
TRADISI PEMBACAAN SURAT AL-FA<TIH{AH DAN AL-BAQARAH 

 ( Kajian Living Qur’an di PPTQ ‘Aisyiyah, Ponorogo )  

 

SKRIPSI  

 

Oleh: 

ROCHMAH NUR AZIZAH 

NIM. 210 412 028 

 

Pembimbing: 

Dr. AKSIN, SH. M.Ag 

 

 

JURUSAN USHULUDDIN DAN DAKWAH 

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR 

STAIN PONOROGO 

2016 



TRADISI PEMBACAAN SURAT AL-FA<TIH{AH DAN  

AL-BAQARAH 

[ Kajian Living Qur’an di PPTQ ‘Aisyiyah, Ponorogo ] 

 

SKRIPSI  

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo Untuk 

Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana 

Ushuluddin 

 

 

 

Oleh: 

ROCHMAH NUR AZIZAH 

NIM. 210 412 028 

 

Pembimbing: 

Dr. AKSIN, SH. M.Ag 

 

 

JURUSAN USHULUDDIN DAN DAKWAH 

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR 

STAIN PONOROGO 

JANUARI 2016 

ii 
 



LEMBAR PERSETUJUAN  

 

Skripsi atas Nama Saudara: 

Nama   : ROCHMAH NUR AZIZAH 

NIM   : 210 412 028 

Jurusan  : Ushuluddin dan Dakwah 

Program Studi : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

Judul : TRADISI PEMBACAAN SURAT AL-FA<TIH{AH DAN AL-

BAQARAH (Kajian Living Qur’an di PPTQ ‘Aisyiyah, 

Ponorogo) 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah 

Pembimbing   

 

Dr. AKSIN, SH, M.Ag    Tanggal, 07 Maret 2016 

NIP.197457012005011004 

 

 

Mengetahui,  

Ketua Program Studi 

Ilmu AL-Qur’an dan Tafsir 

STAIN Ponorogo 

 

 

Irma Rumtianing U.H, M.SI 

NIP.1974021719990320001 

 

 

iii 
 



 

KEMENTERIAN AGAMA 

SEKOLAH TINGGI ISLAM NEGERI 

(STAIN) PONOROGO 

 

PENGESAHAN 

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo pada : 

 Hari : Senin 

  Tanggal : 14 Maret 2016 

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh 

gelar Sarjana Ushuluddin dalam bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, pada: 

 Hari  :  

  Tanggal  :  

 

      Ponorogo, …………………. 2016 

      Mengesahkan, 

      Ketua STAIN Ponorogo 

 

 

      Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M, Ag 

      NIP.195705061983032002 

 

Tim Penguji  : 

Ketua Sidang  : Dr. H. Moh.Munir, M.Ag (  )  

Penguji I  : Dr. Ahmad Munir, M.Ag (  ) 

Penguji II  : Dr. Aksin, M.Ag  (  ) 

 

iv 
 



PERSEMBAHAN 

Karya ini penulis persembahkan: 

 Dengan segala kerendahan hati dan sujud syukur kepada Allah SWT atas 

selesainya riset, pembahasan dan penulisan skripsi ini. 

 Kepada al-Mukarrom al-Ustadz Rohmadi, M.PI selaku direktur Pondok 

Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo yang telah membina 

dengan segala ketulusan sehingga penulis merasakan indahnya perjuangan 

dan keberkahan ilmu di dalam memperjuangkan skripsi ini. 

 Kepada ustadz Shodiq al-Hafizh selaku direktur Pondok Pesantren 

Tahfizhul Qur’an Ahmad Dahlan yang telah memberikan jejak kesuksesan 

di STAIN Ponorogo sehingga penulis optimis untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 

 Kepada seluruh dewan Asatidz dan Asatidzah serta segenap santriwati 

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo yang telah 

bersahabat membantu kelengkapan data dalam skripsi ini. Terima kasih 

atas kerjasamanya. 

 Kepada seluruh Dosen STAIN Ponorogo yang telah membimbing dan 

mempersiapkan bekal teori guna penyusunan skripsi ini. 

 Kepada Ibu tercinta yang rela berkorban demi masa depan penulis di 

akhirat dan Bapak yang terus mengalirkan do’a di akhir tahajudnya di 

pertengahan malam sehingga penulis berhasil merampungkan skripsi ini. 

 Kepada sahabat – sahabat, terima kasih atas dukungan dan bantuannya 

hingga terselesainya skripsi ini 

v 
 



 Kepada keluarga besar dan enam adikku, keberadaan mereka telah 

membawa semangat dan berkah atas terselesainya skripsi ini. Semoga 

Allah senantiasa menjaga dan melindungi di mana pun mereka mencari 

ilmu ketaqwaan. A<mi>n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 
 



MOTTO 

 

ن  الرحيمبسم هللا  الرح   

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang 

 

Berjuang untuk Islam bukanlah aktifitas yang dijalani saat masih kuliah,  

kemudian berhenti dan meninggalkan amanah tersebut setelah selesai kuliah 

Ingat ! 

Aktifitas boleh silih berganti, Tapi dakwah tak boleh mati 

Seorang Muslimah Sejati tidak pernah mau meninggalkan perjuangannya, kecuali 

setelah nyawanya berpisah dari jasadnya  

 

DO THE BEST DON’T FEEL THE BEST 
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ABSTRAK 

Azizah, Rochmah Nur. 2016. Tradisi Pembacaan Surat al-Fa>tih}ah dan al-

Baqarah (Kajian Living Qur’an di PPTQ ‘Aisyiyah, Ponorogo). Skripsi. 

Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Jurusan Ushuluddin dan 

Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Ponorogo. 

Pembimbing, Dr. Aksin, M.Ag. 

 

Kata kunci : Tradisi, Pembacaan Surat, PPTQ ‘Aisyiyah, Living Qur’an. 

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an (PPTQ) ‘Aisyiyah Ponorogo 

merupakan pondok tahfizh al-Qur’an khusus putri. Pondok Pesantren ini memiliki 

beberapa kelebihan dibanding dengan pondok-pondok lainnya diantaranya 

mencanangkan program tilawah minimal 1 juz setiap harinya dan memiliki tradisi 

membaca surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah secara rutin 1 pekan 1 kali. 

Tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah secara rutin 1 pekan 1 

kali merupakan kegiatan ibadah amaliah dengan bertilawah yang dilakukan secara 

berjama’ah yang bertujuan mengharapkan barakah dari bacaan tersebut. 

Untuk mendalami kajian living Qur’an surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

yang diterapkan di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo, 

peneliti membatasi skripsi ini pada tiga poin pembahasan yaitu: makna bacaan, 

dalil dan penerapan tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah. Adapun 

rumusan masalah skripsi ini adalah (1) Apa dalil yang mendasari tradisi 

pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah di PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo? (2) 

Bagaimana penerapan tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah di PPTQ 

‘Aisyiyah Ponorogo? (3) Apa makna tradiri pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-

Baqarah di PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo? 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data dari 

masyarakat Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo (Direktur, 

Asatidzah dan santri) sebagai objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Melalui 

tiga teknik tersebut peneliti menganalisis data-data yang dibutuhkan. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti menemukan tiga poin 

permasalahan utama yaitu; (1) Dalil yang digunakan adalah ayat al-Qur’an surat 

al-Baqarah ayat 121 (2) Penerapannya adalah dengan diawali membaca surat al-

Fa>tih}ah kemudian do’a untuk kedua orang tua, do’a nabi Musa, do’a bertilawah, 

dilanjutkan membaca surat al-Baqarah dan ditutup dengan tadabbur ayat dalam 

surat al-Baqarah (3) Makna tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

menurut Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo adalah sarana 

pendekatan diri kepada Allah, sebagai bentuk syukur dan keimanan terhadap al-

Qur’an, sarana pembentuk kepribadian dan pengharapan barakah kepada Allah 

SWT. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan setiap masyarakat Pondok 

Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah ponorogo mampu melestarikan tradisi 

pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 {d  , ء

 {b t ط 

 {t z ظ ت

  th ‘ 

 j gh  ج

 {f h ف ح

  kh q 

 d k  د

  dh l 

 r m  ر

  z n 

 s h  س

 sh w و 

  y s} 

 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan 

horizontal di atas huruf  a>, i>, dan u>. Contoh : ja>hiliyah. 

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua 

huruf  “ay” atau “aw”. Contoh: qaul. 
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4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum 

terserap menjadi bahasa baku Indonesia dicetak miring. Contoh: interview. 

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. 

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.  

6. Kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah dan berkedudukan sebagai sifat 

(na’at) dan idafah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mudaf 

ditransliterasikan dengan “at”. Contoh : Sunnah sayyi>’ah. 

7. Kata yang berakhir dengan ya’ mushaddadah (ya’bertashdid) 

ditransliterasikan dengan i>. Jika i> diikuti dengan ta>’ marbu>t}ah maka 

transliterasinya adalah i>yah. Jika ya>’ bertashdid berada ditengan kata 

ditransliterasikan denggan yy.  

Contoh :  

1. Al-Nawa>w>i 

2. Al-Jawz>iyah 

3. Sayyid 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bagi umat Islam, al-Qur’an merupakan kitab suci yang 

menjadi pedoman dan petunjuk dalam kehidupan. Al-Qur’an dibaca, 

dipelajari, dikaji, diyakini dan diamalkan untuk mendapatkan 

kebahagiaan dunia dan sekaligus kunci dalam mendapatkan 

kebahagiaan akhirat. Itulah sebabnya al-Qur’an dijadikan mitra dialog  

dalam menyelesaikan problem kehidupan kaum muslimin.  

Berinteraksi dengan al-Qur’an merupakan salah satu 

pengalaman berharga seorang muslim. Pengalaman tersebut dapat 

berupa interaksi lisan, tulisan, maupun perbuatan, baik berupa 

pemikiran, pengalaman, emosional, maupun spiritual. Pengalaman 

berinteraksi dengan al-Qur’an menghasilkan pemahaman dan 

penghayatan terhadap ayat-ayat tertentu. Pemahaman dan 

penghayatan individual yang diungkapkan dan dikomunikasikan 

secara verbal maupun dalam bentuk tindakan tersebut dapat 

mempengaruhi individu lain sehingga dapat membentuk kesadaran 

bersama, dan dalam taraf tertentu melahirkan tindakan-tindakan 

kolektif dan terorganisasi. Pengalaman berinteraksi dengan al-Qur’an 

ini meliputi berbagai macam kegiatan, misalnya membaca al-Qur’an, 

memahami dan menafsirkan al-Qur’an. 
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Seiring perkembangan zaman, kajian mengenai al-Qur’an 

mengalami pengembangan wilayah kajian, dari kajian teks kepada 

kajian sosial-budaya, yang kemudian sering disebut dengan istilah 

living Qur’an. M. Mansur berpendapat bahwa living Qur’an bermula 

dari fenomena al-Qur’an dalam kehidupan masyarakat sehari-hari 

dengan kata lain Qur’an in everyday life, yakni makna dan fungsi al-

Qur’an yang riil dipahami dan dialami masyarakat muslim. Fenomena 

masyarakat  dengan al-Qur’an misalnya fenomena sosial tekait dengan 

pelajaran membaca al-Qur’an, fenomena penulisan bagian-bagian 

tertentu dari al-Qur’an, pemenggalan ayat- ayat al-Qur’an yang 

kemudian oleh masyarakat dijadikan wirid, pengobatan, do’a-do’a dan 

sebagainya yang terjadi pada masyarakat muslim tertentu namun tidak 

di masyarakat muslim lainya. 
1
 

Fenomena living Qur’an merupakan bentuk respon sosial suatu 

komunitas atau masyarakat tertentu dalam meresepsi kehadiran al-

Qur’an. Dalam kaitan ini, sebagai contoh adalah Pondok Pesantren 

Tahfizhul Qur’an (PPTQ) ‘Aisyiyah Ponorogo. Pondok Pesantren 

Tahfizhul Qur’an (PPTQ) ‘Aisyiyah merupakan pondok tahfidh al-

Qur’an khusus putri. Pondok pesantren ini memiliki beberapa 

kelebihan dibanding dengan pondok-pondok lainnya diantaranya: 

sistem pembinaan menggunakan sistem pengasuhan keluarga, 

mengutamakan kualitas dari pada kuantitas, tidak ada agenda libur 

                                                            
1  Muhammad Mansur,” Living Qur’an dalam lintasan sejarah studi al-

Qur’an”, dalam Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, Syahiron Syamsuddin 

(ed.)( Yogyakarta: TH Press, 2007), 6-7. 
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untuk tilawah, santri mampu membaca al-Qur’an sesuai kaidah tajwid 

dan tartil, minimal santri memiliki hafalan 6 juz dengan kualitas d}obit}, 

mencanangkan program tilawah minimal 1 juz setiap harinya dan 

memiliki tradisi membaca surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah secara 

rutin 1 pekan 1 kali. 

Tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah secara 

rutin 1 pekan 1 kali merupakan kegiatan ibadah amaliah dengan 

bertilawah yang dilakukan secara berjama’ah yang bertujuan 

mengharapkan barakah dari bacaan tersebut. 

Penerapannya adalah dengan diawali membaca surat al-Fa>tih}ah 

kemudian do’a untuk kedua orang tua, do’a nabi Musa, do’a 

bertilawah, dilanjutkan membaca surat al-Baqarah dan ditutup dengan 

tadabur ayat dalam surat al-Baqarah. 

Menurut Ustadzah Siti Nurhayati, kegiatan tersebut telah ada 

dan dimulai sejak masa awal PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo pada tahun 

2014. Kegiatan tersebut terus dilestarikan sampai pada saat ini, 

pembacaan surat-surat pilihan terlaksana dan diikuti oleh seluruh para 

santri dan dewan Asatidz.
2
 

Berangkat dari fenomena ini, penulis tertarik untuk meneliti 

tentang  “TRADISI PEMBACAAN SURAT AL-FA<TIH{AH DAN 

AL-BAQARAH (Kajian Living Qur’an di PPTQ ‘Aisyiyah, 

Ponorogo)” secara mendalam dan terdorong untuk lebih tahu tentang 

                                                            
2  Lihat transkip Wawancara  01/ W/ PPTQ-A/ I/ 2016. 
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dalil, penerapan dan makna tradisi pembacaan surat al-Fa>tiha}h dan al-

Baqarah yang diterapkan di Pondok Pesantren Tahfizh al-Qur’an 

(PPTQ) ‘Aisyiyah Ponorogo. Bagi penulis, fenomena ini menarik 

untuk dikaji dan diteliti sebagai model alternatif bagi suatu komunitas 

sosial dan lembaga pendidikan untuk selalu berinteraksi dan bergaul 

dengan al-Qur’an. Sehingga al-Qur’an menjadi hidup di dalam 

masyarakat yang disebut dengan living al-Qur’an (al-Qur’an al Hayy) 

atau al-Qur’an in every day life.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil pokok-

pokok rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apa dalil yang mendasari tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah 

dan al-Baqarah di PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo?  

2. Bagaimana penerapan tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan 

al-Baqarah di PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo?  

3. Apa makna tradiri pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

di PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui dalil yang mendasari tradisi pembacaan surat al-

Fa>tih}ah dan al-Baqarah di PPTQ ‘Aisyiyah, Ponorogo. 
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2. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan tradisi 

pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah di PPTQ ‘Aisyiyah, 

Ponorogo. 

3. Mengetahui apa makna tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-

Baqarah di PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo bagi para pelaku tradisi 

yang mengikuti, yaitu para santri, para pengurus PPTQ ‘Aisyiyah, 

dan para pengasuh PPTQ ‘Aisyiyah, Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini secara garis besar, sebagai 

berikut: 

1. Dari aspek akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

bahan pustaka diskursus Living Qur’an, sehingga diharapkan bisa 

berguna terutama bagi yang memfokuskan pada kajian sosio-

kultural masyarakat muslim dalam memperlakukan, memanfaatkan 

atau menggunakan al-Qur’an. 

2. Secara praktis, penelitian ini juga dimaksudkan untuk membantu 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinteraksi dengan al-

Qur’an. Khususnya bagi para santri PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo 

agar semakin menumbuhkan cinta terhadap al-Qur’an; baca, 

pahami dan aplikasikan dalam kehidupan. 

E. Telaah Pustaka 

Sepanjang penelusuran penulis, telah ada penelitian yang 

berkaitan dengan living Qur’an, meskipun belum banyak seperti 
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dalam skripsi yang ditulis Ahmad Zainal Musthofah dengan 

mengangkat judul “Tradisi Pembacaan al-Qur’an Surat-surat Pilihan 

(Kajian Living Qur’an di PP. Manba’ul Hikam, Sidoarjo)”. Dalam 

skripsi tersebut, penulis membahas tentang tradisi/amalan pembacaan 

surat-surat pilihan yaitu surat al-Waqi’ah, surat yasin, dan surat al-

Kahfi. Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada makna 

praktik pembacaan al-Qur’an surat-surat pilihan bagi para pelaku. 

Makna dari pembacaan tersebut berdasar pada teori sosiologi 

pengetahuan Karl Mannheim, yakni makna obyektif sebagai kewajiban 

yang telah ditetapkan, makna ekspresif  yang berbentuk pembelajaran, 

fadilah dan keutamaan, sedangkan makna documenter sebagai satu 

kebudayaan yang menyeluruh. Adapun fungsi dari pembacaan 

tersebut jika merujuk pada teori fungsionalisme sosial Durkheim, 

maka menunjukkan makna solidaritas sosial baik solidaitas sosial 

organik maupun solidaritas sosial mekanik.
3
 

Peneliti menjadikan skripsi tersebut sebagai penelitian yang 

relevan karena dalam pembahasan sama-sama menyangkut tema 

tentang living Qur’an hanya saja kajian skripsi ini di PPTQ ‘Aisyiyah 

Ponorogo, sedangkan skripsi Ahmad Zainal Musthofah di PP. 

Manbaul Hikam, Sidoarjo. 

Penelitian terkait living Qur’an, sebelumnya juga ditulis dalam 

skripsi oleh  Sholichin dengan mengangkat judul “Istighosah (Makna 

                                                            
3 Ahmad Zainal Musthofah,” Tradisi Pembacaan al-Qur’an Surat-surat 

Pilihan ( Kajian Living Qur’an di PP. Manbaul Hikam, Sidoarjo).” Skripsi Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam (Yogyakarta: 2015). 
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Istighosah Menurut Pondok Pesantren Thoriqul Huda Cekok Babadan 

Ponorogo)”. Penulis skripsi tersebut  membahas tentang dalil, 

penerapan dan makna istighosah di Ponpes Thoriqul Huda dengan 

penemuan tiga poin permasalahan utama yaitu; (1) Dalil yang 

digunakan adalah ayat al-Qur’an surat asy- Syu’aro’ ayat : 30 dan 

surat al-Ma’idah ayat 35. (2) Penerapannya adalah dengan membaca 

tawassul, asma’ al-husna, istighfar, dzikir-dzikir pilihan dan do’a. (3) 

Makna istighosah menurut warga Pondok Pesantren Thoriqul Huda 

adalah pendekatan diri, pembentuk kepribadian dan ta’a>wun (tolong-

menolong).
4
  

F. Metode Penelitian 

Adapun metode yang digunakan pada penulisan penelitian 

living Qur’an adalah sebagai berikut: 

1.  Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan ( field 

research), yakni penelitian yang berbasis data-data lapangan terkait 

dengan subjek penelitian ini. Metode yang digunakan penulis 

adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi. 

Pendekatan etnografi adalah pendekatan yang dilakukan untuk 

mendeskripsikan budaya atau aspek-aspeknya.
5  

                                                            
4 Sholichin,”Istighosah (Makna Istighosah Menurut Pondok Pesantren 

Thoriqul Huda Cekok Babadan Ponorgo)”,  Skripsi Jurusan Ushuluddin, (Ponorogo: 

2013). 

 
5 Asmadi Alsa, Pendekatan Kuantitatif Kualitatif serta Kombinasinya dalam 

Penelitian Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), .37. 



8 
 

  Secara operasional pendekatan etnografi ini, penulis 

gunakan dalam penelitian untuk mengungkapkan dan menemukan 

bagaiman pandangan dan pemaknaan dari para pelaku tradisi 

pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah yang mencakup para 

santri PPTQ ‘Aisyiyah, para pengurus dan pengasuh PPTQ 

‘Aisyiyah Ponorogo. 

2.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Pondok 

Pesantren Tahfizhul Qur’an (PPTQ ) ‘Aisyiyah yang merupakan 

lembaga pendidikan keagamaan di Jl.Ukel Gg II No.3A Kertosari, 

Babadan, Ponorogo. Sedangkan waktu penelitian lapangan telah 

dilakukan mulai tanggal 01 Januari 2016 hingga 29 Pebruari 

2016. 

3.  Subjek Penelitian dan Sumber Data 

 Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang penulis 

gunakan adalah Direktur PPTQ ‘Aisyiyah, dalam hal ini adalah 

Ustadz Rohmadi, M.PI dan Ustadzah Nur Jayati – Selaku Pengasuh 

Tahfizhul Qur’an PPTQ ‘Aisyiyah jenjang aliyah-, Ustadzah Siti 

Nurhayati- Selaku Pengasuh Tahfizhul Qur’an PPTQ ‘Aisyiyah 

jenjang Wustha. Subjek penelitian di sini juga sekaligus sebagai 

sumber data dan atau informan. Selanjutnya, santri PPTQ 

‘Aisyiyah yang sedang menempuh pendidikan SMP, SMA dan 
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MA. Untuk penggalian informasi dari subyek penelitian tersebut, 

penulis melakukan wawancara. 

4.  Instrumen Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data-data yang digunakan berdasarkan 

pada dua macam sumber data. 

a. Sumber Data Primer 

Yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang 

memuat informasi atau data yang dibutuhkan. Dalam 

penelitian ini data primernya adalah observasi di PPTQ 

‘Aisyiyah, Ponorogo dan wawancara dengan direktur PPTQ 

‘Aisyiyah yakni Ustadz Rohmadi, M. PI. Berikutnya, adalah 

observasi dan wawancara dengan para santri dan jajaran 

pengurus di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an (PPTQ) 

‘Aisyiyah Ponorogo. Jikalau ada beberapa informasi terkait 

yang perlu dilacak, maka penulis akan melakukan wawancara 

dengan informan tersebut berdasarkan rekomendari dari 

informan sebelumnya. 

b. Sumber Data Sekunder 

 Adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli 

yang memuat informasi atau data yang dibutuhkan. Data 

sekunder ini diperoleh dari pihak-pihak lain yang tidak 

langsung seperti data dokumentasi dan data lapangan dari arsip 

yang dianggap penting. Sebagai data sekunder dalam 
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penelitian ini adalah data dokumentasi, arsip-arsip dan data 

administrasi santri PPTQ ‘Aisyiyah. Begitupun majalah-

majalah atau buku-buku yang konten informasinya berkaitan 

dengan penelitian ini, menjadi data tambahan yang sangat 

bermanfaat.  

5.  Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan penelitian 

ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Kegiatan mengamati dan mendengar dalam rangka 

memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena 

social-keagamaan selama beberapa waktu tanpa 

mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, 

merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data 

analisis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

observasi partisipan dan non partisipan. Adapun yang 

dimaksud observasi partisipan adalah observasi yang 

dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa. Sedangkan observasi non 

partisipan yaitu pengamatan yang dilakukan oleh observer 

tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan 

diteliti. 
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Observasi partisipan yang dilakukan penulis dalam 

penelitian ini berlokasi di Pondok Pesantren Tahfizhul 

Qur’an (PPTQ) ‘Aisyiyah, Ponorogo. Selain untuk 

memperoleh informasi tentang profil PPTQ ‘Aisyiyah. Pada 

observasi ini penulis lebih menekankan untuk menggali 

informasi terkait kegiatan-kegiatan keseharian santri.  

Dengan ikut serta dalam kehidupan keseharian santri, penulis 

bisa menggaili informasi dengan mengamati prosesi 

pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah secara 

mendalam. Adapun observasi non partisipan dalam penelitian 

ini, penulis akan melakukan pengamatan terhadap dokumen 

dan arsip pondok pesantren. Begitu juga dengan buku-buku 

atau kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan 

tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah di PPTQ 

‘Aisyiyah, Ponorogo. 

b.  Metode Wawancara 

Adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam 

percakapan dengan tujuan memperoleh informasi. Sebagai 

salah satu cara mendapatkan informasi terkait dengan 

penelitian dengan memberikan beberapa pertanyaan untuk 

memperoleh jawaban. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan wawancara metode etnografi yaitu wawancara 

yang menggambarkan sebuah percakapan persahabatan. 
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Metode ini memungkinkan seorang peneliti mewancarai 

orang tanpa kesadaran orang-orang itu dengan cara sekedar 

melakukan percakapan biasa, namun memasukkan beberapa 

pertanyaan di dalamnya. Penulis mengumpulkan data-data 

melalui pengamatan, terlibat langsung dan percakapan sambil 

lalu, sehingga ada sebagian santri yang diwawancarai tanpa 

menyadari jika penulis sedang menggali informasi.  

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang tidak 

atau belum ditemukan penulis selama melakukan observasi di 

lapangan. Wawancara ini juga penulis gunakan untuk 

menguji ulang data-data yang ada dari hasil observasi, baik 

hasil observasi partisipan ataupun observasi non-partisipan. 

Wawancara ini ditujukan kepada para santri, pengurus santri 

pondok pesantren dan pengasuh PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo. 

c. Metode Dokumentasi  

Yaitu metode yang digunakan untuk mencari dan 

mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel terkait 

penelitian yang berupa catatan kegiatan, buku-buku, jurnal 

dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.  

d. Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data yang akan digunakan penulis untuk 

menganalisa informasi-informasi mengenai pembacaan surat-

surat pilihan dalam al-Qur’an di PPTQ ‘Aisyiyah adalah 
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analisis deskripsi-eksplanasi. Analisis deskripsi menganalisis 

data yang telah dideskripsikan dengan cara membangun 

tipologi. Adapun dalam kaitannya dengan penelitan ini, 

penulis memaparkan data yang telah diperoleh dari hasil 

wawancara saat di lapangan yaitu dengan mengklasifikasikan 

objek penelitian yang meliputi siapa saja yang melakukan 

dan mengikuti tradisi pembacaan surat-surat pilihan dalam al-

Qur’an, apa saja yang menjadi surat-surat pilihan untuk 

dibaca secara rutin, dan kapan pelaksanaan pembacaan surat-

surat pilihan dalam al-Qur’an sebagai kegiatan rutin santri 

PPTQ ‘Aiyiyah Ponorogo. 

Adapun analisis eksplanasi adalah analisis yang 

digunakan untuk mencari alasan dan motif kenapa 

pembacaan al-Qur’an hanya surat-surat pilihan tertentu, apa 

yang melatarbelakangi adanya tradisi pembacaan al-Qur’an 

tersebut di PPTQ ‘Aisyiyah, Ponorogo. Berikutnya adalah 

maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan rutin 

santri dari pembacaan surat-surat pilihan dalam al-Qur’an 

tersebut. 

e. Pengecekan dan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini dapat diadakan pengecekan dengan 

teknik pengamatan yang tekun dan teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang peneliti lakukan dengan jalan: 
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1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara 

2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan.
6
 

f. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian ada tiga dan ditambah 

dengan tahap terakhir, yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahapan-tahapan penelitian tersebut adalah: 

1) Tahapan pralapangan, yang meliputi: menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, menyusun 

perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan 

perlengkapan penelitian yang menyangkut persoalan etika 

penelitian. 

2) Tahapan pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami 

latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan 

berperanserta sambil mengumpulkan data. 

3) Tahapan analisis data, yang meliputi: analisis selama dan 

setelah pengumpulan data. 

4) Tahap penulisan hasil laporan penelitian 

 

 

                                                            
6 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2006),300. 



15 
 

g. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dimaksud untuk 

mempermudah para pembaca dalam menelaah isi kandungan 

yang ada di dalamnya. Skripsi ini tersusun atas lima bab. 

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: 

BAB I  : Berisi tentang Pendahuluan. Dalam bab ini 

dijelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah 

Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika 

Pembahasan. 

BAB II   : Berisi Landasan Teori, dalam bab ini 

diungkapkan mengenai tradisi dan kajian living Qur’an. 

BAB III     : Berisi tentang Paparan Data, data terbagi dua 

yaitu: 

1) Paparan Data Umum 

Data umum yang terdiri dari Letak Geografis, Profil 

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo, 

Struktur Kepengurusan, jumlah Dewan Asatidz dan Santri. 

2) Paparan Data Khusus 

Data Khusus terdiri dari Sejarah dimulainya Pembacaan 

surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah, Dalil Pembacaan surat al-

Fa>tih}ah dan al-Baqarah, Penerapan Pembacaan surat al-

Fa>tih}ah dan al-Baqarah, Makna Pembacaan surat al-
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Fa>tih}ah dan al-Baqarah menurut warga Pondok Pesantren 

Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo. 

BAB IV  : Berisi tentang Analisis Data: Dalil Pembacaan 

surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah, Penerapan Pembacaan surat 

al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah, Makna Pembacaan surat al-

Fa>tih}ah dan al-Baqarah menurut warga Pondok Pesantren 

Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo.  

BAB V : Berisi Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II 

TRADISI ISLAM DALAM KAJIAN LIVING QUR’AN 

A. Tradisi Islam 

Tradisi secara umum diartikan sebagai pengetahuan, doktrin, 

kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun 

termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek 

tersebut.
7
 

Kata tradisi dalam bahasa Arab berasal dari unsur-unsur huruf wa ra 

tha, yang dalam kamus klasik disepadankan dengan kata irth, wirth, 

dan mirath. Semua kata tersebut merupakan bentuk masdar yang 

menunjukkan arti “ segala yang diwarisi manusia dari kedua orang 

tuanya, baik berupa harta maupun pangkat atau keningratan”. 

Sebagian para linguis klasik membedakan kata “wirth” dan 

“mirats”yang mengartikan dengan makna kekayaan, dengan kata 

“irth” yang secara spesifik mengandung arti kehormatan dan 

keningratan. Huruf “tha” merupakan derivasi dari bentuk wurath, 

karena beratnya baris “z>ammah” yang berada di atas “wawu”, 

perubahan-perubahan semacam ini lazim berlaku di kalangan ahli 

gramatikal Arab. 
8
 

                                                            
7 Muhaimin, Islam dalam bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon, ( 

Jakarta: Logos  

Wacana Ilmu, 2001), 11-12. 
8 Muchtar, Rusdi, Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia, (Jakarta: 

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009), 15-16. 
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Berbeda dengan istilah Arab, “turath” dalam bahasa Prancis 

dikenal dengan seutan heritage yang berarti warisan kepercayaan dan 

adat istiadat bangsa  tertentu. Jadi tradisi dalam pembahasan ini 

kebudayaan yang dilihat sebagai esensial atau warisan lampau yang 

masih dilaksanakan sampai sekarang. 

Tradisi Islam merupakan segala hal yang datang atau 

dihubungkan dengan atau melahirkan jiwa Islam.
9
 Islam dapat 

menjadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi, 

memotivasi dan mewarnai tingkah laku individu.Inti dari sebuah 

tradisi adalah barakah dan nilai-nilai spiritual di dalamnya. 

Pembacaan al-Qur’an dimaksudkan sebagai tradisi Islam yang 

dimaksudkan dapat mendatangkan barakah dari Allah Swt. 

Pembacaan al-Qur’an pada surat-surat yang mengandung keutamaan  

menyiratkan  sebagai aktifitas manusia yang komplek dan tidak mesti 

bersifat teknis ataupun rekreasional, tetapi melibatkan model perilaku 

yang sepatutnya dalam suatu hubungan sosial. 

Untuk mengetahui lebih mendalam perlu kiranya penulis 

paparkan tentang al-Qur’an dan keutamaannya. Al-Qur’an secara 

harfiah berarti “bacaan sempurna” merupakan suatu pilihan Allah 

yang sungguh tepat karena tidak satu bacaan pun sejak manusia 

                                                            
9 Ibid.,15-16. 
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mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi 

al-Qur’an al-Karim, bacaan sempurna lagi mulia.
10

 

Kitab suci al-Qur’an diturunkan kepada nabi Muhammad 

secara berangsur-angsur dalam dua periode, Makkah dan Madinah. 

Periode Makkah dimulai pada tanggal 18 Ramadhan tahun 41 dari 

Milad Nabi sampai dengan 1 Rabi’ al-Awwal tahun 54 dari Milad 

Nabi (12 Tahun 5 bulan 13 hari). Sedangkan periode Madinah dimulai 

tanggal 1 Rabi’ al-Awwal tahun 54 sampai dengan 9 dzulhijah tahun 

63 dari Milad nabi, atau bertepatan dengan tahun ke-10 dari hijrah (9 

tahun 9 bulan 9 hari). Jadi total tahun kedua periode tersebut adalah 

22 tahun 2 bulan dan 22 hari.
11

  

Al-Qur’an berisi pesan Ilahiah  untuk umat manusia yang 

disampaikan melalui nabi Muhammad. Pesan-pesan tersebut tidak 

berbeda dengan risalah yang dibawa oleh Adam, Nuh, Ibrahim dan 

Rasul-Rasul lainnya sampai kepada nabi Isa.
12

 

Al-Qur’an memiliki peranan penting bagi kehidupan sehari-

hari kaum Muslimin, pentingnya al-Qur’an sama halnya hadis yakni 

berkaitan dengan keberadaan dan fungsinya sebagai sumber utama 

ajaran Islam.
13

  

                                                            
10 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an (Bandung: Mizan, 2000),23. 
11 Yunahar Ilyas, Cakrawala al-Qur’an (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 

2003),11. 
12 Kadar M. Yusuf. Studi al-Qur’an (Jakarta : Amzah, 2014),166. 
13 Imam Muhsin, Tafsir al-Qur’an dan Budaya Lokal ( Jakarta: Badan 

Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2001),1. 
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Berikut keutamaan al-Qur’an dan keutamaan orang yang 

berinteraksi dengan al-Qur’an
14

: 

1) Sebaik-baik manusia 

2) Mendapat kemuliaan 

3) Hati tidak seperti rumah kosong  

4) Mendapat nikmat dan hikmah/kepahaman 

5) Mendapat shalawat dari para Malaikat 

6) Bersama golongan mulia dan mendapat pahala 

7) Diperumpamakan dengan indah 

8) Mengangkat derajat suatu kaum  

9) Mendapat jamuan dari Allah 

10) Tidak akan mendapat siksa 

11) Al-Qur’an menjadi obat 

12) Al-Qur’an memberikan syafa’at 

13) Menjadi keluarga Allah 

14) Jalan keluar dari berbagai fitnah 

15) Mendapat kekayaan 

16) Mendapat barakah 

17) Bagi yang menghafal al-Qur’an di luar kepala maka baginya 

panggilan di dunia dan di akhirat. 

Tradisi pembacaan surat di dalam al-Qur’an merupakan tradisi 

yang di dalamnya terdapat nilai spiritual. Pembacaan surat yang 

                                                            
14 Athiq bin Ghaits al-Balady, Keutamaan-keutamaan al-Qur’an, Terj. Zainul 

Muttaqin (Semarang: Toha Putra, 1993),  1- 69. 
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dimaksud adalah surat-surat pilihan yang memiliki keutamaan di 

antaranya surat al-Fa>tih}ah dan surat al-Baqarah. 

Surat al-Fa>tih}ah adalah surat yang memiliki keistimewaan 

nama. Nama Surat al-Fa>tih}ah sebagaimana dalam buku “Samudra al-

Fa>tih}ah” yang dinukil dari kitab Khazinat al-Asrar karangan an-

Nazily, Surat al-Fa>tih}ah memiliki 30 nama, yaitu: 
15

 

1) Al-Fa>tih}ah atau Fa>tih}ah al-Kitab 

Artinya pembuka atau pembuka kitab. 

2) Umu al-Kitab 

Artinya induk kitab, Umul kitab diartikan bahwa Surat al-Fa>tih}ah 

mengandung semua persoalan yang terdapat di dalam al-Qur’an, 

yaitu; kehidupan, alam, akhirat dan lainnya. 

3) Ummu al-Qur’an 

Artinya, induk kitab, ummu al-Qur’an dinamakan karena al-

Fa>tih}ah ini isinya dianggap sebagai ringkasan isi seluruh al-

Qur’an. 

4) Al-Qur’an al-Azim 

Artinya bacaan agung, dinamakan bacaan agung karena isi al-

Fa>tih}ah ini mengenai masalah yang amat agung. 

5) As-Sab’ul Matsani 

Artinya tujuh yang berulang-ulang. Dinamakan tujuh, karena 

terdiri dari tujuh ayat, dan dikatakan berulang-ulang karena 

                                                            
15 Bey Arifin, Samudra Fa>tih}ah  (Surabaya: Bina Ilmu, 1976), 28-31 
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memang ayatnya dibaca berulang-ulang, baik di ayat-ayat 

lainnya, di dalam shalat atau di luar shalat. 

6) Al-Wafiah 

Artinya mencakup, karena isinya mencakup seluruh isi al-Qur’an 

dan meliputi keterangan-keterangan tentang Tuhan dan 

keterangan tentang manusia. 

7) Al-Waqi’ah 

Artinya tameng, nama ini diberikan oleh Yahya bin Abu> Katsi>r, 

karena Surat al-Fa>tih}ah ini dapat menamengi (menjaga) orang-

orang yang membacanya dari berbagai bahaya dan penyakit. 

8) Al-Kanzu 

Artinya perbendaharaan, atau tempat yang penuh dengan barang-

barang berharga. Karena Surat al-Fa>tih}ah memang merupakan 

surat yang berharga penuh barakah. 

9) Al-Kafiah 

Artinya memadai. Karena Surat al-Fa>tih}ah ini mencakup semua 

ayat-ayat dalam al-Qur’an. 

10) Al-Asas  

Artinya sendi atau dasar. Dinamakan dengan nama ini oleh Sufyan 

bin Uyainah, karena dianggap sebagai dasar dari al-Qur’an dan 

ayat ke-1 diang}gap sebagai dasar Surat al-Fa>tih}ah. 

11) Fa>tih}at al-Qur’an 
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Artinya pembuka al-Qur’an, karena letaknya di permulaan al-

Qur’an atau boleh juga diartikan sebagai pintu masuk al-Qur’an 

12) Surat an-Nu>r 

Artinya surat cahaya, karena surat ini banyak membawa 

penerangan kepada manusia. 

13) Surat al-Hamdi 

Artinya surat pujian, karena isinya penuh pujian kepada Tuhan. 

14) Surat as-Shukri 

Artinya surat syukur, karena isinya penuh dengan syukur kepada 

Tuhan. 

15) Surat al-Hamdi Ula 

Artinya surat pujian pertama. 

16) Surat al-Hamdi Qas}wa 

Artinya surat pujian terakhir 

17) Surat ar-Ruqyat 

Artinya surat mantra/obat, karena dengan surat ini dapat 

menyembuhkan berbagai penyakit. 

18) Surat as-Shifa’ 

Artinya surat yang mengandung kesembuhan. 

19) Surat asy-Shafiyah 

Artinya surat yang menyembuhkan. 

20) Surat as-S}alat 

Artinya surat yang dibaca tiap shalat. 
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21) Surat ad-Do’a 

Artinya surat yang berisi do’a, tiap kita membaca surat ini berarti 

kita berdo’a. 

22) Surat at-T}alab 

Artinya surat yang berisi permintaan. 

23) Surat as-Su’al 

Artinya surat yang berisi permintaan. 

24) Surat Ta’lim al-Masalah 

Artinya surat yang mengajarkan cara berdo’a yaitu dimulai dengan 

memuji dan mengagungkan kebesaran Tuhan. 

25) Surat al-Munajad 

Artinya surat yang berisi bisikan kepada Tuhan. 

26) Surat at-Tafwid} 

Artinya Surat yang berisi penyerahan diri kepada Tuhan. 

27) Surat al-Mukafa’ah 

Artinya surat imbangan, kerena diturunkan kepada nabi 

Muhammad sebagai imbangan terhadap harta benda orang lain. 

28) Afd}alu as-Suwar al-Qur’an 

Artinya surat yang terbaik dalam al-Qur’an. 

29) Akhir as-Suwar al-Qur’an 

Artinya surat penutup dari al-Qur’an. 

30) A’z}am as-Suwar al-Qur’an 

Artinya surat yang terbesar dalam al-Qur’an. 
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 Nama-nama lain al-Fa>tih}ah di dalam tafsir yaitu: 

1) Surat al-Minnah 

Artinya surat yang mengandung cita-cita 

2) Surat al-Mujziyah 

Artinya surat yang memberi balasan. 

3) Surat al-Munjizah 

Artinya surat yang dapat membebaskan manusia dari berbagai 

kesulitan. 

4) Surat ats-Tsaqalain 

Artinya surat jin dan manusia. 

5) Surat al-Majma’ al-Asma’ 

Artinya surat yang mengandung nama-nama Tuhan. 

Jalaluddin as-Suyuthi menyebutkan tiga keutamaan al-

Fa>tiha}h, yakni
16

: 

1) Surat yang paling agung 

2) Surat yang paling pertama dalam al-Qur’an 

Adapun keutamaan lainnya yaitu:
17

 

1) Sebagai surat yang dibaca dalam shalat  

2) Sebagai syarat sah shalat 

3) Sebagai pengampun dosa 

4) Sebagai obat 

                                                            
16 Jalaluddin as-Suyuthi, Sebab Turunnya Ayat al-Qur’an, Terj. Tim Abdul 

Hayyie (Jakarta: Gema Insani, 2008), 19. 
17Athiq bin Ghaits al-Balady, Keutamaan-keutamaan al-Qur’an, Terj. Zainul 

Muttaqin (Semarang: Toha Putra, 1993),70-90. 
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Surat al-Baqarah merupakan surat Madaniyah terdiri dari 20 

ruku’ 286 ayat. Surat ini merupakan surat ke-2, diturunkan pada 

urutan ke 87, sesudah surat al-Muthaffifin dan sebelum surat al-Anfal. 

Surat ini merupakan surat di dalam al-Qur’an yang berbarakah, 

terpanjang, di dalamnya tertapat beberapa ayat yang mempunyai 

keutamaan khusus. Surat ini diturunkan secara bertahap selama 9 hari. 

Nama al-Baqarah, diambil dari kisah yang dibicarakan dalam ayat 67-

71 surat al-Baqarah tentang penyembelihan seekor sapi. Ayat-ayat ini 

mengisahkan kerewelan kaum Yahudi yang diperintahkan Tuhan 

untuk menyembelih seekor sapi mereka sangat cerewet dengan 

mengajukan banyak pertanyaan tentang ciri-ciri sapi yang harus 

mereka sembelih sehingga akhirnya mempersulit diri mereka sendiri. 

Pemakaian nama ini untuk mengajarkan kepada kaum muslimin agar 

dalam beragama tidak mencari-cari masalah yang akhirnya 

menyulitkan diri sendiri. Cukup bersikap wajar dan nalar. Surat ini 

dimulai dengan huruf munqatha’at : Alif – Lam –Mim untuk menarik 

perhatian pembacanya pada pesan-pesan Ilahiah yang akan 

disampaikan dalam surat ini.
18

  

Surat al-Baqarah dimulai dengan mengemukakan prinsip 

ajaran yang dibawa nabi Muhammad swa. yang didasarkan pada iman 

dan amal, kepercayaan dan perbuatan. Dalam kaitan keberagaman, 

disinggung tiga corak dan ciri manusia yakni mukmin, kafir dan 

                                                            
18 Djohan Effendi, Pesan-pesan al-Qur’an (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 

2012), 52. 
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munafik. Juga digambarkan kisah kejadian manusia, misi dan potensi 

dirinya, martabat dan tanggung jawabnya, kekuatan dan 

kelemahannya, godaan dan tantangannya, keyakinan dan 

kebangkitannya. Kelanjutan kandungan surat al-Baqarah bahkan 

keseluruhan al-Qur’an merupakan pesan dan pelajaran untuk manusia 

yang mengemban amanah kekhalifahan di muka bumi ini.
19

 

Adapun keutamaan surat al-Baqarah adalah sebagai berikut:
20

 

1) Pemberi syafa’at 

2) Rumah tidak akan dimasuki syetan/mendapat penjagaan 

3) Allah mencukupi 

4) Sebagai harta simpanan 

B. Kajian Living Qur’an 

Living Qur’an muncul bermula dari fenomena Qur’an in 

Everyday Life, yani makna dan fungsi al-Qur’an yang riil dipahami 

dan dialami masyarakat muslim. Misalnya fenomena social terait 

dengan pelajaran membaca al-Qur’an di lokasi tertentu, fenomena 

penulisan bagian-bagian tertentu dari al-Qur’an ditempat-tempat 

tertentu, pemenggalan unit-unit al-Qur’an yang emudian menjadi 

formula pengobatan, do’a-do’a dan sebagainya yang ada dalam 

masyarakat Muslim tertentu tetapi tidak di masyarakat Muslim 

lainnya. Karena fenomena sosial ini muncul lantaran kehadiran al-

Qur’an, maka kemudian diinisiasikan ke dalam wilayah studi al-

                                                            
19 Ibid,. 
20 Athiq bin Ghaits al-Balady, Keutamaan-keutamaan al-Qur’an, Terj. Zainul 

Muttaqin (Semarang: Toha Putra, 1993), 91-126. 
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Qur’an. Pada perkembangannya kajian ini dikenal dengan istilah studi 

living Qur’an.
21

  

Sebenarnya gambaran secara umum mengenai fenomena sosial 

masyarakat Muslim merespon al-Qur’an tergambar dengan jelas sejak 

jaman Rasulullah dan para sahabatnya. Tradisi yang muncul adalah al-

Qur’an dijadikan obyek hafalan (tah}fiz}), listening (sima>’) dan kajian 

tafsir disamping sebagai obyek pembelajaran (sosialisasi) ke berbagai 

daerah dalam bentuk “majlis al-Qur’an” sehingga al-Qur’an telah 

tersimpan di “dada” (s}udu>r) para sahabat. Setelah umat Islam 

berkembang dan mendiami di seluruh belahan dunia, respon mereka 

terhadap al-Qur’an semakin berkembang dan bervariatif, tak 

terkecuali oleh umat Islam Indonesia
22

.   

Menurut Muhammad Yusuf, respon umat Islam sangat besar 

terhadap al-Qur’an, dari generasi ke generasi dan berbagai kalangan 

kelompok keagamaan di semua tingkatan usia dan etnis. Fenomena 

yang terlihat jelas adalah sebagai berikut: 

1) Al-Qur’an dibaca secara rutin dan diajarkan di tempat-tempat 

ibadah (Masjid dan Surau/ Langgar/ Musholla), bahkan di rumah-

rumah, sehingga menjadi acara rutin everyday, apalagi di 

pesantren-pesantren menjadi bacaan wajib. 

                                                            
21 Muhammad Mansur,” Living Qur’an dalam lintasan sejarah studi al-

Qur’an”, dalam Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, Syahiron Syamsuddin 

(ed.)( Yogyakarta: TH Press, 2007), 5-7. 

 
22 Muhammad Yusuf, “Pendekatan Sosiologi dalam Penelitian Living 

Qur’an”, dalam Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, Syahiron Syamsuddin 

(ed.)( Yogyakarta: TH Press, 2007), 43.  
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2) Al-Qur’an senantiasa dihafalkan, baik secara utuh maupun 

sebagiannya (1 juz hingga 30 juz), meski ada juga yang hanya 

menghafal ayat-ayat dan surat-surat tertentu dalam juz ‘Amma 

untuk kepentingan bacaan dalam shalat dan acara-acara tertentu. 

3) Menjadikan potongan-potongan ayat satu ayat ataupun beberapa 

ayat tertentu dikutip dan dijadikan hiasan dinding rumah, masjid, 

makam bahkan kain kiswah Ka’bah (biasanya ayat Kursi, al-Ikhla>s}, 

al-Fa>tih}ah dsb.) dalam bentuk kaligrafi dan sekarang tertulis dalam 

bentuk ukir-ukiran kayu, kulit binatang, logam (kuningan, perak 

dan tembaga) sampai pada mozaik keramik masing-masing 

memiliki karakteristik estetika masing-masing. 

4) Ayat-ayat al-Qur’an dibaca oleh para qa>ri’ (pembaca professional) 

dalam acara-acara khusus yang berkaitan dengan peristiwa-

peristiwa tertentu, khususnya dalam acara hajatan (pesta 

perkawinan, khitan, aqiqah) atau peringatan-peringatan hari besar 

Islam (Tahun baru 1 Muharram, Maulud Nabi, Isra’ Mi’raj dsb). 

5) Potongan ayat-ayat al-Qur’an dikutip dan dicetak sebagai 

assesoris dalam bentuk stiker, kartu ucapan, gantungan kunci, 

undangan resepsi pernikahan sesuai tema konteks masing-masing. 

6) Al-Qur’an senantiasa juga dibaca dalam acara-acara kematian 

seseorang, bahkan pasca kematian dalam tradisi “Yasinan” dan 

“Tahlil” selama 7 hari dan peringatan 40 hari, 100 hari, 1000 hari 

dst. 
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7) Al-Qur’an dilombakan dalam bentuk Tila>wah dan Tah}fiz} al-

Qur’an dalam even-even incidental maupun rutin berskala local, 

nasional bahkan internasional. 

8) Sebagian umat Islam menjadikan al-Qur’an sebagai “jampi-

jampi”, terapi jiwa sebagai pelipur duka dan lara, untuk 

mendo’akan pasien yang sakit bahkan untuk mengobati penyakit-

penyakit tertentu dengan cara membakar dan abunya diminum. 

9) Potongan ayat-ayat tertentu dijadikan “jimat” yang dibawa ke 

mana saja pergi oleh pemiliknya sebagai perisai/tameng, ‘tolak 

balak’ atau menangkis serangan musuh dan unsur jahat lainnya. 

10) Bagi para muballigh/da’i, ayat-ayat al-Qur’an dijadikan dalil dan 

hujjah (argumentasi) dalam rangka memantapkan isi kuliah tujuh 

menit (Kultum) atau dalam khutbah Jum’at dan pengajiannya di 

tengah-tengah masyarakat. 

11) Terlihat juga fenomena dalam politik, menjadikan ayat-ayat al-

Qur’an sebagai ‘bahasa agama’ dijadikan media justifikasi, 

slogan untuk agar memiliki daya tarik politis, terutama bagi 

parpol-parpol yang berbau dan berasaskan keislaman. 

12) Bagi orang yang punya bakat di bidang sastra, al-Qur’an dibaca 

dengan model puisi dan diterjemahkannya sesuai dengan karakter 

pembacanya. 

13) Sementara bagi seniman dan artis, al-Qur’an terkadang dijadikan 

bagian dari sinetron dan film disamping sebagai bait lagu agar 
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beraroma relijius dan berdaya estestitis, agar memiliki muatan 

spiritualitas yang bersifat dakwah/tabligh 

(seruan/ajakan/himbauan) bagi pendengarnya. 

14) Fenomena mutakhir adalah munculnya tokoh-tokoh agamawan 

(ruhaniawan) dalam cerita-cerita fiksi maupun non fiksi dalam 

tayangan televise, yang menjadikan ayat-ayat al-Qur’an sebagai 

wirid dan dzikir “pengusir jin” atau fenomena kegaiban. 

15) Fenomena lain adalah ayat-ayat tertentu dijadikan wirid dalam 

bilangan tertentu untuk memperoleh “kemuliaan” atau 

“keberuntungan” dengan jalan “nglakoni” (riyadhah) meskipun 

terkadang terkontaminasi dengan unsur-unsur mistis dan magis. 

16) Terlihat juga fenomena adanya ayat-ayat al-Qur’an dijadikan 

bacaan dalam menempuh latihan beladiri yang berbasis perguruan 

beladiri Islam – Tauhidik – (misalnya: Tapak Suci, Sinar Putih, 

dsb.) agar memperoleh kekuatan  setelah mendapat ma’u>nah 

(pertolongan) dari Allah Swt. 

17) Dalam dunia entertainment, al-Qur’an didokumentasikan dalam 

bentuk kaset, CD, LCD, DVD, Hardisk sampai di HP, baik itu 

secara visual maupun audio visual yang sarat dengan muatan dan 

seni. 

18) Belakangan marak ayat-ayat al-Qur’an dijadikan bacaan para 

praktisi/terapis untuk menghilangkan  gangguan psikologis dan 
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pengaruh buruk lainnya dalam praktik Ruqyah dan penyembuhan 

praktik lainnya. 

19) Bisa kita lihat juga potongan ayat-ayat al-Qur’an dijadikan media 

pembelajaran al-Qur’an ( TPA, TPQ, dsb.), sekalipun belajar 

bahasa Arab. Bahkan madrasah al-Qur’an yang concern daam 

bidang tah}fi>z} pun banyak berdiri secara formal.
23

 

Fenomena sosial di atas dapat dijadikan para pengkaji al-

Qur’an untuk menjadikan objek kajian dan penelitian living Qur’an. 

Dapat dinyatakan bahwa sebetulnya yang dimaksud living Qur’an 

dalam konteks ini adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang 

berbagai peristiwa social terkait dengan kehadiran al-Qur’an atau 

keberadaan al-Qur’an di sebuah komunitas Muslim tertentu.
24

 

Kajian living Qur’an sebagai penelitian yang bersifat 

keagamaan (religious research), yakni menempatkan agama sebagai 

system keagamaan, yang meletakkan agama sebagai gejala sosial. 

Living Qur’an dimaksudkan untuk mensikapi respon masyarakat 

Muslim dalam realita sehari-hari menurut konteks budaya dan 

pergaulan sosial. Jadi apa yang dilakukan masyarakat untuk 

memberikan penghargaan, penghormatan, cara memuliakan (ta’dzim) 

kitab suci yang diharapkan pahala dan barakah dari al-Qur’an 

                                                            
23 Muhammad Yusuf, “Pendekatan Sosiologi dalam Penelitian Living 

Qur’an”, dalam Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, Syahiron Syamsuddin 

(ed.)( Yogyakarta: TH Press, 2007), 43 -46. 
24  Muhammad Mansur,” Living Qur’an dalam lintasan sejarah studi al-

Qur’an”, dalam Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, Syahiron Syamsuddin 

(ed.)( Yogyakarta: TH Press, 2007), 8. 
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sebagaimana keyakinan umat Islam terhadap fungsi al-Qur’an yang 

dinyatakan sendiri secara beragam. Oleh karena itu, maksud yang 

dikandung bisa sama, tetapi ekspresi dan ekspetasi masyarakat 

terhadap al-Qur’an antar kelompok satu dengan kelompok yang lain 

berbeda, begitu juga antar golongan, antar etnis, dan antar bangsa.
25

 

 Di sisi lain bahwa kajian living Qur’an dapat dimanfaatkan 

untuk kepentingan dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga 

masyarakat lebih maksimal dalam mengapresiasi al-Qur’an. Sebagai 

contoh, apabila di masyarakat terdapat fenomena menjadikan ayat-

ayat al-Qur’an ‘hanya’ dibaca sebagai aktivitas rutin setelah maghrib, 

sementara sebenarnya mereka kurang memahami apa pesan dari al-

Qur’an, maka kita dapat mengajak dan menyadarkan mereka bahwa 

fungsi al-Qur’an tidak hanya dibaca tetapi perlu pengkajian dan 

pengamalan. Dengan begitu, maka cara berpikir masyarakat dapat 

ditarik kepada cara berpikir akademik, berupa kajian tafsir misalnya.
26

 

 Sebenarnya living Qur’an dalam konteks ini adalah kajian 

atau penelitian ilmiah tentang peristiwa sosial terkait dengan 

kehadiran al-Qur’an  atau keberadaan al-Qur’an pada komunitas 

Muslim tertentu. Penelitian ilmiah disini perlu dikemukakan untuk 

menghindari dimasukkannya tendensi keagamaan yang tentu dengan 

                                                            
25Muhammad Yusuf, “Pendekatan Sosiologi dalam Penelitian Living Qur’an”, 

dalam Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, Syahiron Syamsuddin (ed.)( 

Yogyakarta: TH Press, 2007),  49.  
26 Abdul Mustaqim “Metode Penelitian Living Qur’an”, dalam Metodologi 

Penelitian Living Qur’an dan Hadis, Syahiron Syamsuddin (ed.)( Yogyakarta: TH Press, 

2007), hlm. 69. 
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tendensi ini berbagai peristiwa tersebut akan dilihat dengan kacamata 

ortodoksi yang ujung-ujungnya berupa vonis hitam putih sunnah – 

bid’ah, syar’iyah-ghairu syar’iyah atau meminjam istilah living 

Qur’an maka peristiwa tersebut sebetulnya lebih tepat disebut the dead 

al-Qur’an. Artinya jika dilihat dengan kacamata keislaman (sebagai 

agama), tentu peristiwa sosial dimaksud berarti telah membuat teks-

teks Qur’an tidak berfungsi karena “hidayah” Qur’an terkandung di 

dalam tekstualitasnya dan hanya dapat diaktualisasikan secara benar 

jika bertolak dari pemahaman akan teks dan kandungannya. 

Sementara banyak dari praktek perlakuan atas Qur’an dalam 

kehidupan kaum Muslim sehari-hari tidak bertolak dari pemahaman 

yang benar atas kandungan teks Qur’an.
27

 

 Misalnya, Qur’an memang mengklaim dirinya sebagai 

syifa>’ yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai obat, tetapi 

ketika unit-unit tertentu darinya dibacakan untuk mengusir jin yang 

konon merasuk ke dalam tubuh manusia, maka bukan berarti praktek 

ini berdasarkan pemahaman atas kandungan teks al-Qur’an. Dari 

sudut pandang Islam tentu praktek ini berarti menunjukkan the dead 

Qur’an, tetapi sebagai fakta sosial, praktek semacam ini tetap 

berkaitan dengan al-Qur’an dan betul-betul terjadi di tengah 

komunitas Muslim tertentu. 

                                                            
27 Muhammad Mansur,” Living Qur’an dalam lintasan sejarah studi al-

Qur’an”, dalam Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, Syahiron Syamsuddin 

(ed.)( Yogyakarta: TH Press, 2007), 8. 
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 Itulah kemudian yang perlu dijadikan obyek studi baru bagi 

para pemerhati studi Qur’an dan untuk menyederhanakan ungkapan, 

maka digunakan istilah Living Qur’an. 

 Praktek-praktek semacam ini dalam bentuknya yang paling 

sederhana pada dasarnya sudah sama tuanya dengan usia Qur’an itu 

sendiri. Namun, pada periode yang cukup panjang praktek-praktek di 

atas belum menjadi obyek kajian penelitian al-Qur’an. Baru pada 

penggal terakhir sejarah studi al-Qur’an kajian tentang praktek ini 

diinisiasikan ke dalam wilayah studi Qur’an oleh para pemerhati studi 

Qur’an kontemporer.
28

 

 Selanjutnya dalam mendalami kajian living Qur’an ini yang 

dicari bukan kebenaran agama lewat al-Qur’an atau menghakimi 

(judgement ) kelompok keagamaan tertentu dalam Islam, tetapi lebih 

mengedepankan penelitian tentang tradisi yang menggejala 

(fenomena) di masyarakat dilihat dari persepsi kualitatif. Meskipun 

terkadang al-Qur’an dijadikan sebagai simbol keyakinan (symbolic 

faith) yang dihayati, kemudian diekspresikan dalam bentuk perilaku 

keagamaan. Nah, dalam penelitian living Qur’an diharapkan dapat 

menemukan segala sesuatu dari hasil pengamatan (observasi) yang 

cermat dan teliti atas perilaku komunitas Muslim dalam pergaulan 

sosial-keagamaannya hingga menemukan segala unsure yang menjadi 

komponen terjadinya perilaku itu melalui struktur luar dan struktur 

                                                            
28 Ibid., 9 
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dalam agar dapat ditangkap makna dan nilai-nilai yang melekat dari 

sebuah fenomena yang diteliti.
29

 

 Kalau coba kita gambarkan dalam pendekatan historis, 

sosiologi dan antropologi maka, fenomena keagamaan itu yang 

berakumulasi pada pola perilaku manusia didekati dengan 

menggunakan ketiga model pendekatan sesuai dengan posisi perilaku 

itu dalam konteksnya masing-masing, seperti disebutkan di atas. 

 Sementara kalau kita sepakat bahwa living Qur’an 

berlindung di bawah payung sosiologi atau sosiologi agama, maka 

pendekatan yang lebih tepat adalah antropologi, sehingga bangunan 

prespektifnya pada umumnya menggunakan prespektif mikro atau 

paradikma humanistik, seperti fenomenologi, etnografi, meneliti 

everyday life (tindakan dan kebiasaan yang tetap) dan arkeologi. Nah, 

analisisnya berupa individu, kelompok/organisasi dan masyarakat, 

benda-benda bersejarah, buku, prasasti, cerita rakyat.
30

 

 Paradigma penelitian sosial-agama, ada 3 macam yang 

digunakan, positivistik, dengan menempatkan fenomena sosial 

dipahami dari prespektif luar (other perpective) yang bertujuan untuk 

menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi, proses kejadiannya, 

hubungan antar variabel, bentuk dan polanya. Sedangkan paradikma 

naturalistik, justru kebalikannya dengan perspektif  inner perspective, 

                                                            
29  Muhammad Yusuf, “Pendekatan Sosiologi dalam Penelitian Living 

Qur’an”, dalam Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis, Syahiron Syamsuddin 

(ed.)( Yogyakarta: TH Press, 2007), 50. 

 
30 Ibid,. 51. 
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yakni berdasarkan subyek perilaku yang bertujuan untuk memahami 

makna perilaku, simbol-simbol dan fenomena-fenomena; dan 

paradigm rasionalistik (Verstehen), dengan melihat realitas sosial 

sebagaimana yang dipahami oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang 

ada dan didialogkan dengan pemahaman subyek yang diteliti (data 

empiric).
31

 

 Paradigma ini sering digunakan dalam penelitian filsafat, 

bahasa, agama (ajarannya) dan komunikasi yang menggunakan 

metode semantik, filologi, hermeneutika, dan analisis isi. 

 Ilmu-ilmu agama, pada segi-seginya yang menyangkut 

masalah sosial, yaitu menjadi bagian yang dapat diteliti, diamati 

dengan menggunakan piranti ilmiah, atau metodologi ilmiah. Metode 

Ilmiah ditentukan oleh obyek yang dikaji. Kalau segi-segi tertentu itu 

Islam berada pada posisi fenomena sosial, maka niscaya metode 

pengkajian terhadap fenomena itu adalah metode-metode sosial.
32

 

 Living Qur’an masuk dalam wilayah kajian ke-Islam-an 

tidak hanya kepada aspek-aspeknya yang normative dan dogmatik, 

tetapi juga pengkajian yang menyangkut aspek sosiologis dan 

antropologis. Ilmu-ilmu Islam, meliputi aspek kepercayaan normatif-

dogmatik yang bersumber dari wahyu dan aspek perilaku manusia 

                                                            
31 Ibid,. 

32 Ibid., 52. 
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yang lahir oleh dorongan kepercayaan, menjadi kenyataan-kenyataan 

empirik.
33

 

 Penelitian living Qur’an sebagai sebuah tawaran paradigma 

alternatif yang menghendaki bagaimana feedback dan respons 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (everyday live) dapat dibaca, 

dimaknai secara fungsional secara konteks fenomena sosial.
34

 

 Karena itu, al-Qur’an yang dipahami masyarakat Islam 

dalam pranata sosialnya merupakan cerminan dari fungsionalisasi dari 

al-Qur’an itu sendiri. Sehingga respons mereka terhadap al-Qur’an 

mampu membentuk pribadinya, bukan sebaliknya dunia sosial yang 

membentuk pribadinya melainkan al-Qur’an menentukan dunia sosial. 

Adalah wajar jika kemudian muncul ragam fenomena dalam everyday 

life ketika mensikapi al-Qur’an oleh masyarakat tertentu dan mungkin 

dalam waktu tertentu pula sebagai sebuah pengalaman sosial tentang 

al-Qur’an.
35

 

 Seorang peneliti living  Qur’an akan membaca sebuah 

fenomena sosial dengan melihat lokasi dan momen sejarah yang 

menandainya. Oleh karenanya, penelitian model ini bersifat kualitatif 

yang memiliki focus terhadap banyak paradigma, para penelitinya 

dituntut memiliki kepekaan tinggi terhadap nilai pendekatan, 

multymetode disamping tingkat komitmen dan kesabaran tinggi dan 

“ketelatenan”, agar hasil tangkapan berupa data yang bersifat 
                                                            
33 Ibid,. 
34 Ibid,. 
35 Ibid., 53. 
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fenomenologis dapat dicerna, dideskripsikan dianalisis kemudian 

disimpulkan secara tepat dengan perspektif socio-Qur’anic.
36

 

 Akan lebih afdhal lagi adalah seorang peneliti dapat 

mendeskripsikan dengan bahasa data yang menjembatani antara dunia 

gejala nyata dengan fakta ilmiah dan seringkali merupakan jalan yang 

mengantarkan kepada gagasan-gagasan, kemudian memaknai secara 

dalam  (deep structure) dalam penelitiannya secara sempurna 

berdasarkan apa yang dilihat, dialami dan dirasakan. Memang harus 

diakui bahwa, banyak tantangan pada penelitian kualitatif, karena 

penelitinya ibarat “wartawan” (journalist) atau “ilmuwan lunak (soft-

scientist). Mungkin hasilnya seperti tidak ilmiah atau sepenuhya 

bersifat pribadi dan penuh dengan bias. Namun, seorang peneliti 

kualitatif harus tetap percaya bahwa uraian yang kaya mengenai dunia 

sosial adalah sangat berharga/bernilai, karena penelitinya akan 

mendapat informasi yang bernuansa bagaikan lukisan memiliki 

banyak prespektif yang pada akhirnya mampu membangun dunia 

realitas yang mendekati dunia empirik (membumi).
37

 

 Akhirnya diharapkan living Qur’an dapat melihat fakta 

masyarakat sosial dalam merespons, menyikapi dan mempraktekkan 

sisi-sisi al-Qur’an secara cultural sebagai pemahaman mereka 

terhadap al-Qur’an itu sendiri. Dan pada titik jauh penelitian model 

living Qur’an secara mertamorfosis, cepat atau lambat dapat 

                                                            
36 Ibid., 63 
37 Ibid., 63‐64 
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menemukan format desain, pendekatan dan metodenya. Sehingga 

penelitian seputar al-Qur’an dapat berkembang seiring peradaban 

zaman.
38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
38 Ibid., 64. 
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BAB III 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Umum Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an (PPTQ) 

‘Aisyiyah Ponorogo 

1. Profil PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo
39

 

a. Letak 

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo 

terletak di jalan Ukel gang II No. 3A Kertosari Babadan ponorogo 

dengan No. Telp. 0856-0820-5536. 

b. Visi 

Visi  Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah 

Ponorogo adalah "Mencetak da'iyah dan hafizhah" Latar belakang 

penetapan visi ini adalah keprihatinan terhadap kelangkaan 

penghafal al-Qur'an dari kalangan putri, terlebih pada sisi da'iyah 

yang memiliki penguasaan tahfizh. Selain itu banyak yang 

membutuhkan tempat pendidikan agama dengan sistem 

pengasuhan berbasis keluarga  dengan tetap dapat sekolah di 

sekolah formal, maka didirikanlah Pondok Pesantren Tahfizhul 

Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo. 

c. Standart Kompetensi Lulusan  

  Lulusan PPTQ 'Aisyiyah Ponorogo memiliki kemampuan : 

1) Membaca Al- Qur'an sesuai kaidah tajwid dan tartil. 

                                                            
39 Dokumentasi  01/ D/ PPTQ-A/ I/ 2016-03-06 
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2) Memiliki hafalan Al- Qur'an minimal 6 juz dengan kualitas 

dhobith. 

3) Memiliki karakter mandiri, berkepribadian Qur'an  dan 

berkemampuan public speaking yang baik. 

4) Siap menjadi da'iyah dan pengajar agama khususnya bidang 

Al- Qur'an. 

d. Materi Pendidikan  

1) Al- Qur'an meliputi : Tilawah, tahsin, tartil, tarjamah, dan 

tahfizh 

2) Hadist 

3) Tauhid 

4) Fiqih 

5) Bahasa arab 

6) Ke- 'Aisyiyah -an 

7) Adabut Tholibah 

8) Adabul Mar'ah Lil Islam 

9) Public Speaking 

10) Tadabur Ayat 
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2. Struktur Kepengurusan
40

 

Struktur Kepengurusan Pondok 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

    : Garis Komunikasi 

    : Garis Komando 

Direktur 

Penanggung jawab 

Sekretaris 

Bag. Pendidikan & 

Pengasuhan 

Pj. ‘Aliyah Pj. Wustho

Mudabbirot 

Santri 

Bendahara 

Bag. Logistik & 

Kebersihan 

Persyarikatan 

  

 

                                                            
40 Dokumentasi 02/ D/ PPTQ-A/ I/ 2016-03-06 
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3. Dewan Asatidz dan Santri
41

 

a. Data Dewan Asatidz 

Data Dewan Asatidz Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah 

Ponorogo 

No. Nama Jabatan Pengajar 

1 Rohmadi, M. PI Direktur Risalah Aqidah 

2 Rochmah Nur Azizah Sekretaris Ilmu al-Qur’an & 

Tafsir 

3 Nur jayati Bendahara Bahasa Arab & 

Tahfizh 

4 Siti Nurhayati Pengasuhan Adab & Tahsin 

5 Karomatul Hidayah Logistik Ke-Santri-an  

6 Iwan Setiawan Ustadz Ke-Tauhid-an 

7 Lathif Utsman Wahid Ustadz Risalah Akhlaq 

8 Bambang wahrudin Ustadz Sirah Shahabiyah 

 

b. Data Santri
42

 

Data Santri Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo 

No. Nama Asal Pendidikan 

1 Aisyah Zahra Firdausi Ponorogo SMA 

2 Ihda Nur Khoiria Ponorogo SMA 

                                                            
41 Dokumentasi 03/ D/ PPTQ-A/ I/ 2016 
42 Dokumentasi 04/ D/ PPTQ-A/ I/ 2016 
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3 Rizky Khoirunnisa’ Ponorogo SMA 

4 Dyah Ayu Fatma Sari Ponorogo SMA 

5 Naffa Afkarina I. D. Ponorogo SMA 

6 Liana Febriani Ponorogo SMA 

7 Umul Fitri Ponorogo SMA 

8 Nur Aisyah Ponorogo SMA 

9 Desi Avidatus Sholeha Ponorogo MA 

10 Irawati Ponorogo MA 

11 Zulfa Fauziyatul U. Madiun MA 

12 Angelina Silvana P.Y.  Ponorogo SMP 

13 Khoirunnisa’ R. M. Ponorogo SMP 

14 Dina Nur Fitriana Ponorogo SMP 

15 Amelia Aas Rosita D. Ponorogo SMP 

16 Intan Widya Safitri Ponorogo SMP 

 

B. Paparan Data Khusus Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an 

(PPTQ) ‘Aisyiyah Ponorogo 

1. Sejarah Mulainya  Tradisi Pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-

Baqarah di PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo 

Nabi Muhammad SAW. lebih senang menyibukkan diri 

untuk memberikan perhatian terhadap al-Qur’an., baik dalam 

shalat, tahajud, keseharian dan keterbukaannya, keberadaannya di 

rumah atau dalam perjalanannya, kesendirian dan kebersamaannya 
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dengan para sahabat, kesusahan dan kemudahannya maupun dalam 

kegembiraan dan kesedihan beliau.
43

 Salah satu kesibukan 

terhadap al-Qur’an adalah membacanya.  

                                                           

Di kalangan masyarakat pembacaan al-Qur’an sudah 

banyak yang mengamalkannya bahkan menjadi suatu tradisi. Di 

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo juga 

menerapkan tradisi pembacaan al-Qur’an yaitu surat al-Fa>tih}ah dan 

al-Baqarah kepada para santri dan Asatidzah. 

Secara singkat kegiatan tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah 

dan al-Baqarah di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah 

Ponorogo dilaksanakan sejak dua tahun yang lalu yaitu tahun 2014, 

hal ini bermula dari harapan pengurus agar santri di tengah arus 

pergaulan saat ini, mereka terbentengi dengan karakter akhlaqul 

Qur’aniyah di manapun berada, karena para santri dalam sehari 

tidak penuh berada di pondok. Aktivitas pagi para santri adalah 

sekolah yang sekolah mereka berada di luar area pondok dan 

mengingat bahwa mereka ketika berangkat dan pulang sekolah 

melewati tempat keramaian salah satunya stadion yang letaknya 

tidak jauh dari pondok.  

Dalam majlis rapat para pengurus, muncul beberapa 

pendapat tentang media apa yang tepat bagi santri untuk 

meningkatkan kualitas keimanan dan ketauhidan di antaranya 

 
43  Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, Etika Membaca dan 

Mempelajari al-Qur’an al-Karim, terj. Taufikqurrahman ( Bandung: Pustaka Setia, 2003), 

17. 
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pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah beserta tadabbur 

ayatnya. Akhirnya dewan pengurus memutuskan untuk memilih 

tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah sebagai media 

yang paling efektif. 

Kegiatan pembacaaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

bersifat wajib bagi para santri dan bersifat sunnah bagi para asatidz 

dan dilaksanakan secara rutin hingga sekarang.
44

 

2. Dalil yang digunakan PPTQ ‘Aisyiyah Dalam Melaksanakan 

Tradisi Pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah di PPTQ 

‘Aisyiyah Ponorogo 

Secara logika segala bentuk amaliah apapun tentu 

memiliki landasan  teori atau dalil dan tujuan yang mendasari 

terlaksananya kegiatan tersebut. Begitu halnya pembacaan surat al-

Fa>tih}ah dan al-Baqarah yang dilakukan di Pondok Pesantren 

Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo. 

 Al-Mukarrom al-Ustadz Rohmadi, M. PI selaku direktur 

mengatakan
45

: “Pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

merupakan suatu kegiatan positif dimana seorang hamba benar-

benar beriman kepada Allah dengan menyibukkan diri untuk 

membaca al-Qur’an maka seorang hamba akan beruntung karena 

mendapatkan barakah dari Allah Swt”. Dalam hal ini beliau 

berpegang pada firman Allah surat al-Baqarah ayat 121. 

                                                            
44 Lihat Transkip Wawancara  01/ W/ PPTQ-A/ I/ 2016 
45 Lihat Transkip Wawancara 02/ W/ PPTQ-A/ I/ 2016 
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Kemudian dari pada itu Ustadzah Nur Jayati mengatakan:
46

 

“Di dalam surat al-Fa>tih}ah terdapat obat segala penyakit termasuk 

penyakit hati dan jika ingin mendapat barakah dari Allah Swt 

maka bacalah surat al-Baqarah”.) 

Aisyah Zahra Firdausi santri kelas sebelas, menguraikan: 

47
“Inti dari pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah adalah 

bertilawah agar pondok tidak seperti kuburan dan tidak dimasuki 

oleh syetan”. 

3. Penerapan Tradisi Pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

di PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo 

Orang mukmin memandang bahwa kehidupan adalah 

kesempatan untuk beribadah kepada Allah Swt. Salah satu bentuk 

ibadah kepada Allah adalah dengan cara membaca al-Qur’an. 

Tradisi pembacaan al-Qur’an yaitu surat al-Fa>tih}ah dan al-

Baqarah yang dilakukan di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an 

‘Aisyiyah Ponorogo sudah berjalan kurang lebih dua tahun dan 

berjalan sangat baik. 

Pelaksanan pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah di 

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah ponorogo dilakukan 

sepekan sekali dalam dua hari yang dilaksanakan pada hari Senin 

dan Selasa yang dilaksanakan setelah sholat Asar pukul  16.30 

WIB – 17.15 WIB, berlangsung ±45 menit, dan dipimpin oleh 

                                                            
46 Lihat Transkip Wawancara 03/ W/ PPTQ-A/ I/ 2016 

47Lihat Transkip Wawancara 04/ W/ PPTQ-A/ I/ 2016 
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salah satu santri, kemudian jama’ahnya terdiri dari dewan Asatidz 

dan seluruh Santri dengan jumlah kurang lebih 20 santri Putri. 

Adapun secara rinci praktek pelaksanaan pembacaan surat 

al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an 

‘Aisyiyah ponorogo adalah sebagai berikut : 

a. Niat 

Dengan membaca : 

ن الرحيم  بسم هللا الرح

b. Salam 

c. Membaca surat al-Fa>tih}ah bersama-sama dari ta’awudz 

d. Dilanjutkan do’a untuk kedua orang tua dan do’a nabi Musa 

bersama-sama. 

1) Do’a untuk kedua orang tua 

ؤمنين امين الد و لل  ر اغفرل ول

2) Do’a nabi Musa 

ر اشرح ل صدر ويسرل امر واحلل عقدة من 

ل ا ق ن يفقھ  لس

e. Dilanjutkan do’a bertilawah bersama-sama. 

Do’a bertilawah : 

ح ي عليم افتح لن ب بن ب القرا العظيم نصر من  ي فت

ر  ؤمنين اللھم ن بك هللا و فتح قريب وبشر ال ت ب
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f. Pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah secara bersama-

sama 

g. Tadabur beberapa ayat surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

h. Salam
48

 

4. Makna Pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah Menurut 

PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo 

Tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

merupakan kegiatan tilawah yang dilakukan secara berjama’ah 

yang bertujuan untuk memohon barakah kepada Allah Swt dan 

menumbuhkan rasa cinta terhapad al-Qur’an kepada setiap santri. 

Al-Mukarrom al-Ustadz Rohmadi, M.PI mengatakan : 

“Tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah merupakan 

suatu riyad}oh batiniyah yang berfungsi untuk mendekatkan diri 

kepada Allah, menunjukkan rasa syukur dan bukti keimanan 

seseorang terhadap al-Qur’an.”
49

 

Sesuai dengan argument di atas Karomatul Hidayah 

sebagai salah satu pengurus di PPTQ ‘Aisyiyah mengatakan 

:”Tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah adalah 

                                                            
48Lihat Transkip Observasi 01/ O/ PPTQ-A/ I/ 2016 
49 Lihat Transkip Wawancara 05/W/ PPTQ-A/ I/ 2016 
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bentuk tradisi rutin untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. 

Selain itu adanya tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-

Baqarah secara rutin, santri akan lebih cerdas dan disiplin.”
50

 

Ihda Nur Khoiria adalah sebagai santri menambahkan 

tentang makna tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

bahwa: “Tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

menambah semangat dalam beribadah dan merasa tenang karena 

pondok terasa seperti surga karena ramai dan tidak seperti 

kuburan.”
51

 

Tidak lain dari Ihda Nur Khoiria adalah Dyah Ayu 

Fatmasari, Nur ‘Aisyah dan juga Rizky Choirunnisa’ 
52

 sebagai 

santri di pondok tersebut juga menyatakan bahwa tradisi 

pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah yang rutin 

dilaksanakan adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada 

Allah Swt. yang dilaksanakan secara berjama’ah yang bertujuan 

untuk mengharap barakah kepada Allah Swt. 

 

 

 

 

 
                                                            

50 Lihat Transkip Wawancara 06/W/ PPTQ-A / III/ 2016. 
51 Lihat Transkip Wawancara 07/ W/ PPTQ-A/III/2016 
52 Lihat Transkip Wawancara 08/ W/ PPTQ-A/ I/ 2016, 09/ W/ PPTQ-A/ I/ 

2016, 10/ W/ PPTQ-A/ I/ 2016 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 Berdasarkan paparan data pada bab-bab sebelumnya kiranya 

sampailah pada langkah penelitian berikutnya yaitu analisis data. Dalam 

langkah ini peneliti menguraikan beberapa dalil yang menjadi dasar 

pelaksanaan tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah di Pondok 

Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo, dan yang selanjutnya 

akan peneliti uraikan bagaimana penerapan/praktek dalam pelaksanaan 

tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah di Pondok Pesantren 

‘Aisyiyah Ponorogo kemudian menjelaskan makna tradisi pembacaan 

surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah. 

 Dengan menguraikan data-data, dokumen-dokumen tersebut, 

kiranya akan dapat memberikan deskripsi dari dasar, pelaksanaan dan 

makna tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah yang 

dilaksanakan di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo. 

Adapun uraiannya adalah sebagaimana peneliti paparkan di bawah ini. 

A. Dalil Yang Menjadi Dasar Pelaksanaan Tradisi Pembacaan Surat 

Al-Fa<Tih{ah dan Al-Baqarah Di PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo. 

Suatu ibadah yang dilakukan tanpa disertai dalil hukumnya 

haram karena prinsip beribadah adalah haram kecuali ada dalil yang 

menunjukkan. Adapun tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-

Baqarah di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo 

memiliki dasar pijakan. 
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Al-Mukarrom al-Ustadz Rohmadi, M. PI selaku direktur 

mengatakan:
53

 “Pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

merupakan suatu kegiatan positif dimana seorang hamba benar-benar 

beriman kepada Allah dengan menyibukkan diri untuk membaca al-

Qur’an maka seorang hamba akan beruntung karena mendapatkan 

barakah dari Allah Swt”. Dalam hal ini beliau berpegang pada firman 

Allah surat al-Baqarah ayat 121. 

Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar
54

 menerangkan bahwa ayat 

121 surat al-Baqarah memberi kejelasan kaum Muslimin bahwasannya 

kaum Muslimin membaca kitab al-Qur’an yang diturunkan kepada 

mereka dengan perantaraan Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya 

membaca yaitu dipahamkan isinya dan diikuti, orang yang semacam 

itulah yang akan merasai nikmat. Jika kita sambungkan dengan ayat 

sebelumnya yaitu surat al-Baqarah ayat 120, bahwasannya Yahudi dan 

Nashrani tidak bersenang hati, sebelum orang Islam mengikuti agama 

mereka, maka orang Islam yang tidak memperhatikan, membaca, dan 

mengikuti al-Qur’an yang akan mengikuti agama yang lain. 

Setengah ahli tafsir mengartikan “yatlunahu” dengan 

membaca. Kemudian selebihnya mengartikan dengan mengikutinya. 

Kita pun dapat menggabungkan kedua arti itu dengan membaca dan 

mengikuti. Maknanya, jangan hanya semata-mata dibaca padahal tidak 

                                                            
53 Lihat Transkip Wawancara 02/ W/ PPTQ-A/ I/ 2016 
54 Hamka, Tafsir al-Azhar Juz 1, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2005), 375-

376. 
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diikuti. Disini ditetapkan lagi hingga “tilawatihi” , sebenar-benar 

membaca. 

Kalau sekiranya al-Qur’an pada mulanya diturunkan kepada 

orang Arab, yang mereka dengan sekali baca sudah paham akan artinya, 

sebab bahasanya sendiri, betapa lagi kita yang ukan Arab. Niscaya lebih 

bergembiralah kita untuk memahamkan artinya, dan menjadi 

kewajibanlah bagi orang yang pandai bacaan dan maknanya, 

mengajarkan kepada yang belum pandai. Hendaklah dibaca dengan 

penuh perhatian, dan mempelajarinya dengan seksama. Pelajari sampai 

paham. Orang-orang yang demikianlah yang diharap akan beriman, 

orang yang langsung mempelajari kitab dengan akal yang bebas, jangan 

mendengar penafsiran pendeta-pendeta mereka yang telah mengandung 

maksud lain. Mereka itulah yang diharapkan beriman kepada kebenaran 

nabi Muhammad.  

“Dan barangsiapa yang tidak mau percaya kepadanya” yaitu 

pemuka-pemuka Yahudi sendiri, pendeta-pendeta Nashrani yang telah 

membuat tafsiran lain karena maksu tertentu. 

“Untuk orang-orang yang merugi” Ujung ayat 121 surat al-

Baqarah menandakan kerugian yakni tdak mendapatkan kebahagiaan 

hidayah, gelaplah mereka di dalam selubung hawa nafsu dan kedustaan. 

Baik oleh karena kaum Yahudi dan Nashrani memutar-mutar penafsiran 

Kitab suci dari kebenaran, atau tidak berani membantah apa yang telah 

diputuskan oleh pendeta-pendeta mereka. 
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Inipun menjadi i’tibar pula bagi kita kaum Muslimin, percaya 

pada yang telah nabi Muhammad, tidaklah membuat kita tersesat. 

Hanya dengan membaca al-Qur’an dengan sebenar-benar bacaan dan 

memahamkan maksudnya; hanya dengan itulah kita dapat beriman 

dengan kebenarannya. Tetapi orang yang membacanya hanya 

mengharapkan pahala, tetapi tidak tahu apa isinya, tidaklah diharap 

akan mendapat cahaya iman dari dalamnya. Kemunduran kita kaum 

Muslimin dalam bayangan agama kita ialah setelah al-Qur’an hanya 

untuk dibaca-baca cari pahala, tetapi tidak paham apa yang ditulis di 

dalamnya. Apatah lagi setelah zaman kemunduran timbul gejala dalam 

kalangan Islam bahwa penafsiran orang-orang dinamailah Ulamalah 

yang wajib diperhatikan, karena beliau lebih paham akan al-Qur’an 

daripada kita orang awam ini. Seakan-akan keawaman hendak 

dipertahankan terus-menerus. Apakah si awam tidak berusaha jadi 

ulama pula? 

Satu waktu ada pula larangan mengartikan al-Qur’an. Tetapi 

berpaha membacanya. Orang-orang yang berpikir bebas jadi bertanya-

tanya dalam hatinya. Kita sebagai orang Islam ingin mengetahui isi al-

Qur’an itu, tetapi kita tidak mempunyai waktu buat belajar bahasa Arab, 

kalau begitu apakah baca-baca itu saja yang menjadi kewajiban kita 

orang Islam? Apakah kita tidak boleh turut memikirkannya? 

Oleh sebab itu, membiasakan bertilawah, mengajarkan al-

Qur’an, mengajarkan arti dan maksud al-Qur’an kepada orang Islam 
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yang belum bisa membaca al-Qur’an, yang belum mengerti bahasa 

Arab, atau yang tidak ada waktu untuk membaca al-Qur’an bahkan 

mempelajarinya adalah menjadi kewajiban bagi orang Islam yang 

mengerti dan diberi kenikmatan pandai dalam membaca dan memahami 

untuk mengajarkan dan memulai mentradisikan. 

Kemudian dari pada itu Ustadzah Nur Jayati mengatakan: 

55
“Dalil pembacaan yaitu surat al-Baqarah ayat 121 adapun di dalam 

surat al-Fa>tih}ah terdapat obat segala penyakit termasuk penyakit hati 

dan jika ingin mendapat barakah dari Allah Swt maka bacalah surat al-

Baqarah”.  

Aisyah Zahra Firdausi sebagai santri yang punya himmah 

menghafal al-Qur’an semoga dipermudah oleh Allah Swt. Dia 

menambahkan, 
56

“ Dalil pembacaan al-Qur’an adalah surat al-

Baqarah ayat 121, adapun inti dari pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan 

al-Baqarah adalah bertilawah agar pondok tidak seperti kuburan dan 

tidak dimasuki oleh syetan ”.
57

 

Dari paparan para santri, hal ini menunjukkan bahwa pelaku 

pembacaan surat al-Fa>tiha}h dan al-Baqarah melakukan tradisi berpijak 

dari pijakan dalam al-Qur’an yakni surat al-Baqarah ayat 121. 

 

 

                                                            
55 Lihat Transkip Wawancara 03/ W/ PPTQ-A/ I/ 2016 
56 Lihat Transkip Wawancara 04/ W/ PPTQ-A/ I/ 2016 
57 Lihat Transkip Wawancara 03/ W/ PPTQ-A/I/2016. 
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B. Penerapan Tradisi Pembacaan Surat Al-Fa<Tih{ah dan Al-Baqarah 

Di PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo 

Orang mukmin memandang bahwa kehidupan adalah 

kesempatan untuk beribadah kepada Allah Swt. Salah satu bentuk 

ibadah kepada Allah adalah dengan cara membaca al-Qur’an. 

Pelaksanan pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah di 

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah ponorogo dilakukan 

sepekan sekali dalam dua hari yang dilaksanakan pada hari Senin dan 

Selasa yang dilaksanakan setelah sholat Asar pukul  16.30 WIB – 17.15 

WIB, berlangsung ±45 menit, dan dipimpin oleh salah satu santri, 

kemudian jama’ahnya terdiri dari dewan Asatidz dan seluruh Santri 

dengan jumlah kurang lebih 20 santri Putri. 

Adapun secara rinci praktek pelaksanaan pembacaan surat al-

Fa>tih}ah dan al-Baqarah di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an 

‘Aisyiyah ponorogo adalah sebagai berikut : 

1. Niat  

Dengan membaca: 

ن الرحيم  بسم هللا الرح

2. Salam 

3. Membaca surat al-Fa>tih}ah bersama-sama dari ta’awudz 

4. Dilanjutkan do’a untuk kedua orang tua dan do’a nabi Musa 

bersama-sama. 

a. Do’a untuk kedua orang tua 
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ؤمنين امين الد و لل  ر اغفرل ول

b. Do’a nabi Musa 

ن ر اشرح ل صدر ويسرل ام ر واحلل عقدة من لس

ل ا ق  يفقھ

 

 

 

5. Dilanjutkan do’a bertilawah bersama-sama. 

Do’a bertilawah : 

ح ي عليم افتح لن ب بن ب القرا العظيم نصر من هللا و  ي فت

ن  بك بصر واطلق به لس ت ر ب ؤمنين اللھم ن فتح قريب وبشر ال

لك ل به جسد بح نه ا ح وا  واشرح به صدر واستع تك ف وق

تك اا ب هللا العلي العظيم ة اا بك وانه اح وا ق  ق

6. Pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah secara 

bersama-sama 

7. Tadabur beberapa ayat surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

8. Salam
58

 

Penerapan dari tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-

Baqarah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan istiqomah 

                                                            
58 Lihat Transkip Observasi 01/ O/ PPTQ-A/ I/ 2016 
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dilakukan hingga saat ini dan sudah menjadi tradisi warga Pondok 

Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo. 

C. Makna Pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah Menurut 

PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo 

1. Pendekatan diri kepada Allah, bentuk syukur dan keimanan 

terhadap al-Qur’an 

Al-Mukarrom al-Ustadz Rohmadi, M.PI mengatakan : 

“Tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah merupakan 

suatu riyad}oh batiniyah yang berfungsi untuk mendekatkan diri 

kepada Allah, menunjukkan rasa syukur dan bukti keimanan 

seseorang terhadap al-Qur’an.”
59

 

Karomatul Hidayah sebagai salah satu pengurus di PPTQ 

‘Aisyiyah mengatakan : “Tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan 

al-Baqarah adalah bentuk tradisi rutin untuk mendekatkan diri 

kepada Allah Swt. Selain itu adanya tradisi pembacaan surat al-

Fa>tih}ah dan al-Baqarah secara rutin, seorang santri akan lebih 

cerdas dan disiplin.”
60

 

Pendekatan diri kepada Allah dengan bertilawah merupakan 

hal positif yang menjadi amalan bathiniyah warga Pondok 

Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo, hal ini terlihat 

dampaknya para santri semakin khusyu’ dalam beribadah dan lebih 

cinta untuk membaca al-Qur’an, menyegerakan sholat, dan 

                                                            
59 Lihat Transkip Wawancara 05/ W/ PPTQ-A/ I/ 2016. 
60 Lihat Transkip Wawancara 06 / W/ PPTQ-A / III/ 2016. 
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berpuasa berawal dari tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-

Baqarah. 

Tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah secara 

aplikatif menunjukkan rasa syukur dan bukti keimanan seseorang 

dalam mencintai al-Qur’an. 

2. Pembentuk Kepribadian 

  Ihda Nur Khoiria adalah sebagai santri menjelaskan tentang 

makna tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

bahwa,’Tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

menambah semangat dalam beribadah dan merasa tenang karena 

pondok terasa seperti surga karena ramai dan tidak seperti 

kuburan.”
61

 

Pribadi yang semangat, jujur dan memiliki jiwa tenang 

menjadi point keberhasilan yang merupakan prestasi tak ternilai 

bagi santri Pondok Pesantren Thafizhul Qur’an ‘Aisyiyah 

Ponorogo. Hal ini merupakan dampak positifdari pemaknaan tradisi 

pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah. 

3. Pengharapan barakah kepada Allah Swt. 

Dyah Ayu Fatmasari, Nur ‘Aisyah dan juga Rizky 

Choirunnisa
62

 sebagai santri di pondok tersebut juga mengatakan 

bahwa tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah yang 

                                                            
61 Lihat Transkip Wawancara 07/ W/ PPTQ-A/III/2016. 
62 Lihat Transkip Wawancara 08/ W/ PPTQ-A/ I/ 2016, 09/ W/ PPTQ-A/ I/ 

2016, 10/ W/ PPTQ-A/ I/ 2016 
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rutin dilaksanakan adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri 

kepada Allah Swt. yang dilaksanakan secara berjama’ah yang 

bertujuan untuk mengharap barakah kepada Allah Swt. 

Rupanya para santri meyakini bahwa pembacaan surat al-

Fa>tiha}h dan surat al-Baqarah dapat mendatangkan barakah kepada 

Allah Swt. Kata “barakah” seperti halnya kata “karamah”, sering 

kali muncul setiap kali berbicara tentang slametan atau berziarah 

ke makam para wali. Bahkan tujuan yag ingin diraih dari kegiatan-

kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan barakah. Karena itu 

kata tersebut menjadi penting dalam membentuk kesadaran 

masyarakat tentang pola hidup yang harus dijalani dari system 

keagamaan yang mereka hayati. 

Kata barakah yang digunakan oleh para santri umumnya 

menunjukkan suatu kondisi psikologis dan sosial tertentu yang 

bersifat positif yang dirasakan seseorang atau suatu masyarakat. 

Karena itu barakah bisa dimaknai dengan kecukupan, 

kesejahteraan, keselamatan, atau ketenangan. Kata barakah juga 

menunjukkan rasa ketergantungan kepada Yang Maha Kuasa. 

Sebab yang mampu memberikan kebarakahan hanya Allah. 

Sehingga kebarakahan tersebut didapati seseorang sebagai simbol 

dari kasih sayang Allah kepada manusia yang tulus beribadah 

kepada Allah. Oleh karena itu, tidak semua ibadah mendapat 
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barakah dari Allah, misalnya, ibadah yang dilakukan dengan tidak 

ikhlas. 

Dalam al-Qur’an kata “Baraka” dan berbagai macam 

derivasinya selalu dihubungkan dengan Allah, sebagai pemilik 

kekuasaan. Ayat-ayat al-Qur’an yang menyatakan bahwa “Allah 

membarakahi” atau “Kami membarakahi” lebih banyak ditujukan 

kepada suatu tempat seperti Masjid al-Aqsa dalam surat al-Isra’ 

ayat 1, dan perkampungan Saba dalam surat Saba ayat 18. Lafad 

baraka dalam ayat tersebut bermakna bahwa Allah menyediakan 

tempat yang member kesejahteraan, ketenangan, keamanan, dan 

kenyamanan” bagi para penghuninya. Dalam al-Qur’an kalimat 

“barakna” yang ditujukan kepada orang hanya ditunjukkan kepada 

Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak (as-Shaffat: 113), yakni orang yang 

mendapat kemuiaan dan kehormatan dari Allah. Sebagai orang 

yang dimuliakan tentunya mereka mendapat kenyamanan, 

kesejahteraan, keamanan dan ketenangan. 

Bagi Nur Aisyah, Rizky Choirunnisa dan Dyah Ayu F. 

mendapat barakah terasakan dalam pengalaman. Pengalaman 

dalam tingkatan pribadi merasakan ketenangan dan kenyamanan 

dalam jiwanya. Sehingga mereka dapat menjalani hidup ini dengan 

penuh optimis karena merasa nyaman dan berada di tempat yang 

aman juga. Jadi tujuan mendapat barakan adalah tenang dan aman.  



63 
 

Pemaknaan dalam bentuk pengharapan kepada Allah adalah 

bentuk pemaknaan yang baik karena secara teoritis pembacaan al-

Qur’an memiliki keutamaan mendatangkan barakah dari Allah 

Swt.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan di Pondok 

Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo, akhirnya peneliti 

menyimpulkan isi keseluruhan pembahasan skripsi ini sebagai 

berikut. 

1. Dalil Yang Mendasari Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an 

‘Aisyiyah Ponorogo Melaksanakan Tradisi Pembacaan 

Surat Al-Fa>tih}ah dan Al-Baqarah 

Tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah yang 

dilaksanakan di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah 

Ponorogo berlandaskan pada al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 

121 sebagaimana al-Mukarrom al-Ustadz Rohmadi, M.PI ( 

direktur Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah 

Ponorogo) dan sebagian Asatidz serta santri dalam uraiannya. 

2. Penerapan Tradisi Pembacaan Surat Al-Fa>tih}ah dan Al-

Baqarah Di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah 

Ponorogo 

Secara teknis pelaksanaan tradisi pembacaaan surat al-

Fa>tih}ah dan al-Baqarah yang dilaksanakan di Pondok Pesantren 

Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo kaifiyahnya adalah 

membaca niat, ta’awudz, surat al-Fa>tih}ah, do’a untuk kedua 
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orang tua dan do’a nabi Musa, do’a tilawah, surat al-Baqarah 

dan salam yang telah terkonsep secara rinci sebagaimana 

diuraikan pada bab sebelumnya. Hal ini merupakan bagian 

aplikasi dari amalan ibadah yang dianjurkan dalam al-Qur’an 

yang menjadi dasar pelaksaannya untuk mentradisikan dan 

memperbanyak tilawah surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah. 

3. Makna Tradisi Pembacaan Surat Al-Fa>tih}ah dan Al-

Baqarah Menurut Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an 

‘Aisyiyah Ponorogo 

Tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

adalah suatu bentuk ibadah amaliyah yang meliputi tiga aspek 

urgen, ketiga aspek tersebut adalah : 

a. Pendekatan diri kepada Allah, bentuk syukur dan keimanan 

terhadap al-Qur’an. 

b. Pembentuk Kepribadian 

c. Pengharapan barakah kepada Allah Swt. 

B. Saran 

1. Setiap masyarakat Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an 

‘Aisyiyah Ponorogo untuk terus melestarikan tradisi pembacaan 

surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

2. Sebagai santri semoga tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan 

al-Baqarah yang telah diterapkan dan dipahami dapat diamalkan 

agar berguna bagi kehidupan bermasyarakat yang madani. 
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3. Bagi Pembina pelaksanaan tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah 

dan al-Baqarah di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an 

‘Aisyiyah Ponorogo hendaknya tradisi pembacaan tidak hanya 

surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah, sehingga seluruh surat dalam 

al-Qur’an menjadi hidup di dalam masyarakat yang disebut 

dengan living al-Qur’an (al-Qur’an al Hayy) atau al-Qur’an in 

every day life. 

4. Kepada para peneliti, dalam skripsi ini masih banyak 

kekurangan, oleh karenanya saran dan kritik dari peneliti 

maupun para intelektual sangat peneliti harapkan, dan bagi 

peneliti berikutnya hendaknya lebih memperdalam teori 

pengetahuan sosial sebagai pelengkap dari penelitian berikutnya. 
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LAMPIRAN 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Kode  : 01/ D/ PPTQ-A/ I/ 2016-03-06 

Bentuk  : Tulisan 

Isi Dokumen  : Profil PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo 

Tanggal Pencatatan : 6 Januari 2016 

Jam : 09.30 WIB 

Bukti 

Dokumentasi 

Profil PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo 

1. Letak 

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an 

‘Aisyiyah Ponorogo terletak di jalan Ukel gang II No. 

3A Kertosari Babadan ponorogo dengan No. Telp. 

0856-0820-5536. 

2. Visi 

Visi  Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an 

‘Aisyiyah Ponorogo adalah "Mencetak da'iyah dan 

hafizhah" Latar belakang penetapan visi ini adalah 

keprihatinan terhadap kelangkaan penghafal al-Qur'an 

dari kalangan putri, terlebih pada sisi da'iyah yang 

memiliki penguasaan tahfizh. Selain itu banyak yang 

membutuhkan tempat pendidikan agama dengan sistem 

pengasuhan berbasis keluarga  dengan tetap dapat 

sekolah di sekolah formal, maka didirikanlah Pondok 

Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo. 

3. Standart Kompetensi Lulusan  

 Lulusan PPTQ 'Aisyiyah Ponorogo memiliki 

kemampuan : 

1) Membaca Al- Qur'an sesuai kaidah tajwid dan tartil 

2) Memiliki hafalan Al- Qur'an minimal 6 juz dengan 

kualitas dhobith 
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3) Memiliki karakter mandiri, berkepribadian 

Qur'an  dan berkemampuan public speaking yang 

4) h dan pengajar agama khususnya 

4. 

a.  : Tilawah, tahsin, tartil, 

, dan tahfizh 

 

il Islam 

g 

j.  Tadabur Ayat 

 

baik 

Siap menjadi da'iya

bidang Al- Qur'an 

Materi Pendidikan  

Al- Qur'an meliputi

tarjamah

b.  Hadist 

c.  Tauhid

d.  Fiqih 

e.  Bahasa arab 

f.  Ke- 'Aisyiyah -an 

g.  Adabut Tholibah 

h.  Adabul Mar'ah L

i.  Public Speakin
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TRANSKIP DOKUMENTASI 

Q-A/ I/ 2016-03-06 

urusan PPTQ ‘Aisyiyah ponorogo 

gal Pencatatan  ri 2016 

Jam  : 10.30  

Struktur Kepengurusan Pondok 

P 

 ip 

    

 

Q-A/ I/ 2016-03-06 

urusan PPTQ ‘Aisyiyah ponorogo 

gal Pencatatan  ri 2016 

Jam  : 10.30  

Struktur Kepengurusan Pondok 

P 

 ip 

    

Kode  : 02/ D/ PPTKode  : 02/ D/ PPT

Bentuk  : Tulisan  Bentuk  : Tulisan  

Isi Dokumen   : Struktur KepengIsi Dokumen   : Struktur Kepeng

Tang  : 6 JanuaTang  : 6 Janua

Bentuk Dokumen Bentuk Dokumen 

Persyarikatan 

  

Penanggung jawab 
  

  Direktur 

  

  
Sekretaris Bendahara 

  Bag. Logistik & 

Kebersihan Bag. Pendidikan & 
  Pengasuhan 

  

  

  

  

Keterangan : Keterangan : 

   : Garis Komunikas   : Garis Komunikas

: Garis Komando : Garis Komando 

Pj.  Pj. ‘Aliyah Wustho

Mudabbirot 

Santri 
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TRANSKIP DOKUMENTASI 

TQ-A/ I/ 2016 

tidz PPTQ ‘Aisyiyah, Ponorogo 

ga Penca tan 6 

Ja   : 1

Dokumen 

Data Dewan Asatidz Pondok Pesantren Tahfizhul 

an ‘Ais orogo

Kode    : 03/ D/ PP

Bentuk   : Tulisan 

Isi Dokumen  : Data dewan Asa

Tang l ta : 6 Januari 201

m  1.00 WIB 

Bukti 

Qur’ yiyah Pon  

No.  Nama Jabatan Pengajar 

1 Rohmadi, M. PI Direktur Risalah Aqidah 

2 h Nur Sekretaris Qur’an Rochma

Azizah 

Ilmu al-

& Tafsir 

3 Nur jayati Bendahara Arab & Bahasa 

Tahfizh 

4 Siti Nurhayati an  Pengasuh Adab & Tahsin

5 l Logistik Ke-Santri-an  Karomatu

Hidayah 

6 Iwan Setiawan Ustadz Ke-Tauhid-an 

7 Utsman Ustadz Risalah Akhlaq Lathif 

Wahid 

8 

wahrudin 

Ustadz 

Shahabiyah 

Bambang Sirah 
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TRANSKIP DOKUMENTASI 

TQ-A/ I/ 2016 

Q ‘Aisyiyah, Ponorogo 

ga Penca tan 6 

Ja   : 11

Dokumen 

Data Santri P izhul Qur’an 

yiyah Pono

Kode    : 04/ D/ PP

Bentuk   : Tulisan 

Isi Dokumen  : Data santri PPT

Tang l ta : 6 Januari 201

m  .10 WIB 

ondok Pesantren TahfBukti 

‘Ais rogo 

No. Nama Pendidikan Asal 

1 Aisyah Zahra Firdausi Ponorogo SMA 

2 Ihda Nur Khoiria Ponorogo SMA 

3 Rizky Khoirunnisa’ Ponorogo SMA 

4 Dyah Ayu Fatma Sari Ponorogo SMA 

5 Naffa Afkarina I. D. Ponorogo SMA 

6 Liana Febriani Ponorogo SMA 

7 Umul Fitri Ponorogo SMA 

8 Nur Aisyah Ponorogo SMA 

9 Desi Avidatus S. Ponorogo MA 

10 Irawati Ponorogo MA 

11 Zulfa Fauziyatul U. Madiun MA 

12 Angelina Silvana P.Y. Ponorogo SMP 

13 Khoirunnisa’ R. M. Ponorogo SMP 

14 Dina Nur Fitriana Ponorogo SMP 

15 Amelia Aas Rosita D. Ponorogo SMP 

16 Intan Widya Safitri Ponorogo SMP 
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T

 

al Pengamatan  ari 2016 

0 WIB 

al  016 

Kegiatan yang diobservasi : a>tih}ah dan al-Baqarah di PPTQ 

Transkip 

Observasi Pesantren 

Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo sudah berjalan 

 

kemudian j

ah dan al-Baqarah di Pondok Pesantren 

1. Niat 

Dengan membaca : 

ب

RANSKIP OBSERVASI 

Kode  : 01/ O/ PPTQ-A/ I/ 2016-03-06 

Tangg : 11 Januari 2016 – 12 Janu

Jam  : 16.00 WIB – 17.3

Disusun Tangg : 12 Januari 2

Disusun Jam  : 20.00 WIB 

 Pembacaan surat al-F

‘Aisyiyah Ponorogo. 

Tradisi pembacaan al-Qur’an yaitu surat al-Fa>tih}ah 

dan al-Baqarah yang dilakukan di Pondok 

kurang lebih dua tahun dan berjalan sangat baik. 

Pelaksanan pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-

Baqarah di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah 

ponorogo dilakukan sepekan sekali dalam dua hari yang 

dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa yang dilaksanakan 

setelah sholat Asar pukul  16.30 WIB – 17.15 WIB, 

berlangsung ±45 menit, dan dipimpin oleh salah satu santri,

ama’ahnya terdiri dari dewan Asatidz dan 

seluruh Santri dengan jumlah kurang lebih 20 santri Putri. 

Adapun secara rinci praktek pelaksanaan pembacaan 

surat al-Fa>tih}

Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah ponorogo adalah sebagai 

berikut : 

ن الرحيم سم هللا الرح
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2. Membaca surat al-Fa>tih}ah bersama-sama dari ta’awudz 

ua orang tua dan do’a nabi 

Musa bersama-sama. 

 orang tua 

5. Do’a nabi Musa 

ر اشرح ل صدر ويسرل امر واحلل عقدة من 

ل ا ق ن يفقھ لس
 

7. D

ح ي عليم افتح لن ب بن ب القرا العظيم نصر من هللا  ي فت

ؤمنين  بك بصر و فتح قريب وبشر ال ت ر ب اللھم ن

ل به جسد  ن واشرح به صدر واستع واطلق به لس

ة اا بك وانه اح وا  نه ا ح وا ق تك ف لك وق بح

 

ra 

a-sama 

9. Tadab

3. Dilanjutkan do’a untuk ked

4. Do’a untuk kedua

ؤمنين امينر اغفرل  الد و لل ول

6. Dilanjutkan do’a bertilawah bersama-sama. 

o’a bertilawah : 

تك اا ب هللا العلي العظيم ق

8. Pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah seca

bersam

ur beberapa ayat surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

10. Salam 

Tanggapan 

pengamat 

 

alah 

udz, surat al-Fa>tih}ah, do’a untuk kedua 

orang tua dan do’a nabi Musa, do’a tilawah, surat al-

Baqarah dan salam. 

Dari data di atas, pembacaaan surat al-Fa>tih}ah dan

al-Baqarah yang dilaksanakan di Pondok Pesantren 

Tahfizhul Qur’an ‘Aisyiyah Ponorogo kaifiyahnya ad

membaca niat, ta’aw
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TRANS

orman rhayati 

al 

 09.30 WIB 

 

Topik Wawancara 

 al-Baqarah di PPTQ 

‘Aisyi

KIP WAWANCARA 

Kode : 01/ W/ PPTQ-A/ I/ 2016 

Nama Inf : Ustadzah Siti Nu

Tangg : 03 Januari 2016 

Jam  : 08.00 WIB –

Disusun Jam : 21.00 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Hindun bin Utbah 

: Sejarah dimulainya tradisi pembacaan surat al-

Fa>tih}ah dan surat

yah Ponorogo 

 Materi Wawancara 

Peneliti -

Fa>tih}ah

Bagaimana sejarah dimulainya kegiatan pembacaan surat al

 dan surat al-Baqarah di PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo ? 

Informan 

ana dan diikuti oleh seluruh para 

santri d

n 

salah s

kegiatan tersebut telah ada dan dimulai sejak masa 

awal PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo pada tahun 2014. Kegiatan 

tersebut terus dilestarikan sampai pada saat ini, pembacaan 

surat-surat pilihan terlaks

an dewan Asatidz. 

kegiatan ini bermula dari harapan pengurus agar santri 

di tengah arus pergaulan saat ini, mereka terbentengi dengan 

karakter akhlaqul Qur’aniyah di manapun berada, karena para 

santri dalam sehari tidak penuh berada di pondok. Aktivitas 

pagi para santri adalah sekolah yang sekolah mereka berada di 

luar area pondok dan mengingat bahwa mereka ketika 

berangkat dan pulang sekolah melewati tempat keramaia

atunya stadion yang letaknya tidak jauh dari pondok.  

Dalam majlis rapat para pengurus, muncul beberapa 

pendapat tentang media apa yang tepat bagi santri untuk 

meningkatkan kualitas keimanan dan ketauhidan di antaranya 

pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah beserta tadabbur 
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ayatnya. Akhirnya dewan pengurus memutuskan untuk 

memilih tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

sebaga

i para 

asatidz

i media yang paling efektif. 

Kegiatan pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

bersifat wajib bagi para santri dan bersifat sunnah bag

 dan dilaksanakan secara rutin hingga sekarang. 

Refleksi 

bersama, dan 

diikuti seluruh Asatidz sebagai kegiatan efektif. 

Kegiatan pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan sudah berjalan dua 

tahun setelah para pengurus mengadakan rapat 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Kode  : 02/ W/ PPTQ-A/ I/ 2016 

Informan  : al-Mukarrom al-Ustadz Rohmadi, M.PI 

Topik Wawancara  : Dalil-dalil pemb ah dan al-  Baqarah 

 Materi 

Tanggal  : 20 Januari 2016 

Jam  : 17.00 WIB 

Disusun Jam  : 21.00 WIB 

Tempat Wawancara  :Ruang Tamu Direktur Jl. Tirtotejo 16 Ponorogo 

acaaan surat al-Fa>tih}

Wawancara 

Peneliti Apa dalil Kegiatan pembacaaan surat al-Fa>tih}ah dan al-

Baqarah di PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo ? 

Informan Pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

merupakan suatu kegiatan positif dimana seorang hamba 

benar-benar beriman kepada Allah dengan menyibukkan diri 

untuk membaca al-Qur’an maka seorang hamba akan 

beruntung karena mendapatkan barakah dari Allah Swt. 

Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 121. 

Refleksi forman memberikan pijakan Dari data di atas, in

Pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah yang merupakan 

kegiatan ibadah bagi pelaku.  
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TRANSKIP WAWANCARA 

 I/ 2016 

an ur Jayati 

16 

Tempat Wawancara  onorogo 

Topik W

 

Kode  : 03/ W/ PPTQ-A/

Inform  : Ustadzah N

Tanggal  : 21 Januari 20

Jam  : 09.00 WIB 

Disusun Jam  : 21.00 WIB 

:Aula PPTQ ‘Aisyiyah P

awancara  : Dalil-dalil pembacaaan surat al-Fa>tih}ah dan al-  Baqarah 

Materi Wawancara 

Peneliti Apa dalil Kegiatan pembacaaan surat al-Fa>tih}ah dan al-

Baqarah di PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo ? 

Informan ala Di dalam surat al-Fa>tih}ah terdapat obat seg

penyakit termasuk penyakit hati dan jika ingin mendapat 

barakah dari Allah Swt m

طلة قال معاوية  ى ا: ال لغ

aka bacalah surat al-Baqarah.  

ھا بركة   قر فا اخ اقراؤا سو ال

بوتركھا حسر وا يستطيعھا 

طلة السحر )وا مسلم(  ال  

Bacalah surat al-Baqarah karena dengan 

membacanya akan mendapatkan bar

Artinya : “

akah dan 

dengan meninggalkannya akan mendapat 

kerugian dan sihir tidak akan menimpanya”. 

(Muslim)

Refleksi keterangan informan, kegiatan pembacaan 

surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah berpijak dari riwayat hadits 

dari Musli

Dari 

m. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 I/ 2016 

an ra Firdausi 

16 

Tempat Wawancara  

Topik W

 

Kode  : 04/ W/ PPTQ-A/

Inform  : Aisyah Zah

Tanggal  : 21 Januari 20

Jam  : 19.30 WIB 

Disusun Jam  : 21.00 WIB 

: Kamar Sumayyah 

awancara  : Pembacaaan surat al-Fa>tih}ah dan al-  Baqarah 

Materi Wawancara 

Peneliti Apa dalil Kegiatan pembacaaan surat al-Fa>tih}ah dan al-

Baqarah di PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo ? 

Informan Dalilnya surat al-Baqarah ayat 121 adapun inti dari 

pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah adalah 

bertilawah agar pondok tidak seperti kuburan dan tidak 

dimasuki oleh syetan.  

Refleksi Berdasarkan keterangan di atas, kegiatan 

pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah  
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TRANSKIP WAWANCARA 

 I/ 2016 

an m al-Ustadz Rohmadi, M.PI 

16 

isusun Jam 

  

 6 Ponorogo 

To ancara  

 

Kode  : 05/ W/ PPTQ-A/

Inform  : Al-Mukarro

Tanggal  : 22 Januari 20

Jam  : 17.00 WIB 

D  : 21.00 WIB 

Tempat Wawancara :Ruang Tamu Direktur  

Jl. Tirtotejo No.1

pik Waw : Makna pembacaaan surat al-Fa>tih}ah dan al-  Baqarah 

Materi Wawancara 

Peneliti Apa makna pembacaaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah di 

PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo ? 

Informan Tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

merupakan suatu riyad}oh batiniyah yang berfungsi untuk 

mendekatkan diri kepada Allah, menunjukkan rasa syukur 

dan bukti keimanan seseorang terhadap al-Qur’an. 

Refleksi 

tih}ah dan al-Baqarah bermakna pada pendekatan 

diri kepada Allah, bentuk syukur dan keimanan terhadap 

al-Qur’an 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tradisi pembacaan 

surat al-Fa>
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TRANSKIP WAWANCARA 

 I/ 2016 

an idayah 

16 

Tempat Wawancara  

Topik W

 

Kode  : 06/ W/ PPTQ-A/

Inform  : Karomatul H

Tanggal  : 23 Januari 20

Jam  : 16.00 WIB 

Disusun Jam  : 21.00 WIB 

: Kamar Saudah 

awancara  : Makna pembacaaan surat al-Fa>tih}ah dan al-  Baqarah 

Materi Wawancara 

Peneliti Apa makna pembacaaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah di 

PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo ? 

Informan  

tu adanya tradisi pembacaan surat al-

Tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah

adalah bentuk tradisi rutin untuk mendekatkan diri kepada 

Allah Swt. Selain i

Fa>tih}ah dan al-Baqarah secara rutin, santri akan lebih 

cerdas dan disiplin. 

Refleksi ih}ah 

dan al-Baqarah member pengaruh pada pembentukan 

pribadi santri dan sarana pendekatan diri kepada Allah 

Dari keterangan diatas tradisi pembacaan surat al-Fa>t
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TRANSKIP WAWANCARA 

I/ 2016 

an oiria 

016 

Tempat Wawancara  

Topik W

 

Kode  : 07/ W/ PPTQ-A/ 

Inform  : Ihda Nur Kh

Tanggal  :  23 Januari 2

Jam  : 20.00 WIB 

Disusun Jam  : 21.00 WIB 

: Kamar Sumayyah 

awancara  : Makna pembacaaan surat al-Fa>tih}ah dan al-  Baqarah 

Materi Wawancara 

Peneliti Apa makna pembacaaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah di 

PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo ? 

Informan 

ngat dalam beribadah dan merasa tenang 

Tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

menambah sema

karena pondok terasa seperti surga karena ramai dan tidak 

seperti kuburan. 

Refleksi s tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah 

dan al-Baqarah berdampak positif yaitu membentuk pribadi 

santri yang semangat. 

Dari keterangan di ata
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TRANSKIP WAWANCARA 

I/ 2016 

an atmasari 

016 

Tempat Wawancara  

Topik W

 

Kode  : 08/ W/ PPTQ-A/ 

Inform  : Dyah Ayu F

Tanggal  :  24 Januari 2

Jam  : 09.00 WIB 

Disusun Jam  : 21.00 WIB 

: Ruang Baca PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo 

awancara  : Makna pembacaaan surat al-Fa>tih}ah dan al-  Baqarah 

Materi Wawancara 

Peneliti Apa makna pembacaaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah di 

PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo ? 

Informan Tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

yang rutin dilaksanakan adalah salah satu cara untuk 

mendekatkan diri kepada Allah Swt. Yang dilaksanakan 

secara berjama’ah yang bertujuan untuk mengharap barakah 

kepada Allah Swt.  

Refleksi eterangan di atas tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah 

dan al-Baqarah bermakna pada pendekatan diri kepada 

Allah 

Dari k
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TRANSKIP WAWANCARA 

I/ 2016 

an 

016 

Tempat Wawancara  onorogo 

Topik W

 

Kode  : 09/ W/ PPTQ-A/ 

Inform  : Nur ‘Aisyah 

Tanggal  :  25 Januari 2

Jam  : 19.30 WIB 

Disusun Jam  : 21.00 WIB 

: Ruang Musholla PPTQ ‘Aisyiyah P

awancara  : Makna pembacaaan surat al-Fa>tih}ah dan al-  Baqarah 

Materi Wawancara 

Peneliti Apa makna pembacaaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah di 

PPTQ ‘Aisyiyah Ponorogo ? 

Informan Tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah dan al-Baqarah 

yang rutin dilaksanakan adalah salah satu cara untuk 

mendekatkan diri kepada Allah Swt. Yang dilaksanakan 

secara berjama’ah yang bertujuan untuk mengharap barakah 

kepada Allah Swt.  

Refleksi eterangan di atas tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah 

dan al-Baqarah bermakna pada pendekatan diri kepada 

Allah 

Dari k
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mendekatkan diri kepada Allah Swt. Yang dilaksanakan 

secara berjama’ah yang bertujuan untuk mengharap barakah 

kepada Allah Swt.  

Refleksi eterangan di atas tradisi pembacaan surat al-Fa>tih}ah 

dan al-Baqarah bermakna pada pendekatan diri kepada 

Allah 

Dari k
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