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ABSTRAK  

Jika melihat pada kasus al-Qur’an in live, bukan semata yang 
teraktualisasikan dalam aksi ragawi tetapi juga berupa pikiran, karya atau ekspresi 
apapun yang terinspirasi dari al-Qur’an dan diresepsi dengan berbagai macam 
bentuk. Ya>si>n Fad}i >lah termasuk bagaimana al-Qur’an diresepsi yang menarik 
diekplorasi hazanah keunikan didalamnya. Keunikan itu seperti muatan bacaan 
tidak sama dengan Ya>si>n yang biasa dibaca dalam mus}h}af. Didalam sudah 
dimodifikasi dengan berbagai doa. Setiap doa dibaca setelah beberapa ayat dari 
Surat Ya>si>n dibaca. Jika dilihat dari komentar masyarakat tentang Ya>si>n Fad}i >lah, 
ada jawaban yang keluar dari kapasitasnya sebagai teks. Ada hal menggelitik yang 
perlu diungkap apakah ada dasarnya secara normatif yang melarang atau 
membolehkan pembacaan suatu ayat yang dicampur dengan doa. tetapi bagaimana 
jika Ya>si>n Fad}i >lah diriwayatkan Nabi saw. Jika dilihat pada aspek psikis orang 
yang membaca Ya>si>n Fad}i >lah terbangun wacana sebagai efek yang diyakini dari 
pengaruh Ya>si>n Fad}i >lah hingga tercipta sugesti dan pemaknaan tertentu. 
Mengingat ada kemiripan bahkan kesamaan teks ayat dengan doa dalam Ya>si>n 
Fad}i >lah akan semakin menarik untuk dikupas apakah hal itu berimplikasi pada 
kesamaan makna dan maksud jika ditinjau dari konteks pragmatik, lebih-lebih jika 
ditengok bagaimana dalam perspektif wacana budaya.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersumber pada kitab 
Abwa>b al-Faraj karya Sayyid Muh}ammad Alwi> al-Ma>liki > al-H{asani> dan 
bersumber pada informasi dari pengamal Ya>si>n Fad}i >lah sebagai data primer serta 
beberapa kitab, buku yang terkait dengan materi penelitian sebagai sumber data 
sekunder. Penelitian ini selain didasarkan pada kajian pustaka (library research) 
juga pada kajian lapangan. Metode yang digunakan yakni dengan wawancara, 
observasi dan analisis data. Analisa dilakukan dengan langkah  mendata catatan 
yang terkait dengan Ya>si>n Fad}i >lah, membuat catatan reflektif ketika penelitian 
berlangsung, membuat catatan objektif-deskriptif tentang data yang diperoleh dari 
jawaban responden dan membuat catatan marginal dan penyimpanan data. 
Analisis kontekstual dalam perspektif ilmu pragmatik mewarnai dalam proses 
pengolahan data yang tidak hanya berdasarkan pada data pustaka ansich, tapi juga 
didasarkan pada resepsi sosial terhadap al-Qur’an, yakni bagaimana respon 
masyarakat terhadap Ya>si>n Fad}i >lah hingga membentuk budaya dan pemaknaan 
tertentu.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ya>si>n Fad}i >lah dari sisi pragmatik 
antara Surat Ya>si>n dan doa yang ada dalam Ya>si>n Fad}i >lah tidak sama maksudnya 
karena berbeda konteks penutur, konteks lawan tutur, konteks topik dan konteks 
latar peristiwa. Surat Ya>si>n penuturnya Allah, lawan tuturnya Nabi 
Muhamammad, topik pembicaraan tentang keesaan Allah, risalah ke-Nabi-an, 
hari kebangkitan dan ganjaran-ganjaran ukhrawi dan dengan latar peristiwa 
asbabun nuzul Surat Ya>si>n. Sedangkan dalam doa, penutur adalah pengarang dan 
pembaca Ya>si>n Fad}i >lah, lawan tutur Allah, topik pembicaraan permohonan 
tentang beberapa hal. Dengan demikian, meski kata dalam doa seakan sama 
maksudnya karena diambil dari akar kata  yang sama dengan salah satu ayat atau 
bahkan menyadur dari ayat, namun antara ayat dan doa memiliki maksud yang 
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berbeda karena perbedaan konteks pragmatik. Secara umum, dalam Surat Ya>si>n 
dengan tindak lokusi, ilokusi dan perlukusi sekaligus, namun daya perlokusi yang 
paling dominan. Sedangkan dalam doa daya ilokusi yang paling dominan.   

Namun dari sisi analisis wacana budaya, Ya>si>n Fad}i >lah merupakan 
fenomena ekspresi keberagamaan hingga membentuk tradisi dan budaya  

mengamalkan surat Ya>si>n Fad}i >lah yang dibaca secara bersama-sama dalam  

sebuah komunitas tertentu ataupun perseorangan. Dengan begitu Ya>si>n Fad}i >lah 
begitu kuat memproduksi suatu kebudayaan, yakni budaya membaca dengan 
sugesti dan pemaknaan tertentu yang melibatkan diri dalam sistem peribadatan 
yang bersifat spesifik (khas) bagi masyarakat. Ya>si>n Fad}i >lah pada gilirannya 
membentuk sebuah wacana dan pemaknaan terkait dengan bagaimana Ya>si>n 
Fad}i >lah dinilai, dipandang, dipahami dan diekspresikan sebagai amalan oleh 
pengarang dan pengamal Ya>si>n Fad}i >lah dan terkait dengan asumsi, resepsi dan 
efek atau bahkan motivasi dari pembacaan Ya>si>n Fad}i >lah. Wacana yang 
berkembang di masyarakat, Ya>si>n Fad}i >lah sebagai senjata bagi diri sendiri dikala 
ada yang mau berniat jahat, doa ketika mempunyai hajat, memperlancar rizki, 
memudahkan saat sakaratul maut dan niat utamanya mendekatkan diri kepada 
Allah. 

 
Kata kunci :  mus }h }af, resepsi, konteks pragmatik, tindak lokusi, ilokusi dan 

perlokusi, wacana budaya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

alif 

ba’ 

ta’ 

s\a’ 

jim 

h}a’ 

kha’ 

dal 

z\al 

ra’ 

zai 

sin 

Tidak dilambangkan 

b 

t 

s\ 

j 

h} 

kh 

d 

z\ 

r 

z 

s 

Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 
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 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

 ھـ

 ء

 ي

syin 

s}ad 

d}ad 

t}a’ 

z}a’ 

‘ain 

gain 

fa 

qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

wawu 

ha’ 

hamzah 

ya 

sy 

s } 

d} 

t } 

z} 

‘ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

` 

y 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

el 

em 

en 

w 

ha 

apostrof 

ye 
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

  دةمـتعدّ 

ّدةع  

ditulis 

ditulis 

muta‘addidah 

‘iddah 

 

C. Ta’ marbu<t}ah 

Semua ta’ marbu>t}ah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun 

berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). 

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa 

indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya. 

  ةحكم

  ـةلّ ع

  ءاألوليا كرامة

ditulis 

ditulis 

ditulis 

h{ikmah 

‘illah 

kara>mah al-auliya>’ 

 

D. Vokal Pendek dan Penerapannya 

---- َ◌--- 

 ---- ِ◌ ---  

 ---- ُ◌ ---  

Fath}ah 

Kasrah 

D}ammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a 

i 

u 

 

لفعَ   

رذُك  

ذهبيَ   

Fath}ah 

Kasrah 

D\}ammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

fa‘ala 

z\ukira 

yaz\habu 
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E. Vokal Panjang 

1. fath}ah + alif 

ـّيةجاهل  

2. fath}ah + ya’ mati  

ىتَـنس  

3. Kasrah + ya’ mati 

مكريـ  

4. D{ammah + wawu mati 

روضف  

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a> 

ja>hiliyyah 

a> 

tansa> 

i> 

kari>m 

u> 

furu>d} 

 

F.  Vokal Rangkap 

1. fath}ah + ya’ mati 

  كمبـين

2. fath}ah + wawu mati  

  لقو 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

منـت أ أ  

ّدتاُع  

شكرتـم لئن  

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a’antum 

u‘iddat 

la’in syakartum 
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H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al” 

 القرأن

 القياس

ditulis 

ditulis 

al-Qur’a>n 

al-Qiya>s 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah 

tersebut 

 الّسماء

 الّشمس

ditulis 

ditulis 

as-Sama>’ 

asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

الفروض ذوى  

الّسـّنة أهل  

ditulis 

ditulis 

z\awi> al-furu>d} 

ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an, sesuai dengan tujuan diturunkannya pada Nabi Muhammad 

saw, bukan hanya untuk menyampaikan kabar tentang keesaan Allah dan hari 

akhir. Sebagaimana yang diyakini oleh Soroush1 sebelum ia mendasari aksi 

sosialnya yang terinspirasi dari al-Qur’an, ia sedikit terlalu menyederhanakan isi 

yang sebenarnya tentang al-Qur’an. Karena lebih dari itu, al-Qur’an sebagaimana 

yang dinyatakan sendiri dalam salah satu ayatnya, bahwa ia turun sebagai hudan 

wa rah}mah bagi manusia di muka bumi. Pada gilirannya berangkat dari dua kata 

ini saja teraktualisasikan dan terefleksikan dalam ide kaum muslimin dengan 

berbagai macam buah pikiran, penafsiran, dan aksentuasi ragam ekpresi tertentu 

sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas berfikir, kultur, budaya dan horizon yang 

mengitari manusia yang berinteraksi dengan al-Qur’an tersebut. Belum lagi jika 

ditinjau pada ayat yang lain, yang menyatakan al-Qur’an juga bersifat sebagai 

nu>r (cahaya), syifa>’ (obat), naz\i >r (peringatan) dan basyi>r (kabar gembira), tentu 

akan lebih luas dan beragam lagi aktualisasi pemahaman terhadap al-Qur’an yang 

kemudian aktualisasi-aktualisasi itu terwujud dalam kehidupan nyata sebagai 

hasil dari buah berfikir tentang al-Qur’an. 

                                                           
1 Muhammad Amin, Hubungan Agama dan Demokrasi Menurut Abdul Karim Soroush, 

Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007. 
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Adanya hadis tentang praktek ruqyah2 misalnya, dengan menggunakan 

Surat al-Fatihah yang dibacakan oleh rasulullah saw untuk menyembuhkan orang 

sakit,3 secara semantis dan medis tidak terkait sama sekali dengan  penyembuhan 

sehingga dalam hal ini melampaui kapasitasnya sebagai teks. Atau penggunaan 

surat mu’awwiz\atain sebagai penolak sihir, sebagai indikasi bahwa Nabi 

sendirilah sebagai pionir untuk mengaktualisasikan, menghidupkan dan 

membumikan al-Qur’an. Terkait dengan fungsi al-Qur’an sebagai syifa>’ mungkin 

sebagai buah dari pemahaman terhadap ayat al-Qur’an yang berbunyi syifa>’ lima > 

fis} s}udu>r, sehingga al-Qur’an mewujud secara nyata seakan bukan teks yang 

mati, tetapi teks hidup yang multi fungsi, seperti yang dikatakan sendiri oleh al-

Qur’an dalam ayatnya yang kemudian diperkuat justifikasikasinya dalam praktek 

Nabi tersebut. 

Adanya praktek mengamalkan Surat al-Wa>qi’ah misalnya, yang diyakini 

dapat memperlancar rizqi, bisa sebagai buah dari pemahaman tentang adanya 

beberapa hadis yang menerangkan tentang fad}i >lah atau keutamaan Surat al-

Wa>qi’ah tersebut. Bahkan, mungkin adanya fenomena memakai ayat tertentu saat 

pemilu dijadikan alat untuk menjustifikasi calonnya, jadi sebagai hasil dari 

pemahaman tentang ayat yang menyatakan al-Qur’an sebagai mau’iz}ah atau 

hudan. Mau’iz}ah dalam konteks ini, dalam arti al-Qur’an dijadikan alat justifikasi 

                                                           
2Ruqyah secara etimologi merupakan derivasi dari fi’il madi “raqa” yang bermakna guna-

guna, mantera dan jimat. Secara teknis Ruqyah adalah membacakan ayat atau zikir kemudian 
ditiupkan ke tubuh yang sakit dengan mengusap bagian yang sakit dapat pula ke air kemudian 
diminumkan pada orang yang sakit. Namun termasuk amalan yang disyari’atkan yang berlandaskan 
secara normatif historis telah mendapat legitimasi dari Allah. Lih. Muhammad Saud Ramdhan al-
Buthi, Fiqh al-Sirah (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 276, Muhammad Ibn Ali al-Asqalany, Fath al-
Bari Fi Syarh Sahih Bukhari juz x (Libanon: Dar al-Ma’arifah, 1432), hlm. 199-211.  

3 Tentang hal ini sebagaimana dianalisa oleh M. Mansur (ed.), Metodologi Penelitian Qur’an 
dan Hadis (Yogyakarta: TH Press, 2007), hlm. 3-4.  
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kalau pilihan calon yang tepat adalah calonnya sesuai dengan kriteria isi teks ayat 

yang telah dicari dan cocok dengan yang dimiliki si calon. Sang da’i pun dipesan 

untuk memberi mau’iz}ah dengan ayat yang bisa dibuat justifikasi untuk 

menguntungkan calon tertentu karena al-Qur’an diyakini juga sebagai huda> dan 

mau’iz}ah. Hal ini mungkin karena di Indonesia mayoritas umat Muslim masih 

sangat religius. Fenomena lain adalah terjadi pada kasusnya Muhammad Abduh, 

yaitu tentang ayat al-Qur’an sebagai huda, terefleksikan bersama hadirnya Tafsir 

al-Mana>r yang sarat dengan aksi sosial dengan nalar rasional. Hal ini 

menunjukkan meskipun ayat yang dipahami sama, namun melahirkan 

pemahaman yang berbeda. Pemahaman yang berbeda yang berangkat dari al-

Qur’an inilah yang kemudian terwujud dalam kehidupan masyarakat sehari-hari 

sehingga al-Qur’an hidup yang artinya bergeser dan bukan lagi sebagai teks yang 

mati. Oleh sebab itu, jika melihat pada kasus munculnya al-Mana>r, penulis 

berpandangan bahwa al-Qur’an in live itu bukan semata yang teraktualisasikan 

dalam aksi ragawi tetapi juga berupa pikiran, karya atau ekspresi apapun yang 

terinspirasi dari al-Qur’an diresepsi dengan berbagai macam bentuk. 

Berbicara masalah resepsi, Ya>si>n Fad}i >lah sebagai karya dan buah fikir 

dari seorang sahabat yang bernama Sayyid Ahmad bin Idris, termasuk juga 

bagimana Ya>si>n Fad}i >lah diresepsi oleh umat Muslim, menurut penulis juga 

masuk dalam kategori al-Qur’an yang hidup, yang tak kalah menarik untuk 

dilacak dan diekplorasi hazanah-hazanah keunikan yang ada didalamnya karena 

belum terjamah. Bahkan banyak yang belum mengetahui seputar tentangnya, 

seperti berupa apa Ya>si>n Fad}i >lah itu, bagaimana gambaran isinya, apa yang 
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melatari pengarang dalam menyusunnya, bagaimana ia diresepsi oleh 

masyarakat, dan bagaimana efek dari orang yang mempercayai dan 

mengamalkannya. Sungguh tentang hal ini penting untuk terpublikasi jika pada 

kenyataannya telah banyak yang membacanya tanpa dasar pengetahuan 

sedikitpun dan hanya sekedar ikut-ikutan.  

Berangkat dari hal tersebut diatas, penulis ingin meneliti Ya>si>n Fad}i >lah 

jika ditinjau dalam perspektif pragmatik untuk dijadikan objek material penelitian 

dalam tesis ini. Objek ini menarik untuk diteliti, mengingat muatan bacaannya 

tidak sama dengan Ya>si>n yang konvensional yang biasa dibaca dalam mus}h}af 

oleh kaum Muslimin pada umumnya. Didalam sudah dimodifikasi dengan 

berbagai doa yang diawali dengan s}alawat dan pasti diakhiri dengan kata “ innaka 

‘ala > kulli syai’in qadi>r”. Setiap doa dibaca setelah beberapa ayat dari Surat Ya>si>n 

dibaca, lalu ada doa yang mengiringi. Setelah selesai doanya dibaca yang disaji 

setelah ayat tertentu, lalu pembacaan dilanjutkan pada beberapa ayat berikutnya 

yang kemudian disusul kembali oleh beberapa doa lain untuk dibaca. Demikian 

seterusnya hingga selesai, dan ditutup dengan beberapa doa dan s}alawat. 

Surat Ya>si>n Fad}i >lah ini telah banyak dicetak menjadi satu dalam Surat-

Surat Munjiya>t,4 sehingga wajar jika telah menyebar dan sangat populer. Penulis 

tertarik untuk menelitinya karena terkait dengan al-Qur’an, mengingat ada hal 

yang unik dan menarik untuk dianalisis dan diteliti dalam lingkup keilmuan 

                                                           
4 Di antara yang masuk kedalam Surat Munjiya>t adalah Surat Ya>si>n, al-Sajadah, Wa>qi’ah, 

al-Dukhan, al-Mulk, al-Dahr, al-Buru>j. Surat Munjiya>t ini juga telah biasa diamalkan terutama setiap 
malam jum’at di banyak Pesantren dan bahkan tradisi menghafal al-Qur’an di pondok Pesantren al-
Munawwir Krapyak Jogjakarta, sebagai Pondok Pesantren terbesar yang spesifikasinya di bidang 
menghafal al-Qur’an juga biasa mengawali hafalan dengan Juz ‘Amma kemudian dilanjutkan dengan 
Surat Munjiya>t lalu baru dari Surat al-Baqarah atau dari Surat terakhir.  
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secara akademis dengan berbagai pendekatan. Hal unik tersebut, salah satunya 

adalah bercampurnya antara ya>si>n yang dibaca dengan doa yang pada umumnya 

biasanya sebuah doa dibaca setelah pembacaan suatu surat selesai dibaca. Lebih–

lebih, ada pengulangan bacaan pada ayat tertentu. Belum lagi jika dilihat dari 

bagaimana resepsi masyarakat terhadap Ya>si>n Fad}i >lah, misalnya ketika penulis 

bertanya kepada salah satu yang mengamalkannya, ada jawaban yang keluar dari 

kapasitasnya sebagai teks atau keluar dari makna semantisnya yang tidak terkait 

dengan teks. Jawaban tersebut adalah dikatakan bahwa Ya>si>n Fad}i >lah sebagai 

senjata bagi diri sendiri ketika ada orang yang berniat jahat, terutama ketika kita 

tidak mengetahui. Bahkan yang lebih menarik ada yang menjawab “nauz\ubillah 

saya mengamalkannya, al-Qur’an benar-benar suci, mana mungkin bisa dibaca 

dengan bercampur dengan doa-doa didalamnya”. Dari sisi ini saja bahkan lebih 

menggelitik penulis untuk mengungkap apakah ada dasarnya secara normatif 

yang melarang atau membolehkan pembacaan suatu ayat yang dicampur dengan 

doa-doa tertentu, atau bagaimana jika itu terjadi? Hal ini menurut penulis juga 

penting untuk dikupas atau diteliti karena telah melahirkan resepsi yang beragam 

dalam keberadaannya sebagai kitab suci yang boleh dicampur aduk dengan 

apapun termasuk doa, tetapi jika itu doa yang diriwayatkan Nabi Muhammad 

saw?, sedang Nabi sendiri melarang menulis hadis hanya karena takut bercampur 

aduk dengan al-Qur’an. Namun, apakah sesederhana itu dalam menilai dan 

mencari solusi yang lebih bijak?. 

Berangkat dari sini, terlintas di benak penulis apakah ini terkait dengan 

fad}i >lah Surat Ya>si>n yang biasanya tersaji dalam bab fad}a>ilul a’ma>l dalam kitab-
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kitab hadis?, dan berikutnya berimplikasi pada lahirnya sebuah pemahaman yang 

teraktualisasikan dengan lahirnya Ya>si>n Fad}i >lah yang dimodifikasi dengan 

beberapa doa didalamnya dan dipatenkan urutannya sesuai dengan apa yang telah 

disusun oleh Sayyid Ahmad?. Dan yang terjadi kemudian ia menjelma sebagai 

teks suci dan menjadi amalan dengan berbagai asumsi?. 

Selain itu, akan lebih menarik jika melihat pada aspek-aspek psikis orang 

yang membaca Ya>si>n Fad}i >lah yang kemudian terbangun wacana hingga 

terciptalah efek yang diyakini dari pengaruh Ya>si>n Fad}i >lah dan mungkin dari 

sugesti atau memang karena sifatnya yang religius sehingga memiliki kekutan 

sakral?. Selain itu, penulispun ingin meneliti letak keterkaitan antara teks Surat 

Ya>si>n, yang tentunya dengan mempertimbangkan hasil penafsiran-penafsiran 

yang telah ada dengan doa yang mengiringi dan doa tersebut berbeda-beda di 

setiap ayat yang dibaca sebelumnya dari sisi pragmatik. Dengan kata lain, penulis 

ingin menguak adakah kesamaan makna dan maksud antara teks ayat dengan teks 

doa yang mirip dan bahkan ada yang sama jika ditinjau dalam kacamata konteks 

pragmatik, lebih-lebih jika ditengok bagaimana dalam perspektif wacana budaya. 

Hal ini penulis anggap penting mengingat terkadang suatu ayat dipahami secara 

atomistik tidak integral dengan mempertimbangkan asba>b al-nuzu>l5 atau 

                                                           
5asba>b al-nuzu>l merupakan salah satu teori dalam ilmu tafsir al-Qur’an yang memanfaatkan 

latar belakang peristiwa sejarah saat diturukannya al-Qur’an. Sehingga dalam hal ini menurut penulis 
juga adanya salah satu upaya kritik sejarah yang secara operasional diaplikasikan untuk memahami 
sisi yang tak terkata dalam teks namun bisa membantu menguak al-maskut ‘anhunya itu untuk 
meminimalisir kerancuan dalam memahami. Di titik ini sebagai poin kesamaannya dalam ilmu 
pragmatik yang dibahasakan dengan konteks latar peristiwa. Meski latar peristiwa dalam pragmatik 
dijabarkan detilnya apa saja dan tidak dalam teori asba>b al-nuzu>l. 
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muna>sabah6 antar ayatnya, sehingga berangkat dari jawaban salah satu orang 

yang mengamalkan diatas, penulis berasumsi adanya beberapa preasumsi yang 

mungkin dijadikan justifikasi sesuai dengan kepentingannya dalam membaca 

atau pandangan dunianya hingga membentuk wacana keilmuan. 

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, kiranya cukup relevan jika 

Ya>si>n Fad}i >lah yang tidak asing lagi bagi masyarakat umum, menjadi objek 

material penelitian penulis. Mengingat amalan Surat Ya>si>n Fad}i >lah yang telah 

termodifikasi sebagai bentuk bagaimana umat muslim mengekpresikan 

pemahamannya terkait dengan al-Qur’an, khususnya Surat Ya>si>n, sesuai dengan 

pandangan dunianya, hal ini sangat terkait dengan kondisi sosio-kultural dan 

budaya serta peradaban dimana orang muslim itu menggauli al-Qur’an. Hal ini 

sangat mempengaruhi tentang apa dan bagaimana al-Qur’an itu, kemudian 

lahirlah Ya>si>n Fad}i >lah dengan wajah yang berbeda dari ya>si>n dengan urutan yang 

konvensional dan telah termodifikasi dengan doa-doa yang paten dan permanen. 

Mengingat Ya>si>n Fad}i >lah telah populer di masyarakat dan sudah banyak 

yang mengamalkannya dengan istiqamah, maka adanya pengamalan Ya>si>n 

Fad}i >lah yang bahkan ada yang dilaksanakan dalam sebuah pengajian dan Majlis 

z\ikir tertentu dengan berbagai efek yang diyakini pengamalnya sebagai kekuatan 

yang ada dalam Ya>si>n Fad}i >lah, maka pengamalan Ya>si>n Fad}i >lah sebagai resepsi 

bagaimana al-Qur’an yang ada di benak mereka sedikit akan kami singgung 

sebagai pertimbangan analisis. 
                                                           

6muna>sabah juga sebagai salah satu perangkat dalam menafsirkan ilmu al-Qur’an yang 
dalam ilmu pragmatik juga dikenal dengan istilah sintagmatik atau pemahaman yang didasarkan 
pada keterkaitan satu kata dengan kata lain, satu kalimat dengan kalimat lain bahkan satu wacana 
dalam surat dengan wacana yang dibangun oleh surat lain. Namun yang ada dalam sintagmatik antar 
rangkaian kata. 
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B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari apa yang penulis kemukakan dalam latar belakang 

penelitian di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana wacana yang berkembang tentang Ya>si>n Fad}i >lah di masyarakat? 

2. Adakah kesamaan makna dan maksud dalam kemiripan dan kesamaan teks 

Ya>si>n dan teks doa dalam Ya>si>n Fad}i >lah dari sisi konteks pragmatik 

3. Bagimana Ya>si>n Fad}i >lah dari sisi wacana budaya? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun secara mikro, dari penelitian ini diharapkan ada  catatan secara 

ilmiah dan logis tentang Ya>si>n Fad}i >lah, sehingga bagi mereka yang belum 

mengetahui, akan menjadi mengetahui apa itu Ya>si>n Fad}i >lah, bagaimana sejarah 

kemunculannya dan siapa pengarangnya. Bagi  mereka yang telah mengamalkan, 

setidaknya bisa untuk lebih memantapkan apa yang dilakukan selama ini. Paling 

tidak, para pengamal Ya>si>n Fad}i >lah akan merubah pandangan dunianya tentang 

aktifitas yang selama ini sudah biasa dijalani. Karena diterima atau tidak, 

fenomena living Qur’an dengan sendirinya sebenarnya telah merubah posisi al-

Qur’an yang bukan semata teks bacaan, tapi juga telah berinteraksi dengan 

cakrawala dan budaya serta kultur dimana al-Qur’an hidup, sehingga living 

Qur’an pada gilirannya telah membentuk pandangan dunia sendiri tentang Ya>si>n 

Fad}i >lah, karena ia adalah anak dari zamannya tetang Surat Ya>si>n, yang bisa saja 

telah mengalami kesenjangan dari historisitasnya sebagai kitab suci atau malah 
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sebaliknya. Sehingga mungkin bisa dikatakan Ya>si>n Fad}i >lah telah mengalami 

perkawinan dengan budaya dimana dan kapan Ya>si>n Fad}i >lah itu ada bagi 

pengamalnya yang mungkin akan jauh berbeda dengan pandangan dunia 

pengarang Ya>si>n Fad}i >lah. 

Secara makro, dengan penelitian ini diharapakan dapat menggeliatkan 

penelitian-penelitian berikutnya yang masih jarang. Sehingga dampaknya dari 

ini, masyarakat yang kurang menggeluti kajian al-Qur’an, sedikit tercerahkan, 

jika pada gilirannya penelitian ini begitu bermanfaat bagi kehidupan nyata 

tentang al-Qur’an, khususnya yang terkait dengan Ya>si>n Fad}i >lah. Selain itu,untuk 

meramaikan kajian tentang Qur’an, sehingga harapannya akan menambah koleksi 

kepustakaan bagi pengembangan ilmu ataupun perspektif baru tentang al-Qur’an. 

Manfaat dari penelitian ini, paling tidak dari sisi signifikansi akademis, 

yang mana penelitian ini diharapkan dapat menyemarakkan dan mengembangkan 

studi al-Qur’an, terutama yang terkait dengan eksplorasi ragam fenomena sosial 

yang terkait dengan al-Qur’an. Karena secara langsung studi dengan model 

penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi studi al-Qur’an yang tidak 

bermuatan agama semata, tetapi juga sosial, mengingat dalam penelitian ini  ada 

catatan tentang resepsi yang berkembang di masyarakat yang mengamalkan 

Ya>si>n Fad}i >lah untuk menunjang analisis penulis.  

Namun pada tahap lanjut, hasil studi al-Qur’an dapat bermanfaat bagi 

agama untuk dievaluasi dan ditimbang bobot manfaat dan mud}arat berbagai 

praktek tentang al-Qur’an yang dijadikan objek studi. Atau dari sisi antropologi 

budaya mungkin bisa dipertimbangkan terkait bagaimana seharusnya al-Qur’an 
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disikapi untuk menfilter budaya yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam al-

Qur’an.   

 

D. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan data yang penulis peroleh, hasil penelitian dan tulisan-tulisan 

yang membahas tentang Surat Ya>si>n cukup beragam diantaranya “Keindahahan 

Hakekat Surat al-Fa>tih}ah dan Ya>si>n”, penulis Syekh Fadhalla Haeri, 

“Mengungkap Rahasia Surat Ya>si>n”, penulis Dasteghib, ‘al-T }iba>q Wa al-Jina>s Fi> 

Su>rah al-Ya>si>n (Dira>sa>h Tah}li>liyah Bala>giyah”), penulis Nona Fitria, “Ya>si>n: 

Dira>sa>h Tah}liliyah Nah}wiyah”, penulis Irsal Ahmadi, “al-Muh}assina>t al-

Ma’nawiyah fi> Su>rah Ya>si>n (Dira>sa>h Tah}liliyah Bala>giyah)”, penulis Latifah 

Rahmawati, “Alfa>z\ Mubi>n wa Dila>latiha> Fi>Su>rah Ya>si>n” Aprida Kurnia, “al-

Tasbi>h}i wa al-Isti’a>dat Fi> Su>rat Ya>si>n (Dira>sa>t Tah}li>liyah Baya>niyyah)”, penulis 

Muhammad Saifuddin, “al-Mubtada>’ wa al-Khabari Fi> Su>rat Ya>si>n (Dira>sa>t 

Tah}li>liyah Nah}wiyyah), penulis Ahmad Bisronuddin, “al-Istifha>m Fi>Su>rat al-

Ya>si>n (Dira>sa>h Tah}li>liyah Fi> al-Kala>m)”, oleh Ibnu Ubaidillah,  “al-Amr Fi> 

Su>rah al-Ya>si>n: Dira>sa>h Tah}li>liyah Naz}ariyah Kala>miyyah ‘Inda Austin”, 

penulis Saiful Anas,  “Su>rah Ya>si>n”, penulis Muhsin Qira’ati, “al-Durru al-Ra>sin 

Fi> Tafsi>r Su>rah Ya>si>n: Dira>sa>h Tah}li>liyah Maud}uiyah “, penulis Shidiq Khalil al-

Shalih al-Jumailiy, berisi tentang Tafsir Surat Ya>si>n penerbit Da>r al-Kutub al-

Ilmiyyah, “Z|ikir 99 Asma>’ al-H{usna> dan Fad}i>lah Su>rat Ya>si>n” penulis tim Zahra 

dan berisi tentang doa dan z\ikir. 
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E. Landasan Teori 

1. Definisi Ilmu Pragmatik 

Definisi ilmu pragmatik menurut Jacob L Mey, sebagai ilmu bahasa 

yang mendasari pemakaian atau penggunaan bahasa, yang pada dasarnya 

selalu ditentukan oleh konteks situasi tutur dalam masyarakat dan wahana 

kebudayaan yang mewadahi dan melatarbelakanginya.7 Sedangkan menurut 

Frank Pacer, pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana 

bahasa itu digunakan dalam ilmu komunikasi.8 Menurut Levinson, ilmu 

pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari relasi-relasi antara bahasa 

dan konteks tuturan.9 Sedangkan menurut Leech, pragmatik adalah 

mempelajari makna dalam hubungannya dengan situasi ujar.10 Namun 

demikian, makna yang dimaksud dalam semantik dan pragmatik berbeda  

dalam verb to mean, yakni  what does x mean (apa artinya x?) yang 

merupakan bidikan semantik, karena dalam semantik makna diperlakukan 

sebagai suatu hubungan yang melibatkan dua segi (dyadic) dan what did you 

mean by x? (apa maksudmu dengan x?) merupakan bidikan pragmatik, yakni 

memperlakukan makna sebagai suatu hubungan yang melibatkan tiga segi 

                                                           
7 Jacob L Mey, Pragmatics: An Introduction (USA Blackwell Published, 1994), hlm. 9. 
8 Frank Pacer, Linguistics For Non-Linguistics (London: Little, Brown and Compeny Inc.), 

hlm. 9.  
9 Levinson, Pragmatics (London: Cambridge University Press, 1991), hlm. 9. Namun makna 

disini berbeda dengan makna yang dimaksud di dalam semantik. Sebagaimana menurut D.J Parera 
membagi menjadi empat aras, yakni aras makna linguistik, aras makna proposisi, aras makna 
pragmatik, dan aras makna kontekstual. Sedangkan menurut K. Ammer konteks dibagi menjadi 
empat, yaitu: konteks bahasa, konteks situasi, konteks budaya, dan konteks rasa bahasa. Makna 
konteks berkenaan dengan eksternal teks yang terjadi sebagai akibat adanya pengaruh luar, seperti 
situasi, tempat, waktu, lingkungan dalam konteks eksternal lainnya sebagaimana terdapat dalam 
ilmu Pragmatik.  

10 Geofferry Leeh, Principle of Pagmatics (London And New York: Longman, 1983), hlm. 1-
2. 
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(triadic). Dengan kata lain, makna diberi definisi dalam hubungannya dengan 

penutur sedangkan dalam semantik, makna semata-mata sebagai ciri 

ungkapan dalam suatu bahasa. Inilah letak perbedaan secara garis besar.11 

2. Konteks dalam Pragmatik 

Pragmatik sangat membutuhkan konteks, dan inilah salah satu 

ekuivalensinya dengan Ilmu Ma’a>ni. Namun tidak seperti dalam Ilmu Ma’a>ni 

yang belum menjabarkan tentang muqtad}a>l ha>l (konteks), konteks dalam 

pragmatik telah tersistematisasi sebagaimana yang diungkapkan Brown 

terdapat delapan ciri konteks; a) penutur (adresser), pendengar (adressee), b) 

pokok pembicaraan (topic), c) latar (setting), d) penghubung: bahasa lisan 

atau tulisan (channel), e) dialek atau stailnya (code), f) bentuk pesan 

(massage), g) peristiwa tutur (speech event). 12 

a) Penutur dan Pendengar 

Makna wacana tertentu akan melahirkan makna yang berbeda jika 

dituturkan oleh penutur yang berbeda latar belakangnya. Oleh sebab itu, 

mengetahui latar belakang (sosial, budaya dan lain-lain) penutur dan 

pendengar, yang biasa disebut dengan partisipan dalam suatu peristiwa 

tutur begitu membantu dalam menguak dan menginterpretasikan maksud 

penutur. Seperti kata “cantik” dalam contoh kalimat berikut ini:  

1) Dia cantik sekali. 

2) Permainannya cantik. 

                                                           
11 Geoffrey Leech, Prinsip-Prinsip Pragmatik (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 7-8. 
12 Abdu Rani dkk, Analisis Wacana sebuah Kajian Bahasa dalam Pemakaian (Malang: 

Bayumedia Publishing, 2006), hlm.90-191, Hasan Lubis, Analisis Pragmatik (Bandung: Angkasa, 
t.th.), hlm. 85-93.   
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Kata “cantik” dalam contoh pertama bermakna “wajah wanita 

yang molek, menarik atau ada harmoni keindahan dalam setiap bentuk 

bagian wajahnya” jika dikatakan pada wanita yang berparas cantik. 

Sedangkan dalam contoh kedua, kata “cantik” bermakna “kelihaian” 

dalam taktik jika dikatakan kepada orang yang lagi bersiasat dalam 

melakukan sesuatu.    

b) Topik Pembicaraan 

Topik sebuah pembicaraan juga tak kalah pentingnya untuk 

diketahui dalam memudahkan untuk memahami maksud tuturan. Seperti 

jika kata “keranjang sampah pragmatik” dikatakan dalam sebuah buku 

yang berjudul “Pragmatik” karya George Yule terjemahan saudara Indah 

Fajar Wahyuni13, maka kata tersebut bermakna “letak dimana terkumpul 

beberapa prinsip abstrak bahasa yang tersingkirkan hingga menumpuk 

laksana keranjang sampah”. Namun jika dikatakan ketika sedang 

menyapu atau membuang sampah, maka “keranjang sampah” bermakna 

“tempat yang digunakan untuk mewadahi sampah”.   

c) Latar Peristiwa 

Latar peristiwa bisa berupa tempat, keadaan psikologis partisipan, 

atau semua hal yang melatari terjadinya peristiwa tutur merupakan salah 

satu faktor yang turut membantu memudahkan dalam menginterpretasi 

atau memahami makna wacana dari sebuah tuturan. Seperti jika kalimat 

“wuah pinter sekali” dikatakan pada orang yang sedang melihat rapornya 

                                                           
13 George Yule, Pragmatik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 8-9. 
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yang bernilai jelek, secara psikologis sebagai sebuah penghinaan, namun 

jika dikatakan pada orang yang memperoleh penghargaan sebagai siswa 

berprestasi, kalimat ini bermakna pujian.   

d) Penghubung 

Dalam menyampaikan sebuah pesan, seorang penutur meng-

gunakan sebuah media yang kemudian disebut penghubung atau saluran. 

Media ini bisa berupa bahasa lisan atau tulisan dengan para linguistiknya. 

Sedangkan bahasa lisan dapat dibedakan menjadi dua, langsung dan tidak 

langsung. Hubungan langsung terjadi dalam dialog tanpa perantara antara 

partisipan tutur, sedangkan tuturan tidak langsung terjadi dengan 

perantara seperti telepon, teleks dan radiogram. Selain itu bahasa lisan 

juga dapat dibedakan menjadi resmi dan tidak resmi. 

Bahasa tulis merupakan media komunikasi dengan menggunakan 

tulisan sebagai perantaranya. Bahasa tulis ini mungkin berujud surat, 

pengumuman, edaran dan sebagainya. Pemilihan penghubung ini sangat 

ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu kepada siapa ia berbicara, dalam 

situasi dekat atau jauh. Seperti jika suatu kata diucap dalam pesan SMS 

bisa berbeda jika diucap dalam ucapan dengan intonasi tertentu. 

e) Kode 

Dalam ujaran antar partisipan, kodenya dapat dipilih dan 

disesuaikan dengan model penghubungnya, lisan atau tulis. Apabila 

penguhubungnya bersifat lisan, kodenya dapat dipilih antar salah satu 

dialek bahasa yang ada, atau salah satu register yang paling tepat untuk 
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itu. Ketidaktepatan pemilihan kode bahasa akan sangat berpengaruh pada 

efektivitas komunikasi. Jika efektivitas terganggu, besar kemungkinannya 

terjadi kesalahpahaman komunikasi. Seperti kata “dahar” dalam bahasa 

Jawa dan dalam bahasa Sunda sama-sama bermakna “makan”. Namun 

dalam bahasa Jawa digunakan untuk manusia dan termasuk dalam 

kategori tingkatan kromo inggil, yakni tingkatan bahasa untuk starata 

sosial atas. Sedangkan dalam bahasa Sunda sebaliknya, digunakan untuk 

hewan karena asosiasi pemaknaannya begitu kasar. 

f) Bentuk Pesan 

Bentuk pesan merupakan faktor penting dalam komunikasi. 

Banyak pesan yang tidak sampai kepada pendengar karena bentuk 

pesannya yang tidak sesuai dengan si pendengar dan situasinya. Jika 

pendengarnya bersifat umum dari berbagai lapisan masyarakat yang 

heterogen, maka bentuk pesannya juga umum. Sebaliknya, jika 

pendengarnya dari kelompok yang bersifat khusus, maka bentuk pesannya 

pun khusus. Misal, jika bahasa dalam situasi kuliah umum di depan 

mahasiswa yang biasa sarat dengan penggunaan bentuk bahasa ilmiah 

populer, tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan saat berbicara 

dengan komunitas transgender atau ABG (Anak Baru Gede dalam usia 

sekitar belasan tahun) yang biasa menggunakan bentuk bahasa gaul. 

Dalam hal ini, meski mungkin tidak begitu berdampak secara makna yang 

berbeda, namun secara psikis tentu sangat berbeda.   
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g) Peristiwa Tutur 

Peristiwa tutur adalah peristiwa yang mewadahi kegiatan bertutur, 

misalnya pidato, seminar, sidang pengadilan, atau acara kenduri. 

Peristiwa tutur ini sangat erat hubungannya dengan latar peristiwa, yakni 

peristiwa yang terjadi dalam konteks situasi tertentu. Peristiwa tutur 

tersebut akan menentukan bentuk dan isi wacana yang akan dihasilkan. 

Bentuk dan hasil wacana yang dipersiapkan untuk pidato akan berbeda 

dengan bentuk dan isi wacana yang dipersiapkan untuk seminar dan 

kenduri. Terkait dengan penelitian ini, bahasa al-Qur’an banyak 

melahirkan penggunaan bahasa baru atau bahasa yang telah ada sebelum 

Islam namun memiliki makna baru. Begitu juga bahasa dalam hadis Nabi 

memiliki ciri khas tertentu sebagaimana yang salah satunya diteliti oleh 

Suhudi Ismail, yang berbeda dengan bahasa puisi orang Arab pra Islam 

atau bahasa orang Arab biasa.  

Unsur-unsur konteks, sebagaimana diuraikan diatas, memiliki 

kedudukan dan hubungan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi unsur 

atau faktor-faktor dalam peristiwa tutur tidak harus hadir semuanya 

bersama-sama, melainkan ada kemungkinan suatu komponen tidak hadir 

dan tidak berpengaruh. Sedang Hyme mengemukakan tujuh konteks 

komunikasi dengan akronim SPEAKING yaitu: 

a) (S) setting dan scene. Setting adalah latar waktu dan tempat tuturan 

berlangsung, sedangkan scene mengacu pada situasi tempat dan waktu 

atau situasi psikologis pembicara. 
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b) (P) participant atau pihak yang terlibat dalam tuturan seperti 

pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, pengirim dan 

penerima.  

c) (E) end atau tujuan atau maksud pertuturan. 

d) (A) act secuences atau urutan tindak mengacu pada bentuk dan isi 

ujaran yang digunakan oleh penutur. 

e) (K) key atau cara yaitu nada dan ragam bahasa yang digunakan dan 

termasuk juga semangat seorang penutur dalam menyampaikan pesan. 

Apakah dengan sombong, rendah hati, angkuh atau dengan cara lain.  

f) (I) Instrumentalies atau sarana atau media untuk menyampaikan 

pesan, misal bahasa lisan, bahasa tulis atau isyarat  

g) (N) norm of interection atau norma, yaitu aturan permainan yang 

harus diikiuti dalam berinteraksi. 

h) (G) genre atau jenis bahasa, misalnya dalam bentuk puisi, humor, 

prosa, doa atau khotbah.14 

3. Beberapa Teori dalam Ilmu Pragmatik 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini yang 

juga masih terkait dengan teori-teori yang ada dalam pragmatik dan begitu 

signifikan, diantaranya:  

a) Tindak Tutur Lokusi,  Ilokusi dan Perlokusi 

Untuk mengungkapkan sebuah pesan seseorang tidak hanya 

mengeluarkan sebuah tuturan yang mengandung kata-kata dan struktur 

                                                           
14 Muhammad Rahmadi, Pragmatik Teori dan Analisis (Yogyakarta: Lingkar Media, 2004), 

hlm. 28. 
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gramatikal saja, tetapi juga memperlihatkan tindakan melalui tuturan itu, 

dan inilah yang dimaksud dengan tindak tutur atau dengan bahasa lain 

tindak tutur adalah produk atau hasil dari suatu kalimat dalam kondisi 

tertentu dan merupakan kesatuan terkecil dalam komunikasi linguistik 

yang berbentuk pernyataan dan perintah. Komunikasi bukan hanya 

sekedar lambang, kata atau kalimat, akan tetapi lebih tepat disebut sebagai 

produk atau hasil dari lambang, kata atau kalimat yang berwujud prilaku 

dalam tindak tutur. Tindak tutur adalah gejala individual yang bersifat 

psikologis dan ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam 

menghadapi situasi tertentu. Dalam tindak tutur, makna atau arti tindak 

dalam tuturan itu lebih diperhatikan dan karenanya bisa saja penutur bisa 

mengungkapkan kalimat yang bebeda karena berusaha menyesuaikan 

ujaran dengan konteksnya, misalnya seorang penutur yang dalam tindak 

tuturnya memilih untuk menuturkannya sesuai dengan faktor tertentu 

seperti dengan bahasa apa ia harus bertutur, kepada siapa ia akan 

menyampaikan tuturannya itu, dalam situasi tutur seperti apa dan dalam 

struktur bahasa mana yang ada dalam bahasa yang dipergunakan. 

Misalnya berbagai kemungkinan tindak tutur untuk mengungkapkan 

cinta, misalnya dengan mencukupkan dengan memberikan perhatian, 

dengan memberi bunga dan lain sebagainya, yang itu semua bukan 

semata bahasa tetapi juga tindakan yang terkait dengan bahasa. Atau 
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cukup meletakkan bunga cempaka bagi gadis-gadis Yogya untuk menolak 

cinta lelaki.15 

Menurut Austin, dalam tindak tutur, ada tiga jenis tindakan yang 

dapat diwujudkan oleh seorang penutur yakni tindak lokusi, tindak ilokusi 

dan tindak perlokusi. Tindak lokusi adalah tindak mengucapkan sesuatu 

dengan kata yang sesuai dengan makna kata itu. Dalam hal ini, fungsi 

ujaran merupakan perpanjangan makna harfiahnya. Tindak ilokusi adalah 

tindak tutur untuk melakukan sesuatu. Maksud dan fungsi ujaran disini 

dibicarakan. Sedangkan tindak perlokusi adalah tindak yang 

dipergunakan untuk mempengaruhi lawan tuturnya.16 Dalam redaksi yang 

berbeda Sumarmo mendefinisikan tindak lokusi dengan makna dasar dan 

referensi dari tuturan itu, tindak ilokusi adalah daya yang ditimbulkan 

oleh pemakainya dan tindak perlokusi adalah hasil dari apa yang 

diucapkan terhadap pendengarnya.  

Sedangkan tindak ilokusi terbagi lagi kedalam lima jenis: 

representatif, direktif, ekspressif, komisif, dan deklaratif.17 Sedang Back 

dan Arnis membagi tindak tutur ilokusi menjadi empat: konstatif, direktif, 

komisif, dan acknowledgment.18 Representatif atau asertif atau konstatif 

adalah tindak tutur yang  mengikat penuturnya pada kebenaran atas hal 

yang dikatakannya. Direktif adalah tindak tutur yang dilakukan oleh 

penutur dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang 

                                                           
15 Damamami, Kuliah Islam dan Kebudayaan Jawa, 15 September 2007. 
16 Muhammad Rohmadi, Pragmatik Teori dan Analisis, hlm. 30-31.  
17 Geoffery Leech, Principle of Pragmatics (London and New York: Longman, 1983), hlm. 

105-106.  
18 Rofi’uddin, Pragmatik Prinsip Dasar dan Cara Kerjanya, Bahasa dan seni, hlm. 3-19. 
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disebutkan dalam ujaran itu. Ekspresif adalah tindak tutur yang dilakukan 

dengan maksud agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal 

yang disebut dalam ujarannya itu. Komisif adalah tindak tutur yang 

mengikat penuturnya untuk melaksanakan segala hal yang disebutkan 

dalam ujarannya itu. Deklaratif adalah tindak tutur yang dilakukan 

penutur dengan maksud untuk menciptakan hal yang baru. sedangkan 

acknowledgment adalah tindak tutur yang mengekspresikan perasaan 

tertentu terhadap pendengar, misalnya meminta maaf, berterima kasih, 

dan memuji atau mencela.19 

b) Wacana 

Dalam pragmatik juga mempertimbangkan wacana. Menurut 

Halliday, wacana sama dengan teks. Teks itu sendiri diformulasikan 

sebagai rangkaian kalimat yang saling berkaitan, bukan merupakan unit 

gramatikal, tetapi merupakan satu unit makna. Sedangkan wacana, 

sebagaimana menurut Kridalaksana adalah satuan bahasa terlengkap dan 

dalam hirarki gramatikal yang merupakan satuan tertinggi dan terbesar. 

Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel, buku, 

ensiklopedi), paragraf, kalimat, atau paragraf yang membawa amanat 

yang lengkap. Sebagai bentuk terluas dalam bahasa, secara umum wacana 

memiliki kategori dan kaidah sebagai berikut:         

a. Wacana merupakan satuan bahasa yang terlengkap dan secara hirarkis 

menempati tataran tertinggi. 

                                                           
19 Geoffery Leech, Principle of Pragmatics, hlm. 106. 
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b. Wacana memiliki koherensi atau peralihan makna antar unsur-

unsurnya. 

c. Wacana memiliki kohesi atau pertalian bentuk antar unsur-unsurnya. 

d. Wacana dapat berbentuk rentetan kalimat, frase atau kata.  

c) Kalimat  

Kalimat sebagai bagian satu tingkat dibawah wacana setelah 

sebelumnya terdapat paragraf. Sedangkan Austin membagi kalimat 

menjadi dua, yaitu kalimat performatif dan konstatif atau deklaratif. 

Kalimat performatif adalah kalimat tindakan yakni kalimat yang 

menimbulkan suatu tindakan atau mengakibatkan suatu hal terjadi. 

Kalimat konstatif adalah kalimat pernyataan, yaitu kalimat yang tidak  

menimbulkan adanya suatu tindakan atau tidak mengakibatkan terjadinya 

suatu hal.20 

d) Implikatur 

Implikatur adalah tuturan yang menyiratkan sesuatu yang berbeda 

dengan yang sebenarnya diucapkan. Oleh sebab itu dalam implikatur 

begitu memperhatikan maksud yang tersirat dari sebuah tuturan daripada 

yang tersurat.  

Sebuah kalimat dapat mengimplikasikan kalimat yang lain. 

Sebuah tuturan dapat mengimplikasikan preposisi yang bukan merupakan 

bagian dari tuturan bersangkutan. Preposisi yang diimplikasikan itu 

disebut implikatur. Implikatur bukan merupakan bagian tuturan yang 

                                                           
20 Rofi’uddin, Pragmatik Prinsip Dasar..., hlm. 3-19. 
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mengimplikasikannya, hubungan kedua preposisi itu bukan merupakan 

konsekuensi mutlak. Seperti yang tanpak pada kalimat (+) dan (-) berikut 

ini: 

+Ali memelihara kucing 

-Hati-hati menyimpan daging  

Tuturan (+) bukan merupakan bagian dari tuturan (-). Tuturan  (+) 

muncul akibat inferensi yang didasari oleh latar belakang pengetahuan 

tentang kucing dengan segala sifatnya. Adapun salah satu sifatnya adalah 

senang makan daging. Secara semantis tuturan (+) dan (-) tidak ada 

keterikatan. 

 

F. Metode Penelitian 

Ada tiga tahap yang akan dilalui dalam proses penelitian ini,21 yang 

meliputi: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersumber pada 

kitab Abwa>b al-Faraj karya Sayyid Muh}ammad Alwi> al-Ma>liki > al-H{asani> 

sebagai data primer dan beberapa kitab dan buku yang terkait dengan materi 

penelitian sebagai sumber data sekunder. Penelitian ini didasarkan pada 

kajian pustaka (library research). Analisis kontekstual dalam perspektif ilmu 

pragmatik akan mewarnai dalam proses pengolahan data yang difokuskan 

pada Surat Ya>si>n Fad}i >lah, yaitu penelitian yang hasil datanya diperoleh 

                                                           
21 Mahsun, Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi, Metode dan Tehniknya, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada: 2005), hlm. 74.  
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dengan menghasilkan data deskriptif tentang objek yang diteliti.22 Meski 

begitu, penelitian ini juga memadukan sedikit dengan penelitian living 

Qur’an untuk dijadikan sebagai data penunjang dalam mempertajam analisis 

data pustaka, dan karenanya penelitian ini tidak hanya berdasarkan pada data 

pustaka ansich, tapi juga didasarkan pada resepsi sosial terhadap al-Qur’an, 

yakni bagaimana al-Qur’an yang mati dalam teksnya menjadi hidup mewujud 

dalam masyarakat sesuai dengan respon masyarakat terhadap teks al-Qur’an 

tersebut, yang dalam hal ini khususnya yang terkait dengan Ya>si>n Fad}i >lah.    

2. Metode Pengumpulan Data 

Sedangkan sumber data primer yang dijadikan pilihan dalam 

penelitian ini untuk pencarian data menggunakan kitab Abwa>b al-Faraj karya 

Dr. Sayyid Muh}ammad Alwi> al-Ma>liki > al-H{asani>. Data sekunder akan 

ditelusuri dari data yang diperoleh dari sumber tulisan23, dokumentasi 

pencarian dan pengumpulan data tentang variabel-variabel yang terkait dari 

berbagai catatan-catatan, buku-buku yang membahas tentang wacana budaya, 

mengingat hal itu sebagai salah satu materi pokok dalam ilmu pragmatik dan 

berbagai kitab tafsir yang menyinggung tentang Surat Ya>si>n atau tulisan-

tulisan yang terkait dengannya. Sedangkan teknik yang dipakai dalam metode 

dokumentasi adalah teknik pencarian, pengumpulan dan pengecekan. Tehnik 

pencarian digunakan untuk mencari literatur tulisan yang membahas tentang 

Ya>si>n Fad}i >lah, kemudian digunakan tehnik pengumpulan dengan 

                                                           
22 Lexi J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2001), hlm. 2-9. 
23 Edi Siubroto, Pengantar Metode Penelitian Struktural (Surakarta: Sebelas maret 

Uniervisy Press. Cet. I, 1992), hlm 20.  
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mengumpulkan data yang khusus membahas Ya>si>n Fad}i >lah yang ada dalam 

kitab Abwa>b al-Faraj atau data yang membahas tentang Surat Ya>si>n secara 

umum, dan baru yang terakhir digunakan tehnik pengecekan untuk 

menyeleksi objek yang akan diteliti yang terkait dengan Ya>si>n Fad}i >lah untuk 

kemudian akan ditelusuri maknanya atau terjemahannya secara semantik 

sebagai langkah untuk memahami makna kontekstual untuk menguak maksud 

dari suatu ujaran dari perspektif ilmu pragmatik. Dalam hal ini ayat yang ada 

dalam Ya>si>n Fad}i >lah dan doa yang ada di dalamnya. Setelah itu, kemudian 

dianalisis implikasi dari masing-masing maknanya tersebut berdasarkan 

perspektif ilmu pragmatik, yang dalam hal ini seperangkat konteks tuturan 

dalam ilmu pragmatik, dan tentunya juga membutuhkan kepekaan berbahasa 

peneliti yang secara sadar akan dimanfaatkan sebagai sumber data.24 

Dengan menitikberatkan penyajian hasil penelitian terhadap Ya>si>n 

Fad}i >lah, pada gilirannya membentuk sebuah wacana dan pemaknaan 

tentangnya sekaligus serta tentang data yang terkait dengan aspek-aspek 

simbolik Qur’ani> (yakni simbol-simbol yang berangkat dari word view dalam 

menilai, memandang, memahami dan mengekspresikan al-Qur’an sebagai 

jalan hidup oleh penyusun Ya>si>n Fad}i >lah atau pengarang kitab yang menulis 

tentang susunan Sayyid Ah}mad tersebut atau bahkan pengamal Ya>si>n 

Fad}i >lah, yang akan didekati dengan wacana pragmatik dan wacana budaya, 

dan akan dicarikan kesesuaiannya dengan ayat-ayat yang dibaca sebelumnya, 

sebelum doa-doa tertentu yang telah tertera dalam Ya>si>n Fad}i >lah. Namun 

                                                           
24 Fatimah Djajasudarma, Metoda Linguistik Penelitian Ancangan dan Kajian (Bandung: 

Refika Aditama, Cet, II, 2006), Hlm. 69. Lihat juga, Mahsun, Metode Penelitian Bahasa...,hlm 75.   
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demikian, mengingat penulis sedikit mempertimbangkan komentar-komentar 

pengamal Ya>si>n Fad}i >lah yang terkait dengan asumsi, pemaknaan, resepsi dan 

efek atau bahkan motivasi dari pengamal Ya>si>n Fad}i >lah, maka penulis juga 

mengumpulkan data dengan beberapa langkah sebagai berikut: 

a. Metode Wawancara (interview) 

Metode interview adalah metode dimana data diperoleh melalui 

pengajuan pertanyaan pada responden tentang hal-hal yang terkait dengan 

objek material penelitian terutama tentang seseorang, motivasi, perasaan, 

efek, dan pandangan dunia responden seputar objek material penelitian.25 

Wawancara dilakukan dengan latar tempat dan latar kultur organisasi atau 

faham yang berbeda seperti dilakukan pada informan kalangan santri dan 

ustad yang ada di Jember, Malang dan Jombang yang dengan latar kultur 

organisasi NU, Muhammadiyah dan Syi’ah. Selain itu, dilakukan pada 

suatu komunitas Majelis dzikir yang ada di Malang dan pada masyarakat 

umum yang benar-benar awam tentang pengetahuan agama. Hal ini 

dilakukakun karena untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan 

heterogen tentang bagaimana resepsi masyarakat terhadap Ya>si>n Fad}i >lah. 

Dengan  latar belakang kultur dan tempat yang berbeda, adakah persepsi 

dan resepsi masyarakat juga berbeda. Dilakukan wawancara di tiga kota 

di Jawa Timur karena banyaknya pengamal  Ya>si>n Fad}i >lah di sana.  

 

 

                                                           
25 Lexi J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif .., hlm. 25. 
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b. Observasi 

Yakni pengumpulan data dengan pengamatan dengan 

berpartisipasi  langsung atau tidak langsung. Hal ini tentu karena 

mengingat konteks budaya sebagai bagian perangkat yang begitu 

signifikan dalam analisis wacana pragmatik, sehingga mengobservasi 

pengamal Surat Ya>si>n Fad}i >lah diupayakan akan dapat menguak sisi yang 

tidak ada dalam tulisan-tulisan  tentang Ya>si>n Fad}i >lah seperti efek yang 

dianggap timbul karena membaca Ya>si>n Fad}i >lah atau karena faktor 

horizon yang membudaya. Observasi dilakukan secara langsung di 

Ponpes Darul Ulum komplek Khadijiah Peterongan Jombang. Sedangkan 

observasi secara tidak langsung pada majelis Dzikir Thariqul Muttaqien 

Malang pimpinan Habib Muhsin Hood Assegaf, yakni dengan menonton 

CD saat pembacaan Ya>si>n Fad}i >lah berlangsung pada acara Maulid Nabi 

Muhammad yang dilaksanakan secara rutin tiap tahun.  

c. Analisa Data 

Analisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut: pertama, 

mendata tentang catatan dan Tafsir yang terkait dengan Surat Ya>si>n. 

Kedua, membuat catatan reflektif ketika penelitian berlangsung. Ketiga, 

membuat catatan objektif-deskriptif tentang data yang diperoleh dari 

jawaban responden. Keempat, membuat catatan marginal dan 

penyimpanan data.26 

                                                           
26 Noeng Muhajir, Metodologi Peneitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, 

Phenomenologik, dan Realisme Methaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Telaah Studi Teks 
dan Penelitian Agama (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 293.  
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Selain itu, analisa juga melengkapi upaya untuk menguak hidden 

interes saat observasi, dengan melihat realitas sosial sebagaimana yang 

dipahami oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang ada dan didialogkan 

dalam pemahaman subyek yang diteliti (data empirik), sebagaimana 

paradigma ini sering digunakan dalam penelitian filsafat, bahasa, agama 

(ajarannya) dan komunikasi, yang menggunakan metode Semantik, 

Filologi, Hermeneutika dan analisis isi. Untuk analisis ini orientasi yang 

mendasar adalah data empiris yang menjelaskan hal-hal berkaitan dengan 

gejala-gejala nyata dan bertujuan prediktif.27 Yakni  aspek prilaku 

manusia yang lahir dari dorongan kepercayaan, menjadi keyatan-

kenyataan empirik. Oleh sebab itu, penelitian ini sebenarnya sebagai 

penelitian kepustakaan disamping juga penelitian living Qur’an karena 

dikaitkan dengan fenomena keberagamaan yang unik yang terekspresikan 

dalam pengamalan Ya>si>n Fad}i >lah dengan segala efeknya.  

Penulis juga mempertimbangkan individu sebagai pengamal Ya>si>n 

Fad}i >lah ataupun wacana secara umum di masyarakat. Hal ini penulis anggap 

penting untuk mengetahui pandangan secara makro tentang wacana yang 

berkembang atau dikembangkan oleh subyek yang diteliti, yang itu akan 

mendukung penulis dalam menganalisa deskripsi tentang Ya>si>n Fad}i >lah, 

sehingga worldview tentang Ya>si>n Fad}i >lah pada gilirannya akan lebih mudah 

ditangkap.    

                                                           
27 Klaus Krippendorff, Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi, terj. Farid Wajidi 

(Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), Cet. II, hlm. Xixii. Bandingkan dengan Imam 
Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosiologi Agama…, hlm. 93.  
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Lebih lanjut, dalam penelitian ini langkah pertama terlebih dahulu 

dilakukan pemaknaan terhadap ayat-ayat Ya>si>n. Kemudian langkah 

berikutnya akan dilakukan pemaknaan terhadap doa yang mengiri. Setelah 

itu, mengkaitkan secara semantik dan pragmatik terhadap preasusmsi penulis 

dengan cara menyambungkan kesesuaian antara tema ayat dengan isi doa 

yang mengirinya serta kesesuaiannya dengan hadis tentang fad}i >lah Surat 

Ya>si>n. Tentunya dalam proses ini juga mempertimbangkan worldview 

masyarakat yang mengamalkan, sehingga akan terlihat formulasi pemaknaan 

yang integral dan sistemik dari fenomena yang akan diteliti untuk 

mempertajam deep structur yang ada dibalik fenomena ekspresi 

keberagamaan yang terekspresikan dalam Ya>si>n Fad}i >lah, hingga membentuk 

tradisi dan budaya mengamalkan surat Ya>si>n Fad}i >lah yang dibaca secara 

bersama-sama dalam sebuah komunitas tertentu ataupun perseorangan. 

Oleh karena Ya>si>n Fad}i >lah bukan hanya sebagai buah berfikir tentang 

al-Qur’an, tetapi juga sebagai ekspresi keagamaan, maka terkait dengan ini, 

menurut ahli antropologi dalam upacara keagamaan ada empat aspek yang 

perlu mendapat perhatian yaitu,  tempat upacara, waktu upacara, media dan 

alat upacara, orang yang melakukan dan memimpin upacara.28 

Menurut Dhavamoni pokok bahasan dari setiap penyelidikan ilmiyah 

terhadap agama adalah fakta agama dan pengungkapannya. Bahan ini diambil 

dari pengamatan terhadap kehidupan dan kebiasaan keagamaan manusia 

                                                           
28 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: AksaraBaru, 1980), hlm. 392. 

Bandingkan dengan  Dosen Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Metodologi Penelitian 
Living Quran dan Hadis, hlm. 54.       
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tatkala mengungkapkan sikap-sikap keagamaannya dalam tindakan-tindakan 

seperti doa, upacara kurban, mitos, simbol, kepercayaan yang berkenaan 

dengan yang suci, makhluk supranatural dan sebagainya.29 Agama bisa 

dikaitkan dengan kesatuan masyarakat yang melibatkan diri dalam sistem 

peribadatan yang bersifat spesifik (khas) bagi masyarakat tersebut. Oleh 

sebab itu, anggapan para sosiolog agama bahwa dorongan-dorongan, 

gagasan-gagasan dan kelembagaan agama mempengaruhi dan sebaliknya 

juga dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial adalah tepat.30 Jadi, tugas 

sosiolog agama menyelidiki bagaimana tatacara masyarakat, kebudayaan, dan 

pribadi mempengaruhi agama sebagaimana agama sendiri mempengaruhi 

mereka.  

Penelitian agama dengan pedekatan sosiologi menurut Keith Robert  

memfokuskan pada: 1) kelompok-kelompok dan lembaga keagamaan 

(meliputi pembentukannya, kegiatan demi kelangsungan hidupnya, 

pemeliharaannya dan pembubarannya). 2) prilaku individu dalam kelompok 

tersebut (proses sosial) yang mempengaruhi status keagamaan dan prilaku 

ritual. Dan 3) konflik antar kelompok. 

Yang dimaksud kelompok-kelompok dan lembaga keagamaan adalah 

pranata-pranata sosial yang menjadi infrastruktur tegaknya agama dalam 

masyarakat, yang meliputi organisasi keagamaan, pemimpin keagamaan, 

pengikut suatu agama, upacara keagamaan, sarana peribadatan, dan proses 

                                                           
29 Betty.R. Scharf, Kajian Sosiologi Agama, terj. M. Husain (Yogyakarta: Tiara 

Wacana,1991), hlm. 42, bandingkan dengan Muhamad Mansur (ed.), Metodologi Penelitian Living 
Quran dan Hadis, hlm. 54. 

30 Imam Suprayogo, Metodologi..., hlm.54, bandingkan dengan Muhamad Mansur (ed.),  
Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis, hlm.55. 
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sosialisasi doktrin-doktrin agama. Sementara yang menyangkut prilaku 

meliputi: prilaku individu dalam hubungannya dengan keyakinan yang dianut 

seperti pengalaman keagamaan. 2) prilaku individu dalam hubungannya 

dengan kelompok. 3) prilaku individu dalam hubungannya dengan pemimpin. 

4) prilaku kelompok atau jama’ah dalam hubungannya dengan sistem simbol 

dan doktrin agama tertentu. 5) prilaku kelompok dalam hubunganya dengan 

pemimpin. 6) stratifikasi sosial. 7) prilaku pemimpin atau elit agama dalam 

hubunganya dengan sistem simbol dan doktrin keagamaan dan 8) prilaku 

agama dengan stratifikasi sosial.  

Namun demikian, beberapa metode yang mengarah pada metode 

living Qur’an diatas sebagai metode pendukung bagi penulis untuk 

mengungkap beberapa responden pengamal Ya>si>n Fad}i >lah yang penulis 

tujukan untuk lebih mempertajam analisis penulis terhadap data kepustakaan 

yang terkait dengan Ya>si>n Fad}i >lah baik data primer yang berupa kitab Abwa>b 

al-Faraj, ataupun data sekunder yang mendukung data primer. Sehingga 

metode dalam penelitian ini lebih dominan menggunakan metode deskriptif 

analitik dengan pisau analisis ilmu pragmatik. 

 

G. Sistematika Pembahasan  

Dalam penulisan data yang dihasilkan dari penelitian ini, seperti yang 

telah biasa menjadi aturan rigid tentang kepenulisan di UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, penulis awali dengan bab pertama, sebagai bab pendahuluan yang 

diklasifikasi menjadi tujuh poin. Meliputi pembahasan tentang latar belakang 
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masalah, batasan dan rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan 

pustaka, landasan teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan. 

Dalam latar belakang masalah, akan diurai sedikit banyak tentang hal-hal 

yang menjadi sebab atau yang melatar belakangi penulis menjadikan topik dalam 

penelitian ini diangkat untuk diteliti, sekaligus dasar-dasar argumentatif yang 

bisa dipertanggungjawabkan secara akademis atau ilmiyah. Batasan dan rumusan 

masalah dideskripsikan juga supaya tergambar secara ringkas dan jelas tentang 

poin-poin apa saja yang ingin dikuak dan diekplorasikan penulis dalam penelitian 

ini. Manfaat dan tujuan penelitian juga dipaparkan supaya pembaca dan peminat 

kajian al-Qur’an tahu tentang manfaaat apa yang diperoleh dari penelitian ini, 

serta ditujukan untuk apa saja penelitian ini dilakukan, yang itu semua 

diharapkan dapat mengarahkan pada motifasi bagi siapapun yang ingin 

melanjutkan penelitian ini, atau juga supaya termotifasi untuk menguak lebih 

dalam tentang tema penelitian. Tinjauan pustaka sangat diperlukan untuk ditulis 

supaya jadi pertimbangan bagian-bagian mana yang telah dikupas pada penelitian 

sebelumnya yang juga untuk mengukur sejauh mana originalitas penelitian ini.   

Untuk landasan teori dalam penelitian ini hanya penulis papar secara 

singkat demi efektifitas dan akan disajikan khusus pada bab dua. Sedangkan 

metode penelitian sangat krusial untuk dijabarkan dan dideskripsikan secara 

gamblang karena diibaratkan sebagai sebuah alat masak yang akan menentukan 

ketepatan hasil masakan dan kepantasan masakan yang akan dimasak. Apalagi 

ada statemen bahwa metode menentukan tingkat keberhasilan penelitian. 
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Sedangkan sistematika pembahasan ditujukan supaya pembahasan lebih runut 

dan terarah sehingga bisa lebih mudah dipahami. 

Pada bab dua akan dibahas tentang pragmatic, karena ilmu ini merupakan 

pisau analisis yang dijadikan alat untuk mendeskripsikan data yang penulis 

peroleh supaya apa yang ingin diteliti, dapat terkuak dengan jelas, sistematis dan 

menurut standar ilmiyah yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis 

dengan nalar ilmiyah yang dapat meminimalisir subyektifitas pandangan dunia 

penulis. Sehingga dalam penelitian ini standarnya jelas, yakni berdasarkan 

perspektif ilmu pragmatik serta beberapa metode penelitian pendukung seperti 

yang telah penulis papar diatas.   

Pada bab dua akan dibahas selayang pandang tentang pragmatik. Meliputi 

definisi ilmu pragmatik, ilmu pragmatik dan ilmu ma’a>ni, proses memahami al-

Qur’an dalam perspektif ilmu pragmatik, semantik, pragmatik dan hermeneutika: 

titik temu dan titik perbedaan, secercah harapan pada ilmu pragmatik sebagai 

penetralisir kontekstualisasi Amatir. 

Pada bab tiga akan dipaparkan gambaran umum tentang Yasin Fadilah, 

nama-nama Surat Ya>si>n, Fad}i >lah Surat Ya>si>n beserta hadis-hadisnya, apa itu 

Ya>si>n Fad}i >lah, pengarang Ya>si>n Fad}i >lah, latar belakang penyusunan Ya>si>n 

Fad}i >lah, format teks Ya>si>n Fad}i >lah, dan bagaimana wacana yang berkembang 

tentang Ya>si>n Fad}i >lah. Pada bab empat merupakan deskripsi yang menaganalisa 

Ya>si>n Fad}i >lah dalam perspektif pragmatik. Pada bagian pertama akan membahas 

tentang adakah relelevansi dari sisi konteks Pragmatik antara Surat Ya>si>n dan doa 

dalam Ya>si>n Fad}i >lah yang mengitarinya. Dan kedua dari sisi wacana budaya. 
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Pada bab lima penutup, yang merupakan ringkasan tentang hasil penelitian dalam 

tesis ini sekaligus sebagai kesimpulan dan saran terutama bagi peneliti berikutnya 

yang berminat untuk melanjutkan penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah tentang bagaimana wacana yang 

berkembang tentang Ya>si >n Fad}i >lah di masarakat, Adakah kesamaan makna dan 

maksud dalam kemiripan dan kesamaan teks Ya>si >n dan teks doa dalam Ya>si >n 

Fad}i >lah dari sisi konteks pragmatik dan bagimana Ya>si >n Fad}i >lah dari sisi wacana 

budaya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ya>si >n Fad}i >lah adalah istilah bagi 

Surat Ya>si >n yang telah termodifikasi dengan berbagai do’a dengan format dan 

susunan yang tidak sama dengan format yang ada dalam Mus }h}af Usma >ni > karena  

dibaca dengan doa yang paten urutannya maupun isi doanya. Namun begitu  

penamaan ini dimungkinkan merupakan kreatifitas pembaca yang mungkin 

terkait dengan fad}i>lah membaca Surat Ya>si >n seperti yang terlihat pada judul 

teratas dengan kata “Tarti >b Akhar Li Su>rah Yasin” (urutan lain bagi surat Ya>si>n). 

Ya>si >n Fad}i >lah ini disusun oleh Sayyid Ahmad Bin Idris yang hidup pada zaman 

Rasulullah  sebagaimana yang dinukil dari Sayyid Ja’fari dalam kitab Abwa >bul 

Faraj karya Dr. Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki al-Hasani. Sedangkan Sayyid 

Muhammad alwi al-Maliki sendiri menyitir tentang Ya>si >n Fad }i >lah dari Syaikh 

Shaleh al-Ja’fari sesuai dengan yang ada dalam Hizbus Saifi berdasarkan perintah 

Rasulullah dan Sanadnya langsung disandarkan pada Rasulullah. Namun 

demikian tidak dijumpai dalam kitab tersebut sederet rentetan nama perawi yang 

ada dalam sanad yang dimaksud.  
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Analisis wacana yang dilakukan dari sisi pragmatik antara Surat Ya>si >n 

dan doa yang ada dalam Ya>si >n Fad }i >lah tidak sama konteksnya dari segi konteks 

penutur, konteks lawan tutur, dan konteks latar peristiwa. Surat Ya>si >n penuturnya 

Allah, lawan tuturnya Nabi Muhamammad, dan dengan latar peristiwa seperti 

yang menimpa Abu Jahal dan Habib Najjar. Sedangkan dalam doa, penutur 

adalah pengarang dan pembaca Ya >si >n Fad}i >lah, lawan tutur Allah tanpa latar 

peristiwa. Berangkat dari sini, meski kata dalam doa seakan sama maksudnya 

karena diambil dari akar kata yang sama dengan salah satu ayat tertentu, namun 

antara ayat dan doa memiliki maksud yang berbeda karena perbedaan konteks 

pragmatik. Wacana yang berkembang di masyarakat, Ya >si>n Fad}i >lah sebagai 

senjata bagi diri sendiri dikala ada yang mau berniat jahat, sebagai doa ketika 

mempunyai hajat, sebagai doa tolak bala, daat memperlancar rizki dan 

memudahkan saat sakaratul maut. Namun, niat utamanya mendekatkan diri 

kepada Allah. 

Majlis Dikir Thariqul Muttaqin dan Pondok Pesantren Darul Ulum 

Jombang sebagai komunitas yang menfasilitasi dan mengadakan acara 

pembacaan Ya>si>n Fad}i >lah secara bersama-sama sebagai indikasi tentang 

kekuatan kelompok atau lembaga yang menguatkan peran agama dan sebagai 

pranata-pranata sosial yang menjadi infrastruktur tegaknya agama dalam 

masyarakat, yang dalam hal ini tegaknya amalan Ya>si >n Fad}i >lah. Tegaknya agama 

atau dalam hal ini budaya membaca Ya>si >n Fad}i >lah tak lepas dari organisasi 

keagamaan, pemimpin keagamaan, pengikut suatu agama, upacara keagamaan, 

sarana peribadatan, dan proses sosialisasi doktrin-doktrin agama. Selain itu juga 
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akan melahirkan prilaku individu dalam hubungannya dengan keyakinan yang 

dianut seperti pengalaman keagamaan, yakni pengalaman mengamalkan Ya>si >n 

Fad}i >lah hingga membentuk keyakinan dan sugesti tertentu tentang Ya>si>n 

Fad}i >lah, juga melahirkan prilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok,   

juga melahirkan prilaku individu dalam hubungannya dengan  pemimpin. 

Hubungannya antara teks dengan realitas yang terjadi pada kasus Ya>si>n 

Fad}i >lah menunjukkan seakan terjadi mitologisasi pembacaan dimana terjadi 

kesenjangan antara teks dengan realitas. Dalam teks Ya>si >n Fad }i >lah sama sekali 

tidak terlihat adanya mistis dari sisi isi doa. Penyaduran  ayat ke dalam doa 

penulis melihatnya sebagai interpretasi kreatif pengarang Ya >si >n Fad}i >lah terhadap 

Surat Yasin. Paradoks dengan semua itu, wacana yang berbau mitos terlihat pada 

realitas yang berkembang di masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan Ya>si >n 

Fad}i >lah. Seperti adanya wacana Ya >si >n Fad}i >lah dapat menjadi senjata bagi diri 

dari orang yang berniat jahat, atau jika pengamal Ya>si >n Fad}i >lah tidak berhati-hati 

dalam berucap dimungkinkan akan merugikan orang lain. Namun semua ini 

merupakan pemaknaan tentang Ya >si >n Fad}i >lah dan sebagai salah satu bentuk 

resepsi umat Islam terhadap Ya>si >n Fad }i >lah. 

Namun dari sisi analisis wacana budaya, Ya>si >n Fad }i >lah merupakan 

fenomena ekspresi keberagamaan hingga membentuk tradisi  dan budaya   

mengamalkan surat Ya>si >n Fad}i >lah yang dibaca secara bersama-sama dalam  

sebuah komunitas tertentu ataupun perseorangan yang dengan begitu Ya>si >n 

Fad}i >lah begitu kuat memproduksi suatu kebudayaan, yakni budaya membaca 

dengan sugesti dan pemaknaan tertentu yang melibatkan diri dalam sistem 
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peribadatan yang bersifat spesifik (khas) bagi masyarakat tersebut. Pemaknaan 

itu meskipun berbau mitos, namun pada teks merupakan normatif historis. 

Pemaknaan itu beriringan dengan bagaimana Ya>si >n Fad}i >lah diresepsi hingga 

membentuk sebuah wacana budaya. Berdasarkan pemaknaan dan wacana budaya 

yang berkembang tentang Ya>si >n Fad }i >lah, fenomena budaya pembacaan Ya>si >n 

Fad}i >lah termasuk dalam kategori resepsi performatif jika ditinjau dengan 

perspektif teori resepsi. Hal itu terjadi karena adanya pergeseran fungsi, yang 

semula al-Qur’an berfungsi sebagai bacaan informatif seputar wahyu kemudian 

beralih fungsi sebagai bacaan performatif. Dengan kata lain, pembacaan Ya>si >n 

Fad}i >lah sudah membentuk pemaknaan pragmatis meski dengan landasan 

normatif historis dari sisi teks Ya>si >n Fad}i >lah karena berdasarkan pada perintah 

Nabi seperti yang ada dalam hizbus saifi. Sehingga bisa dikatakan Ya>si >n Fad}i >lah 

telah mengalami kesenjangan dengan budaya dimana dan kapan Ya>si>n Fad}i >lah 

itu ada bagi pengamalnya, yang mungkin akan jauh berbeda dengan pandangan 

dunia si pengarang Ya>si >n Fad}i >lah. Sedang proses terjadinya budaya pembacaan 

Ya>si >n Fad }i >lah berkembang dari mulut ke mulut dari suatu lembaga ke lembaga 

lain dari suatu majelis pengajian ke pengajian lain meskipun juga tajk bisa 

diungkiri peran teks kitab abwab l-faraj yang berbicara tentang Ya>si >n Fad }i >lah. 

jika dianalisis dengan antropologi, pemaknaan mitologis yang dilekatkan pada 

Ya>si >n Fad }i>lah, dilihat dari tempat dimana pembacaan Ya>si >n Fad }i >lah itu diadakan 

dan siapa yang membacanya dan memimpin pembacaan itu, maka hasil penilitian 

menunjukan meskipun dibaca oleh orang yang berbeda di tempat yang berbeda 

dengan latar belakang ideologis yang berbeda diantara para responden yang 
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penulis wawancarai, yang mana disitu terdapat responden dengan aliran ahli 

sunnah atau NU, syi’ah, bahkan Muhammadiyah yang dalam jargonnya selama 

ini anti dengan hal-hal seperti itu, namun tetap saja wacana pemaknaan tentang 

Ya>si >n Fad}i >lah dari mereka semua menunjukkan pemaknaan dan pemahaman 

yang sama.     

 

B. Saran 

Setelah melalui proses dan tahapan yang panjang ada beberapa pola yang 

patut dijadikan pertimbangan dan saran dari penulis, diantaranya: 

1. Walaupun tradisi membaca Ya>si >n Fad}i >lah dadasari oleh dalil yang sanadnya 

tersambung langsung pada Nabi, namun alangkah baiknya jika dilakukan 

pengkajian terhadap isi dari Ya>si >n Fad}i >lah, sehingga dengan demikian 

diharapkan dapat menghilangkan sisi mitologis dari pembacaan yang bernilai 

ibadah ini dan akan terasa nilai religiositas tanpa harus menghilangkan sisi 

kesakralannya sebagai kitab suci. Dan harapan penulis tradisi ini tetap 

dilestarikan. 

2. Menumbuhkan semangat ubudiyah dengan adanya tradisi pembacaan Ya>si >n 

Fad}i >lah sehingga pemaknaan dan resepsi masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari terhadap al-Qur’an semakin membumi sebagai wujud rasa cinta 

umat Islam terhadap al-Qur’an. 

3. Diharapkan ada penelitian lanjutan tentang sanad yang masih belum terlacak 

sisi ontesitas dan validitasnya.  
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