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ABSTRAK 
 

Muhamad Robi Nuruddin, 1530110076, “Implementasi Pembacaan 
Yasin Fadhilah Dalam Memotivasi Rutinan Pengajian Malam Ahad 
Oleh Jam’iyyah Jinjit Sekar Langit Di Mejobo Kudus Tahun 2021”, 
Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Program Studi Ilmu Alquran dan 
Tafsir (IQT) IAIN Kudus, 2021. 
Living  Quran dikalangan masyarakat mempunyai karakteristik masing-
masing. Salah satunya adalah melalui pembacaan yasin fadhilah yaitu 
pembacaan surat yasin yang di dalamnya termuat sholawat, doa-doa dan 
bacaan tertentu. Dari pembacaan Yasin Fadhilah terdapat keutamaan-
keutamaan seperti mempermudah rezeki, ketenangan jiwa, dan 
terkabulnya keinginan. Hal ini sebagaimana pembacaan yasin fadhilah 
yang dilaksanakan oleh jam’iyyah jinjit sekar langit di Mejobo Kudus. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses, motivasi atau 
tujuan serta implementasi pembacaan yasin fadhilah, dan, dampak atau 
manfaat dari pelaksanaan kegiatan jam’iyyah jinjit sekar langit di Mejobo 
Kudus.   
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang 
menghasilkan data deskriptif. Lokasi penelitian di jam’iyyah jinjit sekar 
langit Mejobo Kudus. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis 
data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 
verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pengajian jam’iyyah Jinjit Sekar 
Langit dilaksanakan pada setiap hari Sabtu malam Ahad (Minggu) di 
kediaman abah Rozak, kemudian seiring berjalannya waktu berpindah ke 
kediaman salah satu jamaah Jinjit Sekar Langit atau di tempat ziarah. 
Kegiatan ini dipimpin oleh abah Rozak. Sedangkan, rangkaian kegiatan 
pengajian malam ahad oleh jam’iyyah Jinjit Sekar Langit, yaitu: mengaji 
kitab syarah yaqut an-nafiis, pembacaan sholawat badar, pembacaan yasin 
fadhilah, tahlil, dan penutup. 2. Motivasi dan Implementasi Pembacaan 
Yasin Fadhilah dalam Pengajian Malam Ahad oleh Jam’iyyah Jinjit Sekar 
Langit di Mejobo Kudus, yaitu: Memperbanyak membaca Alquran dan 
sholawat, Mencari ilmu, guru, dan Silaturrahmi, serta Mencari ridho 
Allah. 3. Dampak Pelaksanaan Pembacaan Yasin Fadhilah dalam 
Pengajian Malam Ahad oleh Jam’iyyah Jinjit Sekar Langit yaitu: 
Terkabulnya keinginan atau hajat, Mendapatkan ilmu dan ketenangan 
jiwa, Dimudahkan dalam memperoleh rezeki, serta Menyeimbangkan 
perkara dunia dan ahirat 
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