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MOTTO 

Hidup merupakan suatu kumpulan keyakinan dan perjuangan. 

Yang mana keyakinan yang teguh wajib untuk diperjuangkan dan sebuah 

perjuangan harus didampingi oleh sebuah keyakinan untuk mencapai sebuah 

tujuan. 
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ABSTRAK 

Pembacaan atas surat tertentu dalam al-Qur’an di suatu waktu oleh 

masyarakat muslim hadir bukan tanpa alasan. Aktor atau pelaku mesti memiliki 

landasan yang merujuk kepada kitab-kitab dalam memberikan suatu nasehat dan 

saran. Dalam praktiknya, banyak kita jumpai sekumpulan masyarakat secara 

bersama-sama membaca surat Yasin untuk mendo’akan seseorang yang telah 

meninggal dunia. Berbeda dengan yang terjadi di MTs. Al-Ulum Desa Dadapan, 

Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Para siswa-siswi di sekolah tersebut 

membaca tiga surat pilihan sekaligus, salah satunya surat Yasin yang ditambah 

dengan surat al-Waqiah dan al-Mulk untuk membuka kegiatan belajar mengajar di 

sekolah.  

Dalam penelitian ini upaya pengumpulan data peneliti melalukan tiga 

teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menganalisis data 

tersebut dengan analisis deskriptif dan analisis eksplanasi, serta memaknai tradisi 

tersebut dengan menggunakan teori antropologi interpretatif milik Clifford 

Geertz, dimana penulis tidak hanya mendeskripsikan apa yang terjadi di lapangan 

saja, melainkan penulis mencoba menginterpretasikan lebih dalam lagi mengenai 

tradisi tersebut. 

Praktik pembacaan tiga surat pilihan sebelum memulai kegiatan belajar 

mengajar di MTs. Al-Ulum adalah kreativitas dari Kepala Sekolah yang 

menyisipkan kegiatan ini diantara shalat dhuha dengan kegiatan belajar mengajar 

di sekolah. Jadi tradisi pembacaan tiga surat pilihan ini memiliki fungsi ganda: 

pertama sebagai penyempurna ritual shalat dhuha, kedua untuk membuka dan 

memulai kegiatan belajar mengajar di sekolah. Timbulnya fungsi ganda inilah 

yang penulis sebut sebagai hasil nyata dari kreativitas disini atau jika tidak 

berlebihan penulis menyebutnya sebagai kreativitas Qur’ani. Dalam tradisi ini 

juga terlihat dengan jelas hubungan antara realita kehidupan sosial masyarakat 

dengan al-Qur’an. Selain itu, makna tradisi ini ditinjau menggunakan teori 

antropologi interpretatif dapat disimpulkan bahwasannya yang menjadi simbol 

adalah ketiga surat pilihan yang dibaca dimana ketiga surat tersebut menjadi zikir 

dan do’a yang di dalamnya terkandung pengharapan akan terkabulnya faedah dan 

fadhilah dari membacanya. Makna ini telah melekat kuat di benak para pelakunya 

sehingga menimbulkan perasaan dan motivasi yang kuat, yang pada akhirnya 

mendorong mereka untuk selalu mengikuti dan membiasakan diri membaca ketiga 

surat pilihan tersebut. Akhirnya tradisi ini menjadi suatu realitas yang unik dalam 

kehidupan sehari-hari siswa-siswi MTs. Al-Ulum yang berbeda dengan 

kebudayaan sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di tempat atau lembaga 

pendidikan yang lainnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Al-Qur’an sebagai kitab suci berupa kumpulan wahyu Allah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw untuk disampaikan kepada umat 

manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup untuk mencapai 

kebahagiaan dan keridaan Allah baik di dunia maupun di akhirat.1 Al-

Qur’an juga merupakan sumber hukum Islam yang utama yang diakui 

kebenarannya. Seperti yang disebutkan diatas, al-Qur’an juga membahas 

mengenai tuntunan beragama, hikmah kehidupan dan sebagainya. Umat 

Islam dituntut untuk membaca, mempelajari dan mengamalkan al-Qur’an 

dalam kehidupan sehari-hari agar dapat mencapai kebahagiaan yang 

sesungguhnya. 

Dalam realitanya, fenomena ‘pembacaan al-Qur’an’ sebagai 

sebuah apresiasi dan respon umat Islam ternyata sangatlah beragam. 

Terdapat berbagai macam cara pembacaan terhadap al-Qur’an, ada yang 

sangat berkonsentrasi terhadap pemahaman makna dan pendalamannya, 

ada juga yang membaca al-Qur’an hanya sebatas dijadikan ibadah ritual 

untuk memperoleh ketenangan jiwa. Bahkan saat ini ada model respon 

atau apresiasi terhadap al-Qur’an yang bertujuan untuk mendatangkan 

                                                             
1 Chadziq Charisma, Tiga Aspek Kemukjizatan Al -Qur’an (Surabaya : PT Bina Ilmu, 

1991), hlm. 1. 

1 
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kekuatan magis (supranatural) atau terapi pengobatan dengan cara 

membacanya.2 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan living Qur’an adalah 

fenomena hubungan antara al-Qur’an dan masyarakat Islam serta 

bagaimana al-Qur’an itu disikapi secara teoritik maupun dipraktikkan 

secara memadai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain living 

Qur’an merupakan sebuah studi al-Qur’an yang tidak hanya bertumpu 

pada eksistensi teks al-Qur’an saja akan tetapi juga mencakup tentang 

fenomena sosial yang lahir terkait dengan hadirnya al-Qur’an dalam 

wilayah geografi tertentu.3 

Saat ini banyak kita temukan fenomena yang berupa ritual 

keagamaan yang telah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat, 

kelompok atau lembaga – lembaga tertentu yang di dalamnya terkandung 

hubungan antara realita kehidupan sosial masyarakat dengan al-Qur’an. 

Sebagaimana tradisi tersebut telah dilakukan secara terus-menerus dengan 

adanya sejarah, tujuan dan harapan di dalamnya. Seperti adanya tradisi 

pembacaan tiga surat pilihan sebelum memulai kegiatan belajar mengajar 

di MTs. Al-Ulum Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. 

Melalui riset pendahuluan penulis, diketahui bahwasannya tradisi 

pembacaan tiga surat pilihan sebelum memulai kegiatan belajar mengajar 

di MTs. Al-Ulum telah lama dilaksanakan, serta pada praktiknya telah 

                                                             
2 Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Metodologi 

Penelitian Living Qur’an dan Hadis (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 65. 
3 Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Metodologi 

Penelitian Living Qur’an dan Hadis (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 39 
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terjadi sebuah perubahan dalam mekanisme pelaksanaannya. Tradisi ini 

diajarkan oleh para tenaga pengajar di MTs. Al-Ulum dengan harapan 

siswa-siswi MTs. Al-Ulum dapat memegang teguh nilai-nilai ajaran dari 

agama Islam bahwasannya usaha tanpa do’a sangatlah kurang dalam 

mengarungi kehidupan ini. Sehingga bacaan-bacaan surat pilihan ini 

dianggap sebagai dzikir dan do’a dengan mengharap ridho Allah SWT 

agar dalam proses belajar mengajar di MTs. Al-Ulum diberikan kelancaran 

dan kemudahan. Disamping itu ada sebuah harapan agar siswa-siswi ini 

memiliki sebuah amalan baik yang dapat dilaksanakan bukan hanya ketika 

mereka menuntut ilmu di MTs. Al-Ulum saja, melainkan bisa berlanjut di 

keseharian mereka.4  

Selain itu, tradisi pembacaan surat-surat pilihan yang dilakukan 

setiap harinya sebelum memulai kegiatan belajar mengajar ini telah 

melekat di benak para siswa-siswi di MTs. Al-Ulum, sehingga ketika 

seseorang santri berhalangan mengikuti kegiatan ini secara bersama-sama 

karena berhalangan, maka ia akan berusaha membacanya sendiri. 

Berbeda dengan yang ada di tempat lain yang pada umumnya 

proses belajar mengajar dibuka dengan do’a bersama dengan dibuka 

dengan membaca surat al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca do’a-do’a 

belajar lainnya, sedangkan di MTs. Al-Ulum membaca 3 surat pilihan 

sebelum kegiatan belajar mengajar yang mana surat pilihan tersebut yaitu 

surat Yasin, surat al-Waqiah dan surat al-Mulk.  

                                                             
4 Diolah dari hasil wawancara dengan Bapak KH. Sirajuddin Abbas, Kepala Sekolah 

MTs. Al-Ulum, tanggal 21 Mei 2019. 
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Melihat dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih mendalam untuk mengungkap fenomena yang telah 

berlangsung belasan tahun lamanya terkait tradisi pembacaan tiga surat 

pilihan yaitu surat Yasin, surat al-Waqiah dan surat al-Mulk sebelum 

memulai kegiatan belajar mengajar di MTs. Al-Ulum. Sekaligus untuk 

mengetahui resepsi ataupun makna dari tradisi tersebut bagi tenaga 

pengajar serta siswa-siswi dari MTs. Al-Ulum. Pada akhirnya, penulis 

menemukan bahwa, tradisi ini menimbulkan hubungan antara realita 

kehidupan siswa-siswi maupun tenaga pengajar yang ada di  MTs Al-

Ulum dengan Al-Qur’an. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik tradisi pembacaan tiga surat pilihan sebelum 

memulai kegiatan belajar mengajar di MTs. Al-Ulum Desa Dadapan 

Kecamatan Wajak Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana pemaknaan tradisi pembacaan tiga surat pilihan sebelum 

memulai kegiatan belajar mengajar di MTs. Al-Ulum Desa Dadapan 

Kecamatan Wajak Kabupaten Malang? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian memiliki tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai. 

Berikut merupakan tujuan penelitian ini adalah untuk : 
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1. Mengetahui dan menjelaskan praktik tradisi pembacaan tiga surat 

pilihan sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di MTs. Al-Ulum 

Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. 

2. Mengetahui makna praktik tradisi pembacaan tiga surat pilihan 

sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di MTs. Al-Ulum Desa 

Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang bagi kalangan yang 

berada di dalamnya yang meliputi tenaga pengajar dan siswa-siswi di 

MTs. Al-Ulum. 

Adapun kegunaannya dari penelitian ini adalah :  

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

akademik khususnya kajian al-Qur’an dan Tafsir serta terhadap kajian 

keislaman secara umum. 

Secara khusus penelitian ini dapat berguna bagi para pemerhati dan 

peminat kajian al-Qur’an khususnya penelitian lapangan yaitu living 

Qur’an yang mana kajian ini mengkaji fenomena yang hidup dan 

melekat di masyarakat, lembaga formal maupun non formal. Dalam 

hal ini adalah adanya fenomena tradisi pembacaan tiga surat pilihan 

sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di MTs. Al-Ulum Desa 

Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. 

2. Untuk memperbanyak pengetahuan tentang keislaman dalam bidang 

al-Qur’an. Sebagaimana kita ketahui bersama, al-Qur’an selain 

menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dari segi hukum dan 

muamalahnya, tetapi benar adanya al-Qur’an dipraktikkan dalam 
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kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi bukti bahwa saat ini teks al-

Qur’an dan pembacaannya memiliki makna yang luar biasa sehingga 

perlu untuk diamalkan bukan hanya dibaca. 

3. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

pedoman dalam memahami makna sebuah tradisi yang berkembang di 

masyarakat. Seperti halnya tradisi pembacaan tiga surat pilihan 

sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di MTs. Al-Ulum Desa 

Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, baik ditinjau dari segi 

sejarah, praktik serta tujuan dilaksanakan tradisi tersebut. 

 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam 

sebuah penelitian ilmiah. Yang memiliki kaitan dengan kajian living 

Qur’an sebagaimana yang telah penulis telusuri memang telah banyak 

ditemukan penelitian yang telah di temukan, akan tetapi memiliki objek-

objek material yang berbeda-beda. Beberapa karya yang memiliki kaitan 

dengan penelitian ini yaitu living Qur’an tentang tradisi pembacaan surat-

surat pilihan, diantaranya: 

Buku-buku yang berkaitan dengan keutamaan dan keistimewaan 

dalam al-Qur’an, yaitu buku yang berjudul Keajaiban & Keistimewaan Al-

Qur’an sebuah karya dari Ibnu Katsir. Buku ini menjelaskan mengenai 

hakikat dan fungsi al-Qur’an dalam kehidupan manusia, khususnya umat 

Islam. Imam besar Ibnu Katsir juga memaparkan pentingnya membaca al-
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Qur’an setiap hari. Lebih dari itu menurut Ibnu Katsir al-Qur’an harus 

dipelajari, dipahami lalu kemudian diterapkan dalam kehidupan agar 

manfaat dan fungsi al-Qur’an benar-benar dirasakan baik secara lahir 

maupun batin.5 

Buku karya Imam Al-Ghazali yang berjudul Adab Membaca Al-

Qur’an. Dalam buku ini dijelaskan beberapa keutamaan al-Qur’an dan 

para penghafal al-Qur’an. Lalu dilanjutkan pembahasan mengenai adab 

yang benar dalam membaca al-Qur’an, bagaimana amalan batin ketika 

membaca al-Qur’an serta dalam buku ini dijelaskan bagaimana cara 

memahami al-Qur’an. Dengan harapan kita bisa mengambil pesan moral 

dari dalam al-Qur’an yang sedang kita baca.6 

Kemudian buku yang berjudul Be a Living Qur’an Petunjuk 

Praktis Penerapan Ayat-Ayat al-Qur’an Dalam Kehidupan Sehari-Hari 

karya Ibrahim Eldeeb yang diterjemahkan oleh Faruq Zaini. Buku ini 

menjelaskan mengenai petunjuk-petunjuk praktis yang bertujuan untuk 

membangun basis pengetahuan yang berkenaan dengan al-Qur’an. Dalam 

buku ini juga dipaparkan cara-cara praktis upaya untuk menerapkan nilai-

nilai al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kehidupan ini penuh 

dengan makna positif, dikarenakan segala prilaku yang dikerjakan sesuai 

dengan tuntunan yang al-Qur’an sampaikan.7 

                                                             
5 Ibnu Katsir, Keajaiban & Keistimewaan Al-Qur’an, terj. Ahmad Hapid (Jakarta: 

Pustaka Azzam,2012). 
6 Imam Al Ghazali, Adab Membaca Al-Qur’an, terj. A. Hufaf Ibriy (Surabaya: Tiga Dua, 

1996). 
7 Ibrahim Eldeeb, Be a Living Qur’an Petunjuk Praktis Penerapan Ayat-Ayat al-Qur’an 

Dalam Kehidupan Sehari-hari, terj. Faruq Zaini (Jakarta: Lentera Hati, 2009). 
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Skripsi yang di tulis oleh Yuyun Jaharo Fitrati yang berjudul 

“Tradisi Pembacaan Surat-Surat Pilihan Sebelum dan Setelah Bangun 

Tidur di Pondok Pesantren Matholi’ul Hikmah-Brebes (Studi Living 

Qur’an)”, Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan 

Pemikiran Islam. Skripsi ini menjelaskan mengenai tradisi pembacaan 

surat-surat pilihan sebelum dan sesudah bangun tidur di Pondok Pesantren 

Matholi’ul Hikmah Brebes yang pada praktiknya pembacaan surat-surat 

pilihan ini dipimpin langsung oleh seorang Pengurus pondok baik di 

pondok putra maupun putri yang diikuti oleh seluruh santri dan santriwati 

kecuali yang berhalangan. Santri putra sebelum tidur membaca surat al-

Sajdah: Sabtu, al-Mulk: Minggu, al-Rahman: Selasa, Nuh: Rabu, Yasin: 

Kamis, al-Waqiah: Jum’at dan setelah bangun tidur membaca surat al-

Mulk. Sementara santri putri sebelum tidur membaca surat al-Sadjah dan 

setelah bangun tidur membaca surat al-Waqiah dan al-Mulk. Tradisi ini 

merupakan tradisi yang diajarkan oleh KH. M. Wasroh Abdul Wahid, S. 

Pd. I yang memiliki keyakinan bahwasannya surat-surat tersebut memiliki 

banyak faedah dan fadilah apabila dibaca disaat sebelum dan sesudah 

bangun tidur.8  

 Selanjutnya adalah skripsi yang disusun oleh Ibrizatul Ulya yang 

berjudul “Pembacaan 124.000 Kali Surah Al-Ikhlas Dalam Ritual 

Kematian di Jawa (Studi Kasus di Desa Sungonlegowo, Bungah, Gresik, 

                                                             
8 Yuyun Jaharo Fitrati, “Tradisi Pembacaan Surat-Surat Pilihan Sebelum dan Setelah 

Bangun Tidur Di Pondok Pesantren Matholi’ul Hikmah-Brebes (Studi Living Qur’an)”, Skripsi 

Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2017. 
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Jawa Timur)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai tradisi ngaji kifayah 

untuk memperingati tujuh hari pasca kematian seseorang. Yang mana dari 

awal kemunculannya kegiatan ini berisi pembacaan surah al-Ikhlas 

sebanyak 124.000 kali, pembacaan tahlil dan do’a serta diselingi dengan 

sambutan perwakilan keluarga dan ditambah pengadaan jamuan yang 

kemudian diganti dengan pengadaan berkat pada hari ketujuh.9 

 Skripsi yang berjudul “Pembacaan Empat Surat Pilihan Dalam 

Tradisi Ngapati/Empat Bulanan (Studi Living Qur’an di Dusun Geger, 

Girirejo, Tegalrejo, Magelang). Skripsi yang disusun oleh Ahmad Mujahid 

ini membahas mengenai pembacaan empat surat pilihan dalam tradisi 

Ngapati (empat bulanan) di Desa Geger, Kel. Girirejo, Kec. Tegalrejo, 

Kab. Magelang yang merupakan sebuah tradis warisan budaya yang masih 

terus berlanjut hingga saat ini. Penelitian ini fokus pada perihal sejarah dan 

prosesi pembacaan empat surat pilihan dalam tradisi Ngapati. Serta untuk 

mengetahui pemahaman masyarakat terhadap al-Qur’an. Ngapati 

dilakukan pada saat usia kandungan mencapai atau berumur empat bulan 

dan biasanya hanya dilakukan untuk anak pertama saja. Empat surat 

pilihan yang dibaca diantaranya adalah: QS. Yusuf, QS. Maryam, QS. 

Luqman dan QS. Yasin.10 

                                                             
9 Ibrizatul Ulya, “Pembacaan 124.000 Kali Surah Al-Ikhlas Dalam Ritual Kematian di 

Jawa (Studi Kasus di Desa Sungonlegowo, Bungah, Gresik, Jawa Timur)”, Skripsi Jurusan Ilmu 

Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 

2016. 
10 Ahmad Mujahid, “Pembacaan Empat Surat Pilihan Dalam Tradisi Ngapati/Empat 

Bulanan (Studi Living Qur’an di Dusun Geger, Girirejo, Tegalrejo, Magelang)”, Skripsi Jurusan 

Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2017. 
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 Lalu ada skripsi yang di tulis oleh Ujang Yana yang berjudul 

“Pembacaan Tiga Surat Al-Qur’an Dalam Tradisi Tujuh Bulanan (Di 

Masyarakat Selandaka, Sumpiuh, Banyumas)”, dalam skripsi ini dibahas 

bagaimana tradisi pembacaan tiga surat dalam al-Qur’an ini untuk 

memperingati kehamilan yang memasuki usia tujuh bulan yang 

dilaksanakan oleh masyarakat Selandaka yang diyakini memiliki nilai-

nilai luhur. Sehingga tradisi budaya ini bukan hanya ritual semata akan 

tetapi didalamnya sangat mengandung nilai-nilai keagamaan yang luhur 

yakni pembacaan tiga surat al-Qur’an: Yusuf, Maryam dan Luqman. Dari 

tradisi ini terdapat sebuah makna yaitu bentuk rasa syukur masyarakat 

Selandaka atas segala karunia yang Allah SWT berikan, dan merupakan 

sebuah bentuk permohonan agar Ibu yang sedang hamil beserta bayi yang 

dikandungnya selalu diberikan keselamatan.11 

 Dalam penelitian ini, peneliti akan melalukan penelitian serta 

memaparkan hasil penelitian terhadap tradisi pembacaan tiga surat pilihan 

yaitu surat Yasin, surat al-Waqiah dan surat al-Mulk sebelum memulai 

kegiatan belajar mengajar di MTs. Al-Ulum yang mana peneliti akan 

melihat bagaimana praktik dari tradisi tersebut serta pemaknaan terhadap 

tradisi tersebut di lingkungan MTs. Al-Ulum. 

 

 

 

                                                             
11 Ujang Yana, “Pembacaan Tiga Surat Al-Qur’an Dalam Tradisi Tujuh Bulanan (Di 

Masyarakat Selandaka, Sumpiuh, Banyumas)”, Skripsi Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014. 
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E. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori seorang 

antropolog yang bernama Clifford Geertz khususnya teori antropologi 

interpretatif sebagai alat bantu penulis dalam usaha menyelesaikan 

penelitian ini. Teori antropologi interpretatif sangat terfokus terhadap 

miniatur-miniatur etnografis, subjek-subjek berskala kecil seperti halnya 

klan, suku atau desa yang sistem budayanya dapat dirancang didalam 

karakteristik yang rinci dan mengamati perbedaan suatu fakta yang 

terdapat dalam sebuah kebudayaan.12 Pendapat Geertz etnografi dan 

antropologi harus selalu melakukan pendeskripsian secara mendalam, 

bukan hanya menggambarkan struktur sebuah suku atau klan semata serta 

segala unsur yang terdapat dalam sebuah ritual. Akan tetapi etnografi dan 

antropologi memiliki tugas yang paling utama yaitu mencari makna, 

menemukan maksud dibalik apa yang telah dilakukan oleh seseorang, 

makna yang ada di balik seluruh kehidupan dan pemikiran ritual, struktur 

dan kepercayaan mereka.13 

Yang berkenaan dengan budaya, Geertz menggambarkan 

kebudayaan sebagai “susunan arti” atau ide atau simbol-simbol yang mana 

menjadi tempat orang meneruskan pengetahuan mereka tentang kehidupan 

dan mengekspresikan sikap mereka melalui simbil-simbol tersebut. 

Sementara itu Geertz juga berpendapat bahwa agama merupakan sebuah 

sistem budaya. Agama menurut Geertz adalah (1) sebuah sistem simbol 

                                                             
12 Daniel L. Pals, Seven Theoris of Religion, terj. Ali Noer Zaman (Yogyakarta: Qalam, 

2001), hlm. 410. 
13Daniel L. Pals, Seven Theoris of Religion, terj. hlm. 408-409. 
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yang berperan untuk (2) menumbuhkan dan membangun suasana hati 

beserta motivasi yang sangat kuat, mudah menyebar dan tidak mudah 

hilang dalam benak seseorang (3) dengan cara membuat konsepsi umum 

dalam kehidupan (4) memposisikan konsepsi tersebut kepada pancaran 

faktual (5) yang pada akhirnya perasaan dan motivasi tersebut akan 

nampak di dalam sebuah realitas yang sangat unik.14 

Pertama, yang dimaksud Geertz dengan “sistem simbol” adalah 

segala sesuatu yang memiliki peran membawa serta menyampaikan suatu 

ide kepada orang. Hal yang paling penting dari sebuah ide disini adalah 

ide tersebut milik publik bukan semata-mata merupakan masalah pribadi. 

Kedua, simbol-simbol ini dapat “menciptakan perasaan hati beserta 

motivasi yang sangat kuat, mudah menyebar dan tidak mudah hilang 

dalam benak seseorang” dalam hal ini bisa dikatakan agama menyebabkan 

seseorang ingin melakukan sesuatu dan merasakan sesuatu. Tentunya 

dalam motivasi ini seseorang akan memiliki tujuan tertentu, dia akan 

diarahkan oleh seperangkat nilai yang abadi yang sangat berarti bagi 

seseorang tersebut, baik nilai yang mereka anggap baik maupun buruk 

bagi dirinya. Ketiga, perasaan tersebut muncul dikarenakan agama 

memiliki peranan yang sangat penting. Suasana hati ini muncul 

dikarenakan agama membuat sebuah konsep yang berkenaan dengan 

tatanan kehidupan yang umum. Pada satu sisi berdiri serangkaian suasana 

hati dan motivasi yang dibimbing oleh moral ideal. Yang pada waktu 

                                                             
14Daniel L. Pals, Seven Theoris of Religion, terj. Ali Noer Zaman (Yogyakarta: Qalam, 

2001), hlm. 413-414. 
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bersamaan keduannya terdapat pada inti agama. Kemudian Geertz 

meringkas kedua hal tersebut menjadi dua tema; pandangan hidup dan 

“etos” pada ide-ide konseptual dan kecenderungan perilaku. Keempat, 

agama menuangkan konsep-konsep tersebut kepada pancaran faktual. 

Singkat kata bahwa agama menandai suatu wilayah kehidupan yang 

memiliki status khusus. Agama membentuk tatanan kehidupan sekaligus 

menempatkan posisinya secara istimewa dalam tatanan tersebut. Kelima, 

dari perasaan dan motivasi tersebut akan terlihat sebagai realitas yang 

unik. Hal yang menjadi pembeda antara agama dan sistem budaya yang 

lain adalah simbol-simbol yang terdapat dalam agama menyatakan kepada 

kita bahwa terdapat sesuatu yang “benar-benar riil” yang lebih penting dari 

segala sesuatu.15 

Teori ini penulis anggap sangat cocok dan tepat untuk digunakan 

dalam penelitian ini. Yang dapat berguna menggali mengenai pemaknaan 

sebuah tradisi. Dalam hal ini perihal pemaknaan tradisi pembacaan tiga 

surat pilihan sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di MTs. Al-

Ulum menurut tenaga pengajar serta menurut siswa-siswi MTs. Al-Ulum. 

  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan yang 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mendeskripsikan 

                                                             
15 Daniel L. Pals, Seven Theoris of Religion, terj. Ali Noer Zaman (Yogyakarta: Qalam, 

2001), hlm. 414-417. 
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pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman 

hidup mereka terkait dengan konsep dan fenomenanya. Dari pendekatan 

ini bertujuan untuk mereduksi pengalaman individu pada sebuah fenomena 

yang menjadi deskripsi tentang esensi universal.16 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi 

dikarenakan tradisi pembacaan tiga surat pilihan sebelum memulai 

kegiatan belajar mengajar di MTs. Al-Ulum merupakan sebuah fenomena 

tradisi yang dilakukan oleh seluruh siswa-siswi MTs. Al-Ulum. Dalam 

penelitian ini akan dideskripsikan serta diteliti secara mendalam lalu 

disimpulkan dari pengalaman peserta dari tradisi tersebut.  

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MTs. Al-Ulum yang merupakan 

lembaga pendidikan belajar yang setara dengan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), yang berada di Desa Dadapan, Kecamatan Wajak, 

Kabupaten Malang, Jawa Timur Kode Pos 65173. Penulis beranggapan 

bahwasannya lokasi tersebut sangat tepat untuk dijadikan tempat 

penelitian living Qur’an yang berkaitan dengan sebuah tradisi pembacaan 

tiga surat pilihan sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di MTs. Al-

Ulum yang mudah untuk dijangkau oleh penulis serta diizinkan oleh 

pengurus dan tenaga pengajar untuk melakukan sebuah penelitian. 

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis dimulai pada bulan 

Maret 2019, lalu kemudian dilanjutkan kembali pada bulan Mei 2019 

                                                             
16 John Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2015), hlm. 105. 
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sampai dengan selesai. Waktu tersebut bersamaan dengan waktu penulis 

mengumpulkan data serta berpartisipasi langsung dalam kegiatan 

dilaksanakannya tradisi pembacaan tiga surat pilihan sebelum memulai 

kegiatan belajar mengajar di MTs. Al-Ulum. 

3. Subjek Penelitian dan Sumber Data  

Subjek penelitian yang menjadi informan serta menjadi sumber 

data dalam penelitian ini adalah (Kepala Sekolah MTs. Al-Ulum) selaku 

Kepala Sekolah MTs. Al-Ulum. Selain itu, terdapat para tenaga pengajar 

di MTs. Al-Ulum, dan subjek penelitian selanjutnya adalah para siswa-

siswi MTs. Al-Ulum pada umumnya. 

Mengenai sumber data yang penulis gunakan dalam menyusun 

laporan hasil penelitian living Qur’an ini akan dibagi menjadi dua yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer 

penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dengan fenomena adanya 

tradisi pembacaan tiga surat pilihan sebelum memulai kegiatan belajar 

mengajar oleh seluruh siswa-siswi di MTs. Al-Ulum. Sebagaimana tradisi 

tersebut membaca tiga surat pilihan di dalam al-Qur’an yang dipilih dan 

dibaca setiap harinya sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, hal-hal 

yang sangat berkaitan dengan tradisi tersebut, Kepala Sekolah MTs. Al-

Ulum beserta jajaran pengajar di lingkungan MTs. Al-Ulum serta seluruh 

pelaku tradisi dari kalangan siswa-siswi MTs. Al-Ulum. 

Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah buku-buku yang membahas atau berkaitan dengan living Qur’an, 
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keutamaan membaca dan keistimewaan surat-surat tertentu dalam al-

Qur’an, tradisi yang berkembang di masyarakat serta hal-hal yang 

memiliki kaitan erat dengan MTs. Al-Ulum. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini usaha pengumpulan data yang  peneliti 

lakukan untuk  memperoleh data tersebut dengan melakukan tiga teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 

a. Observasi  

Langkah awal dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi 

untuk mengamati objek penelitian secara langsung. Dengan cara ikut 

berpartisipasi secara langsung serta ikut dalam serangkaian tradisi kegiatan 

tersebut. Sedangkan objek penelitian ini ialah tradisi pembacaan tiga surat 

pilihan sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di MTs. Al-Ulum 

Desa Dadapan, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Setelah itu peneliti 

mencoba melebur ke dalam kehidupan masyarakat untuk mengumpulkan 

data dengan cara membangun rapport  yang dapat diartikan sebagai jarak 

ideal peneliti dengan orang-orang atau masyarakat yang akan diteliti. 

17Dalam perihal ini adalah seluruh hal yang berkaitan dengan kehidupan 

pengurus, tenaga kerja dan siswa –siswi di MTs. Al-Ulum. 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu teknik pokok dalam penelitian 

kualitatif. Dalam wawancara peneliti harus bisa membuat rumusan 

                                                             
17 Moh Soehadha, Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama 

(Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga,2012), hlm. 110. 
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pertanyaan meskipun tidak tertulis namun selalu berdasarkan pada tujuan 

penelitian yang bersifat baku sehingga tetap bersifat ilmiah.18 

Dalam penelitian ini akan menggunaka dua model wawancara 

yaitu wawancara (umum) dan wawancara mendalam. Wawancara umum 

dilakukan untuk menggali data yang sifatnya umum untuk kepentingan 

analisis yang sifatnya deskriptif semata. Wawancara ini dilakukan 

terhadap informan yang awam terhadap persoalan yang dijadikan materi 

wawancara, namun ia terlibat secara langsung maupun tidak langsung 

dengan materi wawancara tersebut.  

Sedangkan wawancara mendalam (indepth interview) merupakan 

wawancara yang dilakukan untuk menggali data yang berasal dari seorang 

informan kunci (key informan) menyangkut data pengalaman individu atau 

hal-hal khusus dan sangat spesifik. Biasanya informan seperti ini 

merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam persoalan dan 

dianggap ahli terhadap persoalan penelitian.19 Wawancara dalam 

penelitian ini akan dilakukan terhadap beberapa informan yang menjadi 

subjek penelitian dalam usaha mendapatkan sumber data yang berkaitan 

dengan penelitian yang meliputi; kepala sekolah, tenaga pengajar serta 

siswa-siswi MTs. Al-Ulum. 

 

                                                             
18 Moh Soehadha, Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama, hlm. 112-

113. 
19 Moh Soehadha, Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama 

(Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga,2012), hlm. 114-115. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan teknik pengumpulan 

data-data yang diperoleh dari sumber data. Beberapa data yang memiliki 

kaitan dengan penelitian ini merupakan dokumen yang terdapat di MTs. 

Al-Ulum ataupun yang tidak ada di lembaga tersebut sehingga penulis 

dapat mengolah data tersebut secara mandiri guna melengkapi dokumen 

yang tidak ada di MTs. Al-Ulum. Diantara dokumen data yang sangat 

diperlukan meliputi sejarah dan profil lengkap dari MTs. Al-Ulum, 

Kepengurusan yang berada di dalamnya, Tenaga pengajar, Siswa-Siswi 

dan lain sebagainya. Serta dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan 

literature yang memiliki kaitan dengan tema penelitian ini. 

5. Analisis Data  

Analisis data pada penelitian ini dilakukan setiap saat ketika proses 

penelitian berlangsung. Proses analisis data dalam penelitian ini bersifat 

siklus atau melingkar dan interaktif dilaksanakan selama proses 

pengumpulan data.20 Proses ini akan berlangsung hingga peneliti selesai 

melakukan penelitian serta mendapatkan data-data yang dibutuhkan di 

tempat penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif, 

dimana analisis data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman 

terhadap sebuah fokus kajian yang kompleks, dengan cara memisahkan 

tiap-tiap bagian dari keseluruhan fokus yang dikaji atau memotong tiap-

                                                             
20 Moh Soehadha, Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama, hlm. 129. 
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tiap adegan atau proses dari kejadian social atau kebudayaan yang sedang 

diteliti, dengan harapan penelitian ini dapat menggambarkan secara detail 

dan menyeluruh dari kejadian tersebut.21 Selain menggunakan analisis 

deskriptif dalam penelitian ini juga menggunakan analisis eksplanasi 

(penjelasan) untuk menyediakan informasi, penjelasan, alasan-alasan dan 

pertanyaan-pertanyaan mengapa sesuatu hal itu bisa terjadi. Supaya 

analisis data dalam penelitian ini bukan hanya menjelaskan tentang 

deskripsi tradisi yang terjadi yang meliputi sejarah dan latar belakangnya 

tetapi juga dapat memberikan gambaran tentang konteks sosial yang 

melatarbelakangi adanya tradisi tersebut.22 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Penyusunan sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah 

supaya tujuan penelitian tercapai dengan benar dan tepat. Sehingga dapat 

diketahui deskripsi secara akurat dari isi pembahasan skripsi. Secara 

umum sistematika pembahasan ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu, 

pembukaan, pembahasan dan penutup.  

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam pendahuluan ini 

memuat mengenai latar belakang masalah penelitian, sehingga dapat 

dikatakan penting penelitian ini dilakukan. Rumusan masalah yang 

menjadikan pokok pertanyaan dalam penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang menjadi alat bantu 

                                                             
21 Moh Soehadha, Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama 

(Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga,2012), hlm. 134. 
22 Moh Soehadha, Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama, hlm. 135. 
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mengerjakan penelitian ini, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua membahas mengenai gambaran umum pembacaan al-

Qur’an. Diantaranya akan membahas mengenai keutamaan membaca al-

Qur’an beserta adab membacanya dan tidak lupa akan dibahas mengenai 

fadhilah dari pembacaan al-Qur’an. 

Bab ketiga akan membahas hal-hal yang berkenaan mengenai 

lokasi penelitian meliputi sejarah berdiri beserta profil MTs. Al-Ulum baik 

dari segi letak geografis, fasilitas, biografi pendiri, tenaga pengajar dan 

gambaran secara umum masyarakat yang berada di sekitar MTs. Al-Ulum. 

Pembahasan ini sangatlah penting agar mengetahui detail MTs. Al-Ulum 

secara utuh dan benar serta menjawab rumusan masalah pertama dalam 

penelitian ini, yaitu tentang tradisi pembacaan tiga surat pilihan sebelum 

memulai kegiatan belajar mengajar di MTs. Al-Ulum yang mencakup 

perihal deskripsi, sejarah, waktu dan praktik, latar belakang dipilihnya tiga 

surat dalam tradisi tersebut beserta keunikan yang terdapat di dalam tradisi 

tersebut. Pembahasan ini sangatlah penting dikarenakan berkaitan dengan 

objek penelitian dan pokok kajian dalam penelitian ini. 

Bab keempat akan berusaha memaparkan jawaban atas rumusan 

masalah yang kedua, yang akan membahas makna tradisi pembacaan tiga 

surat pilihan sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di MTs. Al-

Ulum. Dalam bab ini akan dibahas mengenai al-Qur’an dalam pandangan 

tenaga pengajar dan siswa-siswi di MTs. Al-Ulum. Kemudian diuraikan 



21 
 

 

mengenai pemaknaan perilaku tradisi tersebut dengan menggunakan teori 

Clifford Geertz yaitu teori antropologi interpretatif. 

Bab kelima merupakan akhir dari penelitian ini yang akan 

memaparkan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah selesai dan menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Tradisi pembacaan tiga surat pilihan sebelum memulai kegiatan 

belajar mengajar di MTs. Ulum di Desa Dadapan Kecamatan Wajak 

Kabupaten Malang, merupakan agenda kegiatan wajib yang setiap harinya 

dilaksanakan oleh siswa-siswi MTs. Al-Ulum sebelum memulai kegiatan 

belajar di sekolah.  

Tradisi pembacaan tiga surat pilihan ini merupakan suatu hasil 

pemahaman para siswa-siswi terhadap keterangan yang diberikan oleh 

KH. Sirajuddin Abbas selaku penggagas sekaligus kepala sekolah beserta 

para dewan guru, yang muaranya berasal dari hadits-hadits atau dari 

keterangan ayat suci al-Qur’an. Terutama pemahaman mengenai 

pentingnya menuntut ilmu, sehingga sangat mulia sekali apabila diawali 

dengan kegiatan positif terutama membaca al-Qur’an. 

Tradisi pembacaan tiga surat pilihan sebelum memulai kegiatan 

belajar mengajar yang ada di MTs. Al-Ulum ini bermula pada medio tahun 

2000 yang digagas langsung oleh KH. Sirajuddin Abbas, yang pada 

mulanya tradisi ini hanyalah kegiatan rutin sholat dhuha berjama’ah yang 

kemudian dipadukan atau ditambah dengan pembacaan tiga surat pilihan 

tersebut. Tradisi ini harus diikuti oleh seluruh siswa-siswi MTs. Al-Ulum.  

86 
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Seiring berjalannya waktu dan perkembangan dari tradisi tersebut, 

tradisi ini dilaksanakan di masjid Al-Munawaroh Desa Dadapan, dimana 

ketiga surat yang dibaca adalah surat Yaasin, al-Waqiah dan al-Mulk. 

Sebelum pelaksanaannya semua siswa-siswi harus membersihkan diri dan 

dalam keadaan suci yang langsung dilanjutkan dengan prosesi tawasul, 

pembacaan bacaan-bacaan sholawat lewat pengeras suara, dilanjutkan 

dengan mendirikan sholat dhuha berjama’ah dan yang terakhir pembacaan 

ketiga surat pilihan tersebut. 

Selanjutnya yang berkenaan dengan makna tradisi pembacaan tiga 

surat pilihan sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di MTs. Al-

Ulum jika dipahami menggunakan teori Clifford Geertz yaitu teori 

antropologi interpretatif dapat dikatakan bahwa tradisi tersebut 

memberikan suatu sistem simbol. Simbol tersebut adalah ketiga surat 

pilihan yang dibaca dalam tradisi ini. Yaitu surat Yaasin, al-Waqiah dan 

al-Mulk, dimana setiap surat-surat pilihan tersebut memiliki keutamaan-

keutaman sendiri-sendiri. Ketiga surat tersebut memberikan ide-ide kepada 

siswa-siswi Mts. Al-Ulum berupa pengetahuan mengenai faedah dan 

fadhilah dari ketiga surat tersebut. Dimana ide-ide tersebut mereka ketahui 

dari kegiatan belajar mengajar di sekolah khususnya pemahaman yang 

diberikan oleh KH. Sirajuddin Abbas. Ide-ide ini yang terpenting tidak 

bersifat privasi atau individu. Akan tetapi bersifat umum atau publik. 

Sehingga seluruh partisipan melaksanakan kegiatan tradisi ini dipengaruhi 

oleh simbol itu sendiri. 

87
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Pemahaman dan pengetahuan seluruh siswa-siswi MTs. Al-Ulum 

terhadap simbol-simbol tersebut yang semuanya bersumber dari al-Qur’an 

dan Hadits mempunyai makna yang sangat mendalam dalam pribadi 

masing-masing siswa-siswi MTs. Al-Ulum. Sehingga menciptakan atau 

menumbuhkan perasaan dan motivasi yang kuat dan mudah menyebar dan 

tidak mudah hilang dalam benak individu para siswa-siswi Al-Ulum yang 

melekat dalam hati dan pikiran setiap individunya. Hal inilah yang selalu 

mendorong pribadi mereka untuk selalu giat dan bersemangat dalam 

mengikuti prosesi pembacaan tiga surat pilihan sebelum memulai kegiatan 

belajar mengajar di MTs. Al-Ulum. 

Seluruh siswa-siswi ini dimasuki oleh desakan realitas riil dalam 

kesehariannya. Perasaan dan motivasi yang mereka rasakan dalam 

melaksanakan tradisi ini sama halnya dengan pemahaman mereka terhadap 

faedah dan fadhilah ketiga surat pilihan tersebut. Mereka merasakan suatu 

pengalaman hidup (etos) yang memiliki hubungan dengan pandangan 

hidup yang mereka anut. Dimana apabila kita rutin dan bersungguh-

sungguh melaksanakan tradisi pembacaan ketiga surat pilihan tersebut, 

akan menjadikannya siswa-siswi yang baik yang selalu taat terhadap 

peraturan yang telah disusun untuk diterapkan di lingkungan MTs. Al-

Ulum, khususnya harapan yang berkaitan langsung dengan faedah dan 

fadhilah dari ketiga surat pilihan tersebut. Selain harapan-harapan diatas, 

ada harapan lain yang mungkin tidak memiliki kaitan secara langsung 

dengan harapan-harapan di atas. Semisal harapan untuk selalu dekat 
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dengan al-Qur’an, dapat mendo’akan sanak saudara yang telah meninggal 

dunia, diberikannya kelancaran dalam belajar di sekolah, sebagai media 

dakwah kepada masyarakat, dilapangkan rizki yang halal serta 

diberikannya keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Hal inilah 

yang menjadi indikasi bahwasannya pemahaman terhadap keutamaan yang 

dapat diraih dari pengamalan ketiga surat pilihan tersebut telah menjadi 

kepercayaan di benak seluruh siswa-siswi MTs. Al-Ulum, bukan hanya 

perorangan melainkan secara publik keseluruhan para siswa-siswi. 

Akhirnya tradisi ini terlihat sebagai realitas yang unik yang berbeda 

dengan yang ada di lembaga-lembaga pendidikan yang setingkat atau 

setara dengan MTs. Al-Ulum. 

Rekomendasi penulis atas tradisi ini adalah perlu sebuah langkah 

tegas dari semua elemen di lingkungan MTs. Al-Ulum untuk terus 

berusaha menjaga keberlangsungan tradisi ini. Supaya pelaksanaannya 

dapat secara terus menerus dari generasi ke generasi selanjutnya hingga 

kapanpun itu. Karena dalam tradisi ini banyak terkandung nilai-nilai 

positif, baik dari nilai-nilai keagamaan dan tatanan sosial para partisipan 

selama berada di lingkungan MTs. Al-Ulum. Sehingga harapan besar 

nantinya semua pelaku tradisi ini bisa konsisten melaksanakan tradisi 

pembacaan surat pilihan tersebut meski sudah keluar atau lulus dari MTs. 

Al-Ulum. 
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B. Saran 

Dalam penulisan penelitian living Qur’an yang penulis susun ini, 

penulis pribadi mengkaji mengenai adanya tradisi pembacaan tiga surat 

pilihan sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di MTs. Al-Ulum di 

Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Penulis meyakini 

masih banyak sekali didapati kesalahan dan kekurangan dalam 

penulisannya. Maka dari itu, penulis pribadi sangat mengharapkan kritik, 

masukan serta saran yang membangun untuk dapat dijadikan sarana 

membangun diri pribadi penulis agar bisa lebih baik lagi dalam penulisan-

penulisan selanjutnya. 
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

A. Kepada tenaga pengajar serta siswa-siswi di MTs. Al-Ulum 

1. Pengertian singkat mengenai al-Qur’an 

a. Apa yang dimaksud dengan al-Qur’an? 

b. Bagaimana pandangan anda mengenai al-Qur’an? 

2. Terkait tradisi pembacaan tiga surat pilihan sebelum memulai kegiatan 

belajar mengajar di MTs. Al-Ulum (Sejarah, Perkembangan, Praktik, 

Tujuan dan Harapan) 

a. Bagaimana sejarah diadakannya praktik pembacaan tiga surat 

pilihan sebelum memulai KBM di MTs. Al-Ulum? 

b. Bagaimana perkembangan praktik tradisi tersebut sampai saat ini? 

c. Bagaimana sistem atau praktik kegiatan pembacaan tiga surat 

pilihan tersebut sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di 

MTs. Al-Ulum?  

d. Apa tujuan dari kegiatan tersebut? 

e. Bagaimana pandangan anda sebagai tenaga pengajar mengenai 

tradisi tersebut? 

f. Motivasi (harapan) dan tujuan apa yang membuat anda megadakan 

acara pembacaan tiga surat pilihan tersebut sebelum memulai 

kegiatan belajar mengajar? 

g. Apa yang menarik/unik dari kegiatan tersebut? 

h. Bagaimana partisipasi dari para siswa dan siswi terhadap kegiatan 

tersebut? 

93 



30 
 

 

i. Sejauh mana peran tenaga pengajar dalam kegiatan tersebut? 

j. Bagaimana sikap para siswa dan siswi terkait dengan kegiatan 

tersebut? 

k. Adakah pihak yang secara khusus menangani kegiatan tersebut? 

l. Bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut dari tahun ke tahun atau 

generasi ke generasi? 

m. Adakah perubahan maupun pergeseran yang terjadi dalam tradisi 

tersebut hingga saat ini? 

n. Bagaimana kegiatan tersebut berkembang? 

o. Siapakah yang berperan dalam pengembangan tradisi tersebut? 

p. Apa faktor yang mempengaruhi perkembangan tradisi tersebut? 

q. Bagaimana upaya untuk menjaga dan melestarikan tradisi tersebut? 

A. Perihal Mts. Al-Ulum 

1. Sejarah Berdirinya MTs. Al-Ulum 

a. Pada tahun berapakah MTs. Al-Ulum ini diberdirikan? 

b. Siapakah pendiri awal dari lembaga MTs. Al-Ulum? 

c. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya MTs. Al-Ulum? 

d. Apa yang menjadi visi dan misi dari MTs. Al-Ulum? 

2. Struktur dan jumlah guru beserta siswa-siswi MTs. Al-Ulum 

a. Bagaimana struktur tenaga pengajar di MTs. Al-Ulum saat ini? 

b. Berapa jumlah siswa dan siswi di MTs. Al-Ulum saat ini? 

3. Fasilitas dan kegiatan-kegiatan yang ada di MTs. Al-Ulum 

a. Apa saja fasilitas yang berada di MTs. Al-Ulum? 
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b. Kegiatan apa saja yang menjadi kewajiban bagi siswa dan siswi di 

MTs. Al-Ulum?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 



32 
 

 

DATA INFORMAN 

1. Nama : Bapak KH. Sirajuddin Abbas, S.Pd.I 

Alamat : desa Dadapan 

Umur : 60 tahun 

Sebagai : Kepala Sekolah MTs Al-Ulum tahun (2002 – 2019) 

2. Nama : Fahrurrosi, S.Pd.I 

Alamat : desa Dadapan 

Umur : 30 tahun 

Sebagai : Operator Sekolah 

3. Nama : Bapak Supriadi, S.Pd.I 

Alamat : desa Dadapan 

Umur : 47 tahun 

Sebagai : Wakil Kepala Kurikulum 

4. Nama : Bapak Drs. Moh. Sipak 

Alamat : desa Dadapan 

Umur : 52 tahun 

Sebagai : Guru sekaligus wali kelas 2 MTs Al-Ulum 

5. Nama : Ibu Dra. Siti Ning Umamah 

Alamat : desa Dadapan 

Umur : 51 tahun 

Sebagai : Guru sekaligus wali kelas 3 MTs Al-Ulum 

6. Nama : Manda Amalia Putri 

Alamat : desa Dadapan 
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Umur : 13 tahun 

Sebagai : siswi kelas VII 

7. Nama : Muhammad Bagus Ariyo Setyawan 

Alamat : desa Dadapan 

Umur : 15 tahun 

Sebagai : siswa kelas IX 

8. Nama : Faridatul Munawaroh Romadoni 

Alamat : desa Dadapan 

Umur : 15 tahun 

Sebagai : siswi kelas IX 

9. Nama : Nurul Hafidzotul Amalia 

Alamat : desa Blayu 

Umur : 13 tahun 

Sebagai : siswi kelas VII 

10. Nama : Rifa Amelia 

Alamat : desa Dadapan 

Umur : 14 tahun 

Sebagai : siswi kelas VIII 

11. Nama : Nur Fitria 

Alamat : desa Pagergunung 

Umur : 13 tahun  

Sebagai : siswi kelas VII 
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CURRICULUM VITAE 

 

Nama  : Khorid Iqbal Amalyn 

TTL  : Malang, 18 Februari 1994 

NIM  : 13530116 

Jurusan : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam 

Alamat asal : Desa Dadapan, RT.03 RW.01, Kecamatan Wajak, Kabupaten 

Malang. 

Alamat Jogja : Jln. Timoho 2, gang Alamanda No 242, Umbulharjo, Yogyakarta 

Hp/Email : 0877-5201-6812/khoridiqbalamalyn18@gmail.com 

Orang Tua 

Ayah  : Drs. Moh. Sipak 

Ibu  : Dra. Siti Ning Umamah 

Pendidikan Formal : 

Asal Sekolah Tahun 

RA Darul Ulum 1998-2000 

SDN Dadapan 2 2000-2006 

SMP Tahfidz PP. Al-Amien Prenduan 2006-2009 

SMA Tahfidz PP. Al-Amien Prenduan 2009-2012 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013-2020 

 

Pengalaman Organisasi : 

Organisasi Jabatan  Tahun 

Forum Komunikasi Mahasiswa 

Tafsir Hadis Indonesia 
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Wilayah 

Jawa Tengan 

dan DIY 

2015-2017 

Himpunan Mahasiswa Program Studi Ketua 2016-2018 
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Ilmu al-Qur’an dan Tafsir 

Ikatan Keluarga Besar Al-Amien 

Korda Yogyakarta 

Ketua  2015-2018 
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a. Foto Profil Sekolah MTs Al-Ulum 

 

 

Gambar 1 

MTs Al-Ulum Sebelum Direnovasi 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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Gambar 2 

Foto Bapak Sirajuddin Abbas, S.Pd.I dan MTs Al-Ulum Setelah Direnovasi 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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b. Praktik Pembacaan Tiga Surat Pilihan di Masjid Al-Munawarah 

 

 

Gambar 3 

Pembacaan Tiga Surat Pilihan di Masjid Al-Munawarah 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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