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ABSTRAK 

Susanti. Fitri, 2020. Kegiatan Rutinan Yasinan dan Tahlilan Untuk Meningkatkan 

Interaksi Sosial Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Gupolo, Babadan, 

Ponorogo), Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing Arif 

Rahman Hakim, M.Pd. 

Kata Kunci: Interaksi Sosial, Masyarakat, Kegiatan Yasinan dan Tahlilan. 

Hubungan interaksi sosial menjadi perkara yang sangat penting dalam 

bermasyarakat, karena tanpa adanya interaksi yang baik maka tidak akan mampu 

menjadikan masyarakat yang baik untuk mencapai tujuan kehidupan bersama. 

Dengan melalui kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan menjadikan hubungan 

interaksi sosial masyarakat menjadi lebih baik, yang dimana kegiatan tersebut 

sudah mendarah daging dalam lingkungan masyarakat dari dulu hingga sekarang.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:(1)Bagaimana 

pelaksanaan kegiatan rutinan Yasinan dan Tahlilan di Desa Gupolo, Babadan, 

Ponorogo. (2)Bagaimana problematika kegiatan rutinan Yasinan dan Tahlilan 

untuk meningkatkan interaksi sosial masyarakat di Desa Gupolo (3)Bagaimana 

hasil kegiatan rutinan Yasinan dan Tahlilan Untuk Meningkatkan Interaksi Sosial 

Masyarakat di Desa Gupolo, Babadan, Ponorogo. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Dengan teknik pengumpulan berupa wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Mengenai teknik analisis data dalam penelitian ini 

ialah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan-tahapan 

dalam penelitian berupa tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, serta tahap 

analisis data. 

Hasil penelitian menunjukkan(1)Pelaksanaan kegiatan rutinan yasinan dan 

tahlilan untuk meningkatkan interaksi sosial masyarakat di desa Gupolo dibagi 

menjadi 3 jamaah yaitu jamaah Bapak-bapak dilaksanakan dua minggu sekali 

dengan rangkaian kegiatan arisan, pembacaan yasin tahlil, tafsir yasin, istirahat dan 

penutup. Jamaah Ibu-ibu dilaksanakan satu minggu sekali dengan rangkaian 

kegiatan pembacaan yasin tahlil, asmaul husna, arisan, istirahat dan penutup. 

Jamaah anak-anak dilaksanakan satu minggu sekali dengan rangkaian kegiatan 

pembukaan, arisan, pembacaan yasin tahlil, adzan, shalat isya berjamaah, 

shalawatan, bilal jumat, muhadharah, mauidzah hasanah.(2)Problematika dalam 

pelaksanaan kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan seperti halnya pergantian jadwal 

kegiatan yang bertepatan dengan kegiatan yang lainnya. Pelaksanaan kegiatan yang 

bertepatan dengan hujan lebat maka jadwal kegiatan diajukan atau diundurkan 

bahkan bisa dilaksanakan secara bersamaan dalam satu hari dijam yang berbeda. 

Serta banyaknya pendapat mengenai penyaluran uang kotak amal serta uang 

arisan.(3)Dengan kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini menciptakan kontak 

sosial serta komunikasi yang terjalin erat. Diantaranya adalah kegiatan yasinan dan 

tahlilan, ziarah makam se-Ponorogo, muslimatan, kegiatan sosial santunan anak 

yatim piatu dan memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Nilai 

kesetiakawanan sosial masyarakat seperti menyiapkan kebutuhan kegiatan rutinan, 

menjenguk salah satu anggota yang sakit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki segala potensi 

dan fungsinya, yang tunduk terhadap aturan alam, mengalami proses kelahiran, 

pertumbuhan, perkembangan, mati, serta kehidupan yang seterusnya. Manusia 

juga berinteraksi dengan lingkungan serta alamnya dalam semua hubungan 

timbal balik yang saling mempengaruhi secara positif dan negatif. Pada 

hakikatnya manusia makhluk sosial baik laki-laki maupun perempuan semua 

tidak bisa hidup sendiri selalu membutuhkan orang lain. Dengan itu manusia 

harus bersosialisasi dengan manusia lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup 

bersama. Menurut pendapat Aristoteles yang mengatakan dalam teorinya, 

bahwasannya manusia adalah “Zoon Politikon”, yaitu makhluk sosial yang 

hanya menyukai hidup bergolongan, atau sedikitnya mencari teman untuk hidup 

bersama, lebih suka daripada hidup tersendiri.1 Manusia dengan keterbatasan 

serta secara naluriah manusia sejak lahir dirawat dan dibesarkan dalam 

masyarakat kecil yaitu keluarga. Dimana pun pada zaman apa pun manusia 

selalu hidup bersama, hidup berkelompok. Tidak adapun seorang yang mampu 

hidup menyendiri terlepas dari pergaulan masyarakat. Manusia juga memiliki 

hasrat untuk berkomunikasi atau bergaul dengan orang lain. Dari 

                                                           
1 Abuddin Nata, Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2013), 67. 
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perkembangan manusia kebutuhan untuk berinteraksi sosial semakin besar 

ketika berada dalam suatu kelompok. 

Kehidupan dalam lingkungan masyarakat tentu memiliki kebutuhan dan 

tujuan hidup secara bersama, untuk menjadi masyarakat yang sejahtera serta 

menciptakan hubungan yang baik, damai, harmonis, dan berbudi pekerti yang 

baik. Untuk menciptakan hubungan tersebut tentunya harus ada hubungan 

interaksi sosial yang baik pula. Di dalam kehidupan masyarakat kecil maupun 

masyarakat besar sebuah interaksi sosial sangatlah penting, ketika dalam 

berhubungan ada sebuah interaksi sosial atau hubungan yang bertolak belakang 

maka sulit bagi masyarakat untuk menciptakan hubungan masyarakat yang baik.  

Interaksi sosial memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan 

masyarakat. Interaksi sosial timbul karena antara manusia satu dengan yang lain 

harus saling melengkapi dan itu menunjukkan bahwa masyarakat bersifat 

dinamis. Interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial, merupakan 

bentuk dasar dari proses sosial karena tanpa ada komunikasi antara satu orang 

atau lebih maka kegiatan tersebut tidak dapat disebut dengan interaksi sosial. 

Dalam kehidupan bermasyarakat tanpa adanya komunikasi maupun interaksi 

antar satu sama lain maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama.  

Di dalam interaksi sosial, kita harus mengedepankan naluri yang sudah 

sewajarnya untuk memahami sebuah pandangan, keinginan, kebutuhan, 

kesedihan orang lain, bahkan suatu perbedaan antara satu sama lain. Menjauhi 
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sikap memaksakan kehendak kepada orang lain, seharusnya juga dapat 

memahami tentang diri sendiri dalam masyarakat dan sadar bahwa memang 

manusia tidak dapat hidup secara menyendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam 

interaksi sosial sikap saling menghargai, menghormati, memahami, empati, dan 

toleransi dengan sesama harus terus untuk dibina sehingga interaksi sosial yang 

terjadi dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu interaksi sosial muncul 

sebagai dasar untuk merubah kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sosial. 

Untuk menciptakan hubungan interaksi sosial yang baik dalam 

masyarakat, ada berbagai banyak cara yang dilakukan dalam kehidupan 

bersama. Suatu kegiatan yang sudah menjadi adat bahkan menjadi tradisi dari 

setiap perkumpulan manusia juga bisa dijadikan media dalam meningkatkan 

kualitas interaksi sosial. Suatu kegiatan yang sudah mendarah daging. Adanya 

sebuah peraturan, norma-norma, budaya serta kegiatan yang lainnya yang itu 

menjadi suatu rutinitas sehingga menciptakan khas dari sebuah hubungan 

masyarakat itu sendiri. Untuk menciptakan interaksi sosial yang baik antar 

sesama salah satu diantaranya melalui kegiatan rutinan Yasinan dan Tahlilan 

dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak yang berjumlah cukup 

banyak di Desa Gupolo, Babadan, Ponorogo ini menunjukkan sebagai wujud 

kebersamaan dalam bermasyarakat untuk menumbuhkan rasa solidaritas antar 

sesama.  

Tahlil artinya mengucapkan kalimat “La> ila>ha illalla>h”. Tahlil 

artinya bersama-sama melakukan do’a bagi orang (keluarga, teman, dan 

sebagainya) yang sudah meninggal dunia, semoga diterima amalnya dan 
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diampuni dosanya oleh Allah SWT, yang kalimat sebelum do’a, diucapkan 

beberapa kalimat Thayyibah (kalimat-kalimat yang bagus, yang agung), 

berwujud hamdalah, shalawat, tasbih, beberapa ayat suci Al-Qur’an dan tidak 

ketinggalan Hailalah (Tahlil), yang kemudian dominan menjadi nama dari 

kegiatan itu seluruhnya, menjadi tahlil atau tahlilan.2  

Kegiatan rutinan Yasinan dan Tahlilan merupakan salah satu kegiatan 

amaliah yang berisi tentang dzikir dan do’a bersama. Kegiatan ini biasanya 

dilakukan dalam rangka mendoakan orang-orang yang telah meninggal dan 

orang-orang yang mempunyai hajat tertentu dan kegiatan lainnya. Kegiatan ini 

diselenggarakan secara bersama-sama atau dalam bentuk berjama’ah, melalui 

kegiatan ini merupakan salah satu cara alternatif untuk menyatukan berbagai 

kalangan masyarakat. Melalui upaya ataupun ide para tokoh agama di Desa 

Gupolo mengadakan acara kegiatan rutinan Yasinan dan Tahlilan tersebut 

menjadi sebuah kebudayaan yang melekat dari mulai beberapa tahun yang lalu. 

Dari kegiatan tersebut akan memberikan dampak atau manfaat yang 

banyak bagi masyarakat. Diantaranya menjadi manusia yang aktif, kreatif, saling 

tolong menolong, dan mempererat hubungan antar sesama serta mendapat 

kebaikan, baik secara nilai spiritual, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai politik, nilai 

budaya, nilai moral dan masih banyak lagi. Serta dengan kegiatan rutinan 

Yasinan dan Tahlilan ini juga bertujuan untuk mampu menciptakan hubungan 

yang lebih baik lagi. Kegiatan ini juga sebagai ajang untuk semua masyarakat 

                                                           
2 Muhyiddin Abdusshomad, Tahlil dalam Perspektif Al-Qur’an dan As-Sunnah (Surabaya: 

PT Nurul Islam (NURIS), 2009), xii-xiii. 
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serta bagi anak di zaman yang modern ini  agar memiliki nilai soft skill yang baik 

yang mampu berbaur dengan orang lain. 

Suatu hubungan antar masyarakat dengan tingkat interaksi yang masih 

sempit, serta kurang meluasnya tingkat berbauran warga masyarakat. Dengan 

hubungan masyarakat yang berawal hanya berbaur dalam satu RT saja. Baik 

hubungan antara bapak-bapak, anak-anak, serta ibu-ibu dan warga lainnya yang 

belum bisa berbaur dengan dekat. Serta nilai solidaritas yang masih kurang 

cukup baik. Dalam lingkungan kehidupan masyarakat ini ada salah satu kegiatan 

atau upaya yang sudah ada sejak lama, upaya yang sudah cukup lama dilakukan 

oleh masyarakat Gupolo dan sekitarnya yaitu kegiatan rutinan Yasinan dan 

Tahlilan. 

Berdasarkan deskripsi di atas, permasalahan ini penting dan perlu dikaji 

lebih mendalam, guna untuk mencetak hubungan antar masyarakat untuk lebih 

baik lagi, untuk itu penulis tertarik dan bermaksud mengadakan penelitian yang 

akan penulis bahas dalam bentuk skripsi dengan judul: Kegiatan Rutinan 

Yasinan Dan Tahlilan Untuk Meningkatkan Interaksi Sosial Masyarakat 

(Studi Kasus Di Gupolo, Babadan, Ponorogo). 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada 

upaya meningkatkan interaksi sosial masyarakat dalam melaksanaan kegiatan 

rutinan yasinan dan tahlilan, dampak kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan 

terhadap interaksi masyarakat. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan rutinan Yasinan dan Tahlilan untuk 

meningkatkan interaksi sosial masyarakat di Gupolo, Babadan, Ponorogo? 

2. Bagaimana problematika kegiatan rutinan Yasinan dan Tahlilan Untuk 

meningkatkan interaksi sosial masyarakat di Gupolo, Babadan, Ponorogo? 

3. Bagaimana hasil kegiatan rutinan Yasinan dan Tahlilan Untuk meningkatkan 

interaksi sosial masyarakat di Gupolo, Babadan, Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan rutinan Yasinan dan Tahlilan 

untuk meningkatkan interaksi sosial masyarakat di Gupolo, Babadan, 

Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan problematika kegiatan rutinan Yasinan dan Tahlilan 

untuk meningkatkan interaksi sosial masyarakat di Gupolo, Babadan, 

Ponorogo. 

3. Untuk mendeskripsikan hasil kegiatan rutinan Yasinan dan Tahlilan untuk 

meningkatkan interaksi sosial masyarakat di Gupolo, Babadan, Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Setelah diketahui tujuan dari penelitian di atas maka hasil penelitian ini 

bermanfaat sebagai: 
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1 Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis Penelitian ini akan memberikan sumbangan khasanah 

keilmuan mengenai kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan untuk 

meningkatkan interaksi sosial masyarakat. 

b. Sebagai dasar teoritis untuk melakukan atau melaksanakan penelitian yang 

berkaitan dengan kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan dalam 

meningkatkan interaksi sosial masyarakat. 

2 Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat 

akan pentingnya suatu hubungan interaksi sosial dalam masyarakat. 

b. Dapat mempererat serta meningkatkan nilai solidaritas antar masyarakat 

serta mampu mencetak pribadi yang baik, mendekatkan diri kepada sang 

Allah SWT, serta memberi pengaruh positif dalam bermasyarakat. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran dalam susunan yang jelas dan sistematis 

dalam pembahasan ini agar mudah dipahami oleh pembaca, maka dalam 

penyusunan penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi enam bab. Antara 

bab satu dengan bab yang lain masih mengarah pada pembahasan yang sesuai 

dengan judul skripsi, dalam artian tidak keluar dari inti pembahasan yang 

dimaksud dalam masalah tersebut. Adapun sistematika pembahasannya adalah 

sebagai berikut: 
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BAB I : Pembahasan 

 Bab satu ini merupakan awal dari sebuah pembahasan skripsi yang 

membahas tentang: latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat adanya penelitian serta 

sistematika pembahasan.  

BAB II : Telaah Hasil Penelitian Terdahulu Dan Kajian Teori 

 Bab dua adalah membahas yang berisi tentang telaah penelitian 

terdahulu dan landasan teori atau kajian teori yang membahas 

mengenai Interaksi Sosial, Masyarakat, serta Kegiatan Yasinan dan 

Tahlilan.  

BAB III:  Metode Penelitian 

Pada bab tiga ini adalah bab yang membahas tentang pendekatan dan 

jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan 

sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian. 

Dengan adanya metode penelitian yang ada ini diharapkan mampu 

memberikan penjelasan serta gambaran yang mengenai arah dan 

pokok masalah yang kemudian mendapatkan solusinya. 

BAB IV:  Temuan Penelitian 

Di dalam bab empat ini merupakan bab yang membahas serta 

memuat tentang penyajian data yang meliputi data umum dan data 

khusus. Data umum adalah yang berkaitan dengan gambaran umum 

di Desa Gupolo, Babadan, Ponorogo. 
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BAB V : Pembahasan 

Bab lima ini adalah bab yang membahasan mengenai analisis data di 

Desa Gupolo, Babadan, Ponorogo tentang pelaksanaan kegiatan 

rutinan Yasinan dan Tahlilan, problematika kegiatan rutinan 

Yasinan dan Tahlilan untuk meningkatkan interaksi sosial 

masyarakat, serta hasil kegiatan rutinan Yasinan dan Tahlilan untuk 

meningkatkan interaksi sosial masyarakat.  

BAB VI:  Penutup 

Bab enam ini adalah berisi tentang kesimpulan dan saran, yang 

merupakan titik akhir dari pembahasan skripsi. Kesimpulan yang 

memudahkan untuk pembaca menarik kesimpulan atau 

memudahkan untuk mengatahui inti dari skripsi, serta terdapat saran 

untuk membangun untuk lebih baik. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang meningkatkan interaksi sosial antar masyarakat 

melalui kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti, berdasarkan eksplorasi peneliti, terdapat hasil peneliti yang mempunyai 

relevansi dengan penelitian ini akan tetapi terdapat perbedaan tentang fokus dan 

hasil yang dikaji, agar penelitian ini tidak dianggap mencontoh penelitian yang 

telah ada maka di sini akan dijelaskan mengenai perbedaannya. Mulai dari nama 

peneliti, judul penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, fokus penelitian 

serta hasilnya. Adapun penelitian tersebut adalah: 

Penelitian Wiwin Istiqomah, tahun 2016 tentang Nilai-Nilai Kepedulian 

Sosial Pada Kegiatan Jama’ah Yasinan Arroudloh di Desa Nitikan Plaosan 

Magetan dan Relevansinya Dengan Materi PAI di SMA Kelas IX. Tujuan dari 

penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pelaksanaan jama’ah Yasinan 

Arroudloh. 2. Untuk mengetahui nilai-nilai kepedulian sosial jama’ah Yasinan 

Arroudloh. 3. Untuk mengetahui relevansi nilai-nilai kepedulian sosial pada 

kegiatan jama’ah Yasinan Arroudloh. Metode dari penelitian ini dengan 

pendekatan kualitatif melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi untuk 

teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan 

jamaah yasinan yang dilakukan setelah shalat maghrib setiap hari rabu malam 
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kamis dari rumah ke rumah jamaah yang lainnya dengan nilai kepedulian sosial 

dalam kegiatan berinfaq yang disalurkan kepada anak yatim dan kaum dhuafa’. 

Penelitian Muhammad Isnan Fahrudin, tahun 2016 tentang peran 

kegiatan Dzikir dan Tahlilan dalam Menumbuhkan Nilai-Nilai Pendidikan 

Sosial dan Spiritual Umat Islam di Desa Sruwen Kecamatan Tengaran 

Kabupaten Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan kegiatan dzikir dan tahlil. 2. Untuk mengetahui peran 

kegiatan dzikir dan tahlil dalam menumbuhkan nilai-nilai pendidikan sosial 

umat Islam. 3. Untuk mengetahui peran kegiatan dzikir dan tahlil dalam 

menumbuhkan nilai-nilai spiritual umat Islam. 4. Untuk mengetahui manfaat 

dalam melaksanakan kegiatan dzikir dan tahlil. Dengan metode penelitian 

kualitatif. Melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan ini 

diadakan dalam setiap perkumpulan masyarakat. Dengan menjadikan pribadi 

yang seimbang, tentram, istiqomah, sabar, lembut hati, pribadi yang terjaga 

ucapannya. 

Penelitian Umil Qoni’atul Hasanah, tahun 2019 tentang Pembentukan 

Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab melalui Pembiasaan Program Yasinan 

Bergilir Bagi Siswa Di MI Nurul Islam. Tujuan dari penelitian ialah 1. Untuk 

mengetahui pembentukan karakter disiplin untuk tanggung jawab melalui 

pembiasaan program yasinan bergilir bagi siswa. 2. Untuk mengetahui faktor 

pendukung dan faktor penghambat sebagai upaya membentuk karakter disiplin 

dan tanggung jawab melalui pembiasaan program yasinan bergilir bagi siswa di 

MI Nurul Islam. Dengan jenis metode penelitian kualitatif, melalui teknik 
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observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan hasil pembentukan karakter 

siswa melalui pembiasaan yasinan bergilir setiap hari jum’at kecuali pada saat 

ujian madrasah. Dari lingkungan keluarga dan masyarakat yang baik serta 

mendukung menjadikan faktor pendukung sedangkan kesadaran siswa yang 

menjadi faktor penghambatnya. 

Dari berbagai penelitian terdahulu yang penulis paparkan di atas 

memiliki Persamaan dengan penelitian kali ini yang hubungannya dengan 

kegiatan yasinan-tahlilan. Namun, terdapat suatu perbedaan dari segi tempat 

yang jelas berbeda, populasi atau setting sosial, dari segi hasil juga berbeda, serta 

pada segi substansi atau fokus penelitian yang berbeda pula. Pada penelitian ini 

lebih memfokuskan terhadap meningkatkan interaksi sosial antar masyarakat 

melalui kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan.  

 

B. Kajian Teori 

1. Kegiatan Yasinan dan Tahlilan 

a. Hakekat Yasinan dan Tahlilan 

Salah satu diantaranya usaha meningkatkan suatu nilai pendidikan 

yaitu melalui kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan, selain untuk 

menumbuhkan nilai spiritualitas dalam diri seseorang maka juga menjadi 

salah satu upaya pengimplementasian dari nilai pengetahuan sosial guna 

untuk meningkatkan nilai interaksi sosial dan solidaritas antar masyarakat. 

Seluruh tubuh manusia akan lumpuh tak berdaya jika jantungnya tidak 

dapat berfungsi sebagaimana mestinya.  
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Begitu juga dengan Al-Qur’an, jika surat yasin tidak dapat difahami 

dan dimengerti dengan penafsiran yang sebaik-baiknya, maka 

dikhawatirkan seluruh bagian-bagian Al-Qur’an yang terbagi dalam surat-

surat dan juz-juz itu akan menjadi lumpuh dan sulit atau bahkan tidak bisa 

difahami dan difungsikan sesuai dengan perintah Allah SWT. 

 ~ِإنَّ ِلُكلِ  َشْيٍء قَ ْلًبا َو قَ ْلُب اْلُقْرآِن ٰيس
Artinya:  

“Sesungguhnya segala sesuatu memiliki jantung, dan jantung Al-Qur’an 

adalah surat Yasin.” (HR. al-Bazzar) 

 

Surat Yasin ini bukan hanya sebagai jantung atau hati dari Al-Qur’an 

saja. Salah satu keistimewaan surat Yasin ini adalah dapat menjadi pelebur 

dosa-dosa bagi orang-orang yang membacanya pada malam hari. 

Diriwayatkan dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW bersabda: 

َلةٍ  ِفي ٓ  َمْن قَ رَأَٰيس ََ تِ  ِفي َلهُ  ُغِفرَ  اللٰ هِ  َوْجهِ  اِْبِتَغاءَ  لَي ْ َلة ْل  الَّلي ْ
Artinya:  

“Barangsiapa yang membaca surat Yasin dalam suatu malam karena 

mencari ridho Allah, maka dia akan diampuni pada malam itu.” (HR. 

Baihaqi dan lain-lain). 

 

Hadis yang menurut Ibnu katsir sanadnya jayid (baik) ini semakin 

menguatkan betapa pentingnya surat Yasin. Jika membacanya saja bisa 

menghapus dosa, bagaimana jika membaca disertai tadabur dengan 

memahami makna dan kandungan pesan mutiara yang terkandung di 

dalamnya, tentu akan lebih besar lagi balasan yang akan Allah SWT 

berikan.3 

                                                           
3 Nur Faizin Muhith, Ayo Yasinan Membaca dan Memahami Dahsyatnya Surat Yasin 

(Surakarta: Sajada, 2013), 37-39. 
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Tahlil berasal dari kata tahlil, yaitu pengucapan yang meng-Esakan 

Allah dengan kalimat “La> ila>ha illalla>h” (Tiada Tuhan Selain Allah). 

Karena hal ini merupakan lafad yang memiliki makna pengakuan totalitas 

akan sistem keyakinan seorang hamba terhadap Keesaan Tuhan, maka hal 

ini merupakan amalan baik dan merupakan anjuran ajaran agama. 

Sebagian besar dijelaskan mengenai makna dan pengertian Tahlilan dan 

Yasinan yang sebagian besar memiliki keyakinan sebagai amalan baik 

yang perlu untuk dilaksanakan, baik secara pribadi atau secara bersama-

sama sebagai bentuk ibadah kepada Allah. 

Menurut Robertson Smith berpendapat bahwa ritus dapat 

memperkuat ikatan-ikatan sosial tradisional diantara individu-individu. 

Menurut Auguste Comte, consensus terhadap kepercayaan-kepercayaan 

serta pandangan-pandangan dasar selalu merupakan dasar utama untuk 

solidaritas dalam masyarakat, tidak mengherankan kalau agama dilihat 

sebagai sumber utama solidaritas sosial dan consensus. Selain ini 

kepercayaan agama mendorong individu untuk berdisiplin dalam 

mencapai tujuan yang mengatasi kepentingan individu dan meningkatkan 

perkembangan ikatan emosional yang mempersatukan individu dalam 

keteraturan sosial, ikatan emosional itu didukung oleh kepercayaan 

bersama dan partisipasi bersama dalam kegiatan-kegiatan pemujaan.4 

                                                           
4 Hamim Farhan, “Ritualisasi Budaya-Agama dan Fenomena Tahlilan-Yasinan SEbagai 

Upaya Pelestarian Potensi Kearifan Lokal dan Penguatan Moral Masyarakat,” Jurnal Logos, 2 

(2008), 94-99. 
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Dalam masyarakat NU sendiri berkembang pemahaman bahwa 

setiap pertemuan yang di dalamnya dibaca kalimat itu secara bersama-

sama disebut Majelis Tahlil. Majelis Tahlil di masyarakat Indonesia sangat 

variatif, dapat diselenggarakan kapan dan di  mana saja. Bisa pagi, siang, 

sore, atau malam. Bisa dimasjid, mushola, rumah, dan lapangan.5 

Tahlil merupakan kegiatan yang telah dipahami di lingkungan 

masyarakat sebagai ritual dzikir yang dilakukan ketika ada seseorang yang 

meninggal dunia. tahlil ini sendiri sudah membudaya di Indonesia tetapi 

hanya sebagian masyarakat yang melakukannya, hanya pada masyarakat 

yang beragama Islam, seperti halnya tahlilan-tahlilan yang dilakukan di 

daerah lain. Menurut Daulima menyatakan bahwa prosesi tahlilan itu 

dikenal dengan hileyiya (doa arwah). Hileyiya dilakukan sesuai pada 

waktu yang telah ditentukan.6 

Semua rangkaian kalimat yang ada dalam Tahlilan diambil dari ayat-

ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi. Lain tidak! Jadi, keliru pemahaman 

sebagian orang yang menganggap Tahlil buatan kiai atau ulama. Yang 

menyusun jadi kalimat-kalimat baku Tahlil dulunya memang seorang 

ulama, tetapi kalimat demi kalimat yang disusunnya tak lepas dari anjuran 

Rasulullah.7 Berkumpul untuk melakukan Tahlilan merupakan tradisi 

yang telah diamalkan secara turun temurun oleh mayoritas umat Islam 

                                                           
5 Muhyiddin Abdusshomad, Hujjah NU Akidah-Amaliah-Tradisi (Surabaya: Khalista, 2008), 

95. 
6 Sri Wulandari, “Makna Simbolik Dalam Tahlilan Masyarakat Gorontalo Di Desa 

Panggulo,” Jurnal Bahasa dan Sastra, 1 (2020), 83. 
7 Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-Orang NU (Yogyakarta: Pustaka Psantren, 2008), 

276-277. 
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Indonesia. Meskipun format acaranya tidak diajarkan secara langsung oleh 

Rasulullah Saw, namun kegiatan tersebut dibolehkan karena tidak satupun 

unsur-unsur yang terdapat didalamnya bertentangan dengan ajaran Islam, 

misalnya pembacaan surat Yasin, Tahlil, Tahmid, Tasbih, dan 

semacamnya. Karena itu, pelaksanaan tahlilan secara esensial merupakan 

perwujudan dari tuntunan Rasulullah Saw.8 

Tradisi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Tradisi 

merupakan manifestasi dari pikir, rasa dan karsa. Islam membenarkan 

adanya pelaksanaan tradisi sepanjang tidak menimbulkan kemungkaran. 

Tradisi dapat digunakan sebagai salah satu metode dakwah. Salah satunya 

tradisi tahlilan dan yasinan. Tradisi dalam perspektif Islam terdapat 

beberapa nilai-nilai diantaranya nilai Sedekah, Nilai Ukhuwah Islamiyah, 

Nilai Tolong Menolong, Nilai Solidaritas, Nilai Akidah, Nilai Syariah, 

Nilai Akhlak9   

Secara garis besar tradisi yasinan dan tahlilan merupakan 

kebudayaan yang turun temurun dari nenek moyang umat Islam, yang di 

dalam kegiatan yasinan dan tahlilan merupakan rangkaian kalimat yang 

tidak lepas dari Al-Qur’an yang tradisi ini merupakan anjuran pula dari 

Rasulullah Saw. Kegiatan ini dilaksanakan apabila ada orang yang 

meninggal. bisa juga kegiatan ini diadakan sebagai rutinitas masyarakat. 

Di dalam tradisi yasinan dan tahlilan ini banyak sekali nilai yang 

                                                           
8 Muhyiddin Abdusshomad, Hujjah NU Akidah-Amaliah-Tradisi (Surabaya: Khalista, 2008), 

95. 
9 Amru Almu’tasim dan Jerry Hendrajaya, “Tradisi Selamatan Kematian Nyatus Nyewu: 

Implikasi Nilai Pluralisme Islam Jawa,” Jurnal Lektur Keagamaan, 2 (2019), 447. 
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terkandung di dalamnya. Serta merupakan salah satu tradisi yang 

digunakan sebagai metode dakwah. Di dalam kegiatan ini terdapat pula 

keutamaan-keutamaan tersendiri. 

b. Keutamaan-keutamaan Tahlil 

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa tahlil merupakan tradisi 

sebagian penduduk Indonesia khususnya dikalangan orang jawa, yang 

sampai saat ini masih sangat melekat untuk dilestarikan. Tahlil yang berisi 

dzikir-dzikir dan menganggungkan nama Allah Swt memiliki beberapa 

keutamaan baik secara agama maupun secara sosial. Keutamaan-

keutamaan tersebut di antaranya: 

1) Agama  

Keutamaan yang utama mengenai agama, yang berhubungan dengan 

masalah pahala yang hanya akan diberikan oleh Allah Swt yang akan 

bisa diketahui seseorang apabila ia sudah meninggal dunia kelak, 

apabila sudah di alam akhirat nantinya. Keutamaan tahlil dalam lingkup 

agama yaitu: 

a) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan. 

Tanda seseorang memiliki iman dan ketaqwaan ialah seseorang yang 

mampu setiap saat mengingat Allah Swt, yang selalu berdzikir 

kepada-Nya, baik dalam keadaan sempit ataupun lapang, kaya 

maupun miskin, bahagia maupun sedih, sehat maupun sakit. Ketika 

selalu menjalankan apa yang menjadi perintah dalam Islam serta 

menjauhi apa yang dilarang dalam Islam.  
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Jadi, salah satu bentuk dzikir ialah diwujudkan dalam bentuk 

kegiatan tahlil, maka dari itu seseorang sering mengadakan tradisi 

tahlil, karena barang siapa yang senantiasa berdzikir maka akan 

mendapatkan ketenangan jiwa. 

b) Mendapat pahala yang besar. 

Dalam kegiatan tahlil tentu membaca kalimat “La> ila>ha 

illalla>h” serta tasbih, tahmid, shalawat, dan istighfar, semua itu 

akan mendapatkan rahmat serta pahala yang besar dari Allah Swt. 

Tentu orang-orang yang senantiasa mengadakan serta melaksanakan 

kegiatan tradisi tahlil maka kelak akan mendapat pahala yang cukup 

besar. 

c) Mendapat pengampunan besar. 

Walaupun seseorang dosanya sebesar langit dan bumi maka 

Allah Swt akan mengampuninya karena ia yang senantiasa 

mendekatkan diri kepada Allah Swt salah satunya dengan melalui 

kegiatan tradisi tahlil, yang senantiasa selalu mengingat Allah Swt. 

d) Mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Terkait dengan hal ini maka tradisi tahlil merupakan cara untuk 

selalu mengingat Allah Swt. Oleh sebab itu maka seseorang akan 

senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia serta akhirat kelak. Dan 

sebaliknya ketika seseorang berpaling dari Allah Swt maka akan 

mendapatkan keburukan serta kesusahan sebagaimana  

2) Sosial 
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Dalam nilai sosial maka tradisi tahlil ini juga memiliki beberapa 

keutamaan-keutamaan yang menyangkut dengan nilai sosial, yang 

berhubungan dengan nilai kemasyarakatan, nilai dalam kehidupan 

sehari-hari, karena secara fitrah manusia memang makhluk sosial yang 

tidak bisa hidup secara mandiri. Keutamaan dalam nilai sosial di 

antaranya yaitu: 

a) Mempererat ukhuwah Islamiyah 

Bahwasannya tradisi tahlil merupakan salah satu alternatif 

untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, karena di dalam perkumpulan 

tahlil pasti terjadi perkumulan dari berbagai anggota masyarakat. 

Dengan itu akan menciptakan hubungan yang harmonis, sejahtera, 

di antara individu dengan yang lainnya. di dala Islam juga dianjurkan 

untuk saling mengikat dan mempererat ikatan ukhuwah Islamiyah, 

khusunya di antara sesama muslim. Dengan kesatuan dan persatuan 

maka seseorang akan kuat dalam menghadapi suatu serangan. Di 

dalam ukhuwah Islamiyah terjadi hubungan tolong menolong dalam 

hal kebaikan, toleransi, simpati, empati, dan lain sebagainya seperti 

yang dijelaskan pada ayat di atas. 

 

 

b) Disukai banyak orang 

Bahwa dalam melaksanakan tradisi tahlil secara tidak 

langsung sama-sama memberi keuntungan, baik yang mempunyai 
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hajat atau peserta tahlili. Untuk yang memiliki hajat akan mendapat 

keuntungan dengan didoakan, sedangkan peserta tahlil selain 

mendapat pahala dari Allah Swt maka juga mendapat rizqi berupa 

makanan serta menuman. Selain itu dalam tradisi tahlil juga banyak 

disukai banyak orang, karena dalam perkumpulan akan semakin 

dekat dengan tetangga samping kanan kirinya serta tetangga yang 

jauh.10 Selain keutamaan-keutamaan dalam kegiatan yasinan dan 

tahlilan, di dalamnya juga terdapat berbagai manfaat. Baik manfaat 

untuk dunia maupun di akhirat kelak. 

c. Manfaat Yasinan dan Tahlilan 

Dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan, dalam pembacaan surat 

yasin memiliki keutamaan dibandingkan dengan surat-surat lain di dalam 

Al-Qur’an dapat pula diibaratkan dengan sebuah negara. Yang surat yasin 

adalah ibu kota dan jantung kotanya. Di dalam surat yasin, diatur dan 

ditentukan arah dan tujuan gerak laju kandungan-kandungan Al-Qur’an 

dan ke mana seharusnya umat Al-Qur’an umat Islam menentukan visi dan 

misi kehidupannya. Di dalam kegiatan yasinan dan tahlilan juga memiliki 

beberapa manfaat. Ada banyak manfaat dari acara Tahlil ini dalam 

kehidupan, di antara manfaat tersebut ialah: antara lain;  

1) Sebagai ikhtiyar (usaha) bertaubat kepada Allah SWT untuk diri sendiri 

dan saudara yang telah meninggal dunia. 

                                                           
10 Fadhillah Ibnu Shidiq, Rahasia Manfaat Tahlil, 153-154. 
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2) Merekatkan tali persaudaraan antar sesama, baik yang masih hidup atau 

yang telah meninggal dunia.sebab sejatinya, ukhuwah Islamiyah itu 

tidak terputus karena kematian. 

3) Mengingat bahwa akhir dari kehidupan dunia ini adalah kematian, yang 

setiap jiwa tidak ada yang terlewati. 

4) Di tengah hiruk-pikuk dunia, manusia yang slalu bergelut dengan 

materi tentu memperlukan kesejukan rohani. Salah satu caranya ialah 

dengan dzikir (mengingat Allah SWT). Bukankah tahlil itu terdiri dari 

dzikir bacaan Al-Qur’an, shalawat dan lain sebagainya. 

5) Tahlil sebagai salah satu bentuk media yang efektif untuk dakwah 

Islamiyah, bukankah dengan membaca “La> ila>ha illalla>h” 

seseorang telah menjadi Muslim.meskipun ia masih memperlukan 

pembinaan untuk kesempurnaan imanya, akan tetapi dengan cara 

kultural ini, tanpa terasa saudara kita umat Islam semakin bertambah. 

6) Sebagai manifestasi dari rasa cinta sekaligus penenang hati bagi 

keluarga almarhumah yang sedang dirundung duka.11  

Semantara dalam pandangan lain, dalam pendapat Simuh 

mengatakan, aktivitas tahlilan-yasinan ini juga sebagai solusi dan media 

keakraban pada masyarakat perkotaan. Di mana masyarakat perkotaan 

yang cenderung individualitas dan sibuk dengan aktivitas rutin sebagai ciri 

masyarakat industrialis.12 Hal ini mengisaratkan manfaat tahlilan-yasinan 

                                                           
11Muhyiddin Abdusshomad, Tahlil dalam Perspektif Al-Qur’an dan As-Sunnah, XVIII. 
12Khairani Faizah, Kearifan Lokal Tahlilan-Yasinan dalam Dua Perspektif Menurut 

Muhammadiyah, 218. 
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diyakini sebagian masyarakat sebagai media untuk menyambung budaya 

kekerabatan (silaturahmi) dan kerukunan antarwarga. Berpijak dari teori 

diatas menunjukkan bahwa fenomena tahlilan yang begitu luas 

pemaknaannya dari mulai awal muncul yang tidak bisa dipisahkan dengan 

adanya ritus kematian. Sebagai fenomena agama, sebagai tradisi relasi 

jamaah, sampai pada pembentukan integrasi sosial politik. Sedangkan 

sehubungan dengan masalah kematian, dari jaman primitif sampai 

sekarang senantiasa ditandai oleh suatu ritual. 

Dengan kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini memberikan nilai 

yang baik, dari sudut manfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai 

hubungan dalam kehidupan bermasyarakat tentu akan mendapat berbagai 

nilai timbal balik, nilai dalam kehidupan nilai agama, sosial dan lainnya. 

Dalam nilai agama  ataupun sosial terdapat nilai soliaritas atau nilai 

kesetiakawanan tertuang hubungan saling mengenal hingga terjalinnya 

rasa saling mengasihi.  

2. Interaksi Sosial 

a. Pengertian Interaksi Sosial 

Dalam suatu hubungan dalam kehidupan masyarakat tentu tidak 

akan lepas dengan yang namanya interaksi dengan sesama. Komunikasi 

dengan individu yang lainnya. Kenyataan tersebut membuat manusia 

memang tidak mampu hidup secara mandiri, maka hal tersebut dinamakan 

sebagai interaksi sosial. Dalam buku “Symbolic Interacionnism” Joel M 

Charon mendefinisikan interaksi sebagai “aksi sosial bersama; dengan 

mengorientasikan kegiatannya kepada dirinya masing-masing setiap 
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individu berkomunikasi satu sama lain mengenai apa yang mereka 

lakukan.13 

Walgito menyatakan bahwasannya interaksi sosial adalah 

hubungan antar individu satu dengan individu lain. Dengan hubungan 

saling timbal balik serta saling memberikan pengaruh satu sama lain. 

Santoso berpendapat bahwasannya interaksi sosial merupakan  upaya 

meningkatkan jumlah atau kuantitas dan mutu kualitas dari tingkah laku 

sosial individu sehingga individu lain dalam situasi sosial serta 

memelihara tingkah laku sosial dengan individu yang lainnya. Sedangkan 

pendapat Soekanto mengenai pengertian interaksi sosial ialah suatu upaya 

untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan dengan suatu kegiatan 

kerja sama.14  

Soekanto juga menjabarkan bahwa interaksi sosial suatu hubungan 

antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, antara 

kelompok dengan kelompok. Suatu hubungan sosial yang secara 

dinamis.15 Pendapat Soekanto ini kurang lebih juga sama dengan pendapat 

tokoh Gillin and Gillin. Gillin and Gillin ini menyatakan bahwasannya 

interaksi sosial adalah suatu hubungan antara orang peroragan dengan 

                                                           
13 Muhammad Mufid, Etika Berfilsafat Komunkasi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2012), 151. 
14 Virgia Ningrum Fatnar dan Choirul Anam, “Kemampuan Interaksi Sosial Antara Remaja 

Yang Tinggal di Pondok Dengan yang Tinggal Bersama Keluarga,” Jurnal Fakultas Psikologi 

Indonesia, 2, (2014), 72. 
15 Iin Surminah, “Pola Kerjasama Lembaga Litbang Dengan Pengguna Dalam Manajemen 

Litbang, Kasus Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat,” Jurnal Bima Praja, 2 (Juni, 2013), 

103. 
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kelompok, antara kelompok dengan orang, maupun antara orang-orang 

secara individual.16 

Dari beberapa pendapat tokoh di atas mengenai pengertian 

interaksi sosial bahwasannya interaksi sosial adalah suatu hubungan 

timbal balik antara manusia satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan 

tujuan bersama dalam hubungan masyarakat, yang saling memberi 

pengaruh atau sebaliknya. Baik itu secara nilai positif atau negatif. Hingga 

menciptakan nilai kerja sama atau bahkan menjerumus pada nilai 

pertentangan. Dalam hubungan bersosial interaksi sosial memiliki nilai 

penting bagi manusia dalam bermasyarakat yaitu seperti di bawah ini. 

b. Pentingnya Interaksi Sosial 

Pada dasarnya interaksi sosial merupakan dasar dari semua bentuk 

proses aktivitas sosial. Merupakan kunci dalam kehidupan sosial. Apabila 

hanya fisik yang berhadapan tanpa ada komunikasi yang saling memberi 

pengaruh atau saling mempengaruhi. Maka, tidak akan menghasilkan 

sebuah interaksi sosial. Di sini interaksi sosial sangat penting 

kedudukannya dalam hubungan masyarakat. Dalam bermasyarakat tidak 

lepas dari kegiatan interaksi sosial, interaksi sosial yang menjadi 

penghubung antara individu satu dengan individu lainnya.  

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur’an tentang interaksi 

di dalam Islam.  

    
     

                                                           
16 Elly M Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: Kencana, 2006), 87. 
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Artinya:  

“Tidak kami utus kamu (Muhammad) kecuali untuk rahmat kepada 

seluruh alam.” (QS. Al-Ambiya’:107).  

 

Islam membina serta mengajarkan mengenai nilai interaksi antar 

umat beragama, untuk mengamalkan agama dan menyakini sesuai dengan 

keyakinannya maka Islam mengajarkan untuk memberi tempat kepada 

umat beragama lain. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur’an.  

        
Artinya:  

“Bagimu agamamu dan bagiku agamaku.” (QS. Al-Kafirun: 6).17 

 

Dalam bermasyarakat adanya sebuah peraturan, norma-norma, 

budaya. Young dan W. Mack mengemukakan bahwasannya 

berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai faktor di 

antaranya yaitu faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati.18 

Beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya: 

 

 

1) Faktor Imitasi 

Dalam proses interaksi sosial faktor imitasi ini sangat memiliki 

peran yang penting. Terdapat salah satu bentuk nilai positif dari faktor 

imitasi ini.  Yaitu imitasi dapat membawa seseorang untuk mematuhi 

kaidah-kaidah yang berlaku, imitasi ini lebih kepada cenderung untuk 

                                                           
17 Umi Hanik dan Moh Trumudi, “Slametan Sebagai simbol Harmoni dalam Interaksi Sosial 

Agama dan Budaya Masyarakat Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri,” Jurnal 

Pemikiran Keislaman, 1 ( Januari, 2020), 138. 
18 Lilis Anifah Zulfa, “Peran Interaksi Sosial Terhadap Kemampuan Komunikasi Mahasiswa 

Thailand di IAIN Tulungagung,” Jurnal Perempuan dan Anak, 2 (Desember, 2019), 303. 
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meniru. Apabila seseorang meniru pada hal yang positif, mematuhi 

nilai-nilai yang berlaku. Namun akan berdampak fatal jika seseorang 

meniru pada perbuatan yang negatif, perbuatan yang menyimpang. 

Menurut pemaparan Gabriel Tarde, bahwasannya seluruh kehidupan 

manusia, kehidupan sosial itu berdasarkan faktor imitasi saja. 

2) Faktor Sugesti 

Dalam faktor Sugesti ini pada umumnya diterima tanpa adanya 

sebuah daya kritik. Suatu pengaruh psikis baik yang datang dari orang 

lain maupun dari dalam diri sendiri. Karena di dalam faktor sugesti ini 

dibedakan dalam dua hal, yaitu: 

a) Autosugesti, yaitu suatu sugesti yang datang dari dirinya sendiri 

untuk dirinya sendiri. 

b) Heterosugesti, yaitu suatu sugesti yang datang dari orang lain. 

Dalam makna imitasi dan sugesti ini dalam hubungan interaksi 

sosial sangat memiliki hubungan yang hampir sama. Perbedaannya 

yaitu jika di dalam imitasi yaitu seseorang yang mengikuti salah satu 

dari dirinya, sedangkan pada sugesti orang lain menerimanya ketika 

memberikan pandangan serta sikap dari dirinya. Dalam ilmu jiwa sosial 

sugesti dapat dirumuskan sebagai proses seseorang individu dari cara 

penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain yang 

diterimanya tanpa dikritik terlebih dahulu. 

3) Faktor Identifikasi 
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Dalam ilmu psikologi identifikasi ini merupakan suatu upaya 

atau kegiatan untuk mampu sama dengan orang lain baik secara lahiriah 

maupun batiniyah. Dalam faktor identifikasi ini lebih mendalam 

daripada hubungan atas proses-proses imitasi maupun sugesti dalam 

hubungan sosial saat berlangsung. 

4) Faktor Simpati 

Dalam faktor simpati ini terjadi bukan karna suatu dasar logis 

rasional, malainkan berdasarkan aspek perasaan, sama halnya 

identifikasi. Orang-orang yang secara tiba-tiba merasa tertarik pada 

sesuatu atau pada orang lain dengan sendirinya karna baginya secara 

keseluruhan cara-cara yang menarik baginya. Karna faktor simpati ini 

suatu perasaan tertariknya seseorang terhadap orang lain, individu satu 

kepada individu yang lainnya. 

Di dalam faktor imitasi, sugesti, identifikasi serta simpati pada 

proses interaksi, faktor tersebut dapat bergerak secara sendiri-sendiri 

secara terpisah maupun dalam keadaan yang bergabung. Dapat dikatakan 

dengan demikian, bahwa identifikasi dan simpati lebih relatif lambat pada 

proses berlangsungnya dibanding dengan imitasi dan sugesti terjadi lebih 

cepat, namun pengaruhnya kurang mendalam.19 Dari keempat faktor yang 

dipaparkan di atas sama-sama memberikan pengaruh tersendiri terhadap 

interaksi sosial dalam bermasyarakat. setelah membahas mengenai faktor-

                                                           
19 Elly M Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, 88-90. 
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faktor yang mempengaruhi interaksi maka selanjutnya membahas 

mengenai syarat-syarat terjadinya interaksi sosial seperti si bawah ini. 

c. Syarat-syarat Terjadinya Interaksi Sosial 

Ada beberapa syarat untuk terjadinya sebuah interaksi sosial, 

diantaranya yaitu: 

1) Adanya Kontak Sosial (Social Contact) 

Kontak berasal dari bahasa Latin “Con” yang berarti bersama-

sama dan “tanga” yang berarti menyentuh. Jadi secara harfiah kontak 

bersama-sama menyentuh. Bukan suatu syarat kontak harus bertemu 

langsung serta menyentuh, berjabat tangan, akan tetapi bisa melalui 

telepon, mengirim kabar melalui surat. Dalam kontak sosial terdapat 

nilai positif dan negatifnya. Di sisi positifnya yaitu seperti kerja sama, 

sedangkan pada sisi negatifnya yaitu sebuah pertentangan bahkan 

memicu pada tidak terjadinya suatu interaksi sosial. 

2) Adanya Komunikasi 

Dalam suatu komunikasi terdapat pihak yang menyampaikan 

pesan serta pihak yang menerima pesan. Pihak yang menyampaikan 

pesan disebut dengan komunikator dan yang menerima pesan 

dinamakan dengan komunikasi. Dalam suatu komunikasi terdapat suatu 

upaya di  dalam penyampaian pesan atau berita dari dari satu pihak ke 

pihak yang lain sehingga di dalam kegiatan tersebut menciptakan 

pemahaman secara bersama. Dari pemaparan di atas mengenai syarat-

syarat terjadinya interaksi sosial bahwasanya kontak sosial serta 
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komunikasi merupakan dua hal yang tidak terpisahkan hal yang harus 

ada dalam berinteraksi. Apabila hanya bertemu kontak saja tanpa ada 

komunikasi maka tidak akan terjadi interaksi atau timbal balik. Setelah 

membahas syarat-syarat terjadinya interaksi sosial maka di bawah ini 

akan membahas mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. 

d. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial 

Sesuai dengan pengertian interaksi sosial, maka di dalam sebuah 

interaksi sosial harus ada sebuah komunikasi serta ada nilai timbal balik. 

Di dalam interaksi sosial terdapat bentuk-bentuknya. Diantaranya yaitu:  

1) Dilihat dari sudut subjeknya, ada tiga macam interaksi sosial yaitu: 

a) Interaksi antar orang perorangan. 

b) Interaksi antar orang dengan kelompoknya, dan sebaliknya. 

c) Interaksi antar kelompok. 

2) Dilihat dari segi caranya, ada dua macam interaksi sosial yaitu: 

a) Interaksi langsung (direct interaction), yaitu interaksi fisik, seperti 

berkelahi, hubungan seks/kelamin, dan sebagainya. 

b) Interaksi simbolik (symbolic Interaction), yaitu interaksi dengan 

mempergunakan bahasa (lisan/tertulis) dan simbol-simbol lain 

(isyarat), dan lain sebagainya. 

3) Menurut bentuknya. Selo Soemardjan membagi interaksi sosial menjadi 

empat yaitu: 

a) Kerjasama (coomperaction). 

b) Persaingan (competation). 
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c) Pertikaian (conflict). 

d) Akomodasi (accommodation), yaitu bentuk penyelesaian dari 

pertikaian. 

Dengan cirinya yang khas yaitu gotong-royong, maka masyarakat 

Indonesia termasuk ke dalam tipe masyarakat yang kooperatif.20  Menurut 

pemaparan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa untuk 

mempengaruhi atau memberi pengaruh, mengubah, serta mampu memberi 

pengaruh hubungan secara timbal balik maka hal tersebut merupakan 

kemampuan interaksi sosial yang merupakan kesanggupan bagi setiap 

individu untuk saling bekerja sama dan saling berhubungan. Adapun Ciri-

ciri dalam interaksi sosial, proses interaksi sosial dalam hubungan 

masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Adanya dua orang pelaku atau lebih. 

2) Adanya hubungan timbal balik antar pelaku. 

3) Diawali dengan adanya kontak sosial, baik secara langsung. 

4) Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas.21 

Dari uraian mengenai ciri-ciri interaksi sosial di atas, maka bukan 

dinamakan suatu interaksi sosial dalam masyarakat apabila tidak ada orang 

lain, tidak ada pihak lain. Tidak ada hubungan timbal balik yang saling 

mempengaruhi antara satu individu dengan individu lainnya. tidak ada 

kontak sosial baik secara langsung maupun tidak langsung, serta tidak 

                                                           
20 Ary H.Gunawan, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 33. 
21 Asrul Muslim, “Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Multietnis,” Jurnal Diskursus Islam, 3 

(Desember, 2013), 486. 
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memiliki maksud atau tujuan tertentu dalam sebuah interaksi sosial. 

Bahwasannya interaksi sosial terjadi antara satu orang atau lebih yang di 

dalamnya terjadi suatu komunikasi. Dalam sebuah interaksi sosial tentu 

saja ada pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak masyarakat yang 

menjadikan terjadinya interaksi sosial. Maka akan dijelaskan mengenai 

pengertian masyarakat, asal usul masyarakat, prinsip dan hukum 

masyarakat, peran dan fungsi masyarakat, serta pendidikan dalam 

masyarakat. 

e. Upaya Meningkatkan Interaksi Sosial 

Makna dari kata upaya adalah suatu ikhtiar, akal atau suatu usaha 

untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan 

keluar.22 Upaya juga berarti usaha, akal, pikiran untuk mencapai suatu 

maksud untuk memecahkan segala persoalan serta untuk mendapatkan 

jalan keluar.23 

Sedangkan kata peningkatan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) arti kata peningkatan adalah cara, proses, perbuatan 

meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya).24 Menurut Moeliono 

seperti yang dikutip Sawiwati, peningkatan adalah untuk mendapatkan 

                                                           
22 Departemen dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

1988), 995. 
23 KBBI Online, diakses 7 Maret 2020. 
24 KBBI Online, diakses  6 Maret 2020. 
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kembali keteramapilan atau kemampuan menjadi lebih baik dengan diringi 

sebuah cara atau usaha.25 

Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan interaksi sosial 

yaitu suatu bentuk segala usaha dari sisi tenaga, pikiran, serta perbuatan. 

Guna untuk memecahkan suatu permasalahan, mencapai segala sesuatu 

yang menjadi suatu tujuan dengan menjadikan sesuatu yang mulanya pada 

posisi rendah menjadi tinggi, yang mulanya kurang baik menjadi baik. 

Dengan hubungan sosial antar masyarakat yang saling memberi pengaruh 

nilai positif secara timbal balik melalaui kegiatan rutinan yasinan dan 

tahlilan.  

Berikut upaya yang dilakukan untuk meningkatkan interaksi sosial 

diantaranya melalui kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk menaikkan 

kualitas interaksi sosial antar individu dengan memanfaatkan potensi yang 

ada di masyarakat yaitu dengan melalui kegiatan rutinan yasinan dan 

tahlilan. Kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini berfungsi sebagai wadah 

komunikasi dan menjalin kedekatan antar individu dari berbagai kalangan 

masyarakat. Dengan adanya suatu kegiatan yang bisa menjalin silaturahmi 

diharapkan masyaraka menjadi lebih rukun dan harmonis. 

3. Masyarakat 

a. Pengertian Masyarakat 

                                                           
25 Suriansyah, “Studi Tentang Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa Menjelang Pemilu 

2009 dan Strateginya Dalam Meningkatkan Perolehan Suara pada Pemilu 2014 di Provinsi 

Kalimantan Timur,” Journal Ilmu Pemerintahan, 1 (2015), 499.  
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Menurut pandangan-pandangan yang popular ini, masyarakat 

dilihat sebagai kekuatan interpersonal, yang mempengaruhi, mengekang, 

dan juga menentukan tingkah laku anggota-anggotanya. Pandangan seperti 

ini mirip dengan suatu wawasan sosiologis yang terutama dipelopori oleh 

seorang ahli sosiologis klasik dari Prancis, Emile Durkheim. Durkheim 

berpendapat mengenai masyarakat ialah suatu kenyataan yang objektif 

secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-

anggotanya. Masyarakat bukanlah hanya sekedar suatu penjumlahan 

individu semata-mata. Melainkan suatu sistem yang dibentuk dari 

hubungan antar mereka, sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang 

mempunyai ciri-iri sendiri.26 

Masyarakat bisa diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup di 

suatu wilayah yang memiliki aturan atau norma yang mengatur hubungan 

satu sama lain. Pola hubungan antar individu dalam masyarakat tersebut 

pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang diakui bersama dan diabadikan 

dalam norma dan aturan yang pada umumnya tidak diverbalkan. Dengan 

demikian masing-masing individu diharuskan untuk menjunjung tinggi 

nilai-nilai tersebut sehingga tercipta suatu hubungan sosial yang relative 

stabil.27 

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiiki 

tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati 

                                                           
26 David Barry, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1995), 5. 
27Abdul Latif, Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan (Bandung: PT Refika Aditama, 

2009), 19. 
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dalam lingkungannya. Tatanan kehidupan, norma-norma yang mereka 

miliki itulah yang menjadi dasar kehidupan sosial dalam lingkungan 

mereka, sehingga dapat membentuk suatu kelompok manusia yang 

memiliki ciri kehidupan yang khas. Dalam lingkungan itu, antara orang tua 

dan anak, antara ibu dan ayah, antara kakek dan cucu. Antara sesame kaum 

laki-laki dan kaum wanita, larut malam suatu kehidupan yang teratur dan 

terpadu dalam suatu kelompok manusia, yang disebut masyarakat.28 

Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany berpendapat bahwa 

masyarakat adalah sebagai tempat di mana individu dan kelompok 

berinteraksi, menjalin hubungan sesamanya, di mana usaha terpadu, saling 

memahami dan menyatakan rasa masing-masing. Motivasi dan kebutuhan 

dapat dipenuhi, masing-masing mempelajari dan menghayati nilai, tradisi, 

sikap, ciri budaya, dan lain-lain. Semasa berinteraksi inilah individu dan 

kelompok perlahan-lahan membina kesatuan sehingga sampai terwujud 

satu kesatuan ummah dan insan sejagad. 

Lebih lanjut lagi al-Syaibany mengemukakan ciri masyarakat 

menurut Islam, yaitu masyarakat yang dipersatukan negara, kebudayaan 

dan agama, ilmu pengetahuan, hak-hak asasi manusia, akidah, perubahan, 

dan keseimbangan antara dunia dan akhirat, keluarga dan sekolah, jasmani 

dan rohani, dinamis, kerja keras, pandangan bahwa harta sebagai milik 

Allah, toleransi dan akhlak. Selain itu, masyarakat juga harus berpedoman 

                                                           
28Arifin Noor, Ilmu Sosial Dasar (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 1997), 85. 
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pada prinsip kemaslahatan umum, keadilan, persamaan, keseimbangan 

sosial, jaminan dan setia kawan.29 

Untuk membentuk sebuah masyarakat setiap individu harus 

berhubungan dengan orang lain dengan cara tertentu. Misalnya, apabila 

seseorang tidak menjalin kerja sama, hubungan antar masyarakat tidak 

bersifat sosial maka semua itu bukan dinamakan suatu hubungan yang 

membentuk suatu kelompok masyarakat. Bahwasannya kedekatan fisik 

bukan suatu jaminan untuk terbentuknya suatu interaksi sosial. Karena 

perang antar suku saja fisiknya juga berdekatan. Untuk membentuk suatu 

masyarakatpun  tidak hanya dari sejumlah orang saja. Akan tetapi bisa 

dikatakan suatu hubungan-hubungan sosial adalah sebuah interaksi sosial 

yang mencakup suatu kesadaran timbal balik. 

Dari pendapat Hobbes, bahwasannya masyarakat yang membentuk 

individu, akan tetapi bukan individu yang membentuk masyarakat. 

Masyarakat adalah tingkah laku manusia yang menyatu ke dalam psikologi 

serta mengontrol semua yang bersifat manusiawi dari mereka. Suatu cara 

atau tingkah laku yang menjadi khas dari masyarakat tersebut yang sudah 

ada sejak lama. Di antara Produk-produk sosial yaitu meliputi kegiatan 

ekonomi mereka, bahasa mereka, kegiatan-kegiatan mereka, agama 

mereka, moralitas mereka.30 

                                                           
29Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 57-

58. 
30 Kanisius, Tujuh Teori Sosial (Yogyakarta: KANISIUS, 1994), 11-12. 
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Struktur masyarakat terbentuk atas dasar persaudaraan serta 

persamaan, semua memiliki kedudukan yang sama. Jikapun ada suatu 

perbedaan, maka perbedaan itu hanyalah dalam tingkat ketaqwaannya dari 

masing-masing pribadi. Masyarakat tidak tersusun kelas-kelas, kaya 

miskin semua bersaudara, kaya miskin kedudukannya sama. Juga 

perbedaan ras tidak diakui semua adalah anak adam. Dalam masyarakat 

tetap semua memiliki tujuan bersama, tanpa saling memandang sebelah 

mata.31 

Secara garis besar, masyarakat merupakan gabungan dari berbagai 

individu yang berkumpul menjadi satu kelompok. Terjadinya hubungan 

timbal balik yang saling mempengaruhi baik dari segi positif maupun 

negatif. Membentuk suatu peraturan untuk dipatuhi bersama serta 

membentuk suatu kegiatan yang menjadikan suatu rutinitas hingga 

membudidaya sampai memiliki khas tersendiri dari masyarakat tersebut. 

Dalam kelompok masyarakat berkumpul menjadi satu untuk mencapai 

tujuan bersama.  

b. Asal Usul Masyarakat 

Terdapat berbagai teori pendapat mengenai asal usul masyarakat, 

di antaranya yaitu; Pertama, pendapat yang pertama ini menjelaskan 

bahwasannya masyarakat terjadi karna suatu bawaan sejak lahir, bawaan 

bahwa manusia makhluk sosial secara fitrah. Bahwa masyarakat terbentuk 

                                                           
31 Zulfi Mubarak, Sosiologi Agama (Malang: UIN Malang Press, 2006), 43-44. 
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karena sebagai makhluk sosial. Teori ini antara lain di kemukakan oleh Ibn 

Khaldun dengan berdasakan pada firman Allah Swt. Sebagai berikut; 

   
   

  
  

   
   
     

     
Artinya:  

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal (Komunikasi). 

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Swt 

ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah 

Swt Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”  (QS Al-Hujurat, 49:13). 

 

Pada ayat Al-Qur’an tersebut dijelaskan bahwasannya komunikasi 

menghasilkan interaksi sosial, yang memungkinkan adanya kontak sosial, 

melalui proses interaksi antar kelompok melahirkan sebuah anggota 

masyarakat, dengan adanya kelompok sosial yang terdiri dari jenis 

kelamin yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, suku bangsa yang 

berbeda pula, dengan tujuan agar saling mengenal sehingga mampu 

menciptakan hubungan sosial dalam kelompok masyarakat yang baik dan 

sejahtera. Selain itu masyarakat terjadi karena suatu peristiwa, contohnya 

peristiwa yang mengharuskan seseorang untuk migrasi atau perpindahan 

penduduk, sehingga yang mengharuskan seseorang untuk berkomunikasi, 

berinteraksi serta membangun nilai solidaritas sosial dalam kehidupan 

masyarakat. 
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Mengenai pemaparan tentang asal usul masyarakat di atas 

bahwasannya memang manusia secara fitrah sebagai makhluk sosial. 

Makhluk Tuhan yang tidak bisa hidup secara mandiri. Sehingga individu 

satu dengan yang lainnya itu tidak hidup secara mandiri. Tentu dalam 

kehidupan saling membutuhkan untuk mencapai tujuan hidup secara 

bersama. Di dalam Al-Qur’an juga dijelaskan. Tuhan menciptakan 

makhluk baik laki-laki maupun perempuan, dari berbagai budaya serta 

adat dan suku yang berbeda supaya mereka salingg mengenal, bersama 

menjadi satu. Dalam masyarakat juga terdapat suatu prinsip serta hukum 

dalam bermasyarakat. 

c. Prinsip dan Hukum Masyarakat 

Dalam kehidupan di alam jagad raya tentu ada prinsip serta hukum 

yang tetap. Orang yang hidup dalam lingkungan masyarakat maka 

diwajibkan untuk mematuhi hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ketika 

seseorang mampu mematuhi apa yang sudah menjadi aturan yang 

disepakati bersama maka akan menciptakan kehidupana masyarakat yang 

tentram, aman, nyaman, sejahtera, serta menikmati hasil dari suatu 

ketertiban yang dipatuhi.  

Prinsip yang harus ditegakkan menyadari bahwa keragaman yang 

berbeda dari agama, pekerjaan, tingkat sosial, dan sebagainya. Maka harus 

ada sikap dan sifat saling menhargai, saling gotong royong, menghormati, 

toleransi, tolong menolong dalam kebaikan, saling memberi dan 

menerima, terbuka,menerima suatu perubahan, menghargai hak-hak asasi 
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manusia, perpegang teguh pada tauhid, menjunjung tinggi akhlak mulia, 

serta tidak memaksa pendapat sendiri, adil dalam bermasyarakat, dan 

bersikap baik. Jika hal itu diabaikan maka yang ada akan timbul chaos 

(kekacauan), kegoncangan, keretakan dalam masyarakat, ketidaktertiban, 

serta ketidaknyamanan dalam hidup bersama.32  

Di dalam masyarakat Islam adanya perspektif masyarakat 

Mutamaddin atau civil society, adalah masyarakat yang memiliki 

karakteristik cerdas, egaliter, berprestasi, rasa bertanggung jawab tinggi, 

beretika, dan mandiri. Masyarakat ini juga disebut dengan masyarakat 

Kumaliyah, artinya bahwa interaksi dan integrasi masyarakat terwujud. Di 

mana hal ini terbagi menjadi dua bagian yaitu pertama, (interaksi antar 

kelompok), dan kedua (interaksi antar elit). 33 

Dalam Islam dianjurkan untuk bersikap saling menghormati, saling 

tolong menolong dalam kebaikan, toleransi, menjunjung tinggi akhlak 

mulia dan lain sebagainya. Semua hal tersebut mengandung pentingnya 

prinsip-prinsip serta hukum dalam masyarakat. Hukum yang sudah pasti, 

jika dilaksanakan secara baik dan konsisten maka akan mendatangkan 

manfaat dan kesejahteraan dalam bermasyarakat. sehingga akan mudah 

untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama dalam anggota 

bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat juga terdapat peran serta 

fungsi di dalamnya. 

                                                           
32 Ibid., 160-161. 
33 Umi Hanik dan Moh Trumudi, Slametan Sebagai simbol Harmoni dalam Interaksi Sosial 

Agama dan Budaya Masyarakat Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, 138. 
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d. Peran dan Fungsi Masyarakat 

Karena adanya individu yang saling berinteraksi dan 

berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya maka terciptalah yang 

dinamakan masyarakat. Dengan adanya masyarakat maka akan memberi 

pengaruh keberadaan individu baik nilai positif ataupun negatif. Mengenai 

fungsi masyarakat di antaranya; 

1) Dengan adanya masyarakat maka kebutuhan hidup akan terpenuhi baik 

secara pendidikan, ekonomi, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya. 

2) Akan lebih membantu seseorang agar mampu menjalin hubungan 

dengan masyarakat dengan baik. Dengan saling membantu, saling 

mengenal, saling memberi masukan atau saran untuk menjadi pribadi 

yang lebih baik. 

3) Sebagai tempat melakukan pembelajaran secara langsung. Sehingga 

akan menciptakan rasa dan karsanya akan terbina dengan baik dan akan 

menciptakan nilai-nilai sosial. 

4) Akan memenuhi kebutuhan sosialnya dengan kebutuhan mendapakan 

teman, sahabat dan serta pasangan hidup.34 

Di dalam kehidupan masyarakat banyak sekali manfaat di 

dalamnya. Baik yang tersurat maupun tersirat. Dari berbagai aspek nilai 

dalam kehidupan masyarakat secara tidak langsung diajarkan secara 

otomatis. Bahkan dalam lingkungan masyarakat merupakan tempat 

implementasi dari apa yang di dapat dari lingkungan sekolah yang 

                                                           
34 Abuddin Nata, Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat, 162. 
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selanjutnya dipraktekkan dalam masyarakat. Masyarakat merupakan 

lingkungan pendidikan yang ketiga setelah lingkungan keluarga dan 

sekolah. Banyak pula nilai pendidikan di dalamnya. 

e. Pendidikan Masyarakat 

Sebagaimana yang dijelaskan di atas mengenai pengertian tentang 

masyarakat. Masyarakat diartikan pula sekumpulan orang yang menepati 

suatu daerah, dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis 

kehidupannya, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan 

kesatuannya, serta diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama. Dalam 

Pendidikan masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan 

sekolah.  

Dalam pendidikan masyarakat ini bersifat fleksibel dari sisi usia, 

maupun pekerjaan. Semua orang bisa menjadi peserta pendidikan 

masyarakat. Tidak ada syarat atau ketentuan secara formal dalam 

pendidikan masyarakat. Ada satu syarat dalam pendidikan masyarakat ini 

yaitu “Kemauan”, siapapun dapat terlibat dalam pendidikan masyarakat 

asal ada suatu kemauan. Dalam pendidikan masyarakat ini sifatnya suka 

rela dan berjalan secara andragogi.35 

Dari pemaparan di atas begitu jelas bahwasannya pendidikan 

dalam masyarakat ini terjadi secara tiba-tiba, terbuka pada siapa pun, asal 

satu syarat tadi yaitu suatu kemauan. Pendidikan masyarakat ini terlepas 

dari lingkungan keluarga serta sekolahan. Namun pendidikan dalam 

                                                           
35 Gunawan dan Darmani, Mengajar Di Jaman Now (Ponorogo: WADE GROUP, 2018), 20. 
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masyarakat ini turunan dari lingkungan keluarga serta sekolahan. Apa 

yang di dapat dari keluarga serta sekolahan maka dapat diimplementasikan 

di lingkungan masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat pula aturan, serta 

kewajiban secara tertulis dan tidak tertulis. Tidak sedikit di antara 

beberapa orang nilai akademiknya bagus namun dalam bermasyarakat 

kurang mampu. Adapula nilai bermasyarakatnya baik namun nilai 

akademik di sekolahan biasa-biasa saja. Orang yang dinamakan sukses 

apabila nilai soft skillnya baik. Ada banyak kegiatan yang dilakukan guna 

untuk meningkatkan interaksi sosial salah satunya dengan kegiatan 

yasinan dan tahlilan.  

Kegiatan yang secara turun-temurun hingga menjadi tradisi atau 

adat dalam suatu masyarakat tersebut. Di samping itu, pengakuan negara 

terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia yang tertuang dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi: Negara 

mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-

hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat serta pendapat juga dalam Pasal 28 I ayat 3 

yang isinya: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati 

selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Berdasarkan isi 

pasal-pasal tersebut di atas dapat dikaji bahwa pengakuan negara terhadap 

hukum adat serta masyarakat hukum adat di Indonesia sudah di atur dalam 
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perundang-undangan Indonesia.36 Salah satu kegiatan tersebut yaitu 

melalui kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan. 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Mardawani dan Linda Veronika, “Kesetiakawanan Sosial Pada Perkumpulan Masyarakat 

Adat Dayak Hamo Dirik Lembang Nado (Hadi Lado) Di Kabupaten Sintang,” Jurnal Pekan, 2 

(November, 2018), 138. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Seorang peneliti melakukan eksplorasi atau melakukan 

penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pegetahuan secara mendalam 

terhadap suatu proses, program, kejadian, serta hubungan antara satu orang atau 

lebih. Suatu penelitian dengan pendekatan studi kasus yang terikat pada waktu 

dan aktifitas. Seorang peneliti melakukan pengumpulan data secara mendalam 

serta rinci. Di dalam pengumpulan data terdapat berbagai prosedur yang harus 

dijalankan dalam waktu yang berkesinambungan. 

Auerbach and Silverstein dalam Sugiyono menyatakan bahwa metode 

kualitatif adalah suatu tujuan untuk menemukan suatu makna dari fenomena 

melalui kegiatan analisis dan interprestasi teks, serta interview. Kegiatan 

penelitian metode kualitatif tentu berbeda dengan penelitian tradisional 

(kuantitatif). Penelitian kuantitatif berupa angka yang digunakan untuk menguji 

hipotesis, sedangkan penelitian kualitatif berupa kata-kata yang digunakan untuk 

menemukan hipotesis.37  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu upaya 

dengan memberikan uraian atau penjelasan secara singkat atas segala situasi dan 

kejadian di lokasi penelitian secara sistematis dan faktual, mengenai sifat-sifat 

                                                           
37 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi ke 3 (Bandung: Alfabeta, 2017), 3-6. 
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dan faktor-faktornya serta menguraikan berbagai hubungan dari permasalahan 

yang diteliti. Hal-hal yang dijelasakan pada penelitian ini adalah menyangkut 

upaya meningkatkan interaksi sosial antar masyarakat melalui kegiatan Rutinan 

Yasinan dan Tahlilan (Studi Kasus di Gupolo kulon, Gupolo, Babadan, 

Ponorogo). 

Penelitian tentang upaya meningkatkan interaksi sosial melalui kegiatan 

rutinan yasinan dan tahlilan di Gupolo Kulon ini tidak hanya cukup dengan 

kajian teori tentang meningkatkan interaksi sosial melalui kegiatan rutinan 

Yasinan dan Tahlilan saja, namun penelitian ini harus dilakukan dengan terjun 

langsung ke lokasi penelitian. Kegiatan ini dikenal dengan istilah observasi yang 

dilakukan secara sistematik dalam penelitian kualitatif ini. Dengan demikian 

data konkrit dari data primer dan sekunder yang diperoleh benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai kesimpulan akhir dari hasil penelitian. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Untuk mengetahui secara langsung aktivitas dan kegiatan di lapangan, 

maka dalam penelitian kualitatif ini kehadiran seorang peneliti di lapangan 

sangat diperlukan. Hal ini untuk memperoleh data yang detail serta akurat. Selain 

itu kehadiran peneliti di lapangan juga sebagai sosok yang berperan sebagai 

pengamat, pendengar, serta memperhatikan dengan seksama terhadap berbagai 

hal mulai dari yang kecil hingga sesuatu yang besar.38 

                                                           
38 Setio Reni, Upaya Guru PAI Dalam Meningkatkan Budaya Religius Peserta Didik di 

SMKN 1 Magetan,” (Skripsi, IAIN PONOROGO, PONOROGO, 2019), 47. 
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Untuk dapat memahami secara mendalam mengenai kenyataan yang ada 

di tempat penelitian serta agar dapat berhubungan langsung dengan informan, 

maka peneliti harus menjalin komunikasi secara langsung.39 Jadi, secara garis 

besar mengenai kehadiran peneliti dalam lokasi penelitian sangat diperlukan, 

karena hal ini dapat mempengaruhi data yang akan didapatkan. Seorang peneliti 

juga harus memahami serta mendalami seluk beluk yang ada dalam lokasi 

penelitian, maka mengenai pengertian tentang lokasi penelitian akan dibahas di 

bawah ini. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang penting dalam sebuah 

penelitian. Tempat penelitian ini merupakan unsur utama untuk menggali data 

serta untuk memperoleh data sesuai yang dibutuhkan. Lokasi pada penelitian ini 

adalah dukuh Gupolo Kulon, Gupolo, Babadan, Ponorogo. Sebuah desa yang 

masyarakatnya mayoritas muslim. Masyarakatnya sudah lama melaksanakan 

suatu kegiatan rutinan Yasinan dan Tahlilan serta kegiatan yang lainnya. Alasan 

peneliti memilih lokasi penelitian di tempat ini ialah apabila penelitian dilakukan 

di tempat sendiri ditakutkan hasil penelitian akan bernilai meragukan atau 

subjektif. Pada kegiatan ini peneliti melakukan penelitian di RW 2 dan RW 3 

Dukuh Gupolo Kulon. Tepatnya di RT 02 dan 03 RW 02 serta RT 01, 02, dan 

03 RW 01 Dukuh Gupolo Kulon. Daerah ini merupakan bagian wilayah barat 

                                                           
39 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D  

(Bandung: Alfabeta, 2015), 306. 
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dari desa Gupolo yang meliputi Jln. Lent. Jend. Sukowati, Jln. KH Abdul Hadi, 

Jln. Sido Luhur, dan Jln. Subroto. 

Jadi, secara garis besar lokasi penelitian ini sangat penting dalam suatu 

kegiatan penelitian. Dalam lokasi penelitian ini seorang peneliti akan dapat 

memperoleh berbagai data yang dibutuhkan untuk menjawab dari berbagai 

rumusan masalah. Setelah membahas lokasi penelitian maka akan membahas 

tentang data dan sumber data. Seperti penjabaran di bawah ini. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini tentang upaya meningkatkan interaksi sosial 

antar masyarakat melalui kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan yang berupa kata-

kata (wawancara), akifitas, tindakan, catatan, dokumen, rekaman. Adapun 

sumber data dibagi menjadi dua macam, ialah sumber data primer dan sumber 

data sekunder.  

1. Sumber data utama (primer), adalah suatu sumber data utama yang secara 

langsung memberikan sebuah data kepada pengumpul data yang dapat 

diperoleh secara langsung dari seorang informan, yaitu ketua jama’ah 

kegiatan rutinan Yasinan dan Tahlilan, serta anggota kegiatan rutinan 

Yasinan dan Tahlilan di Gupolo Kulon, Gupolo, Babadan, Ponorogo. 

2. Sumber data tambahan (sekunder), sumber data sekunder ini merupakan 

lawan kata dari sumber data primer.  Sumber data sekunder ini merupakan 

sumber-sumber data pendukung, yaitu orang lain atau masyarakat yang dirasa 
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mempunyai informasi banyak yang bisa mendukung kelengkapan data 

primer. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.40 Dalam 

penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Metode Wawancara 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang 

dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari orang lain dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.41 Pada 

penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah 

menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 

sebagai pedoman untuk wawancara.  

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan wawancara tidak 

terstruktur atau wawancara terbuka. Wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data, hanya berupa garis besar 

                                                           
40 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

308. 
41 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

329. 
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yang ditanyakan. Sehingga dari wawancara ini peneliti dapat mengambil data 

hasil wawancara sesuai apa yang diinginkan.  

Tidak semua hasil wawancara masuk dalam pembahasan, tentunya 

butuh pemilihan atau nantinya dikenal dengan teknik reduksi data. Hasil 

wawancara dari masing-masing informan ditulis secara lengkap dengan kode-

kode dalam transkip. Tulisan lengkap dari wawancara tersebut dinamakan 

transkip wawancara. Serta data yang akan didapatkan dari berbagai informan 

diantaranya:  

a. Ketua kegiatan rutinan Yasinan dan Tahlilan. 

b. Anggota kegiatan rutinan Yasinan dan Tahlilan. 

Setelah melalui metode wawancara maka adapula metode 

dokumentasi. Data dalam dokumentasi ini dapat berupa tulisan, gambar dan 

masih banyak lagi. Seperti halnya pembahasan di bawah ini.  

2. Metode Observasi 

Metode observasi (Observation) adalah “suatu metode yang 

digunakan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki”. Burhan Bungin 

mengemukakan “observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala -gejala alam, dan bila responden yang 

diamati tidak terlalu besar”.42 Dalam penelitian ini menggunakan metode 

observasi. Dengan tujuan untuk mengadakan kegiatan mengamati secara 

                                                           
42 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

2003 ), 145. 
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langsung di lapangan, terutama pada kegiatan rutinan Yasinan dan Tahlilan. 

Tentunya disini peneliti mengikuti kegiatan tersebut secara langsung, dengan 

demikian peneliti dapat mengetahui keadaan lapangan serta dapat 

mendapatkan data secara valid. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa hari ini atau 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya 

foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya 

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.  

Dokumen juga bisa berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan.43 Dokumentasi ditujukan 

untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, dimana data-data 

tersebut relevan dengan penelitian. Dalam metode dokumentasi ini untuk 

menggali data mengenai sejarah, visi, misi, serta perkara yang berkaitan 

dengan kegiatan rutinan Yasinan dan Tahlilan. 

Secara garis besar dalam prosedur pengumpulan data ini ialah melalui 

tiga metode di antaranya metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di 

dalam metode observasi di dalamnya terdapat sebuah kegiatan pengamatan 

secara langsung di tempat penelitian dari seorang peneliti. Pengamatan secara 

langsung ini bertujuan untuk menyakinkan bahwa data yang didapatkan itu 

                                                           
43 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

329. 
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benar-benar valid. Sedangkan dalam metode wawancara ini seorang peneliti 

berkomunikasi langsung dengan informan secara langsung (tatap muka) atau 

melalui media sosial, dan yang terakhir yaitu metode dokumenasi. Di dalam 

metode dokumentasi ini terdapat suatu data yang berupa tulisan, foto, grafik, 

sketsa, dan yang lainnya. setelah membahas mengenai prosedur pengumpula 

data maka selanjutnya akan membahas tentang teknik analisis data yang di 

jabarkan di bawah ini. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dalam Sugiyono mengemukakan definisi analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari 

hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan 

data ke dalam berbagai kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun dengan pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. 

Teknik  analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

terkumpul secara apa adanya tanpa berrmaksud mengada-ada kesimpulan untuk 

umum atau generalisasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai melakukan 

penelitian.44  

                                                           
44 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif ( Bandung: Al-Fabeta, 2005 ), 45. 
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Miles dan Huberman dalam Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief 

yang dikutip oleh Sugiyono berpendapat bahwasannya dalam analisis data 

kualitatif ini hal-hal yang dilakukan antara lain reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. Miles dan Huberman mengingatkan bahwa 

data yang muncul dalam penelitian kualitatif berwujud kata-kata dan bukan 

rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara 

(observasi, wawancara, inti sari dokumen, pita rekaman), dan yang biasanya 

“yang masih diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, 

pengetikan, dan penyuntingan), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan 

kata-kata yang disusun ke dalam teks yang dijabarkan.45 

1. Reduksi data 

Reduksi ini merupakan langkah untuk memilah-milah data, data yang 

diperoleh dalam penelitian di lapangan cukup banyak jumlahnya, maka dari 

itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakuakn reduksi data 

melalui analisis data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok, 

memfokuskan pada hal penting, dicari tema, dan polanya. Dengan demikian 

data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencari data yang masih diperlukan. Pada penelitian ini, nantinya data yang 

telah diperoleh oleh peneliti yang berkaiatan dengan upaya meningkatkan 

                                                           
45Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo 

(Jakarta: Kencana, 2010), 10. 
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interaksi sosial antar masyarakat melalui kegiatan rutinan Yasinan dan 

Tahlilan akan diolah sehingga akan mudah disajikan. 

2. Data display (penyajian data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa berupa uraian maupun 

hubungan antar kategori. Pada penelitian ini nantinya akan menggunakan teks 

yang berisifat uraian atau narasi untuk menyajikan data yang diperoleh. Pada 

penelitian ini setelah nantinya semua data terkumpul maka peneliti 

melakukan reduksi yang kemudian peneliti akan menyajikan data dengan 

menyusunnya secara sistematis agar lebih mudah dipahami. 

3. Conclousin drawing/verification  

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, selajutnya peneliti 

akan melakuakn verification, yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini 

bisa dituangkan dalam bentuk uraian maupun gambaran tentang sebuah objek 

yang tadinya masih samar atau belum jelas. Disini peneliti menyimpulkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan di desa Gupolo, Babadan, Ponorogo 

yang berkaitan dengan kegiatan rutinan Yasinan dan Tahlilan mampu 

meningkatkan interaksi sosial antar masyarakat. 

Maka dari penjelasan di atas mengenai teknik analisis data dapat 

disimpulkan bahwa seorang peneliti harus melakukan reduksi data. Reduksi data 

ini dilakukan pertama kali oleh seorang peneliti apabila mendapatkan data yang 

begitu banyak. Disini peneliti melakukan kegiatan merangkum, memilih, dan 

memfokuskan agar data mudah dimengerti. Selanjutnya setelah melakukan 

reduksi data maka peneliti melakukan data display atau penyajian data. Dalam 
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penyajian data peneliti melakukan uraian berupa narasi yang menjelaskan dari 

sebuah data yang sudah dipilih dan dirangkum. Dan yang terakhir peneliti 

malakukan verification, yaitu seorang peneliti melakukan penarikan sebuah 

kesimpulan dari data yang didapatkan. Setelah membahas mengenai teknik 

analisis data maka selanjutnya membahas tentang pengecekan keabsahan data 

seperti yang dijelaskan di bawah ini. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Drajat kepercayaan keabsahan 

temuan (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan teknik-teknik 

sebagai berikut: 

1. Keikutsertaan yang diperpanjang 

Maksud dan tujuan memperpanjang keikutsertaan dalam penelitian ini 

adalah: (a) dapat menguji ketidak benaran informasi yang diperkenalkan oleh 

distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri, maupun dari responden, selain itu 

hal ini juga dapat membangun kepercayaan subyek, (b) dengan terjun ke 

lokasi dalam waktu yang cukup panjang, peneliti dapat mendeteksi dan 

memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.  

2. Pengamatan yang tekun 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengematan secara cermat 

dan berkeseimnambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 
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3. Kecukupan referensial  

Kecukupan referensial ini adalah sebagai alat untuk menampung dan 

menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi, yaitu: dengan 

handphone sebagai alat perekam yang pada saat senggang dimanfaatkan 

untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan kritik yang terkumpul, 

dan penyimpanan informasi yang tidak direncanakan, sebagai alternative jika 

berhalangan tidak ada handphone (alat elektronik) atau handphone rusak. 

Jadi, pada tahap pengecekan keabsahan data ini secara garis besar 

terdapat tiga langkah diantaranya; keikutsertaan yang diperpanjang, 

pengamatan yang tekun serta kecukupan referensial. Setelah melakukan 

pengecekan keabsahan data maka melakukan tahap-tahap penelitian seperti 

di bawah ini. 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian  

1. Tahap Pra Lapangan 

a. Menyusun rancangan penelitian 

b. Memilih lapangan penelitian 

c. Mengurus perizinan 

d. Menjajaki dan menilai lapangan 

e. Memilih dan memanfaatkan informan 

f.   Menyiapkan perlengkapan penelitian 

Sesuai dengan penjabaran di atas semua itu merupakan dari enam 

tahap yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Sebuah etika dalam 



57 
 

 
 

penelitian lapangan merupakan suatu perkara yang sangat ekstrim dimana 

perkara tersebut harus benar-benar difahami. Setelah tahap pra lapangan 

dilakukan maka tahap selanjutnya yaitu tahap pekerjaan lapangan. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Dalam tahap kedua yaitu tahap pekerjaan lapangan, pada tahap ini 

dibagi menjadi tiga baian, yaitu: 

a. Mengetahui latar penelitian dan persiapan diri. 

b. Memasuki lapangan. 

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data. 

3. Tahap Analisis Data 

Tahap analisis data merupakan tahap yang ketiga setelah melalui 

tahap pra lapangan dan tahap pekerjaan lapangan. Dalam tahap analisis data 

ini terdapat suatu langkah-langkah dengan mengolah data atau menganalisi 

data. Dalam penelitian kualitiatif terdapat suatu analisis kualitatif yang 

merupakan proses iteraktif suatu proses siklikal untuk menunjukkan bahwa 

ketiga proses ini berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ketiga langkah 

tersebut diantaranya; mendeskripsikan fenomena, mengklarifikasikan, serta 

melihat konsep-konsep yang muncul antara satu dengan lainnya yang sangat 

berkaitan.46 

Oleh karena itu, setelah memperoleh data dari hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentsi, akan digambarkan dengan jelas fenomena yang 

                                                           
46 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2006), 286. 
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ada di lapangan Gupolo Kulon dengan kegiatan rutinan Yasinan dan Tahlilan 

dengan cara memadukan hasil observasi dari peneliti, hasil wawancara 

dengan berbagai macam komponen dan dokumen terkait yang didapat. Jika 

data yang diperoleh sesuai dengan tigal hal diatas, maka data ini valid. Tetapi 

jika terdapat data yang tidak ada kesesuaian dengan salah satunya, maka perlu 

diadakan penelitian ulang untuk memperoleh keabsahan data. 

Dalam tahapan-tahapan penelitian ini merupakan langkah yang 

terakhir. Secara kesimpulan dalam tahapan-tahapan penelitian ini terdapat 

langkah yang harus dilalui diantaranya; tahap pra lapangan, tahap pekerjaan 

lapangan serta tahap analisis data. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Desa Gupolo, Babadan, Ponorogo 

Desa Gupolo adalah desa yang tergolong tidak terlalu besar di wilayah 

Kecamatan Babadan. Tersebutlah suatu riwayat bahwa pada zaman babat 

sejarah Ponorogo yang babat desa Gupolo pertama adalah Mbah Tirtosuro 

yang berasal dari desa Setono. Pada waktu babat beliau menemukan pohon 

Kepuh yang sangat besar sekali yang sudah mati, serta pohon tersebut sudah 

ngarang kemudian ramai-ramai pohon tersebut dibakar, akan tetapi pohon 

tersebut tidak bisa hangus hanya gosong saja. Kemudian daerah disekitar 

pohon tersebut dinamakan Puhgosong. Kemudian Mbah Tirtosuro beserta 

wadyo bolo menempati tanah disekitar pohon kepuh tersebut. Pada waktu 

menggali tanah di bawah pohon kepuh tersebut menemukan batu berupa arca 

berbentuk manusia duduk membawa godho, didekatnya lagi menemukan batu 

merah seperti tugu. Kelihatannya batu tugu tersebut adalah merupakan tugu 

batas desa. Adapun arca mausia duduk yang membawa godho tersebut seperti 

Prabu Gupolo, maka dari itu desa tersebut dinamakan Gupolo.47 

SEGARAN: Di Gupolo ada suatu tempat yang disebut Segaran yang 

merupakan kolam yang sangat luas merupakan peninggalan dari Bupati 

Polorejo dan kolam tersebut digunakan untuk tempat mandi para anak cucu 

                                                           
47 Lihat Transkip Dokumentasi nomor, 02/D/09-III/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini.  
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beliau, kalau jaman sekarang seperti kola pemandian dan pada waktu itu di 

kolam tersebut ada perahu kecil yang disebut perahu lesung. JOMBLANG: 

Jomblang itu wujudnya pring petung (bamboo petung) yang dipotong-potong 

untuk mencari air dan wadah air. Di jomblang ada tempat pemakaman umum. 

Jomblang semakin lama semakin ramai kemudian dinamakan: TEGALREJO. 

Demikian sekilas sejarah asal usul Desa Gupolo yang kami gali dari 

beberapa sumber antara lain dari buku BABAD KANDHA WAHANA 15 

Desa Kecamatan Babadan da bebarapa informasi dari sesepuh dari pinisepuh 

dan tokoh masyarakat Desa Gupolo. Dengan mudah-mudahan dalam 

perjalanannya setapak menuju kearah kesejahteraan dan kemakmuran 

masyarakatnya hidup rukun, damai, dan bahu membahu dalam menghadapi 

permasalahan yang ada.  Hal ini akan tetap diupayakan sampai akhir masa 

dan selalu memohon bimbingan serta ridho Alloh Swt.48 

2. Letak Geografis Desa 

Desa Gupolo adalah desa yang tergolong tidak terlalu besar di wilayah 

kecamatan Babadan. Di desa yang berpenduduk 2.591 jiwa ini terletak pada 

orbitasi 5 KM sebelah selatan Ibu Kota Kecamatan Babadan dan 5 KM 

sebelah utara Ibu Kota Kabupaten Ponorogo. Penduduk desa Gupolo rata-rata 

bekerja sebagi petani dan wiraswasta non formal dan formal. Desa Gupolo 

terdiri dari 2 dukuh, Yaitu Dukuh Gupolo Kulon dan Dukuh Gupolo Wetan. 

Dukuh Gupolo kulon mempunyau jumlah penduduk 1.346 jiwa dengan 

rincian perempuan 684 jiwa dan laki-laki 662 jiwa. Sedangkan Dukuh Gupolo 

                                                           
48 Lihat Transkip Dokumentasi nomor, 02/D/09-III/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini. 
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Wetan jumlah penduduknya adalah 1.245 jiwa dengan rincian perempuan 663 

jiwa dan laki-laku 642 jiwa. Masing-masing dukuh mempunyai 3 RW. Jadi, 

di Desa Gupolo terdapat 6 RW dan 16 RT. 

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian di RW 2 dan RW 3 

Dukuh Gupolo Kulon. Tepatnya di RT 02 dan 03 RW 02 serta RT 01, 02, dan 

03 RW 01 Dukuh Gupolo Kulon. Daerah ini merupakan bagian wilatah barat 

dari desa Gupolo yang meliputi Jln. Lent. Jend. Sukowati, Jln. KH Abdul 

Hadi, Jln. Sido Luhur, dan Jln. Subroto.49 

3. Visi dan Misi Desa 

a. Visi  

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan 

masadepan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. 

Penyusunan visi Desa Gupolo ini dilakukan dengan pendekatan 

partisupaif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Gupolo 

seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga 

masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Visi Desa Gupolo 

adalah: “Bersama Melaksanakan Tugas Suci Untuk Kemakmuran 

Masyarakat Sejati.” 

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran 

kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang 

ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui 

rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan 

                                                           
49 Lihat Transkip Dokumentasi nomor, 01/D/09-III/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini. 
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masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran 

masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan 

yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja 

yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, 

menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota 

masyarakat.  

b. Misi  

Misi adalah suatu rumusan upaya-upaya yang akan dilakukan atau 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan upaya-upaya (komitmen) 

tersebut bagi pemerintah Desa Gupolo, berfungsi sebagai pemersatu gerak 

langkah dan tindakan nyata bagi komponen peyelenggara pemerintah 

tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Hasil kajian atau makna 

visi dan keserasiannya dalam lingkungan strategis yang dihadapi serta 

memperhitungkan kemungkinannya untuk dijabarkan dalam arah 

kebijakan dan pokok program, maka rumusan misi pembangunan Desa 

Gupolo 2019-2025 adalah sebagai berikut: 

Membangun sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan 

kualitas dan kwantitas sosial ekonomi dan pelayanan yang prima terhadap 

masyarakat Desa Gupolo yang berkelanjutan yang diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Berusaha menjadi aparatur desa yang amanah dalam pengabdian. 

2) Melaksanakan pemerintahan pembangunan. 
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3) Menjadikan Desa Gupolo Desa yang Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun 

Ghofuur. 

Tiga misi tersebut diatas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam 

tujuan, yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan 

dalam jangka waktu 1 sampai 6 tahun kedepan, yang detailnya akan 

dijabarkan ke dalam bingkai RP JM- Desa tahun 2019-2025.50 

4. Sarana Prasarana Ibadah 

Masjid   : 9 Buah 

a. KH. Abdul Hadi : Dukuh Gupolo Wetan 

b. Baitul Hasanah : Dukuh  Gupolo Kulon 

c. Mujahidin   : Dukuh Gupolo Kulon 

d. Nurul Hidayah : Dukuh Gupolo Kulon 

e. Nurul Islam  : Dukuh Gupolo Wetan 

f. Arrohman  : Dukuh Gupolo Wetan 

g. Baitur Rohman : Dukuh Gupolo Wetan 

h. Subulusalam   : Dukuh Gupolo Wetan 

i. Sodiqul Fitri  : Dukuh Gupolo Wetan 

 

Musholla  : 4 Buah 

a. Baitul Mushollin : Jl. KH. Abdul Hadi 

b. Al-Hikmah  : Jl. KH. Abdul Hadi 

c. Attaqwa  : Jl. KH. Abdul Hadi 

                                                           
50 Lihat Transkip Dokumentasi nomor, 03/D/09-III/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini. 
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d. Darussalam   : Jl. Cempaka 

Dari berbagai data yang dipaparkan di atas, di Desa Gupolo ini terdapat 

sarana prasarana dengan jumlah masjid sebanyak 9 buah, dan musholla 

sebanyak 4 buah. 

5. Jumlah Pemeluk Agama 

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Gupolo 

mayoritas beragam Islam, dengan rincian data sebagai berikut: 

a. Islam  : 2.551 Orang 

b. Kristen  : 5 Orang 

Dengan jumlah pemeluk agama yang berada di Desa Gupolo 

mayoritas beragama Islam. Untuk yang beragama Islam dengan jumlah 2.551 

orang dan yang beragama Kristen sebanyak 5 orang. 

6. Sarana Prasarana Pendidikan 

a. TK (Taman Kanak-Kanak)   : 3 Buah 

b. SD (Sekolah Dasar)   : 1 Buah 

c. MI Ma’arif    : 1 Buah 

7. Kegiatan-kegiatan Desa 

a. Acara Selapanan  

b. Acara Kataman Al-Qur’an 

c. Acara Sholawatan 

d. Acara Istighosah  

e. Acara Rutinan Yasinan dan Tahlilan 
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f. Acara Bersih Desa51 

Dari paparan di atas sarana prasarana pendidikan yang ada di Desa 

Gupolo terdiri dari lembaga pendidikan TK (Taman Kanak-Kanak) dengan 

jumlah 3 buah, SD (Sekolah Dasar) dengan jumlah 1 buah, MI Ma’arif dengan 

jumlah 1 buah. Di Desa Gupolo berbagai banyak kegiatan diantaranya acara 

selapanan, kataman Al-Qur’an, acara shalawatan, istighosah, acara rutinan 

yasinan dan tahlilan dan acara bersih desa. 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Deskripsi Data Tentang Pelaksanaan Kegiatan Rutinan Yasinan dan 

Tahlilan untuk Meningkatkan Interaksi Sosial Masyarakat di Gupolo, 

Babadan, Ponorogo. 

Desa gupolo merupakan sebuah desa yang memiliki banyak kegiatan 

diantaranya ialah acara selapanan, kataman Al-Qur’an, Sholawatan, 

Istighosah, bersih desa dan acara rutinan yasinan dan tahlilan.52 Mengenai 

kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini merupakan kegiatan yang sudah 

tidak asing lagi dizaman sekarang. Untuk pelaksanaan kegiatan rutinan 

yasinan dan tahlilan di desa Gupolo ini sudah cukup lama berjalan. Sesuai 

dengan tujuan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data tentang kegiatan 

rutinan yasinan dan tahlilan untuk meningkatkan interaksi sosial masyarakat. 

Di dalam bab ini akan dipaparkan data yang diperoleh mengenai tujuan yang 

                                                           
51 Lihat Transkip Dokumentasi nomor, 04/D/09-III/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini. 
52 Lihat Transkip Dokumentasi nomor, 04/D/09-III/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini. 
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sudah direncanakan. Dalam penyajian data ini, peneliti memaparkan 

bagaimana pelaksanaan kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan di desa Gupolo 

Kulon, Gupolo, Babadan, Ponorogo. 

Dari pelaksanaan kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan di Desa 

Gupolo ini memiliki ciri khas tersendiri yang mungkin berbeda dengan yang 

lainnya. Dalam kegiatan ini dibagi menjadi tiga jamaah antara lain jamaah 

yasin anak-anak, jamaah bapak-bapak, serta jamaah ibu-ibu dengan prosedur 

yang tidak sama pula. Jadi dalam setiap jamaah kegiatan rutinan yasinan dan 

tahlilan ini memiliki tahap kegiatan masing-masing dengan waktu yang tidak 

sama pula.53 Sebagaimana penjelasan dari hasil Wawancara dengan ketua 

kegiatan anak-anak yaitu Bapak Singgeh Hariyadi, berikut penjelasannya, 

“Kegiatan ini dilaksanakan seminggu sekali mbak setiap hari Kamis malam 

Jum’at pada malam hari, itu tepat setelah sholat Maghrib sampai sekitar pukul 

jam 8 nan selesainya. Alhamdulillah kegiatan rutinan ini sudah berjalan sejak 

tahun 2009 berarti sudah berjalan sekitar 11 tahunan ya mbak.”54 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu anggota kegiatan 

rutinan yasinan dan tahlilan yaitu Rhesma Nur Fadhilah bahwa kegiatan 

rutinan yasinan dan tahlilan ini dilaksanakan pada malam hari mulai dari 

setelah shalat Magrib sampai pukul 20.00 WIB, setiap hari Kamis malam 

Juma’at dalam seminggu sekali. Kegiatan rutinan anak-anak ini sudah 

                                                           
53Lihat Transkip Observasi nomor, 01/O/09-III/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini. 
54Lihat Transkip Wawancara nomor, 01/W/30-VI/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini. 
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berjalan cukup lama sekali, sekitar tahun 2009 kegiatan yasinan dan tahlilan 

anak-anak ini dimulai.55 

Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya pelaksanaan kegiatan rutinan 

yasinan dan tahlilan jamaah anak-anak ini dimulai dari sekitar tahun 2009. 

Dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Kamis malam Jumaat mulai, 

kegiatan dimulai setelah shalat Maghrib sampai sekitar jam 20.00 WIB. Dari 

beberapa yang disampaikan oleh informan di atas, hal tersebut didukung 

dengan data hasil pengamatan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 bahwa, 

kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini dilaksanakan setelah shalat Maghrib 

sampai dengan pukul 20.00 WIB. Dilaksanakan setiap satu Minggu sekali 

tepat pada hari Kamis malam Jum’at.56 Hal tersebut juga didukung dengan 

data dokumentasi foto tentang kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan. Foto 

yang dimaksud tertera dalam lampiran 9 gambar 1.1.57 

Adapun cara yang digunakan dari jamaah ini untuk menentukan 

tempat untuk dilaksanakannya kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan yaitu 

melalui diundi. Seperti yang dijelaskan Bapak Singgeh Hariyadi bahwa: 

“Dalam kegiatan rutinan ini terdapat kegiatan arisan mbak, jadi ketika 

diawal itu membayar arisan maka diakhir kegiatan itu nanti dikocok, 

sedangkan untuk nama yang muncul berarti menjadi tuan rumah untuk 

kegitan rutinan minggu depan. Untuk uang arisan itu nanti diberikan 

kepada anak tersebut sebagai uang konsumsi untuk acara kegiatan 

yasinan minggu depan, seperti itu mbak.”58 

 

                                                           
55Lihat Transkip Wawancara nomor, 06/W/04-VII/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini. 
56 Lihat Transkip Observasi nomor, 01/O/12-III/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini 
57 Lihat Transkip Dokumetasi nomor, 06/D/12-III/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini 
58 Lihat Transkip Wawancara nomor, 01/W/30-VI/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini. 
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Mengenai pendapat dari berbagai informan di atas, hal tersebut 

didukung oleh data hasil pengamatan pada hari kamis 12 maret 2020 

bahwasannya di dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini terdapat 

berbagai suatu acara salah satunya yaitu arisan. dari acara arisan tersebut 

digunakan sebagai cara untuk menentukan tempat untuk pelaksanaan 

kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan minggu depan.59 

Sedangkan dari acara arisan dalam kegiatan rutinan yasinan dan 

tahlilan ini uang dari arisan tersebut digunakan sebagai uang konsumsi. 

Sebagaimana yang dipaparkan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu Ahmad 

Sabidin berikut penjelasannya: “Dengan cara diundi nomor mbak, apabila 

nama rani gitu maka kegiatan minggu depan dilaksanakan di rumah rani. Dan 

uang arisan yang sudah terkumpul itu diberikan sebagai uang konsumsi.”60 

Hal tersebut didukung dengan data hasil dari pengamatan pada hari kamis 

tanggal 12 maret 2020 bahwasannya, uang yang terkumpul dari acara arisan 

ini uangnya akan diberikan diakhir kegiatan. Uang tersebut diberikan kepada 

salah satu anggota yang namanya terpilih menjadi tuan rumah dalam kegiatan 

rutinan yasinan dan tahlilan minggu depan.61 

Adapun rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan rutinan 

yasinan dan tahlilan ini mulai dari awal sampai akhir. Sesuai dengan yang 

disampaikan oleh Bapak Singgeh Hariyadi selaku ketua jamaah anak-anak 

berikut penejelasnnya, “Yang pertama itu acara arisan, yasin dan tahlil, shalat 

                                                           
59 Lihat Transkip Observasi nomor, 01/O/12-III/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini 
60Lihat Transkip Wawancara nomor, 09/W/06-VII/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini 
61Lihat Transkip Observasi  nomor, 01/O/12-III/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini 
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isya berjamaah, shalawatan, bilal jum’at, muhadharah, mauidhah hasanah, 

istirahat, penutup.”62 Tahap acara demi acara dalam pelaksanaan kegiatan 

rutinan yasinan dan tahlilan ini yang pertama arisan, pembacaan yasin dan 

tahlil, shalat isya berjamaah, shalawatan, pelatihan pembacaan bilal jumaat 

sesuai jadwal, muhadharah, mauidhah hasanah, istirahat, penutup dan 

pulang.  

Hal ini juga disampaikan oleh saudara Rhesma Nur Fadhilah 

bahwasannya: “Acara yang pertama pembukaan, arisan, yasin dan tahlil, 

shalat isya berjamaah, latihan Bilal jum’at, muhadharah, isirahat, penutup.”63 

Sesuai dengan hasil data pengamatan pada hari kamis 12 maret bahwasannya, 

kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini berjalan sangat baik. Dimulai dengan 

ketentuan waktu yang sudah disepakati bersama, semua datang dengan tepat 

waktu.64 Mengenai kegiatan Muhadharah serta bilal jum’at tersebut didukung 

dengan data hasil dokumentasi. Foto yang dimaksud terdapat dalam lampiran 

9 dengan gambar 3.1 dan 3.2.65  

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan rutinan yasinan 

dan tahlilan ini sudah dimulai sejak Tahun 2009. Sesuai dengan data 

dokumentasi jumlah anggota jamaah yasin dan tahlilan anak-anak ini sekitar 

62 orang.66 Hal tersebut didukung dengan data dokumentasi tentang gambar 

daftar hadir anggota kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan anak-anak. gambar 

                                                           
62Lihat Transkip Wawancara nomor, 09/W/06-VII/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini. 
63Lihat Transkip Wawancara nomor, 06/W/04-VII/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini. 
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tersebut terdapat dalam lampiran 9.67 Kegiatan ini dilaksanakan seminggu 

sekali setiap hari kamis malam jumaat. Dimulai dari setelah shalat maghrib 

sampai sekitar jam 20.00 WIB.  

Kegiatan rutinan ini dilaksanakan dengan cara keliling antar rumah 

anggota. Untuk menentukan tempat dalam setiap minggunya itu melalui acara 

arisan dengan pengundian nama. Apabila salah satu dari anggota yang 

namanya terpilih maka rumah anggota tersebut yang akan menjadi tempat 

kegiatan minggu depan. Dengan uang arisan yang diberikan untuk nama yang 

terpilih tersebut guna untuk dijadikan uang konsumsinya. Adapun tahap-

tahap dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan diantaranya yang pertama 

pembukaan, arisan, yasinan dan tahlilan, shalat isya berjamaah, shalawatan, 

bilal jumaat, muhadharah, mauidhah hasanah, istirahat, dan acara penutup. 

Kegiatan ini berjalan begitu baik dan tertib.  

Sedangkan mengenai kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan dari 

jamaah Bapak-bapak ini berbeda dari jamaah anak-anak. Dalam kegiatan 

jamaah bapak-bapak ini dilaksanakan setiap dua minggu sekali. Hal ini juga 

didukung oleh hasil data saat melakukan wawancara dengan Bapak Moch 

Yackup selaku ketua kegiatan. Foto yang dimaksud tertera dalam lampiran 9 

gambar 2.1.68 Ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yackup 

sebagai ketua kegiatan rutinan yasinan, berikut penjelasannya, “Kegiatan 

rutinan ini dilaksanakan setiap dua minggu sekali mbak, setiap hari senin 
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malam selasa mulai dari setelah shalat isya sampai jam 21.00 WIB. 

Alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan sekitar 2 tahunan karena dimulai 

sejak tahun 2018.”69  

Hal tersebut diperkuat oleh Niko Septa Arnanda selaku anggota 

kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan menjelaskan bahwa, “Kegiatan rutinan 

yasinan dan tahlilan dilaksanakan setiap dua minggu sekali di hari senin 

malam selasa mulai dari setelah isya sampai jam 21.00 WIB. Alhamdulillah 

kira-kira sudah berjalan sejak tahun 2018.”70 Hal tersebut didukung pula 

dengan data hasil dokumetasi saat melakukan wawancara, foto yang 

dimaksud ada dalam lampiran 9 gambar 2.1.71 

Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya kegiatan rutinan yasinan dan 

tahlilan Bapak-bapak ini dilaksanakan mulai sejak tahun 2018. Kegiatan ini 

dilaksanakan dua minggu sekali setiap hari senin malam selasa, mulai dari 

setelah shalat isya sampai sekitar jam 21.00 WIB. Sesuai dengan data 

dokumetasi bahwa dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan bapak-bapak 

ini juga terdapat absensi kehadiran, serta data pembayaran arisan sebesar 5 

ribu rupiah. Jumlah anggota dari jamaah bapak-bapak ini sekitar 48 orang. 

Didukung pula dengan data dokumetasi dengan foto kegiatan rutinan yasinan 

dan tahlilan dalam lampiran 9 gambar nomor 1.3.72 

Dalam kegitan rutinan yasinan dan tahlilan bapak-bapak ini 

dilaksanakan secara bergilir antar rumah warga dalam setiap dua minggu 
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sekali. Adapun cara yang dimiliki dalam menentukan tempatnya yaitu melalui 

pengundian nama. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yackup 

sekaligus ketua kegiatan, berikut penjelasannya: “Untuk menentukan tempat 

secara bergilir itu dengan cara diundi atau dikocok kayak gitu mbak.”73 Sama 

halnya yang disampaikan oleh Saudara Niko Septa Arnanda bahwa: 

“Diadakan undian, nanti nama yang keluar itu nanti berarti mejadi tuan rumah 

untuk kegiatan rutinan yasinan minggu depan.”74 Begitu juga dengan yang 

disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat mengenai cara yang digunakan 

untuk menentukan tempat kegiatan, berikut penjelasannya: “Dikopyok, 

terkadang ada juga yang meminta langsung.”75 

Dari data di atas bahwasannya dalam kegiatan rutinan yasinan dan 

tahlilan jamaah bapak-bapak ini memiliki salah satu cara untuk menentukan 

tempat untuk kegiatan rutinan tersebut. Salah satu caranya ialah dengan 

diadakan pengundian nama, atau dikocok. Apabila salah satu nama dari 

anggota yang terpilih maka kegiatan rutinan dilakukan di rumah anggota 

tersebut, selain itu juga ada tanpa pengundian nama melainkan ada yang 

memintanya secara langsung. Dalam arti salah satu anggota tersebut meminta 

kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini dilaksanakan di rumahnya.  

Di dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan bapak-bapak ini juga 

terdapat prosedur kegiatan dari awal hingga akhir. Sesuai dengan yang 

disampaikan oleh Bapak Muhammad Yackup, bahwa, “Dalam kegiatan 
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rutinan yasinan dan tahlilan ini yang pertama arisan mbak, lalu kegiatan 

yasinan dan tahlilan, juga ada kegiatan pembacaan tafsir yasin, istirahat, 

penutup.”76 Sama halnya yang disampaikan oleh saudara Niko Septa 

Arananda, berikut penjelasannya: “Arisan, lalu kegiatan rutinan dan yasinan, 

juga ada kegiatan pembacaan tafsir yasin.”77 Kegiatan ini dilaksanakan 

dengan rutin, setiap dua minggu sekali. Dengan begitu bahwa dalam kegiatan 

rutinan yasinan dan tahlilan bapak-bapak ini dari mulai setelah shalat isya 

sampai sekitar jam 21.00 WIB itu acara yang pertama arisan, pembacaan 

yasin dan tahlil, pembacaan tafsir yasin, istirahat, lanjut penutup.  

Sedangkan untuk kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ibu-ibu yang 

dilaksanakan setiap satu minggu sekali setiap hari kamis malam jumaat dari 

setelah shalat isya sampai sekitar jam 21.00 WIB. Lebih jelasnya yang 

disampaikan oleh Ibu Mutho’ifah selaku ketua kegiatan dalam acara rutinan 

ibu-ibu ini, berikut penjelasannya, “Kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini 

laksanakan seminggu sekali mbak setiap hari kamis malam jum’at pada 

malam hari setelah shalat isya sampai pukul jam 21.00  WIB. Kegiatan ini 

dimulai berjalan sekitar 16 tahunan mbak, karena dimulai dari sejak tahun 

2004.”78 

Bahwa kegiatan rutinan ibu-ibu ini sudah berjalan cukup lama dimulai 

dari tahun 2004, dengan begitu kegiatan rutianan ini sudah berjalan selama 

sekitar 16 tahunan. Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Aning selaku 
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anggota kegiatan, berikut penjelasannya: “Setiap hari kamis malam jum’at 

dimulai dari ba’da isya sampai jam 19.00 WIB mbak. Alhamdulillah kira-kira 

sudah berjalan 16 tahunan mbak. Sudah lama banget.”79 Dari berbagai 

tanggapan informan di atas, hal ini didukung oleh data pengamatan pada hari 

kamis tanggal 9 juli 2020 bahwa kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan jamaah 

ibu-ibu ini dilaksanakan setiap seminggu sekali tepat pada hari kamis malam 

jumaat. Dimulai dari setelah shalat isya sampai pukul 21.00 WIB.80 Didukung 

pula dengan data Dokumentasi yaitu foto kegiatan rutinan yasinan dan 

tahlilan jamaah Ibu-ibu. Foto yang dimaksud terdapat dalam lampiran 9 

nomor 1.2.81 

Di dalam kegiatan rutinan ini juga diadakan acara arisan. Acara arisan 

sebagai absensi kehadiran. Sesuai dengan data dokumetasi bahwa jumlah dari 

anggota jamaah ibu-ibu terdiri dari sekitar 39 orang.82 Selain digunakan untuk 

absensi acara arisan ini juga digunakan sebagai cara untuk penentuan tempat 

untuk kegiatan rutinan selanjutnya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu 

Mutho’ifah bahwa, “Dengan adanya acara arisan itu nanti sebagai penentuan 

tempat untuk kegiatan minggu depan mbak. Dengan membayar arisan 10 ribu 

sebagai uang konsumsi nanti diberikan kepada nama yang terpilih, begitu 

mbak.”83 Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Astin, berikut 

pendapatnya: “Dengan cara diundi mbak, jadi apabila arisan itu nanti diundi 
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dan yang namanya jatuh itu nanti sebagai tuan rumah kegiatan rutinan yasinan 

dan tahlilan minggu depan.”84  

Selain acara arisan dalam kegiatan jamaah ibu-ibu ini juga ada acara 

asmaul husna, kegiatan jamaah ibu-ibu ini memiliki prosedur kegiatan dari 

awal hingga akhir. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Mutho’ifah 

bahwa: “Yang pertama itu acara yasin dan tahlilan, asmaul husna, arisan, 

penutup.”85 Didukung juga dengan pendapat dari Ibu Aning, bahwa: “Dalam 

kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ibu-ibu ini yang pertama yasin dan 

tahlilan, Asmaul Husna, arisan, istirahat, dan penutup.”86  

Dari berbagai yang dijelaskan oleh informan di atas, hal tersebut 

didukung oleh data hasil dari pengamatan pada hari kamis 9 Juli 2020, 

bahwasannya kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini berjalan sesuai 

prosedur yang sudah disepakati bersama. Apabila dalam pengundian nama 

sebagai tempat kegiatan minggu depan, apabila yang terpilih tersebut belum 

bisa maka dilakukan lagi pengundian yang kedua dan seterusnya sampai ada 

kesepakatan antara pihak utama dan anggota yang lainnya.87 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan rutinan yasinan ibu-

ibu ini dilaksanakan dengan tertib, selalu berjalan istiqomah setiap hari jam 

yang sudah ditentukan. 2004 awal kegiatan ini dimulai, dalam kegiatan ini 

terdapat prosedur kegiatan dari awal hingga akhir. Terdapat acara arisan 

dimana kegiatan tersebut digunakan sebagai absensi kehadiran dengan 

                                                           
84Lihat Transkip Wawancara nomor, 08/W/05-VII/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini. 
85Lihat Transkip Wawancara nomor, 02/W/01-VII/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini. 
86Lihat Transkip Wawancara nomor, 05/W/04-VII/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini. 
87Lihat Transkip Observasi nomor, 01/O/09-VII/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini 



75 
 

 
 

membayar uang sebesar 10 ribu rupiah, serta digunakan sebagai cara untuk 

menentukan tempat untuk kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan yang 

selanjutnya.   

2. Deskripsi Data Problematika Kegiatan Rutinan Yasinan dan Tahlilan 

Untuk Meningkatkan Interaksi Sosial Masyarakat di Gupolo, Babadan, 

Ponorogo.  

Di dalam sebuah organisasi baik dalam lingkup besar maupun kecil 

tentu tidak lepas dengan yang namanya berbeda pendapat antara satu pihak 

dengan pihak yang lainnya. Dalam sebuah organisasi tentu terdapat sebuah 

permasalahan entah itu besar maupun kecil, seperti hal tersebut tergantung 

pada setiap anggota yang berada di dalamnya. Bagaimana sikap dalam 

tindakan ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti halnya dalam 

pelaksanaan kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini. Dalam kegiatan ini 

tentunya terdapat banyak sekali permasalahan baik di awal pembentukan atau 

sampai sekarang permasalahan yang sering dihadapi diantaranya yaitu: 

a. Perubahan jadwal, setiap kegaiatan pasti pernah mendapati perubahan 

jawal, baik diajukan atau di mundurkan dilain hari atau bahkan 

dilaksanakan dalam hari yang sama pada jam yang berbeda. Perkara 

seperti ini disebabkan banyak hal antara lain, terdapat acara lain yang 

bertepatan dengan hari kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan, anggota tidak 

bisa hadir, atau tuan rumah belum sanggup. 
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b. Perbedaan pendapat tentang penggunaan uang khas, perbedaan pendapat 

sesutu yang wajar dalam perkumpulan. Bahkan perbedaan pendapat inilah 

yang menandakan bahwa organisasi ini aktif. 

 

Masalah adalah satu tahapan menuju tingkat yang lebih tinggi, orang 

yang mampu menyelesaikan masalah akan diangkat derajatnya dan orang 

yang mengabaikan masalah akan terjerat dalam masalah selamanya. Mungkin 

perkataan ini yang dijadikan pedoman dalam masyarakat gupolo ketika dalam 

menyelesaikan permasalahan. Mereka berpedoman Apabila terdapat suatu 

masalah akan dimusyawarahkan bersama dan untuk pengambilan keputusan 

dibudayakan pengambilan secara kesepakatan bersama. Sesuai dengan yang 

disampaikan oleh Bapak Singgeh Hariyadi, berikut pendapatnya:  

“Jika ada sesuatu perkara itu pasti dimusyawarahkan bersama mbak, 

tidak kog diambil keputusan sepihak saja tidak, pasti diambil keputusan 

atas persetujuan bersama. Dalam musyawarah itu pasti ada banyak 

pendapat atau masukan dari anggota, maka diambil suara yang 

terbanyak mbak dengan mempertimbangkan nilai kebaikan bersama.”  

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Rhesma Nur Fadhilah berikut 

penjelasannya, “Setiap perkara selalu dimusyawarahkan diakhir kegiatan 

mbak, dengan berbagai pendapat tersebut ditampung, lanjut diambil 

keputusan bersama dengan mengambil keputusan secara bersama.”   

Dari penjelasan di atas bahwa selalu diadakan musyawarah diakhir 

kegiatan dengan pengambilan kesepakatan secara bersama. Apabila memang 

tidak ada sebuah perkara yang harus dimusyawarahkan maka selalu diadakan 

mauidhah hasanah dari ketua jamaah sebelum acara ditutup. Dengan berbagai 
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yang disampaikan oleh informan di atas, maka hal ini didukung oleh data 

pengamatan pada hari kamis tanggal 12 maret 2020, bahwa selalu ada diskusi 

bersama atau munyawarah bersama setiap dalam akhir acara. Apabila 

bertepatan tidak ada perkara yang harus dimusyawarahkan maka selalu ada 

acara Mauidzah Hasanah yang disampaikan oleh Bapak Singgeh Hariyadi 

selaku ketua kegiatan rutinan anak-anak.  

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam meminimalisir suatu 

masalah sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Singgeh Hariyadi, 

berikut penjelasannya: 

“Seperti misalnya kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan anak-anak ini 

hari kamis malam jum’at bertepatan dengan acara yang lain, maka acara 

tetap dilaksanakan namun diganti pada hari yang berbeda. Misalnya 

diganti dihari minggu malam senin seperti itu. Jadi, kegiatan rutinan 

yasinan dan tahlilan ini satu minggu sekali tetap dilaksanakan.”  

 

Sama halnya yang disampikan oleh Saudara Rhesma Nur Fadhilah 

bahwa: “Anak-anak itu sering dikasih nasehat atau pengarahan oleh yang 

besar-besar.”  Sebagaimana yang dijelaskan dalam hasil wawancara dengna 

Ahmad Sabidin, berikut pendapatnya: 

”Yang pertama tetap dimusyawarahkan bersama, semua anggota 

berhak berpendapat, dari berbagai pendapat diambil kesepakatan 

bersama. Seperti penggunaan uang dari uang arisan dan uang kotak 

amal, jika uang arisan sepakat untuk digunakan untuk uang konsumsi 

agar sedikit bisa membantu. Dan uang kotak amal ini digunakan untuk 

acara satu tahun sekali atau digunakan untuk menjenguk apabila salah 

satu anggota ada yang sakit.”  

 

Selalu ada cara yang disepakati bersama sebagai jalan keluar. Cara 

untuk memunculkan persaingan sehat itu juga dilakukan untuk menciptakan 
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perkara yang bernilai positif. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Singgeh 

Hariyadi, berikut penjelasannya: 

“Dalam kegiatan rutinan ini kan semua anggota pasti mendapat bagian 

atau jadwal sebagai tugas bilal jum’at, muhadharah, adzan, serta imam 

tahlil. Jadi apabila yang belum bisa tidak segera belajar maka akan 

tertinggal dengan yang lainnya, serta apabila tidak segera belajar atau 

menghafal ketika maju tidak bisa maka akan muncul rasa malu dengan 

yang lainnya. Karena setiap minggunya selalu ada jadwal untuk 

petugas-petugasnya.”  

 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Sabidin, berikut 

penjelasannya, “Diberi pujian atas kemampuan seperti pandai Muhadharah, 

adzan, imam yasin, bilal seperti itu. Anak anak itu kalau dipuji seneng.. 

Dengan begitu semangatnya meningkat.”  Didukung pula dengan data hasil 

pengamatan pada hari kamis tanggal 12 maret 2020 bahwa, setelah acara 

selalu ada pujian atau sanjungan yang bertugas pada malam itu dengan 

maksimal dan sangat baik. Dengan begitu anak-anak yang lain tentu juga 

akan tergugah semangatnya untuk sama bisa.   

Peneliti memulai dengan melakukan wawancara tentang 

menumbuhkan kesadaran dan kekompakan jama’ah dengan melalui Bapak 

Singgih Hariyadi selaku Ketua Yasinan Anak-anak, beliau menjelaskan 

sebagai berikut, “Apabila ada yang melakukan kesalahan itu diingatkan 

mbak. Apabila dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini ada yang tidak 

berangkat itu temannya yang lain yang saya suruh untuk mengajaknya 

berangkat ke acara yasinan.”88 
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Sama halnya yang disampaikan oleh Saudari Rhesma Nur Fadhilah, 

ia menyatakan bahwa, “Memberikan nasehat serta teguran kepada anak-anak 

apabila melakukan kesalahan. Kemudian diadakan adanya buku absensi 

kehadiran, dibuatnya berbagai acara dalam kegiatan yasin ini, antara yang 

besar dan kecil berjalan bersama.”89 Sedangkan dari pihak tokoh masyarakat 

Saudara Ahmad Sabidin berpendapat sebagai berikut: 

“Ya dengan diberi nasehat, atau berpesan untuk mengajak anak ini 

anak ini seperti itu. Lalu Saling mengingatkan antar jamaah dan ada 

juga grup WA untuk memberitahu informasi. Kegiatan ini dibuat 

sebisa mungkin tidak membosankan, antara yang anak kecil dan yang 

besar itu menyatu. Semua berjalan sesuai tugas masing-masing tidak 

hanya disatu orang saja. Jadi kegiatan akan lebih kompak dan tidak 

membosankan bagi anak-anak.”90 

Dari berbagai pendapat informan di atas, hal tersebut didukung 

dengan data hasil pengamatan pada hari kamis tanggal 12 maret 2020, bahwa 

dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini yang besar selalu 

mengingatkan memberikan teguran apabila saat kegiatan berlangsung ada 

yang ramai sendiri, atau saat diakhir kegiatan selalu ada nasehat-nasehat yang 

diberikan oleh ketua kegiatan. Kegiatan ini juga dilaksanakan dengan sebaik 

mungkin, antara yang besar dengan yang kecil saling menyatu. Sehingga 

kegiatan tidak membosankan bagi anak yang kecil. Serta dalam kegiatan 

rutinan yasinan dan tahlilan jamaah anak-anak ini juga terdapat absensi 

sebagai data hadir anggota serta sekaligus sebagai catatan arisan.91 Hal ini 
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juga didukung dengan adanya hasil dari data dokumetasi hari kamis 12 maret 

2020, foto tersebut ada dalam lampiran 992 

Begitupula dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan pada jamaah 

Bapak-bapak. Adapun beberapa untuk langkah-langkah yang digunakan 

dalam meminimalisir suatu masalah diantaranya seperti yang disampaikan 

oleh Bapak Muhammad Yackup, berikut penjelasannya, ”Tetap 

mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan dan komunikasi 

yang baik.”93 Hal tersebut juga diungkapkan oleh Niko Septa Arnanda selaku 

anggota kegiatan, berikut pengungkapannya: ”Apabila kegiatan rutinan 

yasinan dan tahlilan ini bersamaan dengan acara yang lain, maka diganti di 

hari yang yang lain. Pernah juga kadang semalam ganti dua kali.”94 Sama 

halnya yang diungkapkan oleh saudara Ina Widiyani, berikut pendapatnya: 

“Saya mengamatinya kegiatan tersebut lancar-lancar saja. Biarpun ada 

masalah itu hanya seperti hari kegiatan yang bertepatan dengan acara yang 

lain. Agar tetap berjalan kegiatan rutinan ini maka dijadikan satu diminggu 

depan.”95 

Sedangkan dalam pengambilan keputusan dalam suatu musyawarah 

ialah juga dengan votting, dengan suara terbanyak dari setiap pendapat 

anggota. Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yackup, 

berikut pengungkapannya: ”Tetap diambil kesepakatan secara bersama.”96 
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Dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan bapak-bapak ini tidak setiap 

kegiatan selalu ada musyawarah, hanya pada waktu tertentu. Sesuai dengan 

pendapat Ina Widiyani, bahwa: ”Musyawarahnya itu biasanya hanya ketika 

akan mengadakan acara saja. Dihari hari biasa jarang ada musyawarah.”97 

Dari kegiatan wawancara dengan berbagai informan di atas didukung 

dengan data hasil dokumentasi, foto yang dimaksud ada dilampiran 9 gambar 

2.1.98  

Dalam kegiatan ini karena mayoritas jamaahnya memang bapak-

bapak sudah lanjut dalam pemikiran, tidak perlu ada sebuah persaingan entah 

itu secara baik-baik maupun kurang baik. Sama halnya yang disampaikan 

oleh Bapak Muhammad Yackup bahwasannya: “Tidak ada mbak. Di dalam 

jamaah Yasinan niku tidak ada persaiangan entah itu baik atau kurang baik. 

Yang ada itu berjalan bersama-sama agar kegiatan ini semakin hari semakin 

baik. Seperti itu mbak.”99 Dijelaskan juga oleh pendapat dari Niko Septa 

Arnanda, berikut penjelasannya: “Karena kelasnya sudah Bapak-bapak saya 

rasa persaingan itu tidak ada, adanya ya berjalan dalam kegiatan bersama – 

sama.”100 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan bapak-bapak ini  

dalam nilai interaksi sosial selalu terjalin nilai sikap kerja sama, 

pembudayaan musyawarah dengan pengambilan keputusan secara bersama, 

berbagai langkah-langkah yang digunakan untuk meminimalisir suatu 
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masalah ketika dalam kegiatan rutinan ini terdapat beberapa masalah. Hal ini 

didukung dengan hasil dokumentasi, foto yang dimaksud ada dilampiran 9 

gambar 1.3.101 

Sedangkan dalam pembudayaan musyawarah yang diterapkan dalam 

kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan dalam jamaah Ibu-ibu dengan 

kesepakatan bersama, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu Mutho’ifah, 

berikut penjelasannya:  

“Biasanya ibu-ibu itu sudah manut saja gitu mbak. Akan tetapi 

meskipun ibu-ibu itu sudah manut gitu saja, akan tetapi tetap diambil 

keputusan secara bersama, karena juga untuk kebaikan bersama 

pula.”102 

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Aning, berikut 

penjelasannya:” Biasanya apabila diadakan musyawarah itu kan 

banyak pendapat ya mbak dari anggota, la itu nanti ditampng semua 

pendapat anggota dan dipilih mana yang mejadi suara terbanyak 

seperti itu mbak.”103 

 

Sedangkan untuk meminimalisir suatu masalah dalam kegiatan 

rutinan yasinan dan tahlilan ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu 

Mutho’ifah bahwasannya: “Yang pasti komunikasi mbak ya. Jika komunikasi 

kami baik setiap harinya, silaturahmi baik, hubungan sesama Ibu-ibu baik, 

inshaallah nanti masalah terkait kegiatan Yasinan tidak ada.”104 Dikuatkan 

pula dengan pendapat dari Ibu Aning, berikut pendapatnya:” Saya tidak 

menemui masalah apapa selama ikut kegiatan yasinan mbak. jadi tidak ada 
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tindakan peminimalisiran, paling ya jaga komunikasi yang baik. Ada perkara 

atau akan mengadakan sesuatu acara itu tetap dilaksanakan.”105 

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa dalam menyelesaikuan 

suatu masalah diperlukan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik 

membentuk suatu interaksi yang baik pula. Dari pemaparan diatas 

menandakan bahwa interaksi sosial di desa gupolo telah berjalan sangat baik 

hal ini disebabkan dari segala acara yang terdapat dalam desa tersebut salah 

satunya yaitu kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan dimana dalam kegiatan 

tersebut didalamnya banyak berbagai kegiatan. Sehingga melalui kegiatan 

tersebut tercipta berbagai kegiatan lainnya yang melibatkan banyak 

masyarakat diantaranya ziarah wali se-Ponorogo, kegiatan rutinan jamaah ibu 

fatayat, kegiatan sosial seperti santunan kepada anak yatim piatu.  

 

3. Deskripsi Hasil Kegiatan Rutinan Yasinan dan Tahlilan Untuk 

Meningkatkan Interaksi Sosial Masyarakat di Gupolo Kulon, Gupolo, 

Babadan, Ponorogo. 

Dari setiap perkara dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan pasti 

memiliki nilai manfaat dari hasil kegiatan tersebut. Seperti halnya dalam 

kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini selain memberi nilai pada spiritual 

bahwa dengan kegiatan ini juga memberikan manfaat pada sisi sosial. Adapun 

manfaat mengenai nilai sosial diantaranya mengenai interaksi sosial 

masyarakat, berkaitan dengan data penelitian tersebut salah satu wujud sikap 
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kerja sama antar anggota dalam kegiatan rutinan jamaah anak-anak sebagai 

berikut pendapat dari Bapak Singgeh Hariyadi, berikut penjelasannya: 

”Dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini tiap minggunya 

selalu ada pembagian tugas. Siapa yang bertugas adzan, memimpin 

tahlil, yang Bilal Jum’at, dan yang bertugas Muhadharah seperti itu. 

Dalam kegiatan ini juga ada yang mendapat tugas mengabsen serta 

yang mengurus uang arisan dan kotak amal. Sebelum kegiatan dimulai 

juga ada yang menyiapkan atau membawa peralatan-peralatan yang 

dibutuhkan saat kegiatan berlangsung. Jadi semua kerja sama, tidak 

hanya satu orang itu-itu saja yang mengurusi mbak.”106 

 

Tidak jauh berbeda dari menurut salah satu anggota yaitu Rhesma Nur 

Fadhilah mengenai sikap kerja sama anggota dalam kegiatan rutinan yasinan 

dan tahlilan, mengungkapkan bahwa: “Saling memenuhi kebutuhan yang 

diperlukan dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan sesuai dengan tugas 

masing-masing.”107 Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ahmad Sabidin, 

bahwa, “Menjalankan tugasnya sesuai tanggung jawab masing-masing mbak, 

seperti akan kegiatan peralatan sudah dipersiapan, sekretaris mengabsen 

sekaligus bendahara mengurusi uangnya. Kerjasama anak anak saat 

membantu mengeluarkan jajan atau konsumsi mbak.”108  

Dari berbagai pendapat informan di atas, hal tersebut didukung oleh 

data pengamatan pada hari kamis 12 maret 2020, bahwa nilai sikap kerja sama 

dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini sangat begitu baik. Semua 

bekerja sama, ada yang membawa sound dan peralatan lainnya yang 

dibutuhkan dalam kegiatan ini berlangsung. Ada pula yang mengurusi 

absensi, keuangan, serta ada pula yang besar mengomando yang kecil untuk 
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duduk rapi dan tidak ramai saat kegiatan dimulai.109 Hal ini juga didukung 

oleh data dokumentasi, bahwasannya dalam kegiatan rutinan ini juga 

dibentuk sebuah kepengurusan. Data tersebut terdapat dalam lampiran 9.110 

Sesuai dengan data di atas bahwa, wujud sikap kerja sama antar 

anggota terbentuk dengan adanya kegiatan rutinan ini. Setiap anggota 

mejalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan tugas yang sudah 

ditentukan. Untuk yang bertugas imam tahlil, adzan, bilal jumaat, 

muhadharah, serta yang menjadi sekretaris, bendahara, semua kerja sama. 

Tidak hanya satu orang saja yang berjalan, semua ikut andil dalam kegiatan 

rutinan tersebut. Sehingga dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

melalui kegiatan rutinan ini mampu menjadikan interaksi sosial antar anggota 

mampu menjadi lebih baik. Baik dari segi sikap kerja samanya. 

Begitu juga dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan jamaah 

Bapak-bapak, bentuk sikap kerja sama dalam kegiatan rutinan ini seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Muhammad Yackup, berikut penjelasannya, 

“Wujud dari sikap kerja sama ya dibentuknya susunan organisasi, dari ketua, 

sekretaris, dan bendahara. Ada pula jadwal giliran untuk menjadi imam dalam 

memimpin kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan.”111 

Dari kegiatan wawancara dengan berbagai informan di atas didukung 

dengan data hasil dokumentasi, foto yang dimaksud ada dilampiran 9 gambar 

2.1.112  
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Sedangkan nilai wujud kerja sama dalam kegiatan rutinan yasinan dan 

tahlilan jamaah Ibu-ibu sesuai yang disampaikan oleh Ibu Mutho’ifah, berikut 

penjelasannya: 

“Seperti tugas memimpin yasin dan tahlilan ini mbak, jadi tidak hanya 

satu orang saja yang memimpin kegiatan yasin ini. Melainkan 

diadakan secara bergiliran. Kalau tidak begitu nanti satu orang terus 

dan itu-itu saja mbak, maka yang juga punya kesempatan untuk 

memimpin yasin dan tahlilan.”113 

 

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Aning, bahwa: 

“Mendahulukan kepentingan bersama, dalam arti acara demi acara dilakukan 

bersama. Tidak mementingkan kepentingan pribadi.”114 Begitu juga yang 

disampaikan oleh Ibu Astin bahwa: “Menjalankan tugas masing-masing 

sesuai tugasnya, bekerjasama saat menurunkan komsumsi setelah acara 

yasinan selesai.” 

Tidak hanya dalam nilai interaksi sosial saja melainkan dengan 

interaksi sosial yang sudah terjalin baik dalam hubungan masyarakat maka 

tercipta pula hubungan nilai kesetiakawanan sosial. Nilai kesetiakawanan 

sosial yang dimana sikap saling menghasihi terhadap sesama, seperti halnya 

melalui kegiatan Rutinan Yasinan dan Tahlilan ini mampu membentuk sikap 

kesetiakawanan sosial yang antara lain bentuk rasa saling pengertian dan 

sikap peduli terhadap sesama. Saudari Rhesma Nur Fadhilah menjabarkan, 

berikut penjabarannya, “Saling membantu serta tanggap apabila ada yang 

membutuhkan bantuan. Lak missal tempatnya jauh, harus Makai motor atau 
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mobil, anak anak itu dibarengi yang besar-besar.”115 Sedangkan menurut 

Ahmad sabidin mengemukakan sebagai berikut pendapatnya, “Jika ada yang 

belum bisa bilal jumaat ya diajari yang besar besar. Lalu apabila tempat atau 

rumah pelaksanaan kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini jauh, maka anak-

anak kecil dibantu pergi ke yasinan dengan rombongan naik mobil, seperti itu 

mbak.”116 

Hasil wawancara di atas sejalan dengan pernyataan dari Bapak 

Singgih Hariyadi, pernyataan tersebut yaitu: 

“Apabila ada salah satu anggota yang tidak masuk maka tidak wajib 

membayar arisan, bisa didobel dibayar diminggu depan. Apabila 

dalam kegiatan yasin ini yang bertugas tidak masuk maka yang mejadi 

petugas kedua segera maju, seperti itu mbak. Kemudian, ya itu tadi 

mbak, ada uang arisan dan uang amal. Jika uang arisan itu nanti 

digunakan untuk membantu sebagai uang konsumsi. Apabila dari 

uang amal itu nanti dalam satu tahun sekali akan digunakan untuk 

membantu anggota atau yang lainnya yang sekiranya kurang mampu 

mbak.”117 

 

Apa yang disampaikan oleh informan di atas, didukung dengan 

adanya data hasil pengamatan pada hari kamis 12 maret 2020 bahwasannya, 

saat kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan tersebut berlangsung, ketika ada 

salah satu anggota yang saat itu bertugas muhadharah atau bilal jum’at atau 

yang lainnya. Akan tetapi tidak hadir karena ada halangan, maka nama yang 

kedua menggantikannya untuk mengisi acara tersebut.118 

Selanjutnya yang berkaiatan dengan nilai kesetiakawanan disini 

peneliti juga menggali informasi data tentang sikap pasrtisipasi sosial sesuai 
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yang disampaikan oleh saudara Ahmad Sabidin sebagai masyarakat adalah 

sebagai berikut. “Untuk menjaga sikap partisipasi sosial dengan setiap tahun 

mengadakan sejarah (Silaturahmi) ke kyai Se-Ponorogo sebagai bentuk 

partisipasi bersama dalam acara perayaan hari raya idul fitri.”119 Begitu pula 

Saudari Rhesma Nur Fadhilah pun juga menjabarkan dalam sudut 

pandangnya sebagai berikut, “Dalam sikap partisipasi sosial dengan diadakan 

arisan serta kotak amal, yang nanti arisan uangnya untuk kegiatan minggu 

depan.”120 

Dari hasil wawancara dengan Saudara Ahmad Sabidin dan Saudari 

Rhesma Nur Fadhilah diatas peneliti semakin mantap karena diperkuat 

dengan hasil wawancara Bapak Singgih Hariyadi selaku ketua jamaah anak-

anak. Beliau menjelaskan sebagai berikut, “Partisipasi sosialnya dengan 

merangkul anak-anak mbak, misalnya mengajak ngobrol, pokok kita yang 

besar-besar itu bergaul dengan yang kecil supaya yang kecil itu tetap aktif. 

Tidak diam saja.”121 Hal tersebut didukung dengan data hasil pengamatan 

pada hari kamis 12 maret 2020 bahwa nilai partisipasi anggota dalam kegiatan 

rutinan yasinan dan tahlilan ini sangat baik, semua berbaur. Apabila 

berangkat atau pulang kegiatan yang besar selalu menunggu yang kecil untuk 

berangkat bersama. Komunikasi dan nilai persaudaraan disini cukup jelas 

terlihat.122 
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Sedangkan mengenai sikap gotong royong anggota dalam kegiatan 

rutinan yasinan dan tahlilan ini seperti yang disampaikan oleh saudara Ahmad 

Sabidin sebagai berikut penjelasannya, “Pastinya iya mbak bisa menjaga 

sikap gotong royong, karena dalam kegiatan ini secara tidak langsung besar 

atau kecil selalu berjalan secara bergotong royong apabilagi jika ada sebuah 

acara dari kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan.”123 Begitu pula yang 

disampaikan oleh Rhesma Nur Fadhilah sebagai berikut, “Ya mbak tentu saja 

bisa menjaga gotong royong, karena dalam kegiatan yasin ini banyak acara 

yang dilaksanakan bersama, menyiapkan sesuatu keperluan dengan 

bersama.”124  

Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Bapak Singgeh Hariyadi 

bahwa melalui kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini mampu menjaga nilai 

sikap gotong royong bahkan mampu meningkatkannya, berikut 

penjelasannya, “Sangat terjaga mbak gotong royongnya, bahkan bisa saja 

mejadi lebih berkembang. Karena dalam kegiatan rutinan ini tidak lepas dari 

kegiatan yang melibatkan banyak orang, sehingga sudah terbiasa mereka akan 

saling berkerja sama-sama.”125 

Sikap saling tolong menolong antar sesama selalu tertuang dalam 

setiap acara yang diadakan dalam pelaksanaan kegiatan rutinan yasinan dan 

tahlilan ini. Begitu juga dengan sikap dalam rasa rela berkorban demi sesama. 

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Rhesma Nur Fadhilah. Berikut 
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penjelasannya, “Tolong menolongnya seperti menyiapkan sound untuk 

kegiatan yasin, serta membantu membawakan buku yasin dan tahlil.”126 

Begitu juga dengan sikap rela berkorban demi sesama, sebagai berikut: “Dari 

uang kotak amal setiap minggu tersebut akan digunakan untuk menjenguk 

anggota apabila ada yang sakit. Akan digunakan sebagai wujud bantuan bagi 

orang yang memang membutuhkan. Itu wujud rasa rela berkorbannya.127 Hal 

pemaparan di atas didukung oleh data hasil pengamatan pada hari kamis 

tanggal 12 maret 2020, bahwa dalam setiap kegiatan rutinan ini semua 

anggota memasukkan uang seikhalsnya dalam kotak amal, sebagai wujud 

saling meolong apabila dibelakang ada yang kesusahan.128  

Ahmad Sabidin pun mengutarakan mengenai sikap saling tolong 

menolong, sebagai berikut, “Langkah untuk menjaga sikap tolong menolong 

itu misalnya jauh. Ada yang tidak punya kendaraan ya dibarengi.”129 

Sedangkan dalam sikap rela berkorban, berikut penjelasannya, “Wujud dari 

rela berkorban yaitu tuan rumah menyediakan konsumsi untuk jamaah yang 

hadir”.130 Hal tersebut juga didukung oleh ungkapan dari Bapak Singgeh 

Hariyadi, berikut pengungkapannya: 

 “Setiap kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan dengan kegiatan adzan, 

imam tahlil, bilal jum;at, muhadharah itu selalu diberi jadwal dua 

orang setiap acara. Dengan harapan apabila dari salah satu nama yang 

tidak hadir maka nama yang satunya bisa menolong menggantikan di 

depan. Sehingga acara tetap berjalan dengan baik dan anak juga bisa 

saling membantu.”131 
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Sedangkan untuk sikap rela berkorban demi sesama yaitu dengan, 

“Diadakan seperti kotak amal keliling, dari situ nanti dapat digunakan untuk 

teman yang lain apabila sedang mendapat ujian atau musibah. Sebagai 

wujudnya rela berkorban”132 Selanjutnya langkah-langkah untuk 

meningkatkan sikap tanggung jawab melalui kegiatan Rutinan Yasin dan 

Tahlil ini Bapak Singgih Hariyadi mengemukakan sebagai berikut: 

“Jadi untuk semua anggota baik ketua dan yang lainnya itu memiliki 

tugas masing-masing. Jika anak SD itu adzan, SMP yang putri itu bilal 

jum’at dan yang putri itu muhadharah, SMA tahlil. Jadi semua 

memiliki tanggung jawab, apabila sewaktu-waktu mendapat tugas 

untuk tampil di depan maka siap nggak siap tetap harus siap. Semua 

harus bertanggung jawab atas tugas masing-masing.”133  

 

Sedangkan saudara Ahmad Sabidin mengungkapkan, berikut 

penjelasannya, “Itu anak anak itu diberi tugas bergilir. Yang besar tahlil, 

dibawahnya tugas bilal jumah, terus yang kecil adzan, dan yang putri 

muhadharah. Terus digilir setiap minggunya.”134 Hal tersebut diungkapkan 

juga oleh Saudari Rhesma Nur Fadhilah, berikut pengungkapannya: 

“Dalam kegiatan rutinan ini kana da berbaga acara ya mbak, seperti 

adanya jadwal imam tahlil, adzan, bilal jum’at, muhadharah. Bagi 

nama yang terdaftar sebagai petugas maka siyap tidak siyap harus 

bisa, harus bertanggung jawab atas tugasnya. Karena semua akan 

mendapat bagian untuk maju.”135 

 

Apa yang disampaikan oleh berbagai informan di atas, hal tersebut 

didukung dengan data pengamatan pada hari kamis tanggal 12 maret 2020 
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bahwa, dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini selalu terdapat jadwal 

setiap minggunya. Jadwal bagi yang bertugas menjadi imam yasin dan tahlil, 

ada yang bertugas adzan, bilal jum’at, ada pula yang bertugas muhadharah. 

Jadwal dalam setiap acara terdapat dua nama anggota, dengan tujuan apabila 

pada hari kegiatan tersebut ada salah satu yang tidak bisa hadir maka nama 

yang kedua sebagai penggantinya. Maka dari itu semua harus sudah siap.136 

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad 

Yackup mengenai menumbuhkan kesadaran dan kekompakan, berikut 

penjelasannya, “Biasanya kalau misalnya hari ini yasinan nggeh mbak, nanti 

habis maghrib disiarkan melalui speker musholla kalau nanti malam 

jadwalnya yasinan ngoten.” Begitu juga dalam menjaga kekompakan, berikut 

penjelasannya, “Ya itu tadi, biar kompak biar semua mengikuti kegiatan, saat 

jadwalnya Yasinan itu disiarkan di speker musholla biar semua tahu.”137 

Hal diatas juga didukung serta sejalan dengan yang dikemukakan Ina 

Widiyani, berikut penjelasannya, “Saya sering dengar itu kalau jadwalnya 

yasinan disiarkan di musholla. Agar yang lupa jadi ingat.” Sama halnya 

dengan menjaga nilai kekompakkannya, berikut penjelasannya, “Dengan cara 

disiarkan di musholla saat jadwalnya yasinan.”138 

Dari berbagai pendapat di atas dikuatkan oleh Bapak Moch. Yakub, 

berikut pendapatnya, “Saling pengertian misalnya kalau ada yang titip uang 

arisan kalau tidak bisa hadir, lalu ada yang membawakan sound ke rumah 
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yang ditempati yasinan, seperti itu.” Untuk sikap peduli terdapat sesama, 

berikut pendapatnya, “Sikap Peduli misalnya kalau saat kegiatan yasinan itu 

tuan rumah menyediakan konsumsi ngaten mbak.”139 

Sama halnya pada kegiatan Anak-anak pada bagian ini peneliti juga 

menggali data tentang sikap pasrtisipasi sosial, sikap gotong royong, sikap 

saling tolong menolong, dan rasa rela berkorban antar sesama. Diungkapkan 

oleh Ina Widyani, berikut penjelasannya, “Contohnya partisipai sosial saat 

ada musyawarah ya pimpinan musyawarahnya memberikan kesempatan ayo 

siapa yang mau usul dan sejenisnya seperti itu.”140 Dari pengungkapan 

saudara Ina Widyani ini di perkuat oleh pendapat Bapak Moch Yackup, 

berikut pendapatnya, “Contoh partisipasi sosial itu setiap tahun jamaah yasin 

mengadakan ziarah makam ke sesepuh se Ponorogo serta kalau maulud juga 

mengadakan kegiatan muludan di mushola seperti itu.141 

Ungkapan mengenai kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini yang 

memapu menciptakan bahkan mampu terjaga nilai saling gotong royong. Hal 

ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh saudara Niko Septa Arnanda, 

berikut ungkapannya, “Iya, dengan kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini 

sikap saling gotong royongnya sangat terjaga.”142 Hal tersebut juga 

diungkapkan oleh Bapak Moch Yackup, berikut penjelasannya, “Iya pasti 

mbak. Bapak-bapaknya menjadi kompak dan sikap gotong royong pun juga 

                                                           
139Lihat Transkip Wawancara nomor, 03/W/01-III/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini 
140Lihat Transkip Wawancara nomor, 07/W/05-VII/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini 
141Lihat Transkip Wawancara nomor, 03/W/01-III/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini 
142Lihat Transkip Wawancara nomor, 04/W/04-VII/2020 dalam lampiran hasil penelitian ini 



94 
 

 
 

terbentuk.”143 Diungkapkan pula oleh Ina Widyani, berikut 

pengungkapannya, “Iya mbak, sangat, sangat terjaga gotong royongnya.”144 

Kemudian langkah untuk meningkatkan nilai tanggung jawab melalui 

kegiatan Rutinan Yasin dan Tahlil ini diungkapkan oleh Bapak Moch. Yakub, 

berikut penjelasannya: 

“Ya tanggung jawabnya lebih pada yang dapat yasinan 2 minggu 

kedepan yang tuan rumahnya bertanggung jawab ngabari biar 

disiarkan dimushola, juga menyediakan tempat, jangan sampai lupa, 

lalu ada yang diberi tanggung jawab meganag uang, tulis-tulis, bawa 

buku yasin, dan juga bawa perlengkapan saond.”145 

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Saudara Niko Septa Arnanda, 

berikut pengungkapannya: “Ya tugasnya dibagi sesuai kesepakatan, ada yang 

mencatat, membawa uang, ngimami, membawa buku yasin dan sound.”146 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ina Widiyani, berikut tanggapannya, 

“Nggak ada langkah khusus sih mbak. Kan para orang tua pastinya sudah tau 

tugas dan tanggung jawab masing-masing. Misalnya ngimami dan 

sebagainya.”147 Dari pemaparan di atas didukung dengan data hasil 

pengamatan pada hari kamis 12 maret 2020, bahwa apa yang diungkapkan 

oleh beberapa informan di atas memang benar. dalam kegiatan ini untuk 

bagian yang mencatat sudah ada, ada yang membawa buku yasin, ada jadwal 

ngimami yasin, ada yang jadwal adzan, muhadharag, bilal, bahkan ketika 
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akan pelaksanaan kegiatan rutinan ini ada pula yang membawa atau 

mempersiapakan seperti saoun dan sebagainya.148 

Sedangkan dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan jamaah Ibu-

ibu kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan jamaah ibu-ibu ini sesuai yang 

disampaikan oleh Ibu Mutho’ifah mengenai nilai kesadaran, berikut 

penjelasannya: “Diadakannya acara satu tahun sekali seperti kegiatan sosial 

dari uang amal sama diadakan acara arisan mbak. Karena dengan acara arisan 

di dalam kegiatan rutinan yasinan ini mampu menjadikan jumlah jamaah 

anggota ibu-ibu lebih banyak dari pada sebelum adanya acara arisan.”149 

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Ibu Aning, bahwa: 

“Dibuatnya group WA untuk ibu-ibu guna untuk saling mengingatkan.”150 

Dikuatkan dengan pendapat dari Ibu Astin, berikut pendapatnya: “Itu mbak. 

Antar ibu ibu biasanya saling mengingatkan kalau jadwalnya yasinan.”151 

Ada pun ungkapan dari Ibu Mutho’ifah mengenai langkah yang digunakan 

agar kegiatan selalu berjalan dengan kompak, berikut penjelasannya, “Selalu 

menjaga komunikasi mbak, intinya kita berjalan bersama-sama. Berupaya 

agar kegiatan ini semakin baik lagi dengan mengadakan adanya kegitan sosial 

santunan untuk anak yatim piatu setahun sekali, serta mengikuti jamaah 

fatayat, serta ziarah makam se-Ponorogo.”152 Hal tersebut juga disampaikan 

oleh oleh Ibu Aning, berikut penjelasannya: 
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”Diadakannya berbagai acara, seperti kegiatan arisan, kegiatan sosial 

seperti itu mbak. Contohnya saja dari acara arisan, apabila salah satu 

tidak berangkat maka membayarnya dobel minggu depan. Sedangkan 

apabila sering tidak masuk kan membayarnya juga dobel banyak, dari 

itu maka ibu-ibu banyak yang berangkat. Dari itu secara tida langsung 

kegiatan sudah berjalan secara bersama-sama, berjalan dengan 

kompak.”153 

 

Begitu juga bentuk sikap saling pengertian antar anggota, sesuai 

dengan data pengamatan pada hari kamis 9 Juli 2020 bahwa dalam kegiatan 

ini ada salah satu yang tidak bisa hadir itu bukan suatu masalah dalam 

kegiatan rutinan. Apabila ada yang tidak bisa hadir untuk uang arisan tersebut 

ada yang dititipkan kepada tetangganya, dan apabila ada yang tidak hadir dan 

tidak menitip uang ke salah satu tetangganya maka pembayaran ini didobel 

dengan minggu depannya.154 Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu 

Mutho’ifah, berikut penjelasannya: 

”Apabila ada salah satu anggota yang tidak bisa hadir dalam kegiatan 

rutinan yasinan dan tahlilan ini maka uang arisan tiap minggunya itu 

dititipkan oleh tetangganya. Untuk tetangga yang dititipi pun juga 

tidak keberatan. Seperti contohnya lagi, apabila ada salah satu anggota 

yang namanya terpilih mejadi tempat kegiatan yasinan dan tahlilan 

untuk minggu depan dan ibu tersebut belum mau, maka dilakukan 

pengundian ulang. Karena ini tidak memaksa bahkan apabila ada yang 

meminta rumahnya untuk dibuat acara rutinan minggu depan itu pun 

tidak masalah.”155 

 

Hal ini didukung oleh data hasil pengamatan pada hari kamis 12 maret 

2020 bahwasannya, dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ibu-ibu ini 

pasti ada salah satu yang tidak bisa hadir karena suatu halangan. Dengan 

begitu ada yang menitipkan uang arisan tersebut ke salah satu tetangganya 
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yang dekat. Selain itu apabila dalam pengundian nama sebagai tempat 

kegiatan minggu depannya, jika nama tersebut yang terpilih belum bisa, maka 

akan diadakn pengundian yang kedua.156 

Disamping sikap yang saling pengertian antar anggota di dalam 

kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini juga terdapat langkah untuk 

menjadikan anggota sama belajar dengan sikap tanggung jawab. Sesuai 

dengan yang disampaikan oleh Ibu Astin, bahwa: “Ya ada yang bertugas 

ngimami, mimpin baca asmaul husna. Nulis. Dan sebagainya.”157 Hal tersebut 

diperkuat dengan penjelasan dari Ibu Mutho’ifah selaku ketua kegiatan, 

berikut penjelasannya:  

“Dibentuknya susunan organisasi mulai dari ketua dan seterusnya mbak. 

Namanya ketua harus bertanggung jawab atas anggotanya. Memimpin 

jalanya acara. Bendahara harus siap mengurus uang, baik uang arisan dan 

uang kotak amal. Dalam kegiatan ini apabila tidak berangkat maka tetap 

akan membayar uang arisan.”158 

 

Dengan sikap peduli terhadap kehidupan bersama, serta langkah 

dalam menjaga partisipasi sosial antar sesama, dan sikap gotong royong 

anggota dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan. Seperti yang 

disampaikan oleh Ibu Aning, berikut penjelasannya mengenai sikap peduli 

terhadap kehidupan bersama, “Contoh e kalau ada yang nitip uang arisan 

karena tidak bisa datang.”159 Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu 

Mutho’ifah, berikut pendapatnya, “Dari terkumpulnya uang kotak amal 
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dalam jangka satu tahun ini digunakan untuk acara sosial seperti santunan 

anak yatim, mejenguk yang sakit, serta acara ziarah makam seponorogo.”160 

Hal tersebut didukung dengan hasil data dokumetasi wawancara bersama 

ketua kegiatan, foto yang dimaksud ada dilampiran 9 gambar 2.2.161 

Langkah-langkah dalam menjaga partisipasi sosial antar sesama 

melalui kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini diungkapkan oleh Ibu Aning, 

berikut penjelasannya, “Dari uang amal lalu digunakan untuk diberikan 

kepada anak yatim piatu dan warga yang kurang mampu.”162 Hal tersebut juga 

disampaikan oleh Ibu Mutho’ifah, berikut penjelasannya, 

“Dalam kegiatan ini kan terdapat acara arisankan mbak. Uang arisan 

ini digunakan untuk konsumsi kegiatan yasin minggu depan. Ada juga 

kotak amal keliling yang nanti digunakan untuk mejenguk anggota 

yang sakit, kegiatan sosial seperti santunan kepada anak yatim piatu 

serta digunakan untuk ziarah makam ponorogo.”163 

 

Sedangkan untuk menjaga sikap gotong royong melalui kegiatan 

rutinan yasinan dan tahlilan ini disampaikan oleh Ibu Astin, berikut 

penjelasannya, “Sangat bisa mbak kalau menurut saya. Karena dengan 

kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini silaturahmi terjaga, komunikasi 

terjaga, hubungan antar sesama juga terjaga. Otomatis rasa gotong royongpun 

juga terjaga seperti itu mbak.”164 Dari berbagai pendapat di atas, dikuatkan 

dengan pendapat dari Ibu Aning, berikut penjelasannya, “Iya tentu saja selalu 
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terjaga mbak, karena dalam kegiatan ini secara tidak langsung sudah 

memberikan nilai kehidupan bersama.”165 

Dari penjelasan Ibu Astin serta Ibu Aning di atas, maka dikuatkan 

dengan penjelasan dari tanggapan Ibu Mutho’ifah. Bahwasannya dengan 

kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini mampu menjaga sikap gotong 

royong sesama anggota, karena dalam kegiatan rutinan ini selalu terdapat 

acara yang dimana semua untuk bekerja bersama, berikut penjelasannya, 

“Inshaallah sangat terjaga mbak, karena dalam kegiatan ini tidak semata-mata 

acara yasin dan tahlil begitu saja. Akan tetapi di dalamnya terdapat banyak 

acara yang dimana mampu membuat kita berjalan bersama-sama saling 

membantu.”166 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Data tentang Pelaksanaan Kegiatan Rutinan Yasinan dan Tahlilan 

Untuk Meningkatkan Interaksi Sosial Masyarakat di Desa Gupolo, 

Babadan, Ponorogo 

Kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan merupakan suatu acara dalam 

kegiatan manusia yang dimana kegiatan tersebut sudah mendarah daging dari 

dulu hingga sekarang, bahkan mampu menjadi adat dalam setiap kalangan 

masyarakat desa. Dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini bisa dilakukan 

baik secara mandiri maupun secara bersama-sama. Kegiatan rutinan ini dapat 

dilaksanakan di mushola, di masjid, bahkan dilaksanakan antar rumah warga. 

Majelis tahlil di Indonesia sangat bervariatif, dapat diselenggarakan kapan dan 

dimana saja. Bisa siang, sore, malam, atau pagi. Bisa dilaksanakan di Masjid, 

Mushola, Rumah atau dilapangan. Kegiatan ini tentu dilaksanakan secara rutin 

dalam setiap minggunya guna untuk meningkatkan nilai spiritual serta 

mengingat asma Allah Swt dengan secara berkumpul bersama-sama.  

Seperti yang disebutkan oleh Hamim Farhan dalam jurnalnya yang 

berjudul “Ritualisasi Budaya-Agama dan Fenomena Tahlilan-Yasinan Sebagai 

Upaya Pelestarian Potensi Kearifan Lokal dan Penguatan Moral Masyarakat.” 

Tahlilan itu berasal dari kata hallala, yuhallilu, tahlilan, artinya membaca 

kalimat “La> ila>ha illalla>h”. Di masyarakat NU sendiri berkembang 

pemahaman bahwa setiap pertemuan yang di dalamnya dibaca kalimat itu secara 
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bersama-sama disebut Majelis Tahlil. Majelis Tahlil di masyarakat Indonesia 

sangat variatif, dapat diselenggarakan kapan dan di  mana saja. Bisa pagi, siang, 

sore, atau malam. Bisa dimasjid, mushola, rumah, dan lapangan.  

Menurut Amru Almu’tasim dan Jerry Hendrajaya, dalam jurnalnya yang 

berjudul  “Tradisi Selamatan Kematian Nyatus Nyewu: Implikasi Nilai 

Pluralisme Islam Jawa” bahwa  Kegiatan ini merupakan sebuah tradisi tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Tradisi merupakan manifestasi dari 

pikir, rasa dan karsa. Islam membenarkan adanya pelaksanaan tradisi sepanjang 

tidak menimbulkan kemungkaran. Tradisi dapat digunakan sebagai salah satu 

metode dakwah. Salah satunya yaitu tradisi tahlilan dan yasinan. Tradisi dalam 

perspektif Islam terdapat beberapa nilai-nilai diantaranya nilai Sedekah, Nilai 

Ukhuwah Islamiyah, Nilai Tolong Menolong, Nilai Solidaritas, Nilai Akidah, 

Nilai Syariah, Nilai Akhlak 

Pembacaan surat yasin dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan 

memiliki keutamaan dibandingkan dengan surat-surat lain di dalam Al-Qur’an 

dapat pula diibaratkan dengan sebuah negara. Yang surat yasin adalah ibu kota 

dan jantung kotanya. Di dalam surat yasin, diatur dan ditentukan arah dan tujuan 

gerak laju kandungan-kandungan Al-Qur’an dan ke mana seharusnya umat Al-

Qur’an umat Islam menentukan visi dan misi kehidupannya. Tahlil berasal dari 

kata tahlil, yaitu pengucapan yang meng-Esakan Allah dengan kalimat La illaha 

ilallah (Tiada Tuhan Selain Allah). Karena hal ini merupakan lafad yang 

memiliki makna pengakuan totalitas akan sistem keyakinan seorang hamba 

terhadap Keesaan Tuhan, maka hal ini merupakan amalan baik dan merupakan 
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anjuran ajaran agama. Sebagian besar dijelaskan mengenai makna dan 

pengertian Tahlilan dan Yasinan yang sebagian besar memiliki keyakinan 

sebagai amalan baik yang perlu untuk dilaksanakan, baik secara pribadi atau 

secara bersama-sama sebagai bentuk ibadah kepada Allah. 

Menurut Sri Wulandari dalam jurnalnya yang berjudul “Makna Simbolik 

Dalam Tahlilan Masyarakat Gorontalo Di Desa Panggulo” bahwasannya Tahlil 

merupakan kegiatan yang telah dipahami di lingkungan masyarakat sebagai 

ritual dzikir yang dilakukan ketika ada seseorang yang meninggal dunia. tahlil 

ini sendiri sudah membudaya di Indonesia tetapi hanya sebagian masyarakat 

yang melakukannya, hanya pada masyarakat yang beragama Islam, seperti 

halnya tahlilan-tahlilan yang dilakukan di daerah lain. Menurut Daulima 

menyatakan bahwa prosesi tahlilan itu dikenal dengan hileyiya (doa arwah). 

Hileyiya dilakukan sesuai pada waktu yang telah ditentukan. 

Seperti halnya Di desa Gupolo, Babadan, Ponorogo ini juga menerapkan 

kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan. Mengenai kegiatan rutinan ini di desa 

Gupolo memiliki adat tersendiri. Dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini 

tidak dijadikan dalam satu majelis. Dalam arti kegiatan rutinan ini di bagi 

menjadi tiga kelompok jamaah yasin, diantaranya jamaah anak-anak, bapak-

bapak, serta jamaah dari kalangan ibu-ibu. Sehingga dalam setiap kelompok 

jamaah memiliki tradisi serta tahap-tahap yang hampir sama pula. 

Untuk kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan jamaah anak-anak ini 

dilaksanakan dalam seminggu sekali setiap hari kamis malam jumaat mulai dari 

setelah shalat maghrib sampai jam 20.00 WIB. Kegiatan rutinan yasinan dan 
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tahlilan jamaah anak-anak ini sudah berjalan sekitar 11 tahunan, karena kegiatan 

ini dilaksanakan dari mulai tahun 2008. Sedangkan untuk kegiatan rutinan 

yasinan dan tahlilan jamaah bapak-bapak ini dilaksanakan setiap dua minggu 

sekali hari senin malam jumaat. Dimulai dari setelah shalat isya sampai sekitar 

jam 21.00 WIB. Kegiatan rutinan jamaah bapak-bapak ini sudah berjalan sekitar 

2 tahunan, karena kegiatan ini dimulai sejak tahun 2018. Untuk kegiatan rutinan 

yasinan dan tahlilan dari jamaah ibu-ibu ini dilaksanakan setiap satu minggu 

sekali hari kamis malam jumaat. Kegiatan ini sudah berjalan sekitar 16 tahunan, 

karena kegiatan ini dimulai sejak tahun 2004. 

Selain itu dalam dalam menentukan tempat untuk kegiatan rutinan 

yasinan dan tahlilan ini dari jamaah anak-anak, bapak-bapak serta ibu-ibu 

kurang leih semua memiliki cara yang sama. Cara tersebut yaitu dengan 

diadakan acara arisan, dimana ketika salah satu nama anggota yang terpilih maka 

tempat kegiatan rutinan dilaksanakan di rumah anggota tersebut. sedangkan 

untuk rangkaian acara dalam setiap jamaah berbeda. Untuk kegiatan jamaah 

yasin dan tahlilan anak-anak yang pertama yaitu acara pembukaan, arisan, 

pembacaan yasin dan tahlilan, shalat isya berjamaah, shalawatan, bilal jumaat, 

muhadharah, mauidhah hasanah dari ketua kegiatan serta jika ada masalah yang 

harus dimusyawarahkan maka diadakan musyawarah bersama, selanjutnya  

istirahat dan yang terakhir penutup. 

Sedangkan untuk jamaah yasin dan tahlilan bapak-bapak ini tahap acara 

yang pertama sampai akhir yaitu pertama arisan, acara pembacaan yasin dan 

tahlilan, acara pembacaan tafsir yasin, jika ada masalah maka diadakan 
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musyawarah bersama sebelum kegiatan ditutup, acara istirahat, dan yang 

terakhir penutup. Untuk kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan dari jamaah ibu-

ibu ini acara yang pertama yaitu acara pembacaan yasin dan tahlilan, pembacaan 

asmaul husna, arisan, diadakan musyawarah jika ada masalah yang perlu 

dimusyawarahkan bersama, apabila tidak ada istirahat dan langsung acara 

penutuan pulang.  

Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan tentu memiliki tujuan, terdapat 

manfaat dan keutamaannya. Secara garis besar kegiatan rutinan yasinan dan 

tahlilan ini baik dari jamaah anak-anak, bapak-bapak, serta anak-anak semua 

sudah terlaksana dengan rutin dan baik sesuai dengan prosedur masing-masing 

dari setiap jamaah yang sudah disepakati bersama. Tujuan dalam kegiatan ini 

tentu untuk meningkatkan nilai keagamaan masyarakat serta memperkuat nilai 

sosial untuk menjadi manusia lebih baik. Adapun keutamaan kegiatan ini secara 

agama. Dari segi agama dari kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini mampu 

meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan, menenangkan jiwa, mendapat 

pahala yang besar, mendapat pengampunan besar, mendapat kebahagiaan dunia 

akhirat.  

 

B. Analisis Data tentang Problematika Kegiatan Rutinan Yasinan dan 

Tahlilan Untuk Meningkatkan Interaksi Sosial Masyarakat di Desa 

Gupolo, Babadan, Ponorogo.   

Dalam sebuah perkumpulan antara orang dengan orang yang membentuk 

sebuah organisasi baik dalam lingkup kecil maupun besar tentu memiliki 
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mencapai tujuan bersama. Sudah menjadi hal yang biasa apabila di dalamnya 

terdapat suatu perbedaan dalam berpendapat. Terdapat suatu permasalahan baik 

secara kecil maupun besar. Semua perkara tersebut kembali lagi pada pihak 

dalam kelompok tersebut dalam mencari solusinya. 

Terdapat upaya dalam memecahkan suatu masalah. Sudah menjadi adat 

dalam setiap perkumpula apabila terdapat suatu perkara tetap untuk dipecahkan 

bersama dengan melalui kegiatan musyawarah. Seperti halnya dalam kegiatan 

rutinan yasinan dan tahlilan ini dengan begitu dapat dilakukan dengan acara 

musyawarah dalam setiap akhir acara. Selanjutnnya juga terdapat nilai dalam 

meminimalisisr suatu masalah seperti halnya apabila dalam kegiatan rutinan 

yasinan dan tahlilan ini bersamaan dengan acara yang lain maka acara kegiatan 

rutinan ini diganti di hari yang lain, entah itu diajukan atau diundurkan. Bahkan 

pernah untuk dilaksanakan dalam hari yang sama dijam yang berbeda, semua 

sesuai dengan hasil kesepakatan dari musyawarah bersama anggota.  

Sedangkan apabila acara rutinan tersebut bersamaan dengan hujan maka 

acara tetap berjalan meskipun anggotanya tidak begitu lengkap dibanding 

dengan hari biasanya. Namun, apabila bertepatan dengan hujan yang lebat 

ditambah dengan mati lampu maka hal seperti itu terpaksa kegiatan rutinan 

yasinan dan tahlilan diundur terlebih dahulu, yang dimana kegiatan tersebut akan 

dilaksanakan dilain hari. Apabila ada pergantian hari, itu tetap diganti dihari 

yang lain, yang terpenting tetap dilaksanakan dalam satu minggu sekali untuk 

jamaah anak-anak dan jamaah Ibu-ibu  serta dua minggu sekali bagi jamaan 

yasin Bapak-bapak. 
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Apabila suatu ketika terdapat suatu permasalahan maka selalu diadakan 

acara musyawarah bersama diakhir kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan. Semua 

berhak dalam menyampaikan suatu pendapatnya, dengan tindakan akhir dalam 

pengambilan keputusan tidak diambil dengan satu sudu pandang saja. Melainkan 

sebuah keputusan yang diambil sesuai dengan kesepakatan bersama. Seperti 

halnya dalam meminimalisir suatu permasalahan. Ketika waktu pelaksanaan 

kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini bersamaan dengan acara yang lain 

maka, kegiatan rutinan ini diganti dihari yang lain. Tetap satu minggu sekali atau 

dua minggu sekali kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini tetap terlaksana. 

Dalam memunculkan semangat dalam persaingan sehat, tentu dengan 

memunculkan berbagai kegiatan yang membangun rasa semangat anggota.  

Namanya sebuah organisasi kegiatan yang dimana di dalamnya banyak 

orang yang memiliki banyak pendapat, apabila dalam bermusyawarah terdapat 

banyak pendapat hal tersebut tetap ditampung, akan tetapi tetap diadakan 

votting. Pengambilan suara terbanyak, jadi tidak hanya pengambilan keputusan 

secara sepihak. Seperti halnya dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan yang 

bertepatan dengan keadaan Covid-19 yang terjadi saat ini. Untuk dilaksanakan 

kegiatan tersebut juga perlu dilaksanakan musyawarah bersama. Dengan 

beberapa minggu diliburkan maka kegiatan akan dilaksanakan kembali, ketika 

keadaan lebih membaik kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan tetap dilaksanakan 

kembali dengan mematuhi protokol kesehatan.  

Seperti yang dijelaskan dalam teori di Bab II bahwa pentingnya prinsip-

prinsip serta hukum dalam bermasyarakat dalam Islam dianjurkan bersikap 
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saling menghormati, saling menghargai, tolong menolong dalam kebaikan, 

toleransi, menjunjung tinggi akhlak mulia. Jika dilaksanakan secara konsisten 

dan baik, maka akan mendatangkan manfaat dan kesejahteraan dalam 

bermasyarakat. 

 

C. Analisis Data tentang Hasil Kegiatan Rutinan Yasinan dan Tahlilan untuk 

Meningkatkan Interaksi Sosial Masyarakat di Desa Gupolo, Babadan, 

Ponorogo. 

Dengan melalui kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan yang terdapat di 

Desa Gupolo selain untuk meningkatkan nilai spiritual masyarakat kegiatan ini 

juga mampu menciptakan, mempertahankan bahkan mampu meningkatkan nilai 

sosial masyarakat. Diantara keutamaan dari kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan 

ini dalam segi nilai spiritual ialah; Meningkatkan kualitas keimanan dan 

ketaqwaan, menenangkan jiwa, mendapat pahala yang besar, mendapat 

pengampunan yang besar, mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Sedangkan 

dalam segi nilai sosial diantaranya; Menyambung tali silaturahmi, mempererat 

tali persaudaraan, disukai banyak orang. 

Melalui setiap acara dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini 

mampu menjalin hubungan sosial antar masyarakat yaitu dengan terciptanya 

interaksi sosial yang lebih baik lagi. Perkara interaksi sosial sangat memiliki 

kedudukan yang sangat penting, karena interaksi sosial ini merupakan kunci 

utama dalam berhubungan sosial berhubungan dengan manusia yang lain. 

Menjadi kunci utama dalam berorganisasi hidup dalam bermasayarakat. Apabila 
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hanya fisik yang berhadapan tanpa ada komunikasi yang saling memberi 

pengaruh atau saling mempengaruhi. Maka, tidak akan menghasilkan sebuah 

interaksi sosial. Di sini interaksi sosial sangat penting kedudukannya dalam 

hubungan masyarakat. Dalam bermasyarakat tidak lepas dari kegiatan interaksi 

sosial, interaksi sosial yang menjadi penghubung antara individu satu dengan 

individu lainnya. 

Pada hakekatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa 

hidup secara mandiri, tentu sangat membutuhkan orang lain. Hubungan manusia 

satu dengan yang lain dalam satu lingkup lingkungan dengan memiliki tujuan 

yang sama dalam kehidupan maka ini yang dinamakan masyarakat yang hidup 

dalam perkumpulan.  

Menurut Abdul Latif dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Berbasis 

Nilai Kemasyarakatan bahwa masyarakat bisa diartikan sebagai sekumpulan 

orang yang hidup di suatu wilayah yang memiliki aturan atau norma yang 

mengatur hubungan satu sama lain. Pola hubungan antar individu dalam 

masyarakat tersebut pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang diakui bersama dan 

diabadikan dalam norma dan aturan yang pada umumnya tidak diverbalkan. 

Dengan demikian masing-masing individu diharuskan untuk menjunjung tinggi 

nilai-nilai tersebut sehingga tercipta suatu hubungan sosial yang relatif stabil. 

Omar Mohammad al-Toumy al-Syaibany berpendapat bahwa 

masyarakat adalah sebagai tempat di mana individu dan kelompok berinteraksi, 

menjalin hubungan sesamanya, di mana usaha terpadu, saling memahami dan 

menyatakan rasa masing-masing. Motivasi dan kebutuhan dapat dipenuhi, 
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masing-masing mempelajari dan menghayati nilai, tradisi, sikap, ciri budaya, 

dan lain-lain. Semasa berinteraksi inilah individu dan kelompok perlahan-lahan 

membina kesatuan sehingga sampai terwujud satu kesatuan ummah dan insan 

sejagad. 

Dalam setiap perkumpulan manusia tentu tejadinya pertemuan hingga 

menciptakan hubungan komunikasi antar sesama. Mengenai arti interaksi sosial 

sesuai dengan yang dipaparkan oleh Walgito di dalam jurnalnya di Bab dua yang 

berjudul kemampuan interaksi sosial antara remaja yang tinggal di pondok 

dengan yang tinggal bersama keluarga. bahwa  interaksi sosial adalah hubungan 

antar individu satu dengan individu lain. Dengan hubungan saling timbal balik 

serta saling memberikan pengaruh satu sama lain. Sama halnya yang disebutkan 

oleh Robertson dalam jurnalnya yang berjudul “Ritualisasi Budaya-Agama dan 

Fenomena Tahlilan-Yasinan Sebagai Upaya Pelestarian Potensi Kearifan Lokal 

dan Penguatan Moral Masyarakat”. Yang pada intinya ritus ini dapat 

memperkuat ikatan-ikatan sosial tradisional diantara individu-individu.  

Sebagaimana disebutkan oleh Umi Hanik dan Moh Trumudi yang telah 

dipaparkan pada bab II dalam jurnalnya yang berjudul “Slametan sebagai simbol 

harmoni dalam interaksi sosial agama dan budaya masyarakat desa tanon 

kecamatan papar kabupaten Kediri”. Pada dasarnya interaksi sosial merupakan 

dasar dari semua bentuk proses aktivitas sosial. Merupakan kunci dalam 

kehidupan sosial. Apabila hanya fisik yang berhadapan tanpa ada komunikasi 

yang saling memberi pengaruh atau saling mempengaruhi. Maka, tidak akan 

menghasilkan sebuah interaksi sosial.  
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Sesuai dengan teori yang dipaparkan di bagian Bab dua bahwa terdapat 

syarat-syarat terjadinya sebuah interaksi sosial diantaranya yaitu pertama adanya 

kontak sosial dan yang kedua adanya komunikasi. Dalam sebuah kontak sosial 

tersebut memiliki makna secara bahasa latin “Con”  yang berarti bersama-sama 

dan “Tanga” yang berarti menyentuh. Jadi secara hariah kontak bersama-sama 

menyentuh. Bukan suatu syarat kontak harus bertemu secara langsung dengan 

menyentuh, berjabat tangan akan tetapi bisa melalui telepon, mengirim kabar 

melalui surat. Sama halnya dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan selalu 

bertemu secara langsung dalam setiap acara rutinan ini saling berjabat tangan 

ketika setiap datang maupun ketika akan pulang. Mengenai adanya kontak sosial 

terdapat sisi nilai negatifnya dan positifnya. Mengenai nilai sisi negatifnya 

dalam kontak sosial yaitu adanya sebuah pertentangan bahkan memicu pada 

pada tidak terjadinya suatu interaksi sosial. 

Sedangkan untuk sisi nilai positifnya dari kontak sosial tersebut antara 

lain terjalinnya nilai sosial, nilai kemasyarakatan antar anggota, seperti halnya 

dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini terjalinnya nilai kerja sama antar 

anggota. Seperti yang menjadi imam dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan 

ini tidak cukup hanya satu orang saja yang mengimami, akan tetapi semua 

mendapat giliran, dengan begitu semua akan belajar menjadi imam atau 

pemimpin dalam acara yasinan dan tahlilan yang secara otomatis akan lebih fasih 

dalam bacaan yasin dan tahlilnya. Selain itu tujuannya ialah apabila imam 

kegiatan tidak bisa hadir maka yang lain mampu menggantikan, sehingga 

kegiatan tetap berjalan dengan baik. Dengan hal seperti ini secara tidak langsung 
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sudah menjalin hubungan dalam nilai kerja sama. Ketika acara rutinan akan 

dimulai maka secara spontan semua anggota menyiapkan apa-apa yang 

dibutuhkan dalam acara tersebut, sehingga begitu terlihat kerja samanya tidak 

hanya terpaku pada seorang pemimpin seperti ketua kegiatan. 

Apabila yang pertama mengenai kontak sosial maka yang kedua yaitu 

mengenai komunikasi. Dalam setiap hubungan interaksi sosial selalu terdapat 

perkumpulan manusia atau masyarakat yang disitu terdapat pihak yang 

meyampaikan pesan serta pihak yang menerima pesan. Pihak yang 

meyampaikan pesan disebut dengan komunkator dan yang menerima pesan 

dinamakan dengan komunikasi. Dalam suatu komunikasi terdapat suatu upaya 

di dalam penyampaian pesan atau berita dari satu pihak ke pihak yang lain 

sehingga di dalam kegiatan tersebut menciptakan pemahaman secara bersama. 

Mengenai komunikasi ini dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan berupa 

adanya pesan dari ketua kegiatan dalam setiap akhir acara, seperti halnya 

penyampaian hasil dari uang kotak amal. Dimana uang tersebut akan digunakan 

kegiatan sosial seperti santunan kepada yang kurang mampu, atau disalurkan 

kepada anak yatim piatu, serta selalu ada acara ziarah makam seponorogo. 

Dari pemaparan mengenai syarat terjadinya interaksi sosial bahwa 

kontak sosial dan komunikasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan 

dalam berinteraksi. Apabila hanya bertemu kontak saja tanpa tercipta sebuah 

komunikasi maka tidak akan terjadi sebuah timbal balik. Mengenai pemaparan 

syarat terjadinya interaksi sosial dengan begitu bahwa interaksi sosial sangat 

penting kedudukannya dalam hubungan masyarakat. Dalam bermasyarakat tidak 
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lepas dari kegiatan interaksi sosial, interaksi sosial yang menjadi penghubung 

antara individu satu dengan individu lainnya. Islam membina serta mengajarkan 

mengenai nilai interaksi antar umat beragama, untuk mengamalkan agama dan 

menyakini sesuai dengan keyakinannya maka Islam mengajarkan untuk 

memberi tempat kepada umat beragama lain. 

Adapun ciri-ciri dalam interaksi sosial, proses interaksi sosial dalam 

hubungan masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Pertama adanya dua 

orang pelaku atau lebih. Kedua adanya hubungan timbal balik antar pelaku. 

Ketiga diawali dengan adanya kontak sosial baik secara langsung. Keempat 

mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Bahwasannya interaksi sosial terjadi 

antara satu orang atau lebih yang di dalamnya terjadi suatu komunikasi. Dalam 

sebuah interaksi sosial tentu saja ada pihak yang terlibat di dalamnya, dan 

tentunya manusialah yang menjadi peran utama dalam terjalinnya sebuah 

interaksi sosial. 

Dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini mampu melatih serta 

menciptakan nilai kerja sama antar anggota. Dalam kegiatan yasinan ini tidak 

mungkin seorang ketua akan berjalan sendiri, tentu itu hal yang mustahil dalam 

sebuah organisasi, tentu harus ada nilai kerja sama antara ketua dengan 

anggotanya. Nilai kerja sama ini tertuang dengan saling bergantian dalam 

mengimami kegiatan yasinan, disusun suatu struktur kepengurusan sehingga 

terdapat pihak bendahara yang mengurusi keuangan, sekretaris mengurusi 

absensi, serta sebagai anggota yang sama-sama saling menyiapkan keperluan 

dalam kegiatan yasinan.  
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Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan dalam teori mengenai bentuk-

bentuk dari interaksi sosial. Dilihat dari sudut subjeknya bahwa interaksi ini 

dilakukan melalui interaksi antar orang perorangan, interaksi orang dengan 

kelompoknya, serta interaksi antar kelompok. Apabila dilihat dari segi caranya 

yaitu interaksi secara langsung seperti halnya berjabat tangan ketika datang 

atupun pulang saat kegiatan rutinan yasinan, bahwa kegiatan rutinan yasinan ini 

dilaksanakan secara langsung dengan tatap muka, jadi tidak dilaksanakan secara 

online.  

Sedangkan interaksi yang dilihat dari bentuknya antara lain nilai 

kerjasama, persaingan, pertikaian, serta akomodasi. Tentu saja dalam 

pelaksanaan kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan selalu mengalir nilai kerja 

samanya, karena didalam sebuah organisasi bahwa antara ketua serta anggota 

harus saling bekerja sama sehingga mudah dalam mencapai tujuan bersama. 

Untuk konsep mengenai persaingan, persaingan ini misalnya seperti berlomba-

lomba dalam menunjukkan kemampuan dalam kegiatan yang terdapat rutinan 

yasinan. Seperti halnya latihan Muhadharah, latihan adzan, latihan menjadi iman 

shalat berjamaah isya. Maka setiap anak selalu berlomba-lomba agar mampu 

menampilkan yang terbaik dan memuaskan. 

Setelah tercipta interaksi sosial yang baik maka, akan terjalin hubungan 

persaudaraan yang baik pula. Dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini 

tentu saja menciptakan hubungan tatap muka menciptakan sebuah komunikasi 

timbul adanya hubungan timbal balik hingga terjalin silaturahmi yang baik. 

Menurut Robertson dalam jurnalnya yang berjudul “Ritualisasi Budaya-Agama 
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dan Fenomena Tahlilan-Yasinan Sebagai Upaya Pelestarian Potensi Kearifan 

Lokal dan Penguatan Moral Masyarakat”, yang pada intinya ritus ini dapat 

memperkuat ikatan-ikatan sosial tradisional diantara individu-individu. Dalam 

pandangan Islam, bahwasanya silaturahmi akan memberikan pengaruh atau 

dampak baik dari aspek ilmu teologis atau sosiologis. Ketika silaturahmi akan 

semakin mengkokohkan keimanan seseorang karena memang benar jika 

manusia dilahirkan guna untuk menjadi masyarakat yang berguna serta 

diciptakan Tuhan untuk saling bahu membahu, hal ini merupakan dampak dari 

aspek ilmu teologis.  

Secara garis besar kesetiakawanan merupakan perasaan saling mengasihi 

sebagai makhluk sosial untuk bersatu mencapai tujuan dalam kehidupan 

bersama. Kesetiakawanan merupakan sikap di mana saling mengasihi, saling 

menolong dalam hal kebaikan, saling membantu jika ada yang merasa 

kesusahan, saling menyayangi sebagai saudara. Bahwasannya dalam Islam 

dijelaskan bahwasannya manusia Islam adalah layaknya bersaudara kandung. 

Dalam Islam mengumpamakan orang Islam tersebut seperti satu jiwa. Apabila 

satu anggota badan ada yang sakit, maka anggota yang lainnya juga akan 

merasakan sakit pula. Sebagai umat Islam sangat penting untuk membangun 

nilai kesetiakawanan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fitrah manusia yang 

tidak bisa hidup secara mandiri yang selalu membutuhkan orang lain maka, 

penting untuk membangun hubungan yang baik pula. 

Dengan hakikat bahwa manusia yang tidak mampu hidup secara mandiri 

dengan pasti bahwa manusia selalu membutuhkan orang lain, hal tersebut 
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tertuang dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan seperti apabila terdapat 

salah satu anggota yang tidak bisa hadir dalam acara rutin dikarenakan ada 

halangan, maka seperti uang untuk kotak amal atau uang arisan tersebut dapat 

dititipkan dengan tetangga yang lainnya. Selain hal tersebut, apabila akan pergi 

ke acara selalu saling menunggu, mengajak, bahkan apabila terjadi pergantian 

jadwal kegiatan rutinan itu tetap saling mengingatkan. Dapat terlihat bahwa 

hubungan sosial dalam lingkungan masyarakat tidak semudah dibentuk. Tentu 

harus terjalin setiap harinya sehingga terjadi pembiasaan sehingga terlahir 

hubungan yang leih baik. 

Seperti yang dipaparkan oleh salah satu tokoh yaitu Menurut 

pengungkapan Fatchan bahwasannya membangun kesetiakawanan sosial 

tidaklah bisa didapatkan melalui jalan secara instan, tetapi harus melewati proses 

pembiasaan. Jadi di dalam membangun kesetiakawanan sosial ada proses yang 

bekerja dalam pembentukan identitas perilaku, pembentukannyapun tidak secara 

spontanitas, tetapi harus membutuhkan proses yang memperhitungkan evaluasi 

dan penilaian secara komprehensif. 

Dari berbagai bentuk-bentuk nilai dari kesetiakawanan sosial yang 

dijelaskan di atas bahwa dengan begitu nilai persaudaraan memiliki kedudukan 

yang sangat penting dalam Islam. Tidak akan terbentuk suatu masyarakat dan 

bangsa yang jaya jika di dalamnya tidak ada semangat gotong royong, semangat 

kerja sama dalam kehidupan kebersamaan. Dengan itu nilai persaudaraan 

merupakan penyangga bagi tatanan yang kukuh dalam masyarakat. Seperti 

halnya dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan ini, bahwa di dalam kegiatan 
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ini terdapat berbagai acara dimana acara tersebut mampu mejadikan nilai 

persaudaraan antar sesama semakin kuat. Seperti halnya di dalam kegiatan 

rutinan yasinan dan tahlilan ini terdapat nilai kebersamaan bersama, gotong 

royong, sikap tanggung jawab, saling pengertian, rasa peduli terhadap kehidupan 

bersama, sikap saling tolong menolong, rasa berkorban demi sesama, serta sikap 

membela dalam hal yang kurang baik. 

Dalam setiap kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan dalam setiap 

minggunya selalu terdapat acara arisan serta terdapat kotak amal keliling. Dari 

uang arisan ini guna sebagai bentuk kerja sama untuk meringankan beban 

sesama. Dari uang arisan ini digunakan sebagai uang konsumsi.  Selain itu dari 

uang kotak amal ini digunakan sebagai acara setiap satu tahun sekali, yaitu acara 

kegiatan sosial antara lain diberikan kepada anak yatim piatu serta diberikan 

kepada yang benar-benar membutuhkan. 

Jadi, berdasarkan analisis yang terkait dengan hasil kegiatan rutinan 

yasinan dan tahlilan untuk meningkatkan interaksi sosial masyarakat. Dengan 

adanya kontak sosial serta komunikasi dalam setiap kegiatan rutinan yasinan dan 

tahlilan dalam setiap minggunya. Dengan kontak secara langsung serta terjalin 

suatu komunikasi bersama sehingga terjalin hubungan timbal balik. Dengan 

begitu hubungan sosial antar masyarakat semakin terikat, khususnya interaksi 

sosial antar masyarakat. Dengan berbagai acara di dalamnya sehingga mampu 

menciptakan nilai kerja sama antar anggota, sikap saling menghargai dalam 

bermusyawarah dalam pengambilan keputusan bersama. Dengan begitu nilai 
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interaksi sosial serta nilai kesetiakawanan sosial masyarakat menjadi lebih baik 

lagi, serta memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakt. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan yakni tentang upaya 

meningkatkan interaksi sosial antar masyarakat melalui kegiatan rutinan yasinan 

dan tahlilan di Desa Gupolo, Babadan, Ponorogo. 

1. Pelaksanaan kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan di desa Gupolo di bagi 

menjadi dalam 3 jamaah, diantaranya jamaah bapak-bapak, Ibu-ibu, serta 

jamaah anak-anak. Untuk jamaah Bapak-bapak dilaksanakan dua minggu 

sekali setiap hari senin malam selasa mulai dari setelah shalat isya sampai 

pukul 21.00 WIB. Rangkaian kegiatan di dalamnya antara lain pertama 

arisan, pembacaan yasin dan tahlil, pembacaan tafsir yasin, lalu dilanjutkan 

istirahat dan penutup. Untuk jamaah Ibu-ibu dilaksanakan satu minggu sekali 

setiap hari kamis malam jumaat dari mulai setelah shalat isya sampai pukul 

21.00 WIB. Rangkaian kegiatan di dalamnya antara lain pembacaan yasin dan 

tahlil, asmaul husna, arisan, istirahat dan penutup. Pada jamaah anak-anak 

dilaksanakan satu minggu sekali setiap hari kamis malam jumaat dari mulai 

setelah shalat Maghrib sampai pukul 20.00 WIB. Rangkaian kegiatan yang 

pertama pembukaan, arisan, pembacaan yasin dan tahlil, adzan, shalat isya 

berjamaah, shalawatan, bilal jumaat, muhadharah,  mauidzah hasanah, 

istirahat, penutup. 
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2. Problematika dalam kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan untuk 

meningkatkan interaksi sosial masyarakat di Gupolo, Babadan, Ponorogo. 

Problematika dalam pelaksanaan kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan seperti 

halnya pergantian jadwal kegiatan yang bertepatan dengan kegiatan yang 

lainnya. Pelaksanaan kegiatan yang bertepatan dengan hujan lebat maka 

jadwal kegiatan diajukan atau diundurkan bahkan bisa dilaksanakan secara 

bersamaan dalam satu hari dijam yang berbeda. Serta banyaknya pendapat 

mengenai penyaluran uang kotak amal serta uang arisan. 

3. Hasil kegiatan rutinan yasinan dan tahlilan untuk meningkatkan interaksi 

sosial masyarakat di Desa Gupolo, Babadan, Ponorogo bahwa dengan adanya 

kegiatan rutinan yang diadakan secara bersama sehingga menciptakan 

interaksi sosial masyarakat yang semakin erat dan baik, diantaranya yaitu 

dengan adanya program pertemuan seperti halnya kegiatan rutinan yasinan 

dan tahlilan, acara muslimatan secara rutin, acara rutinan ziarah makam 

seponorogo, acara rutinan kegiatan sosial seperti santunan kepada anak yatim 

piatu serta memberi bantuan terhadap sesama yang membutuhkan. Selain 

terciptanya interaksi yang baik juga mampu melahirkan hubungan 

persaudaraan yang baik pula. Seperti halnya sama-sama dalam menyiapkan 

kebutuhan dalam kegiatan rutinan, menjenguk salah satu anggota yang 

apabila tertimpa musibah, bertanggung jawab atas tugas yang diamanatkan 

seperti dibentuknya kepengurusan. Adanya acara arisan serta uang kotak amal 

yang dimana uang tersebut sebagai bukti kepedulian terhadap kehidupan 

bersama yang digunakan sebagai konsumsi dalam kegiatan rutinan yasinan 



120 
 

 
 

dan tahlilan sedangkan uang kotak amal digunakan sebagai kegiatan sosial 

dalam satu tahun sekali.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan ialah 

selalu berusaha untuk menjadi golongan masyarakat yang selalu bekerja sama, 

bergotong royong dalam setiap keadaan, situasi dan kondisi dengan nilai yang 

positif. Pada hakikatnya manusia sebagai masyarakat baik dari golongan anak 

kecil, remaja, dewasa sampai orang tua sekali pun semua tidak bisa hidup secara 

mandiri, tentu semua membutuhkan orang lain. 
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