٍكفػىٍوىيٍمَجيٍعلىهيٍمَالًَّذمَصىاْلىيوىيٍمَعىلىٍيًوَفػىقىاؿى َيىًٍشيَكىمىاَبًًوَقػىلىبىةهَقىاؿى
َ َصىلَّىَاللَّويَعىلىٍيًو َنىٍأِتىَالنًَّبَّ َحىَّتَّ َتػىٍفعىليوا َالًَّذمَرىقىىَالى َلىويَالًَّذمََفػىقىاؿى َفػىنىٍذكيرى كىسىلَّمى

َ َمىاَيىٍأميرينىاَفػىقىًدميواَعىلىىَرىسيوًؿَاللًَّوَصىلَّىَاللَّويَعىلىٍيًوَكىسىلَّمىَفىذىكىريكاَلىويَفػىقىاؿى َفػىنػىٍنظيرى كىافى
َقىٍدَأىصىٍبتيٍمَاٍقًسميواَكىاٍضرًبيواَِلَمىعىكيٍمَسَى َأىنػَّهىاَريقٍػيىةهَُثيََّقىاؿى َكىمىاَييٍدرًيكى ٍهمناَفىضىًحكى

َاللًَّوَصىلَّىَاللَّويَعىلىٍيًوَكىسىلَّمَى  (٩٧۵ص.۲َََ.جالبخارمَ)َرىسيوؿي

Artinya : 

Dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang bepergian dalam 

suatu perjalanan hingga ketika mereka sampai di salah satu 

perkampungan Arab penduduk setempat mereka meminta agar 

bersedia menerima mereka sebagai tamu peenduduk tersebut namun 

penduduk menolak. Kemudian kepala suku kampung tersebut terkena 

sengatan binatang lalu diusahakan segala sesuatu untuk 

menyembuhkannya namun belum berhasil. Lalu diantara mereka ada 

yang berkata: "Coba kalian temui rambongan itu semoga ada diantara 

mereka yang memiliki sesuatu. Lalu mereka mendatangi rambongan 

dan berkata: "Wahai rambongan, sesunguhnya kepala suku kami telah 

digigit binatang dan kami telah mengusahakan pengobatannya namun 

belum berhasil, apakah ada diantara kalian yang dapat 

menyembuhkannya?" Maka berkata, seorang dari rambongan: "Ya, 
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demi Allah aku akan mengobati namun demi Allah kemarin kami 

meminta untuk menjadi tamu kalian namun kalian tidak berkenan 

maka aku tidak akan menjadi orang yang mengobati kecuali bila 

kalian memberi upah. Akhirnya mereka sepakat dengan imbalan 

puluhan ekor kambing. Maka dia berangkat dan membaca 

Alh}amdulillah rabb al- 'alamiin (QS Al-Fa>tih}ah}) seakan penyakit 

lepas dari ikatan tali padahal dia pergi tidak membawa obat apapun. 

Dia berkata: "Maka mereka membayar upah yang telah mereka 

sepakati kepadanya. Seorang dari mereka berkata: "Bagilah kambing-

kambing itu!" Maka orang yang mengobati berkata: "Jangan kalain 

bagikan hingga kita temui Nabi Saw. lalu kita ceritakan kejadian 

tersebut kepada Beliau shallallahu 'alaihi wasallam dan kita tunggu 

apa yang akan Beliau perintahkan kepada kita". Akhirnya rombongan 

menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu mereka 

menceritakan peristiwa tersebut. Beliau berkata: "Kamu tahu dari 

mana kalau Al-Fa>tih}ah} itu bisa sebagai ruqyah (obat)?" Kemudian 

Beliau melanjutkan: "Kalian telah melakukan perbuatan yang benar, 

maka bagilah upah kambing-kambing tersebut dan masukkanlah aku 

dalam sebagai orang yangmenerima upah tersebut". Maka Rasulullah 

Saw. (Bukhari, jilid. 2, h. 795) 

 

Selain untuk pengobatan, Al-Qur‟an juga digunakan umat Islam untuk 

menenang hati yang sedang gelisah. Dengan membaca Al-Qur‟an, umat Islam 

berharap mendapat ketenangan hati setelah membacanya. Hal tersebut 

sebagaimana firman Allahُ dalam Al-Qur‟an surat al-Ra‟d ayat 28, 

َءىامىنيواٍَكىتَى ًئنَ ٱلًَّذينى ًئنَ َٱللَّوًًََبذًٍكرًََأىالىََۗ ُٱللَّوًًََبذًٍكرًََقػيليوبػيهيمٍَطمى  ٱٍلقيليوبَيَتىٍطمى
 

Terjemahnya : 

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati 

menjadi tenteram (Kemenag RI, 2019, h. 252) 

Potongan-potongan ayat Al-Qur‟an juga sering dijadikan sebagai motifasi 

dalam keseharian umat Islam. Misalnya, salah satu ayat di surat al-Insyirah} ayat 

اَنييسَرَعيسرًَلٱَمىعَىًَإفََّ 6  yang artinya “sesungguhnya beserta kesulitan itu ada 

kemudahan” (Kemenag RI, 2019, h. 596) 

Ayat tersebut dibaca ketika sedang mendapati kesulitan, dengan keyakinan 

bahwa Allah menciptakan kesulitan beserta berbagai kemudahan, dengan 
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keyakinan tersebut tentu akan membuat seseorang tidak mudah putus asa karena 

ia yakin bahwa di setiap kesulitan ada kemudahan. Selain ayat diatas, ada 

potongan ayat di dalam surat at-Taubah ayat 40 yang juga sering digunakan 

sebagai motivasi ketika seseorang merasa diz}olimi oleh orang lain, 

َاًَ َاٍلغىاًر ًَِف َُهيىا َاًٍذ َاثٍػنػىٍيً َثىاِّنى َكىفىريٍكا َالًَّذٍينى َاىٍخرىجىوي َاًٍذ َاللٌٰوي َنىصىرىهي َفػىقىٍد َتػىٍنصيريٍكهي ٍذًَاالَّ
ًَلصىاًحًبو ُيػىقيٍوؿي نىتىوَيَاللٌٰوَيَفىاىنٍػزىؿَىَۗ ُمىعىنىاَاللٌٰوَىًَافََََّتىٍزىفٍََالىََۗ  َّلًٍَََِّبينػيٍودَوَكىاىيَّدىهَيَعىلىٍيوًََسىًكيػٍ

َعىزًيٍػزَهَكىاللٌٰوَيَۗ ُاٍلعيٍليىاًَىيَىَاللٌٰوًََكىكىًلمىةَيَۗ ُالس ٍفٰلىَكىفىريكاَالًَّذٍينَىَكىًلمىةَىَكىجىعىلَىَتػىرىٍكىىا
 ٍُيمَهحىكًَ

Artinya : 

Jika kamu tidak menolongnya (Muhammad), sesungguhnya Allah 

telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir mengusirnya (dari 

Mekah); sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya 

berada dalam gua, ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, “Jangan 

engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.” Maka Allah 

menurunkan ketenangan kepadanya (Muhammad) dan membantu 

dengan bala tentara (malaikat-malaikat) yang tidak terlihat olehmu, 

dan Dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman 

Allah itulah yang tinggi. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. 

(Kemenag RI, 2019, h. 193) 

 

Dengan membaca ayat tersebut ketika di z}olimi tentu bisa membuat 

sesorang lebih tenang dan sabar karena ia yakin bahwa Allah sedang bersamanya. 

Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh M. Mansyur (2007). 

Selain dari beberapa fenomena di atas, sering juga kita jumpai masyarakat 

yang membaca surat tertentu dengan mengharapkan keberkahan dan kelapangan 

rezeki, sebagaimana dikatakan oleh Didi Junaedi (2015). Keyakinan masyarakat 

terhadap fadilat-fadilat surat tertentu atau ayat-ayat tertentu di dalam Al-Qur‟an 

membuat masyarakat secara langsung maupun tidak langsung membuat tradisi 

pembacaan surat-surat atau ayat-ayat tersebut, baik dilakukan secara individu 

maupun secara kolektif, baik di rumah-rumah masyarakat, musala-musala, 
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masjid-masjid maupun di instansi-instansi tertentu seperti pondok pesantren 

maupun sekolah. 

Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Putri 4 yang beralamatkan di 

desa Lamomea, kecamatan Konda, kabupaten Konawe Selatan, provinsi Sulawesi 

Tenggara, terdapat sebuah tradisi yaitu membaca surat al-Mu‟minun ketika hujan 

lebat. Menurut Annisa Fadhilah Nursyah, Egy Misra Dewi, dan Puti Rindang Sari 

yang merupakan alumni tahun 2016 di pondok tersebut, pembacaan surat al-

Mu‟minun dibaca apabila ada acara besar atau ada tamu istimewa di pondok 

tersebut, namun menjelang acara tersebut terjadi hujan lebat. (Wawancara, 3 

Agustus 2020) 

Menurut Riska Amalia, yang merupakan alumni tahun 2019, pembacaan 

surat al-Mu‟minu>n sebelumnya dilakukan dengan cara serentak di masjid 

apabila memungkinkan bagi para santriwati untuk berkumpul di masjid, namun 

apabila tidak memungkinkan maka cukup di gedung masing-masing dan hanya 

kelas 5 saja yang berkumpul di masjid, kemudian pembacaan dipandu oleh 

seorang santri yang membaca surat tersebut dengan menggunakan speaker dari 

masjid di pondok pesantren tersebut. ketika hujan sudah mulai reda dan 

memungkinkan untuk berkumpul di masjid, maka santriwati yang sebelumnya di 

rayon segera diarahkan ke masjid. (Wawancara, 10 November 2020) 

Tradisi tersebut bisa dikategorikan cukup langkah, baik di lingkungan 

pesantren maupun di wilayah Indonesia pada umumnya. Yang mana sebagian 

besar masyarakat Indonesia hanya mentradisikan pembacaan surat-surat tertentu 

selain Surat al-Mu‟minu>n seperti Surat Ya>si>n, al-Waqi‟ah, al-Mulk dan lain-
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lain. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam guna untuk 

mengetahui dalil, proses, tujuan dan manfaat dari fenomena tersebut. 

Selain surat al-Mu‟minu>n, di pesantren tersebut juga dilakukan tradisi 

pembacaan surat Ya>si>n yang rutin dilakukan pada malam jum‟at.  

Dari pemaparan di atas, maka judul yang akan kami bahas adalah “Tradisi 

Pembacaan Surat Al-Mu‟minu>n (Studi Living Qur‟an pada Pondok Pesantren 

Darussalam Gontor Putri 4 desa Lamomea, kecamatan Konda, kabupaten 

Konawe Selatan)”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu untuk meneliti lebih mendalam 

fenomena Living Qur‟an yang terjadi di Pondok Pesantren Darussalam Gontor 

Putri 4 desa Lamomea, kecamatan Konda, kabupaten Konawe Selatan, propinsi 

Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini, fokus peneliti lebih kepada tradisi pembacaan 

surat al-Mu‟minu>n ketika hujan lebat menjelang acara besar atau ketika ada 

tamu istimewa. 

1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latarbelakang dan fokus penelitian yang telas dijelaskan di atas, 

ada beberapa masalah yang teridentifikasi pada fenomena tradisi pembacaan surat 

al-Mu‟minu>n ketika hujan lebat menjelang acara besar atau ketika ada tamu 

istimewa, diantaranya yaitu: 

a. Latar belakang tradisi pembacaan surat al-Mu‟minu>n di Pondok Pesantren 

Darussalam Gontor Putri 4 desa Lamomea, kecamatan Konda, kabupaten 

Konawe Selatan, propinsi Sulawesi Tenggara 
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b. Prosesi pembacaan surat al-Mu‟minu>n di Pondok Pesantren Darussalam 

Gontor Putri 4 desa Lamomea, kecamatan Konda, kabupaten Konawe 

Selatan, propinsi Sulawesi Tenggara 

c. Dalil-dalil tentang tradisi pembacaan surat al-Mu‟minu>n di Pondok 

Pesantren Darussalam Gontor Putri 4 desa Lamomea, kecamatan Konda, 

kabupaten Konawe Selatan, propinsi Sulawesi Tenggara 

d. Fungsi dan manfaat dari tradisi pembacaan surat al-Mu‟minu>n di Pondok 

Pesantren Darussalam Gontor Putri 4 desa Lamomea, kecamatan Konda, 

kabupaten Konawe Selatan, propinsi Sulawesi Tenggara 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka pada 

penelitian ini hanya akan membahas tentang latar belakang, prosesi, fungsi serta 

manfaat dari tradisi pembacaan surat al-Mu‟minu>n di Pondok Pesantren 

Darussalam Gontor Putri 4 desa Lamomea, kecamatan Konda, kabupaten Konawe 

Selatan, propinsi Sulawesi Tenggara 

1.5  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang tradisi pembacaan surat al-Mu‟minu>n di Pondok 

Pesantren Darussalam Gontor Putri 4 desa Lamomea, kecamatan Konda, 

kabupaten Konawe Selatan, propinsi Sulawesi Tenggara? 

2. Bagaimana prosesi tradisi pembacaan surat al-Mu‟minu>n di Pondok 

Pesantren Darussalam Gontor Putri 4 desa Lamomea, kecamatan Konda, 

kabupaten Konawe Selatan, propinsi Sulawesi Tenggara? 
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3. Apa fungsi dan manfaat pembacaan surat al-Mu‟minu>n di Pondok 

Pesantren Darussalam Gontor Putri 4 desa Lamomea, kecamatan Konda, 

kabupaten Konawe Selatan, propinsi Sulawesi Tenggara? 

1.6 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.6.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian yang yang dilakukan di Pondok 

Pesantren Darussalam Gontor Putri 4 desa Lamomea, kecamatan Konda, 

kabupaten Konawe Selatan, propinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui latar belakang tradisi pembacaan surat al-Mu‟minu>n di 

Pondok Pesantren Darussalam Gontor Putri 4 desa Lamomea, kecamatan 

Konda, kabupaten Konawe Selatan, propinsi Sulawesi Tenggara. 

2. Untuk mengetahui prosesi tradisi pembacaan surat al-Mu‟minu>n di 

Pondok Pesantren Darussalam Gontor Putri 4 desa Lamomea, kecamatan 

Konda, kabupaten Konawe Selatan, propinsi Sulawesi Tenggara. 

3. Untuk mengetahui fungsi dan manfaat pembacaan surat al-Mu‟minu>n di 

Pondok Pesantren Darussalam Gontor Putri 4 desa Lamomea, kecamatan 

Konda, kabupaten Konawe Selatan, propinsi Sulawesi Tenggara. 

1.6.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai             

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1. Peneltian diharapkan mampu menambah khazanah penelitian terutama 

dalam kajian Living Qur‟an, mengingat model penelitian ini belum 

banyak digunakan dalam kalangan mahasiswa program studi Ilmu A-
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Qur‟an dan Tafsir (IQT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. 

sehingga berguna bagi peneliti selanjutnya terkhusus bagi mereka yang 

memilih metode Living Qur‟an dan semoga penelitian ini juga 

bermanfaat dalam memahami relasi kultur masyarakat dengan ayat-ayat 

Al-Qur‟an. 

2. Sebagai kontribusi positif untuk menambah khazanah ilmu Al-Qur‟an 

dan Tafsir, serta beberapa macam respon masyarakat Islam terhadap Al-

Qur‟an. 

b. Manfaat Praktis 

1. Menambah pemahaman bagi masyarakat tentang fadhilah-fadhilah 

pembacaan surat-surat tertentu di dalam Al-Qur‟an. 

2. Sebagai kontribusi positif untuk pengembangan prodi Ilmu Al-Qur‟an 

dan Tafsir (IQT), Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. 

3. Untuk menghidupkan Al-Qur‟an di dalam kehidupan masyarakat. 

1.7 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kemungkinan salah penafsiran atau kekeliruan terhadap 

pembaca akan judul penelitian, maka peneliti memandang perlu untuk 

menjelaskan pengertian yang terkandung dalam judul penelitian tersebut. Judul 

penelitian yang diangkat adalah Tradisi Pembacaan Surat al-Mu‟minu>n (Studi 

Living Qur‟an pada Pondok Pesantren Darussalam Gontor Putri 4 desa Lamomea, 

kecamatan Konda, kabupaten Konawe Selatan). Tradisi yang dimaksud pada judul 

ini adalah bahwa Pondok Pesantren tersebut ketika hujan menjelang acara besar 

atau ketika ada tamu istimewa melakukan pembacaan Surat al-Mu‟minu>n. 
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Sedangkan yang dimaksud Surat al-Mu‟minu>n pada judul ini adalah surat ke-23 

di dalam Al-Qur‟an dan memiliki 118 ayat.  

  


