
RESEPSI AL – QUR’A>N SANTRI TAKHASUS TAH{FI>Z{  PUTRA MADRASAH 

ALIYAH WAHID HASYIM SLEMAN  

 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama Islam (S.Ag) 

 

Oleh: 

 

ROMA WIJAYA 

NIM: 14530067 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) 

SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2019 









 

v 
 

MOTTO 

 

 

“Dengan Membaca Kita Akan Membuka dan 
Melahirkan Ilmu” 

MA. Mahfuddin Ibnu Sa’I Hamim Al-Mashry 



vi 

 

PERSEMBAHAN 

 

Untuk  

Kedua Orangtuaku  

 Alm. Kakek dan Alm. Nenek  

Ku bersyukur telah memilikimu dalam hidupku 

Tak ada balasan pun yang mampu mengganti jerih 

payah mereka 

Hanya doa Kepada Allah agar mereka selalu 

diberikan kesehatan 

Khususnya kepada Alm. Kakek dan Alm. Nenek  

Semoga mereka selalu berada di sisi-Mu Ya Robb.. 

Aamiin.  
 

 

 



vii 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988  

Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan tunggal 

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda 

sekaligus, sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba‟ B Be ة

 Ta‟ T Te ث

 Sa‟ Ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha‟ Ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha‟ Kh Ka dan ha خ
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 Dal D De د

 Zal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad Ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Dad Ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Ta‟ Ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Za‟ Ẓ Zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain „ Koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L „el ل
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 Mim M „em و

ٌ Nun N „en 

 Wawu W W و

ِ Ha‟ H Ha 

 Hamzah ‟ Apostrof ء

ً Ya‟ Y Ye 

 

1. Vokal 

a. Vokal Tunggal : 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

 َ Fatḥah A A 

 ِ Kasrah I I 

 ُ Ḍammah U U 

 

b. Vokal Rangkap : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ًْ  َ Fatḥah dan ya Ai a-i 
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َ ْو Fatḥah dan wawu Au a-u 

 

Contoh : 

 qaulun ------- َقْوٌل

 kaifa ------- َكْيَف

B. Konsonan Rangkap (Syaddah atau tasydid) ditulis rangkap, baik 

ketika berada di awal atau di akhir kata. 

 ditulis rabbanā َرَّبَُب

 ditulis qarraba َقَّرَة

 ditulis al-ḥadd انَحُّد

  

C. Ta’ marbūṭah hidup ditulis “t” dan Ta’ marbūṭah mati ditulis “h” 

 ditulis Rauḍatu al-‘ilmi روضت انعهى

 ’ditulis Karāmatu al-auliyā كّرايت األونيبء

 ditulis al-Madīnah al-munawwarah انًّديُت انًُّورة

يّدةعب  ditulis ‘Ubaidah 

 

D. Vokal Panjang (maddah) 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif A A dengan garis di atas َأ
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ًَ  Fathah dan ya‟ A A dengan garis di atas 

ًِ  Kasrah dan ya‟ I I dengan garis di atas 

 Ḍammah dan wawu U U dengan garis di atas ُو

 

Contoh: 

 qīla ----- قيم jā’a ----- جبء

 yajūzu --- يجوز sara ---- سّرى

 

E. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 ditulis Ta’āla تعبني

 ditulis A’lamu أعهى

 ditulis  La’in syakartum نئٍ شكّرتى

 

F. Kata sandang Alif + Lam 

 Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 

penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 

syamsiyyah. 
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توراةان  ditulis al-Taurāh 

 ditulis al-Kitāb انكتبة

 ditulis al-Nujūm انُجوو

 ditulis al-Ra’d انّرعّد

 

G. Huruf Kapital 

 Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 

trasliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya 

seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis 

dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. 

 ditulis Wawā’adnā Mūsa وواعّدَب يوسي

 ditulis Ahl al-Sunnah أهم انسُّت
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 ABSTRAK 

 Penelitian ini membahas resepsi pembacaan surat-surat tertentu dalam al-Qur’a>n di 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, jelasnya tentang pembacaan pada surat al-

Mulk, al-H{asyr, al-Wa<qi’ah, dan Ya<si<n di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. 

Pembacaan surat-surat tertentu ini menarik untuk diteliti karena berbeda dengan amaliah 

pembacaan lainnya, seperti khataman, hafalan dan sebagainya yang terkait dengan 

pembacaan  al-Qur’a>n. Begitu juga terkait waktu pelaksanaan kegiatan ini yang ditentukan 

berdasarkan situasi kondisi atau juga motivasi yang diberikan oleh guru dalam menghadapi 

permasalahan. 

Adapun permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah: pertama, bagaimana praktek 

pembacaan santri takhasus tah{fi>z{ putra Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim Yogyakarta terhadap beberapa surat yang dianggap penting dalam al-Qur’a>n 

terutama pada surat al-Mulk,  al-H{asyr, al-Wa<qi’ah, dan Ya<si<n. Kedua, Resepsi Santri 

terhadap surat-surat tersebut di asrama takhasus tah{fi>z{  putra Madrasah Aliyah Wahid 

Hasyim. 

 Penelitian ini menggunakan teori resepsi estetis (theory of aesthetic response) yang 

dipelopori oleh Wolfgang Iser untuk mengungkapkan resepsi al-Qur’a>n yang dilakukan oleh 

santri takhasus putra MA Wahid Hasyim. Teori ini akan melihat tiga tahap respon yang 

dilakukan oleh santri, mulai dari mengetahui tindakan tekstual (textual strucrure) yaitu, 

struktur teks yang menunjukkan pada bagaimana informasi dalam teks tertulis diatur. 

Tindakan terstruktur (stucture acted) adalah pemahaman pembaca teks tentang dirinya dan 

posisi dirinya, kemudian pada akhirnya memunculkan konsep implied reader yaitu suatu 

pemahaman dari hasil hubungan interaksi antara struktur tekstual dan tindakan terstruktur 

yang akan mempengaruhi pola pikir serta pemahaman terhadap teks.. Beberapa teknik 

pengumpulan data dilakukan wawancara informan, dan observasi partisipasi.  

Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, kegiatan membaca surat al-Mulk, al-H{asyr, 

dan al-Wa<qi’ah pada malam Ahad setelah shalat Maghrib dan setiap hari Sabtu pagi jam  

08.10 WIB. Kemudian surat Ya<si<n dilaksanakan pada waktu malam Jum’at ba’da Maghrib, 

Jum’at Pagi, dan setiap hari setelah pelaksanaan shalat Shubuh. Sebelum melakukan 

pembacaan surat-surat penting itu diawali dengan tahli>l, bahkan pada Jum’at pagi diakhiri 

dengan mahallul qiya>m serta proses pembacaanya dipimpin oleh satu orang menggunakan 

microphone sedangkan khusus untuk pembacaan setelah Shubuh tidak ada santri yang 

memimpin. Terdapat tiga bentuk pembacaan yaitu tah{qi>q, h{adr, dan tadwi>r, kemudian sesuai 

praktek pembacaan yang dilakukan oleh santri dapat diklasifikasikan secara Hadr yakni 

membaca al-Qur’a>n dengan mempercepat ritme bacaan al-Qur’a>n. Kedua, sesuai teori 

Wolfgang Iser bahwa tindakan tekstual (textual strucrure) yaitu surat-surat yang dibaca 

memiliki pedoman hidup bagi santri. Kemudian tindakan terstruktur (structure acted) 

disimpulkan bahwa beberapa dari mereka memaknai al-Qur’a>n dengan latar belakang 

keilmuan dan dorongan yang dimiliki sebelumnya atau saat ini. Setelah itu terkait pemaknaan 

santri terhadap yang dibacanya adalah Santri yang telah mengenyam pendidikan pesantren 

sebelumnya dan hafal akan memberikan makna lebih mendalam, yaitu ada yang memaknai 

kegelisahan ketika tidak membaca surat al-Wa<qi’ah, al-Mulk, al-H{asyr, dan Ya<si<n, untuk 

membantu beban orang tua yang telah berjasa mendidik dan merawatnya, dan dimudahkan 

segala urusannya misal dalam hal mencari suatu barang yang hilang. Sedangkan yang belum 

mengenyam hanya meyakini surat-surat tersebut sebagai bacaan suci saja.  

Kata Kunci : Resepsi, al-Qur’a>n, , textual structure,  structure acted, implied reader 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Allah swt. telah memasukkan segala sesuatu di dalam al-Qur’a>n 

sehingga ia mengandung hukum, nasihat,dan pandangan-pandangan yang 

benar tentang alam semesta, kehidupan dan manusia
1
.Al-Qur’a>n 

merupakan kitab suci dengan varian pembacaan terhadapnya, ada hanya 

sekedar mengharapkan nilai ibadah, menafsirkan makna dan kandungan 

al-Qur’a>n,bahkan sebagian muslim membaca serta mempratekkan ayat-

ayat al-Qur’a>n dalam aktifitas sehari-hari. Misalnya, Abi Sa‟id al-Khudry 

meriwayatkan sebuah kisah tentang seorang sahabat yang berhasil 

mengobati seorang kepala suku dengan bacaan surah al-Fa>tihah
2
. Pada 

peristiwa tersebut sahabat  menafsirkan teks–teks al-Qur’a>n dengan cara 

mempraktekkannya, persoalan inilah yang dapat kita sebut dengan resepsi 

(merespon teks). 

Sahabat Nabi seperti Abu Bakar ra. menerima sepuluh ayat al-

Qur’a>n dari Rasulullah saw. lalu berusaha sekuat tenaga untuk 

mengamalkannya. Setelah itu beliau melakukan praktik dengan 

                                                           
 
1
 Ibrahim Eldeeb, Be a Living Qur’a>n, terj. Faruq Zaini (Jakarta : Lentera Hati,  

2009), hlm. 118.  

2
 Muhammad Barir, Tradisi Al – Qur’a>n Di Pesisir (Yogyakarta: Nurmahera,  

2017), hlm. ix.  
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meletakkan batu kerikil (h{as{ah) di mulutnya, dimana ketika ingin 

berbicara, beliau memikirkannya terlebih dahulu agar selalu berbicarayang 

disenangi oleh Allah swt
3
.  Kemudian kisah dari Syaikh Muh{ammad  

Adawi, setiap sesi mengajar dan da‟wahnya, beliau selalu memerintahkan 

kepada para murid dan jama‟ah untuk membawa buku catatan. Buku 

catatan itu dituliskan tentang perintah-perintah Allah pada bagian kanan 

dan menuliskan larangan-larangan Allah pada bagian kiri. Hal itu 

dilaksanakan saat membaca al-Qur’a>n mempraktikkan bentuk  interaksi 

dengan ayat  al-Qur’a>n yang nantinya akan menemukan nilai-nilai al-

Qur’a>n
4
.  

 Nabi Muh{ammad saw. pernah diobati oleh seorang bernama 

Dimad, seorang hakim juga sebagai dukun pernah mengobati Nabi 

Muh{ammad. Nabi Muh{ammad  mengalami kerasukan jin, namun ketika 

Dimad bertemu dengan Rasulullah, Nabi membacakan ayat-ayat al-Qur’a>n 

sebanyak tiga kali, kemudian dia berhenti untuk mengobati. Lantas 

berkata, “Aku telah banyak mendengar perkataan tukang sihir, peramal, 

dan penyair, tapi Aku tidak pernah mendengarkan sesuatu perkataan 

seperti ini.” Kemudia dia pun beri‟tikad untuk memeluk Islam
5
. 

                                                           
3
 Ibrahim Eldeeb, Be a Living Qur’a>n, terj. Faruq Zaini (Jakarta : Lentera Hati 

2009), hlm. 177.  

4
 Ibrahim Eldeeb, Be a Living Qur’a>n, hlm. 178.  

5
Fahmi Riyadi, “Resepsi Umat Atas Al–Qur’a>n: Membaca Pemikiran Navid 

Kermani Tentang Teori Resepsi al – Qur‟an”, Jurnal Hunafa, Vol. 11,I, Juni 2014, hlm. 

50  
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Peristiwa ini mengalami perkembangan setelah generasi-generasi 

Rasulullah, sahabat, tabi‟in hingga era kontemporer. Hal ini terjadi karena 

al-Qur’a>n berkomunikasi dengan kultur budaya yang berbeda dari daerah 

asal diturunkannya al -Qur’a>n. Mulai dari perbedaan bahasa, etika, dan 

sebagainya. Umat Islam selain Arab memiliki peluang untuk 

memperlakukan al-Qur’a>n secara khusus sebagaimana dapat dilihat dari 

fenomena-fenomena yang telah terjadi
6
.  

Bahkan, dalam beberapa hadis menyebutkan tentang keutamaan-

keutaman surat tertentu dalam al-Qur’a>n. Sebagaimana sabda Nabi 

berikut: 

“Sesungguhnya terdapat suatu surat dari al-Qur‟an yang terdiri dari 

tiga puluh ayat dan dapat memberi syafa‟at bagi yang 

membacanya, sampai dia diampuni, yaitu: “Tabârakalladzii 

biyadihil mulku… (surat al-Mulk)”.
7
 

 

 

 

                                                           
6
 Muhammad Mukhtar, “Resepsi Santri Lembaga Tahfidzul Qur’a>n Pondok 

Pesantren Wahid Hasyim Terhadap Al – Qur’a>n”. Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007,  hlm 2. 

7
Abu Isa Muhammad at-Tirmidzi, Jami‟ at-Tirmidzi, Bab. Fadhailul Qur‟an „an 

Rasulillah saw. No. 3134. 
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Kemudian keutamaan surat al-Wa<qi’ah: 

“Barangsiapa membaca surat al-Wâqi‟ah setiap malam, maka dia 

tidak akan jatuh miskin selamanya”.
8
 

Keutamaan surat al – H{asyr: 

Telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi, telah 

menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Thahman Abul „Ala‟ 

Al Khaffaf, telah menceritakan kepada kami Nafi‟ dari Ma‟qil bin 

Yasar dari Nabi shallallahu „alaihi wasallam, beliau bersabda: 

“Barangsiapa ketika pagi membaca, „A‟udzu billahi Sami‟il „Aliim 

minasysyaithani Rajim‟ (Aku berlindung kepada Allah Yang Maha 

Mendengar dan Mengetahui dari syaitan yang terkutuk) sebanyak 

tiga kali dan membaca tiga ayat terakhir dari surat Al Hasyr, maka 

Allah akan wakilkan dengannya tujuh puluh ribu Malaikat yang 

bershalawat untuknya hingga ia memasuki sore hari. Jika ia 

meninggal pada hari itu, maka ia meninggal sebagai syahid. Dan 

barangsiapa membacanya ketika sore hari, maka ia juga mendapat 

kedudukan seperti itu.”
9 

Interaksi dengan al-Qur’a>n mengalami perkembangan begitu pesat 

pada generasi setelah Nabi Muh{ammad saw. Ibrahim Eldeeb 

                                                           
8
Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Asad asy-Syaibani, 

Fad{a>ilus} S}ah}abah li Ah}mad bin Hanbal, Juz 2, (Beirut: Muassasah ar-Risalah 1983), 

Nomor  Hadis 1247, hlm. 726, CD. “Al-Maktabah al-Syamilah”. 

9
Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Asad asy-Syaibani, 

Musnad Ahmad, Juz 33 (Beirut: Muassasah ar-Risalah 2001), Nomor Hadis 20306, hlm. 

421, CD. “Al-Maktabah al-Syamilah”.  
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mengemukakan bahwa ada tingkatan seseorang ketika berhadapan dengan 

al-Qur‟an, salah satu tingkatan tertinggi adalah berpegang teguh dengan 

al-Qur‟an dalam segala aktivitas
10

. Kemudian dalam hal ini yang menjadi 

titik objek penelitian terhadap resepsi al-Qur’a>n yang dilakukan oleh santri 

takhasus putra Madrasah Aliyah Wahid Hasyim berupa pembacaan secara 

berjamaa‟ah maupun individu dalam waktu-waktu tertentu. Pelaksanaan 

pada waktu yang telah ditentukan oleh Bapak Pengasuh memiliki berbagai 

makna tentang menghadapi kehidupan. Dalam proses pembacaan yang 

dilakukan oleh santri, mereka hanya membaca teks al-Qur‟an secara rutin 

yang lama-kelamaan tanpa mereka sadari mereka pun dapat menghafal 

surat-surat yang dibaca. 

 Mereka memiliki kegiatan yang telah menjadi kultur yaitu 

membaca surat-surat yang dianggap penting untuk dibaca. Perintah 

pembacaan surat-surat penting menjadi suatu kewajiban untuk dibaca bagi 

setiap santri, juga dalam waktu pelaksanannnya dilakukan pada waktu-

waktu tertentu. Bahkan, menjadi sebuah kewajiban dihafal pula bagi setiap 

santri. Adapun surat-surat pentingya yaitu al – Mulk,  al-H{asyr,  al-

Wa<qi’ah, dan Ya<si<n.  

   Untuk mengungkapkan tabir makna terhadap fenomena tersebut 

dengan menggunakan teori resepsi. Al-Qur’a>n dikenal dengan kitab sastra 

                                                           
10

Ibrahim Eldeeb, Be a Living Qur’a>n, terj. Faruq Zaini (Jakarta : Lentera Hati 

2009), hlm. 7. 
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terbesar (al – ‘‘Arabiyyah al – akbar)11
, oleh karena itu al-Qur’a>n memiliki 

kandungan keindahan estetik dari segi kebahasaan serta makna di 

dalamnya. Penerimaan atau resepsi pada perkembangannya bukan hanya 

sebatas penerimaan bacaannya saja, melainkan pembaca juga memiliki 

komentar berupa penafsiran atau pengamalan dalam kehidupan sehari-hari.  

Wolfgang Iser memiliki teori resepsi yang berbeda dibandingkan 

dengan yang lainnya. Dia menekankan analisis resepsinya pada kesan 

pembaca, dengan mengacu pada istilah realisasi makna oleh pembaca. 

Konsep teori Iser terkandung dalam karyanya berjudul Die Appel-struktur 

der Texte (1975), menjelaskan bahwa konsep efek (wirkung), adalah teks 

sebagai objek reaksi pembaca
12

. Sebuah teks ditandai dengan kesenjangan 

atau bagian-bagian yang tidak ditentukan (inderminate sections), 

kesenjangan tersebutlah yang menjadi peluang bagi pembaca untuk 

memberikan komentar ataupun reaksi terhadap teks
13

.  

Salah satu contoh, pembacaan surat al-Wa<qi’ah dan al-Mulk yang 

menjadi rutinitas salah satu santri takhasus MA Wahid Hasyim. 

Pembacaannya dilakukan sebelum tidur, hal ini dikarenakan untuk 

memohon diberikan kemudahan keesokan harinya serta mendapat 

keberkahan dalam aktivitas sehari-hari. Keyakinan akan mewujudkan 

                                                           
11

M. Nurkholis Setiawan, al – Qur’a>n Kitab Sastra Ter besar, (Yogyakarta, 

eLSAQ Press 2005). Hlm. 27-28.  

12
Imran T. Abdullah, Resepsi Sastra Teori dan Penerapannya.pdf. hlm 73  

13
Imran T. Abdullah, Resepsi Sastra Teori dan Penerapannya.pdf. hlm 73  
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manfaat-manfaat yang diinginkan selama membaca surat-surat dalam al-

Qur’a>n
14

.  

Penelitian ini akan menggambarkan pola resepsi santri takhasus
15

 

putra Madrasah Aliyah Wahid Hasyim terhadap surat-surat tertentu dalam 

al-Qur’a>n, dengan memandang pengalaman personal dan realitas di 

sekeliling mereka. Fenomena resepsi al-Qur’a>n santri lembaga pendidikan  

takhasus putra Madrasah Aliyah menjadi objek kajian peneliti, karena 

mereka memiliki tradisi ataupun habit pembacaan surat-surat penting 

dalam al-Qur’a>n secara rutin. Kegiatan rutinitas pembacaan al-Qur’a>n 

yang varian dalam hal waktu dan konsistensi kultur tradisi pengajaran al-

Qur’a>n menjadi hal menarik untuk diteliti dengan teori resepsi. Kemudian 

menjadi hal menarik terhadap resepsi yang dilakukan oleh santri takhasus 

putra, melihat mereka masih berumur rata-rata 15-17 tahun. Walaupun 

mereka berumur muda, tetapi mereka telah menghafal al-Qur’a>n, ada 

beberapa santri memiliki hafalan 30 juz. Hal ini yang mendorong peneliti 

untuk mengungkap tabir makna resepsi dari santri tersebut. 

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, peneliti melihat 

bahwa fenomena ini menarik menjadi objek kajian penelitian dan perlu 

untuk diteliti. Oleh karena itu, peneliti mengajukan penelitian dalam 

                                                           
14

Hasil dari wawancara salah satu santri takhasus Madrasah Aliyah Wahid 

Hasyim Yogyakarta yaitu Brily Najmussabah santri kelas XII. Pada tanggal 15 Oktober 

2018  pukul 06.00 WIB.   

15
Istilah ini diisandangkan kepada santri yang masih belajar pada tingkat sekolah 

pada umumnya , misal santri takhasus Madrasah Aliyah atau SMP, dan sebagainya.   
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skripsi dengan judul: “Resepsi al-Qur’a>n Santri Takhasus Tah{fi>z{  Putra 

Madrasah Aliyah Wahid Hasyim, Sleman”. 

 

B. Rumusan Masalah   

1. Bagaimana Praktek Pembacaan surat al-Mulk, al-H{asyr, al-Wa<qi’ah, 

dan Ya<si<n oleh Santri Takhasus Tah{fi>z{ Putra Madrasah Aliyah Wahid 

Hasyim Pondok Pesantren Wahid Hasyim Sleman, Yogyakarta? 

2. Bagaimana Resepsi para Santri terhadap surat al-Mulk, al-H{asyr, al-

Wa<qi’ah, dan Ya<si<n ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki 

tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui Praktek Pembacaan surat al-Mulk, al-H{asyr, al-Wa<qi’ah, 

dan Ya<si<n oleh Santri Takhasus Tah{fi>z{ Putra Madrasah Aliyah Wahid 

Hasyim Pondok Pesantren Wahid Hasyim Sleman, Yogyakarta 

2. Mengetahui  Resepsi Santri terhadap surat al – Mulk,  al – H{asyr,  al – 

Wa<qi’ah, dan Ya<si<n di asrama Takhasus Tah{fi>z{  Putra Madrasah 

Aliyah Wahid Hasyim. 

Kemudian adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumber referensi ilmiah  tambahan dari yang sudah ada tentang 
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khazanah keislaman seperti Ilmu Tafsir, terutama sub bidang tafsir 

yaitu living Qur’a>n. 

2. Secara praktis, Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang 

memiliki khazanah keislaman kuat, sehingga penelitian ini membantu 

dan memperkuat bahwa pondok pesantren adalah lembaga kajian 

keislaman penting yang berada di Indonesia terutama kajian – kajian 

tentang al-Qur’a>n. Juga memperluas tentang pola resepsi yang 

dilakukan oleh Santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim. 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan cara untuk mengetahui ruang kosong 

yang terdapat dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu peneliti mengambil 

bidang respsi terhadap al–Qur’a>n di Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

terutama objek kajiannya terhadap Santri takhasus Madrasah Aliyah. 

Peneliti menemukan berbagai macam penelitian tentang resepsi, tetapi 

belum menemukan resepsi terhadap Santri takhasus MA (setara SMA) di 

Pondok  Pesantren. 

Pertama, peneliti menemukan jurnal berjudul “The Living al-

Qur’a>n : Beberapa Perspektif Antropologi” karya dari Heddy Shri 

Ahimsa-Putra, tulisan ini diterbitkan dalam Jurnal Walisongo, Volume 20, 

Nomor 1, Mei 2012. Artikel ini menjelaskan tentang interpretasi makna al-

Qur’a>n dikaji secara antropologis. Makna yang diberikan baik oleh 
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Muslim maupun non-Muslim terhadap al-Qur’a>n yang diaktualisasikan 

dalam kehidupan sehari – hari
16

. 

Kemudian skripsi tentang “Resepsi Umat Atas Al-Qur’a>n: Membaca 

Pemikiran Navid Kermani Tentang Teori Resepsi Al-Qur’a>n”, Skripsi 

(Kalimantan Selatan, IAIN Antasari Banjarmasin Library, 2009). Peneliti  

Fahmi Riyadi, tulisan ini menerangkan penelitian Navid Kermani tantang 

resepsi al–Qur’a>n pada masa sahabat/Muslim awal, karena peneliti melihat 

keunikan tersendiri yang terjadi pada Muslim awal terhadap meresepsi al-

Qur’a>n. Navid Kermani menyebut masyarakat „Arab memiliki memori 

kultural yang hebat terutama dalam segi bidang bahasa. Jadi, artikel ini 

membahas resepsi estetis umat Islam pada zaman Nabi dan Sahabat 

terhadap al-Qur’a>n
17

. 

Resepsi al–Qur’a>n Dalam Pembelajaran Al–Qur’a>n (Studi Pada 

Pembelajaran al–Qur’a>n Online dan Pembelajaran al–Qur’a>n di TPA al – 

Muhtadin Perum. Purwomartani Baru, Kalasan, Sleman, Yogyakarta), 

sebuah skripsi dari Ardi Putra. Penelitian ini mengkomparasi antara 

resepsi pembelajaran al–Qur’a>n online dan TPA al – Muhtadin, keduanya 

memiliki nilai berbeda. Nilai sanad guru, pertemuan murid dan guru, 

waktu dan tempat merupakan hal penting bagi pembelajaran non-online 

                                                           
16

Heddy Shri Ahimsa-Putra, “The Living Al – Qur’a>n : Beberapa Perspektif 

Antropologi”, Walisongo, Vol 20, I, Mei 2012.   

17
Fahmi Riyadi, “Resepsi Umat Atas Al – Qur’a>n: Membaca Pemikiran Navid 

Kermani Tentang Teori Resepsi Al – Qur’a>n”, Skripsi Fakultas Ushuluddin  IAIN 

Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 2009). 
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dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan resepsi estetis yang 

dikemukakan oleh Wolfgang Iser
18

. 

Epistemologi Intuitif dalam Resepsi Estetis H.B. Jassin Terhadap 

al–Qur’a>n oleh Fadhli Lukman. Artikel ini menjelaskan mengenai dua 

karya H.B Jassin yaitu al-Qur’a>n Karim Bacaan Mulia dan al–Qur’a>n 

Berwajah Puisi yang dianggap sebagai resepsi al–Qur’a>n yang dilakukan 

leh H.B Jassin, keilmuan bidang sastra yang mengantarkannya ke ranah 

al–Qur’a>n serta pengetahuan tentang intuitif yang dalam memunculkan 

jiwa untuk mengkaji al–Qur’a>n dengan sudut pandang kesusastraan
19

. 

Pembacaan al–Qur’a>n Surat-surat Pilihan Di Pondok Pesantren 

Putri Daar al-Furqon Janggalan Kudus (Studi living Qur’a>n) merupakan 

penelitian dari Siti Fauziah mendeskripsikan bagaimana makna 

pembacaan surat-surat penting yang dilakukan oleh santri putri di ponpes 

Daar al-Furqon Kudus. Dalam penelitiannya Siti Fuziah menggunnaakan 

dua teori sosial, yaitu : Emile Durkheim dan Karl Mannheim. Surat  Ya<si<n, 

al-Mulk, al-Wa>qi’ah, ad-Dukhan, dan  ar-Rah{ma>n  adalah surat-surat 

                                                           
18

Ardi Putra, “Resepsi Al – Qur’a>n Dalam Pembelajaran Al – Qur’a>n (Studi Pada 

Pembelajaran Al – Qur’a>n Online dan Pembelajaran Al – Qur’a>n di TPA al – Muhtadin 

Perum. Purwomartani Baru, Kalasan, Sleman, Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin 

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.  

19
Fadhli Lukman, Epistemologi Intuitif dalam Resepsi Estetis H.B. Jassin 

Terhadap Al – Qur’a>n. 
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penting yang dibaca santri putri. Dengan hasil  penelitian adalah dapat 

ditemukan makna obyektif, ekspresive, dan dokumenter
20

.  

Karya dari Moh. Muhtador berjudul Pemaknaan Ayat al-Qura>n 

dalam Muja>h{adah: Studi Living Qur’a>n di PP Al-Munawwir Krapyak 

Komplek Al- Kandiyas merupakan kajian Living Qur’a>n yang 

menggunakan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini menganalisis 

bagaimana pemaknaan yang dilakukan oleh santri ketika melakukan tradisi 

mujahadah, karena menjadi rutinitas santri yang di dalamnya terdapat 

kutipan ayat al-Qur’a>n dan juga dzikir dengan harapan serta keyakinan 

kuat dapat mendapatkan keberkahan atau kemanfaatan lainnya
21

. 

Skripsi dari Ezi Fadilla dengan judul “Resepsi Terhadap Aurat 

Dalam Al-Qur’a>n dann H{adist Dalam Penggunaan Lilit”, menjelaskan 

mengenai konsep aurat yang ada di Perguruan Diniyyah Putri. Dalam 

penelitian tersebut didekripsikn serta dianalisis dengan teori sociology of 

knowledge dari Karl Mannheim, kemudian ditemukan tiga macam 

pemaknaan, yaitu makna obyektif (meliputi etika berbusana, cara 

pembuatan, dan cara penggunan lilit), makna ekspresif (berupa  motif dari 

penggunaan lilit yang  ditunjukkan oleh para guru, santri dan pegawai), 

                                                           
20

Siti Fauziah, “Pembacaan Al – Qur’a>n  Surat-surat Pilihan Di Pondok Pesantren 

Putri Daar al-Furqon Janggalan Kudus (Studi living Qur‟an)”, Studi Imu-ilmu al – 
Qur’a>n, Vol 15, I, Januari 2014.  

21
Moh. Muhtador, “Pemaknaan Ayat Al-Qur’a>n dalam Mujahadah: Studi Living 

Qur’a>n di PP Al-Munawwir Krapyak Komplek Al- Kandiyas”, Penelitian, Vol 8, I, 

Februari 2014.   
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dan makna dokumenter (menunjukkan bahwa lilit merupakan tradisi 

berpakaian yang diajarkan oleh pendiri).    

Terdapat pula penelitian mengenai living Qur’a>n oleh Ahmad 

Zainal Musthofah berjudul “Tradisi Pembacaan Al-Qur’a>n Surat-surat 

Pilihan (Kajian Living Qur’a>n di PP. Mamba‟ul Hikam, Sidoarjo)”. 

Penelitian ini menitikberatkan kepada pembacaan surat al-Wa>qi’ah, Ya>si>n, 

dan al-Kahfi yang menjadi kultus di PP. Mamba‟ul Hikam, Sidoarjo 

dengan tujuan tertentu serta waktu pembacaannya yang berbeda. Teori 

Karl Mannheim digunakan untuk mengetahui makna suatu tindakan dari 

pembacaan tersebut, yaitu makna objektif, ekspresif, dan documenter
22

. 

Penelitian dalam Jurnal Essensia yang berjudul “Resepsi Estetis 

Terhadap Al-Qur’a>n‛. Penelitian ini menunjukkan resepsi al-Qur’a>n 

dalam berbagai bentuk, mulai dari seni kaligrafi,puitisasi al-Qur’a>n, dan 

pembacaan al-Qur’a>n sebagai keindahan metafisik. Sebelumnya 

menerangkan beberapa peristiwa resepsi yang terjadi pada masa Nabi 

Muhammad SAW. Didalam penelitian tersebut tidak dijelaskan teori dan 

pendekatan apa yang digunakan hanya sekedar menguraikan berbagai 

fenomena resepsi al-Qur’a>n.
23

 

                                                           
22

Ahmad Zainal Musthofah, “Tradisi Pembacaan Al-Qur’a>n Surat-surat Pilihan 

(Kajian Living Qur’a>n di PP. Mamba’ul Hikam, Sidoarjo)‛, Skripsi Fakultas Ushuluddin 

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.  

23
Ahmad Baidowi, “Resepsi Estetik al-Qur’a>n‛, ESENSIA, Vol 8, I, Januari  

2007. 
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Kemudian Disertasi dari Ahmad Rafiq yang disubmit ke The 

Temple University Graduate Board yang diberi judul “The Reception of 

the Qur’a>n in Indonesia: A Case Study of the Place of the Qur’a>n in a 

Non-Arabic Speaking Community”. Penelitian ini menggambarkan 

fenomena resepsi al-Qur’a>n yang dihidupkan dalam berbagai ritual 

keagamaan di Banjar. Mulai dari ritual ketika sang istri hamil, kelahiran 

seorang bayi, memberikan nama  bayi, upacara pernikahan, prosesi 

rangkaian upacara kematian, dan sebagainya. Pendekatan phenomenologi 

yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan rincian detail berbagai 

ritus resepsi al-Qur’a>n dalam berbagai kegiatan.
24

 

Makalah berjudul “Al-Qur’a>n Sebagai Fenomena Yang Hidup 

(Kajian Atas Pemikiran Para Sarjana Al-Qur’a>n‛ ditulis oleh Hamam 

Faizin. Kajian ini bernuansa living al-Qur’a>n menjelaskan teori living al-

Qur’a>n, kemudian memunculkan berbagai fenomena living yang terjadi di 

masyarakat.
25

 

Tulisan dari Miftahurrahman Al-Qudsy berjudul “Resepsi 

Terhadap Ayat al-Kursi Dalam Literatur Keislaman” menjelaskan 

keutamaan-keutamaan dari ayat Al-Kursi dari berbagai literatur Islam 

mulai dari masa Nabi hingga masa kontemporer. Kemudian menjelaskan 

                                                           
24

Ahmad Rafiq, ‚The Reception of the Qur’a>n in Indonesia: A Case Study of the 

Place of the Qur’a>n in a Non-Arabic Speaking Community‛. Disertasi (The Temple 

University Graduate Board: Philadelphia 2014).  

25
Hamam Faizin, Al-Qur’a>n Sebagai Fenomena Yang Hidup (Kajian Atas 

Pemikiran Para Sarjana Al-Qur’a>n). Makalah disajikan dalam International Seminar And 

Qur‟anic Conference Ii 2012.  
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praktik pembacaan ayat Al-Kursi menggunakan analisa transmisi 

transformasi dari masa ke masa.
26

 

  Melihat dari berbagai pustaka yang telah dilakukan sebelumnya, 

secara material sama-sama membahas tentang resepsi al-Qur‟an, 

memaknainya, dan juga studi living qur‟an. Akan tetapi, peneliti belum 

menemukan penelitian tentang pembacaan surat-surat tertentu dalam al-

Qur‟an di Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim Yogyakarta. Penelitian ini fokus mengungkapkan praktek 

pembacaan surat-surat tertentu dan memahami resepsi yang dilakukan oleh 

santri yang melakukan pembacaan tersebut. 

 

E. Kerangka Teori 

Peneliti menggunakan teori resepsi dari salah satu tokoh teori 

sastra German bernama Wolfgang Iser
27

. Iser memiliki teori resepsi yang 

disebut dengan resepsi estetis (theory of aesthetic response). Resepsi ini 

menjelaskan sebuah teori resepsi yang memfokuskan pada dialektika 

antara teks dan pembaca teks/respon pembaca terhadap teks
28

. 

                                                           
26

Miftahur Rahman al-Qudsy, Resepsi Terhadap Ayat Al-Kursi Dalam Literartur 

Keislaman, Jurnal Maghza:Jurnal Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir IAIN Purwokerto, Vol 3, 

No. 2, Juli-Desember 2018.   

27
Dia adalah seorang sastrawan berasal dari Jerman. 

28
Wolfgang Iser, The Act Of Reading: A Theory of Aesthetic Response, 

(Baltimore: The Jhon Hopkins University Press, 1980), hlm. X.  
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Teori yang diungkapkan oleh Iser akan memunculkan sebuah 

konsep yang dapat disebut sebagai implied reader. Implied reader adalah 

seorang pembaca teks yang sebelumnya telah memiliki karakter, wawasan 

akademis, dan sosio-historisnya sendiri. Oleh karena itu, terdapat dua 

aspek terpenting dalam konsep ini yaitu, peran pembaca sebagai tindakan 

tekstual (textual structure) yaitu struktur teks yang menunjukkan pada 

bagaimana informasi dalam teks tertulis diatur. Aspek ini membantu kita 

dalam memahami bahwa sebuah teks mungkin menyajikan ide pokok. 

Kemudian aspek kedua yaitu peran pembaca sebagai tindakan terstruktur 

(structured act), yang akan menjelaskan bagaimana komposisi dari 

pemahaman seseorang sehingga melakukan tindakan. 

Setelah itu, teori ini akan mengidentifikasi seorang pembaca teks 

yang telah memiliki karakter, wawasan, sosio-historis sebelumnya dalam 

keadaannya yang telah melewati tahap sebagai tindakan tekstual dan 

tindakan terstruktur. Sebagaimana teori ini bagaimana melihat tindakan 

tekstual dari wejangan-wejangan ataupun penjelasan mengenai keutamaan 

atau isi dari kandungan bacaan yang menjadi rutinitas santri. Kemudian 

tindakan terstruktur memunculkan santri yang telah memiliki  kerangka 

ideologi sebelumnya.  

Teori ini akan digunakan peneliti untuk memahami makna resepsi 

yang terdapat dalam pembacaan surat-surat tertentu yang dilakukan oleh 

santri Madrasah Aliyah Wahid Hasyim, Yogyakarta. Santri ini dalam teori 
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ini akan menjadi implied readernya dan kegiatan pembacaan Al-Qur‟an 

sebagai ekspresi dari adanya implied reader. 

  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah field research (penelitian 

lapangan) dan penelitian kualitatif. Penelitian bersifat  deskriptif
29

 dan 

menggunakan pendekatan fenomenologi
30

 sebagai proses penelitian 

yang menekankan meaningfulness. Kemudian dengan analisis teori 

resepsi. Adapun sumber primer dari penelitian ini adalah Pondok 

Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta khususnya asrama takhasus 

putra Madrasah Aliyah Yogyakarta yang dikaji melalui pengelola, 

guru, dan para sanri tentunya baik berupa wawancara maupun 

observasi lapangan partisipan. Adapun sumber sekundernya adalah 

buku-buku dan komentar orang terhadap praktik pembacaan tersebut. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Pondok Pesantren 

Wahid Hasyim, Dusun Gaten, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, 

Kabupaten Sleman, DIY. 

                                                           
29

Menghasilkan penelitian bersifat memberikan penjelasan mengenai gambaran 

tentang ciri – ciri suatu gejala yang diteliti. 

30
Ilmu tentang perkembangan kesadaran dan pengenalan diri manusia sebagai 

ilmu yang mendahului ilmu filsafat tentang suatu fenomena.  
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3. Subyek Penelitian 

Adapun sasaran penelitian yang menjadi informan sekaligus 

pelaku adalah santri Tah{fi>z{ Takhasus Madrasah Aliyah Wahid Hasyim 

T.A. 2018-2019,  mayoritas mereka masih duduk di tingkat satu 

hingga tiga, namun beberapa dari mereka telah menghafal 30 juz dan 

yang lainnya sekitar 10-20 juz, Dewan Asatidz terutama yang 

membina tah{fi>z{, dan Pengurus Asrama Takhasus Madrasah Aliyah 

Wahid Hasyim Dusun Gaten, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, 

Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Peneliti akan mengambil 

beberapa informan dari santri kitab
31

 untuk menguatkan pendapat.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi
32

 dilakukan di lokasi penelitian, yaitu santri takhasus  

putra Madrasah Aliyah Wahid Hasyim berjumlah 136 dengan rincian 

kelas X berjumlah 54 , kelas XI berjumlah 45, dan kelas XII berjumlah 

37. Penelitian menggunakan observasi partisipan dan non partisipan. 

Adapun pengertian observasi partisipan adalah observasi yang 

dilakukan terhadapa objek penelitian ditempat kegiatan atau 

berlangsungnya kegiatan tersebut, sehingga peneliti ikut langsung 

                                                           
31

Hasil observasi melihat bahwa terdapat penjurusan di asrama takhasus MA 

Wahid Hasyim: yaitu ada Bidang Tahfidz dan Kitab. Lain halnya di sekolah MA Wahid 

Hasyim memiliki dua jurusan umum, yaitu: IPA dan IPS.  

32
Observasi adalah pengamatan yang harus dilakukan oleh peneliti untuk 

meningkatkan kepekaan peneliti dari operasionalisasi teknik pengumpulan data yang lain, 

khususnya wawancara.  
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dalam beberapa kegiatan rutinitas pembacaan surat-surat pilihan. 

Sedangkan observasi non partisipan adalah pengamatan yang 

dilakukan peneliti diluar waktu dan tempat kegiatan tersebut. . 

Kemudian, observasi partisipan yang dilakukan peneliti 

ditujukan pada lokasi Dusun Gaten, Desa Condongcatur, Kecamatan 

Depok, Kabupaten Sleman tepatnya di Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim Yogyakarta melakukan wawancara dengan para subjek 

penelitian pada tanggal 22-30 November 2018. Adapun penelitian 

yang dilakukan di lapangan dilakukan satu bulan lebih dengan 

pengataman empat kali dalam seminggu yaitu mulai tanggal 1-30 

November. Selain itu juga memperoleh informasi tentang kurikulum 

pesantren Madrasah Aliyah Wahid Hasyin dari Bapak Abdul Aziz, 

S.Sos, pada tanggal 11 November 2018 bertempat di kantor aliyah 

Wahid Hasyim. Peneliti juga akan mencari informasi sekitar profil, 

latar belakang, dan sejarah pembacaan surat-surat tertentu oleh santri 

Tah{fi>z{ takhasus MA Wahid Hasyim. 
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b. Interview 

Interview atau wawancara
33

 dilakukan peneliti kepada 

informan-informan, antara lain: bertanya dan dialog dengan santri 

takhasus putra Tah{fi>z{ MA Wahid Hasyim dan  Dewan Asatidz (staff 

pengajar). Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui berbagai 

informasi penting tentang tema penelitian seperti data terkait aktivitas 

santri dan asatidz, pengalaman dan motivasi santri dan asatidz Tah{fi>z{  

Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta dalam merepsi al–

Qur’a>n. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif atau living Qur’a>n tidak 

hanya berupa  foto kegiatan, tetapi dapat juga berupa bentuk teks -  teks 

resmi (arsip profil pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, dokumen lembaga – 

lembaga yang mendukung tema penelitian)
34

. Oleh karena itu, penggalian 

dokumentasi – dokumentasi baik berupa arsip – arsip ataupun foto menjadi 

                                                           
33

Wawancara adalah sebuah percakapan/obrolan mengenai tema – tema 

penelitian, bertanya kepada informan, dan mendengar apa saja jawaban yang disampaikan 

oleh informan dapat disebut juga dengan (the art of asking and listening). Wawancara 

berbeda dengan obrolan yang kita lakukan sehari – hari. Wawancara dalam kehidupan 

sehari -hari tidak memiliki tujuan yang jelas, spontanitas, dan hanya sekedar basa – basi 

saja, berbeda halnya dengan wawancara dalam penilitian memiliki tujuan jelas, kaidah 

pertanyaan, ruang lingkup sehingga tidak melebar dan keluar dari tema penelitian. Moh. 

Soehadha, Metode Penelitian Sosial Kualitatif  Untuk  Studi Agama, (Yogyakarta: 

SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga 2012), hlm. 112. 

34
Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur’a>n dan Tafsir, (Yogyakarta: Idea 

Press Yogyakarta 2015), hlm. 129. 
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penting untuk mengetahui historis dan perkembangan dari santri takhasus 

Tah{fi>z{  Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Wahid Hasyim. 

5. Teknik Analisa Data 

Data penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis dengan 

menggunakan bentuk analisis deskriptif. Model bentuk ini akan 

menjelaskan bagaimana bentuk pola resepsi santri terhadap al-Qur’a>n 

dalam pembacaan surat-surat tertentu dan juga pemaknaan subyek 

terhadap makna al-Qur’a>n. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Pada bagian ini akan diuraikan tentang urutan pembahasan materi 

secara logis dan metodologis terkait dengan isi penelitiaan ini agar 

mendapatkan kesimpulan obyektif. Berikut adalah tata urutan 

pembahasannya: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar 

belakang penelitian, rumusan masalah, telaah pustaka, kerangka teori, dan 

metode penelitian. Bab ini diletkkan diurutan pertama untuk menjelaskan 

kegelisahaan akademik peneliti disertakan dengan penjelasan metode 

penelitian, pendekatan serta teori yang digunakan dalam penelitian ini. 

Bab kedua berisi tentang  epistemologi resepsi Wolfgang Iser, hal 

ini ditunjukkan untuk mengetahui teori resepsinya. Setelah itu 

menjelaskan tentang khazanah resepsi al-Qur’a>n di kalangan muslim. 
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Persoalan ini perlu dibahas untuk mengetahui perkembangan resepsi dan 

juga motivasi para sahabat dalam resepsi terhadap  al-Qur’a>n. 

Bab ketiga memberikan deskripsi tentang gambaran umum profil 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, mencakup sejarah, fasilitas 

dan program-program yang diadakan di Pondok Pesantren Wahid Hasyim. 

Kemudian mengenai ritual pembacaaan surat-surat tertentu yang telah 

menjadi tradisi santri Takhasus Putra Madrasah Aliyah Wahid Hasyim 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim Sleman, Yogyakarta. Namun, pada bab 

ini pembahasan  masih terfokus terhadap deskripsi ritual praktik, sejarah, 

dan keutamaan surat-surat penting yang dibaca oleh santri. 

Bab keempat merupakan tentang analisis terhadap pola resepsi 

santri takhasus terhadap pembacaan surat-surat tertentu dalam al-Qur’a>n 

oleh santri Tah{fi>z{ takhasus MA Wahid Hasyim Pondok Pesantren Wahid 

Hasyim. 

Bab kelima berisi tentang penutup dan juga kesimpulan yang 

memuat jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah menguraikan fenomena resepsi al–Qur’a>n oleh santri 

takhasus Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta dan melakukan 

analisis atas data yang telah dikumpulkan selama penelitian, maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik pembacaan santri takhasus putra terhadap surat-surat ataupun 

bagian ayat-ayat yang dianggap penting dalam al–Qur’a>n di Pondok 

Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. Dengan membaca bagian surat 

ataupun ayat al–Qur’a>n pada waktu-waktu tertentu baik yang telah 

ditentukan sesuai jadwal pesantren (Waka.Kur) yaitu: malam Ahad, 

malam Jum‟at dan sebagainya. Kita dapat melihat bahwa surat yang 

dibaca adalah Surat al-Mulk, al-Hasyr, al-Waqi‟ah, dan Yasin yang 

dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yaitu Surat al-Mulk, al-Hasyr, 

dan al-Waqi‟ah dibaca pada malam Minggu ba‟da Maghrib dan Sabtu 

pagi sebelum kegiatan belajar di kelas dimulai. Kemudian surat Yasin 

dibaca setiap hari ba‟da Shubuh. Sebelum melakukan pembacaan 

surat-surat penting itu diawali dengan tahli>l, bahkan pada Jum‟at pagi 

diakhiri dengan mahallul qiya>m serta proses pembacaanya dipimpin 

oleh satu orang menggunakan microphone sedangkan khusus untuk 

pembacaan setelah Shubuh tidak ada santri yang memimpin. Setelah 
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itu, terdapat tiga bentuk pembacaan yaitu tah{qi>q, h{adr, dan tadwi>r, 

kemudian sesuai praktek pembacaan yang dilakukan oleh santri dapat 

diklasifikasikan secara Hadr yakni membaca al-Qur’a>n dengan 

mempercepat ritme bacaan al-Qur’a>n. 

2. Hasil dari resepsi al-Qur’a>n pada praktik pembacaan surat-surat dan 

ayat penting dari al-Qur’a>n yang dilakukan oleh santri takhasus putra 

MA dapat dilihat dari bagaimana santri MA Wahid Hasyim 

memandang bahwa kitab suci al-Qur’a>n merupakan kitab yang wajib 

dibaca setiap harinya. Pertama tindakan tekstual yaitu Surat al-Mulk, 

al-Hasyr, al-Waqi‟ah, dan Yasin memiliki informasi berbeda yang 

dapat diambil pelajaran kehidupan, kemudian tindakan terstruktur 

santri takhasus putra MA Wahid Hasyim memahami diri mereka 

sendiri dan al-Qur’a>n, mereka memaknai al-Qur’a>n dengan latar 

belakang keilmuan dan dorongan yang dimiliki sebelumnya atau saat 

ini. Setelah itu terkait pemaknaan santri terhadap yang dibacanya 

adalah Santri yang telah mengenyam pendidikan pesantren 

sebelumnya dan hafal akan memberikan makna lebih mendalam, yaitu 

ada yang memaknai kegelisahan ketika tidak membaca surat al-

Wa<qi’ah, al-Mulk, al-H{asyr, dan Ya<si<n, untuk membantu beban orang 

tua yang telah berjasa mendidik dan merawatnya, dan dimudahkan 

segala urusannya misal dalam hal mencari suatu barang yang hilang. 

Sedangkan yang belum mengenyam hanya meyakini surat-surat 

tersebut sebagai bacaan suci saja  
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B. Saran-saran 

Untuk menindaklanjuti penelitian ini, peneliti memiliki  beberapa 

masukan demi mengembangkan lebih jauh tentang proses pembacaan 

resepsi oleh santri takhasus putra Madrasah Aliyah Wahid Hasyim  yang 

ada di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dan juga untuk 

kepada para peneliti khususnya yang akan melakukan penelitian living 

Qur‟an yang berhubungan dengan resepsi al–Qur’a>n atau sejenisnya.  

Adapun sarannya sebagai berikut: 

1. Untuk para santri yang telah melakukan pembacaan sebagian ayat-ayat 

atau siurat-surat pilihan dalam al–Qur’a>n sebagai proses pemahaman 

mereka terhadap al–Qur’a>n merupakan nilai keagamaan yang sangat 

tinggi, karena mereka sangat memperhatikan dan selalu berinteraksi 

dengan al–Qur’a>n. Oleh karena itu, peneliti mendukung dan 

menyarankan kepada santri khususnya santri takhasus putra MA untuk 

selalu meneruskan rutinitas tersebut tanpa putus asa. 

2. Untuk para pengkaji al–Qur’a>n khususnya mengenai living Qur‟an 

agar selalu berusaha terhadap objektifitias dalam penelitian tentang 

living qur‟an, supaya terhindar dari kesubjektifitas. Karena masih 

banyak beberapa penelitian luput dari pentingnya objektifitas 

penelitian. Juga peneliti akan menyarankan untuk melakukan 

penelitian tentang living Qur‟an, karena melihat penelitian ini masih 

belum berkembang secara pesat. 
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Lampiran 1 

Data Informan 

1. Nama  : Bapak. K.H. Jalal Suyuthi, S.H.  

Asal  : Sleman 

Sebagai : Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Yogyakarta  

2. Nama  : Bapak Abdul , S.Sos. 

Asal  : Tuban 

Sebagai : Waka.Kur. Kepesantrenan 

3. Nama  : Qori Khoiri Nur H. F 

Asal  : Sleman 

Sebagai : Santri Takhasus Tahfidz kelas XII 

4. Nama  : M. Andrean Al-Habsy  

Asal  : Pangkal Pinang 

Sebagai  : Santri Takhasus Tahfidz kelas XII 

5. Nama  : Arif Rahman Hanif  

Asal  : Tangerang Selatan 

Sebagai : Santri Takhasus Tahfidz kelas XII 

6. Nama  : Habib Maksum 

Asal  : Sragen 

Sebagai  : Santri Takhasus Tahfidz kelas X 

7. Nama  : Mujahid Malik  

Asal  : Kebumen 

Sebagai : Santri Takhasus Tahfidz kelas X 

8. Nama  : Muhammad Lukmanul Hikam 

Asal  : Jakarta Utara 

Sebagai : Santri Takhasus Tahfidz kelas XI 

 



Lampiran 2 

Pedoman Interview 

A. Pedoman Wawancara Untuk Para Para Ustadz dan Pengurus Madrasah  

1. Bagaimana setting geografis Pondok Pesantren Wahid Hasyim? 

2. Bagaimana peran pengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar (terutama 

dengan pembacaan surat-surat tertentu) santri Takhasus Tah{fi>z{ Putra Madrasah 

Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta ? 

3. Apa saja fasilitas yang dimiliki asrama Takhasus Tah{fi>z{ Putra Madrasah Aliyah 

Wahid Hasyim Yogyakarta? 

4. Apa saja jadwal kegiatan sehari-hari santri Takhasus Tah{fi>z{ Putra Madrasah 

Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta ? 

5. Surat apa saja yang dibaca khusus di Takhasus Tah{fi>z{ Putra Madrasah Aliyah 

Wahid Hasyim Yogyakarta? 

6. Adakah waktu-waktu tertentu untuk membaca surat-surat tersebut? 

7. Bagaimana asal-usul pembacaan surat-surat tertentu di Takhasus Tah{fi>z{ Putra 

Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta? 

8. Bagaimana praktik pembacaan surat-surat yang dikhususkan tersebut? 

9. Adakah hal-hal khusus yang harus dipersiapkan oleh santri Takhasus Tah{fi>z{ Putra 

Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Yogyakarta selama membaca surat-surat 

tertentu? 

10. Adakah kitab yang dikaji oleh santri Takhasus Tah{fi>z{ Putra Madrasah Aliyah 

Wahid Hasyim Yogyakarta terutama yang berhubungan dengan surat-surat 

tertentu? 

B. Pedoman Wawancara untuk santri Takhasus Tah{fi>z{ Putra Madrasah Aliyah Wahid 

Hasyim  



1. Apa saja kegiatan sehari-hari anda yang terkait dengan al-Qur’a>n? 

2. Bagaimana anda menyikapi surat-surat tertentu dalam al-Qur’a>n? 

3. Apakah anda sendiri mengkhususkan  bacaan ayat atau surat tertentu dalam al-

Qur’a>n? 

4. Adakah waktu-waktu tertentu untuk membaca surat-surat yang dikhususkan 

tersebut? 

5. Darimana anda memiliki keyakinan terhadap pengkhususan bacaan surat-surat 

tertentu dalam al-Qur’a>n? 

6. Sejak kapan anda melakukan pengkhususan terhadap surat-surat tertentu dalam al-

Qur’a>n? 

7. Apa saja persiapan anda sebelum melakukan pembacaan dan setelah pembacaan 

surat-surat tertentu? 

8. Adakah kegiatan khusus yang anda lakukan selama proses pembacaan 

berlangsung? 

9. Apa yang melatarbelakangi anda dalam melakukan bacaan terhadap surat-surat 

tertentu? 

10. Apa alasan dan juga tujuan anda dalam bacaan khusus tersebut? 

11. Apa yang anda harapkan dari membaca surat-surat tertentu dalam al-Qur’a>n? 

12. Lembaga pendidikan apa saja yang pernah anda ikuti sebelum masuk Pondok 

Pesantren Whid Hasyim?  

Pedoman Observasi 

1. Kondisi asrama Takhasus Tah{fi>z{ Putra Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Pondok 

Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.  

2. Fasilitas asrama Takhasus Tah{fi>z{ Putra Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Pondok 

Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.  



3. Proses praktik pembacaan surat-surat tertentu dalam al-Qur’a>n. 

4. Resepsi yang dilakukan santri Takhasus Tah{fi>z{ Putra Madrasah Aliyah Wahid 

terhadap bacaan surat-surat tertentu dalam al-Qur’a >n. 

Pedoman Dokumentasi 

1. Gambaran kegiatan santri asrama Takhasus Tah{fi>z{ Putra Madrasah Aliyah Wahid 

Hasyim Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.  

2. Jumlah santri asrama Takhasus Tah{fi>z{ Putra Madrasah Aliyah Wahid Hasyim 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta.  

3. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian. 



 

Lampiran 3 

 

Gambar 1. Kegiatan Shalat Shubuh Berjama’ah di Perpustakaan. 

 

 

 

Gambar 2: Pembacaan Surat-surat tertentu di dalam Maqbaroh, terlihat ada seorang yang 

memimpin bacaan dengan menggunakan microphone. 



Curiculum Vitae 

DATA PRIBADI 

 

DATA PRIBADI 

Nama Roma Wijaya 

Tempat, Tanggal Lahir Bogor, 21 Juli 1995 

Alamat Kp. Lebak Kongsi, RT 03/07, Kec. Cileungsi Kidul, Kab. 

Bogor 16820. 

No. HP 089686915160 

Jenis Kelamin Laki – laki 

Agama Islam 

Kewarganegaraan Indonesia 

Status Belum Menikah 

Email Romawijaya032@gmail.com 

 

PENDIDIKAN FORMAL 

 MI Al -Mubarakah Cileungsi, Bogor 

 Mts An – Nidzomiyyah Cileungsi, Bogor 

 MAN 1 Kab. Bogor 

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  Prodi Ilmu Al- Quran dan 

Tafsir (Sekarang) 

PENDIDIKAN NON FORMAL 

 Pondok Pesantren Majma’ul Anhar Cibinong, Bogor 

 Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta (Sekarang) 

Prestasi 

 Juara Terbaik Lomba Menulis Tema “Kaidah Fiqih” Tingkat Madrasah Diniyah 

Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta 

 Lulus Sebagai Siswa Berprestasi ke 1 Program Keagamaan Madrasah Aliyah Negeri 

Satu Kab. Bogor 

 Juara 1 LCCI dan Qiroatul Kutub Pondok Pesantren Wahid Hasyim  

 The Best Ten Santri Terbaik dalam “Menjawab 350 Soal Kitab Al – Ajrumiyyah 

Pondok Pesantren Majma’ul Anhar Cibinong, Bogor 

 Juara 3 Lomba LCT dalam PHBI Pondok Pesantren Majma’ul Anhar Cibinong, 

Bogor 

mailto:Romawijaya032@gmail.com


Pengalaman Organisasi 

 Ketua OSIS MTs An - Nizhamiyyah 

 Pengurus OSIS MAN 1 Kab. Bogor  

 Pengurus bidang pendidikan di Pondok Pesantren Majmaul Anhar 

 Skill 

 Bisa Berbahasa Inggris 

 Menulis di beberapa bidang 

 Memahami Kitab Kuning (Gundul) 

 Mengajar dan memberikan ceramah di beberapa tempat 
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