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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Relevan 

Berdasarkan tema yang diangkat, peneliti menemukan beberapa referensi 

baik berupa jurnal, skripsi, tesis yang dapat dijadikan sebagai pembanding dan 

tambahan informasi, antara lain: 

a. Penelitian yang dilakukan Siti Fauziah (2014) dengan judul “Pembacaan Al-

Qur‟an Surat-Surat Pilihan Di Pondok Pesantren Putri Daar Al-Furqon 

Janggalan Kudus (Studi Living Qur‟an)”.  

Fokus penelitian ini adalah tentang asal mula, pola, dan makna pembacaan 

surat-surat pilihan. Surat pilihan yang dimaksud adalah surat Ya>si>n, surat 

al-Mulk, al-Waqi„ah, surat al-Dukhan, dan surat al-Rah}man.  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Fenomena pembacaan Al-Qur‟an 

tersebut di atas ketika samasama dikaji dengan menggunakan teori sosial, 

maka dapat ditemukan fungsi dan makna di dalamnya, yaitu selain sebagai 

salah satu metode pembelajaran bagi santri khususnya, juga dapat bermakna 

sebagai pembiasaan yang menunjukkan pada makna ekspresif secara umum. 

Sehingga, ketika setiap santri sudah terbiasa dengan bacaan Al-Qur‟an 

khususnya surat-surat pilihan, maka selain pahala yang dijanjikan tersebut 

dapat diperoleh, pembiasaan pembacaan Al-Qur‟an tersebut juga dapat 

dijadikan sebagai ciri dan karakter santri di Pondok Pesantren Puri Daar Al-

Furqo>n, yaitu sebagai santri generasi h}amilul Qur‟a>n sejati, yang sesuai 

dengan visi dari Pondok Pesantren Daar Al-Furqon. 
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b. Skripsi pada STAIN Ponorogo pada tahun 2016 yang di tulis oleh Rochmah 

Nur Azizah dengan judul “Tradisi Pembacaan Surat Al-Fa>tih}ah dan Al-

Baqarah”.  

Penelitian ini membahas tentang dalil, penerapan, dan makna dari tradisi 

tersebut di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an (PPTQ) Aisyiyah Ponorogo.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasannya landasan dari PPTQ 

Aisyiyah Ponorogo melakukan tradisi pembacaan surat al-Fatihah dan surat 

Al-Baqarah adalah surat al-Baqarah ayat 121. Pelakasanaannya adalah 

dengan membaca niat, ta‟awuz|, surat al-Fa>tih}ah, do‟a untuk kedua orang 

tua dan doa Nabi Musa, do‟a tilawah, surat al-Baqarah, dan salam. Makna 

dari tradisi ini adalah pendekatan diri kepada Allah, bentuk syukur dan 

keimanan terhadap Al-Qur‟an, pembentukan kepribadian, pengharapan 

barokah kepada Allah Swt. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Rahman (2016) dengan judul 

“Living  Qur‟an: Studi Kasus Pembacaan al-Ma‟s|urat di Pesantren Khalid 

Ibnu Walid Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu”.  

Fokus penelitian ini adalah latar belakang dan motifasi dari pembacaan al-

Ma‟s|urat di pesantren tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

bahwasannya ada banyak ayat Al-Qur‟an dan hadis Nabi Muhammad saw. 

yang memerintahkan sahabat dan umatnya untuk memperbanyak zikir. 

Sebagai pemacu semangat untuk berzikir juga disebutkan dalam beberapa 

ayat dan hadis fadhilah berzikir, diantaranya Rasulullah bersabda dalam 

hadis Qudsi, dimana Allah swt.berfirman, “Aku terserah pada persangkaan 

hamba-Ku kepada-Ku, jika ia mengingat-Ku (berzikir) dalam dirinya Aku 
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akan menyebut dirinya dalam diri-Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam sebuah 

jamaah, Aku akan menyebutnya dalam jama‟ah yang lebih baik dari 

mereka.” Dalam Al-Qur‟an surah al-Ah}zab; 41-42 Allah berfirman: “Hai 

orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah 

dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadaNya di 

waktu pagi dan petang.” Sedangkan motifasi dari tradisi ini adalah 

keutamaan yang besar dari pembacaan al-Ma‟s|urat.  

d. Skripsi pada Universitas Islam Negeri “SMH” Banten pada tahun 2017 

dengan judul “Penggunaan Ayat Alquran Dalam Pengobatan Alternatif 

(Studi Living Quran Pada Praktik Pengobatan Alternatif Patah Tulang 

Ustadz Sanwani di Ds. Mekar Kondang-Tangerang)”.  

Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana penggunaan ayat Al-Qur‟an 

dalam pengobatan serta dampaknya pada pengobatan Ustadz Sanwani. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pengobatan melaului media 

ayat-ayat Al-Qur‟an ada beberapa tahap, tahap pra pengobatan, dengan 

mendiagnosis penyakit pasien. Tahap pengobatan pertama; terapis 

melakukan bacaan ayat Al-Qur‟an, kedua; terapis melakukan pemijitan 

kepada bagian tubuh pasien yang merasakan sakit, ketiga; melakukan 

pukulan ringan kepada pasien sambil membacakan doa. Serta dampak 

bacaan ayat Al-Qur‟an terhadap pengobatan, sangat berpengaruh untuk para 

pasien di pengobatan alternatif Ustadz Sanwani, karena setelah menjalani 

terapi dengan ayat Alquran lebih banyak menunjukan perubahan signifikan, 

bahkan pasien sudah bisa menggerakan anggota tubuh yang tidak bergerak 



16 
 

sama sekali bisa bergerak ketika di obati oleh Ustadz Sanwani dengan 

bacaan ayat Alquran 

e. Skripsi pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada 

tahun 2019 yang di tulis oleh Iah Sofiah dengan judul “Tradisi Semaan Dan 

Tilawah Al-Qur‟an (Studi Living Quran di Pondok Pesantren Al-Qur‟an 

Cijantung Ciamis)”.  

Fokus dan Hasil penelitian ini adalah: 1) Prosesi mengenai tradisi semaan 

yaitu pelaksanaannya setiap setahun sekali tepatnya di Bulan Maret, acara 

tersebut merupakan bagian dari rangkaian Milad Pesantren dan Haul KH. 

Moch. Sirodj. Pembacaan semaan ini dilakukan satu hari semalam sudah 

khatam sampai 30 juz, yang membacanya para pengasuh pondok dan 

sebagian santri yang sudah huffadz. Kemudian mengenai prosesi tilawah 

Alquran, ini sama dilaksanakan setiap setahun sekali di setiap bulan 

Ramadhan tepatnya pada malam ke 20 Ramadhan. Tradisi ini yaitu 

menampilkan para Qa>ri‟ dan Qa>ri‟ah yang sudah juara Nasional maupun 

Internasional untuk haflah di Pesantren tersebut, dan pelaksanaanya di mulai 

sehabis shalat tarawih sampai menjelang sahur. 2) Mengenai motivasinya 

ialah mengandung motif agama dan non agama, yakni salah satunya yaitu: 

menjaga dan melestarikan hafalan Alquran, memperoleh hidayah, 

memperoleh syafaat, mendapat ketenangan, mendapatkan berkah dan 

sebagai obat jasmani. 3) Kemudian mengenai pemaknaan secara 

fenomenologi dari makna satu melahirkan makna selanjutnya yang lebih 

dalam, yaitu: sebagai hiburan religius, sarana ukhuwah, sarana bermunajat 

kepada Allah, saran dzikir, media dakwah, pendidikan spiritual dan 
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taqarrub (mendekatkan diri kepada Allah), dan sebagai sarana dalam 

pendidikan spiritual. 

f. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Huda dan Athiyyatus Sa‟adah 

Albadriyah pada tahun 2020 dengan judul “Living Quran: Resepsi Al-

Qur‟an Di Pondok Pesantren Al-Husna Desa Sidorejo Pamotan Rembang”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa resepsi alQur‟an di Pondok 

Pesntren Al-Husna Sidorejo Pamotan Rembang. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif induktif. 

Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu, ditemukan beberapa ragam 

resepsi di Ponpes Al-Husna. Kedua, maknamakna yang melekat dalam 

resepsi tersebut antara lain, a) makna objektif, bahwa ragam perilaku resepsi 

di Ponpes AlHusna adalah bagian dari simbol kepatuhan dan ketakdziman 

terhadap peraturan pondok, b) makna ekspresi diwujudkan dalam bentuk 

internalisasi diri dengan nilai-nilai positif dalam proses pembelajaran al-

Qur‟an yang berkelanjutan, dan c) makna dokumenter diwujudkan dalam 

bentuk kontekstualisasi lokal dari sistem budaya yang menyeluruh. 

g. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shaleh Assingkily dkk. pada 

tahun 2020 dengan judul “Living Qur‟an Dan Hadis Di Mi Nurul Ummah 

(Rutinitas, Ritual Ibadah Dan Pembinaan Akhlak)” 

Penelitian ini mengkaji Living Qur’an dan hadis melalui kegiatan terprogram 

di madrasah ibtidaiyah (MI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

aktivitas sosial di madrasah mengindikasikan terwujud upaya living Qur‟an 

dan hadis. Hal ini dipraktikkan melalui kegiatan terprogram madrasah 

yakni, rutinitas madrasah, ritual ibadah dan pembinaan akhlak. Sehingga, 
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menjadi landasan dasar pembiasaan dan pembentukan karakter sebagai 

pengamalan nilai-nilai Qur‟ani dan hadis yang dipelajari siswa sehari-hari. 

Fokus kegiatan tersebut, ditinjau dari aspek oral, aural, writing, dan attitude. 

Sehingga, terpenuhi empat aspek sesuatu disebut sebagai upaya living 

Qur‟an dan hadis. 

h. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hidayatullah pada tahun 2021 

dengan judul “Dekonstruksi Karakter Drupadi Dalam Pewayangan (Studi 

Gender Dan Living Qur‟an Mengenai Poliandri)” 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dekonstruksi karakter Drupadi di 

Wayang dengan berfokus  pada  analisis  studi  gender dan Living Qur‟an 

mengenai poliandri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi 

dekonstruksi karakter tokoh Drupadi dari versi Hindu ke versi Islam; 

Drupadi dalam cerita Mahabharata melakukan Poliandri dengan 5 suami, 

dalam pewayangan Jawa setelah datangnya Islam hanya bersuamikan 

Yudhistira; Dekonstruksi karakter Drupadi menjadi simbol bahwa 

perempuan tidak lagi menjadi objektifikasi seksual; Karakter Drupadi yang 

baru mencerminkan kesetaraan antara pria dan perempuan dalam ajaran 

Islam. 

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian Living Qur‟an di atas, 

bahwa penelitian ini fokus pada tradisi pembacaan surat al-Mu‟minu>n di Pondok 

Pesantren Darussalam Gontor Putri 4 desa Lamomea, kecamatan Konda, 

kabupaten Konawe Selatan, provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana tradisi ini 

hanya dilakukan ketika hujan lebat menjelang acara besar atau kedatangan tamu 

istimewa. 
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2.2 Deskripsi Teori 

2.2.1 Tradisi 

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 telah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi bagian dari 

kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, 

kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Tradisi biasanya berlaku secara 

turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi 

tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-

prasasti (Amin, 2014, h. 19). 

Membaca Al-Qur‟an secara berjamaah sudah mentradisi di Indonesia 

khususnya bagi masyarakat NU (Nahdlotul Ulama). Imam Nawawi, Ibnu 

Taimiyah, dan Imam al-Buhuti al-Hanbali berpendapat mengenai tradisi 

pembacaan Al-Qur‟an secara berjamaah sebagaimana dikutip oleh Somad 

(2017). 

Menurut Imam nawawi  

َةالَكراىةَِفَقراءةَاجلماعةَجمتميَبلَىيَمستحب
Artinya: 

“Tidak makruh membaca (Al-Qur‟an) berjamaah bersama-sama, 

bahkan dianjurkan”.  

Menurut Ibnu Taimiyah,  
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َقراءهتمَاألدارةَقراءةَمنَكَالعلماءَأكثرَعندَحسنةَاأًلدارةَكقراءة
َكاحدَبصوتَجمتمعي

Artinya: 

“Qira‟at al-Idarah itu baik menurut mayoritas ulama. Diantara 

bentuk qira‟at al-idarah adalah mereka membaca (Al-Qur‟an) 

bersama-sama dengan satu suara”.  

Menurut pendapat Imam al-Buhuti al-Hanbali,  

 كاحدَبصوتَمجاعةَوَقراءةَيَتيكرىهَيَكال
Artinya: 

“Tidak makruh membaca (Al-Qur‟an) berjamaah dengan satu 

suara”. (Somad, 2017, hal. 230) 

Dari beberapa pendapatdi atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

membaca Al-Qur‟an secara berjamaah merupakan hal baik yang tidak 

bertentangan dengan syariat. 

2.2.2 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, yaitu kitab 

suci umat Islam. Secara sederhana, istilah  Living Qur‟an bisa diartikan 

dengan “(Teks) Al-Qur‟an yang hidup di masyarakat”. Sebagaimana menurut 

Sahiron Syamsuddin yang dikutip oleh Junaedi (2015, h. 172). 

Menurut M. Mansur, Living Qur‟an pada hakekatnya bermula dari 

fenomena Qur‟an in Everyday Life, yakni makna dan fungsi Al-Qur‟an yang 

riil dipahami dan dialami masyarakat muslim. Dengan kata lain, 

memfungsikan Al-Qur‟an dalam kehidupan praktis di luar kondisi 
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tekstualnya. Pemfungsian Al-Qur‟an seperti ini muncul karena adanya 

praktek pemaknaan Al-Qur‟an yang tidak mengacu pada pemahaman atas 

pesan tekstualnya, tetapi berlandaskan anggapan adanya “fadhilah” dari unit-

unit tertentu teks Al-Qur‟an, bagi kepentingan praksis kehidupan keseharian 

umat. (Junaidi, 2015, h. 172) 

Sedangkan menurut Muhammad Ali, kajian Living Qur‟an mengandung 

makna menjadikan ayat Al-Qur‟an sebagai teks yang hidup, bukan teks yang 

mati. Dalam kaitan ini, fokus pembahasan Living Qur‟an  ini adalah ayat-ayat 

yang berkembang atau telah membumi di tengah masyarakat. Adapun 

perdebatan seputar otentisitas Al-Qur‟an, perbedaan metode, kaidah, corak 

penafsiran tidak terlalu dirisaukan dalam kajian ini. Penelitian lebih fokus 

pada peran praktis Al-Qur‟an dalam sikap, aktivitas individu atau masyarakat 

umum, serta membahas pemahaman sekelompok masyarakat terhadap ayat 

Al-Qur‟an bukan penafsiran ayat Al-Qur‟an (Rahman, 2016, h. 60). 

Heddy Shri Ahimsa-Putra (2012) mengelompokkan pemaknaan Living 

Qur‟an  menjadi tiga bagian.  

1. Living Qur‟an  merupakan sosok Nabi Muhammad yang sesungguhnya. 

Sebagaimana yang dikatakan Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi 

maka ia menjawab akhlak Nabi adalah Al-Qur‟an. Dengan demikian 

Nabi merupakan “Al-Qur‟an yang hidup” atau Living Qur‟an.  

2. Istilah Living Qur‟an juga bisa mengarah pada 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 didalamnya. Sehingga 
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masyarakat tersebut seperti Al-Qur‟an yang hidup Al-Qur‟an yang 

mewujud dalam kehidupan sehari-hari mereka.  

3. Ungkapan tersebut juga dapat memiliki arti jika Al-Qur‟an bukanlah 

hanya  suatu kitab melainkan sebuah kitab yang “hidup” yang wujudnya 

dalam kehidupan sehari-hari begitu terasa nyata, serta beraneka ragam 

tergantung pada bidang kehiudpannya. (Putra, 2012, h. 236-237) 

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Living 

Qur‟an adalah suatu metode penelitian yang mengkaji tentang fenomena-

fenomena yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan Al-Qur‟an. 

Menurut Didi Junaedi (2015), “praktek memperlakukan Al-Qur‟an, 

surat-surat atau ayat-ayat tertentu di dalam Al-Qur‟an untuk kehidupan 

praksis umat, pada hakekatnya sudah terjadi sejak masa awal Islam, yakni 

pada masa Rasulullah Saw”. hal tersebut memang benar apabila kita meneliti 

riwayat-riwayat Hadis, bahwa Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat 

pernah memperlakukan surat-surat atau ayat-ayat tertentu di dalam Al-Qur‟an 

di antaranya yaitu dengan melakukan praktek ruqyah, yaitu mengobati dirinya 

sendiri dan juga orang lain yang menderita sakit dengan membacakan ayat-

ayat tertentu di dalam alQur‟an. 

Praktek tersebut diantaranya ada di dalam riwayat Aisyah ra dalam 

S}ah}ih} Bukhori, 

َكىافَىَكىسىلَّمَىَعىلىٍيوًََاللَّوَيَصىلَّىَاللَّوًََرىسيوؿَىَأىفَََّأىٍخبػىرىٍتوَيَعىنػٍهىاَاللَّوَيَرىًضيَىَعىاًئشىةَى عن
َكىجىعىوَيَاٍشتىكىىَفػىلىمَّاَبًيىًدهًََعىٍنوَيَكىمىسىحَىَبًاٍلميعىوِّذىاتًََنػىٍفًسوًََعىلىىَنػىفىثَىَاٍشتىكىىًَإذىا

َكىأىٍمسىحَيَيػىٍنًفثَيَكىافَىَالًَّتََبًاٍلميعىوِّذىاتًََنػىٍفًسوًََعىلىىَأىٍنًفثَيَطىًفٍقتَيًَفيوًََتػيويِفَِّىَالًَّذم
 (١ُُْ .صَْج.َ )البخارلََ عىٍنوَيَكىسىلَّمَىَعىلىٍيوًََاللَّوَيَصىلَّىَالنًَّبََِّبًيىدًَ
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Artinya : 

Dari Aisyah radliallahu 'anha mengabarkan kepadanya; Apabila 

Rasulullah Saw. 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) 

 

Riwayat lain dalam Sahih Bukhari di nomor Hadis 2115 juga 

disebutkan, bahwa sahabat Nabi pernah mengobati seseorang yang tersengat 

hewan berbisa dengan membaca al-Fa>tih}ah. 

Praktek yang dilakukan Nabi Muhammad Saw dengan membaca surat 

al-Mu‟awid|atain untuk mengobati sakitnya jelas sudah di luar teks. Sebab 

secara semantis tidak ada kaitannya antara makna teks dengan penyakit yang 

diderita Nabi Muhammad Saw. Demikian juga sama halnya dengan praktek 

yang dilakukan oleh Sahabat nabi yang membacakan surat al-Fa>tih}ah untuk 

mengobati orang yang terkena sengatan kalajengking, padahal secara makna 

rangkaian surat al-Fa>tih}ah sama sekali tidak ada kaitannya dengan sengatan 

kalajengking atau sebagai penawar racun, hal tersebut sebagaimana di 

katakan oleh Junaedi (2015, h. 177) 

Dari kedua riwayat di atas yang berkaitan dengan interaksi umat dengan 

Al-Qur‟an pada masa awal-awal Islam. Tidak heran jika kemudian 

berkembang pemahaman di masyarakat tentang fadilah atau khasiat serta 

keutamaan surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu di dalam alQur‟an 

sebagai obat dalam arti yang sesungguhnya, yaitu untuk menyembuhkan 

penyakit fisik. Sebagaimana menurut Junaedi (2015). 
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Berbeda dengan pemaparan di atas, menurut Mukhlis M. Hanafi 

sebagaimana dikutip oleh Syahrul Rahman (2016), interaksi manusia dengan 

Al-Qur‟an dibagi menjadi tiga. 

1. Interaksi dengan dalam bentuk qira‟atan, hifz}an, wa istima‟an. Interaksi 

dalam bentuk membaca, menghafal, dan mendengar bacaan Al-Qur‟an, 

dengan demikian diharapkan akan timbul rasa kecitaan terhadap Al-

Qur‟an.  

2. Interaksi dengan Al-Qur‟an dalam bentuk, fahman wa tafsiran.  

3. Interaksi dengan Al-Qur‟an dalam bentuk ittiba‟an wa „amalana> wa 

da‟watan. (Rahman, 2016, h. 56) 

Apabila mengacu pada pendapat Hanafi, tentu interaksi dengan Al-

Qur‟an yang pertama terjadi yaitu ketika Nabi menerima wahyu pertama di 

Gua Hira. 

Adapun Objek dan Kajian Living Qur‟an, Syahiron Syamsuddin 

(2007) membagi objek penelitian Living Qur‟an menjadi empat bagian:  

1. Penelitian yang menempatkan teks Al-Qur‟an sebagai objek kajian.  

Dalam hal ini teks Al-Qur‟an diteliti dan dianalisis dengan metode 

dan pendekatan tertentu, sehingga peneliti mampu menemukan „sesuatu‟ 

yang diharapakan dari penelitiannya. „Sesuatu‟ yang dimaksud disini bisa 

saja berupa konsep-konsep atau gambaran-gambaran tertentu dari ayat 

maupun surah yang bersumber dari teks Al-Qur‟an itu sendiri. Tujuan 

kajian semacam ini beragam tergantun pada kepentingan dan kahlian 

masing-masing pengkaji. Pada akhirnya konsep Qur‟ani yang dipahami 

dari penelitian tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari. 
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2. Penelitian Yang Menempatkan Hal-Hal Diluar Teks Al-Qur‟an 

Penelitian ini disebut studi tentang apa yang ada disekitar teks Al-

Qur‟an. Kajian tentang asbab al-nuzul, sejarah pengkodifikasian teks 

termasuk dalam kategori penelitian ini sangat membantu dalam 

melakukan kajian teks Al-Qur‟an. Kajian ini sebagaimana kajian teks 

konvensional telah mendapatkan perhatian dari ulama-ulama Islam 

periode klasik. 

3. Penelitian Yang Menjadikan Pemahaman Terhadap Teks Al-Qur‟an 

sebagai Objek Penelitian. 

Dari masa Nabi hingga sekarang Al-Qur‟an dipahami dan 

ditafsirkan oleh umat Islam, baik secara keseluruhan maupun hanya 

bagian-bagian tertentu dari Al-Qur‟an, baik secara mus}h}afi maupun 

tematik. Hasil penafisran ini kemudian dijadikan objek pemabahasan. 

Sejumlah  pertanyaan terkait dengan metode dan hasil penafsiran sudah 

barang tentu berusaha dijawab oleh penelitian semacam ini. Selain itu, 

penliti juga menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

seseorang dan hubungannya dengan Zeitgeist (semangat zaman). 

4. Penelitian Respon Masyarakat Terhadap Teks Al-Qur‟an dan Hasil 

Penafsiran seseorang. 

Termasuk dalam pengertian „respon masyarakat‟ adalah resepsi 

mereka terhadap teks tertentu dari penafsiran tertentu. Resepsi sosial dari 

penafsiran Al-Qur‟an dapat ditemui dalam kehidupan sehari, seperti 

pentradisian bacaan surah atau ayat-ayat tertentu pada acara atau kegiatan 

pembukaan sosial keagamaan tertentu pula. Teks Al-Qur‟an yang „hidup‟ 



26 
 

dimasyarakat itulah yang disebut dengan the Living Qur‟an. Penelitian 

jenis ini merupakan bentuk penelitian yang menggabungkan  antara 

cabang ilmu sosial , seperti sosiologi dan antropologi. (Syamsuddin, 

2007, h. xi-xiv) 

Dalam hal Living Qur‟an sebagai penelitian yang bersifat keagamaan 

(religious research), yakni menempatkan agama sebagai sistem keagamaan, 

yakni sistem sosiologis, suatu aspek organisasi sosial, dan hanya dapat dikaji 

secara tepat jika karakteristik itu diterima sebagai titik tolak. 

2.2.3 Surat al-Mu’minu>n 

Al-Mu‟minu>n mempunyai arti orang-orang yang beriman. Kata al-

Mu‟minu>n diambil dari salah satu kata di ayat pertama dari surat tersebut. 

Surat al-Mu‟minu>n di turunkan di Makkah, memiliki 118 ayat dan 

merupakan surat ke-23 di dalam Al-Qur‟an. Ada beberapa riwayat terkait 

surat al-Mu‟minu>n, di antaranya sebagai berikut: 

a. Riwayat dari Tirmiz|i 

ثػىنىا َقىاليواَكىاًحدَهَاٍلمىٍعنىََكىاًحدَوَكىغىيٍػرَيَمحيىٍيدَوٍَبنَيَكىعىٍبدَيَميوسىىٍَبنَيََيىٍيىََحىدَّ
ثػىنىا َعىنٍََالز بػىٍيًٍََبنًََعيٍركىةَىَعىنٍََالز ٍىرًمََِّعىنٍََسيلىٍيمَوٍَبنًََييونيسَىَعىنٍََالرَّزَّاؽًََعىٍبدَيَحىدَّ

ٍعتَيَقىاؿَاٍلقىارًمََِّعىٍبدَوٍَبنًََالرَّمٍحىنًََعىٍبدًَ َعىٍنوَيَاللَّوَيَرىًضيَىَاْلٍىطَّابًٍََبنَىَعيمىرَىََسًى
عَىَاٍلوىٍحيَيَعىلىٍيوًََأيٍنزًؿَىًَإذىاَكىسىلَّمَىَعىلىٍيوًََاللَّوَيَصىلَّىَالنًَّبَ َكىافَىَيػىقيوؿَي ًَعٍندَىََسًي

َفىاٍستػىٍقبىلَىَعىٍنوَيَفىسيرِّمَىَسىاعىةَنَفىمىكىثٍػنىاَيػىٍومناَعىلىٍيوًََفىأيٍنزًؿَىَالنٍَّحلًََكىدىًكمََِّكىٍجًهوًَ
ٍيوًََكىرىفىعَىَاٍلًقبػٍلىةَى ًنَّاَكىالىََكىأىٍكرًٍمنىاَتػىنػٍقيٍصنىاَكىالىََزًٍدنىاَاللَّهيمَََّكىقىاؿَىَيىدى َكىالىََكىأىٍعًطنىاَهتي
نىاَتػيٍؤثًرٍََكىالىََنىاكىآثًرٍَََتىٍرًٍمنىا َعىلىٍيوًََاللَّوَيَصىلَّىَقىاؿَىَُثيََّعىنَّاَكىاٍرضَىَكىاٍرًضنىاَعىلىيػٍ

َأىفٍػلىحَىَقىدٍَ}ََقػىرىأَىَُثيََّاجلٍىنَّةَىَدىخىلَىَأىقىامىهينَََّمىنٍََآيىاتَوَعىٍشرَيَعىلىيَََّأيٍنزًؿَىَكىسىلَّمَى
 (١ِّص.۵َََ.جَ)الرتمذلَآيىاتَوَعىٍشرَىَخىتىمَىَحىَّتََّ{ََاٍلميٍؤًمنيوفَى
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Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Yahay ibn Musa, Abdu ibn 

Humaid dan lainnya, maknanya sama, mereka beraka: Telah 

menceritakan kepada kami Abdu al-Razzaq dari Yunus ibn 

Sulaim dari Al-Zuhri dari Urwah ibn Al-Zubair dari 

Abdurrahman ibn Abd al-Qari berkata: Aku mendengar Umar 

ibn Al Khat}t}ab r.a. berkata: Bila turun wahyu kepada nabi 

Saw, didekat wajah beliau terdengar seperti dengungan lebah. 

Pada suatu hari, turun wahyu kepada beliau, kami diam 

sejenak, beliau terlihat gembira lalu menghadap kiblat dan 

berdoa: "Ya Allah, tambahilah kami dan jangan kurangi 

kami, muliakan kami dan jangan hinakan kami, berilah kami 

dan jangan cegah kami, kedepankan kami dan jangan 

kesampingkan kami, ridhailah kami dan ridhailah perbuatan-

perbuatan kami." setelah itu nabi Saw. bersabda: "Sepuluh 

ayat diturunkan padaku, barangsiapa menunaikannya akan 

masuk surga." Beliau membaca: "Sungguhnya beruntung 

orang-orang yang beriman." Hingga sepuluh ayat. (Tirmiz|i, 

jilid. 5, h. 326) 

 

Riwayat ini menjelaskan tentang proses turunnya sepuluh ayat dari awal 

surat al-Mu‟minu>n. Di dalam riwayat ini digambarkan bahwa ketika 

turunnya ayat-ayat ini Nabi Saw. terlihat gembira dan berdoa “ya Allah, 

tambahilah kami dan jangan kurangi kami, muliakan kami dan jangan 

hinakan kami, berilah kami dan jangan cegah kami, kedepankan kami 

dan jangan kesampingkan kami, ridhailah kami dan ridhailah perbuatan-

perbuatan kami”. 

Riwayat diatas juga di sebutkan di dalam Musnad Ahmad dengan redaksi 

yang tidak jauh berbeda. (Ahmad, jilid. 1, h. 32) 

b. Riwayat dari Tirmiz|i 

ثػىنىا ثػىنىاَعيمىرَىَأىِبََاٍبنَيَحىدَّ ثػىنىاَسيٍفيىافَيَحىدَّ َعىٍبدًََعىنًٍََمٍغوىؿَوٍَبنَيَمىاًلكَيَحىدَّ
ًعيدًٍََبنًََالرَّمٍحىنًَ ةَىَأىفَََّاٍْلىٍمدىاِّنَِّكىٍىبَوٍَبنًََسى َعىلىٍيوًََاللَّوَيَصىلَّىَالنًَّبََِّزىٍكجَىَعىاًئشى

}ََاٍْليىةًََىىًذهًََعىنٍََكىسىلَّمَىَعىلىٍيوًََاللَّوَيَصىلَّىَاللَّوًََرىسيوؿَىَسىأىٍلتَيَقىالىتٍََكىسىلَّمَى
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َيىٍشرىبيوفَىَالًَّذينَىَأىىيمٍََعىاًئشىةَيَقىالىتٍَ{ََكىًجلىةَهَكىقػيليوبػيهيمٍََآتػىٍواَمىاَيػيٍؤتيوفَىَكىالًَّذينَى

يقًََتَىبًنٍََيىاَالىََقىاؿَىَكىيىٍسرًقيوفَىَاْلٍىٍمرَى َكىييصىل وفَىَيىصيوميوفَىَالًَّذينَىَكىلىًكنػَّهيمٍََالصِّدِّ
َِفََييسىارًعيوفَىَالًَّذينَىَأيكلىًئكَىًَمنٍػهيمٍََيػيٍقبىلَىَالىََأىفٍَََيىىافيوفَىَكىىيمٍََكىيػىتىصىدَّقيوفَى

 (٩ِّص.۵ََ)الرتمذلَج.ََاْلٍىيػٍرىاتًَ

Artinya: 

 

Telah menceritakan kepada kami Ibn Abu Umar telah 

menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada 

kami Malik ibn Mighwal dari Abdurrahman ibn Sa'id ibn 

Wahab al-Hamdani bahwa Aisyah, istri nabi Saw. berkata: 

Aku bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang ayat ini: "Dan 

orang-orang yang memberikan apa yang Rabb mereka 

berikan, dengan hati yang takut, " (al-Mu'minu>n: 60) 

„Aisyah bertanya: Apa mereka orang-orang yang meminum 

khamar dan mencuri? Beliau menjawab: Bukan, wahai putri 

al- S{iddiq, tapi mereka adalah orang-orang yang puasa, 

shalat dan bersedekah, mereka takut kalau amalan mereka 

tidak diterima. Mereka itulah orang yang bersegera dalam 

kebaikan. (Tirmidzi, jilid. 5, h. 327) 

 

Pada riwayat ini, Nabi menjelaskan tentang maksud dari surat al-

Mu‟minu>n ayat 60 bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang 

puasa, shalat, dan bersedekah 

c. Riwayat dari Tirmidzi 

ثػىنىا ًعيدًََعىنٍََاٍلميبىارىؾًٍََبنَيَاللَّوًََعىٍبدَيَأىٍخبػىرىنىاَسيوىٍيدَهَحىدَّ َشيجىاعَوَأىِبََيىزًيدَىٍَبنَسى
َاللَّوَيَصىلَّىَالنًَّبََِّعىنٍََاٍْليٍدرًمََِّسىعًيدَوَأىِبََعىنٍََاٍْلىٍيثىمًََأىِبََعىنٍََالسٍَّمحًََأىِبََعىنٍَ
َشىفىتيوَيَفػىتػىقىلَّصَيَالنَّارَيَتىٍشًويوًََقىاؿَى{ََكىاًْليوفَىًَفيهىاَكىىيمٍَ}ََقىاؿَىَكىسىلَّمَىَعىلىٍيوًَ

َسيرَّتىوَيَتىٍضًربَىَحىَّتَََّالس ٍفلىىَشىفىتيوَيَكىتىٍستػىٍرًخيَرىٍأًسوًََكىسىطَىَتػىبػٍليغَىَحىَّتَََّاٍلعىالًيىةَي
اًَعيسىىَأىبيوَقىاؿَى ص.ََْ)الرتمذلَج.ََغىرًيبَهَصىًحيحَهَحىسىنَهَحىًديثَهَىىذى

٩َ٧) 
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Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Suwaid telah 

mengkhabarkan kepada kami Abdullah ibn Al Mubarak dari 

Sa'id ibn Yazid Abu Syuja' dari Abu As Samah dari Abu Al 

Hutsaim dari Abu Sa'id Al Khudri dari nabi Saw bersabda: 

"Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam 

neraka itu dalam keadaan cacat." (al-Mu‟minu>n: 104) beliau 

bersabda: "Neraka memanggangnya hingga bibir atasnya 

terkelupas hingga ke tengah kepalanya dan bibir bawahnya 

menjulur hingga mengenai pusarnya." Abu Isa berkata: Hadis 

ini hasan shahih gharib. (Tirmidzi, jilid. 4, h. 708) 

 

Pada riwayat ini, Nabi Saw. memberikan penafsiran terkait surat al-

Mu‟minu>n ayat 104. Riwayat di atas juga disebutkan di dalam Musnad 

Ahmad no. 11409) 

d. Riwayat dari Ibnu Majah 

ثػىنىا ثػىنىاَحىيَّافَىٍَبنَيَىىاريكفَيَحىدَّ ةَيَأىنٍػبىأىنىاَميوسىىٍَبنَيَإًبٍػرىاًىيمَيَحىدَّ َسيلىٍيمىافَىٍَبنَيَعىٍبدى
ثػىنىا َقىاؿَىَلىيػٍلىىَأىِبََأىبًيوًََعىنٍََلىيػٍلىىَأىِبٍََبنًََالرَّمٍحىنًََعىٍبدًََعىنٍََجىنىابَوَأىبيوَحىدَّ
َِلًََإفَََّفػىقىاؿَىَأىٍعرىاِبَ َجىاءىهَيًَإذٍََكىسىلَّمَىَعىلىٍيوًََاللَّوَيَصىلَّىَالنًَّبًََِّعٍندَىَجىاًلسناَكيٍنتَي
َقىاؿَىَبًوًََفىٍأًتًنََاٍذىىبٍََقىاؿَىَلىمىمَهَبًوًََقىاؿَىَأىًخيكَىَكىجىعَيَمىاَقىاؿَىَكىًجعناَأىخنا

يٍوًََبػىٍيَىَفىأىٍجلىسىوَيَبًوًََفىجىاءَىَفىذىىىبَى ًمٍعتيوَيَيىدى َكىأىٍربىعًََاٍلًكتىابًََبًفىاًَتىةًََعىوَّذىهَيَفىسى
ََكىسىًطهىاًَمنٍََكىآيػىتػىٍيًََاٍلبػىقىرىةًََأىكَّؿًًََمنٍََآيىاتَو ََكىاًحدَهَإًلىوَهَكىًإْلىيكيمٍَ} َكىآيىةًَ{

ثًََاٍلكيٍرًسيَِّ }ََقىاؿَىَأىٍحًسبيوَيًَعٍمرىافَىَآؿًًََمنٍََكىآيىةَوَخىاِتىًتهىاًَمنٍََآيىاتَوَكىثىالى
َالًَّذمَاللَّوَيَرىبَّكيمًٍََإفََّ}ََاأٍلىٍعرىاؼًًََمنٍََكىآيىةَو{ََىيوَىًَإالَََّإًلىوَىَالىََأىنَّوَيَاللَّوَيَشىًهدَى
َلىوَيَبػيٍرىىافَىَالىََآخىرَىًَإْلىناَاللَّوًََمىعَىَيىدٍعَيَكىمىنٍَ}ََاٍلميٍؤًمًنيَىًَمنٍََكىآيىةَوَاٍْليىةَى{ََخىلىقَى

اَكىالىََصىاًحبىةَنَاَّتَّىذَىَمىاَرىبػِّنىاَجىدَ َتػىعىالىََكىأىنَّوَي}ََاجلًٍنًََِّمنٍََكىآيىةَو{ََبًوًَ {ََكىلىدن
ثًََالصَّافَّاتًََأىكَّؿًًََمنٍََآيىاتَوَكىعىٍشرًَ َىيوَىَكىقيلٍََاْلٍىٍشرًََآًخرًًََمنٍََآيىاتَوَكىثىالى

َـىَكىاٍلميعىوِّذىتػىٍيًََأىحىدَهَاللَّوَي َِج.َ)ابنَماجوََبىٍأسَهَبًوًََلىٍيسَىَبػىرىأَىَقىدٍََاأٍلىٍعرىاِبَ َفػىقىا
 (٩۵ُُص.َ
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Artinya : 

Telah menceritakan kepada kami Harun ibn Hayyan telah 

menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Musa telah 

memberitakan kepada kami 'Abdah ibn Sulaiman telah 

menceritakan kepada kami Abu Janab dari Abdurrahman ibn 

Abu Laila dari ayahnya Abu Laila dia berkata, "Ketika aku 

sedang duduk di samping Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 

tiba-tiba datang seorang Arab Badui seraya berkata, 

'Sesungguhnya aku mempunyai saudara yang menderita 

sakit." Beliau bertanya: "Apa sakit yang menimpa 

saudaramu?" Dia menjawab, "Dia terserang ayan." Beliau 

bersabda: "Pergi dan bawalah dia kesini." Maka dia pergi dan 

kembali (kepada beliau) bersama saudaranya dan 

mendudukkannya di depan beliau, maka aku mendengar 

beliau memberikan perlindungan kepadanya dengan Al 

Fatihah, empat ayat dari permulaan surat al-Baqarah, dua 

ayat dari tengahnya dan (ayat) wa ila>hukum 

ila>huwwa>hid (dan tuhan kalian adalah tuhan yang satu), 

ayat kursi, tiga ayat dari penghujung surat al-Baqarah, dan 

satu ayat dari surat Ali 'Imran. Aku yakin beliau 

mengucapkan: "syahidallahu annahu la> ila>ha illa huwa 

(Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah 

kecuali Dia) '. Beliau juga membaca satu ayat dari surat al-

A'ra>f: inna rabbakumullahullaz|i khalaq (sesungguhnya 

Rabb kalian adalah yang menciptakan) ', satu ayat dari surat 

al-Mu'minun: wa man yada'u ma'allahi ilaahan a>khar la> 

burha>na lahu bihi '(Dan barang siapa yang menyeru 

bersama dengan Allah yaitu ilah yang lain, maka tidak ada 

petunjuk baginya), satu ayat dari surat al-Jin: wa annahu 

ta'ala jaddu rabbinaa mattakhadza s}a>hibatan wa la> 

walada (Dan bahwasannya Maha Tinggi kebesaran Rabb 

kami, Dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak) '. Sepuluh 

ayat dari surat al-S}affa>t, tiga ayat dari akhir surat al-

H{asyr, dan qulhuwallahu ah}ad, dan dua mu'awiz|atain. 

Kemudian orang Arab Badui itu bangun dan sembuh seakan-

akan tidak menderita sakit." (Ibnu Majah, jilid. 2, h.1175) 

 

Dalam riwayat ini, Nabi Saw. menggunakan salah satu ayat dari surat al-

Mu‟minu>n yaitu ayat 117 di dalam rangkaian doa beliau untuk mengobati 

penyakit ayan. 


