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ABSTRAK 

Masyarakat pada Dusun Sambiroto sebagian besar bekerja sebagai petani, 

wiraswasta dan sebagian kecil sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Disela-sela 

kesibukan mereka dalam bekerja dan kehidupan bermasyarakat, masih kental dengan 

tradisi dan ritual keagamaan yang berakulturasi dengan budaya setempat. Salah satu 

tradisi ritual keagamaan yang masih terjaga hingga saat ini adalah pembacan surah 

Yāsīn yang terpelihara dalam kelompok yasinan. Faḍilah yang diyakini dari kegiatan 

tersebut dapat meningkatkan iman dan taqwa serta menambah keberkahan dalam 

hidup. Terlebih dari itu, pembacaan surah Yāsīn tidak hanya sebagai ritual keagamaan, 

namun juga media pembelajaran membaca Al-Qur’an bagi jama’ah yasinan. 

Menariknya, melalui kelompok yasinan ini para jama’ah ternyata menunjukkan 

adanya peningkatan pendapatan dan produktivitas yang signifikan dalam bekerja. 

Permasalahan tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk mengkaji lebih jauh 

terkait fenomena yasinan ini, terutama kaitannya dengan pengaruh pembacaan surah 

Yāsīn terhadap etos kerja.  

Untuk menjawab permasalahan akademik dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan riset lapangan dengan jenis penelitian deskriptif-kualitatif menggunakan 

pedekatan Living Qur’ān. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

diantaranya melalui wawancara, observasi, dan dokumnetasi. Data yang terkumpul 

dianalisis menggunakan konsep etos kerja dari Max Weber. Konsep etos kerja menurut 

Max Weber berkiatan langsung dengan agama yang mendorong pada spirit dan 

motivasi kerja dalam mengakumulasi ekonomi. Etos yang demikian didasarkan pada 

kerja sebagai laku asketisme yang meletakkan kesuksesan duniawi sebagai panggilan 

Tuhan (calling). Konsep ini peneliti guakan mengungkap akumulasi makna dari surah 

Yāsīn yang dipahami masyarakat dalam kehidupan keseharian terutama ekonomi 

mereka.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transmisi dan pemahaman atas 

makna surah Yāsīn melahirkan dua hal penting:  Pertama, inovasi dalam pembacaan 

surah Yāsīn yang terumusakan dalam tiga bentuk, yaitu pelembagaan pemahaman atas 

faḍilah Yāsīn menjadi kelompok yasinan, inovasi cara membacanya dengan metode 

talqin, dan inovasi dalam kegiatannya. Di mana dalam kelompok yasinan terdapat 

aktivias ekonomi berupa iyuran kas, arisan, amal jariyah, dan dana modal usaha. 

Kedua, pelembagaan dalam pembacaan surah Yāsīn mampu memelihara makna secara 

kelompok yang mendorong lahirnya etos kerja pada masyarakat Sambiroto. Proses 

transmisi, pemeliharaan makna, dan orientasi pembacaaan surah Yāsīn pada 

produktivitas ekonomi dapat dilihat dari etos dari dalam berupa spirit jamaah, etos etik 

berupa empati dan perilaku ekonomi, hingga etos yang menampak pada jama’ah 

yasinan seperti prestasi, kedisiplinan, rasa tanggungjawab, dan kejujuran yang mampu 

meningkatkan kualitas kerja dan perekonomian masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tradisi Yasinan dan Tahlilan1 di Indonesia telah dimulai sejak zaman 

penyebaran Islam di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai metode dakwah yang 

merupakan akulturasi nilai Hindu-Budha ke dalam Islam menggunakan 

pendekatan sosial-agama. Para wali mengganti upacara selamatan Hindu-

Budha dengan kalimat-kalimat dzikir dan doa-doa agama lain dengan membaca 

ayat-ayat Al-Qur’an. Selain sebagai metode dawah dalam kegiatan ini, 

keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti acara yasinan mampu 

menumbuhkan rasa simpati dan empati masyarakat untuk ikut merasakan apa 

yang dirasakan oleh tuan rumah (ṣaḥibul bayt). Dalam persiapan menyajikan 

makanan, para jama’ah saling gotong-royong untuk membuatkan jajanan yang 

dibiayai oleh tuan rumah (yang memiliki hajat). Oleh sebab itu, acara yasinan 

                                                 

1 Berasal dari kata hallala, yuhallilu, tahlilan yang artinya membaca kalimat Lā ilāha 

illallāh. Majlis Tahlil di masyarakat Indonesia sangat variatif dan fleksibel, yang mana mereka dapat 

menyelenggarakan kapanpun dan dimanapun. Acara ini juga biasa diselipkan pada acara inti, seperti 

hajatan khitan, Yasinan, tamsiyah (Pemberian nama pada bayi), barzanji, hingga kegiatan ziarah 

makam. Lihat Munawwir Abdul Fattah, Tradisi Orang-Orang NU (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 

2008), hlm 276. 
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sangat berpengaruh terhadap solidaritas warga masyarakat, karena saling 

membantu satu sama lain.2 

Seiring berkembangnya waktu tradisi ini menjamur di seluruh 

Indonesia, baik dari golongan tua, muda, laki-laki maupun perempuan. Tidak 

hanya itu, inovasi yang dilakukan juga semakin banyak, baik dari segi susunan 

acara, waktu pelaksanaan, teks-teks agama yang dibaca, serta kegiatan lain di 

luar dari inti acara. Hal ini tentu dilakukan sebagai pendukung untuk 

melahirkan masyarakat Islam yang dinamis. Dari sekian banyaknya kegiatan 

yasinan dan tahlilan di Indonesia, setiap kelompok memiliki keunikan dan ciri 

khas masing-masing seperti pada masyarakat Sambiroto, Desa Cileng, 

Kabupaten Magetan, Jawa Timur.   

Tradisi Pembacaan surah Yāsīn di kelompok yasinan ibu-ibu Dusun 

Sambiroto, Desa Cileng, Kabupaten Magetan berdiri pada tahun 2005 yang 

dipelopori oleh Ibu Wahyun Riyani selaku ketua jama’ah. Pada saat pertama 

didirikannya kelompok ini hanya berjumlah dua puluh orang dari RT 019 dan 

RT 020. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kurangnya pengetahuan tentang 

agama dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan spirit keagamaan. 

Namun seiring berjalannya waktu, jumlah jama’ah berkembang hingga 

mencapai lima puluh lima anggota yang meluas hingga ke RT 021 dan 022. 

                                                 

2 Rhoni Rodin, “Tradisi Yasinan dan Tahlilan”, Jurnal Kebudayaan Islam, Vol.11, No. 1, 

Januari-Juni 2013, hlm 84-85.  
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Mereka punya cara tersendiri untuk menjaga kelestarian budaya baca 

Al-Qur’an yakni, dengan membacanya secara berjama’ah dan berkunjung 

secara bergilir dari rumah ke rumah anggota setiap satu minggu sekali. Pada 

mulanya yasinan dilaksanakan setiap malam jumat, kemudian berdasarkan 

musyawarah anggota pada tahun 2009 kegiatan bergeser pada hari minggu 

(malam senin). Selain pembacaan surah Yāsīn, para jama’ah juga membaca 

tahlil dan ditutup dengan acara doa bersama yang dipandu oleh Bapak 

Suyatman, selaku tokoh agama di Dusun Sambiroto. Yāsīn merupakan salah 

satu surah yang tergolong ke dalam surah munjiyāt. Adapun makna dari 

munjiyāt secara Bahasa yakni menyelamatkan.3 Dalam pembahasan ini, Yāsīn  

kemudian diberi imbuahan an, berarti amalan membaca surah Yāsīn yang 

dianggap memiliki faḍīlah (baca: Keutamaan) penyelamat. Pembacaan Yāsīn 

ini dilakukan secara bergilir di rumah jama’ah yasinan. 

Pembacaan surah Yāsīn ini tidak seperti kasus yang terjadi secara 

umum di masyarakat, dimana surah dibaca secara bersama sekaligus oleh 

seluruh jama’ah. Namun, dimulai dengan talqīn4 minimal satu ayat setiap 

                                                 

3 Lihat : Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir, hlm 1392 dan al- „asr hlm 

241. munjiyat berarti penyelamat.  

4 Secara Bahasa, kata talqīn adalah şīgat masdar berasal dari akar kata Bahasa Arab 

laqqna-yulaqqinu yang seacara etimologis bermakna mendikte, mengajarkan atau memahamkan secara 

lisan. Secara istilah, talqīn dipahami sebagai bimbingan mengucapkan kalimat syahadeat atau kalimat 

yang baik yang dibisikkan kepada seorang mukmin yang telah menampakkan tanda-tanda kematian atau 

dalam keadaan sakarotul maut. Namun, dalam kalimat ini talqīn dimaknai sebagai metode pembelajaran 

Al-Qur’an    yang dilakukan dengan mendikte yang dilakukan satu orang, kemudian diikuti audien.  
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peretemuan yang dilakukan oleh ketua jama’ah kemudian diikuti oleh Ibuibu 

anggota yasinan. Berdasarkan pengamatan peneliti, selain untuk mengharapkan 

fadīlah, hal ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi dalam 

memperkenalkan lebih dalam tentang Al-Qur’an dan memperlancar 

kemampuan Ibu-Ibu dalam membaca Al-Qur’an, terutama dari segi tajwid 

maupun faşāhah. Ini dilatar belakangi oleh kurangnya pengetahuan tentang 

baca tulis Al-Qur’an di lingkungan tersebut, sehingga tokoh agama tergerak 

untuk memberikan inovasi terhadap kegiatan tersebut. Pembacaan surah Yāsīn 

ini baru berjalan sekitar dua tahun. Saat ini sudah mencapai ayat ke tujuh puluh. 

Pada mulanya, susunan kegiatan berupa pambacaan acara dari 

pembawa acara, pembacaan tahlil yang dipandu oleh ketua jama’ah, dan 

dilanjutkan sambutan oleh ṣaḥibul bayt. Akan tetapi seiring berjalannya waktu 

terdapat beberapa inovasi yang dipelopori oleh anggota kelompok yasinan 

antara lain: pembacaan Asmaul Husna, pembacaan surah Yāsīn dengan metode 

tartil, dan diikuti kegiatan eksternal dari sektor ekonomi berupa iyuran kas, 

arisan, serta amal untuk santunan anak yatim. Beberapa inovasi kegiatan yang 

dilakukan tersebut mampu meningkatkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan 

pada kelompok yasinan Dusun Sambiroto, Desa Cileng, Kabupaten Magetan. 

Hal tersebut terbukti dengan adanya peningkatan perekonomian masyarakat 

melalui arisan dan iyuran kas yang kemudian disalurkan sebagai modal usaha 

dengan sistem meminjam modal usaha sehinnga mampu menumbuhkan etos 

dan spirit ekonomi melalui kelompok yasinan. 
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Penguatan nilai-nilai agama sangat penting dalam etos kerja jama’ah 

yasinan pada masyarakat Sambiroto, Desa Cileng, Kecamatan Poncol, 

Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada 

umatnya beberapa macam trik dalam berdagang yakni, Kejujuran, Kredibilitas, 

Istiqomah, Rukun Iman dan Rukun Islam adalah hal terpenting dalam sistem 

jual beli. Dalam Al-Qur’an sangat ditentang sikap bermalas-malasan dan 

membuang waktu baik duduk atau diam. melakukan sesuatu yang tidak 

produktif. Mereka yang tidak menggunakan waktunya dengan baik ditegur dan 

ditempatkan dalam kategori yang sangat disayangkan.5 

Etos ritual keagamaan  di masyarakat Sambiroto dalam kelompok 

yasinan memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat seperti, 

menolak balak, membangkitkan semangat beribadah seperti sholat jama’ah 

lima waktu di masjid, menepiskan kepercayaan terhadap dukun atau orang 

pintar, serta menumbuhkan spirit ekonomi untuk meningkatkan taraf 

perekonomian masyarakat.6 Hal tersebut dibuktikan dengan bertambahnya 

jumlah jama’ah di Masjid lingkungan setempat, bertambahnya jumlah usaha 

                                                 

5 Rahmani Timorita Yulianty dan Mega Octaviani, “Pengaruh Agama dan Budaya 

Terhadap Etos Kerja Pebisnis Muslim Suku Bugis di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara”, Millah 

Vol.XIV, No.1, Agustus 2014.  

6 Wawancara dengan Bapak Suyatman selaku tokoh agama, Magetan : 1 September 2021 

pukul 19.00.  
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seperti ayam petelur, ayam boiler7, toko sembako yang dimiliki warga dengan 

sistem peminjaman modal di kelompok yasinan. 

Fenomena pembacaan surah Yāsīn sebagaimana diuraikan di atas 

menarik dan memiliki keuinikan untuk diteliti lebih mendalam. Hal ini karena 

berapa hal berikut: pertama, proses pembacaan surah Yāsīn yang berbeda 

dengan kelompok yasinan pada umumnya. Sebab, pada kelompok ini surah 

Yāsīn dibaca dengan mertode talqīn dan pembacaan Yāsīn secara ayat-perayat 

untuk dihafal secara bersama-sama. Kedua, pembacaan surah Yāsīn juga 

diiringi dengan aktivitas ekonomi berupa arisan dan tabungan peminjaman 

modal usaha ditambah jariyah untuk anak yatim. Ketiga, kelompok yasinan 

dalam konteks sosial memiliki etos dan spirit ekonomi yang baik. Dibuktikan 

dengan usaha anggota yang terus menumbuh. Dalam konteks yang demikian 

peneliti berusaha mengungkap relasi pembacaan surah Yāsīn yang dipercayai 

memiliki faḍilah tertentu pada spirit ekonomi anggota kelompok yasinan di 

masyarakat sambiroto, cileng poncol magetan.  

                                                 

7 Menurut KBBI, pengertian ayam boiler adalah ayam pedaging muda yang  besarnya 

cocok untuk dimasak pada pemanggangan; ayam yang cepat pertumbuhannya yang dipiara khusus 

sebagai ayam potong; ayam pedaging.   
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B. Rumusan Masalah   

Setelah mengetahui secara jelas latar belakang tersebut, terdapat 

beberapa poin yang menjadi titik tekan atau problematika yang akan dikaji 

dalam penelitian ini, yaitu :  

1. Bagaimana proses terbentuknya tradisi yasinan pada masyarakat 

Sambiroto dan inovasi sosial kemasyarakatan apa yang telah lahir dari 

tradisi tersebut?  

2. Bagaimana pembacaan surah Yāsīn menumbuhkan etos dan spirit 

ekonomi kelompok yasinan masyarakat Sambiroto Desa Cileng, 

Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut baik secara 

langsung atau tidak langsung, yakni sebagai berikut :  

1. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses terbentuknya tradisi 

yasinan dan inovasi sosial kemasyarakatan apa yang telah lahir dari tradisi 

tersebut pada masyarakat Sambiroto Desa Cileng, Kecamatan Poncol, 

Kabupaten Magetan, Jawa Timur.  

2. Kajian ini dimaksudkan agar mengetahui etos pembacaan surah Yāsīn  

dakam membentuk spirit ekonomi kelompok yasinan masyarakat 
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Sambiroto Desa Cileng, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa 

Timur.  

D. Kegunaan Penelitian  

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

sumbangan keilmuan bagi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

khususnya di bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Selanjutnya peneliti juga 

berharap dari penelitian ini mampu menjadi sampel bagi penelitian yang 

berbasis lapangan khususnya bagi para peminat Living Qur’an dalam 

mengkaji fenomena yang berkembang di masyarakat terkait Al-Qur’an baik 

secara umum maupun dalam lembaga tertentu.   

Penelitian ini dimaksudkan agar menjadi faktor pendorong 

meningkatnya kesadaran masyarakat pentingnya mengkaji Al-Qur’an baik 

dari aspek agama maupun sosio-kultural. Sehingga, masyarakat memiliki 

sudut pandang yang luas terhadap implementasi Al-Qur’an dalam kehidupan 

bermasyarakat. Secara praktis, tujuan ini juga dimaksudkan untuk menambah 

wawasan bagi para akademisi terkait historisitas, memahami isi kandungan 

dan makna pembacaan Yāsīn di Dusun Sambiroto yang berkaitan dengan 

integrasi-interkoneksi agama dan ekonomi masyarakat.   

E. Batasan Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada urgensi dari etos ritual 

keagamaan yang dilakukan oleh kelompok yasinan masyarakat Sambiroto,  
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Desa Cileng , Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan dalam membangun 

spirit Ekonomi. Fokus penelitian ini mengarah pada kasus yang terjadi di 

lapangan menggunakan pendekatan Living Qur’an, dengan meminjam teori 

fenomenologi Max Weber tentang etos/etika Protestan dalam membangun 

kapitalisme. Namun, pada penelitian ini, peneliti mencoba menjelaskan lebih 

gamblang terkait perintah untuk menyetarakan dunia dan ahirat agar tidak 

menimbulkan asumsi yang berlebihan pada salah satu aspek baik ritual 

keagamaan maupun etos perekonomian di masyarakat.   

F. Telaah Pustaka  

Telaah pustaka merupakan salah satu aspek penting dalam suatu 

penelitian ilmiah. Sehubungan dengan konsep Living Qur’an, sudah banyak 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para pakar, mahasiswa, maupun 

akademisi, akan tetapi dengan basis objek material yang beragam sesuai dengan 

kebutuhan peneliti. Sejauh pembacaan yang peneliti lakukan, beberapa karya 

terkait konsep tersebut akan peneliti paparkan berikut ini;  

Pertama, Artikel Karya Rhoni Rodin yang berjudul Tradisi Yasinan 

dan Tahlilan diterbitkan dalam Jurnal Kebudayaan Islam, Vol.11, No. 1, 

Januari-Juni 2013. Artikel ini membahas tentang nilai-nilai yang terkandung 

dalam kegiatan tahlilan dan yasinan dalam takziah bagi umat Islam yang 

tertimpa musibah kematian. Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pelaksanaan kegiatan tahlilan dan yasinan dalam takziah bagi umat 
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Islam yang tertimpa musibah kematian, dan juga untuk mengetahui nilai-nilai 

yang terkandung dalam kegiatan tahlilan dan yasinan dalam takziah bagi umat 

Islam yang tertimpa musibah kematian. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode Living Qur’an dengan jenis penelitian adalah 

penelitian kualitatif berupa kumpulan data dari referensi yang akurat dan 

kredibel.  Dari penelitian ini diketahui bahwa kegiatan tahlilan dan yasinan ini 

merupakan tradisi yang terdapat dalam masyarakat Islam yang telah 

berakulturasi dengan budaya lokal sehingga terbentuklah kegiatan ini secara 

turun temurun.8 Dari penelitian tersebut, terdapat beberapa perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain, fokus dalam penelitian ini 

lebih mengedepankan urgensi yang terkandung pada kegiatan tahlilan dan 

yasinan dalam takziah sedangkan Skripsi ini berfokus pada etos ritual 

keagamaan dalam membangun spirit ekonomi pada kelompok Yasinan.  

Kedua, Skripsi yang berjudul “Tradisi Pembacaan Yasin (Studi 

Living Qur’an di Pondok Pesantren Kedung Kenong Madiun)” yang ditulis 

oleh Agus Roiawan, mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2019. Penelitian ini 

memfokuskan kajian pada makna dan pelaksanaan tradisi pembacan serta 

konsep integrasi dan interkoneksi teori sosiologi pengetahuan dengan 

keagamaan yang dikerucutkan pada rutinan yasinan dan tahlilan  di lingkungan 

                                                 

8 Rhoni Rodin, “Tradisi Yasinan dan Tahlilan”, Jurnal Kebudayaan Islam, Vol.11, No. 1, 

Januari-Juni 2013.   
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Pondok Pesantren Kedung Kenong Madiun. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan analisis yang dilakukan oleh Agus diantaranya adalah: 

makna ekspresif, makna dokumenter, pengaruh tradisi pembacaan Yāsīn, bagi 

individu, kelompok, maupun bagi orang lain.9 Namun demikian, penelitian ini 

berbeda dengan dengan kasus yang diangkat peneliti antara lain, lokasi 

penelitian, analisis data, dan urgensi dari pembacaan surah Yāsīn berdasarkan 

hasil wawancara dengan jama’ah dan riset di lapangan.   

Selanjutnya artikel Mulyono yang berjudul Jama’ah Yasinan 

Sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Dusun Prayungan Sawoo 

Ponorogo). Artikel ini terbit di Jurnal Kontekstualita Vo. 25 No. 1 Juli 2009. 

Dalam tulisannya Mulyono membahas tentang spirit kagaamaan yang didukung 

oleh adanya tradisi slametan, yasinan, dan tahlilan. Ia menolak pendapat bahwa 

kegiatan di luar ajaran Muhammad tersebut bid’ah, karena menurutnya kultur 

yang berkembang di masyarakat tersebut merupakan jembatan dekatnya Islam 

dengan orang awam sehingga bisa lebih mudah menerima dan memeluk 

Islam.10  Mulyono memiliki sudut pandang yang berebeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti, Ia cenderung menggunakan pendekatan fikih 

                                                 

9 Agus Roiawan,“Tradisi Pembacaan Yāsīn (Studi Living Qur‟an di Pondok Pesantren 

Kedung Kenong Madiun)”, Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir IAIN Ponorogo tahun 2019.  

10 Mulyono, “Jama’ah Yasinan Sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Dusun 

Prayungan Sawoo Ponorogo)”, Kontekstualita Vo. 25 No. 1 Juli 2009.  



12 

 

 

dalam penelitian tersebut, sedangkan tulisan ini menggunakan pendekatan 

sosiologi agama dan Living Qur’ān.  

Skripsi Siti Zulaikha dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 

yang berjudul “Praktik Pembacaan Surah Yasin Pada Masyarkat Desa 

Candimulyo, Madiun, Jawa Timur” yang disahkan pada tahun 2020 di Ciputat. 

Pada kasus yang diangkat Siti Zulaikha dalam Skripsi ini terfokus pada proses 

dan praktik pembacaan surah Yāsīn yang diteliti menggunakan metode 

penelitian lapangan dengan analisis deskriptif. Perbedaannya dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti terletak pada fokus permasalahan yakni, tulisan ini 

memiliki konsep integrasi antara praktik keagamaan pembacaan surah Yāsīn 

terhadap tumbuhnya etos dan spirit dalam meningkatkan ekonomi 

masyarakat.11  

Terakhir, Skripsi Nur Fatku Rohman yang berjudul “Pembacaan 

Surah Yasin Dalam Tradisi Tahlilan: Kajian Living Qur’an Di Desa Pelem 

Kecamatan Campurdarat” tahun 2019 di IAIN Tulungagung. Penelitian ini 

membahas tentang sejarah pembacaan surah Yāsīn dan tahlilan di Desa Pelem, 

praktik pembacaan surah Yāsīn di Desa Pelem, dan makna pembacaan surah 

Yāsīn bagi tuan rumah, bagi masyarakat, dan makna bagi imam jama’ah. 

Diteliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

                                                 

11 Siti Zulaika, “Praktik Pembacaan Surah Yāsīn Pada Masyarakat Desa Candimulyo, 

Madiun, Jawa Timur”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UI Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2020.  
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fenomenologi dilihat dengan sudut pandang Karl Mannheim. Terdapat 

perbedaan dalam tulisan ini dengan Skripsi tersebut yakni, lokasi, teori tokoh 

yang digunakan Max Weber, serta manfaat yang diperoleh dari pembacaan 

surah Yāsīn.  

Dari lima literatur di atas, kajian pertama yang ditulis oleh Rhoni 

Rodin, kajian keempat berupa Skripsi yang ditulis oleh Siti Zulaikha, dan kajian 

kelima yang diteliti oleh Nur Fatku Rohman cenderung menitik beratkan kajian 

kepada konsep nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan yasinan dan tahlilan. 

Selain itu, para peneliti menaruh perhatian yang besar terhadap proses 

pelaksanaan pembacaan surah Yāsīn di masyarakat yang dilaksanakan secara 

bersama-sama pada satu malam tertentu. Sedangkan kajian kedua yang diteliti 

oleh Agus Roiawan dan ketiga berupa artikel yang ditulis oleh Mulyono, lebih 

cenderung pada munculnya spirit keagamaan yang didorong dengan adanya 

tradisi pembacaan surah Yāsīn di kalangan pesantren dan masyarakat. Para 

peneliti berusaha mengkaji lebih dalam terkait korelasi dan motif tradisi 

yasinan dengan spirit keagamaan bagi individu, kelompok, maupun bagi orang 

lain. 

Dari dua kecenderungan tersebut, peneliti belum melihat adanya 

kecenderungan yang mengarah pada etos dan spirit ekonomi yang ditumbuhkan 

dari adanya ritual yasinan. Oleh karena itu, peneliti menulis Skripsi dengan 

mengangkat fenomena tradisi pembacaan surah Yāsīn di masyarakat yang 

terpelihara dalam suatu lembaga yasinan. Dimana, kegiatan tersebut dapat 
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memicu munculnya etos ritual keagamaan serta berperan dalam membangun 

spirit ekonomi masyarakat. Kedua laku tersebut merupakan hasil dari tranmisi 

dan transformasi teks keagamaan dengan berdasarkan pada konsep Living 

Qur’ān. 

G. Kerangka Teori   

Pembacaan surah Yāsīn merupakan fenomena yang mendunia, hal 

tersebut dilakukan karena umat Islam percaya bahwa surah Yāsīn membawa 

banyak sekali manfaat dalam jiwa kerohanian. Kegiatan tersebut juga berlaku 

pada kelompok yasinan pada masyarakat Sambiroto. Akan tetapi dari sekian 

banyak kegiatan yang hampir serupa, kelompok yasinan ini memiliki urgensi 

yang berbeda dalam menjalankan kegiatannya. Faktor sosial masyarakat 

menjadi pemicu utama berdirinya kelompok ini yang kemudian melahirkan 

etos dalam ritual keagaaman yang terbentuk dalam menumbuhkan spirit 

ekonomi masyarakat. Dalam penelitian peneliti tertarik menggunakan 

pendekatan Living Qur’ān12. Rafiq berpendapat bahwa, frase bentukan kata 

                                                 

12 Kata “Living” berasal dari Bahasa Inggris yang artinya “hidup” dapat diungkapkan 

kedalam tiga term yang berdekatan dan beririsan secara makna. Kata tersebut dapat dapat dibahasakan 

dengan frase living the Qur’an dengan living sebagai gerund; atau the lived Qur‟an dengan lived berupa 

bentuk kata kerja lampau yang berfungsi sebagai sifat (past participle as an adjective); atau the living 

Qur‟an dengan living berupa verb+ing sebagai kata sifat atau adjective. Maksudnya adalah Al-Qur’an    

sebagai teks yang dihidupkan oleh manusia sebagai pelaku dari isi teks tersebut dengan melihat aspek 

sosio-antropologis dimana penafsiran bukan menjadi penanda satu-satunya hidupnya Al-Qur’an   .  
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sifat lived ataupun living lebih menekankan pada aspek sosio-antropologis 

dari Al-Qur’an yang hidup.13  

Adapun teori yang digunakan untuk menggukap problem penelitian 

ini, penulis penggunakan teori etos keagamaan dari Max Weber14 dalam 

bukunya yang berjudul “The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalsm”.15 

Menurut Weber, salah satu unsur fundamental budaya modern, rasionalitas 

yang diturunkan dari etika Protestantisme adalah asketisme, spirit dan etika 

ekonomi. Weber memaparkan bahwa, Asketisme adalah peka terhadap 

kepastian apa yang dimilikinya sebagai perhatian guna membentuk motivasi 

yang mampu mengoganisir kehidupannya melalui metode yang terdapat 

                                                 

13 Ahmad Rafiq, Teks dan Praktik dalam Fungsi Kitab Suci: Sebuah Pengantar (Living 

Qur‟an: Teks, Prktik, dan Idealitas dalam Perfomasi Al-Qur‟an), Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 

2020, hlm vii.   

14 Max Weber merupakan seorang sosiolog yang lahir dari keluarga kelas menengah pada 

tanggal 21 April 1864 di Erfurt Jerman,. Bapaknya adalah seorang birokrat yang menduduki 

kursi penting di bidang politik dan bisa dikatakan sebagai seorang penikmat duniawi 

(seorang yang gila kerja). Namun demikian tidak dengan ibunya, Ia merupakan seorang calvinis yang 

sangat religious. Ia juga berusaha untuk tidak tenggelam dalam kehidupan duniawi. Dalam hidupnya, 

Weber mengenyam berbagai pendidikan, antara lain: ekonomi, sejarah, hukum, filosofi, dan teologi. Ia 

meraih gelar doktor dalam studi organisasi dagang abad pertengahan, kemudian diangkat menjadi 

seorang guru besar dalam studi sejarah agraria Romawi di Berlin serta menjadi guru besar ekonomi di 

Freiburg pada tahun 1894 dan pada tahun 1896 di Heidelberg. Karya-karyanya yang fenomenal antara 

lain : Methodological Essays (1902), The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism (1902-1904), 

Economy and Society (1910-1914), Sociology of Religion (1916). Lihat Damsar, Pengantar Teori 

Sosiologi, (Jakarta : Kencana, 2015) hlm 116 dan lihat juga Max Weber, Sosiologi Agama, terj. Yudi 

Santoso, (Yogyakarta ; IRCisod, 2012), hlm 552 

15 Max Weber, The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalsm, Routledge Classics. 

Routledge11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE 29 West 35th Street, New York, NY 10001, 2001.  
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dalam interpersonal.16 Ia menegaskan asketisme memerankan peranan ‘spirit 

of modern rational capitalism’ (semangat kapitalisme rasional modern). 

Dimana konsep tersebut bisa membangkitkan manuver manusia dalam 

menumbuhkan etos dan spirit bekerja keras.17  

Weber meyakini bahwa agama Protestan di Eropa Barat turut 

berperan dalam lahirnya dan membantu melembagakan nilai-nilai 

universalitas akan kebutuhan untuk berprestasi. Ia menganalisis, bahwa 

agama merupakan faktor munculnya budaya kapitalisme melalui Etika 

Protestan yang diajarkan oleh Calvin. Dimana seseorang memiliki 

tanggungjawab yang sangat penting dalam hidupnya untuk suatu tujuan yang 

mulia. Oleh Weber kemudian Etika Protestan tersebut dimaknai dengan spirit 

atau cara kerja keras yang bersungguh-sungguhtanpa berorientasi mendapat 

imbalan materiil.18 

Pada dasarnya, agama adalah sistem nilai. Nilai-nilai ini secara alami 

mempengaruhi dan menentukan jalan hidup bagi mereka yang mengikutinya. 

Pikiran, tindakan dan tindakan orang harus dipengaruhi oleh ajaran agama 

                                                 

16 Nurkhalis, “Positifikasi Asketisme dalam Islam dengan Pendekatan Paradigma Klasik 

dan Modern”, (Miqot Vol. XXXIX No. 1 Januari-Juni 2015), Hlm 26. 

17 Richard Swedberd dan Ola Agevall, The Max Weber Dictionary: Key Words and 

Central Concepts, (California: Stanford University Press, 2005), Hlm 10. 

18 Mochammad Nadjib, “Agama, Etika dan Etos Kerja Dalam Aktivitas Ekonomi 

Masyarakat Nelayan Jawa”, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan (Vol 21, No. 2, Desember 2013), hlm 

139. 
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yang dia ikuti ketika dia serius tentang kehidupan beragamanya. Oleh karena 

itu, jelas bahwa agama juga menentukan proses pembangunan atau 

modernisasi jika ajaran agama memuat nilai yang dapat memperlancar 

pembangunan.  

Meminjam konsep Geertz (1958:421) yang mendefinisikan etos 

sebagai berikut “A people’s etos is the tone, character and quantity of their 

life, its moral and aesthetic style and mood; it is the underlying attitude 

toward themselves and their world”. Dari definisi tersebut dapat kita 

simpulkan bahwa etos memiliki keterkaitan dengan pola dari kehidupan 

masyarakat, karakter dan kualitas masyarakat serta berkaitan dengan moral 

estetik dan suasana hati yang memiliki korelasi dengan diri dan kehidupan 

mereka. 19  

Adapun beberapa hal yang menjadi pengaruh dari penerapan etos 

keagamaan antara lain: Pertama, etos dari dalam. Maksudnya, etos 

merupakan salah satu faktor pendorong lahirnya spirit individu dalam 

berbagai hal, seperti bekerja. Dalam hal ini, agama menjelma dalam suasana 

hati pemeluknya yang bersifat emosional sehingga mampu menggerakkan 

sesesorang dalam berbagai aktivitas. Kedua, etos keagamaan sebagai etis yang 

berisi mengenai kode moral, etika, perilaku, dan sikap-sikap manusia dalam 

                                                 

19 Abd. Aziz Faiz, Dasar-Dasar dan Pokok Pikiran Sosiologi Agama, (Yogyakarta: 

SUKA-Press), 2021, hlm 149.  
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beragama. Sehingga, etos keagamaan dapat dilihat dalam keseharian pada 

setiap individu. Ketiga, etos keagamaan yang tampak dalam masyarakat. 

Maksudnya, etos dapat dilihat secara nyata dan diidentifikasi secara sosial. 

Misalnya spirit dalam meraih prestasi, kedisiplinan membangun interaksi 

sosial, meningkatkan kinerja, dan semangat produktivitas yang dimiliki oleh 

kelompok agama maupun secara individu. Max Weber dalam penelitiannya 

membuktikan bahwa agama telah menjelma dalam etos yang mampu 

memberikan dorongan Calvinis Protestan bangkit secara ekonomi.20 

Konsepsi ini peneliti gunakan untuk mengungkap etos kelompok yasinan 

pada masyarakat Sambiroto kaitannya dengan spirit perekonomian mereka.  

Teori etos dan spirit keagamaan dari Weber sebagaimana disebutkan 

di atas, peneliti operasikan untuk mengungkap etos kerja dari dalam yang 

dimiliki oleh kelompok yasinan di Dusun Sambiroto. Pertama, dampak dari 

pembacaan surah Yāsīn terhadap kehidupan masyarakat Sambiroto baik 

secara fisik maupun secara psikis berupa inovasi dalam proses pembacaan 

surah Yāsīn kaitannya dengan perekonomian masyarakat Sambiroto. Kedua, 

Bagaimana implikasi yang signifikan dari Pembacaan surah Yāsīn berupa 

implementasi nilai etos dan inovasi yang lahir pada masyarakat Sambiroto 

dalam spirit ekonomi kelompok yasinan masyarakat Sambiroto.  

                                                 

20 Abd. Aziz Faiz, Dasar-Dasar dan … Hlm 160. 
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H. Metodologi Penelitian  

Metode dalam bahasa Yunani berasal dari kata “metha” yang 

memiliki makna “cara”. Dari definisi yang bersifat harfiah (etimologis) 

tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah definisi yang komprehensif 

(terminologis) yakni, cara mengetahui dan memahami suatu objek yang 

dikaji.21 Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai 

berikut:   

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode 

deskriptif kualitatif yang merujuk pada pendekatan Living Qur‟an. 

Dalam teorinya, Rafiq menjelaskan terkait adanya fungsi informatif dan 

performative Al-Qur’an sebagai kitab suci serta transmisi22 dan 

transformasi. Hal tersebut merupakan beberapa model interpretasi 

terhadap ayat-ayat Al-Qur’an. Metode ini cocok digunakan dalam 

fenomena pembacaan surah Yāsīn dan tahlil di Dusun Sambiroto. Fokus 

                                                 

21 Husain Insawan, Metodologi Studi Islam (Kendari: Institut Agama Islam Negeri 

Kendari, 2011) hlm 1.  

22 Transmisi merupakan adanya data dimasa lalu yang menjadi sumber penerimaan dan 

interpretasi yang merujuk pada kejadian yang sama di masa Nabi Muhammad SAW. Ada tiga pola 

transmisi dalam teks dan tradisi keagamaan: yang pertama, berbentuk rujukan dalam stu literature yang 

bersumber pada literatur terdahulu atau bisa dikatakan dengan literatur linta generasi namunbersumber 

pada informan yang sama. Kedua, transmisi dalam bentuk sanad (hubungan materian antara murid dan 

guru) biasanya dapat kita jumpai dalam tradisi pesantren. Ketiga, model transmisi diskursif dapat dilihat 

dalam tradisi yang berkembang di masyarakat. Fenomena ini dapat kita jumai dalam wujud 

keberlangsungan sebuah tradisi di masyarakat seperti pembacaan surah Yāsīn. 
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dari metode ini adalah menguak lebih dalam terkasit fenomena kasus 

yang terjadi di masyarakat Dusun Sambiroto pada kegiatan Yasinan ibu-

ibu dengan terfokus pada observasi lapangan.  

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian akan dilakukan di Dusun Sambiroto RW.004 

Desa Cileng, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa 

Timur.  

3. Subyek Penelitian  

Sasaran penelitian yang dituju adalah kelompok Yasinan ibu-ibu 

di Lingkungan Sambiroto-Kepuh-Babadan (RT. 019 – RT. 021) yang 

terkumpul dalam satu majelis Dusun Sambiroto. Meskipun, kegiatan 

tersebut didominasi oleh usia empat puluh tahun keatas, ada beberapa 

remaja putri yang terlibat di dalamnya.    

4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

beberapa metode diantaranya, dokumentasi, wawancara, observasi. 

Pertama, metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

baik secara teori maupun di lapangan. Adapun dalam penelitian ini 

peneliti akan menggali lebih dalam tentang teks keagamaan yang 

menunjukkan Fadīlah surah Yāsīn, foto-foto kegiatan yasinan, teksteks 
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yang digunakan dalam kegiatan tersebut, catatan peneliti serta ketua 

jama’ah beserta anggotanya terkait dengan kegiatan, kas, hingga agenda 

lain yang bersifat outdoor atau eksternal.  

Kedua, wawancara meurupakan salah satu teknik pokok dalam 

penelitian kualitatif. Wawancara dalam penelitian  kualitatif menurut 

Denzim & Licoln (1944:353) adalah percakapan, seni bertanya dan 

mendengar (art of asking and listening). Wawancara dalam penelitian 

kualitatif tidaklah bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kreatifitas 

individu dalam merespon realitas dan situasi ketika berlangsungnya 

wawancara.23 Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi 

terkait dengan unsur sejarah dari kegiatan tersebut. Wawancara yang 

digunakan bersifat terstruktur dan tidak struktur. Kedua model ini 

berfungsi untuk menanyakan reformasi sistem dari metode ini serta 

urgensi dari adanya kegiatan tersebut. Adapun informan yang akan 

diwawancarai adalah pendiri kelompok yasinan Ibu-Ibu Dusun 

Sambiroto, Tokoh masyarakat yang terlibat, serta para jama’ah 

menggunakan bahasa campuran antara Bahasa Indonesia (nasional) dan 

Bahasa Jawa (daerah/keseharian) mengingat tidak semua masyarakat 

setempat lancar dalam berbahasa Indonesia. Kegiatan ini dilakukan 

                                                 

23 Moh Soehada, Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama, (Yogyakarta: 

Suka Press-UIN Sunan Kalijaga), 2021, hlm 112.  
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untuk mencari pemahaman kelompok yasinan dalam memahami Al-

Qur’an, merasakan Fadīlah dari pembacaan surah Yāsīn, serta 

bagaimana kegiatan tersebut mampu memberikan spirit ekonomi. 

Ketiga, Observasi atau survei lapangan dengan terlibat langsung 

dalam kegiatan tersebut dengan mengacu pada pedoman observasi.  

Observasi merupakan data primer dalam penelitian ini. Adapun 

observasi dilakukan untuk memperoleh data yang akurat tentang proses 

pelaksanaan kegiatan yasinan di Dusun Sambiroto. Observasi yang 

dilakukan adalah observasi aktif, dimana peneliti mampu memerankan 

beberapa aspek yang dimungkinkan dalam situasi sesuai dengan kondisi 

subjek yang diteliti. Keadaan peneliti telah diketahui dan mendapat 

persetujuan dari kelompok yasinan ibu-ibu, bahkan peneliti dianggap 

sebagai bagian dari kegiatan tersebut. Hal ini bertujuan mempermudah 

akses peneliti dalam melakukan riset. Kegiatan ini digunain untuk 

melihat praktik pembcaan surah Yāsīn dan melihat unit usaha 

masyarakat di sana.  

5. Analisis Data  

Miles & Huberman memaparkan tiga hal yang menjadi batasan 

dalam proses analisis data, yaitu reuksi data, display data, dan verifikasi 
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data. Adapun penjelasan dari ketiga proses tersebut adalah sebagai 

berikut:24  

a. Reduksi  data : proses seleksi, pemfokusan, dan abstraksi data dari 

catatan lapangan (field notes). Pada proses ini, semua data yang 

telah terkumpul difilter sehingga mampu membedakan data yang 

sesuai dengan kerangka konseptual atau tujuan penelitian sesuai 

desain penelitian. 

b. Display data : dalam tahapan ini, peneliti melakukan organisasi 

data, mengaitkan hubungan antar fakta tertentu menjadi sebuah 

data serta mengkorelasikan antara satu data dengan data yang lain. 

c. Analisis data : merupakan proses verifikasi dari semua data yang 

telah diproses. Pada bagian ini, peneliti sudah mulai melakukan 

penafsiran terhadap data sehingga data yang telah diorganisasikan 

memiliki makna.   

Kemudian pada tahapan lain dalam penelitian yang tak kalah 

pentingnya yakni verifikasi data. Tahap verifikasi ini dilakukan dengan 

cara meminta pendapat dari pihak-pihak lain yang ada keterkaitannya 

dengan penelitian tersebut sebagai pertimbangan atau bisa juga dengan 

cara melakukan perbandingan data yang diperoleh dari satu sumber 

dengan sumber yang lain. Setelah semua rangkain tersebut 

                                                 

24 Moh Soehada, Metode Penelitian Sosial … hlm 129.  
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dilaksanakan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan akhir guna 

mengungkap temuan-temuan dalam penelitiannya.25 

I. Sistematika Pembahasan  

Untuk merealisasikan maksud penelitian ini, dan mempermudah para 

pembaca untuk memahami lebih dalam tentang penelitian ini. Maka, akan 

dijelaskan poin-poin sistematika pembahasan yaitu, sebagai berikut :  

Bab Pertama, adalah bagian pembuka (mukadimah) dari penelitian ini. Bab 

pertama terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan.  

Bab Kedua, pada bagian ini peneliti mencoba meneliti lebih dalam terkait 

kondisi dan situasi masyarakat secara umum meliputi aspek sosial, keagamaan 

serta tradisi keagamaan di masyarakat Sambiroto khususnya tradisi pembacaan 

surah Yāsīn.  

Bab Ketiga, bagian ini berupaya untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana 

proses terbentuknya tradisi yasinan pada masyarakat Sambiroto dan inovasi 

sosial kemasyarakatan apa yang telah lahir dari tradisi tersebut. Beberapa hal 

penting yang akan dibahas dalam bab ini adalah surah Yāsīn dan Fadīlah surah 

Yāsīn dalam perdebatan ulama dan korelasinya dengan ekonomi. Selanjutnya, 

                                                 
25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif….., hlm 252. Lihat pula Mardawani, 

Praktis Penelitian Kualitatif….., hlm 68-70. 
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Fadīlah surah Yāsīn sesuai pemahaman masyarakat berkaitan dengan etos dan 

spirit ekonomi. Serta bagaiamana kegiatan tersebut mampu menjadi jembatan 

terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.  

Bab Keempat, bagian ini merupakan inti dari penelitian ini. Sebab, dalam 

bagian ini akan dijelaskan mengenai, bagaimana pembacaan surah Yāsīn dalam 

menumbuhkan etos. Peneliti menganalisis terkait tentang orientasi pembacaan 

surah Yāsīn antara pengetahuan, spiritualitas, dan aktivitas ekonomi. Apakah 

Yāsīn itu mampu membuat orang sadar akan kebutuhan hidup dan 

keselamatan? Apakah Yāsīn mampu membuat mood para jamaah semakin 

meningkat? Kemudian, peneliti akan menjabarkan desinisi relevansi antara 

membaca surah Yāsīn, etos, dan semangat ekonomi masyarakat.   

Bab Kelima, merupakan bagian penutup. Bagian ini berisi tentang 

kesimpulan dari penelitian, dan juga berisi tentang saran dan masukan sebagai 

sebuah media untuk menghadirkan penelitian yang lebih baik kedepannya. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Pembacaan surah Yāsīn memang menjadi tradisi di banyak tempat di 

Indonesia. Namun, pembacaan surah Yāsīn di masyarakat Sambiroto 

memiliki problem dan daya tarik yang berbeda. Kegiatan tersebut didasarkan 

pada proses pemahaman transmisi dari teks keagamaan dan legitimasi dari 

tokoh agama (kiai), serta mitos dari nenek moyang. Menariknya, dalam 

pembacaannya juga memiliki perbedaan praktik dari tempat yang lain berupa 

susunan acara dan penggunaan metode talqin sebagai media pembelajaran 

membaca Al-Qu’ān. Di sisi lain, aktivitas di dalamnya tidak hanya berupa 

ritual pembacaan surah Yāsīn semata, manun juga menyertakan aktivitas 

ekonomi masyarakat yang tak tepisah dari ritualnya. Kegiatan tersebut berupa 

iyuran kas anggota, arisan, dana modal usaha, dan amal jariyah. Dalam 

konteks yang demikian, penelitian ini menemukan temuan sebagaimana di 

bawah ini. 

Pertama, Praktik pembacaan surah Yāsīn adalah sebuah tradisi turun 

temurun sudah berjalan sejak lama dikalangan masyarakat Dusun Sambiroto 

yang merupakan hasil transmisi dari teks-teks keagamaan berupa ayat Al-

Qur’an, Hadis, dan beberapa kitab yang dikarang oleh Ulama’. Selain sebagai 

tradisi, ritual ini telah mereka anggap sebagai sebuah kebutuhan dan tanggung 

jawab yang harus terpenuhi karena pelaksanaannya dapat mempengaruhi 
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semangat mereka baik dalam beribadah kepada Allah SWT maupun 

bekerja sehingga mampu meningkatkan produktifitas mereka. Kegiatan 

tersebut dilakukan pada kelompok yasinan. Yasinan merupakan lembaga 

yang berfungsi sebagai wadah pemeliharaan nilai-nilai pembacaan surah 

Yāsīn pada masyarakat Sambiroto. Adapun nilai yang dilembagakan 

dalam proses ritual yasinan tersebut menampak dalam kegaitan sehari-

hari. Selain pelembagaan pemahaman dan makna dalam sebuah kelompok 

yasinan, juga melahirkan inovasi lainnya berupa tata cara di dalam 

membaca surah Yāsīn menggunakan metode talqin berupa bacaan 

bergantian antara ketua dan jama’ahnya. Adapun aktivitas ekonomi di 

dalam yasinan di Masyarakat Sambiroto juga merupakan inovasi lebih 

jauh yang mempengaruhi kaitan antara surah Yāsīn, etos kerja, dan 

ekonomi. 

Kedua, Pelaksanaan ritual pembacaan surah Yāsīn dilaksanakan 

sebagai bentuk penjagaan terhadap makna-makna dan motif yang 

dipahami oleh jama’ah yasinan. Selain dianggap sebagai bentuk 

sakralisasi religiusitas, ritual ini juga melahirkan etos dan spirit ekonomi 

masyarakat. Makna yasinan yang dipelihara melalui sebuah kelompok, 

mentransmisi di dalam perilaku ekonomi yang juga menjadi bagian tak 

terpisah dari aktivitas yasinan. nilai dan makna yasinan yang dipelihara 

itu menjadi sebentuk kepribadian, spirit, dan etos ekonomi. Adapun iyuran 

kas dan modal usaha yang menjadi aktivitas di dalam kelompok yasinan 

menjadi modal ekonomi dalam bentuk usaha-usaha, produktifitas, dan 
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penghasilan masyarakat yang bertambah. Dalam konteks yang demikian, 

nilai dan makna yasinan sekaligus modal usaha menyatu dalam sebentuk 

etos kerja yang menampak dari dalam diri jama’ah, etika keseharian, dan 

dan etos yang menampak berupa kedisplinan, kejujuran, tanggungjawab 

serta banyaknya prestasi yang diraih oleh masyarakat setempat terutama 

oleh ibu-ibu jama’ah yasinan. 

Berdasarkan dua temuan di atas, tampak bahwa proses 

pemahaman teks Al-Qur’an yang terbangun berdasarkan dialektika 

masyarakat menjadi kekayaan tersendiri yang melahirkan sebentuk 

inovasi dalam kehidupan masyarakat sekaligus etos kerja bagi warga 

Dusun Sambiroto. Dengan demikan tampak bahwa Al-Qur’an memiliki 

peranan penting dalam melahirkan kreatifitas masyarakat dalam 

menghadapi kebutuhan, tantangan, dan dinamika kehidupannya termasuk 

dalam hal-hal kediniawian berupa kebutuhan ekonomi. Pemenuhan 

kebutuhan manusia yang demikian, diperoleh dari proses manusia dalam 

merasakan dan menjaga makna-makna religiusitas yang mereka miliki dan 

yakini dengan melakukan ritual keagamaan. Semangat yang dimiliki 

setiap individu kemudian melahirkan karakter dan kepribadian manusia 

yang memahami dan meyakini Al-Qur’an sebagai pedoman hidupnya.  

B. Saran 

Setelah peneliti menyelesaikan penelitian di Dusun Sambiroto 

disusul dengan pemaparan sesuai yang data yang didapatkan, tentu peneliti 

sangat mengerti bahwa apa yang peneliti lakukan atau hasilkan ini jauh 
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dari kata sempurna. Terdapat banyak kekurangan yang dapat diperbaiki 

dan disempurnakan dikemudian hari. Adapun langkah-langkah yang bisa 

dilakukan untuk perbaikan antara lain: 

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait kelompok yasinan ibu-

ibu di Dusun Sambiroto dan Etos kerja. Ada banyak sekali yang 

bisa di teliti seperti, problematika apa saja yang dihadapi oleh 

kelmpok yasinan ini dari masa ke masa sertaba bagaimana 

problematika sosial itu daoat diselesaikan. Adapun variabel-

variabel yang digunakan juga bisa diperbanyak misalnya 

pengaruh latar belakang pendidikan, umur, status sosial, 

kebutuhan dan kegiatan individu, dan lain-lain. 

2. Berkaitan dengan ritual pembacaan surah Yāsīn. Sepertinya 

masyarakat Dusun Sambiroto membutuhkan kajian yang lebih 

dalam mengenai kandungan, tafsir ataupun pengetahuan lain 

mengenai surah Yāsīn didukung dengan pengetahuan fiqh lebih 

lanjut. Dengan hal tersebut, diharapkan masyakat Sambiroto 

mampu memahami lebih dalam terkait beberapa hal yang mereka 

praktikkan sebagai sebuah tradisi atau kebiasaan. Dikarenakan 

peneliti masih melihat masih terbatasnya pengetahuan 

masyarakat Sambiroto tantang syariat Islam maupun hukum fiqh 

secara mendalam, sehingga akan sangat paripurna bila tradisi 

tersebut didukung dengan pengetahuan masyarakat yang 
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mumpuni sehingga lebih dapat mengetahui hakikat dari kegiatan 

tersebut. 

Dengan mengucap Alhamdulillah, akhirnya Skripsi ini berhasil 

peneliti selesaikan walaupun dalam bentuk yang sederhana dan jauh dari 

kata 

sempurna. Semua ini tentu tidak terlepas dari banyak pihak yang telah 

membantu baik secara dhohir maupun secara batin. Besar harapan peneliti 

semoga apa yang peneliti lakukan bisa memberikan manfaat bukan saja 

untuk 

diri peneliti pribadi tetapi untuk orang-orang yang lain juga 
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