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ABSTRAK 

Agus Roiawan. 2019. Tradisi Pembacaan Ya>si>n (study Living Qur‟an di Pondok 

Pesantren Kedung Kenong Madiun) Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Quran dan 

Tafsir, Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorgo. Pembimbing Dr. Iswahyudi M.Ag 

Kata kunci: Tradisi, Pembacaan Ya>si>n, PP Kedung Kenong, Living Qur’an. 

Pondok Pesantren Kedung Kenong Madiun merupakan Pondok salaf. 

Pondok Pesantren ini memiliki beberapa kelebihan dibanding Pondok-Pondok 

lainya di antaranya membaca surat Ya>si>n secara rutin 1 pekan 1 kali. 

Tradisi pembacaan Ya>si>n secara rutin 1 pekan 1 kali merupakan kegiatan 

ibadah amaliah yang dilakukan secara berjamaah yang bertujuan mengharap ridho 

dari Allah Swt. 

Untuk mendalami kajian living Qur‟an surat Ya>si>n yang diterapkan di 

Pondok pesantren Kedung Kenong Madiun, peneliti membatasi skripsi ini pada 

dua poin pembahasan  yaitu: makna dan pelaksanaan dari tradisi pembacaan 

Ya>si>n di Pondok Pesantren Kedung Kenong Madiun. Adapun rumusan masalah 

skripsi in adalah (1) Bagaimana tradisi Pembacaan Ya>si>n di Pondok Pesantren 

Kedung Kenong Dusun. Bangunrejo Desa. Rejosari Kecamatan. Kebonsari 

Madiun ? (2) Bagaiman makna tradisi Pembacaan Ya>si>n di Pondok Pesantren 

Kedung Kenong Dusun. Bangunrejo Desa. Rejosari Kecamatan. Kebonsari 

Madiun ?. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data dari 

Pondok Pesantren Kedung Kenong Madiun (Pengasuh, santri, ustad) sebagai 

objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Melalui tiga teknik tersebut peneliti 

menganalisis data-data yang dibutuhkan. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti menemukan dua poin 

permasalahan utama yaitu; (1) Tradisi Pembacaan Ya>si>n diawali dengan tawasul 

kemudian membaca Ya>si>n yang pada ayat ke-9 dan ke-59 dibaca 113 kali dan 40 

kali kemudian membaca surat al-Ikhlas, muawidatain, ayat kursi, al-Imran ayat 9, 

7 kali, al-Imran ayat ke 200 dibaca 60 kali kemudian ditutup dengan do‟a. (2) 

makna tradisi pembacaan Ya>si>n mengenai makna yang terkandung dalam tradisi 

pembacaanYa>si>n. Adapun makna yang dimaksud meliputi tiga makna,, yakni makna 

objektif dan makna ekspresif, makna dokumenter. Sebagai makna objektifnya, tradisi 

ini dipandang sebagai suatu kewajiban. Sebagai makna ekspresifnya, tradisi ini 

merupan sarana untuk peningkatan kwalitas diri dalam hal beribadah mengharap 

ridho Allah Swt di dunia dan di akherat. Sebagai makna dokumeternya tradisi ini 

adalah sebuah kebiasaan yang menjadi rutinitas sehingga kegiatan tradisi tersebut 

sudah mendarah daging hingga sekarang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Upaya untuk selalu menghidupkan al-Qur‟an (living Qur‟an) 

senantiasa dilakukan oleh masyarakat muslim khususnya yang ada di 

Indonesia. Oleh karena itu, living Qur‟an adalah studi tentang al-Qur‟an yang 

tidak bertumpu pada keberadaan teks semata, tetapi studi tentang fenomena 

yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kaitannya dengan kehadiran al-

Qur‟an. Berbagai fenomena al-Qur‟an yang sering kali menjadi bagian dari 

hidup keseharian masyarakat ditemukan, baik dalam bentuk individu maupun 

kelompok. Dalam realitanya fenomena pembacaan al-Qur‟an sebagai sebuah 

apresiasi dan respon umat Islam terhadap al-Qur‟an sangat beragam, ada yang 

sekedar membacanya dan juga ada yang berorientasi pada pemahaman dan 

pendalaman maknanya. Namun belakangan ini mulai berkembang kajian 

yang lebih menekankan kepada aspek respon masyarakat terhadap kehadiran 

al-Qur‟an yang di sebut sebagai living Qur‟an (menghidupkan al-Qur‟an)atau 

al-Qur‟an everyday life.
1
 

Respon masyarakat untuk merefleksikan al-Qur‟an sangat beragam, 

bentuk refleksi masyarakat terhadap beberapa surah dalam al-Qur‟an yang 

kemudian pembacaan terhadapnya dilakukan secara berulang-ulang lalu 

kemudian bertransformasi menjadi salah satu bagian dari prosesi ritual 

                                                
1 Sahiron Syamsuddin, Metodologi Penelitian Living Qur‟an dan Hadis (Yogyakarta: 

TH-Press, 2007), 68. 



2 

 

 

 

keagamaan maupun adat istiadat. Salah satu dari beberapa surah tersebut 

adalah surah Ya>si>n yang menempati nomor 36 dalam tata urutan mushaf al-

Qur‟an. Pembacaan surah Ya>si>n atau lazim dikenal dengan nama Ya>si>n 

secara umum merupakan salah satu bagian dari prosesi tahlilan dalam tradisi 

masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) dan telah menjadi (trade mark) bagi 

organisasi kemasyarakatan tersebut. Di samping itu, pembacaan Ya>si>n tidak 

hanya dilakukan oleh warga NU saja melainkan juga dilakukan oleh berbagai 

lapisan masyarakat di Indonesia.
2
 

Dari respon masyarakat dalam merefleksikan al-Qur‟an melahirkan 

ragam pemembaca al-Qur‟an, bentuk respon masyarakat sebagai individu 

atau kelompok menghususkan membaca al-Qur‟an pada waktu tertentu dan 

pada tempat-tempat tertentu, semisal di makam-makam ada juga klompok 

yang membaca surat-surat tertentu dari al-Qur‟an pada waktu tertentu hingga 

menghasilkan sebuah tradisi.
3
 Tradisi dan budaya yang sangat menentukan 

dalam kelangsungan syiar Islam ketika tradisi dan budaya menyatu dengan 

ajaran Islam, karena tradisi dan budaya merupakan darah daging dalam tubuh 

masyarakat, sementara mengkombinasikan tradisi dengan ajaran Islam adalah 

sesuatu yang sangat sulit maka suatu langkah suatu langkah bijak jika tradisi 

di korelasikan dengan ajaran agama Islam dengan demikian tradisi menjadi 

salah satu pintu masuk dalam menyalurkan ajaran agama.
4
 Pada era 

kontemporer sekarang ini, dapat ditemukan beragam tradisi yang telah 

                                                
2 Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-Orang NU (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 

2008) Cet. VIII, 307. 
3 Syamsuddin, Metodologi Penelitian Living Qur‟an dan Hadis, 5-15. 
4 M. Afnan Chafidh, Tradisi Islam (Surabaya: Khalista, 2006), V. 
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melahirkan prilaku-prilaku komunal yang menunjukkan respon sosial  suatu 

komunitas atau masyarakat tertentu dalam meresepsi kehadiran al-Qur‟an 

dalam kaitan ini sebagai contoh Pondok Pesantren Kedung Kenong yang 

terus melesstarikan beragam prilaku komunal resepsi terhadap al-Qur‟an 

dalam kegiatan rutin para sanrtri, salah satu kegiatan tersebut adalah 

pembacaan surat Ya>si>n. 

Dalam penelitian ini sangat penting karena pelaku tradisi Ya>si>n di 

kalangan masyarakat sangat eksis hampir semua kalangan warga NU 

melakukan tradisi Ya>si>n, sehingga salah satu Pondok Pesantren di Madiun 

yaitu Pondok Pesantren Kedung Kenong menerapkan pola pendidikan 

rohaniah yaitu sebuah tradisi Pembacaan Ya>si>n dalam salah satu kegiatan 

rutin para santri, dan juga memiliki suatu ayat yang di baca berulang-ulang 

yaitu pada ayat ke-9 di baca 113 kali dan ayat ke-58 dibaca 40 kali hal 

tersebut yang membuat peneliti ingin mengetahi lebih dalam tradisi 

pembacaan Ya>si>n tersebut. 

Pondok Pesantren Kedung Kenong terus melestarikan tradisi turun-

temurun dalam merefleksikan al-Qur‟an dalam bentuk tradisi pembacaan 

surat Ya>si>n yang dilaksanakan di Masjid Kedung Kenong. Tradisi pembacaan 

surat Ya>si>n ini diadakan setiap malam Jum‟at secara rutin karena menjadi 

sebuah kegiatan yang harus di ikuti oleh para santri. Kegiatan itu dipimpin 

oleh seorang Kyai yaitu Kyai Sirojudin Ahmad selaku Pengasuh dari Pondok 

tersebut.  
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Bagi penulis fenomena ini menarik untuk dikaji dan diteliti sebagai 

model alternatif  bagi suatu komunitas sosial untuk selalu berinteraksi dengan 

al-Qur‟an. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengulas sekilas bentuk 

Living Qur‟an yang berkembang di Pondok Pesantren. Penulis mengacu pada 

penelitian tentang fenomena tradisi pembacaan Ya>si>n di Pondok Pesantren 

Kedung Kenong Dusun. Bangunrejo Desa. Rejosari Kecamatan. Kebonsari 

Madiun, diharapkan menghadirkan pemahaman inklusif kepada semua 

kalangan untuk senantiasa menghidupkan al-Qur‟an dalam kehidupan. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaiman tradisi pembacaan surat Ya>si>n di Pondok Pesantren Kedung 

Kenong Dusun. Bangunrejo Desa. Rejosari Kecamatan. Kebonsari 

Madiun ? 

2. Bagaimana makna tradisi pembacaan surat Ya>si>n di Kedung Kenong 

Dusun. Bangunrejo Desa. Rejosari Kecamatan. Kebonsari Madiun bagi 

pengasuh dan para santri ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan proses pembacaan surat Ya>si>n Pondok Pesantren Kedung 

Kenong Dusun. Bangunrejo Desa. Rejosari Kecamatan. Kebonsari 

Madiun. 

2. Menjelaskan makna pembacaan surat Ya>si>n di Pondok Pesantren Kedung 

Kenong Dusun. Bangunrejo Desa. Rejosari Kecamatan. Kebonsari 

Madiun. 
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D. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi peneliti dan akademik, sebagai tambahan wawasan khasanah 

ilmu pengetahuan untuk pengembangan diri tentang penelitian al-

Qur‟an kajian living Qur‟an serta pengmbangan dalam kajian al-

Qur‟an dan menambah khasanah kearifan lokal. 

b. Bagi pengasuh Pondok Pesantren Kedung Kenong Dusun. Bangunrejo 

Desa. Rejosari Kecamatan. Kebonsari Madiun, sebagai referensi 

untuk mendidik para santrinya, dan juga bisa menyebarluaskan 

pengetahuan tentang tatacara pembacan surat Ya>si>n. 

c. Bagi masyarakat, sebagai pengetahuan tentang bentuk praktik 

keagamaan (tradisi) yang berhubungan dengan pembacaan surat Ya>si>n 

juga bisa mengammalkan setelah mengetahui tatacara pembacaan 

surat Ya>si>n. 

2. Kegunaan Praktis  

a. Membantu dalam memahami pelaksanaan tradisi pembacaan surat 

Ya>si>n di Pondok Pesantren Kedung Kenong Dusun. Bangunrejo Desa. 

Rejosari Kecamatan. Kebonsari Madiun. 

b. Sebagai pengetahuan yang perlu disampaikan dalam pembelajaran 

kehidupan sosial masyarakat pada generasi muda baik di Pondok 

Pesantren maupun akademik. 

c. Agar mengetahui tujuan serta dasar pemahaman pengasuh Pondok 

Pesantren Kedung Kenong Dusun. Bangunrejo Desa. Rejosari 
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Kecamatan. Kebonsari Madiun terhadap keutamaan pembacaan surat 

Ya>si>n.  

 

E. Telaah Pustaka  

Pertama, Skripsi yang di tulis oleh Idam Hamid pada tahun 2017 

dengan judul Tradisi Membaca Ya>si>n Di Makam Annangguru Maddapungan 

Santri Pondok Pesantren Salafiyah Parappe Kecamatan. Campalagian 

Kabupaten. Polewali Mandar. Penulis memaparkan tentang tradisi Ya>si>n 

di makam dan di tujukan untuk orang yang sudah meninggal serta 

implementasi terhadap santri-santri supaya senantiasa selalu mengenang jasa-

jasa dilakukan ulama. Penelitian ini menggunakan metode observasi dalam 

penelitian tersebut.
5
 

Kedua, Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Zainul Musthofa pada tahun 

2015. Dengan judul Tradisi Pembacaan al-Qur‟an Surat-surat Pilihan Di PP 

Mambaul Hikmah Sidoharjo. Dalam penjelaannya memaparkan tenatang 

surat-surat pilihan yang dibaca setelah wiridan bakda sholat maktubah 

sebagai rutinitas pondok pesantren tersebut.
6
 

Ketiga, Skripsi yang di tulis Luluk Fitrianiningsih pada tahun 2017. 

Dengan judul Tradisi Penggunaan Garam Dalam Bacaan Ya>si>n Di Desa. 

Garon Kecamatan. Balerejo Kabupaten Madiun. Dalam paparannya 

                                                
5 Idam Hamid,“Tradisi Membaca Ya>si>n  Di Makam Annangguru Maddapungan Santri 

Pondok Pesantren Salafiyah Parappe Kecamatan. Campalagian Kabupaten. Polewali 

Mandar,”(Skripsi,UIN ALAUDDIN, Makasar: 2017) 
6 Ahmad Zainul Musthofa, “Tradisi Pembacaan al-Qur‟an Surat-surat Pilihan Di PP. 

Mambaul Hikmah Sidoharjo”, (Skripsi, UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2015) 
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menjelaskan bahwasanya pembacaan Ya>si>n digunakan di media garam untuk 

sebuah ritual.
7
 

Keempat, Skripsi yang di tulis Widiyati pada tahun 2016. Dengan 

judul Pembacaan Surat Ya>si>n Dan al-Mulk Dalam Penyelenggaraan Jenazah 

Di Kecamatan. Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam 

paparannya menjelaskan bahwa pembacaan Ya>si>n untuk orang di alam kubur 

supaya mendapat kelapangan dan pengampunan. Dan peneliti menggunakan 

metode deskriktif untuk menggambarkan suatu pristiwa yang terjadi di 

masyarakat.
8
 

Kelima, Jurnal yang di tulis oleh Hamim Farhan dengan judul 

Ritualisasi Budaya Agama Dan Fenomena Tahlilan Ya>si>n. Dalam 

tulisanya memaparkan tahlilan dan Ya>si>n sebagai fenomnaa agama, 

sebagai tradisi relasi-relasi jamaah, sebagai perekat sosial,dan ritual budaya 

agama.
9
 

 

F. Kerangka Teori. 

1. Teori prilaku dan makna 

Ketika melihat prilaku masyarakat yang melestarikan pembacaan 

surat Ya>si>n maka teori sossiologi pengetahuan yang dikemukakan Karl 

                                                
7 Luluk Fitrianiningsih,“Tradisi Penggunaan Garam Dalam Bacaan Ya>si>n  Di Desa 

Garon, Kecamatan. Balerejo Kabupaten. Madiun,” (Skripsi, UIN, Sunan Ampel, Surabaya: 2017) 
8 Widiyati, “Pembacaan Surat Ya>si>n Dan al-Mulk Dalam Penyelenggaraan Jenazah di 

Kecamatan. Telaga Langsat Kabupaten. Hulu Sungai Selatan,” (Skripsi, IAIN, Antasari, 

Banjarmasin: 2016) 
9 Hamim Farhan, “Ritualisasi Budaya Agama dan Fenomena Tahlilan Ya>si>n Sebagai 

Upaya Pelestarian Potensi Kearifan Lokal dan Penguatan Moral Masyarakat,”LOGOS, 4 

(Januari, 2008) diakses 25-01-2019. 
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Mannheim dirasa sesua diterapkan dan diaplikasikan untuk menentukan 

dan menemukan kiterkaitan antara pemikiran dan tindakan.
10

 Untuk itu 

penulis memakai teori ini dalam menemukan prilaku atau tatacara 

Pondok Pesantren Kedung Kenong melakukan kegiatan tradisi 

pembacaan Ya>si>n. 

Karl Mannheim menyatakan bahwa tindakan manusia dibentuk 

dari dua dimensi yaitu prilaku dan makna sehingga dalam memahami 

tindakan sosial harus mengkaji prilaku eksternal dari makna prilaku, Karl 

Mannheim mengklarifikasikan makna prilaku menjadi tiga macam: 

a. Makna objektif adalah makna yang ditentukan oleh konteks sosial 

dimana tindakan tersebut berlangsung. 

b. Makna ekspresif adalah makna yang ditunjukkan oleh aktor (pelaku 

tindakan). 

c. Makna dokumenter adalah makan yang tersirat atau tersembunyi, 

sehingga aktor (pelaku tindakan) tersebut sepenuhnya menyadari 

bahwa suatau aspek yang dieksperikan menunjukkan kepada 

kebudayaan secara keseluruhan. 

Dengan menggunakan teori sosiologi pengetahuan Karl 

Mannheim tersebut penulis menjadikan acuan dasar dalam pembahasan 

tradisi pembacaan Ya>si>n  di Pondok Pesantren Kedung Kenong yang 

mencakup pemahaman tentang tradisi serta pengaplikasiannya 

menggunakan surat Ya>si>n. Tentunya juga menyinggung tentang 

                                                
10 Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia, Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, terj. F. 

Budi Hardiman, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 287.   
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historisitas pengamalan dan sumber pengamalan, serta penjelasan makna 

menggunakan objektif, ekspresif dan dokumenter. 

2. Living Qur‟an. 

Living Qur‟an adalah sebuah fenomena sosial, maka dari itu 

penelitian ini adalah penelitian sosial. Dalam hal ini penelitian kwalitatif 

lebih tepat untuk digunakan, adapun usnsur-unsur yang akan dipaparkan 

a. Lokasi, mengemukakan tempat seperti desa, komunitas atau klompok 

tertentu. 

b. Pendekatan dan prespektif, data yang dikemukakan berupa deskripsi 

uraian. 

c. Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara indepth interview. 

d. Unit analisis data, kriteria, dan menetapkan responden 

e. Mengumpulkan data. 

f. Menyajikan data. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang digunakan 

untuk mencari dan menemukan data yang diperoleh dalam penelitian dan 

memuat analisis dengan maksud agar penelitian dan kesimpulan yang 

diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang 

digunakan pada penelitian living Qur‟an adalah sebagai berikut: 
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1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

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

dengan subjek penelitian ini. Metode yang digunakan peneliti adalah 

metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi. Dalam buku 

berjudul Metode etnografi karya James P. Spradley menjelaskan bahwa 

etnografi adalah pekerjaan mendiskripsikan suatu kebudayaan. Tujuan 

utama aktivitas ini adalah untuk memahami suatu pandangan hidup dari 

sudut pandang penduduk asli dan untuk memperhatikan makna-makna dari 

tindakan yang dilakukan oleh orang yang ingin kita pahami.
11

 

Secara oprasional pendekatan etnografi ini, penulis gunakan dalam 

penelitian untuk mengungkapkan dan menemukan bagaimana pandangan 

dan pemaknaan dari perilaku tradisi pembacaan surat Ya>si>n yang 

mencakup para santri PP. Kedung Kenong, para pengasuh dan pengurus 

PP. Kedung Kenongdengan pijakan latar belakang keluarga maupun asal 

domisili santri, dari hal tersebut penulis dapat menjelaskan keadaan dan 

kondisi para santri berinteraksi dengan al-Qur‟an. 

2. Lokasi   

Lokasi penelitian adalah objek penelitian di mana kegiatan 

penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk 

mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian, 

sehingga permasalahan tidak terlalu luas, yang dijadikan lokasi penelitian 

                                                
11 James P. spradley, Metode Etnografi, terj .Misbah Zulfa Elizabeth (Yogyakarta: PT. 

Tiara Wacana, 1997), 3-5. 
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ini adalah Pondok Pesantren Kedung Kenong Dusun. Bangunrejo Desa. 

Rejosari Kecamatan. Kebonsari Madiun. Alasan dipilihnya Pondok 

Pesantren Kedung Kenong Dusun. Bangunrejo Desa. Rejosari Kecamatan. 

Kebonsari Madiunkarena lokasi sangat menarik dengan bukti bahwa 

tradisi pembacaan surat Ya>si>n di Pondok Pesantren Kedung Kenong 

Dusun. Bangunrejo Desa. Rejosari Kecamatan. Kebonssari Madiun 

memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan pondok pesantren lain. 

Terkait dengan  tradisi pembacaan surat Ya>si>n, dan juga tradisi pembacaan 

surat Ya>si>n menjadi ciri khas dari Pondok Pesantren Kedung Kenong 

Dusun. Bangunrejo Desa. Rejosari Kecamatan. Kebonsari MadiunLokasi 

penelitian dalam skripsi ini adalah Pondok Pesantren Kedung Kenong 

Dusun Bangunrejo, Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari Madiun. 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data merupakan suatu bahan yang masih mentah yang 

membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan suatu 

informasi yang menunjukkan suatu fakta.
12

 Dalam konteks penelitian 

ini data yang akan penulis jadikan penelitian yaitu: Prosesi 

pelaksanaan dan pemahaman makna dari tradisi pembacaan surat 

Ya>si>n di Pondok Pesantren Kedung Kenong. 

 

 

                                                
12 Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2009), 9. 
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b. Sumber data 

Dari data-data di sebutkan diatas maka penulis menulusuri dari 

berbagai sumber data yang bisa di klarifikasikan menjadi dua bentuk 

1. Sumber Data Primer  

a. Observasi di Pondok Pesantren Kedung Kenong 

b. Wawancara dengan pengasuh 

c. Wawancara dengan santri   

d. Wawancara dengan pengurus  

2. Sumber Data Sekunder 

a. Dokumentasi 

b. Arsip-arsip  

c. Buku dan kitab-kitab 

4. Subjek penelitian 

Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang penulis gunakan 

adalah pengasuh Pondok Pesantren Kedung Kenong, dalam hal ini adalah 

Kyai. Shirojudin Ahmad, serta santri dan para pengurus Pondok Pesantren 

Kedung Kenong. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan penelitian ini, 

maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 

a. Observasi  

Kegiatan mengaamati dan mendengar dalam rangka 

memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial 
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keagamaan selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena 

yang di observasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena 

tersebut guna penemuan data analisis.
13

 Dalam penelitian ini penulis 

juga menggunakan observasi partisipan dan non partisipan. Adapun 

yang dimaksud observasi partisipan adaah observasi yang dilakukan 

terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. 

Sedangkan observasi non partisipan adalah pengamatan yang 

dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diteliti. 

Observasi partisipan yang dilakukan penulis dalam penelitian 

ini berlokasi di Pondok Pesantren Kedung Kenong, Madiun. Selain itu 

untuk memperoleh informasi profil Pondok Pesantren, latar belakang 

dan sejarah berdirinya Pondok Pesantren Kedung Kenong, Madiun. 

Dusun. Bangunrejo Desa. Rejosari Kecamatan. Kebonsari Madiun. 

Pada observasi ini peneliti lebih lebih menekankan untuk menggali 

informasi terkait kegiatan-kegiatan keseharian santri dengan ikut serta 

dalam kehidupan keseharian santri, penulis bisa menggali informasi 

dengan mengamati proses pembacaan Ya>si>n 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 Ya>si>n di Pondok Pesantren. Kedung 

Kenong, Madiun. 

                                                
13 Imam Suprayogo dan Tobroni. Metode Penelitian Sosial Agama (Bandung: PT. Remaja 

Rosda karya, 2003) cet II , 63. 
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b. Wawancara. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara 

etnografi yaitu wawancara yang menggambarkan sebuah percakapan 

persahabatan. Metode ini memungkinkan seorang peneliti 

mewawancarai orang tanpa kesaadaran orang-orang itu dengan cara 

sekedar melakukan percakapan biasa, namun memasukkan beberapa 

pertanyaan di dalamnya.
14

 Penulis mengumpulkan data-data melalui 

pengamatan, terlibat langsung dalam percakapan, sehingga ada 

sebagian santri yang diwawancarai tanpa menyadari jika penulis 

sedang menggali informasi dari beberapa santri. 

c. Dokumentasi. 

Yaitu metode yang digunakan untuk mencari dan 

mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel terkait penelitian 

yang berupa catatan kegiatan kitab-kitab yang digunakan sebagai 

rujukan. 

6. Metode Analisis  

Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis 

interaktif (interactive model of analysis) yang meliputi tiga tahapan yaitu 

data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion 

drawing (penarikan kesimpulan).  

                                                
14 Spradley, Metode Etnografi, 85. 
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a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau 

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

b. Penyajian data, yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam 

suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan 

sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan data dan pengambilan tindakan.  

c. Kesimpulan, yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. 

Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang 

telah diperoleh dari observasi, interview, dan dokumentasi. Pada tahap 

ini peneliti  melalukan konseptualisasi atau generalisasi.
15

 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sebagai upaya mempermudah dalam menyusun dan memahami 

penelitian inisecara sistematis, maka penulis menggunakan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

Bab I : Berisi tentang pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar 

belakang masalah, rumusasn masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode 

penelitian, sistematika penulisan. 

Bab II :  Berisi tentang landasan teori, pada bab ini diungkapkan 

mengenai tradisi dan kajian living Qur‟an. 

                                                
15 Didi Junaidi, “Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur‟an” Jurnal Qur‟an dan 

Hadis, 2 (Januari, 2015), 169-190. Diakses, 26-01-2019.  
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Bab III     : Berisi tentang hasil  paparan data yang di dapatkan dari hasil 

pengumpulan data lapangan di Pondok Pesantren Kedung 

Kenong Dusun. Bangunrejo Desa. Rejosari Kecamatan. 

Kebonsari Madiun tentang tradisi pembacaan surat Ya>si>n.  

Bab IV :  Pada bab ini berisi tentang analisis tradisi pembacaaan surat 

Ya>si>n di Pondok Pesantren Kedung Kenong Dusun. Bangunrejo 

Desa. Rejosari Kecamatan. Kebonsari Madiun dan makna dari 

tradisi pembacaan Ya>si>n. 

Bab V :  Berisi tentang penutup. Bab ini merupakan kesimpulan, 

kesimpulan tersebut menjelaskan tentang hasil penelitian, saran-

saran dan rekomendasi akhir dari penelitian. 
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BAB II 

TRADISI YA<SI<N  DAN KAJIAN LIVING QUR’AN 

 

A. Tradisi  

1. Pengertian Tradisi 

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dengan 

disengaja dan bukan kejadian asal kebetulan.
16

 Dalam kitab al-Waji>z fi> 

Ushu>li al-Fiqih, oleh Abdul Kari>m Zaidan yang di kutip oleh 

Muhammad Najjih Maimoen dalam buku karangan beliau 

‚mengamalkan ajaran syari‟at membenahi adat istiadat‛, diterangkan  

الُعْرُف ُىَو َما أَلََّفُو اْلُمْجَتَمُع َواْعَتاَدُه َوَساَر َعَلْيِو ِفْ َحَيِتِو ِمْن قَ ْوٍل أَْو ِفْعٍل َوُىَو 

 َوالَعاَدُة ِبَْعًًن َواِحٍد ِعْنَد الُفَقَهاِء 

 
Artinya:  „Urf atau tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat 

yang dilaksanakan secara berulang-ulang dan berkelanjutan 

dalam kehidupan mereka, baik berupa ucapan atau 

perbuatan.‟Urf dan tradisi itu satu makna, menurut ulama 

fiqih. 

 

                                                
16 Ahmad Musthofa Haroen, Meneguhkan Islam Nusantara (Jakarta: KHALISTA,2015), 

113 

17 
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Dalam hal ini, Muhammad Najjih Maimoen dengan mengutip 

dari perkataan syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, ulama Wahabi 

kontemporer dari Saudi Arabia, berkata: 

الَعاَدُة ِىَي اَاْمُر الَِّذْي يَ تَ َقرَُّر : َوِف ُدَرِر اُاَ اِم َ رِْ  َ َلَِّ  اَاْحَ اِم الَعْدلِيَِّ  قَالَ 

ِلْيَمِ    ِف الن ُُّفْوِس َوَيُ ْوُن َمْقبُ ْوالً ِعْنَد َذِوي الطَِّباِع السَّ
 

Artinya:  “Dalam kitab Durar al-Hukkam Syarh Majalat al-Ahkam al-

adliyyah berkata “Adat (Tradisi) adalah sesuatu yang menjadi 

keputusan pikiran banyak orang dan diterima orang-orang 

yang memiliki karakter yang normal.
17

 

 

Islam tidak menilai setiap budaya dan tradisi oleh suatu bangsa 

non-Islam itu pasti selalu salah dan harus diberantas. Budaya dan tradisi 

yang baik tidak serta merta menjadi buruk dan salah hanya karena 

dilakukan oleh selain orang Islam. Ketika sebuah tradisi itu memang 

benar, maka Islam membenarkan dan menganjurkannya.  

 Islam juga tidak menafikan budaya atau tradisi non-Muslim yang 

benar-benar menjunjung nilai-nilai etika. Dan tentu saja, Islam akan 

menyempurnakan etika leluhur yang terkandung dala sebuah tradisi, 

bukan memberantasnya. Oleh karena itu para ulama menganjurkan agar 

kita selalu mengikuti tradisi masyarakat dimana kita tinggal, selama 

                                                
17 Muhammad Najjih Maimoen, Mengamalkan Ajaran Syari‟at dan Membenahi Adat  

Istiadat (Rembang: Toko Kitab al-Anwar, 2014), 116-117. 
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tradisi tersebut tidak dilarang oleh agama.
18

 Dan termasuk bentuk 

apresiasi syari‟at terhadap tradisi yang tidak menyimpang, didalam fiqih 

dikenal sebuah kaidah al-‘Adatut Muh{akkamah. Yaitu kaidah yang 

merupakan derivasi (turunan) penafsiran dari firman Allah Swt dalam 

surat al-A’ra>f: 199 

                 

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. 

Muhammad Najjih Maimoen juga mengutip dalam tafsi>r Ibn 

Katsir, kata „Urf  diartikan sebagai sesuatu yang dipahami secara luas 

oleh masyarakat sebagai suatu kebaikan. Muhammad Ali al-Shobuni 

dalam tafs>ir Sh{afwatut Tafs>ir menjelaskan bahwa pengertian       

adalah:  

ْسَتْ َسُن ِمَن ااَقْ َوالِ 
ُ
  َواافْ َعالِ  اْلَمْعُرْوُف َوااَِْمْيُل اا

“Kebaikan dan keindahan yang dianggap benar baik berupa perkataan  

atau perbuatan”   

 

                                                
18 Najjih Maimoen, Mengamalkan Ajaran Syari‟at dan Membenahi Adat Istiadat, 118-

119. 
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 „Urf di sini ini, juga diartikan sebagai tradisi, adat, amalan yang 

menjadi kelaziman masyarakat.
19

 Menurut Guz Najjih beliau mengutip 

dari as-Suyuthi yang dikutip Syaikh Yasin bin Isa al-Fadani kata „Urf 

pada ayat diatas bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat. Ditegaskan 

oleh Syaikh Yasin, adat  yang dimaksud disini adalah adat yang tidak 

bertentangan dengan syari‟at. Kemudian apabila dilihat secara umum, 

maka sebenarnya ada dua kategori yang tidak bisa dilepas dari dinamika 

kehidupan manusia:
 20

 

a. Adat S{ah{{i>h, yakni: bangunan tradisi yang tidak bertentanan dengan 

syari‟at tidak menghalalkan suatu yang haram, tidak menggugurkan 

citra kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya mafsadah 

seperti; tradisi mauludan, tahlilan, yasinan, mitung dinani, metang 

pulohi, nyewu, dan seterusnya yang dilaksanakan tanpa unsur 

takalluf. 

b.  Adat Fas{id, yaitu: tradisi yang berlawanan dengan dalil-dalil syari‟at, 

atau menghalalkan keharaman maupun membatalkan kewajiban 

serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan. 

Seperti; tradisi-tradisi Jawa yang masih penuh dengan nuansa 

syiriknya: nogo dino, sesajen, nenepi tirakatan dan lain-lain, atau 

tradisi yang disitu bercampur dengan kemaksiatan.  

 

                                                
19 Muhammad Nasib ar-Rifa‟i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Trjm. Syihabuddin (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2000), 472. 
20 Ibid. 120. 
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2. Tradisi Islam Jawa  

Mayarakat Islam Jawa merupakan masyarakat Jawa yang 

meyakini agama Islam, masyarakat Islam Jawa dalam menjalani 

kepercayaan terdapat cara-cara tersendiri atau bentuk budaya yang 

terlihat. Bahkan masyarakat Jawa meyakini terhadap religius dan 

bertuhan. Sebelum agama-agama besar datang ke Indonesia, khususnya 

Jawa, mereka sudah mempunyai kepercayaan terhadap adanya Tuhan 

yang melindungi dan mengayomi mereka.
21

 Rasa religius mereka dapat 

berubah seiring agama-agama lain masuk. Setelah Islam masuk dalam 

masyarakat Jawa mereka dikenal dengan sebutan masyarakat Islam Jawa 

yang merubah segala bentuk kebudayaan Jawa dengan mengkorelasikan 

syariat Islam oleh para ulama‟ Nusantara. Diantara bentuk kebudayaan 

yang di serap dan dijadikan sebuah tradisi. Bentuk tradisi dalam upacara 

keagamaan antara lain adalah: 

a. Upacara tingkepan atau mitoni saat janin berusia tujuh bulan dalam 

kandungan. 

b. Upacara kelahiran, dilakukan pada saat pemberian nama pada dan 

pemotongan rambut, pada waktu bayi berumur tujuh hari. Dalam 

tradisi Islam dinamakan aqiqah yang orang jawa sebut kekahan. 

c. Upacara sunatan dalam Islam dinamakan khitanan. 

d. Upacara perkawinan, upacara ini memiliki khas dengan pelaksanaan 

menurut aturan dalam Islam yakni terjad akad nikah. Bahkan setelah 

                                                
21 Darori Amin, Sinkritisme dalam Masyarakat Jawa (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 

85. 
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akad nikah terdapat resepsi pernikahan atau lebih dikenal dengan 

ngunduh manten. 

e. Upacara kematian, setelah melakukan penguburan dilakukan 

slametan dengan kirim do‟a yang didahului bacaan al-Qur‟an, 

tasybih, tahmid, takbir, tahlil dan shalawatan yang rangkaian 

tersebut biasanya dinamakan: 

1) Yasinan 

2) Tahlilan 

3) Genduren 

f. Upacara-upacara tahunan: 

1) Mauludhan atau skaten atau grebeg maulud (memperingati 

lahirnya Nabi Muhammad Saw) 

2) Rajaban atau mi‟radan (memperingati isra‟ mi‟raj) 

3) Ruah (memperingati nisfu sya‟ban) 

4) Nyadran (mengunjungi makan sepekan sebelum bulan 

rahmadhan) 

5) Syawalan (tujuh hari setelah idul fitri).
22

 

3. Tradisi Yasinan di Masyarakat 

Peran Yasinan bagi umat muslim menjadi sangat penting 

dikarenakan untuk meningkatkan dan menumbuhkan nilai-nilai 

keberagamaan yang mulai terkikis oleh modernisasi sekarang ini, 

diperlukan adanya kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas 

                                                
22 Clifford Geertz, Religion Off Java, Terj. Aswab Mahsin (Jakarta: PT. Dunia Pustaka, 

1983), 3-18. 
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keimanan dan keberagamaan. pengaplikasian Yasinan di kalangan 

masyarakat pada umumnya berupa: 

a. Ziarah kubur 

Ziarah berasal dari kata  اُز -  َز اَز  yang artinya  ِز َز اَز ًة -  َز ُز ْو

mengunjungi.
23

 Dalam Ensiklopedia Islam dijelaskan bahwa 

kuburan merupakan tempat peristirahatan terakhir orang yang 

telah meninggal dunia menjelang ia dibangkitkan kembali untuk 

menghadapi peradilan Allah Swt.
24

 Dengan demikian ziarah 

kubur dapat diartikan berkunjung kemakam orang Islam yang 

sudah wafat, baik orang muslim biasa, orang shalih, ulama, para 

wali, maupun para Nabi. Dan ziarah ini sudah dilakukan turun-

temurun sejak zaman Nabi Muhammad Saw hingga sekarang. 

Bahkan beliau menjelaskan bahwasanya ziarah kubur mempunyai 

faidah dan tujuan untuk meningkatkan keimanan, mengingat 

akhirat, mengingat kematian, mendoakan ahli kubur, bertawasul. 

Disamping itu juga bisa menjadi ajang  ngalap berkah para Nabi, 

para sahabat, para wali, para ulama, orang-orang shalih, para 

kyai, keluarga atau kerabat peziarah. Dimasa-masa awal 

kedatangan Islam, Nabi Muhammad SAW melarang sahabatnya 

melakukan ziarah kubur khususnya kuburan keluarga mereka 

yang mati dalam kekafiran. Hal itu karena mengingat nilai-nilai 

                                                
23 A. Munawwir, Kamus al-Munawwir (Yogyakarta: Pustaka Pogresif, 1997), 593. 
24 Azyumardi Azra et.al., Insklopedi Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 2001), 340. 
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keislaman belum melekat kuat, sekaligus untuk meutup akses 

menuju ta‟dzim, menghormati, memberi salam syar‟i, dzikir, 

istighfar ke pada orang musyrik.
25

 

Ziarah kubur juga merupakan media atau sarana untuk 

memperoleh pelajaran (ibrah), melembutkan hati, mengingat 

kematian, sehingga peziarah menjadi bertambah rasa takutnya 

kepada  Allah SWT dan kemudian meningkatkan amal 

kebajikan.
26

 

b. Selamatan  

Di tengah masyarakat kita telah mentradisi acara 

selamatan, sebuah tradisi kematian yang dihadiri para tetangga, 

para sesepuh atau para tokoh masyarakat untuk bersama-sama 

membaca beberapa surat Ya>si>n serta berdzikir. Acara selamatan 

tersebut dilaksanakan pula di hari ke-40, 100, 1000 hari dari 

setelah meninggalnya mayit.
27

 

Berkaitan tradisi selamatan selama tujuh hari, ada atsar 

dari ulama‟ salaf yang diriwayatkan oleh Imam Thowus al-

Yamani, seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Suyuthi sebagai 

berikut: 

                                                
25 Najjih Maimoen, Mengamalkan Ajaran Syari‟at dan Membenahi Adat Istiadat, 238. 
26 Chafidh, Tradisi Islam, 237-238. 
27 Mustofa Haroen, Meneguhkan Islam Nusantara (Jakarta: Khalista, 2015), 114. 
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ثَ َنا : قَاَل اِاَماُم َاْ َِدْ ِن َحْنَبِل ِف ِ َتِ  اللُّْىِد َلوُ  َىاِ ِم ْ ِن الَقاِسِم َحدَّ

ِإنَّ اْلَمْوَتى : قَاَل  َاُوْوسِ : ثَ َنا اَاْ َجِعيُّ َعْن ُسْفَياَن الل َّْورِي قَالَ : قَالَ 

ُهْم تِْلَك ااَيَّاِم   ًعا َفَ انُ ْوا َيْسَتَ ب ِّْوَن َأْن يُْطِعَم َعن ْ يَ ْفتَ نُ ْوَن ِف قُ بُ ْورِِىْم َسب ْ

  

Artinya: Imam Ahmad bin Hambal RHA berkata dalam kitab 

az-Zuhdi karya beliau: Hasyim bin al-Qosim 

menceritakan hadits kepada kami dari Sufyan ats-

Tsauri, beliau berkata: Thowus berkata: sesungguhnya 

orang-orang yang mati difitnah (diuji oleh malaikat 

Munkar-Nakir) di dalam kubur mereka selam tujuh 

hari, maka mereka (golongan salaf) menganjurkan 

memberi makanan shodaqoh (sembako untuk fakir 

miskin)atas nama mereka yang telah mati pada hari-

hari tersebut. 

 

Thowus al-Yamani adalah seorang tabi‟in yaang pernah 

bertemu dan belajar limapuluhan sahabat junjungan Nabi 

Muhammad SAW. Thowus mengatakan bahwa orang-orang yang 

telah meninggal akan difitnah atau diuji didalam kuburan mereka 

selama tujuh hari, sehingga mereka menyukai makanan yang 

diberikan sebagai shodaqah atas si mayit di hari-hari tersebut.
28

 

 

c. Malam Jum‟atan 

                                                
28 Ibid, 114. 
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Yasinan dilakukan biasanya pada malam Jumat yang 

dilaksanakan di masjid atau di rumah warga secara bergiliran. 

Selain itu, yasinan juga dilakukan untuk memperingati haul dan 

mengirim do‟a bagi keluarga yang telah meninggal. Kepercayaan 

masyarakat akan terkabulnya dan terkirimnya do‟a kepada orang 

yang sudah meninggal melalui do‟a-do‟a yang dipanjatnya, salah 

satunya adalah melalui pembacaan Ya>si>n. Yasinan juga bisa 

dijadikan sebagai media dan istikharah bagi masyarakat yang 

menginginkan suatu hajat tertentu untuk kemudahan, untuk 

kesembuhan dari penyakit, dan harapan lain sesuai dengan 

keinginan dari masyarakat. 

Peran pengajian Yasinan, terutama di malam Jum‟at 

sebagai hari yang baik bagi masyarkat Muslim, menjadi penting 

dalam berbagai kegiatan Yasinan, mulai dari pembacaan tahlil, 

shalawat, membaca surah Ya>si>n, pembacaan kalimat t{ayyibah, 

maupun ditambah dengan al-maw’izah al-h{asanah dari para 

penceramah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan 

menumbuhkan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat 

sekitar sebagai ujung tombak dari serangan modernisasi agama.
29

 

Pembacaan ini dilakukan secara rutin oleh sebagian 

masyarakat Muslim di Indonesia biasanya sering digelar secara 

                                                
29 Idam Hamid, “Tradisi Ma‟baca Ya>si>n Di Makam Annangguru Maddappungan Santri 

Pondok Pesantren Salafiyah Parappe,” (Skripsi, UII, Makasar, 2017), 16. 
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continue setiap hari Kamis malam atau lazim dikenal dengan 

nama malam Jum‟atan. Tradisi ini pada dasarnya tak lepas dari 

keberadaan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. 

قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو : َعْن َحَسِن   َعْن َأِ  ُىَريْ رََة  قَالَ 

َلٍ  اْ ِتَ اَء َوْ ِو اللَِّو ُ ِفَر َلوُ يسَمْن قَ َرأَ :"َوَسلَّمَ    ِف يَ ْوٍم أَْو لَي ْ
 

Artinya: Dari al-Hasan dari Abu Hurairah RA. Berkata: 

Rasulullah SAW. bersabda: Barangsiapa membaca surah 

Ya>si>n pada malam Jum‟at, maka diampunilah dosanya. 

(HR. Tabrani).
  

d. Sakaratul Maut 

Di antara peristiwa-peristiwa tertentu di mana pembacaan 

surah Ya>si>n menjadi bagian di antaranya, terdapat sebuah momen 

yang kemudian surah Ya>si>n seolah diidentikkan dengan momen 

tersebut oleh sebagian masyarakat Muslim di Indonesia. Momen 

tersebut berkaitan dengan seseorang yang sedang di ambang akhir 

hayatnya atau lebih dikenal dengan nama sakaratul maut. Ketika 

seorang tengah menanti ajal, biasanya pihak keluarga akan 

mengiringi kepergiannya dengan lantunan surah Ya>si>n sebagai 

pengantar.
31

 

                                                
30 Al-Imam al-Hafid abi Qosim sulaiman bin ahmad bin ayyub al-Lakhmiy at-Thabrani, 

al-Mu’jamul al-Shagir (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), Juz 19   , 62. 
31 Idam Hamid, ‚Tradisi Ma’baca Ya>si>n di Makam Annangguru Maddappungan,‛ 18. 



28 

 

 

 

Hal tersebut didasari akan keberadaan sebuah hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu Da>ud: 

ُد ْ ُن َم ِّىٍّ اْلَمْرَوزِىُّ  ُد ْ ُن اْلَعاَلِء َوُُمَمَّ ثَ َنا ُُمَمَّ ثَ َنا اْ ُن اْلُمَباَرِك - اْلَمْعًَن - َحدَّ َقااَل َحدَّ

َعْن أَ ِيِو َعْن َمْعِقِل ْ ِن - َولَْيَس  ِالن َّْهِدىِّ - َعْن ُسَلْيَماَن الت َّْيِمىِّ َعْن َأِِب ُعْلَماَن 

َرُءوا -  صلى اهلل عليو وسلم-َيَساٍر َقاَل َقاَل النَِّبُّ  َوَىَذا َلْفُظ . َعَلى َمْوتَاُ مْ  (يس)اق ْ

 .اْ ِن اْلَعاَلءِ 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-„Alai 

dan Muhammad ibn Makkiy al-Marwaziy dengan makna, 

keduanya berkata menceritakan kepada kami ibn al-

Mubarak dari Sulaiman at-Taimiy dari Abu „Usman dan 

bukan dengan an-Nahdiy dari Bapaknya dari Maqbil ibn 

Yasar berkata, Nabi SAW. bersabda: Bacalah surah Ya>si>n 

atas orang-orang yang akan mati di antara kamu. (HR. Abu 

Daud). 

 

4. Surat Ya>si>n dalam Pandangan Ulama’ 

Surat Ya>si>n adalah salah satu surah yang keseluruhanya turun di 

Makkah sebelum Nabi Muhammad Saw hijrah. Surat ini memiliki ciri-

ciri tertentu seperti ayat-ayatnya yang tidak panjang dan kemudahan 

dalam membacanya, tujuan uraianya adalah menanamkan aqidah baik 

                                                
32 Imam al-Hafi>>z Abi Daud Sulaiman bin al-Asy’as al-Azdy al-Sjistani, Sunan Abi 

Dawud (Damasqus: Da>r al-Risalah al-A’lamiyah, 2009), Vol. 3,  39. 
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yang berkaitan dengan keesaan Allah dan risalah kenabian maupun 

tentang kebenaran al-Qur‟an dan keniscayaan hari kiamat.
33

 

a. Asba>bun an-nuzu>l surat Ya>si>n 

Dalam suatu riwayat Rasulullah Saw membaca surat as-

Sajadah dengan nyaring, orang-orang Quraisy merasa terganggu dan 

mereka bersiap-siap untuk menyiksa Rasulullah Saw, tapi tiba-tiba 

tangan mereka terbelenggu dipundak-pundaknya, dan mereka 

menjadi buta sama sekali. Mereka mengharapkan pertolongan Nabi 

Saw, dan berkata: “kami sangat mengharap bantuanmu atas nama 

Allah dan atas nama keluarga”. Kemudian Rasulullah Saw berdo‟a 

dan merekapun sembuh, akan tetapi tak seorangpun dari mereka 

yang beriman. Berkenaan dengan pristiwa itu turunlah surat Ya>si>n 

ayat 1-10.  

Dalam riwayat lain dikemukan bahwa Abu Jahal berkata: 

“sekiranya aku bertemu Muhammad, pasti aku akan menghasutnya”. 

Ketika Nabi Muhammad berada di sekitarnya, orang-orang 

menunjukkan bahwa Muhammad berada di sisinya. Akan tetapi Abu 

Jaahal bertanya-tanya: “mana dia”, karena dia tidak melihanya. Surat 

Ya>si>n ayat 8-9 turun sebagai penjelasan bahwa pandangan Abu Jahal 

di saat itu ditutup oleh Allah untuk melihat Muhammad. 

                                                
33 M. Quraish Shihab, Tafsi>r al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Vol. 12, 101-102.   



30 

 

 

 

                         

         

Artinya:  Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan 

Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan 

bekas-bekas yang mereka tinggalkan. dan segala sesuatu 

Kami kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata (Lauh 

Mahfuzh). 

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Banu Salamah 

bertempat tinggal di pinggir kota Madinah dan ingin pindah di dekat 

masjid maka turunlah surat Ya>si>n ayat 12 yang menegaskan bahwa 

sebuah ucap langkah seseorang dicatat oleh Allah Swt. 

Setelah turun ayat ini Nabi Saw, menasehati Banu Salamah 

pindah dari tempat tinggalnya dengan sabdanya: “sesungguhnya 

bekas telapak kaki kalian menuju masjid dicatat oleh Allah Swt. 

Sebaiknya kalian jangan pindah dari tempat itu”. Diriwayatkan oleh 

at-Tirmizi dengan sanad h{asan dan al-h{akim dengan sanat S{ah{ih 

yang bersumber dari Abi> Sa>’id al-Khudri>. Diriwayatkan pula oleh at 

Tabrani yang bersumber dari Ibn Abas.
34

 

                                                
34 Qomaruddin Saleh, Asbabun Nuzul (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 418-419 



31 

 

 

 

                         

                        

                          

                   

Artinya: (77). dan Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami 

menciptakannya dari setitik air (mani), Maka tiba-tiba ia 

menjadi penantang yang nyata! 

(78). dan ia membuat perumpamaan bagi kami; dan Dia 

lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat 

menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?" 

(79). Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang 

menciptakannya kali yang pertama. dan Dia Maha 

mengetahui tentang segala makhluk. 

(80). Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu 

yang hijau, Maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu 

itu". 

Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa al-Ash bin 

Wa‟il menghadap kepada Rasulullah Saw dengan membawa tulang 

yang sudah rusak  dengan mematah-matahkanya ia berkata: “Hai 

Muhammad apakah Allah akan membangkitkan tulang yang sudah 

lapuk ini ?” Nabi Saw menjawab: “Benar! Allah akan 

membangkitkan ini dan akan mematikan kamu dan menghidupkan 

kamu kembali serta memasukkan kamu keneraka jahanam”, surat 
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Ya>si>n ayat 77-83 turun berkenaan dengan pristiwa tersebut yang 

menegaskan kekuasaan Allah untuk membangkitkan manusia di hari 

kiamat.
35

 

b. Makna surat Ya>si>n 

Ya> si>n yang dibaca dengan memanjangkan ya> dan 

mengidghamkan nu>n (tanwi>n) pada suku kata si>n terhadap wawu 

yang berada pada ayat sesudahnya (dibaca ya>-si>w). Sebagian ahli 

qira‟at tetap melahirkan nu>n yang mati itu (tetap dibaca si>n). 

Adapula diantara mereka menuliskan tanda nu>n didepan atau diatas 

atau dibawah.
36

 

Surat Ya>si>n juga mempunyai nama lain yaitu al-qolb (jantung) 

yaitu adalah bahwasanya surat yasin juga bisa disebut jantung al-

Qur‟an. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan HR. Imam at-

Tirmidzi bahwasanya Anas berkata Rasulullah Saw bersabda: 

ثَ َنا ُُمَمَُّد ْ ُن َسِعيٍد َأْخبَ رَنَا ُ َْيُد ْ ُن َعْبِد الرَّْ َِن َعِن ااََْسِن ْ ِن َصاِلٍح َعْن َىاُروَن َأِِب ُُمَمٍَّد َعْن  َحدَّ

ِإنَّ ِلُ لِّ َ ْىٍء » - :صلى اهلل عليو وسلم-ُمَقاِتِل ْ ِن َحيَّاَن َعْن قَ َتاَدَة َعْن أََنٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّو 

َا قَ رَأَ اْلُقْر َن َعْشَر َمرَّاٍت قَ ْلَ  اْلُقْر نِ قَ ْلباً   َوِإنَّ   يس   َمْن قَ رَأََىا َفَ َأَّنَّ

 

                                                
35 Jalaludin as-Suyuthi, tafsir jalalain, Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asba>bun 

Nuzu>l, terj. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 604-605. 
36 Teungku Muhammmad Hasbi > ash-Shiddieqy, Tafsi>r al-Qur‟an al-Maji>d al-Nu>rr 

(Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), 3402 
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“sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki hati dan hati bagi al-

Qur‟an itu adalah surat Yasin siapa yang membacanya, maka Allah 

akan memberikan pahala bagi bacaanya itu seperti pahala membaca 

al-Qur‟an sepuluh kali”.
37

 

Sementara itu Imam ar-Ra>zi> menjelaskan bahwa huruf Ya>si>n  

sesungguhnya merupakan gabungan dari dua kata, ya> sebagai huruf 

nida‟, dan si>n  sebagai akronim dari kata insan. Lebih lanjud dia 

menafsirkan insan disini sebagai unaisin yang merupakan bentuk 

tasghir darinya. Dengan kata lain, ar-Ra>zi> memakai huruf ya> si>n 

sebagai sebuah ungkapan yang berbunyi: “Wahai Muhammad”.
38

 Hal 

ini diperkuat dengan surat Ya>si>n ayat 3. 

          

Artinya: sungguh engkau (Muhammad) adalah salah seorang dari 

Rasul-rasul. 

 Dalam kitab tafsir yang ditulis oleh Jala>luddi>n al-Suyu>t}i> dan 

Jala>luddi>n al-Mahalli>, biasanya kalimat sepeti Ya>si>n dan yang lain-

lainya cukup diberi keteranga  dengan wallahu a’la>m (Allah lebih 

mengetahui).
39

 Sedangkan di Pondok-Pondok Pesantren biasanya 

                                                
37 Abu> Isa> Muhammad bin Isa> bin Saurah bin Musa bin adh-Dhahhak as-Sulami> adh-

Dhahir al-Bughi at-Tirmidzi>, Sunan at-Tirmidzi> (Beirut: Darul Ghorb al-Islami,1996), Juz V, 13. 
38 Imam Fakhruddi>n ar-Ra>zi>, Al-Tafsir al-Khabi>r aw Mafa>tih al-Ghaib, Juz ke-XXVI 

(Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2009), 35. 
39 Jala>luddi>n Abdurrahman as-Suyu>t}i, Al-Itqan fi> al-‘Ulu>m al-Qur’an, juz II (Cairo: Dar 

el- Hadis, 2004), 21. 
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pemaknannya dengan menyebut wallahu a’la>mu bi murodihi (Allah 

yang mengetahui arti atau maknanya). 

 Dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh al-Da>rimi> dalam 

kitab sunannya menyebutkan keutamaan surat Ya>si>n untuk 

memperoleh ridho dan ampunan dari Allah Swt. 

B. Kajian living Qur’an 

Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat 

kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan 

dikembangkan lebih lanjut. Menurut keyakinan umat Islam, yang dibenarkan 

oleh penelitian terakhir. 

1. Tahapan-tahapan Living Qur’an 

Ada beberapa tahapan dalam living Qur‟an yang dapat dilakukan 

antara lain sebagai berikut:
40

 

a. Menentukan lokasi.  

Mengemukakan lokasi penelitian atau menemukan lokasi 

dimana penelitian akan dilakukan, mengemukakan alasan 

diadakanya fenomena living Quran di tempat tersebut dan cocok 

dijadikan tempat penelitian, memaparkan keunikan ditempat tersebut 

yang tidak dimiliki di tempat lain.  

 

 

                                                
40 Sahiron Syamsuddin, Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadits (Yogyakarta : TH-

Press, 2007), 70-76. 
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b. Pendekatan dan perspektif 

Memaparkan data yang dikumpulkan berupa deskripsi, uraian 

detail. Penelitian kualitatif memiliki ciri khas penyajian data 

menggunakan perspektif emic, yaitu data dipaparkan dalam bentuk 

deskripsi, cara pandang sudut penelitian.  

c. Teknik pengumpulan data 

Mengenai data yang akan diteliti, peneliti akan 

mengumpulkan data dengan tiga cara, yaitu observasi, wawancara, 

dokumentasi.  

d. Unit analisis data  

Menetapkan jumlah responden. Dalam penelitian ini, peneliti 

memiliki beberapa kategori mengenai responden yang menjadi 

sumber data yang dikaji dalam penelitian.  

e. Strategi pengumpulan data 

Pengumpulan data akan dilakukan dari pengumpulan 

informasi-informasi yang diperoleh dari responden.  

f. Penyajian data 

Penyajian data pada dasarnya terdiri dari hasil analisis data 

berupa cerita rinci dari para informan sesuai dengan ungkapan atau 

pandangan mereka apa adanya (termasuk observasi).  

2. Variasi Respons Umat Islam Terhadap al-Qur’an 

Sebenarnya gambaran secara umum mengenai fenomena sosial 

masyarakat Muslim merespon al-Qur‟an tergambar dengan jelas sejak 
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zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Tradisi yang muncul adalah al-

Qur‟an dijadikan objek hafalan (tahfi>z), listening (simā‟i) dan kajian 

tafsir disamping sebagai objek pembelajaran (sosialisasi) ke berbagai 

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

tersimpan di “dada” (ṣudūr) para sahabat.
41

 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. 

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:
42

 

 

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

ibadah bahkan di rumah-rumah sehingga menjadi acara rutin bahkan 

di Pesantren menjadi agenda wajib.  

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. 

                                                
41

 Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an, Fungsi dan Peran Wahyu 

dalam Kehidupan Masyarakat (Jakarta: Mizan, 1992), 59. 

42 Syamsuddin, Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadits, 43-46.  
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3)  Menjadikan potongan-potongan ayat satu ayat ataupun beberapa ayat 

tertentu dikutip dan dijadikan hiasan dinding rumah, masjid, makam 

bahkan kain kiswah Kabah (biasanya ayat Kursi, al-Ikhlas, al- 

Fatihah 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 qāri‟ (pembaca professional) 

dalam acara-acara khusus yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa 

tertentu, khususnya dalam acara hajatan (pesta perkawinan, khitan, 

aqidah) 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 aksesoris 

dalam bentuk stiker, kartu ucapan, gantungan kunci, undangan resepsi 

pernikahan sesuai tema konteks masing-masing.  

6) Al-Qur‟an  dilombakan  dalam  bentuk  tilāwah  dan Tahfīz al-Qur‟an 

dalam even-even incidental maupun rutin berskala lokal, nasional 

bahkan internasional. 

7) Sebagian umat Islam menjadikan al-Qur‟an sebagai “jampi-jampi”, 

terapi jiwa sebagai pelipur duka dan lara, untuk mendoakan pasien 

yang sakit bahkan untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu dengan 

cara membakar dan abunya diminum. 



38 

 

 

 

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

saja pergi oleh pemiliknya sebagai perisai atau tameng, tolak bala atau 

menangkis serangan musuh dan unsur jahat lainnya. 

9) Bagi para muballigh atau da‟i, ayat-ayat al-Qur‟an dijadikan dalil dan 

hujjah (argumentasi) dalam rangka memantapkan isi kuliah tujuh 

menit (kultum) atau dalam khutbah Jumat dan pengajiannya di tengah-

tengah masyarakat.
43

 

 

  

                                                
43 Syamsuddin, Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadits, 43-46. 
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BAB III 

 DATA PONDOK PESANTREN KEDUNG KENONG 

 

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Kedung Kenong. 

1. Letak Geografis 

Pondok Pesantren Kedung Kenong terletak di jalan masjid Kedung 

Kenong Bangunrejo Rejosari Kebonsari Madiun dengan no. telp. 

085230344311/ 085736544441. Tepatnya di timur kebonsari berbatasan 

dengan:  

a. Sebelah Utara : Desa Kedondong 

b. Sebelah Timur  : Desa Kedondong 

c. Sebelah Selatan  : Desa Palur 

d. Sebelah Barat  : Desa Gorang-Gareng
44

 

2. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Kedung Kenong Madiun 

Pada awal mula pendirian pondok Pondok Pesantren Kedung 

Kenong dikhususkan pada syar agama Islam belum memperdalam ajaran 

Islam dikarenakan masyarakat masih banyak yang menganut agama hindu. 

Pondok pesantren Kedung Kenong berdiri pada masa sebelum 

kemerdekaan. Seiring berputarnya waktu pondok pesantren ini mengalami 

perkembangan dalam sistim pembelajaranya, pada aawalnya sistem 

pembelajaran yang diterapkan di Podok Pesantren Kedung Kenong adalah 

                                                
44 Dokumentasi 02/AGR-W/24-7/2019 . 
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sistem klasikal, pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan di serambi masjid, 

dan segala pembelajaran dan pengajian dipmpin langsung oleh pengasuh.  

Seiring berjalanya  waktu Pondok Pesantren ini mengalami peningkatan  

karena mendapat apresiasi dari masyarakat sehingga masyarakat mulai 

mengerti akan petingnya pendidikan agama sehingga menitipkan putra-

putrinya di Pondok Pesantren Kedung Kenong dan sistem pembelajaran 

mulai diperlakukan, hingga berdirinya sebuah madrasah diniah kedung 

Kenong yang saat ini jumlah santri putra dan putrinya kurang lebih sekitar 

30 santri. 

Berdirinya Pondok Pesantren Kedung Kenong  memiliki empat 

tahapan periode dari awal berdiri hingga sekarang. Tahapan periode 

berdirinya pondok pesantren Kedung Kenong sebagai berikut:
45

 

a. Periode I 

Periode pertama ini pada masa Kyai Abu Thoyib sekaligus 

mendirikan masjid dan selaku sesepuh di Desa Rejosari. Karena baru 

merintis keadaan Pondok masih sangat sederhana. Pada awal preode 

ini belum memiliki santri dikarenakan pada waktu itu keadaan 

masyarakat masih menganut ajaran hindu budha sehingga 

pengajarannya hanya berfokus mengislamkan atau mengajak 

masyarakat untuk memeluk agama Islam.  Menurut beberapa informasi 

yang diperoleh bahwasannya Kyai Abu Thoyib merupakan salah satu 

prajurit pangeran Diponegoro dan masih mempunyai silsilah keturunan 

                                                
45 Lihat Transkrip Wawancara 04/F-W/25-7/2019. 
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dari Kyai Ageng Muhammad Besari Tegalsari Ponorogo. Beliau 

mempunyai empat anak, salah dari anak tersebut akan menjadi penerus 

pondok pesantren, yaitu Kyai Imam Mustofa. 

b. Periode II 

Pada periode kedua ini, kepengurusan pondok pesantren 

Kedung Kenong dilanjutkan oleh Kyai Imam Mustofa. Pada masa ini 

pendidikan mulai diberlakukan dikarenakan sudah ada beberapa santri 

yang nyantri di Pondok Kedung Kenong. Dalam mengembangkan 

pondok pesantren Kyai Imam Mustofa dibantu oleh 3 anak laki-

lakinya yaitu Imam Subandi, Sajuri, Misbah dan juga dibantu oleh dua 

anak menantunya yaitu Muhammad Rois, dan Imam Ahmad.  

c. Periode III 

Pada periode ketiga ini, kepengurusan pondok pesantren 

Kedung Kenong Pada periode ketiga ini, kepengurusan pondok 

pesantren Kedung Kenong dilanjutkan oleh para putra dan menantu 

kyai Imam Mustofa. Pada periode ini kemajuan Pondok Pesantren 

sangat besar di buktikan dengan meningkatnya antusias masyarakat 

yang ingin menitipkan anaknya untuk belajar ilmu agama sangat besar. 

 Diakhir periode ini, kepengurusan pondok diserahkan kepada 

kyai Misbah dan Kyai Imam Ahmad. Kemudian Kyai Imam Ahmad 

memiliki putra yang bernama Kyai Sirojuddin Ahmad sekaligus yang 

akan melanjutkan kepengurusan pondok berikutnya.
46

 

                                                
46 Lihat Transkrip Wawancara 04/F-W/25-7/2019 
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d. Periode IV 

Pada periode keempat ini, kepengurusan pondok pesantren 

Kedung Kenong dilanjutkan oleh Kyai Sirojudin Ahmad sampai 

sekarang. Dalam periode ini, beliau mengembangkan peternakan untuk 

mendidik para santri agar memiliki jiwa kewirausahaan selain jiwa 

keberagaman. Dan kemajuan dibidang tahfidz dan kitab.
47

 

3. Riwayat Hidup Pengasuh 

Dalam riwayat hidup Kyai Sirojudin Ahmad pengasuh Pondok 

Pesantren Kedung Kenong menempuh pendidikan formal dan non formal 

sebagai berikut: 

Pendidikan non formal. 

a. Pada waktu kecil Kyai Sirajudin Ahmad diasuh oleh orang tuanya dan 

mendapat sudah mendapat dasar-dasar ilmu agama dari orang tuanya 

yaitu Kyai Imam Ahmad. 

b. Pernah menimba ilmu di Podok Pesantren Darun Najaa di Jalen 

Mlarak Ponorogo dalam asuhan Kyai Ma‟ruf Mursyidi. 

c. Tabarukan di berbagai Pondok
48

 

1)  Langitan di KH. Abdulah Faqih 

2) Ploso di KH. Zainuddin Jazuli, KH. Nurul Huda Jazuli, KH. Fuad 

Mun‟im Jazuli. 

3) Lirboyo di KH. Idris Marzuqi 

                                                
47 Lihat Transkrip Wawancara 04/F-W/25-7/2019 
48 Lihat Transkrip Wawancara 10/SA-W/23-7/2019. 
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4) Balerejo di Pondok Pesantren Wisma Wisnu asuhan Kyai Anwar 

Muharar 

5) Demak di Kyai Toha.  

Pendidikan Formal 

a) MI Rejosari 

b) MTSN Rejosari.
49

 

4. Visi dan Misi Pondok Pesantren Kedung Kenong 

Dalam pembangunan pondok pesantren Kedung Kenong, memiliki 

visi dan misi, yaitu :
50

 

a. Visi  

Mewujudkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

pendidikan anak usia dini dan memberikan acuan kepada masyarakat 

tentang bagaimana proses pendidikan pondok pesantren dan 

pendidikan madrasah diniyah dengan meningkatkan mutu pendidikan 

anak usia dini sehingga dapat menjadikan pusat keteladanan dalam 

kehidupan sehari-hari, beraktivitas, beriman, dan bertaqwa. 

b. Misi  

1) Memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal tentang 

pendidikan tarbiyatul islamiyah salafiyah.  

2) Kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai. 

3) Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas dan berkuantitas. 

                                                
49 Lihat Transkrip Wawancara 10/SA-W/23-7/2019. 
50 Dokumentasi 01/D/26-VII/19. 
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4) Mengantarkan anak didik menjadi insan yang sehat, cerdas, ceria, 

kreatif, beriman, dan bertaqwa sebagai penerus bangsa Indonesia. 

5. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Kedung Kenong 

Didalam struktur kepengurusan pondok pesantren terdapat 

beberapa bagian, yaitu :
 51

 

a. Penasehat  : Kyai Imam Ahmad 

b. Pengasuh   : Kyai Sirojudin Ahmad 

c. Ketua pondok : Fakhruddin 

d. Sekretaris  : Ahmad Ghorib Rifai 

e. Bendahara  : Nyai Siti Tafsiruddiniyah 

f. Bagian pendidikan : Muhammad Hasan 

g. Bagian keamanan : Abdul Karim 

6. Dewan guru dan santri pondok Pesantren Kedung Kenong 

Didalam Pondok pesantren Kedung Kenong terdapat beberapa 

dewan guru dan santri dari berbagai daerah, antara lain sebagai berikut:
52

  

Data Ustadz Pondok Pesantren Kedung Kenong 

Tahun Ajaran 2018-2019 

NO NAMA MATA PELAJARAN 

1 Kyai Sirojudin Ahmad Tafsir dan Tasawuf 

2 Nyai Tafsiruddiniyah Al-Qur‟an 

3 Ahmad Nur Rofiq Nahwu 

                                                
51 Lihat Transkrip Wawancara 03/AGR-W/24-7/2019. 
52 Dokumentasi 02/D/23-VII/2019. 
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NO NAMA MATA PELAJARAN 

4 Hadi Nahwu 

5 Irwanto Shorof 

6 Fahruddin Tajwid 

7 Muhammad Hasan Akhlaq 

8 Ahmad Ghorib Rifa‟i Al-Qur‟an 

 

Data Santri Pondok Pesantren Kedung Kenong 

Tahun Ajaran 2018-2019 

NO NAMA KOTA 

1 Fahruddin Demak 

2 Ahmad Ghorib Rifa‟i Ngawi 

3 Muhammad Hasan Caruban 

4 Kusbandono Gorang Gareng 

5 Abdul Karim Demak 

6 Ardi Eri Purwanto Ngawi 

7 Muhammad Dihyah Bogor 

8 Ahmad Muttaqin Jambi 

9. Ahmad Sabilil Muhtadi Jambi 

10 Subandi Palembang 
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NO NAMA KOTA 

11 Sahlan Palembang 

12 Ilham Demak 

13 Sandi Demak 

14 Deril Madiun 

15.  Anwar Cilacap 

16 Mundir Ponorogo 

17 Fatimah Palembang 

18 Ayu Madiun 

19 Lukman Ngawi 

20  Tegar Ngawi 

21 Riki Ngawi 

22 Ulinnuha Jambi 

23 Khoirul A‟mal Demak 

24 Ahmad Bilal Demak 

25 Abdul Rokib Demak 

26  Muhammad Amin Demak 

27  Dhani Ilham Demak 

28  Khoirul Ma‟rifah Caruban 

29 Luki Madiun 
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7. Daftar Kegiatan Santri  

a. Kegiatan harian 

Pagi :  Jama‟ah subuh berjamaah, membaca surat Waqi‟ah, 

sorogan al-Qur‟an, ngaji kitab Ikhya‟ ulumuddin, sholat 

duha. 

Siang  :  Solat duhur berjamaah, ngaji kitab Ikhya‟ ulumuddin. 

Sore :  Ngaji Weton 

Malam :  Ngaji Tafsir Jalalain, membaca surat Waqi‟ah, diniah, 

mujahadah 

b. Kegiatan mingguan 

1) Dzikrul ghafilin 

2) Yasinan 

3) Tahlilan 

c. Kegiatan bulanan 

1) Khotmil Qur‟an 

2) Manakib 

3) Istighotsah 

d. Kegiatan tahunan 

1) Haul Kyai sepuh 

2) Ziarah wali 

3) Akhirus sanah 
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8. Sarana dan Prasarana 

1) Masjid 

2) Asrama santri 

3) Gedung madrasah 

4) Dapur  

5) Kamar mandi.
53

 

 

B. Paparan Data Khusus Pondok Pesantren Kedung Kenong 

1. Tradisi Pembacaan Ya>si>n  

a.  Pelaksanaan Tradisi Pembacaan Ya>si>n  

Pelaksanaan dilakukan setiap satu Minggu sekali yakni pada 

hari Kamis malam Jum‟at setelah melaksanakan sholat magrib 

berjamah berlangsung kurang lebih satu jam pelaksanaan dari awal 

hingga akhir, kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kyai 

Sirojuddin Ahmad yang diikuti seluruh ustad dan santri Pondok 

Pesantren Kedung Kenong. 

Adapun secara rinci tatacara dan pelaksanaannya sebagai 

berikut: 

a. Tawasul  

 سم اهلل الر ن الرحيم 

  اِلْ ِتَ اِء َمْرَضاِة اهلِل َوِ َشَفاَعِ  َرُسْوِل اهلِل الفاحت 

                                                
53 Dokumentasi 03/D/23-VII/2019. 
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  ِإََل َحْضرَِة الَنِبِ اْلُمْصَطَفى ُُمَمٍَّد َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َوَعَلى أَلِِو
َوأَْزَواِ ِو َوُذرِّيَاتِِو َوَأْصَ اِ ِو َوَأْصِدقَائِِو َوُ نُ ْوِدِه َأْْجَِعْْيَ َ ْيٌئ اهلِل ََلُُم 

 الفاحت 
  ُُثَّ ِإََل َحْضرَِة ِاْخَوانِِو ِمَن ااَْنِبَياِء َواْلُمْرَسِلْْيَ َواَاْولَِياِء َوالُشَهَداِء

َوالَصاِاِْْيَ َوَاْصَ اِِبِْم َوالَتاِ ِعْْيَ َوالُعَلَماِء َوالَعاِمِلْْيَ َوَأْىِل الُصْوِفيَِّ  
 اْلُمَ ِقِقْْيَ أَيْ َنَما َ انُ ْوا َ ْيٌئ اهلِل ََلُُم الفاحت 

  َْيِع اْلَمالَِئَ ِ  اْلُمَقرَِّ ْْيَ ُخُصْوًصا َسيِِّدناَ ِ ْ ِْيل - ُُثَّ ِإََل َحْضرَِة ْجَِ
ْيِع - َوَسيِِّدنَا ِعْلرَاِئلَ - َوَسيِِّدنَا ِإْسرَاِفْيلَ - َوَسيِِّدناَ ِمْيَ ائِْيلَ  َوْجَِ

ْيِع اْلَماَلِئَ ِ  الُرْوَحانِِيْْيَ - َوَ ََلِ  الَعْرشِ - اْلَماَلِئَ ِ  َواَاَفَض ِ  َوْجَِ
 َ ْيٌئ اهلِل ََلُُم الفاحت 

  َِنا أََدَم َوأُمَِّنا َحَواِء َوَنِبِّ اهلِل ِخْضِر  َ ْلَيا اْ ِن َمْلَ ان - ُُثَّ ِإََل َحْضرَِة أَ ِي ْ
- َوَنِبِّ اهلِل ِإ ْ رَاِىْيَم َعَلْيِو الَساَلمِ - َوَنِبِّ اهلِل ِإْلَياَس َعَلْيِو الَساَلمِ 

َوُخُصْوًصا ِإََل ُمْسَتَجاِب - َوَسِيِدناَ َأِ  َ ْ ٍر َوُعَمَر َوُعْلَماَن َوَعِليْ 
َعاِء اخلَاصَِّ  ِِف الَبْدِر ِمَن اْلُمَهاِ رِْيَن َوااَْنَصاِر َوَأْصَ اِب  الدُّ

 الَ ْهِف رضي اهلل عنهم أْجعْي  ئ اهلل َلم الفاحت 
  ُُُثَّ ِإََل َحْضرَِة ُسْلطَاِن أَْولَِياِء الَشْيِخ َعْبِد الَقاِدِر ااَْياَلِن َقدََّس اهلل  

َوالَشْيِخ َأِ  َحَسِن - َوِإََل الَشْيِخ  َ َهاُء الِدْيِن النَ ْقَسا َ ْنِدى- ِسرَّةُ 
- َوالَشْيِخ َعْلِوى اَاَداِد البَ ْ َداِدى- َوالَشْيِخ أَُوْيِس الَقْر ِ - الَشاِذَِل 

ْيِد ُُمَمَِّد الَ لًاَِل  َوالَشْيِخ َمْواَلَن ِإْسَ اِق أَفَاَضَنا اهللُ - َوالَشْيِخ َأِِب  َِ
َعِتِهْم  ئ اهلل َلم الفاحت   ِ ُعُلْوِمِهْم َوَأْسرَارِِىْم َو َِبي ْ

  ُُثَّ ِإََل َحْضرَِة أَْولَِياِء ِتْسَعِ  ِف َ اِويَِ  َوأَْزَواِ ِهْم َوُذرِّيَاِِتِْم ُُثَّ ِإََل
ْيِع ُعَلَماِء فونورو و اْلَمْعُرْوِفْْيَ اْلُمَجاِىِدْيَن ِف َسِبْيِل اهلِل  َحْضرَِة ْجَِ

نَا  ا ارا  ا اع فاتيو -  ى أ ع مرياة- َربِّ الَعاَلِمْْيَ ُخُصْوًصا َ دِّ
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نَا  ياىي حسن  شارى ت ال ساري- سيال أ ي  اه عمر - َوَ دِّ
 اه واى  حس  اهلل -  اه ىا م أ عارى تبوايريع- صادق  ا ادان

نَا رضوان سورا ايا - تامباك  راس  اه  صرى دين ايار  ومباع َوَ دِّ
والشيخ حي  اا ي اليندوى أَفَاَضَنا اهللُ ِ ُعُلْوِمِهْم َوَأْسرَارِِىْم 

َعِتِهْم  ئ اهلل َلم الفاحت   َو َِبي ْ
  ْيِع اْلُمَعلِِّمْْيَ "  دو ع نوع" ُُثَّ ِإََل َحْضرَِة ُمَؤِسِس اْلَمْعَهِد َوْجَِ

َواْلُمَعلَِّماِت َوالَعاِمِلْْيَ َوالَعاِماَلِت َوالَتاَلِمْيِذ َوالِتْلِمْيَذاِت ِف َىَذا 
َنا َ َفَر اهللُ لََنا َوََلُُم الفاحت  َنا َوِلَمْن َأَساَء َعَلي ْ  اْلَمْعَهِد َوِلَمْن َأْحَسَن ِإلَي ْ

  َْيِع َأْىِل الُقبُ ْوِر ِمَن اْلُمْسِلِمْْي ُُثَّ ِإََل َحْضرَِة َمْن فَ َتَح َىِذِه الَقْريَِ  َوْجَِ
 َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْْيَ َواْلُمْؤِمَناتِ 

  ُُثَّ ََنِْتُم ِِبَاِه َ َو َرُسْوِل اهلِل صلى اهلل عليو وسلم َلُو الفاحت 
 

b. Membaca Yasin 3x 

 Pada ayat ke sembilan dibaca 113x 

                    

         

 Pada ayat ke lima puluh delapan dibaca 41x 

            

c. Menbaca surat al-Ikhlas 7x 

d. Membaca Muawidatain 7x 

e. Membaca ayat kursi 7x 
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f. Membaca surat al-Imran ayat ke-9 7x 

                    

     

g. Membaca surat al-Imran ayat ke-200 60x 

                       

     

h. Do‟a.
54

 

ْيِع اَاْىَواِل  َنا ِِبَا ِمْن ْجَِ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدنَا ُُمَمٍَّد َصاَلًة تُ ْنِجي ْ

ْيِع الَسيَِّئاِت  ْيَع اَاَجاِت َوُتَطهِّرُنَا ِِبَا ِمْن ْجَِ َوااَفَاِت َوتَ ْقِضي لََنا ِِبَا ْجَِ

ْيِع  َرَ اِت َوتُ بَ لُِّ َنا ِِبَا أَْقَصى الَ ايَاِت ِمْن ْجَِ َوتَ ْرفَ ُعَنا ِِبَا ِعْنَدَك َأْعَلى الدَّ

رَاِت ِِف ااََياِة َو َ ْعَد اْلَمَماتِ  ِإَلَِْي ُ ْوُدَك َدلَِِّنْ َعَلْيَك َو ِإْحَساُنَك . اخلَي ْ

أَْو َصلَِِّنْ ِإلَْيَك َو َ َرُمَك فَ َر َِِّنْ َلَدْيَك َأْ ُ ْو ِإلَْيَك َوَما اَلََيَْفى َعَلْيَك َو 

َأْسأَُلَك َما اَل يَ ْعُسُر َعَلْيَك ِإْذ ِعْلُمَك ِِبَاِلْ َيْ ِفْي َعْن ُسَؤاِلْ يَا ُمَفرًِّ ا 

َْ ُرْوِ ْْيَ فَ رِّْج َعِنِّْ َما أَنَا ِفْيِو اَل ِإَلَو ِإالَّ أَْنَت ُسْبَ اَنك ِإِّنِّْ ُ ْنُت 
ُ َرَب اا

ُْؤِمِنْْيَ 
َناُه ِمَن الَ مِّ َو َ َذاِلَك نُ ْنِجْي اا َنا َلُو َو ََنَّي ْ ِمَن الظَّاِلِمْْيَ فَا ْسَتَجب ْ
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َنِّ َواَل ُُيَنُّ َعَلْيِو يَاَذا اَااَلِل َو اِاْ رَاِم يَاَذا الَطْوِل َو اِانْ َعاِم 
اللَُّهمَّ يَا َذا اا

ْسَتِجرْيِْيَن َو َمْأَمُن اخلَائِِفْْيَ 
ُ
. اَل ِإَلَو ِإالَّ أَْنَت َ ْهُر الاَلِ ْْيَ َو َ اُر اا

اللَُّهمَّ ِإْن ُ ْنَت َ َتْبَتِِنْ ِعْنَدَك ِف أُمِّ الِ َتاِب َ ِقيِّا أَْو َُمُْرْوًما أَْو َمْطُرْوًدا 

اللَُّهمَّ ِ َفْضِلَك َ َقاَوِتْ َو ِحْرَماِّنْ َو . أَْو ُمْقتَ رِّا َعَليَّ ِف الرِّْزِق فَاْمحُ 

َ ْرِدْي َو ِإقْ َتاِر رِْزِقْي َو أَْثِبْتِِنْ ِعْنَدِك ِف أُمِّ الِ َتاِب َسِعْيًدا َمْرُزْوقًا ُمَوف ًَّقا 

ُنَ لِِّل َعَلى ِلَساِن نَِبيَِّك 
رَاِت فَِإنََّك قُ ْلَت َو قَ ْوُلَك اَاقُّ ِفْ ِ َتاِ َك اا لِْلَخي ْ

ُْرَسِل َُيُْ ْو اهللَ َمْن َيَشاُء َو يُ ْلِبُت َو ِعْنَدُه أُمُّ الِ َتاِب ِإَلَِْي  ِالتََّجلِّْي 
اا

َها ُ لِّ  َُ رَِّم الَِِّتْ يُ َفرُِّق ِفي ْ
َلِ  الِنْصِف ِمْن َ ْهِر الَشْعَباِن اا اَاْعَظِم ِف لَي ْ

َرُم َأْن َتْ ِشَف َعنَّا ِمَن الَباَلِء َما نَ ْعَلُم َو َما اَل نَ ْعَلُم َو  أَْمٍر َحِ ْيٍم َو يُ ب ْ

َما أَْنَت ِ ِو َأْعَلُم أَْنَت الَعلِيْ ُل اَاْ َرُم َو َصلَّى اهللُ َعَلى َسيِِّدنَا ُُمَمٍَّد النَِّبِّ 

 .ااُمِّيِّ َو َعَلى أَلِِو َوَصْ ِبِو َو َسلَّمَ 
b. Sejarah Pengulangan Surat dan Ayat 

Yasinan yang dilakukan di Pondok Pesantren Kedung Kenong 

sudah dilakukan semenjak dahulu akan tetapi pembacaan surat Ya>si>n 

yang memiliki surat dan ayat yang berulang-ulang memiliki sebuah 

sejarah antara lain: 

a) Pembacaan surat Ya>si>n ayat ke sembilan dibaca tiga belas kali 

mendapat ijazah dari mbah munawir kertosono  
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b) Pembacaan surat Ya>si>n ayat ke 58 dibaca empat puluh satu 

mendapat ijazah dari Habib Umar 

c) Pembacaan surat al-Ikhlas, Muawidatain, tujuh kali mendapat 

ijazah dari Kyai Nur Huda Jazuli 

d) Pembacaan ayat Kursi tujuh kali mendapat ijazah dar Kyai Anwar 

Muharar 

e) Pembacaan surat al-Imran ayat sembilan dibaca tujuh kali, al-Imran 

ayat 200 dibaca enam puluh kali diambil pengasuh dari kitab.
55

  

Pengulangan tersebut penulis temukan dengan hasil 

wawancara dengan beliau Kyai Sirojudin Ahmad, beliau mengatakan:  

“Yasinan yang dilakukan di Pondok Pesantren Kedung 

Kenong sudah dilakukan semenjak dahulu akan tetapi 

pembacaan surat Ya>si>n yang memiliki surat dan ayat yang 

berulang-ulang memiliki sebuah sejarah antara lain: 

Pembacaan ayat ke embilan dibaca tiga belas kali mendapat 

ijazah dari mbah munawir kertosono, Pembacaan ayat ke 58 

dibaca empat puluh satu mendapat ijazah dari Habib Umar, 

Pembacaan surat al-Ikhlas, Muawidatain, tujuh kali mendapat 

ijazah dari Kyai Nur Huda Jazuli, Pembacaan ayat Kursi tujuh 

kali mendapat ijazah dar Kyai Anwar Muharar, Pembacaan 

surat al-Imran ayat sembilan dibaca tujuh kali, al-Imran ayat 

200 dibaca enam puluh saya ambil saking kitab”.
56

 

 

                                                
55 Ijazah adalah suatu amalan yang diberikan mulai dari Nabi Muhammad kepada 

sahabat, sahabat kepada tabi‟in, tabi‟in kepada tabi‟it tabi‟in sampai kepada para ulama‟, para 

kiyai dan sampai kepada guru kita semua sehingga ilmu yang diperoleh dapat mempunyai sanad 

keilmuan yang jelas dan terhubung sampai Rasulullah Saw. 
56 Lihat Transkrip Wawancara 01/SA -W/23-7/2019. 
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Kegiatan tersebut telah dilakukan hingga sekarang dikarenakan 

pengasuh pondok pesantren kedung kenong ingin ilmu yang diberikan 

oleh para guru-guru beliau tidak terputus sehingga menjadikan ilmu 

yang didapat menjadi manfaat dan barakah 

c. Tujuan Pengulangan Surat dan Ayat 

Dari hasil wawancara dengan pengasuh Pondok Pesantren 

Kedung Kenong penulis menemukan maksud dari pengulangan ayat 

dan surat yang dilakukan pada pelaksanaan tradisi pembacaan Ya>si>n 

sebagai berikut: 

“Pembacaan ayat ke-9 dibaca tiga belas kali dan Pembacaan 

ayat ke-58 dibaca empat puluh satu kali dan muawidatain serta 

ayat kursi dibaca tujuh kali mempunyai maksud untuk tolak 

bala‟ atau sebagai tameng. Pembacaan surat al-Ikhlas dibaca 

tujuh kali mempunyai maksud untuk penekanan tauhid. 

Pembacaan surat al-Imran ayat ke-9 dibaca tujuh kali 

mempunyai maksud untuk mahabbah. Pembacaan surat al-

Imran ayat ke-200 dibaca enam puluh kali mempunyai maksud 

untuk pengontrol jiwa untuk bersikap sabar”.
 57

 

Keutamaan membaca Surat Ya>si>n sendiri ditegaskan 

dalam sebuah hadits riwayat Abu Daud sebagai berikut: 

َلِ  ااُْْمَعِ  َأْعطَاُه اهللُ ُسَؤلُوُ   َمْن قَ َرأَ ُسْورََة يس َوالصَّافَاْت لَِلي ْ

 

                                                
57 Lihat Transkrip Wawancara 19/SA -W/29-7/2019. 
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Artinya: “Barang siapa membaca surat Yasin dan al-Shaffat di malam 

Jumat, Allah mengabulkan permintaannya.” (HR Abu Daud 

dari al-Habr). 

Muhammad Najjih Maimoen mengutip perkataan Imam al-

Ghazali dalam kitab Ihya‟ Ulumiddi>n, beliau mengatakan: 

َوِِف أَثْ َناِء الِقَر َءِة ِإَذا َمرَّ ِ آيَِ  َتْسِبْيِح َسبََّح وََ ب ََّر َوِإَذا َمرَّ ِ آيَِ  ُدَعاِء َواْسِتْ َفاِر 

َدَعا َواْستَ ْ َفَر َوِإْن َمرَّ ِبَْرُ وٍّ َسَأَل َوِإْن َمرَّ ِبَُخوٍِّف اْستَ َعاَذ يَ ْفَعُل َذِلَك  ِِلَسانِِو 

 (1/278: إحياء علوم الدين )أَْو ِ ًقْلِبِو 

Artinya: Di tengah-tengah membaca al-Qur‟an, ketika seorang 

melewati suatu ayat yang berisi mensucikan dzat Allah, 

maka ia bertasbih dan bertakbir, ketika melewati ayat yang 

berisi permohonan dan memohon ampunan, maka ia berdo‟a 

dan beristigfar. Krtika melewati ayat yang berisi harapan 

maka ia mengajukan permohonan. Dan ketika melewati yang 

berisi hal-hal yang menakutkan, maka ia meminta 

perlindungan. Itu semua ia lakukan dengan ucapan lisannya 

atau digerakkan dengan hatinya.
58

 

Pendapat dari Imam al-Ghozali ini melahirkan sebuah bentuk 

ritual ibadah bahwasanya ketika membaca surat Ya>si>n atau al-Qur‟an 

boleh disisipi kalimat do‟a. biasanya surat Ya>si>n yang digunakan oleh 

masyarakat yang didalamnya disisipi kalimat-kalimat do‟a adalah 

Ya>si>n fadhilah. Dari penyataan tersebut sebagian Ulama‟ Nu 

                                                
58 Najjih Maimoen, Mengamalkan Ajaran Syari‟at dan Membenahi Adat Istiadat, 170-

171. 
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melakukan sebuah tradisi pengulangan surat dan ayat untuk berbagai 

macam tujuan dan hajat. 

2. Makna Tradisi Pembacaan Surat Ya>si>n 

Dari data yang diperoleh melalui wawancara peneliti menemukan 

beberapa makna yang dipaparkan pengasuh serta beberapa santri termasuk 

santri lama yang sudah menjadi ustadz di Pondok Pesantren Kedung 

Kenong sebagai berikut:  

Kyai Sirojudin Ahmad mengatakan: Kyai Sirojudin Ahmad 

mengatakan: 

“Bahwasanya makna melakukan tradisi pembacaan Ya>si>n tersebut 

adalah Sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt, dan sarana 

untuk menolak bala‟dengan menggunakan media surat Ya>si>n untuk 

menolak segala bencana, baik dalam bentuk individu maupun 

kelompok, karena surat Ya>si>n memiliki keutamaan-keutamaan. 

Surat Ya>si>n digunakan sebagai wasilah para santri untuk 

mengamalkan al-Qur‟an karena sebaik-baik manusia adalah orang 

yang mau belajar al-Qur‟an dan mengamalkannya”.
59

 

Dalam melakukan mahabah atau cinta kepada Allah sebagai hamba 

tentunya memiliki cara tersendiri dalam meningkatkan tetakwaannya, 

berbagai cara ditempuh supaya iman dan takwa senantiasa terus bertambah 

meskipun harus dengan media. Selaras dengan argumen di atas Menurut 

Muhammad Hasan salah satu ustadz di Pondok tersebut mengatakan:  

                                                
59 Lihat Transkrip Wawancara 08/SA -W/27-7/2019. 
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“Pembacaan surat Ya>si>n adalah bentuk ibadah rutinitas para santri 

untuk menambah pendekatan diri kepada Allah Swt baik secara 

langsung maupun dengan wasilah. Adanya kegiatan ini para santri 

akan lebih efektif dalam mencari makna yang terkandung dalam al-

Qur‟an karna sering dibaca, pencarian makna tersebut 

dikorelasikan dengan sebuah sy‟ir yang berbunyi “moco al-Qur‟an 

angen-angen sak maknane”yang artinya membaca al-Qur‟an 

disertai tadabur akan makna al-Quran sy‟ir tersebut adalah salah 

satu bait “tombo ati”  atau obat hati, maka dari itu santri lebih 

mudah mengontrol jiwa jika hati tidak memil.iki penyakit”.
60

 

Media atau wasilah sering digunakan oleh seorang hamba untuk 

meningkatkan ketaqwaan tidaklah aneh dilakukan. Sahlan adalah sebagai 

santri ndalem menambahkan tentang makna tradisi pembacaan Ya>si>n 

bahwa:  

“Tradisi pembacaan Ya>si>n merupakan upaya pendekatan diri 

terhadap sang pencipta, dan bukti cinta rasul karena al-Qur‟an 

adalah salah satu mukjizah Nabi Muhammad Saw sehingga 

membaca sebagian ayat al-Qur‟an dapat menjadi media untuk 

berusaha mendapat safa‟at Nabi Muhammad Saw kelak di hari 

akhir”.
61

 

Senada dengan ucapan Sahlan Ustadz Irwanto menegaskan 

bahwasanya al-Qur‟an yang wajib di lestarikan dengan pengaplikasianya 

adalah sering membaca dan mengamalkanya dengan uraiannya berkata: 

“Dengan diadakanya kegiatan tersebut sebagai umat Islam yang 

memiliki kitab suci al-Qur‟an sudah seharusnya melestarikan al-

                                                
60 Lihat Transkrip Wawancara 09/MH -W/28-7/2019 
61 Lihat Transkrip Wawancara 10/S -W/28-7/2019 
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Qur‟an dengan cara apapun yang sehingga kecintaan terhadap al-

Qur‟an dapat dilihat secara dhohir dengan adanya kegiatan 

terebut”.
62

 

Ahmad Nur Rofiq salah satu ustadz di Pondok Pesantren Kedung 

Kenong juga menambahkan bahwasanya tradisi pembacaan Ya>si>n tersebut 

merupakan salah satu bentuk silaturahmi antara masyarakat dengan 

Pondok Pesantren yang tadinya tidak kenal menjadi kenal.
63

 

Sependapat dengan argument di atas ustadz Hadi memaparkan 

tentang tradisi Yasinan sebagai bentuk solidaritas keagamaan yang berada 

di Pondok pesantren kedung Kenong.
64

 

Ustadz Ahmad  Ghorib Rifa‟i menambahkan makna tradisi Yasinan 

sebagai kontribusi dalam bidang pengembangan ajaran ahl sunah wal 

jamaah agar tradisi trsebut dapat berkembang dan bermanfaat bagi orang 

lain serta berdampak positif terhadap pembacanya.
65

 

Lukman, tegar serta riki adalah santri Pondok Pesantren Kedung 

Kenong mendevinisikan tradisi pembacaan Ya>si>n sebagai perantara 

seorang hamba untuk memperoleh ridho dari Allah yang dilakukan  secara 

                                                
62 Lihat Transkrip Wawancara 11/I-W/28-7/2019. 
63 Lihat Trasnkrip Wawancara 15/ANR -W/29-7/2019. 
64

 Lihat Trasnkrip Wawancara 17/H-W/29-7/2019. 

65 Lihat Transkrip Wawancara 16/AGR -W/29-7/2019. 
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berjamaah yang dipimpin seorang Imam atau Kyai yang bersubtansi 

kepada kebahagian dunia dan akhirat.
66

 

Berbeda dengan Subandi salah satu santri mendefinisikan tradisi 

pembacaan Ya>si>n adalah sebagai sebuah ajang mencari berkah entah itu 

berkah al-Qur‟an, berkah para auliya‟ dan berkah para Kyai serta 

menambah kultur keberagamaan di Nusantara.
67

 

Secara logika segala bentuk amaliah apapun memiliki landansan 

teori atau dasar dan tujuan yang mendasari terlaksananya kegiatan 

tersebut. Begitu halnya tradisi pembacaan Ya>si>n yang dilakukan di Pondok 

Pesantren Kedung Kenong. 

Kyai Sirojudin Ahmad selaku pengasuh mengatakan: meyakini 

bahwa setiap huruf dalam al-Qur‟an dijaga beribu malaikat dan 

mengandung rahmat bagi pembacanya termasuk surat Ya>si>n Yang 

termasuk dalam salah satu surat didalam al-Qur‟an. Dalam hal ini Beliau 

berpegang pada firman Allah Swt  surat al-Isra>’ ayat 82 yang berbunyi: 

                          

      

 

                                                
66 Lihat Transkrip Wawancara 12/L-W/28-7/2019. 
67 Lihat Transkrip Wawancara 14/S-W/28-7/2019. 
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Artinya: dan Kami turunkan dari al-Qur‟an suatu yang menjadi penawar 

dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan al-Qur‟an itu 

tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain 

kerugian. 

Dengan adanya tradisi pembacaan Ya>si>n diharapkan para santri 

lebih meningkatkan kwalitas keimanan untuk bekal hidup di dunia dan 

diakherat sehingga para santri akan menjadi santri yang kuat imannya 

islamnya dalam menghadapi zaman yang moderen ini.
68

 

Kemudian daripada itu ustadz Fakhruddin mengatakan: Tradisi 

Yasinan adalah sebagai perantara atau wasilah memohon kepada Allah 

Swt dan mendekatkan diri kepada sang pencipta. Beliau memperkuat 

argumentnya dengan mengutip dari al-Qur‟an surat al-Maidah ayat 35 

yang berbunyi : 

                              

         

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan 

berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat 

keberuntungan. 

 

Menurut beliau dengan adanya kegiatan rohaniah seperti 

pembacaan Ya>si>n seperti itu tingkat pemahaman al-Qur‟an serta ilmu 

yang di dapat di Pondok Pesantren makin beragam dan bisa menjadi bekal 

                                                
68 Lihat Transkrip Wawancara 05/SA -W/27-7/2019. 
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kelak di masyarakat sebagai media dakwah.
69

 Abdul Karim Salah Satu 

Santri Menguraikan:  

“bahwasanya ilmu itu nomer 2 yang terpenting di pondok itu 

adalah mendapat barakah dari Kyai. Salah satu cara yang 

digunakan untuk memperoleh barakah adalah dengan mematuhi 

segala perintah pengasuh. Yasinan merupakan salah satu kegiatan 

para santri oleh karena itu wajib bagi santri untuk menjalankan 

semua kegiatan pondok”.
70

 

 

 

  

                                                
69 Lihat Transkrip Wawancara 07/SA -W/27-7/2019. 
70 Lihat Transkrip Waw ancara 06/A -W/27-7/2019. 
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BAB IV 

ANALISIS 

  

Berdasarkan paparan data pada bab-bab sebelumnya kiranya sampailah 

pada langkah penelitian berikutnya yaitu analisis data. Dalam langkah ini peneliti 

menggunakan teori sosologi pengetahuan Karl Mannheim tentang tradisi 

pembacaan Ya>si>n di Pondok Pesantren Kedung Kenong mengenai makna dan 

prilaku penerapan tradisi Pembacaan Ya>si>n. Pondok Pesantren Kedung Kenong  

adapun uraianya adalah sebagimana peneliti paparkan dibawah ini. 

Dengan menguraikan data-data, dokumen-dokumen tersbut kiranya akan 

dapat memberikan deskripsi makna, dasar pelaksanaan tradisi pembacaan Ya>si>n di 

Pondok Pesantren Kedung Kenong. 

 

A.  Pelaksanaan Tradisi Pembacaan Ya>si>n 

Orang mukmin memandang bahwa kehidupan adalah kesempatan 

untuk beribadah kepada Allah Swt. Salah satu bentuk ibadah kepada Allah 

adalah dengan cara membaca surat Ya>si>n. Ibadah yang dilakukan secara terus 

menerus melahirkan sebuah tradisi di masyarakat  yaitu tradisi Pembacaan 

Ya>si>n seperti yang diterapkan di Pondok Pesantren Kedung Kenong Madiun. 

Adapun pembagian secara terstruktur dalam kegiatan tradisi pembacaan 

Ya>si>n sebagai berikut :  

62 
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1. Persiapan 

Persiapan yang dilakukan di Pondok Pesantren Kedung Kenong 

dalam kegiatan tradisi pembacaan Ya>si>n adalah para pengurus menyuruh 

para santri khususnya santri baru sebelum maghrib membaca surat Ya>si>n 

agar dalam pelaksanaan para santri lebih lancar membaca surat Ya>si>n.  

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan  pembacaan  Ya>si>n di Pondok Pesantren Kedung 

Kenong Madiun dilakukan sepekan sekali yang dilaksanakan pada Kamis 

malam Jum‟at yang dilaksanakan setelah sholat Magrib pukul 18.00 WIB 

–19.00 WIB, berlangsung ±60 menit, dan dipimpin oleh Kyai Sirojudin 

Ahmad selaku pengasuh, kemudian jama‟ahnya terdiri dari dewan 

Asatidz dan seluruh santri dengan jumlah kurang lebih 29. 

3. Pra pelaksanaan  

Setelah melakukan kegiatan tersebut para santri, pengurus, 

pengasuh melakukan mushahafah (salam-salaman) sambil membaca 

sholawat. Adapun sholawatnya sebagai berikut : 

 اللَُّهمَّ َصلِّى َعَلى ُُمَمٍَّد يَا َربِّ َصلِّى َعَلْيِو َوَسلِّمْ 

Dalam buku karangan Sahiron Syamsuddin yang berjudul 

Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadits menerangkan bahwa 

membaca al-Qur‟an dikalangan muslim dilakukan sendiri-sendiri dan 

bersama-sama. Ada individu yang mengkhususkan membaca al-Qur‟an 
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pada waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu, misalnya pada malam 

jum‟at, tengah malam, di masjid atau makan tokoh tertentu.
71

  

 

B. Makna Tradisi Pembacaan Ya>si>n Dengan Teori Sosiologi Pengetahuan 

Karl Mannheim menyatakan bahwa tindakan manusia dibentuk dari 

dua dimensi yaitu prilaku dan makna sehingga dalam memahami tindakan 

sosial harus mengkaji prilaku eksternal dari makna prilaku, Karl Mannheim 

mengklarifikasikan makna prilaku menjadi tiga macam: 

1. Makna objektif 

Makna obyektif, adalah makna yang ditemukan oleh 

konteks sosial dimana tindakan tersebut berlangsung.
72

 Juga dapat 

diartikan untuk memandang praktik tradisi pembacaan Ya>si>n 

sebagai suatu kewajiban dan rutunitas yang harus dilaksanakan. 

Sehingga menjadi suatu pembiasaan yang akhirnya terbentuk 

dalam suatu amalan dan menunjukkan prilaku khas santri Pondok 

Pesantren Kedung Kenong sebagai berikut: 

a. Melatih tanggung jawab 

Dalam hasil wawancara santri Pondok Pesantren 

Kedung Kenong, tidak sedikit dari mereka yang memahami 

bagaimana tradisi Pembacaan Ya>si>n. Disisi lain ada juga yang 

                                                
71 Syamsuddin, Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadits, 14-15. 
72 Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia, Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, terj. F. 

Budi Hardiman, 287. 
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beranggapan bahwa pembacaan Ya>si>n hanya sebagai rutinitas 

untuk menguggurkan kewajibannya.
73

 Sebagaimna wawancara 

peneliti dengan santri baru bernama Mundir.  

Biarpun demikian, semangat atau niatan santri dalam 

melakukan tradisi pembacaaan Ya>si>n perlu dicontoh untuk 

umum. Mereka dengan berbagai macam karakter tidak 

mengurangi rasa solidaritas dalam melaksanakan tradisi 

pembacaan Ya>si>n. 

b. Menambah ketakwaan 

Dalam makna ini yang lebih berperan adalah pengasuh, 

sebagaimana hasil wawancara dengan Muhammad Hasan 

menuturkan kegiatan tersebut adalah bentuk ibadah rutinitas 

para santri untuk menambah pendekatan diri kepada Allah Swt 

baik secara langsung maupun dengan wasilah.
74

  

Dengan demikian tradisi pembacaan Ya>si>n di Pondok 

Pesantren Kedung Kenong harus senantiasa di kerjakan dan 

tetap istiqomah. Oleh karenanya, pemberdayaan tradisi ini tidak 

lepas peran dari pengurus selaku pelaksana kegiatan. Tanpa 

adanya peraturan ataupun kebijakan mengamalkan tradisi 

tersebut mungkin para santri tidak begitu semangat dalam 

                                                
73 Lihat Transkrip Wawancara 18/M-W/29-7/2019. 
74 Lihat Transkrip Wawancara 09/MH -W/28-7/2019 
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mengerjakannya. 

Begitu vitalnya peran pengurus agar berjalannya tradisi 

ini, menuntut mereka untuk senantiasa memberikan motivasi 

serta meningkatkan semangat santri dalam mengamalkan tradisi 

ini. Karenanya, membutuhkan kesadaran tinggi untuk santri 

dalam mengamalkan tradisi tanpa bimbingan para pengurus 

pondok. 

2. Makna ekspresif 

Makna ekspresif adalah makna yang ditunjukkan oleh aktor 

(pelaku tindakan).
75

 Makna ekspresif tentu ada beberapa perbedaan yang 

beragam. Karena, bagi sebagian besar santri pembacaan Ya>si>n adalah 

untuk mencari berkah, mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda, 

kemudian dari makna ekspresif tersebut dapat diklasifikasi menjadi tiga 

bagian 

a. Makna ekspresif menrurut pengasuh 

Dari hasil wawancara dengan pengasuh Pondok Pesantren 

Kedung Kenong menjelaskan sebagian santri belum faham betul 

mengenai keutamaan dalam tradisi pembacaan Ya>si>n. Hanya saja 

pengaplikasian santri dalam tradisi pembacaan Ya>si>n kurang 

pehaman. Jadi, kegiatan yang pengasuh terapkan merupakan salah 

satu untuk menjaga tradisi di Pondok Pesantren Pesantren Kedung 

                                                
75 Karl Mannheim, Ideologi dan Utopia, Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, terj. F. 

Budi Hardiman, 287. 
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Kenong. Karena begitu besarnya manfaat tradisi pembacaan Ya>si>n 

untuk santri adalah menanamkan rasa kecintaan terhadap al-Qur‟an 

dengan cara mengamalkan karena sebaik-baik manusia adalah orang 

yang mau belajar al-Qur‟an dan mengamalkannya.
76

 

b. Makna ekspresif menurut pengurus 

Dalam wawancara pengurus menjelaskan bahwasanya kegiatan 

tersebut untuk melatih para santri dalam hal ketakwaan kepada Allah serta 

dapat memahami apa isi kandungan al-Qur‟an karena sering dibaca dan 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari melalui Tradisi pembacaan Ya>si>n 

tersebut. Pembacaan surat Ya>si>n adalah bentuk ibadah rutinitas para 

santri untuk menambah pendekatan diri kepada Allah Swt baik 

secara langsung maupun dengan wasilah. Adanya kegiatan ini para 

santri akan lebih efektif dalam mencari makna yang terkandung 

dalam al-Qur‟an karna sering dibaca, pencarian makna tersebut 

dikorelasikan dengan sebuah syir yang berbunyi “moco al-Qur‟an 

angen-angen sak maknane” syir tersebut adalah salah satu bait 

“tombo ati”  atau obat hati , maka dari itu santri lebih mudah 

mengontrol jiwa jika hati tidak memiliki penyakit. 

Tradisi pembacaan Ya>si>n disetiap jum‟at pagi merupakan 

kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh santri tanpa terkecuali dan 

hingga saat ini tradisi tersebut masih tetap terlaksana dengan baik.  
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Tujuan dari pembacaan Ya>si>n menurut pengurus 

adalah melatih santri untuk senantiasa mengamalkan tradisi 

dipondok pesantren, dan tradisi Yasinan sebagai kontribusi 

dalam bidang pengembangan ajaran ahl sunah wal jamaah 

agar tradisi trsebut dapat berkembang dan bermanfaat bagi 

orang lain serta berdampak positif terhadap pembacanya.
77

 

Bukan hanya itu saja pembentukkan karakter santri 

dapat terlihat dengan aktif tidaknya dalam kegiatan tersebut. 

Banyak santri yang kurang menyadari hal ini dikarenakan 

kurang memahaminya fungsi tradisi pembacaan Ya>si>n. Oleh 

karena itu tugas pengurus ialah memberikan wawasan tradisi 

pembacaan Ya>si>n agar santri ketika mengamalkan menjadi 

lebih semangat. 

Makna ekpresif sebenarnya lebih memfokuskan 

bagaimana motivasi santri dalam melakukan tradisi 

pembacaan Ya>si>n di Pondok Pesantren Kedung Kenong. 

Berikut adalah pernyataan santri mengenai motivasi mengikuti 

kegiatan tersebut.  

Jadi, dalam tradisi pembacaan Ya>si>n diperlukan 

keistiqomaahan santri, dalam mengamalkannya agar 

perubahan dari apa yang dikerjakan seketika itu dapat 
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dirasakan. Sesungguhnya berubah tidaknya santri tergantung 

kepada mereka sendiri, karena semakin niat kita dalam 

mengamalkan dan mengerjakan tradisi pembacaan Ya>si>n 

maka hajat yang kita inginkan segera dipermudah oleh Allah 

Swt dan tentunya tidak terlepas dari peran pengurus 

mendampingi kegiatan tersebut. 

c. Makna ekspresif menurut santri 

Dari hasil wawancara terhadap santri dihubungkan 

dengan terori makna ekspresif bisa dinyatakan, bahwa 

sebagian besar santri melakukan tradisi pembacaan Ya>si>n 

adalah sebagai wasilah menambah ketaatan kepada Allah Swt.  

Selain melakukan tradisi tersebut untuk mengharapkan 

ridho Allah Swt dalam bentuk apapun dan juga mengharap 

keberkahan kepada pengasuh, menjadikan hati tenang, 

menambah kelancaran untuk membaca al-Qur‟an. Sebagian 

besar santri hanya memahami tradisi pembacaan Ya>si>n 

sekedarnya saja. Artinya tidak mengetahui keseluruhan tradisi 

tersebut dan hanya untuk ngalap barakah.
78

 Meskipun mereka 

tidak mengetahui tradisi pembacaan Ya>si>n semangat dan 

antusias santri dalam mengikuti kegiatan sangat tinggi .  

Jika sudut pandang ke santri maka makna ekspresifnya 
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tentang kegiatan Penulis menganalisis bahwa tradisi di 

Pondok Pesantren Kedung Kenong memiliki keutamaan 

tersendiri bagi pembacanya. Namun, tidak semua santri yang 

beranggapan sama dengan santri lain mengenai makna tradisi 

Ya>si>n yang dilakukan di Pondok Pesantren Kedung Kenong 

tersebut. Bukan hanya penilaian saja yang diperoleh melalui 

makna ini melainkan perasaan setelah melakukan suatu tradisi 

pembacaan Ya>si>n di Pondok Pesantren Kedung Kenong.  

3. Makna Dokumenter 

Makna dokumenter, yaitu makna yang tersirat atau 

tersembunyi, sehingga aktor (prilaku tindakan) tersebut tidak 

sepenuhnya menyadari bahwa suatu aspek yang diekspresikan 

menunjukkan kepada budaya secara keseluruhan.
79

 

Makna dokumenter dari tradisi pembacaan Ya>si>n ini 

sesungguhnya dapat diketahui jika diteliti secara mendalam, karena 

makna dokumenter adalah makna yang tersirat dan tersembunyi, 

yang secara tidak disadari bahwa dari satu praktik pembacaan 

Ya>si>n ini bisa menjadi suatu kebudayaan yang menyeluruh. 

Dari rangkuman hasil wawancara terhadap santri, 

menyebutkan bahwa tradisi pembacaan Ya>si>n memiliki keutamaan 
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tersendiri terutama untuk mereka yang istiqomah mengamalkannya. 

Ada rasa yang berbeda setelah santri membacanya. Bukan hanya 

ketenagan dan ketentraman batin saja, melainkan ada rasa lain yang 

tersirat didalam batin santri. 

Mungkin ini yang disebut faḍīlah surat-surat dalam al 

Qur‟an, khususnya surat Ya>si>n yang dijadikan sebuah tradisi 

pembacaan di Pondok Pesantren Kedung Kenong. Sebaik-baiknya 

amal adalah mereka yang mau membacanya dan mengamalkannya, 

mungkin itu yang dijadikan pengurus serta pengasuh untuk 

melestarikan kegiatan tradisi pembacaan Ya>si>n ini. 

Tidak lepas begitu saja, sebuah tradisi senantiasa menjadi 

acuan bagi seorang santri baru untuk mengikutinya. Meskipun pada 

awalnya mereka tidak mengetahui manfaat yang akan diterimanya, 

tapi dengan keyakinan dan keistiqomahan dalam mengamalkan 

keberkahan selalu mendekat padanya. Peran pengurus dalam 

membudayakan tradisi sangat vital disini, karena tanpa mereka 

tradisi pembacaan Ya>si>n akan berganti dengan yang lainnya sesuai 

dengan kebutuhan zaman. 

Menurut pengasuh mengatakan, bahwa tradisi ini 

merupakan suatu kegiatan yang sangat positif dilakukan oleh 

masyarakat umum dan bukan santri saja. Karena didalam tradisi 
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pembacaan Ya>si>n terdapat keistimewan tersendiri bagi pembacanya. 

Sebagai seorang santri yang baik hendaknya kita tetap 

mengikuti tradisi pembacaan Ya>si>n di pondok pesantren. 

Mengharap keberkahan dari setiap kegiatan yang telah ditentukan 

merupakan prilaku teladan. Meskipun kita sendiri tidak mengetahui 

manfaat dari kegiatan. Dalam tradisi pembacaan Ya>si>n menurut 

makna dokumenter ialah bagaimana memposisikan kebiasan 

menjadi sebuah kebudayaan yang wajib dikerjakan.  

Jadi, tujuan utama pengasuh menjadikan tradisi pembacaan 

Ya>si>n di Pondok Pesantren ialah membudayakan dan mengamalkan 

surat dalam al- Qur‟an untuk senantiasa dibaca dalam kehidupan 

sehari-hari, dari sini makna dokumenter paling tepat untuk 

permsalahan yang terjadi. 

 

C. Pengaruh Tradisi Pembacaan Ya>si>n 

Setiap suatu tindakan yang dilakukan tentunya mempunyai 

output tersendiri atau pengaru, hal tersebut juga dirasakan oleh 

masyarakat di pondok Pesantren Kedung Kenong yang melakukan 

sebuah tradisi pembacaan Ya>si>n. Pengaruh tersebut di bedakan menjadi 

tiga kategori antarala lain: 
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1. Bagi individu 

Orang mukmin memandang bahwa kehidupan tidak akan 

pernah putus dengan campur tangan Allah Swt. Dalam hal ini tidak 

ada waktu yang kosong tanpa mengingatnya. 

Islam mengajarkan agar gerak gerik manusia tidak lepas dari 

berkomunikasi dengan Allah agar hidup selamat dunia akherat, 

diantaranya dengan tradisi pembacaan Ya>si>n. 

Kyai Sirojudin Ahmad menjelaskan tradisi pembacaan Ya>si>n 

merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt, dan sarana 

untuk menolak bala‟ dengan menggunakan media surat Ya>si>n..
80

 

Menurut Muhammad Hasan salah satu ustadz di Pondok 

tersebut mengatakan: “Pembacaan surat Ya>si>n adalah bentuk ibadah 

untuk menambah pendekatan diri kepada Allah Swt baik secara 

langsung maupun dengan wasilah.
81

 

Sahlan adalah sebagai santri ndalem menambahkan tentang 

tradisi pembacaan Ya>si>n bahwa: Tradisi pembacaan Ya>si>n 

merupakan upaya pendekatan diri terhadap sang pencipta, dan bukti 

cinta rasul karena al-Qur‟an adalah salah satu mukjizah Nabi 

Muhammad Saw sehingga membaca sebagian ayat al-Qur‟an dapat 

menjadi media untuk berusaha mendapat safaat Nabi Muhammad 
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Saw kelak di hari akhir.
82

 

2. Bagi kelompok 

Dalam sebuah kegiatan keagamaan yang dilakukan secara 

berjamaah tentunya melibatkan banyak orang, begitu pula dengan 

tradisi Pembacaan Ya>si>n melibatkan beberapa orang dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut, tentunya juga memiliki dampak 

terhadap klompok yang terlibat dalam kegiatan tersebut diantaranya 

adalah menjadikan rasa toleransi terhadap sesama menjadi kuat, 

menambah kultur keagamaan, memperkuat silaturahim. 

Dalam kaitan hal tersebut pengasuh menegaskan dengan 

menggunakan media surat Ya>si>n dapat menolak segala bencana, baik 

dalam bentuk individu maupun kelompok, karena surat Ya>si>n 

memiliki keutamaan-keutamaan. Surat Ya>si>n digunakan sebagai 

wasilah untuk mengamalkan al-Qur‟an karena sebaik-baik manusia 

adalah orang yang mau belajar al-Qur‟an dan mengamalkannya.
83

 

Ahmad Nur Rofiq salah satu ustadz di Pondok Pesantren 

Kedung Kenong juga menambahkan bahwasanya tradisi pembacaan 

Ya>si>n tersebut merupakan salah satu bentuk silaturahmi antara 

masyarakat dengan Pondok Pesantren yang tadinya tidak kenal 
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menjadi kenal.
84

 

3. Bagi orang lain 

ustadz Hadi memaparkan tentang tradisi Ya>si>n sebagai bentuk 

solidaritas keagamaan yang berada di Pondok pesantren kedung 

Kenong.
85

 Dengan demikian solidaritas yang di bangun dapat 

berdampak pada orang lain di sekitar menjadikan hubungan atara 

Pondok dan masyarakat sehingga penyaluran keagamaan lebih 

gampang diterima. 

Ustadz Ahmad Ghorib Rifa‟i menambahkan tradisi yasinan 

sebagai kontribusi dalam bidang pengembangan ajaran ahl sunah 

wal jamaah agar tradisi trsebut dapat berkembang dan bermanfaat 

bagi orang lain serta berdampak positif terhadap pembacanya.
86

 

Dengan penjelasan Ustad Ghorib bahwasanya “orang lain” dapat 

diartikan dengan sebuah lembaga yaitu dalam hal ini lembaga yang 

dimaksud adalah lembaga keagamaan NU. 

Berikut penulis cantumkan tabel hasil penelitian mengenai 

makna dalam teori sosiologi Karl Mannheim serta pengaruhnya: 
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Pelaku 
Makna 

objektif 

Makna 

ekspresif 

Makna 

dokumenter 
Pengaruh 

Santri 

Pelaksanaan 

tradisi 

pembacaan 

Ya>si>n 

merupakan 

kegiatan 

yang wajib 

diikuti 

sehingga 

berawal dari 

peraturan 

menjadi 

kebiasaan 

yang setiap 

malam 

Jum‟at 

dilaksanakan 

para santri 

 mengharap

kan ridho 

Allah Swt 

 mengharap 

keberkaha

n kepada 

pengasuh 

(Ngalap 

barokah) 

 menjadika

n hati 

tenang 

 kelancaran 

untuk 

membaca 

al-Qur‟an. 

Tradisi 

pembacaan 

Ya>si>n di 

Pondok 

Pesantren 

Kedung 

Kenong 

Madiun 

merupakan 

kegiatan 

dimana 

seluruh 

santri 

diwajibkan 

mengikut 

amaliyah 

tersebut, 

hemat 

penulis 

tradisi 

tersebut 

berawal dari 

kebiasaan 

Pondok 

Pesantren 

tersebut 

sehingga 

rutinitas itu 

tidak 

disadari oleh 

para santri 

mendarah 

daging 

dalam diri 

santri 

sehngga 

kegitan 

tersebut 

menjadikan 

santri lebih 

Meningkatka

n ketaqwaan, 

bacaan al-

quran 

menjadi 

lancar, bukti 

cinta al-

Qur‟an. 

Pengurus 

Sebagai 

bentuk olah 

batiniah 

santri dan 

sebagai 

bentuk 

ibadah 

rutinitas para 

santri untuk 

menambah 

pendekatan 

diri kepada 

Allah Swt 

baik secara 

langsung 

maupun 

dengan 

wasilah 

Jika 

mengalami 

segala 

kesulitan 

hidup atau 

beban hidup 

dengan 

keistiqomaha

n melakukan 

kegiatan 

tersebut 

maka 

insyaalloh 

semua hajat 

hidup akan 

dikabulkan 

Allah. 

Mengemban

gkan ajaran 

ahl Sunnah 

wal jama‟ah. 

Pengasuh  sebagai 

wasilah para 

santri untuk 

mengamalka

Keberhasilan 

mejaga 

tradisi lewat 

para santri 

Lebih 

meningkatka

n keimanan 

serta 
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n al-Qur‟an 

supaya santri 

menjadi 

orang yang 

alim dalam 

bidang al-

Quran. 

karena 

sebaik-baik 

manusia 

adalah orang 

yang mau 

belajar al-

Qur‟an dan 

mengamalka

nnya. 

dan pengurus disiplin 

dengan 

sendirinya. 

menolak 

bala‟ 

(menjadi 

tameng diri) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari kajian living Qur‟an terhadap tradisi pembacaan 

Ya>si>n di Pondok Pesantren Kedung Kenong adalah: 

Pertama, secara umum tradisi pembacaan Ya>si>n di Pondok Pesantren 

Kedung Kenondibagi menjadi tiga yaitu: persiapan, pelaksanaan, pra 

pelaksanaan. Secara teknis pembacaan tersebut terlebih dahulu diawali dengan 

membaca tawasul Setelah itu dilanjutkan dengan membaca surat Ya>si>n 

dengan jadwal yang telah ditentukan, dan diakhiri dengan pembacaan doa. 

Kedua, mengenai makna yang terkandung dalam tradisi pembacaanYa>si>n. 

Adapun makna yang dimaksud meliputi tiga makna,, yakni makna objektif dan 

makna ekspresif, makan dokumenter. Sebagai makna objektifnya, tradisi ini 

dipandang sebagai suatu kewajiban, sehingga terlihat sebuah perubahan pada 

diri santri, yang menjadikan mereka disiplin dan semangat dalam hal ibadah, 

yakni senantiasa meluangkan waktunya dalam membaca al-Qur‟an baik pada 

waktu luang maupun sempit sehingga kedisiplinan santri bisa terbentuk. 

Sebagai makna ekspresifnya, tradisi ini merupan sarana untuk peningkatan 

kwalitas diri dalam hal beribadah mengharap ridho Allah Swt di dunia dan di 

akherat. Sebagai makna dokumeternya tradisi ini adalah sebuah kebiasaan 

yang menjadi rutinitas sehingga kegiatan tradisi tersebut sudah mendarah 

daging hingga sekarang. 
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B. Saran 

Setelah skripsi ini, penulis mencoba menemukan saran-saran yang 

penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan umat 

muslim secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti setelahnya diharapkan lebih memfokuskan kajian living 

Qur‟an yang berkembang di mayarakat khususnya tentang tradisi 

pembacaan Ya>si>n supaya tradisi yang berkembang tidak terkikis oleh 

zaman yang semakin maju. 

2. Bagi Pondok Pesantren Kedung kenong supaya trus istiqomah 

melestarikan tradisi yang sudah turun-temurun di lakukan. 

3. Bagi masyarakat terus mendukung kegiatan keagaman sperti tradisi 

pembacaan Ya>si>n dikarenakan sebagai sebuah identitas ajaran ahl sunnah 

wal jama‟ah. 
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