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MOTTO 

 

 

ََلةِ  ْبِر َوالصَّ  َواْستَِعْينُْوا بِااصَّ
(Q.S. Al-Baqarah: 45) 

 

 

 

Shalatnya, Shalat Hajat. 

Doanya, Majelis Ayat Kursi. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam penulisan skripsi ini merujuk pada 

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 Tahun 1987 

dan No. 0543b/U/1987. 

A.  Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Alih Aksara Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba' b be ب 

 ta' t te ت 

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث 

 Jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha' kh ka dan ha خ

 Dal d de د 

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ 

 ra' r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س
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 Syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص 

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض 

 ṭā ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa' ẓ zet (dengan titik di bawah) 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

 Mim m em م 

 Nun n en ن 

 wawu w we و 

 ha' h h ه

 hamzah ’ apostrof ء

 ya' y ye ي 

Hamzah  (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ia ditulis dengan tanda 

apostrof (’). 
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B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut. 

Vokal Nama Huruf Latin Keterangan 

 ---َ---  fatḥah a a 

 ---ِ---  kasrah i i 

 ---ُ---  ḍammah u u 

 

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. 

Vokal Nama dan Contoh Huruf Latin Keterangan 

 ىَي   
fatḥah dan ya mati 

 كيف

ai 

kaifa 
a dan i 

 ىُو   

kasrah dan wawu 

mati 

 هول

Au 

haula 
a dan u 
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C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda.  

Harakat dan Huruf  

Nama dan Contoh 

 

Huruf dan Tanda 

Huruf Latin 

 

 ىَا

 

fatḥah  + alif 

 

 جاهلية

ā 

 

jāhiliyyah  

 fatḥah + ya’ mati ىَي  

 

 تنسى

ā 

 

tansā 

 kasrah + ya’ mati ىِي  

 

 كريم

ī 

 

karīm 

 ḍammah + waw mati ىُو  

 

 فروض

ū 

 

furūḍ 

 

D. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan, maka ditulis h. 

Contoh Transliterasi 

 ḥikmah حكمة

 jizyah جزية 

 

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, ṣhalat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 
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2. Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h. 

Contoh Transliterasi 

 'karāmah al-auliyā كرامة اآلولياء

 

3. Bila ta’ marbūṭah hidup karena berangkaian dengan kata lain, maka ditulis t. 

Contoh Transliterasi 

 ni‘matullāh نعمة هللا

 

E. Konsonan Rangkap karena tasydīd ditulis Rangkap 

 

Contoh Transliterasi 

 muta'addidah متعدّدة

 iddah‘ عدّة

 

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan 

Apostrof 

Contoh Transliterasi 

 a'antum أأنتم

 u‘iddat اعدت 

 la’in syakartum لئن شكرتم
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G. Kata Sandang Alif Lam 

1. Bila Diikuti Huruf Qamariyyah, maka ditulis “al-“. 

Contoh Transliterasi 

 al-qiyās القياس

 al-qur’ān  القران 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka ditulis dengan Menggandakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

Contoh Transliterasi 

 ’as-samā  الّسماء

 asy-syams الّشمس

 

H. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD). 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat, Ditulis Menurut Bunyi 

atau Pengucapannya 

Contoh Transliterasi 

 żawī al-furūḍ ذوى الفروض 

 ahl as-sunnah اهل السنة 
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ABSTRAK 

 

Tujuan utama penelitian ini adalah mengeksplorasi dan mendeskripsikan 

makna ayat-ayat Al-Qur’an dalam praktik pembacaan Majelis Ayat Kursi Tarekat 

Sunan Anbia di Pondok Pesantren Nawesea, Yogyakarta. Dengan menggunakan 

metode penelitian living Qur’an, tulisan ini akan membahas mengenai makna-makna 

di balik praktik keagamaan tersebut, terutama ayat-ayat Al-Qur’an yang terdiri dari 5 

surah, empat ayat dan 31 penggalan ayat Al-Qur’an, sesuai dengan padangan pendiri 

dan para pengamalnya. Adapun subjek penelitiannya ialah para pengamal Majelis 

Ayat Kursi, khususnya Yudian yang merupakan pendiri amalan tersebut. 

Berdasarkan teknik pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mengacu pada teori antropologi 

interpretif Clifford Geertz yang berupaya untuk menginterpretasikan makna-makna di 

balik sebuah fenomena budaya di suatu tempat sesuai dengan pandangan para 

pelakunya (inner perspective). Mengacu pada teori tersebut, metode analisa data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi 

dan dengan paradigma naturalistik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Ayat Kursi Tarekat Sunan 

Anbia ialah amalan doa yang yang diawali dengan shalat Hajat dua rakaat, bacaan-

bacaan zikir dan ayat-ayat Al-Qur’an. Bagi Yudian, doa yang paling maqbul ialah doa 

yang diawali dengan amalan-amalan tersebut, terutama bacaan ayat-ayat Al-Qur’an 

yang sesuai dengan isi doa. Di dalam amalan tersebut, ia mengutip banyak ayat Al-

Qur’an yang dapat dijadikan sebagai petunjuk, pembebas, pengobatan, pelindung atau 

hanya sekedar pujian atas keagungan Allah Swt. sebelum melafalkan berdoa. Terkait 

dengan hal itu, Yudian mengharuskan ada doa khusus yang menyebutkan secara 

spesifik hal-hal yang diminta di samping doa-doa yang redaksinya terlalu umum. 

Adapun di antara doa-doa yang ia maksud ialah doa menuntut ilmu hingga ke Harvard, 

doa meminta harta hingga menjadi konglomerat dan doa meminta jabatan hingga 

menjadi presiden. Ia mengutamakan tiga hal tersebut karena masalah utama yang 

dihadapi umat Islam saat ini ialah kebodohan, kemiskinan dan ketertindasan. Melalui 

amalan tersebut, ia ingin mempersatukan kembali Islam yang selama ini terbelah, 

antara Islam-duniawi dengan Islam-ukhrawi menjadi Islam duniawi-ukhrawi 

sekaligus. Bukan Islam yang hanya memikirkan akhirat, tetapi Islam yang menjanjikan 

keberhasilan di dunia dan di akhirat sehingga dapat menghadirkan surga di dunia 

sebelum surga di akhirat. 

Meski tidak secara keseluruhan, para pengamal Majelis Ayat Kursi telah 

memahami beberapa aspek dari amalan tersebut dan mereka telah menjadikannya 

sebagai pedoman hidup sesuai dengan keyakinan dan orientasi hidupnya masing-

masing. Dengan kata lain bahwa amalan tersebut dengan sendirinya telah menjadi 

sistem nilai atau sistem makna yang secara umum dipahami oleh para pengamalnya 

dan secara alami telah memotivasi dan menuntun mereka untuk menjalani kehidupan 

masing-masing. Demikianlah hingga akhirnya amalan tersebut melahirkan sebuah 

aktivitas keagamaan yang unik dan masih dipertahankan di Pondok Pesantren 

Nawesea, Yogyakarta hingga saat ini. 

 

 

Kata Kunci: Living Qur’an, Majelis Ayat Kursi, Yudian Wahyudi, Pesantren Nawesea 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam sejarah perkembangan studi Al-Qur’an, sejak zaman Nabi saw. 

hingga beberapa tahun terakhir abad ke-20,1 kajian Al-Qur’an hanya berbasis pada 

teks. Dalam rentang waktu tersebut, orientasi kajian Al-Qur’an hanya fokus pada 

aspek pemaknaan dan tafsir sehingga yang lahir adalah kitab-kitab tafsir, terjemahan 

Al-Qur’an dan ilmu-ilmu bantu terkait penafsiran. Baru di era moderen-

kontemporer saat ini, studi Al-Qur’an dikembangkan ke arah kajian sosio-kultural—

seluruh aktivitas manusia di alam historis-empiris terkait respons dan resepsi 

masyarakat terhadap Al-Qur’an—atas dasar paradigma ilmiah. Kajian inilah yang 

kemudian dikenal dengan studi living Qur’an. 

Sebagaimana disebutkan oleh M. Mansur bahwa tokoh-tokoh yang 

merintisnya ialah para pemerhati studi Qur’an seperti Neal Robinson, Farid Essac, 

Nasr Abu Zaid dan lain-lain. Neal Robinson misalnya melakukan penelitian tentang 

pengalaman Taha Husein dalam mempelajari Al-Qur’an di Mesir dan pengalaman 

 
1 Karya-karya awal tentang penelitian living Qur’an menunjukkan tahun 1990 ke atas, seperti 

tulisan Frederic M. Denny tentang “Adab Membaca Al-Qur’an: Teks dan Konteks” dalam Jurnal 

Ulumul Qur’an Voll II yang ditulis pada tahun 1990 dan karya Neal Robinson yang berjudul Discovering 

the Qur’an yang diterbitkan oleh SCM Press, London pada tahun 1996. 
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komunitas muslim di anak benua India terkait Al-Qur’an.2 Selain itu, ada juga tokoh 

seperti Fredererick M. Denny yang pernah melakukan penelitian living Qur’an 

tentang adab membaca Al-Qur’an berdasarkan penelitian kepustakaan dan 

penelitian lapangan di forum-forum pengajian di Mesir.3 Karya-karya itulah yang 

kemudian menjadi format awal pemekaran wilayah kajian Al-Qur’an dan 

melahirkan disiplin keilmuan baru, yaitu studi living Qur’an. Bidang studi inilah 

yang akan dikaji pada penelitian ini. 

Meski fokus kajiannya adalah fenomena sosial, namun pada prosesnya studi 

living Qur’an tetap menggunakan teks sebagai salah satu sumber pokok dalam 

pengumpulan datanya. Objek kajian dan basis datanya adalah fenomena sosial, 

namun data-data yang diperoleh harus ditopang oleh semua teks yang memuat 

informasi tentang fenomena tersebut. Hal itu perlu dilakukan karena kajian living 

Qur’an membutuhkan pembacaan yang menyeluruh terhadap sejarah, mulai dari 

dasar praktik hingga praktik-praktik resepsinya. Dasar-dasar praktik living Qur’an 

perlu dijelaskan melalui analisis historis secara tekstual terhadap sejumlah informasi 

saat Al-Qur’an diresepsi pertama kali, sampai pada praktik yang dilakukan oleh 

 
2 M. Mansur, “Living Qur’an dalam Lintasan Sejarah Studi Qur’an” dalam M. Mansur (dkk.), 

Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis (Yogyakarta: TH-Pres, 2007), hlm. 7.  

3 Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 

cet. II, hlm. 27. 
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generasi-generasi setelahnya. Dengan demikian, jejaring informasinya akan 

ditemukan melalui rangkaian periwayatan seperti dalam periwayatan hadis (sanad).4 

Pada saat yang sama, praktik resepsi juga perlu dijelaskan melalui analisis 

sosial dan budaya, sebab sejatinya studi living Qur’an merupakan gabungan antara 

cabang ilmu-ilmu Al-Qur’an dengan cabang ilmu-ilmu sosial (seperti sosiologi dan 

antropologi).5 Studi living Qur’an memerlukan sejumlah perangkat analisis yang 

biasa digunakan dalam penelitian-penelitian sosial, seperti etnografi dan etno-

hitstori dalam antropologi, sebab perangkat-perangkat tersebut dapat memudahkan 

untuk melihat, menganalisis dan memahami makna dari praktik resepsi yang begitu 

kompleks. Praktik-praktik tersebut berada di semua lapisan masyarakat, mulai dari 

praktik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh masyarakat secara 

keseluruhan di berbagai tingkatan sosial: dari penguasa, intelektual, hingga orang 

kebanyakan.6 

Untuk membedakannya dengan penelitian sosial murni, studi living Qur’an 

memfokuskan (objek) kajiannya pada fenomena-fenomena sosial yang terkait 

dengan resepsi dan respon masyarakat terhadap Al-Qur’an. Menyikapi perdebatan 

tentang keabsahan penelitian jenis ini bila dimasukkan ke dalam studi Qur’an (dan 

 
4 Ahmad Rafiq, “Sejarah Al-Qur’an: Dari Pewahyuan ke Resepsi (Sebuah Pencarian Awal 

Metodologis)” dalam Sahiron Syamsuddin (dkk.), Islam, Tradisi dan Peradaban (Yogyakarta: Bina 

Mulia Press, 2012), hlm. 80. 

5 Sahiron Syamsuddin dalam pengantar Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis 

(Yogyakarta: TH Press, 2007. Cet. 1. hlm. xiv. 

6 Ahmad Rafiq, “Sejarah Al-Qur’an: Dari..., hlm. 78. 
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tafsir), M. Mansur menyatakan bahwa memang pada dasarnya studi living Qur’an 

merupakan bagian dari keragaman studi sosial, namun karena fenomena yang dikaji 

(objek kajiannya) berupa praktik resepsi yang muncul lantaran kehadiran Al-

Qur’an, maka kajian ini dapat diinisiasikan ke dalam wilayah studi Qur’an.7 

Terkait objek kajian living Qur’an, terdapat banyak aktivitas di tengah 

masyarakat (khususnya dalam komunitas muslim) yang bisa dikategorikan sebagai 

praktik resepsi. Aktivitas-aktivitas tersebut bisa dilihat dalam berbagai model, mulai 

dari praktik pembacaan Al-Qur’an yang sebatas sebagai ibadah ritual atau untuk 

memperoleh ketenangan jiwa hingga praktik yang berorientasi pada pemahaman 

dan pendalaman maknanya. Bahkan ada pula model pembacaan Al-Qur’an yang 

bertujuan untuk mendatangkan kekuatan magis atau terapi pengobatan.8 Selain 

dalam bentuk pembacaan, ada juga model resepsi yang memperlakukan Al-Qur’an 

atau bagian-bagian dari Al-Qur’an sebagai sebuah karya seni (kaligrafi) atau sebagai 

lembaran-lembaran sakral yang di letakkan di tempat-tempat tertentu. Praktik-

praktik tersebut dapat dijumpai dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

pada tradisi pembacaan surah atau ayat tertentu pada acara dan seremoni sosial 

keagamaan tertentu.9 Termasuk dalam hal ini ialah praktik pembacaan Majelis Ayat 

Kursi di Pondok Pesantren Nawesea, Yogyakarta yang didirikan oleh Prof. Drs. KH. 

 
7 M. Mansur, “Living Qur’an dalam..., hlm. 7. 

8 Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur’an..., hlm. 104. 

9 Sahiron Syamsuddin dalam pengantar Metodologi Penelitian Living..., hlm. xiv. 
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Yudian Wahyudi, BA., BA., MA., Ph.D.10 Praktik itulah yang akan dijadikan 

sebagai objek kajian pada penelitian ini. 

Sebagai gambaran umum, Majelis Ayat Kursi merupakan amalan rutin setiap 

malam Ahad bakda shalat Isya di Pondok Pesantren Nawesea, Yogyakarta. Bahkan 

sejak tanggal 1 Juli 2019, praktik tersebut sudah dijadikan sebagai kegiatan rutin 

setiap malam oleh para santri dan ustaz-uztazah di pesantren tersebut. Selain pada 

waktu tersebut, praktik pembacaan Majelis Ayat Kursi juga dilaksanakan setiap 

malam Jumat Kliwon bersama masyarakat umum. Pelaksanaannya dimulai pada 

jam 08.00 malam di tempat yang sama. Tepatnya berada di Masjid Siti Handaroh, 

Pondok Pesantren Nawesea, Jalan Wonosari, Km. 7,9 Sekarsuli, RT 5 / RW 23, 

Sleman, Yogyakarta. 

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penulis menjadikan praktik ini 

sebagai objek kajian adalah sebagai berikut. P ertama, praktik pembacaan Majelis 

Ayat Kursi adalah fenomena keagamaan yang terbilang masih baru. Dikatakan baru 

karena praktiknya belum lama dibentuk, yaitu pada tahun 2015 dan juga belum 

begitu dikenal di tengah masyarakat. Bahkan Tarekat Sunan Anbia yang merupakan 

Induk dari praktik ini juga terbilang masih baru dan belum dikenal secara luas oleh 

masyarakat Indonesia. Meski pendirinya (mursyidnya) sudah mengamalkan Majelis 

Ayat Kursi sejak lama, namun amalan ini belum dipraktikkan secara luas di tengah 

 
10 Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pendiri Majelis Ayat Kursi Tarekat Sunan 

Anbia. Selanjutnya disebut sebagai Yudian. 
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masyarakat. Majelis Ayat Kursi baru dipraktikkan di beberapa tempat oleh santri-

santri, mahasiswa dan kolega Yudian yang tersebar di berbagai daerah. Itu pun 

hanya satu tempat yang mengadakan praktik tersebut secara rutin dan terjadwal, 

yaitu Pondok Pesantren Nawesea. 

Kedua, praktik ini diinisiasi oleh salah seorang tokoh yang memiliki 

pengaruh dan popularitas yang cukup tinggi di Indonesia, yaitu Yudian. Ia adalah 

seorang santri yang telah bertransformasi menjadi seorang profesor di Barat 

sekaligus menjadi seorang kyai yang telah mendirikan pondok pesantren setelah 

kembali ke Indonesia. Saat ini ia menduduki jabatan penting di pemerintahan, yaitu 

sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2016-2020). Bahkan saat ini ia 

menjabat sebagai President of Asian Islamic Universities Association (AIUA) yang 

juga berarti bahwa ia memiliki kedudukan, pengaruh dan popularitas yang sangat 

strategis untuk “menduniakan” pemikiran-pemikiran dan penemuannya. Tentu 

sangat menarik melakukan penelitian terhadap salah satu karya yang juga berarti 

pemikiran seorang tokoh yang sudah mempresentasikan pemikirannya di berbagai 

forum Internasional. 

Ketiga, praktik ini didirikan oleh tokoh kontroversial. Selain dari sisi-sisi 

yang sudah disebutkan di atas, mungkin sebagian orang mengenalnya sebagai salah 

satu tokoh kontroversial yang viral di berbagai media pada tahun 2018 setelah 

menyetujui pembinaan mahasiswi bercadar di kampus UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta. Bahkan beberapa waktu lalu, Yudian kembali disoroti oleh media 

setelah ia sebagai ketua sidang meloloskan disertasi tentang konsep milk yamīn 
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Muhammad Syahrur. Oleh karena itu, sangat menarik untuk diketahui pemikiran 

Yudian melalui salah satu karyanya, Majelis Ayat Kursi, sekaligus untuk 

mengetahui kontribusi dan relevansinya terhadap konteks keindonesiaan saat ini. 

Keempat, prosesi pembacaan Majelis Ayat Kursi selalu diawali dengan 

shalat Hajat dua rakaat. Selain mengenai alasan pelaksanaan shalat tersebut, hal lain 

yang perlu dikaji adalah tata cara pelaksanaannya. Caranya hampir sama dengan 

shalat Hajat pada umumnya, namun ada bacaan khusus yang perlu dibaca sebagai 

kesunahan membaca surah pendek setelah membaca surah Al-Fatihah. Pada rakaat 

pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, imam melanjutkan dengan bacaan Ayat 

Kursi11 sebanyak 21 kali. Adapun pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-

Fatihah, imam membaca surah Al-Qodr sebanyak 21 kali, dilanjutkan dengan surah 

Al-Ikhlas dan Al-Muawwiżatain12 masing-masing satu kali. Pengkhususan dan 

pengulangan bacaan-bacaan tersebut menarik untuk diketahui tujuan dan maknanya 

melalui wawancara langsung kepada mursyidnya.13 

Kelima, isi atau konten Majelis Ayat Kursi sebagian besar berupa ayat-ayat 

Al-Qur’an. Dalam Majelis Ayat Kursi, terdapat kalimat-kalimat pujian (semacam 

wiridan) yang disusun dari lafal-lafal pujian (tahlil, tasbih dan tahmid) dengan ayat-

ayat Al-Qur’an. Meski ada yang hanya berupa penggalan-penggalan bacaan, namun 

 
11 Ayat Kursi adalah sebutan lain dari Q.S. Al-Baqarah: 255. 

12 Al-Muawwiżatain adalah istilah lain dari dua surah, yaitu surah Al-Falaq dan surah an-Nas. 

13 Yudian, Sholat Hajat dan Majelis Ayat Kursi Tarekat Sunan Anbia (Yogyakarta: Pesantren 

Nawasea Press, 2019), hlm. 6-9. 
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tampak dengan jelas bahwa bacaan-bacaan tersebut adalah bagian dari Al-Qur’an. 

Pada amalan tersebut terdapat penggalan bacaan “lam yalid wa lam yulad” yang 

merupakan ayat ketiga surah Al-Ikhlas, lafal “kun fayakun” terdapat di beberapa 

surah termasuk surah Al-Baqarah ayat 117, kemudian Ayat Kursi yang dibaca 

sebanyak 99 kali merupakan surah Al-Baqarah ayat 255 dan masih banyak lagi 

bacaan Al-Qur’an lainnya. Bacaan-bacaan itulah yang akan dikaji lebih dalam pada 

penelitian ini, sesuai dengan misi studi living Qur’an. 

Keenam, bacaan doa yang spesifik (khusus). Beberapa redaksi pada bagian 

doa secara langsung menyebutkan permintaan dan harapan yang dituju, seperti doa 

ke Harvard, doa menjadi konglomerat dan doa meminta kekuasaan tertentu, seperti 

menteri atau presiden. Sasaran tembaknya begitu spesifik dan arah yang dibidik 

adalah puncak tertinggi dari keinginan tersebut. Sangat berbeda dengan bacaan doa 

pada umumnya yang hanya menyebutkan secara umum hal-hal yang diinginkan, 

seperti doa sapu jagat dan doa-doa lainnya. Bahkan sangat kontradiksi dengan 

ajaran-ajaran tarekat sebelumnya yang hanya melafalkan zikir tanpa mengharapkan 

apapun selain rida Allah Swt., sedangkan untuk kebutuhan duniawi dipasrahkan 

langsung kepada Allah Swt. sebagai zat Yang Maha Tahu atas segala kebutuhan 

makhluk-Nya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengetahui 

alasan, tujuan dan makna yang disematkan oleh Yudian ke dalam doa tersebut.14 

 

 
14 Yudian, Sholat Hajat dan..., hlm. 19-20. 
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Selain itu, masih banyak hal menarik lainnya yang tidak bisa disebutkan dan 

dijelaskan jika hanya melihat praktiknya sepintas lalu atau hanya sekali dua kali 

mengikuti prosesinya. Masih banyak hal-hal penting yang harus digali untuk 

mengetahui secara gamblang tentang alasan-alasan Yudian mendirikan Majelis 

Ayat Kursi, bentuk praktik resepsinya dan makna ayat-ayat Al-Qur’an di balik 

praktik resepsi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab tiga 

permasalahan utama: 

1. Mengapa Yudian mendirikan Majelis Ayat Kursi Tarekat Sunan Anbia? 

2. Bagaimana praktik pembacaan Majelis Ayat Kursi Tarekat Sunan Anbia di 

Pondok Pesantren Nawesea, Yogyakarta? 

3. Apa makna dari praktik pembacaan Majelis Ayat Kursi Tarekat Sunan Anbia 

bagi Yudian dan para pengamalnya? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan alasan Yudian mendirikan Majelis 

Ayat Kursi Tarekat Sunan Anbia. Selain itu, penelitian ini juga akan 

mendeskripsikan secara lengkap prosesi pembacaan Majelis Ayat Kursi Tarekat 

Sunan Anbia dan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Adapun 

tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur’an 
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yang telah diresepsi ke dalam praktik tersebut, sesuai dengan pandangan Yudian 

(mursyid) dan para pengamalnya. 

Adapun kegunaan yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah 

menambah wawasan keilmuan bagi penulis maupun pembaca tentang Majelis Ayat 

Kursi yang didirikan oleh Yudian. Penelitian ini juga dapat memberi kontribusi 

dalam bentuk karya tulis bagi jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam pengembangan 

dinamika pemikiran studi Al-Qur’an, khususnya studi Living Qur’an. Selebihnya, 

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, baik untuk 

kepentingan penulisan, materi dakwah maupun hanya sebagai sarana untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan terkait topik yang diteliti. 

D. Batasan Penelitian 

Penelitian ini hanya membahas tentang Majelis Ayat Kursi Tarekat Sunan 

Anbia yang dipraktikkan setiap malam bakda shalat Isya oleh santri-santri Yudian 

dan setiap malam Jumat Kliwon oleh masyarakat umum di Pondok Pesantren 

Nawesea, Yogyakarta. Tempat ini dipilih karena merupakan pusat pembacaan 

Majelis Ayat Kursi yang dipimpin langsung oleh mursyidnya, Yudian. Adapun 

mengenai batasan waktunya, penelitian ini akan dilakukan tepat setelah selesai 

seminar proposal yakni tanggal 07 September 2019 dan terakhir pada tanggal 6 

Desember 2019, bertepatan dengan pembacaan Majelis Ayat Kursi pada malam 

Jumat Kliwon. 
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E. Tinjauan Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya pengulangan yang tidak produktif atau 

bahkan penjiplakan (plagiasi) yang dianggap melanggar hak cipta dalam 

kepenulisan ilmiah maka pada bagian ini penulis akan menampilkan karya-karya 

terdahulu yang terkait dan relevan dengan topik penelitian ini. Begitu juga dengan 

karya-karya yang dijadikan sebagai acuan penulisan, penguatan teori atau sebagai 

bahan referensi, baik mengenai studi living Qur’an (bidang kajian), Praktik 

Pembacaan Majelis Ayat Kursi (objek kajian) atau terkait dengan pendirinya 

sebagai sumber data primer dalam penelitian ini (subyek kajian).  

Sejauh ini, karya-karya terkait studi living Qur’an sudah cukup banyak, baik 

dalam bentuk rumusan metodologi penulisan maupun dalam bentuk hasil penelitian 

lapangan. Terkait karya-karya yang membahas rumusan metodologi penulisan, di 

antaranya adalah sebagai berikut. Buku Metodologi Penelitian Living Qur’an dan 

Hadits karya M. Mansur dkk.; buku Metode penelitian Al-Qur’an dan Tafsir karya 

Abdul Mustaqim; buku Ilmu Living Qur’an-Hadis: Ontologi, Epistemologi dan 

Aksiologi karya Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah; dan artikel Ahmad Rafiq “Sejarah Al-

Qur’an: Dari Pewahyuan ke Resepsi (Sebuah Pencarian Awal Metodologis)” dalam 

bukunya Sahiron Syamsuddin dkk., Islam, Tradisi dan Peradaban. Ke empat karya 

tersebut memuat tentang metodologi penelitian living Qur’an dan akan dijadikan 

sebagai acuan pada penelitian ini. 

Sebagai rujukan sekunder, penelitian ini juga akan merujuk pada beberapa 

tulisan terkait bentuk-bentuk praktik resepsi di tengah masyarakat yang diinspirasi 
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oleh Al-Qur’an. Di antaranya adalah buku karya Ibrahim Eldeeb, Be A Living 

Qur’an dan buku karya Imam Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, The Secret of 

Qur’an yang membahas tentang petunjuk praktis penerapan ayat-ayat Al-Qur’an 

dalam kehidupan sehari-hari demi menggapai kebahagiaan dan kesuksesan 

(ukhrawi dan duniawi).  

Terkait objek kajian, ada beberapa karya yang relevan dengan praktik 

pembacaan Majelis Ayat Kursi. Namun, karya-karya tersebut hanya terkait dengan 

salah satu materi dalam Majelis Ayat Kursi. Di antara karya-karya tersebut, sebagian 

besarnya adalah tulisan yang terkait dengan Ayat Kursi yang juga merupakan salah 

satu objek kajian dalam penelitian ini. Selain karena paling sering dibaca, juga 

karena Ayat Kursi memiliki makna penting dalam praktik tersebut. Oleh karena itu, 

perlu ditampilkan beberapa karya yang relevan terkait praktik resepsi terhadap Ayat 

Kursi, sekaligus menyebutkan beberapa hasil penelitian terkait studi living Qur’an. 

Ayat Kursi sebagai objek kajian sudah banyak diteliti dan berwujud karya, 

namun sejauh penelitian ini, orientasi tulisan-tulisan tersebut kebanyakan masih 

berkutat pada problem-problem tekstualitas Al-Qur’an. Meskipun demikian, masih 

ada kemungkinan terjadinya kesamaan tujuan dan makna antara tulisan-tulisan 

tersebut dengan penelitian ini karena objek kajiannya sama. Beberapa karya yang 

masuk dalam kategori ini ialah buku yang berjudul Tafsir dan Keutamaan Ayat 

Kursi oleh Mutawalli Al-Sya’rawi (2008), buku Tafsir Ayat Kursi oleh Abu 

Hafidzah Irfan (2015) dan buku Syarh Ayat Al-Kursi Fadāiliha wa Khawassiha 

karya Ali Ahmad Abdul ‘Al Tahtawi (2004). 
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Selain itu, ada juga tulisan dalam bentuk skripsi oleh Indah Khozinatun Nur, 

“Nilai-nilai Tauhid dalam Ayat Kursi dan Metode Pembelajarannya dalam 

Pendidikan Agama Islam (Sebuah Tinjauan Teoritik)” di UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta (2006). Selanjutnya ada skripsi yang ditulis oleh Mawaddatul Jannah, 

“Hadits-hadits tentang Keutamaan Ayat Kursi dalam Kitab Tafsir Tamsijjatoel 

Moeslimien Karya H. Ahmad Sanoesibin H. Abdoerahim (Kritik Sanad dan 

Matan)” di UIN Walisongo, Semarang (2017). Ada juga skripsi yang ditulis oleh 

Moch. Arifin, “Makna Al-Kursi dalam Al-Qur’an” di UIN Sunan Ampel, Surabaya 

(2017). Masih banyak tulisan yang serupa, namun tidak satupun dari tulisan-tulisan 

tersebut yang meneliti tentang praktik resepsi Ayat Kursi dalam bingkai studi living 

Qur’an.  

Dalam bingkai studi Living Qur’an, praktik resepsi terhadap Ayat Kursi 

biasanya dibahas dalam tulisan-tulisan yang topiknya terkait dengan jimat atau 

ruqyah. Pada tema-tema tersebut, biasanya juga terdapat pembahasan tentang 

resepsi surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq atau dan surah An-Nas. Namun, kesamaan 

antara tulisan-tulisan tersebut dengan penelitian ini hanya terletak pada salah satu 

atau beberapa ayat yang telah disebutkan. Selain itu, berbeda sepenuhnya. Tempat 

penelitian, objek penelitian, bentuk praktik dan lain-lain semuanya berbeda. 

Beberapa di antaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Dewi Charisun 

Chayati, “Amalan Tulisan Ayat Kursi sebagai Sarana Perlindungan (Studi Living 

Qur’an di Pondok Pesantren Jawahirul Hikmah III, Besuki, Tulungagung)” di IAIN, 

Tulungagung (2019). Tulisan tersebut memaparkan tentang praktik resepsi Ayat 
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Kursi dengan cara ditulis pada sebuah wadah untuk dijadikan sebagai sarana 

perlindungan diri dari berbagai marah bahaya. Dengan kata lain bahwa tulisan 

tersebut membahas tentang resepsi Ayat Kursi yang difungsikan sebagai jimat. 

Selain sebagai jimat, ada juga penelitian tentang resepsi Ayat Kursi sebagai 

ruqyah, yaitu sarana penyembuhan bagi orang yang kesurupan atau sebagai tameng 

dari segala gangguan jin (setan) yang membawa malapetaka. Beberapa di antaranya 

ialah skripsi yang ditulis oleh Muhhammad Fathur Rahman, “Bacaan Ayat-ayat Al-

Quran dalam Ruqyah: Studi Living Qur’an di Panti Asuhan Putri Yatim dan Dhu’afa 

La Tahzan Pondok Pesantren Darul Muhsinin Kotagede Yogyakarta” di UIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta (2018). Ada juga skripsi yang ditulis oleh Halimah Nor, 

“Ruqyah Syar’iyyah untuk Penderita Gangguan Kesurupan di Pondok Sehat Al-

Wahida Kota Banjarmasin (tinjauan psikologis)” di UIN Antasari, Banjarmasin 

(2015). 

Selain itu, ada juga tesis yang di tulis oleh Malichatun Nawiroh “Tradition 

of Reciting Surah Al-Fatihah and Ayah Al-Kursi in the Female Tahfidz Dormitory 

of Nurul Hayat Kedungmundu Semarang: A Living Qur’an Study” di UIN 

Walisongo, Semarang (2018). Tesis lainnya, yaitu tulisan Achmad Syauqi 

Alfanzari, “Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur’an sebagai Obat: Studi Living Qur’an di 

Ma’had Tahfidzul Qur’an Bahrusysyifa’ Bagusari Jogotrunan Lumajang Jawa 

Timur” di UIN Sunan Ampel, Surabaya (2018). Selain itu, ada juga skripsi yang 

ditulis oleh Didik Andriawan, “Penggunaan Ayat Al-Qur’an sebagai Pengobatan: 

Studi Living Qur’an Pada Praktek Pengobatan Dr. KH. Komari Safullah, Pesantren 
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Sunan Kalijaga, Desa Pakuncen, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk” di 

UIN Sunan Kalijaga (2013). Masih banyak lagi penelitian yang serupa, baik terkait 

jimat maupun ruqyah, namun tidak perlu disebutkan semuanya.  

Adapun terkait Yudian, sudah banyak kajian atau karya ilmiah tentangnya, 

tetapi tidak terkait dengan topik penelitian ini. Setelah dilakukan penelusuran, 

ditemukan satu karya ilmiah yang membahas tentang penafsirannya terhadap Q.S. 

Ad-Duha. Karya tersebut berupa hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Lia 

Fadhliyah dengan judul “Penafsiran Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, BA., BA., 

MA., Ph.D terhadap Q.S. Ad-Duha dan Signifikansinya pada Kehidupan” di UIN 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2019). Dalam tulisannya tersebut, Lia hanya 

membahas satu sisi dari pemikiran Yudian, yaitu penafsirannya terhadap Q.S. Ad-

Duha. 

Adapun tulisan saya ini akan membahas banyak aspek terkait pemikiran dan 

pengalaman spiritual Yudian, khususnya pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-Qur’an 

dalam Majelis Ayat Kursi yang jumlahnya mencapai tiga puluhan. Kesamaannya 

hanya terletak pada subjek penelitian, yaitu Yudian. Bahkan tidak sama sepenuhnya 

karena penelitian Lia hanya fokus pada satu subjek, sedangkan penelitian ini akan 

menggunakan banyak subjek sebagai sumber informasi, yaitu Yudian dan para 

pengamal Majelis Ayat Kursi. Yudian hanya salah satu di antara yang lainnya. 

Meski demikian, antara tulisan Lia dengan tulisan ini masih mungkin terjadi 

kesamaan materi, seperti pada uraian tentang latar belakang intelektual Yudian. 

Bahkan mungkin tulisan ini akan merujuk pada tulisan Lia karena diperlukan materi 
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yang sama sebagai langkah awal untuk mengetahui pemikiran Yudian. Selain itu, 

berbeda sepenuhnya.  

Berdasarkan hasil studi pustaka di atas, tidak ada penelitian ilmiah yang 

membahas secara komprehensif tentang praktik pembacaan Majelis Ayat Kursi, 

Yudian. Meski ada beberapa kesamaan dalam aspek-aspek tertentu, namun sifatnya 

sangat umum dan tidak dapat dihindari. Di antara penelitian- penelitian tersebut, 

belum ada yang secara spesifik sama dengan topik penelitian ini, terlebih lagi tulisan 

ini merupakan studi living Qur'an yang terbilang masih baru. Oleh karena itu, 

penelitian ini perlu dilakukan untuk menjawab problem-problem yang telah 

dipaparkan pada sub-bab sebelumnya. 

F. Kerangka Teoretik 

Teori yang akan digunakan sebagai acuan pada penelitian ini adalah teori 

yang ditawarkan oleh Clifford Geertz, yaitu teori antropologi interpretatif. Jika 

seseorang ingin memahami aktivitas kebudayaan, maka metode yang paling tepat 

bagi Geertz adalah metode “interpretasi”. Berdasarkan teori tersebut, sebuah 

fenomena harus dilihat melalui kacamata atau perspektif para pengamalnya, sebab 

makna di balik perilaku manusia hanya akan benar-benar dapat dipahami apabila 

seluruh tindakan yang dilakukan seseorang telah diketahui. Dengan demikian, 

sebagai salah satu bentuk aktivitas keagamaan yang juga berarti aktivitas 
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kebudayaan, maka praktik pembacaan Majelis Ayat kursi akan dijelaskan sesuai 

pandangan para pengamalnya. 15 

Sebagaimana pandangan Geertz terhadap studi antropologi, penelitian ini 

juga akan didasarkan pada studi etnografi dengan metode kualitatif, yaitu studi 

partikular yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci dan sistematis sebuah 

kebudayaan di suatu tempat dan untuk mengungkapkan bagaimana keragaman 

aspek-aspek kehidupan masyarakatnya bisa melebur menjadi sebuah kebudayaan 

yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini akan difokuskan pada satu tempat dan 

satu masyarakat, yaitu para pengamal Majelis Ayat Kursi di Pondok Pesantren 

Nawesea, Yogyakarta.  

Melalui antropologi interpretatif, teori Geertz tersebut diharapkan dapat 

membantu untuk mengungkap sistem makna dan sistem nilai yang termuat dalam 

praktik pembacaan Majelis Ayat Kursi sebagaimana adanya. Teori tersebut akan 

coba diterapkan untuk menemukan konsep-konsep yang secara umum dipahami dan 

dirasakan oleh para pengamalnya dan secara alami mempengaruhi, memotivasi dan 

menuntun mereka untuk menjalani kehidupan masing-masing hingga menjadi 

sebuah aktivitas bersama dan akhirnya menjadi sebuah aktivitas kebudayaan yang 

dipertahankan dari waktu ke waktu di tempat tersebut. Dengan demikian, penelitian 

 
15 Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion, terj. Inyiak Ridwan Muzir dan M. Syukuri 

(Yogyakarta: IRCiSoD, 2011), cet. II, hlm. 328-341. 
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ini diharapkan dapat menemukan apa yang dicari oleh Geertz, dimensi kebudayaan 

agama.16 

G. Metode Penelitian 

Metode yang dimaksud di sini adalah operasional metodologis atau prosedur 

dalam melakukan penelitian. Prosedur-proedurnya ialah sebagai berikut. 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan objeknya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

(field research) dengan metode kualitatif dan dengan paradigma naturalistik, 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pembacaan 

Majelis Ayat Kursi di Pondok Pesantren Nawesea, Yogyakarta sesuai dengan 

perspektif para pelakunya (inner perspective). 17 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Pondok Pesantren Nawesea, Jalan 

Wonosari Kilometer 7,9 Sekarsuli RT 5 / RW 23, Kabupaten Sleman, 

Yogyakarta. Tempat ini dipilih karena merupakan pusat pembacaan Majelis Ayat 

Kursi yang dipimpin langsung oleh mursyidnya, Yudian. Selain itu, tempat ini 

juga merupakan tempat tinggal santri-santri Yudian yang setiap hari 

mengamalkan Majelis Ayat Kursi. Dari mereka akan digali informasi terkait 

 
16 Daniel L. Pals, Seven The ories of Religion..., hlm. 342. 

17 Muhammad Yusuf, “Pendekatan Sosiologi dalam Penelitian Living Qur’an” dalam M. 

Mansur (dkk.), Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis (Yogyakarta: TH-Pres, 2007), hlm. 51. 
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Majelis Ayat Kursi sebagai subjek yang paling sering berinteraksi dengan praktik 

tersebut. Tentu mereka tahu lebih banyak dibanding orang lain karena mereka 

mengamalkannya setiap hari dan terhubung langsung dengan mursyidnya. 

3. Subjek Penelitian dan Sumber Data 

Untuk mendapatkan informasi terkait topik yang diteliti, penulis akan 

menggali data dari sumber-sumber primer, yaitu tokoh-tokoh kunci yang terlibat 

langsung dalam praktik pembacaan Majelis Ayat Kursi di Pondok Pesantren 

Nawesea, Yogyakarta. Tokoh-tokoh yang dimaksud adalah Yudian (pendiri 

Majelis Ayat Kursi), Muhammad Abdul Khamid AD. SH18 yang selalu 

memimpin pembacaan Majelis Ayat Kursi di Pesantren Nawesea dan beberapa 

tokoh lainnya yang juga sering terlibat dalam kegiatan tersebut. Selain itu, 

penulis juga dapat menggunakan beberapa literatur terkait, seperti buku panduan 

Majelis Ayat Kursi dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa metode yang akan digunakan dalam pengumpulan 

data/informasi pada penelitian ini adalah:  

a. Observasi (pengamatan) 

Metode ini akan digunakan untuk mengamati dan mengeksplorasi 

prosesi pembacaan Majelis Ayat Kursi, setting sosial dan semua aspek yang 

 
18 Kepala Sekolah SDIT Sunan Avveroes dan pembina Pondok Pesantren Nawesea, 

Yogyakarta. Setelahnya disebut sebagai Hamid. 
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terkait dengan pelaksanaan praktik tersebut. Dalam hal ini, peneliti akan 

menjadi observer yang berperan aktif, yaitu dengan memainkan berbagai 

peran yang memungkinkan atau menjadi bagian dari subyek penelitian. 

Dengan demikian, peneliti akan lebih mudah memperoleh data yang 

diperlukan terkait bentuk-bentuk dan tatacara prosesinya dari awal hingga 

akhir, pemimpin dan pesertanya, waktu pelaksanaan dan sebagainya. 

b. Interview (Wawancara) 

Metode pengumpulan data yang paling diutamakan dalam penelitian 

ini adalah interview, yaitu melakukan tanya-jawab kepada informan yang 

telah mengamalkan dan memahami dengan baik praktik pembacaan Majelis 

Ayat Kursi. Wawancara akan dilakukan kepada sumber data primer atau 

tokoh-tokoh kunci praktik tersebut sebagai upaya untuk mengumpulkan 

informasi yang valid dan akurat. Selain itu, peneliti juga akan melakukan 

wawancara kepada beberapa orang yang telah mengamalkan Majelis Ayat 

Kursi sebagai data pelengkap dan pembanding terkait praktik tersebut. 

Melalui metode tersebut diharapkan dapat diperoleh data terkait latar belakang 

lahirnya praktik tersebut, tujuan, makna-makna dan bagaimana pengaruhnya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Dokumentasi 

Selain dua metode di atas, peneliti juga akan menelusuri literatur-

literatur dan berbagai sumber informasi terkait Majelis Ayat Kursi yang sudah 

terdokumentasikan. Metode ini dilakukan untuk melengkapi data-data yang 



21 
 

 
 

dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan analisis dan penafsiran terhadap 

data-data yang lainnya. 

H. Analisis dan Penyajian Data 

Analisis dan penafsiran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis yang bersifat berkelanjutan (interatif) dan dikembangkan sepanjang 

penelitian, mulai dari penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data 

terkumpulkan. Data yang dikumpulkan di lapangan akan di analisis secara induksi-

interpretasi-konseptualisasi. Adapun penyajian datanya ialah mendeskripsikan 

secara rinci hasil analisis yang telah dilakukan terhadap para informan yang 

diwawancarai sesuai dengan ungkapan atau pandangan mereka apa adanya 

(termasuk hasil observasi) tanpa ada komentar, evaluasi dan interpretasi.19  

I. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar, pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam tiga 

bagian, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Pada masing-masing bagian terdiri dari 

bab-bab yang di dalamnya memuat beberapa sub-bab dengan sistematika sebagai 

berikut. 

Bab pertama yang merupakan pendahuluan berisi tentang uraian secara 

umum seputar rencana rancangan kerja yang akan dilakukan dalam penelitian ini. 

Bagian ini memuat beberapa sub-bab yang menguraikan seputar latar belakang 

 
19 Abdul Mustaqim, “Metode Penelitian Living Qur’an (Model Penelitian Kualitatif)” dalam 

M. Mansur (dkk.), Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis (Yogyakarta: TH-Pres, 2007), hlm. 

76. 
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penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan penelitian, 

tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian, analisis dan penyajian 

data, serta sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi tentang gambaran umum terkait praktik pembacaan Majelis 

Ayat Kursi. Bagian ini akan menguraikan beberapa hal terkait latar belakang 

munculnya praktik pembacaan Majelis Ayat Kursi Tarekat Sunan Anbia, mulai dari 

hal-ihwal pendirinya, tempat pelaksanaanya, alasan pendirian dan penamaan 

praktiknya, sekaligus menjawab rumusan masalah bagian pertama. 

Bab ketiga memuat tentang deskripsi atas jawaban dari rumusan masalah 

bagian kedua berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Bagian ini akan 

memaparkan tentang ruang lingkup Majelis Ayat Kursi Tarekat Sunan Anbia secara 

keseluruhan, rangkaian praktik/prosesi pembacaannya dari awal hingga akhir dan 

beberapa aspek yang terkait dengan praktik tersebut. Selain itu, pada bab ini juga 

akan disebutkan satu per satu bacaan Al-Qur’an yang diresepsi ke dalam Majelis 

Ayat Kursi Tarekat Sunan Anbia sebagai pengantar pembahasaan pada bab 

berikutnya. 

Bab keempat akan menjelaskan tentang tujuan dan makna bacaan-bacaan 

Al-Qur’an dalam shalat Hajat dan Majelis Ayat Kursi, baik bagi Yudian maupun 

bagi para pengamalnya. Pada bab ini juga akan disertakan pandangan beberapa 

tokoh tafsir yang terkait dengan pandangan-pandangan Yudian. 

Bab kelima merupakan bab terakhir/penutup yang berisi tentang 

kesimpulandan saran-saran terkait topik penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Yudian mendirikan Majelis 

Ayat Kursi karena ia ingin menghadirkan sebuah cara berdoa yang sesuai dengan 

ajaran Islam. Ia menganggap bahwa cara berdoa yang dilakukan oleh umat Islam 

selama ini kurang tepat karena sesuatu yang diminta hanyalah berorientasi pada 

hal-hal yang bersifat ukhrawi dan mengabaikan hal-hal yang bersifat duniawi 

atau sebaliknya. Kalaupun ada yang sudah memperhatikan ke dua hal tersebut, 

cara-cara yang dipakai masih keliru karena kalimat doanya kurang spesifik pada 

apa yang dimaksud sehingga doa yang dipanjatkan kurang maqbul. 

Karena itulah ia mendirikan amalan Majelis Ayat Kursi dan kemudian ia 

jadikan sebagai salah satu amalan dalam Tarekat Sunan Anbia. Hal itu ia 

maksudkan agar Majelis Ayat Kursi dapat dijadikan sebagai salah satu jalan 

untuk mewujudkan visi utama Tarekat Sunan Anbia, yaitu merombak dan 

meluruskan pandangan tarekat yang cenderung pesimis terhadap kehidupan 

dunia. Melalui Majelis Ayat Kursi Tarekat Sunan Anbia, Yudian ingin 

menyatukan kembali Islam yang terbelah, antara Islam-duniawi dengan Islam-

ukhrawi, menjadi Islam duniawi-ukhrawi sekaligus. Ia ingin membuat jalan 

yang menjanjikan keberhasilan di dunia dan di akhirat, yaitu jalan yang 

mengajarkan bekerja (beramal) setelah berdoa, sehingga dapat menghadirkan 

surga di dunia sebelum surga di akhirat. 
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Majelis Ayat Kursi dipraktikkan setiap malam oleh santri-santri Yudian 

di Pesantren Nawesea. Adapun untuk masyarakat umum, praktik tersebut 

dilaksanakan pada setiap malam Jumat Kliwon di tempat yang sama. Dalam 

prosesinya, pembacaan Majelis Ayat Kursi diawali dengan shalat Hajat dua 

rakaat dan dengan bacaan khusus doa shalat Hajat. Setelah itu, barulah kemudian 

dilanjutkan dengan pembacaan Majelis Ayat Kursi yang didalamnya terdapat 

enam bagian utama, yaitu basmalah, syahadatain, selawat dan tawasul, zikir dan 

bacaan-bacaan Al-Qur'an, Ayat Kursi sebanyak 99 kali dan doa. 

Adapun terkait resepsi Al-Qur’an dalam praktik pembacaan Majelis Ayat 

Kursi, didalamnya terdapat 5 surah yang dibaca, yaitu surah Al-Fatihah 

sebanyak 2 kali, surah Al-Qadar sebanyak 21 kali, surah Al-Ikhlas, surah Al-

Falaq dan surah An-Nas masing-masing 1 kali.  Dalam bentuk satu ayat penuh 

ada 4, yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 255 yang dibaca sebanyak 21 kali pada shalat 

hajat dan 99 kali pada Majelis Ayat Kursi, Q.S. Al-Ikhlas ayat 3, Q.S. Ar-

Rahman ayat 3 dan ayat 4 yang dibaca masing-masing satu kali. Adapun 31 

bacaan lainnya, semuanya dalam bentuk penggalan-penggalan ayat yang dibaca 

masing-masing hanya 1 kali sebagaimana telah dirincikan pada bab ketiga. 

Ayat-ayat Al-Qur’an yang diresepsi ke dalam praktik tersebut 

difungsikan sebagai pujian dan zikir atas keagungan Allah Swt.; pembebasan 

dari kesyirikan; permohonan doa melalui salah satu asma Allah Swt. sesuai 

dengan isi doa; petunjuk dan ajaran bahwa hukum terbesar Allah Swt. yang 

mengatur kehidupan jasmani adalah hukum kepasangan (dualitas); perlindungan 

terhadap berbagai gangguan; dan sebagai obat terhadap berbagai penyakit. 
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Makna-makna tersebut dirumuskan oleh Yudian menjadi satu kesatuan 

yang harmonis di dalam Majelis Ayat Kursi sebagai petunjuk bahwa aspek-

aspek itulah yang perlu diperhatikan oleh para pengamalnya untuk mencapai 

puncak ketakwaan. Semua itu merupakan refleksi atas berbagai permasalahan 

umat Islam yang juga mencerminkan kebutuhan lokasi sosio-kultural zaman ini. 

Tujuan utamanya adalah merombak pandangan dunia bahwa umat Islam harus 

kembali ke “ajaran yang utuh” seperti semula sebelum “dipelintir oleh tokoh-

tokoh frustasi”. Pandangan lama yang telah mengakar dan terus dipertahankan 

oleh umat Islam harus ditumbangkan melalui kekuatan-kekuatan progresif 

generasi muda saat ini. Pada titik inilah Majelis Ayat Kursi, demikian juga 

dengan amalan lain dalam Tarekat Sunan Anbia, akan dapat menunjukkan 

signifikansinya terhadap kebobrokan perdaban umat Islam dan mewujudkan 

masa depan peradaban yang lebih riil dan manusiawi. 

Sebagai jalan pembebas, amalan tersebut tidak memiliki silsilah 

langsung kepada ulama-ulama sebelumnya karena tujuan utama pendiriannya 

memang untuk keluar dari pakem-pakem terdahulu yang telah membelenggu 

umat Islam selama ini. Demikianlah bahwa jalan pembebasan menuju tuhan 

memang harus lebih dulu terbebas dari pengaruh ajaran-ajaran terdahulu yang 

telah dikaburkan oleh tokoh-tokoh spiritual. Adapun kebebasan yang dimaksud 

dalam konteks ini adalah sukses di setiap lini, baik di dunia maupun di akhirat. 

Bagi Yudian, seseorang harus sukses sebelum mati, baik dari segi keilmuan, 

kekayaan maupun kekuasaan. Baginya, itulah makna sebenarnya dari penggalan 

ayat wa lā tamūtunna illā wa antum muslimūn. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ia ingin mewujudkan visi 

Islam yang rahmatan lilalamin. Ia ingin mengubah nasib umat Islam yang 

asalnya bodoh menjadi pintar, dari miskin menjadi kaya dan dari tertindas 

menjadi berkuasa. Ia ingin mencetak generasi Islam yang pintar, kaya dan 

berkuasa, namun bukan hanya untuk kepentingan pribadinya masing-masing. Ia 

ingin agar kesuksesan tersebut dapat dimanfaatkan di jalan agama sebagai wujud 

ibadah kepada Allah Swt. Oleh karena itu, orang yang ingin menjadi pintar, 

kaya, dan sukses, maka sejak saat ini ia harus shalat Hajat dan meminta apa yang 

ia cita-citakan kepada Allah Swt.. 

Terkait dengan teori antropologi interpretatif Geertz, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Majelis Ayat Kursi telah menjadi sistem simbol yang 

secara umum dipahami dan dirasakan oleh para pengamalnya, serta secara alami 

mempengaruhi, memotivasi dan menuntun mereka untuk menjalani kehidupan 

masing-masing sesuai dengan nilai-nilai yang ia yakini dalam amalan tersebut. 

Kepercayaan terhadap salah satu atau beberapa aspek dari amalan tersebut telah 

menciptakan perasaan aman, tenang, percaya diri, bahagia dan sebagainya, 

sesuai dengan motivasi pribadi masing-masing. Majelis Ayat Kursi sebagai 

amalan yang mengandung banyak makna telah mempengaruhi psikologi para 

pengamalnya untuk terus berusaha mencapai cita-cita yang telah mereka minta 

setiap hari. Hal itulah yang mempengaruhi kesadaran, sifat dan emosi mereka 

dalam bertindak sehingga menjadi sebuah aktivitas keagamaan yang unik dan 

dipertahankan dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, keyakinan dan perilaku 
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para pengamalnya telah terkait satu sama lain melalui Majelis Ayat Kursi 

menjadi satu kebudayaan yang unik di Pondok Pesantren Nawesea, Yogyakarta. 

B. Saran

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan 

sehingga perlu dikaji lebih lanjut. Untuk itu, penulis membutuhkan kritik dan 

saran dari para pembaca sekalian demi perbaikan penelitian ini ke depannya. 

Dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan penelitian yang telah penulis 

lakukan, penulis dengan senang hati memberikan saran bagi para peneliti 

selanjutnya untuk mengangkat tema yang serupa. Bisa menggunakan teori yang 

sama atau dengan teori yang lain karena penulis sadar bahwa tulisan ini masih 

kurang dalam aspek tersebut, termasuk juga membuka peluang untuk 

mengkritisi isi penelitian ini karena masih jauh dari kata sempurna. 

Beberapa dari sekian banyak aspek dalam Majelis Ayat Kursi yang 

belum bisa dijelaskan secara mendalam dalam tulisan ini ialah penafsiran 

Yudian terhadap surah Al-Qadar, Ayar Kursi dan beberapa ayat lainnya yang 

telah disebutkan dalam tulisan ini. Selain itu, beberapa amalan dalam Tarekat 

Sunan Anbia yang di dalamnya terdapat resepsi Al-Qur’an juga dapat dijadikan 

sebagai objek penelitian, seperti Tahlil Tarekat Sunan Anbia, Hizb Revolusi 

Industri dan lain-lain. Semua itu belum dibahas secara komprehensif dalam 

penelitian ini. Demikian juga dengan pandangan Yudian mengenai konsep sabar. 

Topik tersebut hanya dibahas secara singkat pada penelitian ini sehingga dapat 

dikaji lebih lanjut melalui penelitian tokoh (Yudian) atau dengan penelitian 

perbandingan tokoh (misalnya, Yudian dengan Hamka). 
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