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MOTTO

Al Maidah 16

َ َ ََه َ َََ ۡ َ َه ه ه
ۡ
ُّ َ
َ لظله
ُّت إ ََل ٱنل
َٰ
ور
م
لسل َٰ ِم َو هيخ ِر هج ههم مِن ٱ
َي ۡهدِي بِهِ ٱّلل م ِن ٱتبع رِضوَٰنهۥ سبل ٱ
ِ
ِ
ِ
َ بإ ۡذنِهِۦ َو َي ۡهدِيه ۡم إ َ ََٰل ص َرَٰط ُّم ۡس
١٦ يم
ق
ت
ِ
ٖ ِ ِ ِ
ٖ
ِِ
“Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti
keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah
mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang
benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus”.
(QS. Al Maidah : 16)
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ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang bagaimana pembacaan surat Yasin
dalam tradisi Malam Nisfu Sya’ban di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa
Rembau, Negeri Sembilan, Malaysia (Studi Living Qur’an). Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh warga Sekolah Tinggi Islam As-Sofa yang menyambut
Malam Nisfu Sya’ban dengan pembacaan surat Yasin. Acaranya dimulai
setelah sholat maghrib. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan tradisi malam Nisfu Sya’ban di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa,
apa motivasi santri membaca Surat Yasin pada malam Nisfu Sya’ban di
Sekolah Tinggi Islam As-Sofa dan sejauh mana santri memahami Surat Yasin
di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa ini sehingga penulis merasa tertarik untuk
melakukan penelitian yang lebih mendalam dan ingin melihat bagaimana
masyarakat bisa menghidupkan al-Qur’an di dalam kehidupan sehari-hari.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kategori penelitian
lapangan (field research) jenis kualitatif yaitu menggunakan pendekatan
etnografi dan living Qur’an yang disandingkan dengan teori-teori sosiologi
sebagai alat bantunya untuk menemukan makna atau tujuan dari pembacaan
surat Yasin pada malam Tradisi Nisfu Sya’ban. Pendekatan ini digunakan
untuk melihat kefahaman pembacaan surat Yasin yang dibacakan pada
malam Tradisi Nisfu Sya’ban di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa ini.
Pengumpulan data penelitian ini adalah melalui: observasi, wawancara dan
dokumentasi.
Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu tradisi Malam Nisfu
Sya’ban dilakukan pada setiap tahun pada hari ke 15 Sya’ban. Kegiatannya
meliputi pembacaan surat Yasin sebanyak tiga kali berserta sholat hajat untuk
memohon dipanjangkan umur dan sentiasa dalam ketaatan, memohon juga
untuk diluaskan rezeki dan dikurniakan rezeki yang halal. Dan yang terakhir
memohon untuk sentiasa ditetapkan dalam iman dan Islam. Adapun para
santri dan staf di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa berkeyakinan dengan
pembacaan surat Yasin dalam tradisi Malam Nisfu Sya’ban akan dikabulkan
segala hajat yang dipinta, dipermudah segala urusan, diberikan 10 kali lipat
pahala dan terhindar dari kesulitan. Secara Qur’ani Tradisi Nisfu Sya’ban
yang dilakukan oleh warga Sekolah Tinggi Islam As-Sofa merupakan
kegiatan yang bernilai ibadah, karena kegiatan yang dilakukan adalah suatu
kegiatan yang positif.
Kata Kunci: Surat Yasin, Tradisi Malam Nisfu Sya’ban, Etnografi,
Makna Qur’ani, Ibadah.
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menerima tanda syaddah itu terletak setelah huruf syamyiyyah.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Meskipun al-Qur’an diturunkan hampir 14 abad yang silam,
namun nilai-nilai dalam al-Qur’an tidak pernah berubah karena
bersifat universal. Nilai-nilai universal tidak akan berubah meskipun
zaman sudah berganti. Itulah yang menjadi dasar bagi kehidupan di
zaman kapanpun. Untuk itu, petunjuk dan nilai dasar al-Qur’an
bersifat sepanjang zaman. Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat
berikut: 1
Al-Qur’an sebagai dasar pengetahuan bagi orang beriman.
Firman Allah S.W.T. :

َ ٗ َ ۡ َ َ ٗ َ َٰ َ َ ۡ َ َٰ ه َ َ َٰ ۡ ه
َ
ۡ
َولَ َق ۡد ج ۡئ َنَٰ ه
ۡحة ل ِق ۡو ٖم يهؤم هِنون
ب فصلنه لَع عِلم هدى ور
ت
ك
ب
م
ه
ِ
ِ
ِ
ٖ
٥٢
“Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab
(al-Qur’an) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya
atas dasar pengetahuan Kami; menjadi pertunjuk dan rahmat
bagi orang-orang yang beriman”.2 (QS Al-A’raf : 52).

Al-Qur’an juga sebagai tempat kembali rujukan hukum.
Firman Allah :

َ َٰٓ َ ُّ َ َ َ َ َ ه ٓ ْ َ ه ْ َ َ َ َ ه ْ َ ه َ َ ه ْ ۡ َ ۡ ِ ه
ۡۡۖنكم
يأيها ٱَّلِين ءامنوا أطِيعوا ٱّلل وأطِيعوا ٱلرسول وأو ِِل ٱۡلم ِر م
ۡه ه ه
َ َ
َ َ ُّ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َٰ َ ۡ ه
َشءٖ ف هردوهه إَِل ٱّلل ِ َوٱ َلر هسو ِل إِن ك
فإِن تنزعتم ِِف
ِ نت ۡم تؤم هِنون ب ِٱّلل
ۡ
َ
ۡ
َ ا
َ َ َ
٥٩  َوأ ۡح َس هن تأوِيًلَٞوٱ َۡل ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر ذَٰل ِك خ ۡۡي
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada
Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari hari kemudian. Yang

1
Finastri annisa, “5 Fungsi al-Qur’an dalam kehidupan Sehari-hari”, diakses
melalui alamat http://dalamislam-com.cdn.ampproject.org, tanggal 7 Januari 2020.
2
Tim Perlaksana Pentaskhihan Mushaf al-Qur’an, Al-Qur’an, Terjemah dan Tafsir
(Jakarta : S P. Jabal Raudatul Jannah, 2010), 57.

1

2
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.3
(QS An-Nisa : 59)
Selain itu, al-Qur’an juga berfungsi sebagai jalan kebenaran
dan keselamatan. Firman Allah S.W.T. :

َ َ ََه َ َََ ۡ َ َه ه ه
ۡ
لسل َٰ ِم َو هيخ ِر هج ههم م َِن
َي ۡهدِي بِهِ ٱّلل م ِن ٱتبع رِضوَٰنهۥ سبل ٱ
ُّ
َ ۡ ُّ َ لظله َمَٰت إ ََل ٱنلُّور بإ ۡذنِهِۦ َو َي ۡهدِيه ۡم إ َ ََٰل
١٦ يم
ٱ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ٖ صر َٰ ٖط مست ِق
ِِ ِ

“Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang
mengikuti keridhoanNya ke jalan keselamatan, dan (dengan
kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap
gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinNya,
dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus”. (QS Al-Maidah :
16) 4

Maka dari sinilah sebab pentingnya al-Qur’an dan betapa
wajibnya al-Qur’an itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Malam Nisfu Sya’ban dimanfaatkan oleh sejumlah umat
muslim untuk memperbanyak ibadah. Malam ini juga diperingati pada
bulan ke delapan kalender Hijrah yakni pada bulan Sya’ban.
Peringatan Nisfu Sya’ban diperingati setiap tanggal 15 di bulan
Sya’ban. Ditahun 2019 ini, malam Nisfu Sya’ban jatuh pada hari
Sabtu tanggal 20 April 2019.
Malam Nisfu Sya’ban disebut juga malam pengampunan dosa
sehingga banyak umat muslim yang meluangkan waktu beribadah di
malam Nisfu Sya’ban. Pada malam Nisfu Sya’ban juga para umat
muslim membaca surat Yasin sebanyak 3 kali.
Bacaan surat Yasin yang pertama adalah untuk memohon
panjang umur dan ketaatan serta ketaqwaan dan dapat istiqomah
kepada Allah Ta’ala. Bacaan yang kedua untuk memohon diluaskan
rezeki yang halal dan menolak bala. Dan bacaan yang ketiga bertujuan
untuk memohon sentiasa ditetapkan dalam iman dan Islam hingga
akhir hayat.

3
Tim Perlaksana Pentaskhihan Mushaf al-Qur’an, Al-Qur’an, Terjemah dan Tafsir
(Jakarta : S P. Jabal Raudatul Jannah, 2010), 87.
4
Tim Perlaksana Pentaskhihan Mushaf al-Qur’an, Al-Qur’an, Terjemah dan Tafsir
(Jakarta : S P. Jabal Raudatul Jannah, 2010), 110.

3
Imam al Gazali RA, mengistilahkan malam Nisfu Sya’ban
sebagai malam yang penuh dengan syafaat. Menurut beliau malam ke
13 bulan Sya’ban Allah SWT memberikan 3 syafaat kepada
hambaNya. Malam ke 14 seluruh syafaat diberikan secara penuh,
sementara pada malam ke 15 umat Islam dapat memperoleh banyak
sekali kebaikan sebagai penutup catatan amalnya selama satu tahun,
karena malam itu Allah Ta’ala menurunkan pengampunan kepada
seluruh penduduk bumi terutama kepada hambanya yang Sholeh. 5
Yasin adalah salah satu surat mulia di dalam al-Qur’an. Surat
Yasin menempati kedudukan mulia karena di dalamnya mengandung
banyak nasihat dan pelajaran. Karena itu, membaca surat Yasin
merupakan ibadah yang baik.
Membaca surat Yasin atau membaca keseluruhan isi alQur’an, dengan niat memperoleh kebaikan dunia dan akhirat adalah
amal yang dianjurkan. Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki
menyebutkan seseorang yang membaca surat Yasin atau surat yang
lain dari al-Qur’an karena Allah SWT dan disertai dengan niat
mencari keberkahan umur, keberkahan harta, keberkahan kesehatan,
maka tidak ada dosa baginya. Justru ia telah menempuh jalan
kebaikan dalam rangka memenuhi hajatnya tersebut. 6
Membaca al-Qur’an sama halnya dengan berzikir. Dan
seseorang yang memperbanyak zikir maka hatinya akan tenang.
Begitulah keutamaan orang-orang yang rajin membaca surat Yasin
dan surat lainnya. Allah Ta’ala berfirman :

ِين َء َام هنوا ْ َو َت ۡط َمئ ُّن قه هل ه
ُّوب ههم بذ ِۡكر ٱ َّللِه َأ ََل بذ ِۡكر ٱ َّللِ َت ۡط َمئن
َ ٱ ََّل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٱ ۡل هقله ه
٢٨ وب

UtusanRiau.CO, “Selain baca Yasin 3x, ini Amalan Sholat dan Dzikir Lengkap
Malam Nisfu Syaban”,diakses melalui alamat http://m.utusanriau.co/2009/04, tanggal 22
Desember 2019.
6
Alhafiz Kurniawan, “Hukum Baca Yasin di Malam Nisfu Sya’ban untuk Hajat
tertentu”, diakses melalui alamat https://islam.nu.or.id tanggal 25 Desember 2019.
5

4
“Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi
tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan
mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.” (QS Al-Ra’d:28)7
Dalam rangka menghidupkan malam Nisfu Sya’ban, kaum
muslim khususnya di Nusantara maupun di Malaysia berkumpul di
masjid-masjid atau surau-surau untuk berzikir dan membaca Yasin
secara berjamaah.
Begitu jugalah dengan Sekolah Tinggi As-Sofa, yang terletak
di Rembau, Negeri Sembilan, Malaysia. Para santri dan pengurus
Sekolah Tinggi ini menyambut malam Nisfu Sya’ban dengan
pembacaan surat Yasin. Tradisi pembacaan surat Yasin ini bermula
selepas maghrib. Selepas sholat maghrib secara berjamaah, para santri
dan pengurus sekolah ini membaca surat Yasin secara berjamaah yang
dipimpin oleh seorang imam. Selepas habis bacaan yang pertama,
semua santri bangun untuk melaksanakan sholat dua rakaat. Dan hal
ini dilakukan sebanyak 3 kali.
Yang menjadi perbedaan unik dari penelitian penulis, di
tempat penelitian di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa ini, pembacaan
surat Yasin diselangi dengan sholat dua rakaat setiap tiga kali bacaan.
Sholat itu atas niat sholat hajat untuk memohon panjang umur,
diluaskan rezeki dan ditetapkan dalam iman dan Islam. Perbedaan
unik ini berbeda daripada amalan masyarakat orang awam di
Malaysia.
Berangkat dari fenomeman ini, penulis tertarik untuk meneliti
tentang “PEMBACAAN SURAT YASIN DALAM TRADISI
MALAM NISFU SYA’BAN DI SEKOLAH TINGGI ISLAM ASSOFA, REMBAU, NEGERI SEMBILAN MALAYSIA (STUDI
LIVING QUR’AN)”.

Tim Perlaksana Pentaskhihan Mushaf al-Qur’an, Al-Qur’an, Terjemah dan Tafsir
(Jakarta : S P. Jabal Raudatul Jannah, 2010), 202.
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B. Rumusan Masalah
Inti masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:
Bagaimana pembacaan surat Yasin dalam tradisi malam Nisfu
Sya’ban di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa? Pokok masalah ini lebih
jauh dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:
1. Bagaimana pelaksanaan tradisi malam Nisfu Sya’ban di Sekolah
Tinggi Islam As-Sofa?
2. Apa motivasi santri membaca surat Yasin pada malam Nisfu
Sya’ban di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa?
3. Sejauh mana santri memahami surat Yasin di Sekolah Tinggi Islam
As-Sofa?
C. Batasan Masalah
Penulis membatasi studinya pada bacaan surat Yasin pada
Malam Tradisi Nisfu Sya’ban yang dilakukan di Sekolah Tinggi Islam
As-Sofa saja.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui pelaksanaan tradisi malam Nisfu Sya’ban di Sekolah
Tinggi Islam As-Sofa.
2. Mengetahui motivasi santri membaca surat Yasin pada malam
Nisfu Sya’ban di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa.
3. Mengetahui sejauh mana santri memahami surat Yasin di Sekolah
Tinggi Islam As-Sofa.
E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini secara garis besar, sebagai
berikut:
1. Dari aspek akademik, penelitian diharapkan dapat menambah
bahan bacaan terutama tentang Living Qur’an sehingga diharapkan
bisa berguna terutama bagi yang menfokuskan pada kajian sosiokultural

masyarakat

muslim

dalam

memanfaatkan atau menggunakan al-Qur’an.

memperlakukan,
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2. Secara praktis, penelitian ini juga dimaksudkan untuk membantu
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinteraksi dengan alQur’an. Khususnya bagi para santri dan masyarakat Sekolah
Tinggi Islam As-Sofa agar semakin menumbuhkan rasa cinta
terhadap al-Qur’an agar tidak hanya membaca, namun memahami
dan mengaplikasikan dalam kehidupan.
3. Kegunaan sebagai melengkapi persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada jurusan Ilmu al-Qur’an Dan
Tafsir pada Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
F. Kerangka Teori
Teori merupakan suatu pernyataan sistematik yang bersifat
logis dan abstrak yang dianggap sebagai pengetahuan ilmiah8. Secara
akademis penelitian ini mendeskripsikan terkait penggunaan surat
Yasin dalam prosesi tradisi Malam Nisfu Sya’ban di Sekolah Tinggi
Islam As-Sofa Rembau, Negeri Sembilan, Malaysia. Sedangkan
secara sosial penelitian ini memperkenalkan suatu tradisi yang ada
dalam fenomena kehidupan sosial masyarakat terkait respon mereka
dengan kehadiran al-Qur’an.
Berkembang pesatnya studi kajian al-Qur’an bisa kita lihat
dari berbagai metode yang ditawarkan untuk memahami al-Qur’an.
Perkembangan ini seiring dengan berkembangnya ilmu seperti
sosiologi, antropologi, dan hemeneutik. Kajian Living Qur’an
merupaka penelitian yang tidak bisa berdiri sendiri karena yang dikaji
di dalamnya adalah fenomena yang ada di lingkungan sosial
masyarakat, maka dari itu perlu adanya pendekataan ilmu sosial
seperti sosiologi, antropologi dan fenomenalogi.
Durkheim adalah nama yang pertama kali muncul saat
membicarakan sosiologi. Emile Durkheim melihat masyarakat
sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antara
manusia. Masyarakat merupakan sesuatu yang berada di atas segala8

Damsar, Pengantar Teori Sosiologi, (Jakarta ; Prenadamedia Group, 2015), 5.
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galanya. Kepercayaan keagamaan, kehendak, alam fikir dan perasaan
jiwa juga berada di luar diri manusia sebagai individu. Semuanya itu
ditentukan oleh masyarakat. Dengan kata lain Durkheim mengklaim
bahwa tanpa adanya masyarakat yang melahirkan dan membentuk
semua pemikiran dan perilaku manusia, maka tak satu pun yang
muncul dalam kehidupan kita.
Berbeda dengan Karl Mannheim, beliau menyebutkan sebagai
pencetus atau perintis sosiologi pengetahuan. Mannheim berfikir
bahwa sosiologi pengetahuan dan relativitas kebenaran yang
mengikutinya menjadi nyata hanya ketika terjadinya pergolakan sosial
masyarakat yang dihdapi beberapa pandangan dunia dalam
lingkungan kehidupan mereka sendiri, baik karena diri mereka
mengalami pergeseran radikal tentang persepsi atau kerena mereka
diharuskan untuk menggabungkan keputusan-keputusan yang tidak
sesuai dengan dirinya, tetapi melalui pergolakan ini mereka tidak
dapat melepaskan dirinya.
Karl Mannheim menyatakan bahwa tindakan manusia
dibentuk dari dua dimensi yaitu perilaku (behaviour) dan makna
(meaning). Sehingga, dalam memahami suatu tindakan sosial seorang
ilmuwan sosial harus mengkaji perilaku eksternal dan makna perilaku.
Mannheim mengklasifikasikan dan membedakan makna perilaku dari
suatu tindakan sosial menjadi tiga macam makna yaitu:
1) Makna obyektif, adalah makna yang ditentukan oleh konteks
sosial di mana tindakan berlangsung.
2) Makna ekspresive, adalah makna yang ditunjukkan oleh aktor
(perilaku tindakan)
3) Makna documenter, yaitu makna yang tersirat atau tersembunyi,
sehingga aktor (perilaku suatu tindakan) tersebut, tidak
sepenuhnya menyadari bahwa suatu aspek yang diekspresikan
menunjukkan kepada sikap secara keseluruhan.
Dari kedua teori di atas, penulis menjadikan teori yang
diugkapkan Emile Durkheim sebagai rujukan dalam penelitian ini.
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Khususnya terkait pembahasan mengenai praktik pembacaan alQur’an yaitu surat Yasin. Mulai dari prosesi bagaimana praktik
pembacaan al-Qur’an surat Yasin tersebut berlangsung, siapa saja
yang terlibat dalam praktik tersebut dan untuk mengungkapkan
bagaimana fungsi sosial dari perlaksanaan bacaan al-Qur’an surat
Yasin di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa Rembau, Negeri Sembilan,
Malaysia.
Adapun teori sosiologi pengetahuan yang diungkapkan Karl
Mannheim di atas adalah sebagai rujukan dasar dalam pembahasan
mengenai perilaku dan makna perilaku dari pembacaan al-Qur’an
surat Yasin tersebut. Meliputi makna obyektif, makna ekspresive dan
makna dokumenter.9
Kajian Living Qur’an juga bisa digunakan untuk kepentingan
berdakwah, hal ini bertujuan untuk mengarahkan muslim agar
menggunakan al-Qur’an secara maksimal. Kajian Living Qur’an
dalam kepentingan dakwah ini ditujukan untuk mengarahkan pola
pikir masyarakat sedikit demi sedikit diarahkan ke pemikiran
akademik berupa ranah kajian tafsir.
Obyek kajian dari Living Qur’an dapat diklasifikasikan
menjadi tiga kategori.
a. Jenis Living Qur’an kebendaan yang dikaji adalah kealaman atau
kebendaan. Jadi dalam hal ini tidak dikaji terkait perilaku, yang
dikaji hanyalah benda yang diyakini memiliki pengaruh atau
kekuatan dan keyakinan tersebut

berasal

dari al-Qur’an

(terinspirasi dari al-Qur’an). Penelitian ini dilihat dari sisi model,
bentuk dan kebendaanya bukan dari segi perilakunya. Conntohnya
adalah kaligarafi, seni membaca al-Qur’an.
b. Jenis Living Qur’an kemanusiaan yang dikaji adalah perlaku yang
sifatnya memanusiakan manusia, biasanya berkaitan adab ataupun
karakter keperibadian muslim sebagaimana yang ada dalam alSiti Fauziah, “Pembacaan al-Qur’an Surat-Surat Pilihan di Pondok Pesantren
Putri Daar Al-Furqon Janggalan Kudus (Studi Living Qur’an) “, Skripsi (Yogyakarta : UIN
Sunan Kalijaga, 2014) 161-162.
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Qur’an. Dalam kajian jenis ini adalah perilaku perorangan ataupun
kelompok, tidak melihat pada model dan bendanya. Contohnya
seperti prkatik setoran hafalan al-Qur’an dan membaca al-Qur’an.
c. Jenis Living Qur’an kemasyarakatan yang dikaji adalah aspek
sosial kemasyarakatan, nilai suatu budaya, makna budaya, tradisi
dan adat yang terinsprasi dari al-Qur’an. Contohnya gerakan
menghafal Qur’an, tradisi salamatan, dan tradisi yasinan. 10
Penulis mengkategorikan penelitian ini dengan klasifikasikan
yang ada pada poin ketiga yaitu kajian Living Qur’an yang mengacu
pada aspek sosial kemasyarakatan, yang dalam kehidupan sosial
mereka terdapat kegiatan membaca surat Yasin dalam tradisi yang
mereka miliki. Tradisi tersebut sampai saat ini masih dijalankan oleh
masyarakat.
Terdapat beberapa definisi terminologis yang digunakan
dalam penelitian dan perlu untuk dijelaskan, yaitu :
1. Surat Yasin
Surat Yasin adalah surat yang ke 36 dalam al-Qur’an,
mempunyai 83 ayat dan terdapat di juz ke 22 dan 23. Surat ini
diturunkan di Makkah dan dikategorikan sebagai surat Makiyyah.
Surat ini juga diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Surat
Yasin mengandung 729 kalimat dan terdapat 3000 huruf di dalamnya.
Dan satu ayat diantaranya diturunkan kepada Bani Salamah di
perkampungan orang-orang Ansar. Surat ini diturunkan sesudah surat
al Jin dan sebelumnya surat Furqan. Dinamakan surat Yasin karena
dimulakan dengan huruf Ya dan Sin dan karena kandungannya sangat
penting, ia dikenal sebagai jantung al-Qur’an.
2. Tradisi Malam Nisfu Sya’ban
Nisfu artinya pertengahan, maka malam Nisfu Sya’ban artinya
malam pertengahan bulan Sya’ban. Jika dilihat pada kalender
Hijriyah, maka malam itu jatuh pada tanggal 14 Sya’ban karena
Rusma, “Pembacaan Surah Yasin Dalam Tradisi Cuci Kampung Di Desa Mekar
Jati Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, Skripsi (Jambi : UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020) 24-25.
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pergantian

tanggal

sesuai

penaggalan

Hilaliyah

atau

yang

menggunakan patokan rembulan saat matahari terbenam atau malam
tiba.11
Masyarakat muslim Indonesia menyakini Sya’ban adalah
salah satu bulan yang memiliki keistimewaan tersendiri dalam
penanggalan tahun Islam Hijrah. Bulan Sya’ban diyakini mayoritas
umat Islam sebagai bulan penutup seluruh amalan. Bulan dimana
manusia akan memulai catatan baru selama setahun mendatang.
Terkait perayaan Nisfu Sya’ban. Warga biasanya memperingatinya
dengan berbagai bentuk dan jenis ritual pada malam puncak tanggal
15 Sya’ban.12
Begitu juga tradisi malam Nisfu Sya’ban di Sekolah Tinggi
Islam As-Sofa yang melaksanakan tradisi pembacaan Surat Yasin
selepas sholat maghrib sebanyak 3 kali yang diselingi dengan sholat
hajat dengan niat untuk panjang umur, diluaskan rezeki dan ditetapkan
dalam iman dan Islam.
G. Tinjaun Pustaka
Dwi Aprinita Lestari, menerbitkan pada 2010 yaitu skripsi
yang berjudul “Studi Kritik Kualitas Hadist Keutamaan Malam Nisfu
Sya’ban Dalam Kitab Fadhail al-Awqaat karya Imam Baihaqi”.
Dalam skripsi ini penulis menyatakan tema Nisfu Sya’ban yang
terdapat dalam kitab Fadhail al-Awqaat karya Imam Baihaqi yang
terdapat delapan hadist. Menurut penulis, dari delapan hadis tersebut,
tema Nisfu Sya’ban terbagi menjadi dua bagian: Pertama, lima hadist
tentang Nisfu Sya’ban yang berisi bahwa pada malam nisfu sya’ban
Allah SWT mengampuni dosa-dosa seluruh hambanya kecuali orang
yang musyrik, orang yang bertengkar, dan penzina. Kedua, tiga hadist
tentang Nisfu Sya’ban yang menganjurkan untuk menghidupkan dan

11
Eva F Hasan, “Menghidupkan Malam dan Puasa Nisfu Sya’ban, Adakah
Tuntutannya?, diakses melalui alamat http://www-islampos-com.cdn.ampproject.org.
tanggal 10 Januari 2020.
12
Zulfikar Sy, “Lima Tradisi Masyarakat Indonesia Rayakan Nisfu Sya’ban”,
diakses melalui alamat http ://merahputih-com.cdn.ampproject.org, tanggal 20 Januari 2020.
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mendirikan ibadah pada malam nisfu sya’ban dan berpuasa pada siang
hari. 13
Peneliti menjadikan ini skripsi yang relevan karena dalam
pembahasan sama-sama membahas pada tema yang sama yaitu Nisfu
Sya’ban. Yang membedakan kajian penulis dengan kajian Dwi
Aprinita Lestari adalah kajian penulis menjurus kepada Living Qur’an
yang menggunakan penelitian jenis lapangan sedangkan Dwi Aprinita
Lestari

Studi

kulitatif

yang

menggunakan

bahan

rujukan

perpustakaan.
Arbain Nurdin, menerbitkan Jurnal pada 2017 yaitu jurnal
yang berjudul “Tradisi Menghidupkan Malam Nisfu Sya’ban di
Kalangan Mahasiswa di Kabupaten Jember: (Studi Kritik Sanad,
Matan dan Living Sunnah). Dalam jurnal ini penulis menyatakan pada
saat bulan Sya’ban tiba, banyak amalan yang dilakukan umat muslim
khususnya di Indonesia, antara lain berpuasa. Apalagi jika
pertengahan bulan Sya’ban masyarakat berbondong-bondong pergi ke
masjid/mushalla/langgar untuk melakukan kegiatan ibadah shalat
maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan membaca surat yasin 3x
dan keesokan harinya melaksanakan ibadah puasa Nisfu Sya’ban.
Kegiatan semacam ini terus berlangsung setiap tahunnya, dan
diadakan sembari menyiapkan acara-acara lain seperti tari-tarian,
serta mendatangkan da’i kondang untuk memberikan ceramah agama
berkaitan dengan keistimewaan bulan Sya’ban terutama Nisfu
Sya’ban. 14
Yang membedakan kajian penulis dengan Arbain Nurdin ini
adalah kajian penulis ke arah Living Qur’an sedangkan Arbain Nurdin
melakukan penelitian yang mengarahkan kajiannya ke arah Living
Sunnah.

13
Dwi Aprinita Lestari, Studi Kritik Kualitas Hadis Keutamaan Malam Nisfu
Sya’ban Dalam Kitab Fadhail al-Awqaat karya Imam Baihaqi, Skripsi Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta : 2010).
14
Arbain Nurdin, Tradisi Menghidupkan Malam Nisfu Sya’ban di Kalangan
Mahasiswa di Kabupaten Jember : (Studi Kritik Sanad, Matan dan Living Sunnah), (Jamber
: Jawa Timur : 2017).
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Munirah munirah menerbitkan jurnal ini pada 2017 yaitu
jurnal “Nisfu Sya’ban dalam Tradisi Masyarakat Banjar (Studi Living
Hadist Persepktif Sosiologi Pengetahuan Peter L. Berger)”. Dalam
jurnal ini penulis menyatakan tradisi Nisfu Sya’ban adalah salah satu
fenomena Living Hadist, yang dijumpai di Kalimantan Selatan.
Tradisi ini merujuk Hadist dari Nabi Muhammad SAW, dan tidak
semua orang mengetahui tentang text hadis tersebut, ini disebabkan
oleh sejauh mana pengetahuan agama yang didapati dari tradisi yang
telah ada sebelumnya. Mereka hanya mengikuti tradisi tanpa bertanya
tentang dasar selama tradisi itu tidak bertentangan syariat. Kegiatan
pada tradisi ini adalah sholat maghrib dan isya bersama di masjid,
sholat hajat, sholat tasbih dan membaca Surat Yasin tiga kali. Setiap
kali diawali oleh keinginan yang dipimpin oleh Imam. Sehingga
semua masjid di Kalimantan Selatan dipenuhi oleh umat Islam.
Karena hampir semua dari mereka melakukan tradisi ini setiap tahun.
Aktivitas lainnya puasa yang disebut puasa nisfu oleh Muslim
Banjar.15
Yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis dengan
Munirah adalah beliau menggunakan Living Hadist sementara penulis
menggunakan Living Qur’an dan lokasi penelitian juga berbeda.
Damsiki menerbitkan skripsi ini pada 2016 yaitu skripsi yang
berjudul “Tradisi Pembacaan Surat Yasin di Pondok Pasantren Miss
Hadirul Ulum Tasikrejo Ulujami Pemalang (Studi Living Qur’an).
Dalam skripsi ini penulis membahaskan tentang tradisi pembacaan alQur’an namun yang difokuskan dalam skripsi ini adalah surat Yasin.
Skripsi ini bertujuan untuk menyampaikan bahwa di kalangan umat
muslim sudah tidak asing lagi dalam membaca surat-surat yang ada
dalam al-Qur’an dengan bertujuan untuk mendatangkan kemanfaatan

Munirah, Nisfu Sya’ban Dalam Tradisi Masyarakat Banjar (Studi Living Hadis
Persepktif Sosiologi Pengetahuan Peter L. Berger), Skripsi ( STAI Rakha Amuntai : AlRisalah Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2017).
15
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bagi dirinya, selain sebagai ibadah mereka juga ada maksud untuk
mendapatkan khasiat dari surat yang dibacanya. 16
Yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis dengan
Damsiki adalah penulis mengkaji tentang Pembacaan surat Yasin
pada malam tradisi Nisfu Sya’ban sementara Damsiki mengkaji
tentang tradisi pembcaan surat Yasin. Lokasi kajian penulis dan
Damsiki juga berbeda.
H. Metode Penelitian
Adapun metode yang digunakan pada penulisan penelitian
living Qur’an adalah sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field
research), yakni penelitian yang berbasis data-data lapangan yang
terkait dengan subjek penelitian ini. Metode yang digunakan penulis
adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi.
Pendekatan etnografi adalah pendekatan yang dilakukan untuk
mendeskripsikan budaya atau aspek-aspeknya. 17
2.

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Sekolah Tinggi

Islam As-Sofa, Rembau, Negeri Sembilan, Malaysia.
3. Subjek Penelitian dan Sumber Data
Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang penulis gunakan
adalah Direktur Sekolah Tinggi Islam AS-Sofa, santri dan pengurus
yang bersama-sama melaksanakan tradisi pembacaan Yasin ini.
Untuk penggalian informasi dari subjek penelitian tersebut, penulis
melakukan wawancara.

16

Damsiki, Tradisi Pembacaan Surat Yasin Di Pondok Pesantren Miss Hadirul
Ulum Tasikrejo Ulujami Pemalang (Studi Living Qur’an), Skripsi (STAIN Perkalongan
Electronic Local Content, 2016).
17
Asmadi Alsa, Pendekatan Kuatitatif Kualitatif serta Kombinasinya dalam
Penelitian Psikologi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), 37.
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4. Instrumen Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data-data yang digunakan berdasarkan pada
dua jenis sumber data.

a.

Sumber Data Primer
Yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang

memuat informasi atau data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini
data primernya adalah observasi di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa dan
wawancara dengan Direktur Sekolah Tinggi Islam As-Sofa.
Selanjutnya, adalah observasi dan wawancara dengan para santri
Sekolah Tinggi Islam As-Sofa. Jika ada beberapa informasi terkait
yang perlu cari, maka penulis akan melakukan wawancara dengan
informan

tersebut

berdasarkan

rekomendasi

dari

informan

sebelumnya.
b. Sumber Data Sekunder
Adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang
memuat informasi atau data yang dibutuhkan. Data sekunder ini
diperoleh dari pihak-pihak lain yang tidak langsung seperti data
dokumentasi dan data lapangan dari arsip yang dianggap penting.
Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi.
Begitupun

majalah-majalah

atau

buku-buku

yang

konten

informasinya berkaitan dengan penelitian ini, menjadi data tambahan
yang sangat bermanfaat seperti buku Doa Malam Nisfu Sya’aban oleh
Al Mihaddiths Dr. Sayyid Muhammad ibn ‘Alawi al Maliki al Hasani.
5.

Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan penelitian

ini, maka teknik pengumpulan data yamg digunakan adalah sebagai
berikut :
a.

Metode Observasi
Kegiatan

mengamati

dan

mendengar

dalam

rangka

memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena sosial-
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keagamaan selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena
yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena
tersebut guna penemuan data analisis. Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan observasi non partisipan. Adapun observasi non
partisipan yaitu pengamatan yang dilakukan oleh observer ketika
tidak saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti.
Observasi non partisipan yang dilakukan penulis dalam
penelitian ini, penulis akan melakukan pengamatan terhadap dokumen
dan arsip Sekolah Tinggi Islam As-Sofa. Begitu juga dengan bukubuku atau kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam perlaksanaan
tradisi pembacaan surat Yasin pada malam Nisfu Sya’ban di Sekolah
Tinggi Islam As-Sofa.
b. Metode Wawancara
Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu
percakapan dengan tujuan memperoleh informasi. Sebagai salah satu
cara mendapatkan informasi terkait dengan penelit memberikan
beberapa pertanyaan untuk memperoleh jawaban.
Penulis mengumpulkan data-data melalui pengamatan dan
percakapan seperti mengobrol biasa, sehingga ada sebagian santri
yang diwawancarai tanpa menyadari jika penulis sedang menggali
informasi.
Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang tidak atau
belum ditemukan penulis selama melakukan observasi di lapangan.
Wawancara ini juga penulis gunakan untuk menguji ulang data-data
yang ada dari hasil observasi non partisipan. Wawancara ini ditujukan
kepada direktur, para santri, pengurus yang bersama-sama melakukan
pembacaan Yasin pada malam Nisfu Sya’ban di Sekolah Tinggi Islam
As-Sofa.
c.

Metode Dokumentasi
Yaitu

metode

yang

digunakan

untuk

mencari

dan

mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variebal terkait penelitian
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yang berupa catatan kegiatan, buku-buku, jurnal dan literatur lain
yang relevan dengan penelitian ini.
d. Teknik Analisis Data
Teknis analisis data yang akan digunakan penulis untuk
menganalisis informasi-informasi mengenai pembacaan Surat Yasin
adalah analisis deskripsi-eksplanasi. Analisis deskriptif menganalisis
data yang telah dideskripsikan dengan cara membangun tipologi.
Adapun dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis memaparkan
data yang telah diperoleh dari hasil wawancara saat di lapangan yaitu
dengan mengklasifikasikan objek penelitian yang meliputi siapa saja
yang melakukan dan mengikuti tradisi pembacaan Yasin dan kapan
pelaksanaan pembacaan Yasin.
Adapun analisis eksplanasi adalah analisis yang digunakan
untuk mencari alasan dan motif pembacaan al-Qur’an hanya pada
surat-surat tertentu, apa yang melatarbelakangi adanya tradisi
pembacaan al-Qur’an tersebut di Sekolah Tinggi Islam As- Sofa. Serta
maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari pembacaan surat pilihan
dalam al-Qur’an dan sholat hajat yang dilakukan.
e.

Living Qur’an
Living Qur’an adalah gabungan dua kata yang berbeda yaitu

living yang berarti hidup dan Qur’an yaitu kitab suci umat Islam.
Secara istilah living Qur’an bisa diartikan dengan (teks) al-Qur’an
yang hidup di masyarakat.
Dalam kaitannya dengan tulisan ini, living Qur’an adalah
kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait
dengan kehadiran al-Qur’an atau keberadaan al-Qur’an atau
keberadaan al-Qur’an di sebuah komunitas muslim tertentu.
Seperti yang diketahui umumnya, kajian al-Qur’an lebih
banyak mengarah kepada kajian teks, akan tetapi pada masa kini
sudah mulai berkembang kajian yang menghubungkan al-Qur’an dan
masyarakat muslim serta disikapi secara teoritik maupun praktek
dalam kehidupan sehari-hari yaitu disebut sebagai Living Qur’an.
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Kajian pada masa kini tidak lagi hanya semata-mata mengarah kepada
tekstual malah pada fenomena sosial saat merespon kehadiran alQur’an pada wilayah dan waktu tertentu pula. Al-Qur’an selalu
mengalami perkembangan seiring berkembangnya ilmu yang
dipandang sebagai ilmu bantu ulŭm al-Qur’an. Hal ini terkait dengan
obyek penelitian dapat dibagi kedalam empat bagian. Pertama,
penelitian yang menempatkan teks kajian al-Qur’an sebagai objek
kajian. Kedua, penelitian yang menempatkan hal-hal diluar teks alQur’an, namun berkait erat dengan obyek kajiannya sebagai obyek
kajian. Ketiga penelitian yang menjadikan pemahaman teks al-Qur’an
sebagai penelitiannya. Keempat, penelitian yang memberikan
perhatian pada respon masyarakat terhadap teks al-Qur’an dan
penafsiran seseorang. Maksudnya disini adalah kajian teks kepada
kajian sosial budaya yang menjadikan masyarakat obyeknya. Dan
kajian ini sering disebut dengan istilah Living Qur’an yang biasanya
dimaknai sebagai gejala yang nampak pada masyarakat seperti prilaku
mereka atau respon mereka terhadap al-Qur’an. 18
6. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan ini dimaksud untuk mempermudah
para pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada di dalamnya.
Skripsi ini tersusun atas lima bab. Adapun sistematikanya adalah
sebagai berikut :
Bab I: Berisi tentang Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang
Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjaun Pustaka, Kerangka
Teori, Metode Penelitian, Instrumen Pengumpulan Data, Teknik
Pegumpulan Data dan Sistematika Penulisan.
Bab II: Berisi tentang sejarah dan perkembangan Tradisi Malam
Nisfu Sya’ban di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa. Di dalam ini juga
dijelaskan sekilas tentang Sekolah Tinggi Islam As-Sofa, Sejarah
18

Muhammad Hambaly Bin AliAkbar, Ritual Pembangunan Rumah di Kelurahan
Tanjung Raden Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi (Studi Living Qur’an), Skripsi (Jambi
:Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).
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perkembangan tradisi Nisfu Sya’ban dan perlaksanaan tradisinya di
Sekolah Tinggi Islam As-Sofa.
Bab III: Berisi tentang proses pembacaan Yasin dan motivasi
membacanya pada malam tradisi Nisfu Sya’ban di Sekolah Tinggi
Islam As-Sofa. Dalam bab ini dijelaskan juga proses pembacaan
Yasin, motivasi pembacaan Yasin dan keutamaan Yasin di Sekolah
Tinggi Islam As-Sofa.
Bab IV: Berisi tentang Pemahaman santri terhadap bacaan surat
Yasin dalam tradisi Nisfu Sya’ban di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa.
Dijelaskan juga pengetahuan santri tentang surat Yasin, dan
pemahaman dari segi penafsiran surat Yasin di Sekolah Tinggi Islam
As-Sofa.
Bab V: Berisi Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TRADISI MALAM NISFU
SYA’BAN DI SEKOLAH TINGGI ISLAM AS-SOFA
A. Sekilas tentang Sekolah Tinggi Islam As-Sofa
Pekan Kota adalah merupakan antara pekan kecil yang
terdapat di dalam daerah Rembau, Negeri Sembilan. Rembau adalah
sebuah daerah di Negeri Sembilan yang terletak di arah Selatan
bersempadan dengan Negeri Melaka. Daerah Rembau mempunyai
luas 402.76 kilometer persegi atau 41,512 hektar dengan jumlah
penduduk sebanyak 43 011 (2010) orang yang mendiami 17 mukim
mengandung 204 buah kampung. Penduduk daerah ini mayoritasnya
adalah petani, karyawan gomen, perkerja perkilangan di kawasan
perindustrian daerah Rembau atau di Seremban.19
Negeri Sembilan mempunyai keunikan tersendiri yang kaya
dengan adat budayanya. Umumnya, keunikan masyarakat Negeri
Sembilan terletak pada Adat Pepatih yang diamalkan dari zaman ke
zaman dan diperturunkan secara lisan dari satu generasi ke satu
generasi. Berdasarkan Adat Pepatih, Negeri Sembilan dibagi kepada
beberapa daerah yang disebut luhak atau luak.
Mengikut kebiasaan Adat Pepatih dapat menimbulkan yang
baik dan menghilangkan yang buruk. Selain itu, antar nilai-nilai yang
ingin ditonjolkan di dalam Adat Pepatih yang berperan sebagai satu
peraturan sistematika dan berdasarkan kerharmonian masyarakat.
Adat bukan saja hanya cara bersanding, cara menyantap
hidangan, cara menghormati dan lainnya, tetapi adat merupakan satu
peraturan hidup yang perlu dipegang kuat dan dipertahan sehingga
hari ini.20

19
Portal Rasmi Majlis Daerah Rembau, “Info Rembau- Portal Majlis Daerah
Rembau” diakses melalui alamat www.mdr.gov.my/ms/pelawat/info-rembau tanggal 11
Maret 2020.
20
Portal Rasmi Kerajaan Negeri Sembilan, “Informasi Negeri- Portal Rasmi
Kerajaan Negeri Sembilan” diakses melalui alamat www.ns.gov.my/kerajaaan/infonegeri/pengenala tanggal 2 Mei 2020.
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Lokasi kajian yang dilakukan oleh penulis ini dinamakan
Sekolah Tinggi Islam As-Sofa atau dikenali sebagai STIAS, mulai
berdiri pada tahun 2008. Sekolah ini terletak di alamat No 35, Jln
Seremban – Tampin, 71350 Kota, Negeri Sembilan.21
Sekolah ini didirikan oleh seorang ulama’ tersohor di
Malaysia yang dikenali oleh dunia, beliau ialah Dato’ Syeikh Haji
Muhammad Fuad bin Haji Kamaludin al-Maliki. Pada awal dakwah
beliau, beliau telah mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama
Mahaad al-Taufiqi Dato’ Abdullah di Chenong, Chengkau, Negeri
Sembilan. Berkat usaha yang gigih dan semangat yang tidak pernah
putus, beliau telah mempersiapkan mendirikan yayasan untuk
membantu beliau dalam usaha dakwah beliau, yayasan ini diberi nama
Yayasan Sofa Negeri Sembilan (YSNS), YSNS didirikan pada tahun
2004.22
Kemudian yayasan ini telah berkembang hari demi hari.
Hingga pada hari ini telah berkembang beberapa institusi pengajian
dalam negara di bawahnya, contohnya Darul Qur’an wal Hadith
(DaQwaH), Sekolah Tinggi Islam As-Sofa (STIAS), Kolej Islam AsSofa (KIS), Sekolah Rendah Islam As-Sofa (SRIaS) dan Mahaad alBaidha’ Li Takwin al-Ulama’. Kesemua institusi yang disebutkan
diatas terletak di Ampang (Selangor), Seremban, Nilai dan Rembau
(Negeri Sembilan). Sedangkan untuk institusi yang berada di luar
negeri adalah Mahaad al-Baidha’ di Riau (Indonesia) dan pusat
penelitian di Mesir yang diberi nama Darul Buhuth al-‘ilmiyyah yang
dikelola oleh guru beliau sendiri yaitu Syeikh Mahmud Sa’id
Mamduh.23

Admin Sofa Education Group, “pendaftaran – Sofa Education Group” diakses
melalui alamat www.seg.edu.my/pendaftaran.html tanggal 2 Mei 2020 dan Wawancara
dengan Penulis 20 Febuari 2020, Sekolah Tinggi Islam As-Sofa.
22
Yayasan Sofa, Himpunan Maqalah Hadiah Khas Buat Seorang Perjuang Yang
Ku Panggil Walid, (Selangor : Sofa Production SDN BHD, 2016), 9.
23
Yayasan Sofa, Himpunan Maqalah Hadiah Khas Buat Seorang Perjuang Yang
Ku Panggil Walid, (Selangor : Sofa Production SDN BHD, 2016), 10.
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Usaha-usaha telah mulai dijalankan pada penghujung tahun
2007. Dato’ Syeikh Haji Muhammad Fuad telah bekerjasama dengan
Ahli Jawatankuasa Yayasan Sofa dan Para profesional Islam untuk
merancang perkembangan sekolah STIAS yang terletak di Rembau
yang pada awalnya diberi nama Mahaad As Sofa. Atas saran beliau,
sekolah ini didaftarkan dibawah Kementerian Pelajaran Malaysia
(Bahagian Swasta) dan mendapat persetujuan dengan nama Sekolah
Tinggi Islam As-Sofa (STIAS) dengan kod pendaftaran NLT3001.24
Menurut Direktur Sekolah Tinggi Islam As-Sofa Rembau
Ustaz Nor Badrulzaman, mengatakan:
“Dengan berkembangnya banyak institusi pendidikan dibawah
Yayasan Sofa maka banyak orang mendaftarkan anak mereka ke
institusi yayasan ini khususnya di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa yang
terletak di Rembau, Negeri Sembilan. Pada awal perkembangan
sekolah ini, jumlah pelajar hanya 100 orang saja yang terdiri dari
tingkat 1 dan 4, dan staf yang bekerja pada saat itu sebanyak 15 orang.
Dari tahun ke tahun semakin bertambah jumlah pelajar yang
bersekolah dibawah STIAS, yang mana telah mencecah 600 orang
pelajar yang terdiri dari tingkat 1 sehingga 5 yang tiap tingkat
mempunyai dua lokal dan staff yang bekerja pada saat ini sebanyak
65 orang”. 25
Sekolah terdaftar di bawah divisi pendidikan swasta dari
Kementerian Pendidikan Malaysia (MOE). STIAS juga dikenal
sebagai media untuk menghasilkan siswa yang bercita-cita untuk
terhubung

di

bidang

profesionalisme

sambil

mempelajari

pengetahuan Al-Qur'an dan Ilmu Turath sebagai bentuk pengetahuan
agama yang merupakan benteng dalam diri mereka sendiri.
Sekolah ini menggunakan sistem pendidikan dari Silabus
KPM, yang berdasarkan sains, teknologi, teknik dan matematika serta
gabungan Program Hafazah al-Qur’an dan Pembelajaran Kitab Turath
yang terdiri daripada ilmu Nahu, Sorof, Akidah dan Tasawuf.

Mujahid Abd Wahab, “Dato’Syeikh Muhammad Fuad Bin Kamaludin DetikDetik 20 Tahun memahat Episod Sebuah Perjuangan”, (Selangor : Sofa Production SDN
BHD, 2105 ), 89.
25
Ustaz Nor Badrulzaman, Direktur Sekolah Tinggi Islam As-Sofa Rembau,
Wawancara dengan Penulis, 20 Febuari 2020, Sekolah Tinggi Islam As-Sofa Rembau,
Rekaman Audio.
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Gabungan sistem pendidikan ini mampu melahirkan generasi
professional yang suatu hari nanti dapat membimbing ummat. 26
Diantara keistimewaan sekolah ini, sekolah ini mengadakan
Studi Hafizh al-Qur’an, Pengajian Turath dan Akademik mengikut
Silabus yang ditetapkan KPM. Seterusnya, sekolah ini berdaftar di
bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan mendapat
sertifikat pengakuan Sekolah Swasta 5 bintang dari segi sistem
pentadbiran sekolah, sistem filing, dokumentasi dan keberhasilan
sekolah serta dari sudut akademik dan kurikulum (olahraga) yang
dilakukan.
Sekolah Tinggi Islam As-Sofa semenjak awal juga telah
menjadi pusat pemeriksaan yang diakui oleh Kementerian Pelajaran.
Dalam beberapa serangkaian ujian tersebut, para pelajar STIAS juga
telah beberapa kali mengharumkan nama sekolah, Yayasan Sofa
Rembau. Yang lebih penting dan utama lagi, mereka pada hakikatnya
telah mengharumkan nama Islam dan Ahli Sunnah wal Jamaah.
Selain itu, penerapan Pentarbiyahan Islam mengikut acuan
Ulama’ terdahulu, seperti penekanan amalan Fardhu dan Sunat,
bacaan al-Qur’an 1 juz’ setiap hari dan mengkhatamkannya setiap
akhir bulan Islam (Hijrah), bacaan surat al-Kahf setiap malam Jumat,
bacaan surat Yasin pada pagi Jumat ,penerapan amalan sunah seperti
puasa sunah Senin dan Kamis, menyambut bulan kebesaran Islam dan
Sekolah yang bijaksana jelas yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah dan
diiktiraf.
Sekolah ini mempunyai syarat kemasukan yang tersendiri
yaitu pelajar harus mempunyai minat yang mendalam dalam
mempelajari al-Qur’an dan ilmu agama, pelajar haruslah mempunyai
Sertifikat Penilaian Sekolah Rendah Agama (PSRA)/Ujian Penilain
Kelas Kafa (UPKK), bisa membaca al-Qur’an dan bisa membaca dan
menulis jawi dan lulus ujian temuduga yang dilakukan.
26
Admin Sofa Education Group, “pendaftaran – Sofa Education Group” diakses
melalui alamat www.seg.edu.my/pendaftaran.html tanggal 2 Mei 2020 dan Wawancara
dengan Penulis 20 Febuari 2020, Sekolah Tinggi Islam As-Sofa.
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Berbagai program yang ditawarkan di sekolah ini yaitu
pembelajaran Silibus Kurikulum Standard Sekolah Menengah
(KSSM), aliran Sains Tulen, aliran Agama dan aliran Ikhtisas bagi
tingkat 4 dan 5 dan Peperiksaan Awam Pentaksiran Tingkat 3 (PT3)
dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Permohonan ini dibuka kepada
murid-murid tahun 6 yang menjalani Ujian Pencapaian Sekolah
Rendah (UPSR) serta dibuka kepada tingkatan yang lain mengikut
kekosongan yang ditawarkan oleh pihak sekolah. 27
B. Sejarah Perkembangan Tradisi Nisfu Sya’ban di Sekolah Tinggi
Islam As-Sofa
Pada hari ini umat Muslim mengakui malam Nisfu Sya’ban
adalah malam yang sangat mulia selain malam Lailatul Qadar dan
mempuyai kelebihan tersendiri yang dianugerahkan oleh Allah
kepada hamba-hambaNya.
Sebaiknya pada malam yang penuh mustajab dan berkah ini,
umat Muslim tidak melewatkan peluang untuk bersama-sama
menadah tangan memanjatkakan doa kepada Allah untuk mencapai
kesempurnaan

dunia

dan akhirat.

Rasulullah

SAW

sendiri

menghidupkkan malam Nisfu Sya’ban dengan melakukan sholat dan
berdoa.
Begitu juga di STIAS, para santri dan staff di STIAS
menyambut Malam Nissfu Sya’ban ini. Tradisi malam Nisfu Sya’ban
ini sememangnya sudah menjadi adat pada masyarakat umum
disekitar sini. Cuman di STIASa ini, pengasasnya sendiri yaitu Dato’
Haji

Muhammad

Fuad

yamg

membawa

tradisi

ini

dan

mengembangkan lagi juga menerapkan tradisi ini kepada para santri
dan juga staff agar ia bisa menjadi amalan para santri disini setiap kali
menyambut Malam Nisfu Sya’ban. Pengasasnya melaksanakan tradisi
ini sama dengan masyarakat umum yaitu dengan pembacaan surat
27
Admin Sofa Education Group, “pendaftaran – Sofa Education Group” diakses
melalui alamat www.seg.edu.my/pendaftaran.html tanggal 2 Mei 2020 dan Wawancara
dengan Penulis 20 Febuari 2020, Sekolah Tinggi Islam As-Sofa.
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Yasin sebanyak 3 kali. Cuma yang ditambah oleh pengasas STIAS ini
adalah solah hajat 2 rakaat yang diselangi dengan pembaccan surat
Yasin. Bagi pendapat pengasas STIAS ini, ini merupakan ibadah para
alim ulama’ dan ibadah ini ada dalil hadith yang menjadi pegangan
beliau.
Nisfu Sya’ban (Nisf bermaksud separuh) adalah sebuah
peristiwa di hari ke-15 dalam bulan Sya’ban tahun Hijrah. Umat Islam
mempercayai pada malam Nisfu Sya’ban, amalan akan dibawa naik
oleh malaikat untuk ditukar dengan lembaran amalan yang baru
setelah setahun berlalu. Pengertian malam Nisfu Sya’ban dalam
bahasa Arab bererti setengah. Nisfu Sya’ban bererti setengah bulan
Sya’ban.28 Malam Nisfu Sya’ban adalah malam ke 15 Sya’ban yaitu
siangnya 14 hari bulan Sya’ban.
Karena malam Nisfu Sya’ban ini sangat besar kedudukannya
disisi Allah, maka terdapat banyak nama lain bagi malam Nisfu
Sya’ban antaranya ialah :29
1. Lailah al Mubarakah
Lailah al Mubarakah yaitu malam yang berkah. Abu al Abas
ibn ‘Ato’ berkata: Malam Nisfu Sya’ban dinamakan malam yang
berkah karena pada malam tersebut para malaikat turun dan
menghampiri bumi.
Dalam sebuah hadist, diriwayatkan bahawa Sayyidah Aisyah
berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda :
. َش ْعبَان
َ ف ِم ْن
ْ ِيَ ِس ُح هللا ْال َخي َْر فِي أ َ ْربَعِ لَيَا ٍل ِس ًّحا َوذَك ََر ِم ْن َها َل ْيلَةَ الن
ُ ص
“Allah melimpahkan kebaikan pada empat malam dan dari keempatempat malam tersebut, Baginda Nabi menyebut malam Nisfu
Sya’ban.”
2. Lailah Qasamah dan Taqdir

28
Ubudiyah, “Ini Makna dan Hakekat Malam Nisfu Sya’ban” diakses melalui
alamat https://bangkitmedia.com/ini-makna-dan-hakekat-malam-nisfu-syaban/, tanggal 2
Maret 2020.
29
Al Mihaddits al-Hafiz Syeikh Salim al-Sanhuri al-Maliki, Kelebihan Malam Nisfu
Sya’ban, (Selangor : Sofa Production SDN BHD, 2009), 4-5.
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Selain itu, malam Nisfu Sya’ban juga disebut sebagai malam
Qasamah dan Taqdir (Pembagian qadha’dan qadar). Diriwayatkan
dari Ata’ ibn Yasar berkata :
ْ ِإذَا كَان
 َوإِ َّن, َش ْعبَان
َ ش ْعبَانَ ِإلَى
َ ت ك َل ِم ْن يِ ُم ْوتَ ِم ْن
َ ف ِم ْن
ِ ش ْعباَنَ نَ ِس َخ َم َلكُ ْال َم ْو
ِ ص
ْ ََت ِل ْيلَة ُ الن
ْ َالر َج َل لَي
لى
ِ َاس َوقَدْ نُسِ َخ اِ ْس ُمهُ ِمنَ األَحْ ي
ُ ظ ِل ُم َويَ ْف ُج ُر َويَ ْن ِك ُح النِس َْوانَ َويَ ْخ ِر
َ س األ َ ْغ َر
ِ
َ اء ِإ
.ض ُل ِم ْن َها
َ  َو َما ِم ْن لَ ْيلَ ٍة َب ْعدَ لَ ْيلَ ِة القَد ِْر أ َ ْف,ِاأل َ ْم َوت
“Apabila tiba malam Nisfu Sya’ban, malaikat maut menulis nama
orang yang akan meninggal dunia pada bulan Sya’ban tersebut
sehingga bulan Sya’ban berikutnya. Sesungguhnya seseorang itu
melakukan kezaliman, kejahatan, bernikah dan menanam tanamanya,
sedangkan namanya telah dipindahkan dari Dewan orang yang hidup
kepada Dewan orang mati. Tidak ada suatu malam setelah malam
Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada malam Nisfu Sya’ban.”
3. Lailah al Takfir
Lailah al Takfir (malam penghapusan dosa) juga adalah salah
satu nama bagi malam Nisfu Sya’ban. Subki di dalam Tafsirnya
mengatakan bahwa siapa yang menghidupkan Nisfu Sya’ban dengan
ibadah, niscaya akan dihapuskan dosa-dosanya selama setahun. Siapa
yang menghidupkan malam Jumat, akan dihapuskan dosanya selama
seminggu dan pada malam Lailatul Qadar dihapuskan dosanya
seumur hidup.
4. Lailah al Ijabah
Selain itu, malam Nisfu Sya’ban juga disebut sebagai malam
Lailah al Ijabah (malam dikabulkannya permohonan). Diriwayatkan
daripada Ibnu Umar berkata:
, َش ْعبَان
َ ف ِم ْن
ِ ص
ْ ِ َولَ ْيلَ ٍة الن,ب
ٍ  َوأ َ َّو ُل لَ ْيلَ ٍة ِم ْن َر َج, لَ ْيلَةُ ْال ُج ْمعَ ِة: س لَيَ ٍل الَ ي َُرد ُ فِ ْي ِه َّن الد َعا ُء
ُ َج ْم
.َولَ ْيلَت َا ال ِع ْيدَي ِْن
“Lima malam yang tidak ditolak doa padanya, yaitu: Malam Jum’at,
malam pertama bulan Rajab, malam Nisfu Sya’ban dan dua malam
hari Raya (Idul Fitri dan Idul Adha).“30

30
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5. I’d al Malaikah
Diantara namanya yang lain yaitu ‘Id al Malaikah (Hari Raya
Malaikat). Disebut oleh Abu Abdullah Tahir ibn Muhammad ibn
Ahmad al Haddadi di dalam kitabnya ‘Unwan al Majalis sebagaimana
ia berkata: “Sesungguhnya para malaikat di langit mempunyai dua
malam raya sebagaimana orang Islam yang mempunyai dua Hari
Raya. Hari Raya bagi malaikat yaitu malam Nisfu Sya’ban dan malam
Lailatul Qadar. Seperti Hari Raya orang Mukmin yaitu Hari Raya Fitri
dan Adha.31
6. Lailah al Syafa’ah
Nama selanjutnya yaitu Lailah al Syafa’ah (Malam Syafa’at).
Dari Sayyidah Aisyah berkata :
 إِ َّن هللا تَبَ َرَكَ َوتَعَالَى قَدْ أَ ْعتَقَ ِم ْن: سا فِي ِت ْلكَ اللَّ ْيلَ ِة فَنَزَ َل َعلَ ْي ِه َجب ِْر ْي ُل فَقَا َل
َ أ َ َّن النَّبِي ِ َكانَ َجا ِل
َف أ ٌ ْمتِك
ْ ِار ن
َ ص
ِ َّالن
“Bahawa ketika Nabi SAW duduk pada malam itu, maka turun Jibril
kepada Baginda SAW, lalu berkata. “Sesungguhnya Allah S.W.T.
telah membebaskan setengah daripada umatmu dari api neraka.”
7. Lailah al Barakah
Di antara nama-namanya yang lain yaitu Lailah al Barakah
(Malam Keberkatan), Lailah al Ta’zim (Malam Kebesaran), Lailah al
Qadr (Malam Penentuan), Lailah al Ghufran (Malam Pengampunan)
dan Lailah al ‘Itq min al Nar (Malam Pembebasan Dari Api Neraka).32
Dengan banyaknya nama-nama malam Nisfu Sya’ban ini
dapat diketahui bahwa betapa istimewanya malam Nisfu Sya’ban
disisi Allah dengan ganjaran-ganjaran dan kelebihan-kelebihan yang
diberikan dari namanya yang banyak ini.
Menurut Ustaz Nor Badrulzaman, beliau mengatakan:
“Amalan Nisfu Sya’ban sudah tradisi menjadi amalan setiap muslim
pada setiap tahun datangnya bulan Sya’ban, dan bukan hanya di
STIAS semata-mata. Umat muslim akan berkumpul di masjid-masjid,
31 31
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surau-surau untuk menghidupkan malam Nisfu Sya’ban begitu juga
dengan santri-santri yang berada di STIAS”.
Menurut Ustaz, sejarah perkembangan tradisi malam Nisfu
Sya’ban di STIAS ini dikembangkan oleh pimpinan sekolah ini yaitu
Dato’ Syeikh Haji Muhammad Fuad. Beliau telah menyarankan
amalan-amalan Nisfu Sya’ban yang dilakukan di sekolah ini
mengikuti landasan al-Qur’an, hadist dan para ulama. Oleh kerana
beliau

seorang

ulama,

beliau

juga

telah

mencetak

dan

menterjemahkan beberapa buku khasus untuk Nisfu Sya’ban yang
berjudul Kelebihan Malam Nisfu Sya’ban yang penulis asalnya adalah
al-Mihaddits al-Hafiz Syeikh Salim al- Sanhuri al-Maliki dan buku
keduanya ialah Doa Malam Nisfu Sya’ban yang penulis asalnya
adalah al-Mihaddits Dr. Sayyid Muhammad ibn Alawi al- Maliki alHasani.
Dari dua buku tersebut Dato’ Syeikh Muhammad Fuad
menerangkan pentingnya kelebihan yang banyak pada bulan bulanbulan Islam terutama Sya’ban yang mana terdapat didalamnya malam
yang mulia yaitu malam Nisfu Sya’ban. Beliau mengatakan bahwa
bulan-bulan ini adalah untuk menambah taqarrub dan ‘ubudiyyah
hamba-hamba yang dikasihi kepadaNya. Untuk lebih menghayati
bulan Ramadhan, bulan Rajab dan Sya’ban menjadi kelas persiapan
untuk memasuki gerbang Ramadhan. Rasulullah SAW. sendiri tidak
melepaskan kesempatan untuk menghidupkan malam Nisfu Sya’ban
dengan bersholat serta berdoa. 33
Ibadah yang dilakukan untuk menghidupkan malam Nisfu
Sya’ban yang dianjurkan yaitu dengan berpuasa di siang harinya,
memperbanyak membaca al-Qur’an, memperbanyak sholat-sholat
sunnat, bersalawat, berzikir dan beristighfar kepada Allah S.W.T.

33
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Memohon diampunkan dosa dan memohon segala apa yang
diinginkan.34
Menurut penelitian yang dilakukan di STIAS Rembau ini,
apabila berbicara mengenai pemahaman dan kepercayaan santri
terhadap Tradisi Malam Nisfu Sya’ban maka penulis menemukan
pada awalnya berbagai jenis pemahaman yang berbeda pada setiap
yang ditemui.
Ada santri yang berpendapat bahwa sejarah Nisfu Sya’ban ini
mengikuti amalan nenek moyang terdahulu semata-mata tanpa
mengetahui sejarah ini secara benar. Meskipun begitu, mereka tetap
melakukan amalan ini bersama santri yang lain di Sekolah Tinggi
Islam As-Sofa pada Malam Nisfu Sya’ban.
Terdapat juga santri yang berpendapat bahwa tradisi Malam
Nisfu Sya’ban ini mesti dilaksanakan karena menurutnya seperti ada
yang tidak lengkap jika tidak dilakukan. Bagi mereka tradisi ini adalah
sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan pada diri mereka untuk
masa yang akan datang, maka menurut mereka, mereka harus
bersama-sama melaksankan tradisi ini.
Kebanyakan mereka mengetahui bahwa tradisi ini adalah salah
satu amalan Nabi Muhammad SAW. dan salafussoleh untuk
menghidupkan malam Nisfu Sya’ban, dengan melakukan ibadah
kepada Allah SWT, karena pada malam itu ganjaran pahala dan pintu
pengampunan dosa amat luas. Mereka juga memaklumi bahwa
amalan ini juga ada disebutkan di dalam hadist Nabi SAW agar
menghidupkan malam Nisfu Sya’ban ini dan amat besar fadhilahnya.
Walaupun, ada banyak pemahaman dan kepercayaan yang
mereka ikuti, Dato’ Syeikh Haji Muhammad Fuad sebagai pengasas
sekolah ini telah memprogramkan dan menyelaraskan ibadah-ibadah
apa yang seharusnya dilakukan pada Malam Nisfu Sya’ban dan
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memberikan pemahaman yang sebenar-benarnya kepada santri bahwa
ibadah-ibadah yang dilakukan ini banyak kelebihannya dan ini adalah
anjuran Nabi Muhammad SAW di dalam haditshnya dan para
salafussoleh yang juga turut melakukannya.35
Dapat disimpulkan bahwa sejarah perlaksanaan ini dimulai
atas oleh Dato’ Syeikh Haji Muhammad Fuad sebagai pendiri sekolah
dengan berlandaskan al-Qur’an dan hadist Nabi Muhammad SAW
Oleh karena itu, perlaksanaan ini dapat dilakukan dengan baik dan
para staf dan santri mampu memberikan kerjasama dan semuanya
memahami apa yang dimaksud dengan Malam Nisfu Sya’ban ini.
C. Pelaksanaan Tradisi Malam Nisfu Sya’ban di Sekolah Tinggi
Islam As-Sofa
Jika tradisi Nisfu Sya’ban yang dilakukan oleh masyarakat
umum di Malaysia, mereka hanya akan berkumpul di masjid-masjid
dan menunaikan sholat Maghrib berjamaah dan setelah habis sholat
mereka akan membaca Surat Yasin secara berjamaah dengan diketuai
oleh seorang imam dengan niat-niat tertentu seperti diluaskan rezeki,
panjang umur, ditetapkan dalam Islam dan diakhiri dengan doa-doa
yang dibacakan oleh imam masjid.
Begitu juga dengan STIAS, program Nisfu Sya’ban mula
diatur dari siang hari tanggal 14 Sya’ban, anak-anak santri disini
berpuasa dan waktu paginya dimulai dengan membaca al Qur’an,
melaksanakan sholat hajat, memperbanyakkan zikir dan beristigfar
secara berjamaah. Kemudian waktu siangnya diisi dengan aktivitiaktiviti memperingati Nisfu Sya’ban dengan mengadakan penampilan
qasidah, mengadakan lomba melukis berkaitan dengan Nisfu Sya’ban,
berpidato dan banyak lagi.
Menjelang waktu maghrib, para santri membaca al-Qur’an
berjamaah sembil menunggu waktu berbuka dan memanjatkan doa
35
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dari segala hajat yang diiniginkan dan berbuka puasa secara
berjamaah.
Setelah berbuka puasa berjamaah, para santri melaksanakan
sholat maghrib secara barjemaah, seusai membaca wirid dan berdoa
para santri langsung membaca surat Yasin yang pertama secara
berjamaah dengan niat memohon panjang umur dan ketaatan serta
ketaqwaan dan dapat istiqomah kepada Allah SWT dan dilanjutkan
dengan mendirikan sholat sunnah hajat dua rakaat atas niat yang sama.
Bacaan surat yasin yang kedua atas niat memohon diluaskan rezeki
yang halal dan menolak bala serta diteruskan dengan sholat sunnah
hajat atas niat yang sama. Bacaan yang terakhir diniatkan sentiasa
ditetapkan dalam iman dan islam hingga akhir hayat dan dilanjutkan
dengan mendirikan sholat sunnah hajat atas niat yang sama dan
ditutup dengan bacaan doa Nisfu Sya’ban dari imam atas segala hajat
yang diminta semoga dikabulkan oleh Allah S.W.T.
Doa yang dibacakan oleh imam adalah doa khusus untuk
malam Nisfu Sya’ban yang berbunyi:
َ َاإل ْن َع ِام َال ِإ َلهَ ِإ َّال أ َ ْنت
َ اإل ْك َر ِام َيا ذَا ال
ظ ْه َر
ِ ط ْو ِل َو
ِ اللَ ُه َّم َيا ذَا ال َم ِن َو َال يُ َمن َعلَيْكَ َيا ذَا ال َج ََل ِل َو
ش ِقيًّا أ َ ْو
َ ب
ِ ار ال ُم ْست َِجي ِْريْنَ َو َمأ ْ َمنَ الخَائِ ِف ْينَاللَ ُه َّم إِ ْن ُك ْنتَ َكتَ ْبتَنِي ِع ْندََكَ فِي أ ُ ِم ال ِكت َا
َ َّلَل ِجيْنَ َو َج
،َار ِر ْزقِي
َ ب
ِ  فَا ْم ُح اللَّ ُه َّم فِي أ ُ ِم ال ِكت َا،ق
َ شقَ َاوتِي َو ِح ْر َمانِي َوا ْقتِت
ِ ي فِي
ِ الر ْز
َّ ََمحْ ُرو ًما أ َ ْو ُم ْقت ًَّرا َعل
ت َفإ ِ َّنكَ قُ ْلتَ َو َق ْولُكَ ال َحق فِي ِكت َابِكَ ال ُم ْنزَ ِل َعلَى
ِ س ِع ْيدًا َم ْر ُز ْوقًا ُم َوفَّقًا ِل ْل َخي َْرا
َ ََوا ْكت ُ ْبنِي ِع ْندََك
س ِي ِدنَا ُم َح َّم ٍد
ِ س ِل “يَ ْم ُحو هللاُ َما يَشَا ُء َويُثْ ِبتُ َو ِع ْندَهُ أُم ال ِكتَا
َ ص َّلى هللاُ َع َلى
َ ان نَ ِب ِيكَ ال ُم ْر
َ ِل
َ ب” َو
ِ س
. َب ال َعالَ ِميْن
ِ سلَّ َم َوال َح ْمدُ ِلِلِ َر
َ صحْ ِب ِه َو
َ َو َعلَى آ ِل ِه َو
Selepas selesainya pembacaan surat Yasin, para santri
bersama-sama sholat isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan wirid
selepas sholat dan doa. Bacaan al-Mulk dibacakan sebelum para santri
masuk tidur.
Dan keesokan pagi harinya dilanjutkan dengan ibadah
Qiyyamullai yaitu disunahkan untuk mendirikan sholat malam seperti
sholat sunnah tahajjud, sholat sunah taubat, sholat sunnah hajat, sholat
sunnah tasbih, sholat sunnah istikharah dan sholat sunnah witir.
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Sesudah selesai melaksanakan sholat sunnah, para santri meneruskan
dengan amalan-amalan dan zikir seperti membaca al-Qur’an,
beristigfar, bersalawat dan membaca tasbih serta zikir. Dan ditutup
dengan makan sahur untuk melaksanakan puasa Nisfu Sya’ban.
Menurut Ustaz Nor Badrulzaman beliau mengatakan:
“Yang menjadi perbedaan uniknya amalan di STIAS ini daripada
masyarakat umum yang lainnya, setelah para santri sholat berjamaah,
mereka akan membaca Surat Yasin secara berjamaah, dan diselingi
dengan sholat hajat dua rakaat sebanyak tiga kali. Amalan sholat hajat
ini adalah amalan unik di sekolah ini karena masyarakat umum
lainnya di Malaysia, setelah habis pembacaan surat Yasin, mereka
langsung mengakhirinya dengan bacaan doa oleh imam.”
Tradisi pembacaan Surat Yasin yang dilakukan di STIAS
tidak banyak bedanya dari amalan masyarakat umum. Apapun amalan
yang dilakukan oleh para santri di STIAS semuanya mempunyai dalil
kerana sekolah ini didirikan oleh seorang ulama.
Salah satu dalil yang menjadi rujukan amalan Nisfu Sya’ban
tersebut ialah :
Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq ibn Humam daripada Ali ibn
Abu Talib RadiyaAllahuanhu daripada Nabi SAW. bersabda :
ب
َ ف ِم ْن
ِ ص
ِ ُِإذا َ كاَنَ َل ْي َلة
ْ الن
ُ ش ْع َبانَ فَقُو ُموا لَ ْيلَها َ َو
ِ  فَإِ َّن هللاَ َي ْن ِز ُل ِف ْي َها ِلغُ ُرو,ارَهَا
َ صو ُموا نَ َه
,َُلى فَأُعاَفِيَه
َ ال
ٍ  أ َ َال ِم ْن ُم ْست َْر ِز,ُ أَالَ ِم ْن ُم ْست َ ْغ ِف ٍر فَأ َ ْغ ِف َر لَه: ش ْم ِس فَيَقُو ُل
َ  أَالَ ِم ْن ُم ْبت,ُق فَأ َ ْر ُزقَه
ْ َأَالَ َكذَا َحتَّى ي
طلُ َع الفَجْ ُر
“Apabila tiba malam Nisfu Sya’ban, hendaklah kalian bangun pada
malamnya (melakukan ibadah) dan berpuasa di siangnya karena Allah
menurunkan

perintahNya

pada

malam

tersebut

mulai

dari

terbenamnya matahari. Lalu Allah berfirman, “jika terdapat diantara
hamba-hambaKu yang memohon ampunan, maka akan aku
ampunkannya. Jika terdapat diantara mereka yang memohon rezeki,
maka akan aku turunkan rezeki untuknya. Jika diantara mereka ada
yang ditimpa musibah, maka akan aku sejahterakannya. Jika di antara
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mereka begini dan adakah di kalangan mereka begini sehinggalah
menjelang fajar”. 36
Lebih penting lagi, malam tersebut dihidupkan. Menurut
Syeikh Soleh al Azhar, bahwa Imam Besar dan Tenaga Pengajar di
Masjid al Azhar bahwa malam tersebut boleh juga dihidupkan dengan
berbagai jenis ibadah yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah
SWT seperti sholat, membaca al-Qur’an, berzikir dan bersalawat
kepada Nabi Muhammad SAW37
Diriwayatkan juga daripada hadist Umar ibn Uthman ibn
Kathir ibn Ziyad dengan sanadnya bahwa Rasulullah SAW bersabda
:
ْ ش ْعباَنَ َولَ ْيلَ ِتي ال ِع ْيدَي ِْن لَ ْم َي ُم
َ ف ِم ْن
ُت قَ ْل َبهُ َي ْو َم تَ ُموتُ القُلُوب
ِ ص
ْ ََم ْن أَحْ يا َ لَ ْيلَةَ الن
“Siapa yang menghidupkan malam Nisfu Sya’ban dan dua malam
Raya, niscaya tidak akan mati hatinya pada malam hati-hati mati”.
Di dalam hadits ini juga menunjukkan ampunan Allah SWT
amat luas. Diantaranya firman Allah SWT yang menceritakan akan
Allah SWT itu bersifat dengan pengampun. Firman Allah SWT:

َهۡ ه ۡ َۡ ه ْ ََ ه
ٗ ك ۡم إنَ ههۥ ََك َن َغ َف
١٠ ارا
فقلت ٱستغ ِفروا رب
ِ

“Sehingga aku berkata (kepada mereka): “mohonlah ampun kepada
Tuhan kamu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun”.38 (QS
Nuh:10)
Allah S.W.T tidak akan mengampunkan dosa orang yang
syirik kepada-Nya melainkan dengan taubat. Berdasarkan firman
Allah SWT:

36
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َۡ ََ َ َۡ ه َ ه
ۡ ۡ َ َ ۡ ه َ ه َ َ َٰ َ َ َ َ ٓ ه َ َ ه
َ ۡش
َ
ۡشك
ي
ن
م
و
ء
ا
َش
ي
ن
ِم
ل
ِك
ل
ذ
ون
د
ا
م
ر
ف
غ
ي
و
ۦ
ه
ب
ك
إِن ٱّلل َل يغ ِفر أن ي
ِ
ِ
ِ
ِ

ى إ ۡث اما َع ِظ ا
ََۡ ََ َ
٤٨ يما
ِ َٰٓ ب ِٱّلل ِ فق ِد ٱفَت

“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampunkan dosa
syirik yang mempersekutukan-Nya (dengan sesuatu apapun, dan
akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi siapa yang
dikehendaki-Nya (menurut aturan Syariat-Nya). Dan siapa yang
mempersekutukan Allah SWT (dengan sesuatu yang lain), maka
sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar”.39 (QS AnNisa:48)
Kesimpulannya, semua yang berada di STIAS memahami
betul tentang Malam Nisfu Sya’ban, segala kelebihan, keistimewaan
dan ibadah-ibadah yang biasa dianjurkan dan dibuat untuk sama-sama
mendapatkan segala manfaat dan kelebihannya apabila dilakukan
dengan ikhlas sekrta melakukan secara berjamaah yang akan
mendatangkan keuntungan yang lebih besar apabila sesuatu ibadah itu
dilakukan secara barjemaah.
Dari hasil penelitian penulis, dapat penulis simpulkan disini
bahwa kepercayaan dan kefahaman semua santri di STIAS Rembau
terhadap Tradisi Pembacaan Surat Yasin pada Malam Nisfu Sya’ban
ini amat baik sehingga meraka mampu melaksanakan Tradisi Malam
Nisfu Sya’ban dengan baik dan sempurna.
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BAB III
PEMBACAAN SURAT YASIN
A. Proses pembacaan Yasin di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa
Surat Yasin dapat dikatakan sebagai Surat yang sangat akrab
di lisan kaum muslimin khususnya di Indonesia dan Malaysia. Surat
ini sering dibaca dalam berbagai kegiatan terutama di masjid-masjid
dan surau-surau dan tidak lupa juga di perkampungan, perumahan
bahkan di perkantoran.
Terlebih ketika malam Jumat, para warga berkumpul dari
rumah ke rumah secara bergantian untuk membaca surat Yasin dan
tahlil yang banyak mendatangkan manfaat pada si pembaca dan orang
yang berhajat.
Tradisi pembacaan Yasin di STIAS tidak banyak bedanya
dengan tradisi umum masyarakat lainnya. Hanya saja pembacaan
Yasin di STIAS lebih bersistem dan teratur dalam pembacaan
Yasinnya supaya pembacaan Yasin yang dapat dilakukan secara
sempurna dan mengikut adab dan tertib membaca al-Qur’an.
Begitulah tradisi pembacaan Yasin di STIAS pada setiap
malam Jumat dan terutamanya pada malam tradisi Nisfu Sya’ban.
Pada malam Nisfu Sya’ban semua santri akan berkumpul di dalam
musolla madrasah untuk bersama-sama membaca surat Yasin.
Ustaz Nor Badrulzaman berkata,
“Anak-anak santri akan dikumpulkan di musolla, tetapi tidak hanya
santri saja, semua staff dan juga dirinya sendiri sebagai direktur di
sekolah itu juga turut turun bersama-sama membaca surat Yasin
secara berjamaah bersama santri, selepas sholat Maghrib.”
Tatacara pembacaan surat Yasin ini adalah para santri diminta
untuk duduk dalam keadaan saff seperti ketika mau sholat. Apabila
sudah sempurna barisan saff yang telah dibuat barulah dimulai
pembacaan surat Yasin ini. 40
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Bacaan surat Yasin ini dibaca oleh seorang imam dan akan
diikut oleh semua santri secara bersama, sehingga dapat membaca
surat Yasin secara tartil dan menjaga tajwid. Biasanya bacaan Yasin
ini dipimpin oleh Ustaz Mohd Farid sebagai yang dihormati (YDP)
Yayasan Sofa.
Selesai bacaan Yasin barulah dilanjutkan pembacaan doa.
Bacaan doa dipimpin oleh Ustaz Farid dan diaaminkan oleh semua
santri agar berharap semoga bacaan Yasin dan doa tersebut diterima
dan dikabulkan segala keinginan yang diminta. Acara pembacaan
Yasin ini juga dibacakan ketika para santri mau mengambil ujian akhir
seperti Pentaksiran Tingkat Tiga (PT3) dan Sijil (sertifikat) Pelajaran
Malaysia (SPM).
Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat dilihat gambaran
bagaimana santri di sini menghidupkan al-Qur’an dalam kehidupan
mereka yang disebut sebagai Living Qur’an. Al-Qur’an bukanlah
hanya sebuah kitab, tetapi sebuah “kitab yang wujud” karena
perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari begitu terasa dan nyata.
B. Motivasi pembacaan Yasin di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa
Dinamakan Surat Yasin karena surat ini dimulai dengan huruf
‘ya’ dan huruf ‘sin’, pembukaan seperti ini sebagaimana diterangkan,
menunjukkan mukjizat kitab suci al-Qur’an yang telah diturunkan
kepada junjungan mulia Nabi dan Rasul terakhir. 41
Pakar tafsir dan hadist, Ibn Katsir berpendapat bahwa salah
satu keistimewaan utama surat ini adalah kemudahan yang terlimpah
bagi pembacanya saat menghadapi kesukaran.
Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. :
“Perbanyaklah membaca surat ini, karena didalamnya terdapat banyak
keistimewaan”. Hingga dikatakan dalam penjelasan hadist ini bahwa
seseorang yang lapar, ketika membacakan Yasin disertai dengan
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hadirnya hati, maka Allah S.W.T. akan mengenyangkan orang itu dari
anugerah-Nya. 42
Bila seorang yang ketakutan membacanya, maka Allah S.W.T.
akan menghilangkan kekhwatiran dari ketakutannya. Bila seorang
fakir membacanya, maka Allah S.W.T akan menyelamatkan dia dari
hutangnya. Ketika seseorang yang kebutuhannya membacanya, akan
Allah S.W.T. memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membacanya
pada siang hari, maka dia ada dalam penjagaan Allah S.W.T. hingga
sore.
Diantara motivasi lain yang boleh didapati apabila membaca
Surat Yasin :

1. Dikabulkan segala Hajat
Menurut Ustaz Mohd Helmi bin Abdullah43, Guru Penolong
Kanan STIAS mengatakan:
“Segala apa yang dihajati oleh seseorang yang berhajat akan dicapai.”
Pernyataan beliau ini sesuai dengan Sabdaan Nabi SAW di
dalam hadist:
ش ْه ِر ب ِْن
َ  َع ْن, َحدَّثَنَا َرا ِشد ٌ أَبُو ُم َح َّم ٍد ْال ِح َّمانِي,ب
ِ َّ الوَها
َ َحدَّثَنَا َع ْم ُرو ْبنُ ُز َر
َ ُ  َحدَّثَنَا َع ْبد,َ ارة
 َو َم ْن,ِ أ ُ ْع ِطي ِ يُس َْر يَ ْو ِمه ِ َحتَّى يُ ْم ِسي,صبِ ُح
َ َح ْو
ْ ُ َم ْن قَ َرأ َ يس ِحينَ ي:َّاس
ٍ  قا َ َل ا ْب ُن َعب:َ قاَل,ب
ٍ ش
صبِ ُح
ِ  أٌع,صد ِْر لَ ْي ِل ِه
ْ ُْطي ِيُس َْر لَ ْيلَتِ ِه َحتَّى ي
َ قَ َرأََها َ فِي
Barang siapa yang membaca Surat Yasin dari pagi hari, maka
perkajaan dihari itu dimudahkan dengan keberhasilan, dan jika
membacanya diakhir suatu hari maka tugasnya hingga pagi hari
berikutnya akan dimudahkan juga.44
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2. Pahala yang Berlipatganda bagi orang yang Membaca
Selain itu, Ustaz Mohd Helmi juga berpendapat bahwa surat
Yasin ini mendatangakan pahala yang berlipatganda bagi orang yang
membacanya.
Mengikut hadist Nabi SAW, orang yang membaca surat Yasin
akan mendapat ganjaran berlipatganda sama dengan sepuluh kali
membaca sebuah al-Qur’an. Pendapat ini sesuai sebagaimana yang
terdapat dalam beberapa hadist Nabi SAW antarnya ialah :
Sabda Rasulullah SAW. :
 إن لكل شئ قلبا وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب هللا له: قال رسول هللا صلى عليه وسلم
بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات
Sabda Nabi SAW sesungguhnya setiap perkara bagi tiap sesuatu ada
jantung sedang jantung al-Qur’an adalah surat Yasin, dan barangsiapa
yang membaca Yasin maka Allah SWT catatkan baginya sama dengan
membaca al-Qur’an sepuluh kali.45
3. Pengobat untuk Penyakit
Memandang pentingnya surat ini, beberapa ayat telah
dijadikan sebagai penawar untuk perantara

agar memohon

disembuhkan dari berbagai penyakit kepada Allah SWT. Menurut
staff STIAS, Siti Salwa binti Ab. Hamid,46 beliau mengatakan :
“Beliau pernah mendengar daripada beberapa pengamal perubatan
Islam yang menggunakan beberapa ayat untuk mengubati pesakit
sama ada sakit fizikal atau spiritual” seperti :
i.

Untuk mendinding diri (ayat 1-9)

ii.

Untuk menghalau jin (ayat 51-53, 63-64)

iii.

Untuk menghadapi musuh (ayat 29)

iv.

Menolak bala dan menghadapi wabak (ayat 58)

v.

Penawar patah (ayat 78-79)
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Bukan saja ayat-ayat tertentu dalam surat Yasin yang
dijadikan sebagai obat dan penawar, melainkan surat Yasin dari
keseluruhannya apabila dibaca dengan metode dan cara tertentu bisa
dijadikan sebagai pengobatan dan memohon doa dari Allah SWT. 47
Kesimpulannya, apa saja penyakit yang diberikan oleh Allah
kepada hambaNya adalah untuk menguji kesabaran dan keimanannya.
Begitu juga perlu diingat bahwa hanya Dia yang mampu
menyembuhkan segala penyakit, manusia hanya mampu berikhtiar
dengan berbagai cara untuk merawatnya. Penggunaan ayat suci alQur’an untuk menyembuhkan penyakit memang sesuai dengan ajaran
Islam, kerana al-Qur’an adalah obat segala penyakit sebagaimana
firman Allah S.W.T :

َ َ َٰ َ  ۡ ه ۡ َ َ َ َ هٞ َ ۡ َ َ ٞ ٓ َ َ َ ه َ ه َ ۡ ه ۡ َ َ ه
ني إَِل
ان ما هو شِفاء ورۡحة ل ِلمؤ ِمن ِني وَل ي ِزيد ٱلظل ِ ِم
ِ نل مِن ٱلقرء
ِ ون
ٗ َخ َس
٨٢ ارا
“Dan kami turunkan dari ayat al-Qur’an itu penawar dan rahmat bagi
orang yang beriman.” 48 (QS Al-Isra : 82)

4. Untuk Orang sedang Sakaratul Muat dan Orang yang Telah
Meninggal Dunia
Menurut beliau lagi:
“surat Yasin juga boleh dibacakan untuk orang yang sedang Sakaratul
Maut atau kepada orang yang telah meniggal dunia”
Ini juga dibuktikan dengan hadist Nabi SAW :
 اقرءوا يس على موتاكم: قال رسول هللا صلى هللا عليه سلم
Rasulullah SAW telah bersabda: Bacalah Yasin pada orang
yang telah meninggal

Wan Rohani Wan Mokhtar, “Bab Satu Pengenalan Yasin dan Kepentinganya”
diakses melalui alamat http://studentsrepo.um.edu.my/5149/2/bab_2.doc_.pdf tanggal 31
Mei 2020.
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Dengan melihat banyaknya hikmah yang dapat diambil dari bacaan
surat Yasin ini maka tidak heran bahwa bacaan Yasin ini menjadi
suatu tradisi amalan yang istimewa disisi masyarakat Melayu
terutama di Indonesia dan Malaysia. Sesungguhnya mukjizat alQur’an ini amat luar biasa hebatnya kerana mendatangkan berbagai
keuntungan untuk para pembacanya. 49
Menurut santri bernama Yasmeen50 :
“Suat Yasin secara umunya dapat mempermudahkan pelbagai urusan
bagi orang yang membacanya. Saya sering membaca surat Yasin
sebelum memulakan sesi pembelajaran, karena saya dapat merasakan
jiwa lebih tenang berbanding saya tidak membacanya”.
Hal ini dapat dikait dengan hadith Nabi SAW berkenaan
dengan perkara ini :
5. Dipermudahkan urusan Pembaca
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :
 ومن قرأَها في صدر الليلة أعطي يسر,من قرا يس حين يصبح أعطي يسر يومه حتى يمسي
ليلته حتى يصبح
Barangsiapa yang membaca surat Yasin di waktu pagi hari maka ia
selalu di dalam kegembiran hingga petang dan barangsiapa yang
membacanya diwaktu petang, maka ia selalu dalam kegembiraan
hingga pagi.
6. Pengampunan Dosa kepada yang Membaca
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :
 من قرا سورة يس في ليلة ابتغاء وجه هللا: عن أبي َهريرة قال رسول هللا صلى عليه سلم
غفر له في تلك اليلة
Daripada Abu Hurairah telah berkata: Rasul SAW telah bersabda:
Barang siapa membaca surat Yasin pada waktu malam untuk mencari
keridhan Allah niscaya diampuni pada malam itu.51
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Fatin Nur Aliya52 juga menyatakan perkara yang sama :
“Pembacaan surat Yasin ini mampu mengampunkan dosa para
pembacanya jika kita bersungguh-sungguh berharap keampunan
daripadaNya”.
Kesimpulannya, mukjizat al-Qur’an ini amat banyak
manfaatnya terutama surat Yasin. Jadi, perbanyakkanlah membaca
surat Yasin maka banyaklah akan memperoleh manfaat oleh
pembacanya. Jaminan dari Allah SWT apabila kita membaca al
Qur’an ini, maka pembacanya akan mendapat pahala yang besar,
sehingga Allah S.W.T mengumpamakan orang yang membaca alQur’an sebagai perniagaan yang tidak akan rugi. Firman Allah S.W.T
dalam QS. Fatir, ayat 29-30 53:

ْ َ َ َ َۡه َ َ َ َ َََ ه ْ َ َ َ َ َ ه
ۡ
ٗ
لصل َٰوة َوأنفقوا م َِما َر َزق َنَٰ هه ۡم ِسا
إِن ٱَّلِين يتلون كِتَٰب ٱّلل ِ وأقاموا ٱ

َ َ َ َ َٗ َۡ ه
َ ور هه ۡم َو َيز
َ  ِۡله َوفِ َي هه ۡم أ ه هج٢٩ ور
َ ون ت َِجَٰ َر ٗة َلن َت هب
ٓيد ههم مِن فَ ۡضلِهِۦ
وعًلن ِية يرج
ِ
َ َه َ ه
٣٠ ٞ شكورٞإِن ههۥ غفور

29. “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan
mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami
anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan,
mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.“ 30.
“agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan
menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah
Maha pengampun lagi maha mensyukuri”. (QS Fatir : 29-30)
Berdasarkan firman Allah S.W.T diatas jelaslah bahwa
jaminan Allah SWT bagi orang yang membaca kalamNya amat luas
dan besar. Maka perbanyakkanlah membaca al Qur’an.

C. Keutamaan Surat Yasin
Al-Qur’an merupakan mukjizat agung yang mempunyai
berbagai keutamaan dan kelebihan yang luar biasa pada ayat-ayatnya.
52
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Al-Qur’an bisa menjadi penasihat, penawar hati yang gundah gulana,
melapangkan dada yang sedang sempit dan menjernihkan fikiran yang
kacau. Cahaya al-Qur’an akan masuk ke dalam hati pembacanya
sehingga dapat dirasakan ketenangan dan ketenteraman. Dapat
dirasakan bahwa cahaya ketenangan menyinari tempat yang
dibacakan ayat-ayat al-Qur’an di dalamnya dan diri yang
membacanya.
Pada bagian ini, penulis ingin menceritakan tentang
keutamaan ayat-ayat al-Qur’an terutama surat Yasin ini yang telah
penulis temukan melalui wawancara yang penulis lakukan pada staf
Sekolah Tinggi Islam As-Sofa.
Surat Yasin merupakan surat yang ke-36 dalam al-Qur’an dan
terdiri dari dari 83 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekkah, disebut
sebagai surat Makiyyah. Kandungan surat Yasin cukup luas, meliputi
pokok-pokok keimanan, tanda-tanda kekuasaan Allah, peringatan
kematian, hari akhir serta kisah perjuangan para syuhada pendakwah.
Surat Yasin juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Berikut
adalah beberapa keutamaan surat Yasin menurut responden Ustaz
Mohd Helmi yang penulis tanyakan, dan beliau menyatakan bahwa
keutamaanya ialah:
a.

Menghasilkan kekuatan yang luar biasa
Mengingat makna yang terkandung didalam surat ini maka

surat ini dibaca untuk berbagai tujuan. Orang yang berdasarkan
kesahihan hadist, pasti memahami kekuatan metafisis yang
terkandung dalam suatu ayat atau surat dalam al-Qur’an.
Dalam buku “Mistik Dan Makrifat Sunan” menurut Dokter
Larry Dossey (dokter kaliber internasional dari AS), doa adalah salah
satu dari sekian banyak upaya non lokal yang mempunyai efek
penyembuhan. Dokter Larry Dossey menulis bahwa manusia
terbentuk oleh suara. Bila suara dihilangkan maka segala urusan di
dunia sulit diartikan. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa jika
ayat atau surat di dalam al-Qur’an secara bersuara dengan hati yang
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bersih, pikiran yang jernih dan yakin. Maka menghasilkan kekuatan
yang luar biasa. 54
b.

Mendapat ketenangan hati
Membaca al-Qur’an sama halnya dengan berzikir. Dan

seseorang yang memperbanyakkan zikir maka hatinya akan tenang.
Begitulah keutamaan orang-orang yang rajin membaca surat Yasin
atau surat yang lainnya.

Allah S.W.T berfirman :

ِين َء َام هنوا ْ َو َت ۡط َمئ ُّن قهله ه
وب ههم بذ ِۡكر ٱ َّللِه َأ ََل بذ ِۡكر ٱ َّللِ َت ۡط َمئ ُّن ٱ ۡل هقلهوبه
َ ٱ ََّل
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
٢٨
“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi
tenteram dengan mengingati Allah SWT. Ingatlah, hanya dengan
mengingati Allah-lah hati enjadi tenteram. 55 (QS Al-Rad’u : 28)
c.

Jantung al-Qur’an
“Jantung al-Qur’an itu ialah surat Yasin. Tidakklah dibaca

oleh seseorang yang menghendaki keridhaan Allah dan keselamatan
di hari akhirat, melainkan Allah SWT mengampuni dosanya” HR Abu
Daud. Mengingat Surat Yasin juga termasuk bagian dari al-Qur’an,
bahkan termasuk jantung Qur’an.
Abdul Muiz Simunir56 menyatakan bahwa :
“Surat Yasin ini layak dijadikan jantung al-Qur’an karena surat ini
menunjukkan kebenaran Nabi SAW yang merupakan kekasih Allah
sebagai pesuruhNya dan menjadi saksi bahwa Baginda Nabi SAW
berada di atas jalan yang benar”.
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Membaca Surat Yasin biasanya dilakukan secara bersamasama dalam sebuah majelis. Namun, tidak jarang pula orang yang
membacanya sendirian karena merasa lebih tenang dan nyaman saat
membacanya sendirian. Yasin ini tetap memiliki fadhilahnya
sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah sebagai
berikut:
“Manakala suatu kelompok duduk bersama, seraya berdzikir
kepada Allah S.W.T, niscaya para malaikat akan mengelilingi mereka
dan mereka pun akan diliputi rahmah, dan Allah S.W.T akan
menyebut mereka di antara siapa saja yang berada di sisi Nya.” 57
Selain itu, surat Yasin mengandung banyak keutamaan, seperti
sabdaan Nabi SAW :
َّ  َو، إن ِل ُك ِل شيءٍ قَ ْلبًا
َّ
ٍ شر َم َّرا
ت
َ إن قَ ْل
َ  َم ْن قَ َرأََهَا فَ َكأنَّما قَ َرأ َ القُ ْرآنَ َع، ) آن ( يس
ِ ب ْالقُ ْر
“Setiap sesuatu mempunyai hati. Adapun hati al-Qur’an adalah
Yasin. Maka barangsiapa yang membaca Yasin, maka Allah menulis
baginya (pahala) membaca al-Qur’an 10 kali, selain Yasin”. HR
Tirmizi
d.

Memperkuat akidah umat Islam
Penulis bertanya pula kepada responden lain yang bernama

Puan Roziyatun58 yang mengatakan:
“Surat Yasin dikategorikan sebagai salah satu surat Makiyyah. Antara
ciri-ciri terpenting surat Makiyyah adalah memberi perhatian terhadap
pembinaan iman”.
Surat Makiyyah membicarakan asas-asas akidah, menjelaskan
kekuasaan Allah SWT dan keesaan-Nya, membataskan tugas penting
Nabi Muhammad SAW yaitu memberi berita gembira dan
menakutkan, dan menyatakan bahwa hari kebangkitan pasti berlaku
dengan mendatangkan dalil serta hujah yang dapat dilihat dan dirasa
oleh manusia melalui ciptaan-Nya yang tidak diplagiat siapapun.
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Surat yasin memiliki ciri-ciri tertentu, seperti ayat-ayatnya
yang tidak panjang serta kemudahan pengucapannya. Tujuan
uraiannya adalah menanamkan akidah, baik yang berkaitan dengan
keesaan Allah SWT dan risalah kenabian, maupun tentang kebenaran
al-Qur’an dan keniscayaan Kiamat.
e.

Dapat merealisasikan nilai-nilai dan norma-norma agama
Dengan dibiasakannya bacaan surat yasin ini merupakan salah

satu bentuk usaha agar seseorang merealisasikan nilai-nilai dan
norma-norma agama, karena dengan pelaksanaan bacaan surat yasin
secara rutin akan menciptakan suatu kebiasaan yang nantinya
menanamkan kepribadian yang mulia di dalam jiwa dan merupakan
salah satu usaha meningkatkan keimanan sehingga akan terus
mengalami bimbingan-bimbingan yang bersifat langsung dan tanpa
batas.
Kesimpulannya, demikianlah beberapa keutamaan surat Yasin
dalam Islam. Manfaat membaca al-Qur’an dalam kehidupan bisa
mempermudah segala urusan dan menjadi penolong kita diakhirat
kelak bukan hanya surat Yasin saja malah seluruh al-Qur’an.

BAB IV
PEMAHAMAN SANTRI TERHADAP SURAT YASIN

A.

Pengetahuan Santri terhadap Surat Yasin
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di STIAS, penulis
mendapati kebanyakan mereka memahami dan mengetahui tentang
surat Yasin yang sering dibacakan di sekolah, terutama ketika malam
Nifsu Sya’ban. Responden rata-rata mampu menjawab pertanyaan
dari penulis tentang pembacaan Surat Yasin secara umum dan
khususnya pembacaan surat Yasin ketika berlangsungnya tradisi
Malam Nisfu Sya’ban.
Wawancara berlangsung pada tanggal 11 dan 12 Maret 2020
pada hari Kamis dan Jum’at di STIAS. Rata-rata yang ditemu dari
tingkat 3, 4 dan 5, wawancara ini berlangsung secara santai.
1. Surat Yasin secara Umum
Responden yang bernama Abdul Muiz Simunir
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menjawab

soal penulis dengan menjelaskan bahwa :
“Surat Yasin ini merupakan surat ke 36 dalam al-Qur’an, mempunyai
83 ayat dan menduduki juz yang ke 22 dan 23. Surat Yasin ini
diturunkan di Makkah dan dikategorikan sebagai surat Makiyyah.
Surat ini juga diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah “.
Menurut responden kedua Siti Fatin Nafeesah60 menyatakan
hal yang sama tentang surat Yasin ini, tetapi beliau menambah dengan
mengatakan:
“Surat Yasin ini mengandungi 729 kalimah dan terdiri daripada 3000
huruf di dalamnya dan menyatakan satu ayat daripadaya diturunkan
kepada Bani Salamah di perkampungan orang-orang Ansar. Beliau
juga ada mengatakan bahwa surat Yasin ini diturunkan sesudah surat
al Jin dan sebelumnya surat Furqan.”
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Dinamakan surat Yasin kerana dimulakan dengan huruf Ya
dan Sin, karena kandungannya sangat penting, ia dikenal sebagai
jantung al-Qur’an.
2. Sebab Nuzul Surat Yasin
Menurut responden Siti Fatin Nafeesah, sebab Nuzul surat
Yasin ini ada dua iaitu yang pertama: Diriwayatkan dari Ikrimah
bahwasanya ketika Abu Jahal bermaksud jahat kepada Rasulullah
SAW, ia pun berkata “Sekiranya aku bertemu dengan Rasulullah
SAW, sungguh aku akan melakukannya”. Kemudian, ketika
Rasulullah SAW berada tidak jauh dari dirinya, orang-orang disekitar
itu menunjukkannya, “Wahai Abu Jahal, ini Muhammad “. Akan
tetapi, Allah SWT menolong Rasulullah SAW dengan menjadikan
Abu Jahal tidak dapat melihat beliau sedikit pun, lalu turunlah ayat
ini. Ayatnya ialah :

َ َ َ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ َٰ ۡ َ ۡ َ َٰ ٗ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ه ُّ ۡ َ ه
َ َو َج َع ۡلنا٨ ون
ان فهم مقمح
ِ إِنا جعلنا ِِف أعنقِ ِهم أغلًل ف ِِه إَِل ٱۡلذق

َ ۢ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ٗ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ٗ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ه ۡ َ ه ۡ َ ه ۡ ه
٩ ِصون
ِ ني أيدِي ِهم سدا ومِن خل ِف ِهم سدا فأغَشينهم فهم َل يب
ِ ِمن ب

8. “Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu dileher mereka,
lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka
tertengadah”. 9. “Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan
di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka
sehingga mereka tidak dapat melihat”.61
Menurut riwayat kedua yang diceritakan oleh responden ialah,
diriwayatkan oleh Hakim dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seseorang
dari kaum musyrik, al-Ash bin Wa’il menghadap Rasulullah SAW
sambil membawa tulang-tulang yang rapuh ini, lalu berkata, “Wahai
Muhammad, bagaimana tulang-tulang yang sudah hancur ini akan
dibangkitkan kembali? “Lalu, beliau menjawab, “sungguh Allah SWT
akan membangkitkannya dan memasukkannya ke dalam Neraka
Jahanam”. Kerana itu turun lah ayat ini.

Tim Perlaksana Pentaskhihan Mushaf al-Qur’an, Al-Qur’an, Terjemah dan Tafsir
(Jakarta : S P. Jabal Raudatul Jannah, 2010), 440.
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َ ۡ ََ َۡ ََ
ٞ يم ُّمب
ٞ نس هن َأنَا َخلَ ۡق َنَٰ هه مِن ُّن ۡط َف ٖة فَإ َذا هه َو َخ ِص
َ َ  َو٧٧ ني
َٰ
َض َب
أو لم ير ٱ ِۡل
ِ
ِ
ۡ  ه ۡ هٞ َ َ َ َ َٰ َ ۡ ۡ َ َ َ َ ٗ َ َ َ َ ۡ َ ه َ َ َ ه
َ ُيي
ٓ يها ٱ ََّل
ِي
ِ  قل٧٨ ۡح ٱلعِظم و ِِه رمِيم
ِ نلا مثًل ون ِِس خلقه ۖۡۥ قال من ي
َ ٌ َ ۡ َ َ َ َ َ ٓ َََ َ َ َ ه َ ه
َ َ
َ ََ َ ه
َلَشجر
 ٱَّلِي جعل لكم مِن ٱ٧٩ أنَشأها أول مرةٖٖۖ وهو بِك ِل خلق عل ِيم
ِ

َ َ َۡ ََ َ ۡ َ ۡ َ َ ٗ َ َٓ َ ه ۡ ه ه ه
َ َ
َ
َ
َ
َ
َٰ
َٰ
ت
ِ  أو ليس ٱَّلِي خلق ٱلسمو٨٠ ض نارا فإِذا أنتم مِنه توق ِدون
ِ ٱۡلخ
َ َ َ َ َٰٓ َ َ ۡ ه َ ۡ َ ه
َ َ َۡ َ
َ ۡ َل َو هه َو ٱ
ٓ إ َن َما ٓ أ َ ۡم هرههۥ٨١ ِيم
ۡل َل َٰ هق ٱ ۡل َعل ه
َٰ
َٰ
وٱۡلۡرض بِقدِر لَع أن َيلق مِثلهم ب
ِ
َ َ ۡ َٓ ََ َ َ ۡ ا َ َ ه َ َه ه َ َ ه ه َ ه
ََ ه
ك ه
وت
حَٰ َن ٱَّلِي ب ِ َي ِده ِۦ مل
 فسب٨٢ إِذا أراد شيا أن يقول لۥ كن فيكون

َ
َۡ ه
ۡ َ هك
٨٣ ِإَوۡلهِ ت ۡر َج هعون
َٖشء
ِ

Menurut respoden Abdul Muiz Simunir, sebab nuzul surat Yasin yang
dinyatakan pada ayat 1,2 dan 10. Telah dikeluarkan oleh Abu Na‘im
hadist dalam al-Dale’il dari Ibn ‘Abbas berkata: Sesungguhnya Nabi
SAW telah membaca al-Qur’an dengan suara yang nyaring sehingga
mengganggu orang–orang Quraisy sehingga mereka bangun
bertindak untuk memukulnya lalu tangan-tangan mereka terbelenggu
ke leher dan tiba-tiba mereka menjadi buta tidak dapat melihat.
Setelah itu Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah SWT
sehingga keadaan mereka kembali pulih, lalu diturunkan ayat ini.
Walau bagaimanapun tiada seorangpun dari kalangan mereka yang
beriman.
Menurutnya lagi surat Yasin ini diturunkan atas sebab ayat ke
12 yaitu: Al-Tarmizi telah mengeluarkan bahwa Bani Salamah yang
tinggal di Madinah ingin berpindah tempat kediaman mereka maka
diturunkan ayat ini.
Kesimpulannya, menurut peneliti ayat-ayat yang diturunkan
didalam surat Yasin ini semuanya bersangkutan dengan hari
kebangkitan, keingkaran dan penolakan terhadap ajaran yang dibawa
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oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ini jelas menunjukkan
bahwa hal tersebut berkait rapat dengan akidah dan kepercayaan
manusia kepada Tuhannya.
Hal seperti ini jika tidak diluruskan bisa merusak dan bisa
membawa kepada kebinasaan. Justru, perkara ini perlu diambil oleh
semua umat Islam, agar dapat menyelamatkan dunia dari kesesatan
dan menyelamatkan umat manusia dari api neraka Allah SWT dan
dapat mengambil hikmah dengan adanya surat Yasin ini karena di
dalamnya terkandung beribu manfaat untuk para pembacanya.
Peneliti juga dapat menyimpulkan dari jawaban responden
katakan, jelas disini meraka mengetahui dan memahami surat Yasin
ini secara umum.
3. Kedudukan dan Kemuliaan surat Yasin
Menurut responden Abdul Muiz Simunir, kedudukan dan
kemuliaan surat ini tidak dapat digambarkan atau ditulis dalam sehelai
kertas untuk menceritakannya, kerana ia adalah kalam Allah yang
terkandung

di

dalam

semulia-mulia

kitab

yaitu

al-Qur’an.

Menurutnya lagi kebaikan yang didapati apabila membaca surat Yasin
serta melaziminya ialah menyebabkan dirinya mengingati Allah SWT
daripada lalai kerana telah menjadi kebiasaan seluruh umat Islam
dimana kalau inginkan keberhasilan atau apa-apa yang diinginkan
pasti akan membaca surat Yasin. Juga jika adanya kematian, surat
Yasin juga sering dibaca kepada jenazah kerana ia dapat
mengingatkan seseorang kepada Allah SWT dan itu adalah suatu
nikmat yang tidak bisa digambarkan.
Selanjutnya, surat Yasin ini layak dijadikan hati al-Qur’an
kerana surat ini menunjukkan kebenaran Nabi SAW yang merupakan
kekasih Allah SWT dan sebagai utusanNya dan menjadi saksi bahwa
Baginda SAW berada di atas jalan yang lurus.

49
Menurut responden kedua, Yasmeen62 kedudukan surat Yasin
amatlah tinggi dan dipandang mulia. Hal ini dikatakan demikian
kerana banyak hadist yang menyebut tentang kelebihan surat ini.
Antarnya, Nabi SAW pernah bersabda maksudnya “Barangsiapa yang
membaca Yasin maka Allah tulis baginya membaca al-Qur’an
sebanyak 10 kali”
Secara umum, surat Yasin ini dapat mempermudah berbagai
urusan bagi orang yang membacanya. Sesungguhnya dengan
membaca sebanyak 41 kali dikatakan sangat membantu untuk
mengurangi kesulitan dan bebanan yang dihadapi. Selanjtnya, surat
ini juga, memberikan kebaikan kepada diri responden sebagai seorang
pelajar. Responden sering membaca surat Yasin sebelum memulai
sesi pembelajaran. Hal ini sangat penting bagi responden kerana dapat
merasakan perbedaan apabila tidak membacanya. Perasaan yang
dirasakan apabila responden membacanya adalah jiwanya berasa lebih
tenang dan responden lebih mudah memahami pelajaran yang diajar.
Menurutnya lagi, surat Yasin ini diberi gelar hati al-Qur’an
kerana diriwayatkan daripada Anas RA, bahwa Rasulullah SAW
bersabda “Bagi setiap sesuatu itu mempunyai hati, maka hati alQur’an itu adalah surat Yasin”.
Menurut Siti Fatin Nafeesah pula surat ini dipandang tinggi
karena surat ini meringankan beban orang yang membacanya dan
memberi rahmat kepada orang yang telah meninggal dunia yang
dibacakan untuknya. Kebaikan membaca surat Yasin ialah membaca
surat ini disisi almarhum akan menyebabkan turunya rahmat dan
keberkatan serta memudahkan keluarnya ruh. Jika membacanya
sebanyak 41 kali, hal ini sangat berpengaruh untuk melepaskan
kesulitan dan bebanan serta mencapai apa yang diinginkan.
Selanjutnya, barangsiapa yang membaca surat ini maka Allah
SWT akan menulis baginya pahala yang sama dengan membaca al62
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Qur’an 10 kali. Surat Yasin juga memberi kesan dalam diri dan
kehidupan responden, contohnya responden akan membaca Yasin
setiap malam dan sebelum menghadapi ujian. Kebiasaannya, setelah
responden membaca Yasin di waktu malam, ia bisa menghilangkan
kemarahan responden yang membara dan memudahkan urusan
mengulang pelajaran pada waktu belajar.
Surat Yasin ini digelar jantung al-Qur’an karena di dalam surat
ini disebutkan tentang perkerjaan hati yang menghadap hanya kepada
Allah SWT dan berpaling dari selain-Nya.
4. Pengetahuan Santri tentang Pembacaan Yasin pada Malam
Tradisi Nisfu Sya’ban
Pada malam Nisfu Sya’ban, bacaan Yasin dibacakan sebanyak
tiga kali dan setiap sekali membacanya mempunyai niatan yang
berbeda. Dengan pembacaan al-Qur’an terutama pembacaan jantung
al-Qur’an yaitu surat Yasin semoga segala keinginan yang diharapkan
dikabulkan oleh Allah SWT.
Menurut Abdul Muiz Simunir berpendapat:
“Bacaan Yasin yang dibaca ketika malam Nisfu Sya’ban selepas
sholat maghrib secara berjamaah adalah niat pertama bertujuan untuk
memohon dipanjangkan umur dalam kebajikan. Bacaan Yasin yang
kedua dikhususkan untuk memohon dimurahkan rezeki yang halal.
Yang terakhir, bacaan Yasin dikhususkan untuk memohon dimatikan
dalam keadaan iman yang sempurna.”
Menurut Siti Fatin Nafeesah pula menyatakan:
“Niat bacaan Yasin sebanyak 3 kali pada malam Nisfu Sya’ban adalah
untuk memohon supaya dipanjangkan umur dan sempat menyambut
Ramadhan. Bacaan kedua, memohon agar dijauhi daripada segala bala
bencana yang buruk. Yang terakhir, memohon mati dalam husnul
khatimah”.
5. Kesan pada Santri Terhadap Bacaan Yasin pada Tradisi Malam
Nisfu Sya’ban
Bacaan Yasin yang diniatkan mampu memberikan kesan pada
diri responden Siti Fatin Nafeesah terutama dalam pembelajaran
responden. Bacaan ini dapat mengurangi beban yang dialamai.
Contohnya, bacaan dengan meminta dipermudahkan segala ujian.
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Maka, ia merasa dalam hidup responden kerana semakin responden
berbuat baik dan beribadah kepada Allah, hidup responden semakin
tenang dan dijauhkan diri dari sifat mazmumah.
Selain itu, dengan membaca Yasin akan dipermudah segala
soal ujian dan dikuatkan daya ingatan. Sesungguhnya, Allah itu Maha
Pengampun dan Pengasihani. Dengan Yasin yang dibaca sebanyak 3
kali pada malam Nisfu Sya’ban dikabulkan niat secara satu persatu
oleh Allah. Tetapi, Allah itu Maha Adil, Allah akan mempermudah
segala urusan yang dihadapi walaupun doa kita tak terkabul lagi.
Penjelasan selanjutnya diteruskan oleh Nur Irdina63 yang
menyatakan bahwa bacaan Yasin yang diniatkan banyak memberi
kebaikan dan kesan yang positif pada diri responden. Dari segi
pelajaran, Alhamdulillah semuanya dipermudahkan oleh Allah SWT.
Nilai ujian yang dahulunya rendah semakin meningkat dan ilmu untuk
masuk ke dalam otak. Tambahan, hidup responden terasa lebih tenang
dan tidak kacau.
Selain itu, apa hajat yang diniatkan pada bacaan Yasin di
Malam Nisfu Sya’ban ada yang dikabulkan oleh Allah SWT.
Diantarnya, ialah hajat memohon dipanjangkan umur. Alhamdulillah
responden masih bisa bernafas hingga hari ini. Kemudian, hajat
dimurahkan rezeki, Alhamdulillah juga responden masih bisa mampu
merasa nikmat bersekolah di sekolah agama swasta yang banyak
kelebihannya, dan responden bersyukur juga karena masih bisa
merasai nikmat hidup dalam keadaan senang dan masih mampu
tersenyum. Tambahan, hasil pembacaan Yasin tersebut memberikan
ketenangan dan membuat dirinya lebih mengingati Allah SWT.
Abdul Muiz Simunir menyatakan pendapat beliau bahwa:
“Beliau dapat belajar dengan tenang setelah memohon hajat kepada
Allah S.W.T dengan membaca Yasin. Jikalau, Allah S.W.T tidak
mendengar hajat responden maka beliau tidak dapat habiskan
bacaannya dan jikalau Allah S.W.T mendengar hajat beliau maka
beliau sempurnakan bacaan Yasin tersebut. Dengan ini, beliau bisa
63
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mengerti dan terima takdirnya. Sekiranya hajatnya tidak bisa
dimakbulkan maka beliau akan bertafakur dan kalau hajatnya
dimakbulkan maka beliau bersyukur “.
B. Pemahaman Santri dari Segi Penafsiran
Mentadabur dan menghayati ayat-ayat yang terkandung di
dalam surat Yasin ini, banyak memberi pelajaran, motivasi dan
kesadaran terutama buat hati yang sedang malas dan lalai. Apabila
dihayati dengan lebih mendalam, ada kalanya mendatangkan rasa
ketakutan dan adakala mendatangkan khauf dan raja’ sekaligus. Tidak
bisa disangkal lagi, ia bisa membuka mata dan hati untuk menghayati
lebih dekat tentang keagungan dan kekuasaaan Allah yang Maha Esa.
Adalah suatu kerugian jika membacanya tanpa bisa menghayati
makna-maknanya yang tersurat atau tersirat.
Surat Yasin hanyalah sebagian kecil dari al-Qur’an yang
penuh hikmah. Jadi pengamalan al-Qur’an jangan hanya terbatas
dengan mengamalkan surat Yasin saja sehingga mengabaikan
membaca dan medalami 113 surat lainnya. Padahal sebenarnya semua
ayat yang terkandung dalam al-Qur’an mengandungi nilai-nilai yang
berharga bagi kehidupan manusia. Yang harus diimani adalah
membaca surat dan ayat apapun dari al-Qur’an akan selalu membawa
pahala dan berkah.64
Nur Irdina menyatakan antara isi kandungan surat Yasin
adalah surat ini dimulakan dengan huruf hija’iyyah iaitu ya’ dan sin,
Allah SWT bersumpah dengan al-Qur’an yang penuh hikmah bahwa
Nabi Muhammad SAW adalah rasul-rasulnya yang diutuskan kepada
manusia untuk membawa ajaran yang lurus berdasarkan wahyu yang
diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengasihani.
Peranan Nabi SAW adalah untuk memberi peringatan terhadap kaum
yang telah lama tidak diberikan peringatan, menyebabkan hidup

64
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mereka menjadi lalai, namun kebanyakan daripada mereka tidak mau
beriman diceritakan dalam ayat 6 hingga 7.
Karena mereka memilih untuk tidak mendengar dan menerima
peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW, serta tidak menerima
kebenaran, lalu mereka terkejut dari memahami al-Qur’an. Akhirnya,
mereka sama saja tetap juga tidak beriman.
Namun peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW
hanya dapat diambil hikmah oleh golongan yang mempunyai rasa
takut kepada Allah S.W.T, walaupun mereka tidak melihat azab yang
diperingatkan. Lalu mereka diberikan khabar gembira dan pahala oleh
Allah SWT ayat 11.
Selanjutnya diteruskan dengan kisah perjuangan pendakwah
dan syuhada. Sebagai pelajaran bagi penduduk Mekkah yang ketika
itu menolak kenabian Rasulullah SAW, secara panjang lebar dalam
ayat 13-29, dikisahkan penduduk sebuah kampung Antakiyyah dalam
menghadapi utusan yang menyeru kepada agama Allah. Pada saat
pendakwah itu diancam untuk dibunuh oleh penduduk kota yang
ingkar, muncullah seorang penduduk kota yang beriman dan secara
berani membela para pendakwah yang bernama Habib al- Najjar.
Habib al-Najjar ini akhirnya menjadi syuhada setelah dibunuh
dengan kejam oleh kaumnya sendiri, dan oleh karena itu Allah
memasukkanya ke dalam Surga. Ketulusan orang ini untuk
menyelamatkan kaumnya terlihat dari ucapannya, yang bukan
mengutuk kaumnya yang telah membunuhnya tetapi justru
mendoakan mereka. Diceritakan pada ayat 26-27. Di sini Allah
memberikan contoh nyata jihad fii sabilillah, yaitu keberanian moral
pembela kebenaran yang jika wafat dijalan Allah, maka akan
diganjarkan Surga baginya. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa
Habib al-Najjar ini adalah Shohibul Yasin (Fokus Surat Yasin).
Seterusnya, disebut juga kisah tentang mulut-mulut orang kafir
akan dikunci pada hari kiamat dan tangan-tangan dan kaki-kaki
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mereka akan menjadi saksi bagi mereka yang diceritakan dalam ayat
ke 65.
Diriwayatkan, bahwa ketika malaikat berkata demikian, orang
kafir bersumpah “Sesungguhnya kami tidak kafir di dunia”. Mereka
juga berkata, “Kami tidak membenarkan seseorang daripada
makhluk menyaksikan kekufuran kami melainkan daripada badan
kami sendiri”.
Maka Allah S.W.T mencegah mulut mereka dari berkata-kata
dan menyuruh tangan mereka berkata-kata. Berkata tangan mereka,
‘Wahai Tuhan Kami! Dengan aku dia menyapu pakaian berhala”.
Berkata kaki pula, “Denganku dia berjalan kepada berhala”. Berkata
kepala, “Wahai Tuhan Kami! Denganku dia sujud kepada berhala”.
Setelah anggota orang kafir itu selesai berkata-kata dan nyata
kekafiran mereka, maka Allah SWT memerintahkan Zabaniah
mencampak mereka ke dalam neraka Jahannam dengan kuat. Maka
dengan menggunakan satu tangan Zabaniah melontar 10,000 orang
yang berdosa ke dalam neraka. 65
Di dalam ayat 80 pula, disebut bahwa Allah menjadikan api
dari kayu yang hijau dan lembab, untuk kegunaan manusia, maka
senatiasalah menyala api dari membuat makanan.
Sesungguhnya yang demikian itu menunjukkan kekuasaan
Allah yang berkuasa menghidupkan tulang yang sudah hancur. Ini
karena, Allah S.W.T berkuasa menggabungkan antara air dan api
pada sebatang kayu. Jika mengikut logika, air dan api tidak akan bisa
disatukan pada sebatang kayu, karena api membakar kayu, manakala
air memadamkan api. Sesungguhnya kekuasaan Allah SWT
menyatakuan di antar api dan air pada sebatang kayu, menunjukkan
kekuasaan Allah SWT menghidupkan benda yang telah mati dan
hancur luluh. 66
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Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini adalah peringatan
Allah SWT tentang konsep Tauhid dan kekuasaan Allah SWT untuk
mengihidupkan sesuatu. Kebiasaaan manusia melihat kayu kering
dijadikan bahan bakar, tetapi Allah SWT telah menyalakan api dari
tumbuhan hijau yang masih basah. Ia merupakan bukti dari Allah
SWT kepada manusia yang meragui tentang kekuasaan Allah SWT.
Menurut Ibn Katsir, tafsiran ayat ini bermaksud Allah SWT
menghidupkan pokok kayu yang hijau dan basah dari sumber air.
Sampai satu waktu, pokok-pokok yang mati dan kering dijadikan
bahan bakar untuk menghasilkan api.
Di dalam ayat ini menyatakan perkembangan dan kemajuan
dalam bidang sains dan teknologi secara tidak langsung
mempengaruhi pemahaman terhadap teks al-Qur’an al- Karim
seperti pemahaman terhadap konsep biodisel yang disebutkan dalam
ayat ini.
Responden selanjutnya yaitu Abdul Muiz Simunir yang
merupakan santri di STIAS menyatakan, kandungan Yasin ini sarat
dengan ilmu pengetahuan karena sepanjang ayat 33-50 terdapat
sejumlah “hikmah pelajaran” bagi mereka yang menggunakan
logika, mengkaji secara mendalam tanda-tanda kekuasaan Allah
SWT yang mengungkapkan sebagian rahsia alam semesta agar
manusia beriman pada kebesaran Allah SWT dan bersyukur atas
karuniaNya.
Antara tanda kekuasaan Allah SWT di dalam ayat 36 disebut
maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan
semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri
mereka maupun dari apa yang tidak diketahui.
Sebagian ulama mengatakan, maksud al azwaj ialah berjenisjenis. Dari yang ditumbuhkan oleh bumi seperti buah-buahan dan
biji-bijian. Dari diri mereka sendiri seperti lelaki dan perempuan.
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Manakala dari apa yang tidak diketahui seperti binatang-binatang
yang hidup di darat dan di laut. 67
Tanda kekuasaan Allah yang lainnya pada ayat 40, Allah
menyebut tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan
malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing
beredar pada garis edarnya.
Siang tidak boleh masuk ke dalam malam sebelum hilang
malam itu sehingga berhimpun kedua-duanya pada malam. Ini
karena matahari dan bulan itu mempunyai kegunaan masing-masing.
Begitu juga, tidak bisa malam masuk ke dalam siang hari sebelum
hilang siang tersebut. Kedua-duanya berjalan di tempat perjalanan
masing-masing seperti ikan di dalam laut.68
Tanda ketiga kekuasaan Allah yang disebut di dalam surat
Yasin ini, pada ayat 68 yang mana barangsiapa yang Allah
panjangkan umurnya, niscaya Allah kembalikan dia kepada
kejadiannya seperti bayi yang baru lahir yang lemah dan tidak tahu
apa-apa. Maka apakah mereka tidak memikirkan? 69
Kesimpulannya, surat Yasin sangat penting untuk diteliti oleh
umat Islam karena memberikan pelajaran dari apa yang terjadi pada
umat terdahulu, wajar dijadikan sebagai hikmah. Disamping ayatayatnya yang sarat dengan dalil-dalil yang mengajak manusia untuk
beriman kepada Allah SWT dan juga hari pembalasan, perbincangan
yang panjang lebar oleh para ulama terutama terhadap sebab
penurunan ayat pembacaan huruf di awal surat, serta maksudnya
sangat berguna untuk dijadikan ukuran bahwa kitab suci ini adalah
mukjizat agung yang tiada tolak bandingnya dan perlu dibaca, dikaji
dan diteliti. 70
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Berkata Abdul Muiz Simunir, Ibnu Kathir pernah menyatakan
di dalam tafsirnya selepas meriwayatkan hadist tentang surat ini,
adalah tidaklah dibaca surat ini ketika berada dalam kesusahan
melainkan Allah SWT mempermudahkan bagi orang yang
membacanya.
Perkara ini dikuatkan dengan hadist dari Imam Ahmad. Beliau
telah meriwayatkan dengan sanadnya yang sohih daripada Sofwan
ibn ‘Amru berkata: Para masyaikh berkata: Apabila dibaca surat
Yasin ini di sisi mayat, niscaya Allah SWT akan meringankan
penderitaan sakarat maut darinya dengan kemuliaan surat ini.
Sesungguhnya dengan membacanya sebanyak 41 kali sangat
mujarab untuk melepaskan kesulitan dan bebanan serta mencapai
apa yang diinginkan. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung
niat. Allah SWT saja lah yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu.
Siti Fatin Nafeesah menyatakan bahwa Fakruddin al Razi
berkata :
“Di dalam surat ini mempunyai tiga hukum. Pertama, percaya
bahwa Allah SWT itu Esa. Kedua, percaya bahwa Nabi Muhammad
SAW itu pesuruh Allah S.W.T. Ketiga, percaya dengan kebangkitan
hari Kiamat. Semuanya ini keyakinan di dalam hati.”
Pekerjaan hati yang disebut di dalam surat ini dan tidak yang
lainnya, ia dinamakan dengan hati al-Qur’an. Oleh karena itu, surat
ini dibacakan kepada orang yang hampir meninggal. Orang yang
hampir meninggal, lidahnya tidak berdaya untuk berkata-kata dan
seluruh anggotanya tidak berkuasa untuk bergerak, tetapi hatinya
mengadap kepada Allah SWT dan berpaling dari selainNya. Maka
dibacakan surat ini kepadanya, supaya bertambah kuat hatinya dan
kekal keyakinan pada lidah dan anggotanya.
Sesungguhnya Nabi SAW bersabda maksudnya :
“Bacalah olehmu ke atas orang yang mati Surat Yasin”.
Didalam ayat ke 82 firman Allah S.W.T :
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“Sesungguhnya

keadaan

kekuasaanNya

apabila

ia

menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada
(hakikat) benda itu : “Jadilah engkau!”. Maka terus menjadi”.
Manusia seharusnya percaya bahwa Allah yang Maha
Berkuasa menciptakan langit dan bumi sudah pasti Dia berkuasa
mencipta semula kejadian manusia sebagaimana Dia berkuasa
mencipta mereka dahulu kerana Dialah juga Pencipta yang tidak ada
bandingannya lagi maha mengetahui. Dan Dia juga mempunyai
kehendak dan kuasa yang tiada batasannya.
Dalam ayat ini Imam Ibn Jarir al-Tabari menafsirkan ayat ini
dengan menukilkan perkataan dari Qatadah. Kata Qatadah : “Tidak
ada di dalam kalam Arab yang lebih ringan dan udah dari kata-kata
Allah SWT. Maka Allah Maha Berkuasa dana mat mudah bagi Allah
SWT untuk buat perkara tersebut.
Imam Fakhruddin al-Razi juga menfsirkan ayat ini dengan
menyatakan: “Ayat ini membawa makna bahwa penciptaan dan
kejadian yang Allah SWT kehendaki tidak hanya berlaku jika ada
alat dan sebagainya. Juga tidak memerlukan air mani ayah dan rahim
ibu. Ini dibuktikah bahwa Allah S.W.T menjadikan ayah kita yang
awal yaitu Nabi Adam tanpa ada ayah. Ini membuktikan bahwa
Allah SWT menjadikan dan menciptakan sesuatu tanpa perlu ada
perantaraan.
Imam Ibn Katsir menfasirkan di dalam kitab Tafsir al-Qur’an
al-‘Azim dengan mengatakan: Dia memerintahkan kepada sesuatu
hanya dengan satu perintah, tidak perlu pengulangan dan penguat.
Imam Qurtubi menafsirkan dengan mengatakan: “Ayat ini
membawa maksud bahwa jika Allah SWT menghendaki sesuatu
perkara maka ia akan tetap terjadi tanpa perlu bersusah payah.”71
Di dalam kitab Fath al-Qadir, Imam Syaukani sewaktu
menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan bahwa kekuasaan Allah
Admin PMWP, “Al-Kahfi #109 :Tafsir Ayat 82 Surah Yasin”, diakses melalui
alamat muftiwp.gov,my/en/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/3025-al-kafi-1049-tafsir-ayat-82surah-yasin, tanggal 20 Mei 2020
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SWT itu begitu sempurna, dimana jika Dia berkehendak kepada
sesuatu perkara, Dia hanya perlu menyebut “jadilah” dan ia akan
terjadi tanpa perlu bergantung kepada suatu yang lain.
Syeikh Mustafa al-Maraghi beliau menyebutkan: “Ketika
Allah SWT menciptakan sesuatu yang dikehendakiNya, Allah SWT
berfirman: “Jadilah” sudah tentu suatu yang dikehendakiNya itu
akan berlaku. Ayat ini menunjukkan betapa agungnya kekuasaan
Allah SWT sehingga jika Dia menghendaki suatu, ketika itu akan
terjadi.
Syeikh Tahir Ibn ‘Asyur, kata beliau: kenyataan ini merupakan
sehebat-hebat Istidlal dan kata pemutus. Demikian itu karena ia
menjelaskan apa yang sebelumnya sebagaimana yang dijelaskan
sejumlah natijah dari dua qiyas. Maka natijahnya, apabila Allah
SWT menghendaki sesuatu, maka tertakhluklah kudrat-Nya dengan
menjadikannya dengan perintah takwini yang diibaratkan dari
bahasa yang paling pendek yaitu (kun) untuk menggambarkan
kejadian.
Beliau memahami kata amr dalam maksud keadaan.
Menurutnya makna ini lebih tepat dengan konteks keraguan kaum
musyrikin atas kuasa Allah SWT menghiudpkan kembali tulang
belulang yang telah hancur. Maknanya menurut beliau, “Tiada
keadaan bagi Allah S.W.T saat Dia hendak menciptakan suatu
ciptaan, kecuali ketetapan-Nya untuk mencipta sesuatu itu. Potongan
ayat di atas melukiskan ketetapan-Nya itu dimana sesuatu yang
hendak Dia wujudkan langsung terjadi melukiskannya dengan kata
(kun). Ini untuk menjelaskan bahwa untuk mewujudkannya, Dia
tidak menggunakan tangan, tidak juga alat atau menciptakan suatu
bahan seperti yang dilakukan oleh pekerja. Ini karena kaum
Musyrikin menyangka bahwa hari kebangkitan tidak dapat terjadi
kerana bahan untuk menjadikannya tidak ada lagi.72
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Sayyid Qutb berkata: ada sesuatu di langit atau dibumi, lalat
atau semut, semuanya sama saja di hadapan kalimat (kun), dan
semuanya akan terus munjul ke alam al-wujud. Disana tiada yang
mudah dan tiada yang sulit, tiada yang dekat dan tiada yang jauh.
Sebaik saja wujudnya iradat Allah SWT untuk menciptakan sesuatu,
sudah cukup untuk mewujudkannya biar pun apa saja sesuatu itu.
Allah SWT hanya mendekatkan gambaran urusan-urusan penciptaan
itu kepada manusia supaya mereka dapat memahaminya dengan
ukuran manusia yang terbatas.
Syeikh Ali al Sobuni mengatakan, ayat ini memberi maksud
bahwa tiada sembarang kesukaran bagi-Nya oleh sesuatu pun karena
perintah-Nya dan urusan-Nya hanya antara kaf (ka) dan nun (nun).
Apabila dia menghendaki sesuatu, pasti wujud tanpa sulit dan lelah,
tanpa sukar dan payah.
Prof Dr. Wahbah al- Zuhaili beliau mengatakan: “Urusan
Allah SWT dalam menciptakan dan menghendaki sesuatu adalah
dengan bertitah kepada sesuatu, (kun) “jadilah” maka jadilah
seketika itu juga tanpa bergantung kepada sesuatu yang lain”.73
Melihat

kepada

Qadratullah

dan

Iradatullah,

dengan

memahami konsep (kun fa yakun), maka Sunnahtullah telah
menetapkannya yang dilaksanakan berdasarkan ilmu-Nya. Jawaban
al-Qur’an ini telah menjadikan seorang Ahli Falsafah Islami, alKindi menzahirkan salah satu dari bukti keistimewaan al-Qur’an.
Beliau mencatatkan bahwa “Manusia mana dengan filsafatnya,
mampu menghimpunkan informasi dalam ucapan sebanyak huruf di
atas sebagaimana yang telah dihimpunkan oleh Allah SWT untuk
Rasul-Nya SAW? Pasti tidak satu pun.
Makanya, Allah SWT menutup surat Yasin dengan
menggarisbawahi hubungan antar semua ciptaan Allah SWT dari
yang terbesar hingga yang terkecil, yang merupakan hubungan
73
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ketundukan dan kepemilikan. Makanya tepatlah Allah SWT
menyebut pada akhir ayatnya :
َ َ ۡ َ ه
ََ ه
َ
َۡ ه
ك ه
ۡ َ وت هك
ِإَوۡلهِ ت ۡر َج هعون
حَٰ َن ٱَّلِي ب ِ َي ِده ِۦ مل
فسب
َٖشء
ِ
“Oleh karena itu akuilah kesucian Allah (dengan mengucap:
Subhaanallah!) - Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap
sesuatu, dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan”74
Semoga Allah SWT memberi kefahaman kepada kita dengan
sebaik-baiknya untuk menjadikan al-Qur’an sebagai pedoman dan
petunjuk untuk menyuluh kehidupan manusia di dunia sehingga
membawa kebahagian yang berlangsungan hingga ke akhirat. 75
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah melaksanakan proses penelitian dari observasi, wawancara,
dokumentasi dan menganalisis data, penulis membuat kesimpulan kepada
tiga bagian:
1. Pelaksanaan Tradisi Nisfu Sya’ban di Sekolah Tinggi Islam AsSofa
Gambaran tradisi Pembacaan Surat Yasin pada Malam Nisfu
Sya’ban di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa Rembau ini bermula dari
hari sebelum Nisfu Sya’ban dengan aktiviti penghayatan Nisfu
Sya’ban yang dianjurkan oleh pihak sekolah, dan setelah sholat
maghrib secara berjamaah. Bacaan surat Yasin dibacakan sebanyak
tiga kali dan diselangi disetiap satu bacaan itu dengan sholat sunat
hajat. Bacaan surat Yasin yang pertama bertujuan untuk memohon
panjang umur dan ketaatan serta ketaqwaan dan dapat istiqomah
kepada Allah Ta’ala. Bacaan yang kedua untuk memohon diluaskan
rezeki yang halal dan menolak bala. Bacaan yang ketiga bertujuan
untuk memohon sentiasa ditetapkan dalam iman dan Islam hingga
akhir hayat.
2. Motivasi dan keutamaan yang didapati
Sewaktu tradisi Malam Nisfu Sya’ban bacaan Surat Yasin
dibacakan secara berjamaah oleh santri dan staf yang bersama-sama
menghidupkan malam Nisfu Sya’ban. Terdapat banyak manfaat dan
keutamaan dalam menghidupkan malam Nisfu Sya’ban yang telah
penulis nyatakan, diantaranya mendapatkan ketenangan hati,
dipermudahkan segala urusan, pengampunan dosa kepada pembaca.
Oleh itu, semua santri dan staf di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa tidak
melewatkan diri untuk menghidupkan sebagaimana apa yang telah
dilakukan oleh Nabi SAW dan orang awam di Malaysia.
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3. Pemahaman dari Pembacaan Surat Yasin
Para santri dan staf di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa juga dilihat
paham akan pembacaan surat Yasin yang dibacakan dengan cara
mereka memposisikan al-Qur’an dalam Tradisi Nisfu Sya’ban sebagai
upaya menghidupkan Malam Nisfu Sya’ban dengan al-Qur’an. Dari
keyakinan, dan pemaknaan santri dan staf tersebut, al-Qur’an yang
dibaca berfungsi sebagai penyembuh segala penyakit, dipermudahkan
urusan dalam pembelajaran, dan diberikan ketetapan iman dan
sentiasa hidup dalam Islam hingga ke akhirnya.
B. Saran
Setelah penelitian selesai dilakukan, penulis beranggapan
bahwa budaya tradisi pembacaan ayat suci al-Qur’an pada Malam
Nisfu Sya’ban seperti ini wajar diteruskan agar staf dan santri
terutamanya dapat menerapkan nilai-nilai murni yang ada di
dalamnya. Ketika budaya tradisi ini diteruskan, ia perlu juga diiringi
dengan kefahaman makna dan penghayatan yang mendalam terhadap
ayat suci al-Qur’an agar para pembacanya mendapatkan segala
manfaat yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada siapa yang membaca
kalamNya.
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alamat
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Mei 2020.
Zulfikar Sy, “Lima Tradisi Masyarakat Indonesia Rayakan Nisfu Sya’ban”,
diakses melalui alamat http ://merahputih-com.cdn.ampproject.org,
tanggal 20 Januari 2020.

C. Wawancara
Abdul Muiz Simunir, santri di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa Rembau,
Wawancara dengan Penulis, 13 Maret 2020, Sekolah Tinggi Islam AsSofa Rembau, Rekaman Audio.
Fatin Nur Aliya, santri di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa Rembau, Wawancara
dengan Penulis, 13 Maret 2020, Sekolah Tinggi Islam As-Sofa
Rembau, Rekaman Audio.
Ustaz Nor Badrulzaman, Direktur Sekolah Tinggi Islam As-Sofa Rembau,
Wawancara dengan Penulis, 20 Febuari 2020, Sekolah Tinggi Islam
As-Sofa Rembau, Rekaman Audio.
Ustaz Mohd Helmi Bin Abdullah, Ustaz ( Tenaga Pengajar) Sekolah Tinggi
Islam As-Sofa Rembau, Wawancara dengan Penulis, 20 Febuari 2020,
Sekolah Tinggi Islam As-Sofa Rembau, Rekaman Audio.
Nur Irdina, santri di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa Rembau, Wawancara
dengan Penulis, 13 Maret 2020, Sekolah Tinggi Islam As-Sofa
Rembau, Rekaman Audio.
Puan Roziyatun, Staf Sekolah Tinggi Islam As-Sofa Rembau, Wawancara
dengan Penulis, 20 Febuari 2020, Sekolah Tinggi Islam As-Sofa
Rembau, Rekaman Audio
Siti Salwa Hamid, Staff Sekolah Tinggi Islam As-Sofa Rembau, Wawancara
dengan Penulis, 20 Febuari 2020, Sekolah Tinggi Islam As-Sofa
Rembau, Rekaman Audio
Siti Fatin Nafeesah, santri di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa Rembau,
Wawancara dengan Penulis, 13 Maret 2020, Sekolah Tinggi Islam AsSofa Rembau, Rekaman Audio.
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Rembau, Rekaman Audio.

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
PEMBACAAN SURAT YASIN DALAM
TRADISI MALAM NISFU SYA’BAN DI
SEKOLAH TINGGI ISLAM AS-SOFA REMBAU, NEGERI
SEMBILAN, MALAYSIA

1. Profil dan sejarah Sekolah Tinggi Islam As-Sofa Rembau.
2. Bagaimana sejarah perkembangan Tradisi Malam Nisfu Sya’ban di
Sekolah Tinggi Islam As-Sofa ?
3. Bila bermulanya tradisi Nisfu Sya’ban di Sekolah Tinggi Islam AsSofa?
4. Siapa yang membawa tradisi Nisfu Sya’ban di Sekolah Tinggi Islam
As-Sofa ?
5. Bagaimana tradisi di Sekolah Tinggi Islam As-Sofa bisa berbeda
dari tradisi masyarakat di luar?
6. Apa keunikan tradisi Nisfu Sya’ban di Sekolah Tinggi Islam AsSofa?
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