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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari hasil analisis penelitian 

tentang tradisi pembacaan surah Yasin di PPTQ. An-

Nasuchiyyah Ngembalrejo Kudus dengan beberapa pokok 

yang telah dibahas, peneliti dapat menyimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Seiring berkembangnya Islam juga menjadikan 

semakin luas ranah dalam ilmu keislaman yang mulai 

muncul, salah satunya di bidang al-Qur’an. Ilmu baru 

di bidang al-Qur’an salah satunya adalah Living 

Qur’an yang mana merupakan suatu metode dalam 

menjadikan al-Qur’an sebagai tradisi di kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Masyarakat Islam saat ini 

sudah mulai mempraktikkan dan menerapkan kajian 

metode Living Qur’an, salah satu bentuknya adalah 

dengan adanya tradisi pembacaan atau pembacaan 

ayat-ayat dan surah-surah tertentu dalam al-Qur’an. 

Ayat atau surah pilihan tersebut biasanya dijadikan 

tradisi di berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan 

oleh masyarakat. Salah satu yang paling banyak 

dijumpai adalah tradisi pembacaan atau pembacaan 

surah Yasin, baik itu pelaksanaannya secara individu 

maupun oleh kelompok masyarakat tertentu seperti 

halnya di PPTQ. An-Nasuchiyyah Ngembalrejo 

Kudus. 

2. Tradisi pembacaan surah Yasin di PPTQ. An-

Nasuchiyyah sudah ada sejak pertama kali pesantren 

tersebut didirikan. Proses pelaksanaannya dilakukan 

oleh para santri di pesantren tersebut, dengan tata cara 

tertentu yang sudah diajarkan pengasuh kepada para 

santri. Dalam pelaksanaannya, tradisi pembacaan 

tersebut mengharuskan jumlah bacaan sebanyak 41 

bacaan surah Yasin dengan jumlah santri pembaca 

ganjil dan dipimpin oleh satu orang santri sesuai 

jadwal yang sudah ditentukan oleh pengurus. Selain 

itu, akan ada sanksi bagi santri yang tanpa udzur tidak 

mengikuti kegiatan tersebut.  
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3. Proses tradisi pembacaan surah Yasin di PPTQ. An-

Nasuchiyyah tidak hanya sekedar kegiatan wajib yang 

sudah terjadwalkan, namun juga mengandung 

pemahaman tertentu bagi para santri. Menurut 

beberapa santri ada yang mengatakan bahwa kegiatan 

tersebut mempunyai banyak keutamaan, salah satunya 

adalah untuk memudahkan terkabulnya hajat dan 

keinginan pembaca. Membaca surah Yasin juga dapat 

mendatangkan kebaikan, kemudahan urusan dan 

keberkahan, serta membantu santri untuk hafal karena 

sering mengulang bacaan tersebut dalam waktu yang 

konsisten. 

 

B. Saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, peneliti sangat menyadari masih banyaknya 

kekurangan dan keterbatasan dalam proses penelitian ini. 

Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang diharapkan 

peneliti sebagai berikut: 

1. Dalam konteks Islam dengan ragam masyarakat dan 

berbagai budaya kehidupan hendaknya lebih 

diperkenalkan dan diberikan pengetahuan mengenai 

istilah Living Qur’an, mengingat masih awamnya 

sebagian besar masyarakat Islam tentang ranah baru 

tersebut. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya lebih memperdalam 

dan memperluas objek di berbagai pesantren maupun 

lembaga keagamaan yang menjadikan surah Yasin 

sebagai tradisi kegiatan. 

3. Penelitian mendatang nantinya alangkah baik untuk 

membandingkan surah-surah lain dalam al-Qur’an 

yang umum dijadikan tradisi di masyarakat. 


