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1.   Alif  Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan  

2.   Ba   B  Be  

3.   Ta  T  Te  

4.   a    es (dengan titik di atas)  

5.   Jim  J  Je  

6.   a    ha (dengan titik 
dibawah)  

7.   Kha  Kh  ka dan ha  
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08.       koma terbalik (di atas)  

09.   Gain  G  Ge  

21.    F  Ef  

20.   Qaf  Q  Qi  

22.   Kaf  K  Ka  

23.   Lam  L  El  

24.   Mim  M  Em  

25.   Nun  N  En  

26.   Wawu  W  We  

27.    H  Ha  
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29.    Y  Ye  
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C. VOKAL PANJANG:  
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Mati  
Ditulis        

 
Hak m  

 
Dlammah + 
wawu mati  

Ditulis      
 

Fur d  

  
  

D. Vokal rangkap:  
  Ditulis      Bainakum  

 mati     
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Fathah + wawu 
mati  

Ditulis     
 

Qaul  
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ABSTRAK 

Berbagai tradisi yang ada di masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia 
tanpa ada paksaan dan dilakukan secara sengaja termasuk tradisi membaca, tahlil dan 
termasuk juga pembacaan ratib, pembacaan tersebut melahirkan keyakinan beberapa 
manfaat seperti menentramkan hati, sebagai obat dan lain sebagainya. Pembacaan 
ratib lazim dibaca setiap satu minggu sekali di pondok pesantren atau majlis dzikir 
akan tetapi berbeda dengan di Pondok Pesantren Modern Al-
Pekalongan yang melakukan pembacaan rattib setiap hari dan dibaca dua kali dalam 
sehari, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Kemudian 
peneliatian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik praktik pembacaan ratib di 
Pondok Pesantren Modern Al- , memberikan penjelasan mengenai ratib yang 
ada di lingkungan Pondok Pesantren Modern Al-  dan memberikan 
pustaka untuk kebutuhan akademik. Pertanyaan yang ingin dijawab melalui 
penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kaerakteristik praktik pembacaan ayat-ayat al-
Qur an dalam Ratib di Pondok Pesantren Modern Al-  (2) 
Apa makna dan tujuan pembacaan ayat-ayat al-Qur an dalam Ratib bagi para santri 
di Pondok Pesantren Modern Al- . 
 

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang 
menggunakan metode deskriptif kualitatif sekaligus mengamati pembacaan ayat-ayat 
al-Qur an yang terkandung di dalamnya. Penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Mengenai analisis data yang 
digunakan pada skripsi ini adalah deskriptif analitif, hal ini bertujuan agar 
mengetahui alasan pembacaan ayat-ayat al-Qur an dalam Ratib dan mencapai 
pemahaman terhadap hasil penelitian secara komprehensif. Sedangkan sudut yang 
digunakan penulis ialah teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim. 

 
Temuan penelitian ini, menunjukkan bahwa rutinan Ratib sangat relevan 

karena dengan basis yang diterapkan di Pondok Pesantren Modern Al-
Pekalongan yaitu al- , kemudian untuk prakteknya ada beberapa perbedaan 
dengan yang dilakukan di pondok pesantren atau majelis yang lain yaitu dilakukan 
secara rutin setiap hari dua kali dan jika dilihat dari makna pembacaan ayat-ayat al-
Qur an dalam rutinan Ratib di Pondok Pesantren Pondok Pesantren Modern Al-

berdasarkan teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim 
ada tiga kategori makna, yaitu makna obyektif sebagai bentuk ketaatan santri dan 
pengasuh, makna ekspresive sebagai. Serta makna dokumenter sebagai suatu bnetuk 
melanjutkan tradisi dan menimbulkan sikap kedisiplinan. 

. 
Kata Kunci: Rutinan, Ratib, ayat-ayat 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Ibadah Utama setelah ibadah wajib yang diyakini umat islam adalah 

membaca al-

sebagai amalan untuk zikir. Pemahaman mengenai al- nya 

memiliki ragam yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan individu. Hal tersebut 

juga melahirkan perilaku yang beragam sebagai penafsiran al- -

praktik kehidupan baik pada dataran teologi, filosofis, psikologi, maupun kultural. 

Penafsian personal yang diungkapkan dan dikomunikasikan secara verbal maupun 

tindakan dapat mempengaruhi individu lain sehingga terbentuk kesadaran bersama 

dan pada taraf tertentu melahirkan tindakan kolektif serta terorganisasi1. Sebagai 

contoh pembacaan ayat al- Ratib di Pondok Pesantren Modern 

Al-  Buaran Pekalongan. 

Al- rupakan kitab suci yang dibaca, diyakini, dikaji, dan 

diamalkan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kunci kebahagiaan akhirat, itulah 

hal yang mendasari al-

Selain sebagai pedoman umat manusia, al-

dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, seperti dalam Q.S. Yunus/10:57. 

               

                                                 
1 Muhammad, Mengungkapkan Pengalan Muslim Berinteraksi dengan al-  dalam 

Sahiron Syamsuddin (ed), (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 12. 
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Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan 

petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. 

Ratib secara Bahasa berasal dari Bahasa Arab yang artinya teratur. Dalam 

tasawuf kata ratib digunakan sebgai suatu bentuk zikir yang dipakai seorang guru 

tarikat atau ulama untuk dibaca pada waku tertentu oleh seseorang maupun beberapa 

orang dala 2 

Seiring perkembangan zaman, kajian al-

perkembangan wilayah kajian, dari kajian teks kepada kajian sosial-budaya, yang 

kemudian sering disebut sebagai Living 

 bermula dari fenomena Al- m kehidupan sehari-hari dengan 

kata lain Al- in everyday life. yakni makna dan fungsi Al-

dipahami dan dialami masyarakat muslim pada umumnya. Fenomena masyarakat 

dengan al- a al-

-bagian tertentu dari al-

ayat- ayat al- dzikir, pengobatan, 

-

di masyarakat muslim lainya.3 

Fenomena  merupakan bentuk respon sosial suatu komunitas 

atau masyarakat tertentu dalam meresepsi kehadiran al-

                                                 
2 Sukriadi Sambas, 

Mudah Dikabulkan (Jakarta: Hikmah, 2003), hlm .137. 
 
 
3 , Syahiron Syamsuddin (ed.) (Yogyakarta: 

TH Press, 2007), hlm. 6-7. 
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sebagai contoh adalah Pondok Pesantren Modern Al-

Pondok Pesantren Modern Al- z 

al-

pondok-pondok lainnya diantaranya sistem pembinaan menggunakan yayasan, 

mengutamakan kualitas dan kuantitas, santri mampu menghafal satu juz perbulan dan 

dapat di simak oleh pengasuhnya, kemudian pondok pesantren ini tidak melupakan 

budaya pondok pesantren kitab atau salafiah misalnya setiap sore terdapat madrasah 

madrasah diniah yang mengunakan kitab salaf atu sering disebut kitab kuning, dan 

memiliki tradisi membaca dzikir ratib, dzikir ratib yaitu kumpulan lafadz ayat Al-

Quran, dzikir dan doa yang disusun sedemikian rupa dan dibaca secara rutin dan 

teratur. Boleh dibilang bahwa ratib itu artinya adalah kumpulan doa dan dzikir yang 

dibaca rutin. 

Menurut Habib Mundzir, pimpinan majelis Rasulullah, karena kumpulan 

doa ini semakin menyebar dan meluas, dan memang dibaca secara 

berkesinambungan, maka digelari Ratib, lalu dialek kita menamakannya ratiban, doa 

ratib, ratib haddad, ratib alatas dan gelar-gelar lainnya. Padahal mereka yang 

merangkumnya tidak menamakannya demikian, namun bahasa sebutan dari waktu ke 

waktu yang menamakannya dengan nama itu. Kebiasaan membaca ratib al athas 

setelah sholat magrib dan ratib al hadad setiap selesai sholat shubuh secara besama-

sama dan dipimpin langsung oleh pengasuh atau pengurus pondok pesantren. 

Tradisi pembacaan dzikir ratib dua kali sehari merupakan kegiatan ibadah 

arapkan barakah 

dari bacaan tersebut. Berangkat dari fenomena ini, penulis tertarik untuk meneliti 
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-Ayat Al- Ratib

terdorong untuk lebih tahu tentang dalil, penerapan dan makna tradisi pembacaan 

dzikir ratib yang diterapkan di Pondok Pesantren Modern Al-

Pekalongan. Bagi penulis, fenomena ini menarik untuk dikaji dan diteliti sebagai 

model alternatif bagi suatu komunitas sosial dan lembaga pendidikan untuk selalu 

berinteraksi dan bergaul dengan al- -

- al Hayy) atau al-

in everyday life. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil pokok-pokok 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kaerakteristik praktik pembacaan ayat-ayat al-Qur an dalam Ratib 

di Pondok Pesantren Modern Al- ? 

2. Apa makna dan tujuan pembacaan ayat-ayat al-Qur an dalam Ratib bagi para 

santri di Pondok Pesantren Modern Al- ? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui keunikan pembacaan dzikir Ratib di Pondok Pesantren Modern 

Al-  

2. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan tradisi pembacaan dzikir 

Ratib di Pondok Pesantren Modern Al-  

Mengetahui apa makna tradisi pembacaan dzikir Ratib di Pondok Pesantren 

Modern Al- ku tradisi yang mengikuti, 
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yaitu para santri, para pengurus, dan para pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-

    

 
D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini secara garis besar, sebagai berikut: 

1. Dari aspek akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan 

pustaka diskursus , sehingga diharapkan bisa berguna terutama 

bagi yang memfokuskan pada kajian sosiokultural masyarakat muslim dalam 

memperlakukan, memanfaatkan atau menggunakan al-  

2. Secara praktis, penelitian ini juga dimaksudkan untuk membantu 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinteraksi dengan al- 

Khususnya bagi para santri Pondok Pesantren Modern Al-

Pekalongan agar semakin menumbuhkan cinta terhadap al-

pahami dan aplikasikan dalam kehidupan. 

 
E. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka penting dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan 

persamaan yang telah ada sebelumnya. Terkait tema yang di tulis, penulis 

menemukan beberapa literatur yang memiliki relevansi, diantaranya: 

Buku yang berjudul 

Terhijab dan Mudah Dikabulkan yang diterbitkan pada tahun 2003 dan diterbitkan 

oleh penerbit hikmah, kemudian ditulis oleh Sukradi Sambas dan Tata Sukarat, 
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didalamnya membahas secara singkat tentang definisi ratib dan sedikit mengulas 

tentang Ratib Saman atau Ratib al- Hadad4 

Skripsi yang berjudul Pembacaan Ayat-Ayat Al-

Mujahadah di Pondok Pesantren al-Luqmaniyah Umbulharjo Yogyakarta karya 

Ahmad Anwar mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir fakultas 

Ushuludddin, UIN Sunan Kalijaga tahun 2014.Dalam skripsinya Ahmad Anwar 

menitik beratkan dalam alasan alasan ayat Al-

dijadikan sebagai bacaan mujahadah yang berlokasi di Pondok Pesantren al-

Luqmaniyah Umbulharjo Yogyakarta.5 

Skripsi berjudul Bacaan Ayat Al-

Lamongan Jawa Timur karya Abdul Hadi mahasiswa julusan Ilmu Al-

Tafsir fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga tahun 2015, dalam skripsinya 

membahas mengenai pemaknaan ayat-ayat al-

bagaimana kyai Fatah memaknai ayat al- m pengobatan.6 

Skripsi berjudul Pembacaan Ayat-Ayat al-

Pemilihan Kepala Desa Periode 2014-

Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang karya Muhammad Al-Fath Saladin 

                                                 
4 Sukriadi Sambas, 

Mudah Dikabulkan (Jakarta: Hikmah, 2003), hlm. 137-138. 
 
 
5 Ahmad -Ayat al-

Pesantren al-Luqm Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan 
Kaliijaga, Yogyakarta, 2014. 

 
 
6 -

Praktek Pengobatan di Desa Keben Kecamatan Turi K  Skripsi 
Fakultas Ushuluddin, 2015. 
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mahasiswa program studi Al-Qur

Kalijaga tahun 2015, dalam skripsinya berusahamemaparkan bagaimana pemaknaan 

al-

al- annya.7 

Skripsi yang berjudul Ratib Al-Hadad dalam Meningkatkan Ketenangan Jiwa 

Warga Emas di di Yayasan Al-Jenderami Dengkil Selangor Malaysia karya Azima 

Presma Vera mahasiswa Program Studi Bimbingan Program Konseling Islam 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018, 

dalam skripsinya membahs tentang ratib dalam meningkatkan ketenangan jiwa para 

pembacanya.8 

Skripsi yang berjudul Pembacaan al-

n Sunan Pandanaran 

Seleman Yogyakarta karya Vitri Nurwalin mahasiswa Program Studi Al-

Tafsir fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014, dalam 

skripsinya membahas tentang pemaknaan Pondok Pesantren Pandaran terhadap 

pembacaan ayat al- Mujahadah Salabihah 9 

                                                 
7  Muhammad Al- -Ayat al-

Pemilihan Kepala Desa Periode 2014-2019 Studi Living  
 Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 

2015. 
 
 
8 -Hadad dalam Meningkatkan Ketenangan Jiwa Warga Emas 

di di Yayasan Al-Jendera Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta, 2018. 

 
 
9 -

andanaran Sleman Yogyaka Skripsi Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014. 
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Skripsi yang berjudul Pembacaan Ayat-Ayat Al-

Ratib Al-Attas Studi Living Quran yng di lakukan di Majlis Thariq Al-Jannah 

Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umulharjo Yogyakarta karya Muyadi program 

studi Al-Quran dan Tafsir fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyarkata 

2017, didalam skripsinya tidak jauh berbeda skripsi sebelumnya tetapi yang menjadi 

pembeda didalam skripsi ini membahas ayat ayat yang ada dalam Ratib al-Attas 

dalam pembacaan ratib di Majlis Thariq al-Jannah.10 

Dari beberapa pustaka diatas belum ada yang meneliti yang spesifik di 

Pondok Pesantren Al-

penelitian mengenai pembacaan ayat-ayat al- di Pondok Pesantren Al-

Buaran Pekalongan. 

 

F. Kerangka Teori 

Penelitian pembacaan ayat-ayat al- Ratib akan 

membatasi pembahasannya pada pembacaan Ratib di lingkungan pondok pesantren 

Modern Al- Untuk Keterarahan ketajaman Analisa, teori 

yang akan digunakan dalam penelitian ini dalah teori sosiologi pengetahuan yang 

ditawarkan oleh Karl Manheim. Penulis menggunakan tori tersebut kaerena teori 

sisiologi pengetahuan yang ditawarkan oleh Karl Manheim membahas secara rinci 

perilaku (behaviour) dan makna (meaning). Oleh karena itu ketika memahami 

Tindakan sosial, seorang peneliti harus mendalami dan mengkaji perilaku eksternal 

dan makna perilaku. 
                                                 

10 -Ayat Al- -Attas Studi Living 
Quran yang di lakukan di Majlis Thariq Al-Jannah Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umulharjo 

Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017. 



9 
 

 
 

Karl Manhiem membedakannya menjadi tiga macam makna yang terkandung 

dalam Tindakan sosial yaitu makna obyektif, expressive dan documenter. Makna 

obyektif adalah makna yang ditentukan oleh konteks sosial dimana tindakan itu 

berlangsung. Makna ekspressive adalah makna yang ditunjukkan oleh actor (perilaku 

tindakan). Makna dokumenter yaitu makna yang tersirat atau tersembunyi, sehingga 

pelaku suatu tindakan tidak sepenuhnya menyadari bahwa suatu aspek yang di 

ekspresikan menunjuk pada kebudayaan secra menyeluruh. 

Gambaran secara umum mengenai fenomena sosial masyarakat muslim 

merespon al-

sahabatnya. Tradisi yang muncul adalah al- tahfidz), 

litening ( ) dan kajian tafsir disamping sebagai objek pembelajaran (sosialisasi) 

ke berbagai daerah dalam bentuk Majlis al-  sehingga al-

tersimpan di dada ( ) para sahabat. Setelah umat islam berkembang dan 

mendiami diseluruh belahan dunia, respon mereka terhadap al-

berkembang dan bervariatif, tak terkecuali oleh umat islam Indonesia.11 

kepentingan dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sehngga masyarakat lebih 

maksimal dalam mengapresiasi al-

terdapat fenomena menjadikan ayat-ayat al-

rutin setelah maghrib, sementara sebenarnyua mereka kurang memahami apa pesan 

dari al- -

                                                 
11 

is, Sahiron Syamsuddin (ed) (Yogyakrta: TH Press. 
2007), hlm. 43. 
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aca tetapi perlu perlu pengkajian dan pengalaman. Dengan 

begitu maka cara berpikir masyarakat dapat ditarik kepada cara berpikir akademik, 

berupa kajian tafsir misalnya.12 

Kemudian Living -

lebih luas daripada yang lazim saat ini, untuk dikaji dengan menggunakan perspektif 

yang juga lebih luas, lebih bervariasi. Sementara itu, mengusung pemaknaan gejala. 

Sosial-budaya ke kancah sebuah perbincangan, hal itu berarti menempatkan asumsi-

asumsi paradigma antropologi hermeneutik atau antropologi interpretif sebagai 

landasan pemikiran untuk menelaah dan memperbincangkan gejala tersebut.13 

Salah satu asumsi dasar dari paradigma antropologi interpretif adalah bahwa 

manusia adalah animal symbolicum14 atau hewan yang mampu menggunakan, 

menciptakan dan mengembangkan simbol simbol untuk menyampaikan pesan dari 

individu satu ke individu yang lain. Simbol di sini diartikan sebagai segala sesuatu 

yang dimaknai, sehingga pemaknaan merupakan proses yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia.15 Kemampuan memberikan makna inilah yang membedakan 

manusia dengan binatang, dan membuat manusia kemudian mampu berbahasa. 

Bahasa merupakan sebuah sistem pemaknaan. Bahasa sebagai perangkat simbol 

                                                 
12 , Saahiron Syamsuddin (ed) (Yogyakarta: 

TH Press, 2007), hlm 69. 
 
 
13 Heddy Shri Ahimsa- -  Beberapa Perspektif Antr

Volume 1, Mei 2012, hlm. 239. 
 
 
14 Cassirer, E., An Essay on Man, (New Haven: Yale University Press, 1945). 
 
 
15 Ahimsa-  
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berupa bunyi yang diproduksi oleh mulut manusia merupakan perangkat simbol yang 

paling fundamental dalam kehidupan manusia, lewat mana manusia memberikan 

makna terhadap dunianya. Dengan melalui bahasa manusia berinteraksi dengan 

manusia yang lain untuk memahamkan sesuatu. Dengan melalui bahasa terbangun 

kehidupan sosial dan kebudayaan. Tanpa bahasa tidak akan ada kehidupan sosial dan 

kebudayaan. Kehidupan sosial yang menghasilkan kebudayaan hanya bisa lahir 

karena adanya interaksi sosial yang simbolik, dan interaksi simbolik ini hanya dapat 

berlangsung jika ada bahasa.16 

Lalu yang dekat dengan Living Living Hadis yang hampir 

sedikit perbedaannya, secara jelas akan dibagi menjadi empat bagian yang pertama, 

living hadis hanyalah satu terminologi, bentuk konsekuensi dari perjumpaan teks 

normatif (hadis) dengan realitas ruang waktu dan lokal. Jauhnya jarak waktu antara 

lahirnya teks hadis ataupun al-

terserap dalam berbagai literatur-literatur bacaan umat Islam, misal, kitab kuning. 

Kedua, Pada awalnya, kajian hadis bertumpu pada teks, baik sanad maupun matan, 

kemudian dalam kajian living hadis bertitik tolak dari praktik (konteks). Praktik di 

masyarakat yang diilhami oleh teks hadis. Pada titik ini, kajian hadis tidak dapat 

terwakili, baik dalam ma -

kajian matan dan sanad hadis, sebuah teks hadis harus memiliki standar kualitas 

sebuah praktik yang bersandar dari hadis itu tidak mempermasalahkan apakah 

sebuah praktik berasal dari hadis shahih, hasan, dlaif, yang terpenting bukan hadis 
                                                 

16 Heddy Shri Ahimsa- he Living Al- Beberapa Perspektif Antro
Volume 1, Mei 2012, hlm. 240. 
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-kajian hadis 

banyak mengalami kebekuan, terlebih lagi pada awal tahun 2000an kajian sanad 

hadis sudah sampai pada titik jenuh, sementara kajian matan hadis masih juga 

bergantung pada kajian sanad hadis. Akhirnya pada tahun 2007 muncullah buku 

 

Syamsuddin Dkk di Prodi Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Kemudian dari beberapa penjelasan di atas bahwa fokus kajian living 

hadis adalah pada satu bentuk kajian atas fenomena praktik, tradisi, ritual, atau 

perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasannya di hadis nabi.17 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 

Metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneiliti sebuah 

kelompok untuk 

yang diteliti.  Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan mampu menemukan hal 

yang mendasari dan mendorong tradisi pembacaan Ratib oleh santri, pengurus dan 

pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-

dapat dipahami oleh masyarat pada umumnya. 

Desain penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri umum fleksibel, berkembang, 

dan muncul dalam proses penelitian. Desain penelitian belum bisa direncanakan 

secara terperinci dari awal, maka dari itu belum ada langkah-langkah yang jelas 

                                                 
17 Saifuddin Zuhri Qudsy dan Subkhani Kusuma Dewi, Living Hadis Praktik, Resepsi, Teks, 

dan Transmisi (Yogyakarta: Q-Media, 2018), hlm. 7-8. 
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untuk diikuti dari awal hingga akhir. Hanya ada suatu gambaran umum yang bersifat 

sementara saja dan tidak ada pedoman tertentu.  

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian yang akan digunakan adalah Pondok Pesantren 

Modern Al-

Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilaksanakan pada semester 

ganjil antara bulan Juli 2020 sampai dengan Desember 2020 

3. Subjek Penelitian 

Sandaran Penelitian yang dipilih adalah tradisi pembacaan Ratib di 

Pondok Pesantren Modern Al-

Pesantren Modern Al-

pengasuhnya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk 

mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan 

data adalah merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena 

tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.  

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi partisipan, wawancara mendalam, dokumentasi, dan gabungan antara 

ketiganya atau triangulasi.  
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a. Observasi 

Observasi merupakan suatu pengamatan yang fokus pada gejala atau 

keadaan tertentu untuk dapat ditafsirkan. Observasi dibedakan sesuai dengan 

peran peneliti dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memilih 

observasi partisipan.  Hal ini dikarenakan peneliti menggunakan jenis 

penelitian kualitatif deskriptif yang harus memahami keadaan secara 

langsung. 

Pada observasi partisipan, peneliti ikut terlibat dalam segala aktivitas 

dan perasaan untuk mengetahui rutinitas serta kegiatan yang dilakukan oleh 

subyek penelitian.  Sehingga, peneliti dapat mengamati dan menafsirkan 

kedaan yang terjadi di lokasi penelitian dengan baik. 

b. Wawancara Mendalam 

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan 

oleh peneliti dan informan. Hal ini dapat disebut dengan interaksi bahasa 

yang berlangsung antara dua orang dalam kondisi atau situasi tertentu.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam yang 

ditujukan kepada beberapa sampel informan sebagai sumber data. Adapun 

jenis wawancara yang diajukan adalah wawancara terbuka tertutup, yakni 

wawancara gabungan yang menggunakan pertanyaan dengan jawaban singkat 

dan jawaban berupa pemaparan.  Hal ini disesuaikan dengan data yang 

dibutuhkan oleh peneliti. Adapun wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terstruktur dan semi-struktur. Penggunaan kedua jenis wawancara 
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ini disesuaikan dengan kondisi informan dan untuk melengkapi data yang 

kemungkinan dapat berubah sesuai kondisi lapangan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan kegiatan untuk menyimpan suatu gambar 

atau fenomena yang ada pada saat penelitian. Adapun isi dari dokumentasi ini 

diantaranya adalah foto, video, data statistik, laporan resmi, karya-karya, dan 

sebagainya.  

Melalui teknik pengumpulan data ini diharapkan peneliti mampu 

mendapatkan data yang valid agar dapat digunakan untuk membantu proses 

penelitian. 

5. Analisa Data 

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan 

temuanya dapat diinformasikan ke orang lain. 

Analisis data dilakukan dengan mengoorganisasikan data, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.   

Teknik analisis data dilakukan secara terus-menerus dari awal 

penelitian hingga akhir penelitian dengan induktif. Miles dan Huberman 
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mengemukakan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses analisis yang 

terdiri dari tiga kegiatan yang dikalukan bersamaan yaitu:  

a.  Reduksi Data  

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabtrakan, dan transformasi dari data kasar yang ada 

pada catatan lapangan.  

b.  Penyajian Data  

Penyajian data adalah sekumpulan data yang disusun untuk 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau tindakan. 

Setelah melihat dan mengamati penyajian data yang ada, maka harus dapat 

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan 

berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh dari penyajian tersebut.  

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Verifikasi merupakan tahap ketiga dalam teknik analisis data. Adanya 

verifikasi ini adalah untuk menarik kesimpulan dari hasil data yang telah 

diperoleh dari penelitian. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dimaksud untuk mempermudah para pembaca 

dalam menelaah isi kandungan yang ada di dalamnya. Skripsi ini tersusun atas lima 

bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: 
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BAB I: Berisi tentang Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah 

Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II: Tinjauan Umum Pembacaan Ayat-Ayat Al-  

BAB III: Berisi tentang Paparan Data, data terbagi dua yaitu: 

1) Paparan Data Umum Data umum yang terdiri dari Letak Geografis, Profil 

Pondok Pesantren Modern Al-

Kepengurusan, jumlah Dewan Asatidz dan Santri. 

2) Paparan Data Khusus Data Khusus terdiri dari sejarah dimulainya tradisi 

pembacaan Ratib, praktek ratib al-Hadad dan al-Attas, Keunikan Pembacaan 

ratib di Pondok Pesantren, Penerapan tradisi pembacaan ratib, makna tradisi 

pembacaan ratib menurut warga Pondok Pesantren Modern Al-

Buaran, keunikan tradisi pembacaan Ratib di Pondok Pesantren Modern Al-

. 

BAB IV: Berisi tentang makna pembacaan ratib di Pondok Pesantren Modern 

Al- . 

BAB V: Berisi Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran
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BAB VI 

PENUTUP 

  
 
 

A. Simpulan 

Menjawab dari rumusan masalah yang ada diatas bisa disumpulkan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Karakeristik pembacaan ratib di Pondok Pesantren Modern Al-

Buaran Pekalongan yaitu dilakukan secara rutin setiap hari setelah sholat 

dengan pondok pesantren lain atau majlis yang lain yang hanya membaca 

ratib secara bersama satu kali dalam sebulan atau seminggu satu kali. 

Untuk isi ratib yang dibaca hampir semua sama, baik apa yang dibaca 

maupun yang berapa yang dibaca. 

2. Makna dari pembacaan ratib yaitu menurut Karl Menhiem dibagi menjadi 

3 yang pertama obyektif, dari makna obyektif peneliatian ini yaitu ratib 

yang dibaca di Pondok Pesantren Modern Al-

Aziz hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya sebelumnya 

kemudian pembacaan ayat-ayat al- Ratib dilakukan 

sebagai dzikir yang dibaca rutin setiap hari dan dijadikan dzikir pokok 

yang dilakukan setelah sholat Maghrib berjamaah dan sholat Shubuh 

berjamaah. Lalu makna expressive, dari makna expressive peneliatian ini 

yang diambil dari wawancara santri dan pengasuh yaitu, pembacaan ratib 
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mempunyai keistimewaan tersendiri seperti menenangkan hati, jiwa 

kemudian dapat menolak bala, melindungi keluarga dari bencana dn lain 

lain, akan tetapi ada juga santri yang belum merasakan ketika setelah 

membaca ratib dan kebanyakan santri mengatakan bahwa keistimewaan 

ratib akan muncul jika dibaca secara rutin. Lalu makna dokumenter, 

makna dokumenter dari peneliata ini yaitu bahwa pembacaan ratib di 

pondok pesantren secara rutin menimbulkan sikap disiplin santri dalam 

melaksanakan dan melestarikan budaya yang sudah dilakukan oleh guru-

guru sebelumnya. 

B. Saran 

Setelah penulis meneilit tentang kajian Living Qur an yang terkait dengan 

pembacaan ayat-ayat al-Qur an dalam rutinan Ratib di Pondok Pesantren Modern 

Al- ngan maka penulis berharap kepada para pembaca: 

1. Sebuah penelitian Living Qur an adalah jenis penelitian yang terkait dengan 

masyarakat atau orang di suatu tempat dalam menerima dan memahami al-

Qur an yang digunakan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari untuk 

berbagai kepentingan. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian mengenai 

praktik sosial keagamaan atau sebuah tradisi yang bercorak keagamaan 

seorang peneliti alangkah baiknya melakukan metode pengambilan data 

dengan cara observasi partisipan dan non partisipan secara mendalam di 

lokasi penelitian. Observasi partisipan merupakan langkah penting yaitu 

peneliti harus terjun di lokasi penelitian sekaligus mengikuti praktik yang 

sedang diteliti. Hal tersebut penting dilakukan karena dengan adanya 
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observasi partisipan peneliti bisamemperoleh data yang akurat, faktual dan 

dapat dipertanggung jawabkan. Observasi non partisipan (peniliti tidak terjun 

secara langsung ke lokasi dan tidak mengikuti praktik atau ritual yang diteliti) 

juga termasuk penting untuk dilakukan. Hal demikian dikarenakan, langkah 

pengambilan data melalui observasi non-partisipan mempermudah peneliti 

disaat hendak memperoleh data yang berhubungan dengan ekspresi dan 

tingkah laku masyarakat ketika melaksanakan praktik yang diteliti. 

2. Agar terhindar dan mencegah pandangan yang keliru seorang peneliti Living 

teori sosial dituntut harus menjelaskan seluk beluk, maksud dan arah teori 

tersebut ketika dikaitkan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 
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