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ABSTRAK 
 

Yaskur, NIM. 1430110050. “Makna Ukhuwah Islamiyah Melalui Tradisi 
Khataman Al-Qur’an Pada Masyarakat Islam di Desa Jleper Kecamatan 
Mijen Kabupaten Demak”.  Program Strata 1 (S. 1) Fakultas Ushuluddin 
Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir (IQT) IAIN Kudus, 2020. 

Praktik pembacaan Al-Qur’an baik itu secara individual atau pun 
berjama’ah mulai mendapat perhatian besar di kalangan umat Islam. 
Sebagaimana praktik pelaksanaan khataman Al-Qur’an yang sudah menjadi 
tradisi di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Tradisi ini 
dilaksanakan seminggu sekali secara berjama’ah. Dalam hal ini, peneliti akan 
mengaitkan tradisi ini dengan ukhuwah Islamiyah. Tujuannya, untuk mengetahui 
sejauh mana warga desa mengerti akan makna ukhuwah Islamiyah melalui 
tradisi khataman Al-Qur’an yang sudah berlangsung di desa tersebut. Oleh 
karena itu, peneliti mengambil tema ini untuk mengkaji tentang makna ukhuwah 
Islamiyah menurut masyarakat Islam Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten 
Demak, pelaksanaan tradisi khataman Al-Qur’an, serta makna ukhuwah 
Islamiyah yang terkandung dalam tradisi khataman Al-Qur’an. 

Penelitian ini merupakan penelitian living Qur’an karena fokus 
masalahnya berkaitan dengan respon dan persepsi masayarakat terhadap Al-
Qur’an. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi data secara 
langsung di lapangan, wawancara kepada narasumber, serta mengambil 
dokumentasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Semua data yang diperoleh 
kemudian dianalisa dengan mereduksi data, melakukan display data, dan 
mengambil kesimpulan serta melakukan verifikasi.   

Hasil dari penelitian ini, peneliti menemukan fakta bahwa 1. Makna 
ukhuwah Islamiyah menurut masyarakat Islam Desa Jleper Kecamatan Mijen 
Kabupaten Demak peneliti dapat menyimpulkannya dengan persaudaraan antar 
sesama Muslim yang terjalin pada suatu daerah yang mayoritas beragama Islam. 
2. Praktik pelaksanaan khataman Al-Qur’an di Desa Jleper Kecamatan Mijen 
Kabupaten Demak juga dibarengi dengan pembacaan arwah jama’ yang 
bertujuan untuk mengirim do’a kepada ahli kubur warga, acaranya 
diselenggarakan setiap hari Jum’at pagi yang tempat pelaksanaannya dilakukan 
di musholla secara bergilir ditiap minggunya. 3. Jama’ah khataman Al-Qur’an 
memaknai ukhuwah Islamiyah melalui tradisi khataman Al-Qur’an sebagai 
kegiatan untuk menguatkan dan menambah keimanan, mendapat kebaikan dan 
ketentraman hati saat membaca Al-Qur’an, mendapat keberkahan dari 
pelaksanaan khataman Al-Qur’an, serta sebagai ajang silaturahim antar warga 
untuk mempererat tali ukhuwah Islamiyah. 
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