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MOTTO
“Sebaik-baik ilmu bukanlah yang paling banyak dihafal, melainkan yang
paling banyak diamalkan dan diajarkan”
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk ayah, ibu, adik-adik, dan suami yang selalu memberikan dukungan
tanpa kenal lelah

Untuk guru-guru atas ilmu yang telah diberikan

Untuk teman-teman atas kisah yang terukir indah dan tak kan terlupakan
Semoga kebaikan-kebaikan dan do’a yang terpanjatkan akan mendapatkan
balasan dari Allah SWT

v
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a. Kata sandang yang diikuti alif-lam ( )الqamariyah. Kata sandang yang
diikuti alif-lam ( (الqamariyah ditransliterasikan sesuai dengan
bunyinya.
Contoh: :  البقرة: al-Baqarah
b. Kata sandang yang yang diikuti oleh alif-lam ( )الsyamsiah. Kata
sandang yang diikuti alif-lam ( )الsyamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depandan sesuai dengan bunyinya.
Contoh: :

 الرجل: ar-rajul

c. Syaddah (tasydîd)
Syaddah (tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ)
sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu
dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydid. Aturan ini
berlaku secara umum, baik tasydid berada di tengah kata, di akhir kata
ataupun yang terletak setelah setelah kata sandang yang diikuti oleh
huruf-huruf syamsiyah.
Contoh:

ِ آمنها ِِب َّٰلل: Âmannâ Billâhî
َ
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d. Ta Marbuthah ()ة
Ta marbuthah ( )ةapabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata
sifat (na’at), maka huruf tersebut dialihsarakan menjadi huruf “h”,
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 االَفْئِ َدة: al-Af’idah Sedangkan ta marbuthah ( )ةyang diikuti
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huruf “t”.

ِ  ع ِاملَة ََن:‘Âmilatun Nâshibah
Contoh: صبة
َ
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e. Huruf Kapital
Sistem penulisan huruf arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi
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ABSTRAK
Ramadhan merupakan bulan istimewa karena di dalamnya terdapat
Lailatul Qadar. Ketika bicara tentang Lailatul Qadar, permasalahan akan
muncul terutama di antaranya perbedaan pendapat tentang waktu
kehadirannya. Di Indonesia sendiri, ketika memasuki malam-malam ganjil
pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, banyak diadakan i’tikaf di
masjid-masjid. Masyarakat melakukan berbagai rangkaian kegiatan di tiap
malam hingga paginya. Salah satu masjid yang melaksanakan kegiatan
tersebut adalah Masjid Agung Sunan Ampel di Surabaya. Oleh karenanya,
resepsi yang terdapat di sana diangkat sebagai permasalahan di dalam
penelitian.
Adapun perumusan masalah di dalam penelitian yaitu bagaimana
terbentuknya resepsi Lailatul Qadar di Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya
serta bagaimana pemahaman konstruksi sosial dan praktik masyarakat di sana.
Jika pada penelitian sebelumnya tentang Lailatul Qadar lebih banyak
membahas ke arah tafsir, maka penelitian ini diarahkan kepada kajian living
Qur’an.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Setelah data-data dikumpulkan, selanjutnya
dilakukan analisis data yang disesuaikan dengan menggunakan pendekatan
melalui teori sosial Peter Ludwig Berger dan Thomas Luckman yang dikenal
dengan konstruksi sosial.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat secara umum
mengetahui keutamaan dari Lailatul Qadar yaitu malam yang apabila diisi
dengan berbagai ibadah, akan mendapat ganjaran pahala yang lebih baik dari
1000 bulan. Praktik di Masjid Sunan Ampel dalam rangka meraih Lailatul
Qadar memiliki euforia yang lebih pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan
yang dibuktikan dengan banyaknya jumlah pengunjung. Terdapat sebuah
tradisi unik yang membentuk konstruksi sosial yaitu “Berziarah ke Makam
Sunan Ampel pada 10 Malam Terakhir Bulan Ramadhan” menjadi pembeda.
Resepsi yang terbentuk di masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti
usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain. Namun demikian, pemahaman
terkait dengan esensi berziarah ini masih berada dalam koridor tawasul yang
dibolehkan. Karena masyarakat menganggap bahwa Sunan Ampel dapat
menjadi wasilah untuk dapat menyampaikan do’a atau hajat mereka kepada
Allah.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad saw dalam beribadah
kepada Allah SWT dibanding dengan umat-umat sebelumnya adalah
diberikannya Lailatul Qadar pada hari-hari terakhir di bulan Ramadhan.
Tepatnya ketika umat Islam banyak berkonsentrasi untuk mendapatkan
Lailatul Qadar. Dugaan yang sering muncul terkait kehadiran Lailatul Qadar
bisa ditemui oleh setiap orang yang berjaga di malam hari, berdasarkan
kepercayaan ini masyarakat muslim tidak sedikit yang berjaga semalam
suntuk, apapun yang harus dikorbankan.
Ramadhan merupakan bulan istimewa karena di dalamnya terdapat
Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menurunkan AlQur’an. Tentu saja malam dimana Al-Qur’an turun, adalah malam yang paling
istimewa bagi umat muslim. Maka dari itu, banyak umat muslim yang
mendambakannya. Kalau kemudian banyak masyarakat berbicara tentang
Lailatul Qadar dengan mengait-ngaitkan dengan adanya semacam barakah
yang akan diperoleh oleh mereka yang mendapatkan malam tersebut, itu
adalah wajar.1
Banyak permasalahan yang muncul ketika membicarakan Lailatul Qadar.
Perbedaan pendapat yang paling sering muncul adalah tentang waktu
kehadiran Lailatul Qadar serta keutamaan yang ada di dalamnya. Secara garis
besar, terdapat 2 perdebatan terkait dengan waktu ini diantaranya ada yang
menyebutkan bahwa Lailatui Qadar hanya datang sekali pada zaman dulu dan
tidak akan terulang lagi. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa Lailatul
Qadar akan datang setiap tahunnya.
1

Mustofa Bisri, Fikih Keseharian Gus Mus (Surabaya: Khalista 2005), h. 247.

1

2

Ulama ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar hanya terjadi sekali
itu dan tidak akan ada lagi sesudahnya adalah Ibnu Hajar (w.852H/1449M).
Pendapat ini tidak dapat diterima kecuali jika yang dimaksud dengannya
adalah hari pertama turunnya Al-Qur’an. Karena mayoritas ulama berpendapat
bahwa setiap tahun terjadi Lailatul Qadar dan bahwa malam tersebut menjadi
mulia bukan saja karena Al-Qur’an turun ketika itu, tetapi malam itu sendiri
memiliki kemuliaan, yang kemudian kemuliaannya bertambah dengan
turunnya Al-Qur’an.
Namun ada juga riwayat yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar hadir di
malam-malam yang ganjil pada malam ke sepuluh terakhir di bulan Ramadhan.
Agar lebih jelasnya masalah ini maka perlu dikaji berdasarkan sumber ajaran
Islam yaitu Al-Qur’an dan hadis Nabi saw, agar diperoleh pemahaman yang
benar terhadap Lailatul Qadar itu.2 Al-Qur’an datang dengan memberikan
informasi yang seluas-luasnya kepada manusia, agar mereka menyadari jati
diri dan hakikat keberadaan mereka di bumi ini. Al-Qur’an juga mengajak
mereka untuk membuktikan adanya ketentuan dan kekuasaan Allah.3
Lailatul Qadar memiliki keutamaan sebagaimana yang termaktub dalam
(QS. Al-Qadr [97]:1) sebagai berikut:

١ اِنَّا ٓ ا َ ْن َز ْل ٰنهُ فِ ْي لَ ْيلَ ِة ْالقَ ْد ِر
“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam
kemuliaan”. (QS. Al-Qadr [97]:1)
Adapun pendapat tentang keutaman Lailatul Qadar yang disampaikan
dalam ayat ini menegaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang
dikatakan memiliki nilai lebih baik dari seribu bulan. Ibnu Katsir (w.774H)
mengutip pendapat Amr ibnu Qais Al-Mala’i yakni, melakukan suatu amalan

2
Yelmi, Lailatul Qadr dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadits, Jurnal Al
Muqaranah, Vol. 4 No 2 (Jakarta: 2013).
3
M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1996) h. 15.
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di malam kemuliaan lebih baik daripada melakukan amalan selama 1000
bulan. Pendapat yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik
daripada melakukan ibadah selama 1000 bulan yang di dalamnya tidak
terdapat Lailatul Qadar, merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir
(w.311H/923M), dan pendapat inilah yang benar, bukan yang lainnya
sebagaimana disampaikan Al-Qur’an surah Al Qadr ayat 3 yang berbunyi:4

ش ْهر
َ ف
ِ لَ ْيلَة ْالقَد ِْر ەۙ َخي ٌْر ِ ِّم ْن ا َ ْل
“Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan”. (QS. Al-Qadr
[97]:3)
Kemudian pendapat lain menyebutkan bahwa Lailatul Qadar adalah
malam yang begitu hebat sehingga manusia tidak akan mampu mengetahui dan
menjangkau secara keseluruhan betapa hebat dan mulianya malam tersebut.
Kata-kata manusia tidak dapat melukiskan dan nalarnya akan sulit untuk
menjangkau.5 Pada malam ini juga Al-Qur’an diturunkan yang disebut dengan
“malam yang diberkahi”, sebagaiamana yang termaktub dalam (QS. AdDukhan [44]:3) sebagai berikut:

٣ َاِنَّا ٓ ا َ ْنزَ ْل ٰنه فِ ْي لَ ْيلَة ُّم ٰب َر َكة اِنَّا كنَّا م ْنذ ِِريْن
“Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi
dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.” (QS. Ad-Dukhan
[44]:3)
Terdapat pendapat bahwa terjadinya Lailatul Qadar pada 10 malam
terakhir di bulan Ramadhan. Pendapat ini berdasarkan hadis dari Aisyah ra
yang mengatakan: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam beri'tikaf di
sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan dan dia bersabda, yang berbunyi:

Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur’anul Adhim (Beirut: 1991) h. 121.
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keseraian dalam AlQur’an, Vol. 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2017).
4
5
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ِ ِ
ٍِ
، َع ْن أَبِ ِيه، َح َّدثَنَا أَبُو ُس َه ْي ٍل،يل بْ ُن َج ْع َف ٍر
ُ  َح َّدثَنَا إ ْْسَاع،َح َّدثَنَا قُتَ ْي بَةُ بْ ُن َسعيد
ِ َ َن رس
ِ شةَ ر
ِ
َّ ض َي
 « ََتََّرْوا:ال
َ َ ق،صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ ول ا ََّّلل
ُ َ َّ  أ:اَّللُ َع ْن َها
َ َ َع ْن َعائ
ِ  ِمن الع ْش ِر األَو،لَي لَةَ ال َق ْد ِر ِف ال ِوتْ ِر
)ضا َن» (رواه البخاري
َ اخ ِر ِم ْن َرَم
ْ
َ َ
َ
“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, Telah

menceritakan kepada kami Ismail bin Ja’far, telah menceritakan kepada kami
Abu Suhail dari ayahnya dari Aisyah ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW
bersabda: bersungguh-sungguhlah kamu beribadah pada malam qadr yaitu
pada malam-malam ganjil sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.” (HR. alBukhari).6
Di Indonesia sendiri, ketika memasuki malam-malam ganjil pada malam
ke sepuluh terakhir di bulan Ramadhan banyak diadakan i’tikaf di masjidmasjid, dengan berbagai rangkaian kegiatan di tiap malam hingga paginya.
Adapun berbagai rangkaian kegiatan tersebut di antaranya adalah Ceramah
Agama,

shalat

Tahajud

berjamaah,

membaca

Al-Qur’an

hingga

mengkhatamkannya. Selain itu, tak jarang pula ada beberapa golongan yang
mengejar 10 malam terakhir bulan Ramadhan dengan cara bertawasul atau
melalui perantara (wasilah7) yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah
seperti para Wali Allah.
Wasilah berarti apapun yang ditentukan oleh Allah SWT untuk menjadi
sarana atau sebab menuju pendekatan diri pada-Nya, dan berarti jembatan
penyambung menuju tercapainya kebutuhan hidup dari-Nya. Cakupan wasilah
ini seputar apapun saja yang memiliki derajat dan kehormatan di sisi
termohon.8 Tawasul yang sering dilakukan masyarakat sebagai upaya
Imam Bukhari, Al Jami’ Al Musnad Al Shahih Al Mukhtasar Min Umur Rasulullah
SAW Wa Sunanih Wa Ayyamih. Bab Tahri Lailah Al Qadr Fi Al Witr Minal ‘Asyar, (Dar Thuq
An-Najah: 1422 H), Juz 3, h. 46.
7
Secara etimologi, wasilah memiliki makna sesuatu yang dijadikan sarana untuk
mendekatkan diri pada yang lain.
8
Umar Abdullah Kamil, Tawasul Bagian dari Ajaran Rasul (Cilacap: 2009) h. 12.
6
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mendekatkan diri kepada Allah contohnya adalah berziarah dan meminta
wasilah dari para wali/ulama yang telah meninggal dunia. Selain itu, mereka
juga meyakini bahwa dengan hal tersebut dapat pula mendekatkan mereka
dengan hajat.
Salah satu masjid yang melaksanakan tradisi menyambut Lailatul Qadar
tersebut adalah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Berbagai kegiatan yang
dilakukan dalam rangka menyambut Lailatul Qadar membuat masyarakat
semakin antusias berbondong-bondong berharap untuk menjemput keberkahan
Lailatul Qadar, pasalnya masyarakat yang mengikuti tradisi ini bukan hanya
masyarakat sekitar wilayah Surabaya saja, namun banyak juga masyarakat
yang berasal dari luar kota lainnya.
Penulis melihat tradisi menyambut Lailatul Qadar di masjid tersebut
memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan masjid-masjid yang
lainnya, sehingga menarik untuk dikaji. Di mana masyarakat yang hadir tidak
hanya dengan melaksanakan zikir, membaca Al-Qur’an, dan Qiyamul lail saja,
akan tetapi juga berziarah ke makam Sunan Ampel yang berada dekat dengan
masjid yang dianggap masyarakat memiliki nilai keberkahan tersendiri. Tak
hanya itu, kawasan sekitar Ampel pun ramai dipadati oleh pelancong yang
hendak berbelanja di kios-kios yang berdiri berjejal sepanjang kawasan
tersebut. Tidak ada barang satu tokopun yang sepi dari pengunjung.
Masyarakat dari berbagai daerah berbondong-bondong bahkan sampai
menggunakan bus besar untuk pergi berziarah ke makam Sunan Ampel pada
saat malam-malam terakhir Ramadhan. Tak jarang bahkan dari sebagian
peziarah luar kota telah menabung lama untuk dapat mengikuti perjalanan ke
makam Sunan Ampel. Tentunya hal ini sangat unik melihat semangat dari
masyarakat sehingga membuat makam Sunan Ampel tidak pernah sepi dari
pengunjung.
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Mereka berlomba-lomba untuk berziarah sambil berharap akan
mendapatkan manfaat dan keberkahan dari makam Sunan Ampel tersebut. Hal
ini dikarenakan sosok beliau merupakan salah satu orang yang mendakwahkan
agama islam di pulau Jawa. Beliau telah meninggalkan pelajaran dan ilmuilmu berharga yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat.
Karena itu, setelah meninggalnya beliau, ada begitu banyak pendapat dari
masyarakat terkait dengan sosoknya yang bisa menjadi wasilah. Sebagian dari
mereka memiliki kepercayaan bahwa kedekatan sang wali dengan Allah SWT
akan dapat membantu mereka dalam meraih Lailatul Qadar. Mereka percaya
bahwa sang wali akan menjadi perantara untuk mereka agar dapat meraih
keberkahan Lailatul Qadar.
Kemudian, sebagian lain dari masyarakat juga memiliki pemikiran bahwa
do’a yang mereka panjatkan kepada Allah akan disampaikan oleh sang wali
karena kedekatannya dengan Sang Pencipta. Makam ini tidak pernah sepi dari
pengunjung pada malam-malam terakhir bulan Ramadhan. Hal ini menjadi
pertanyaan besar bagi penulis terkait pemahaman yang dianut oleh masyarakat.
Melalui Penelitian tentang Lailatul Qadar telah banyak dilakukan, namun
sebatas kajian tafsir dan kajian tokoh saja, bukan kajian living. Oleh karena
itu, penulis ingin mengkaji tradisi Lailatul Qadar di Masjid Agung Sunan
Ampel Surabaya dalam judul Skripsi “Resepsi Lailatul Qadar (Kajian Living
Qur’an di Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya)”.

B. Permasalahan
Melihat pemaparan di atas, muncullah beberapa masalah yang perlu
dibahas. Di antara bahasan-bahasan yang dapat diidentifikasi oleh penulis
adalah:
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1.

Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah merupakan suatu tahap permulaan dari penguasaan

masalah, dimana objek dalam suatu jalinan tertentu dapat kita kenali sebagai
suatu masalah.9 Pembahasan terkait Resepsi Lailatul Qadar memunculkan
beberapa permasalahan. Di antara permasalahan yang muncul adalah:
Pertama, bentuk-bentuk tradisi menyambut Lailatul Qadar. Permasalahan
yang muncul dalam tema ini adalah keberagaman tradisi Lailatul Qadar yang
dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Permasalahan ini muncul karena adanya
berbagai tradisi yang dilaksanakan di Indonesia ketika sudah masuk 10 malam
terakhir bulan Ramadhan.
Kedua, motivasi yang melatar belakangi pelaksanaan tradisi Lailatul
Qadar. Permasalahan yang muncul dalam tema ini adalah setiap tahunnya
masyarakat selalu melaksanakan tradisi mengejar Lailatul Qadar, hal apa yang
sekiranya memotivasi masyarakat untuk terus melaksanakan tradisi tersebut.
Terkait dengan tradisi yang mereka lakukan akan berbeda-beda. Maka,
motivasi

terkait

penyelenggaraan

tradisi

tersebut

juga

merupakan

permasalahan yang menarik untuk dikaji.
Ketiga, pemahaman masyarakat terhadap Lailatul Qadar. Permasalahan
yang muncul dalam tema ini adalah dengan melihat dari tradisi yang
dilaksanakan oleh masyarakat di Masjid Agung Sunan Ampel setiap tahunnya
ketika menyambut Lailatul Qadar, bagaimana pemahaman masyarakat
tersebut terhadap Lailatul Qadar yang pada akhirnya akan menciptakan resepsi
di Masjid Agung Sunan Ampel.
Keempat, banyaknya masyarakat yang beramal tanpa ilmu (mengikuti
trend belaka) termasuk juga dalam rangka perayaan Lailatul Qadar. Hal ini

9
Suriasumantri Jujun S., Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: Sinar
Harapan, 2001), h. 309.
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akan membuat banyaknya masyarakat yang melakukan amal tidak karena
Allah semata melainkan juga karena ingin mengukuti hal yang ada.
Kelima, adanya pencampur adukkan antara agama dan budaya, sehingga
masyarakat

yang

masih

kental

akan

budayanya

cenderung

lebih

memprioritaskan budaya dalam menjalankan ibadah. Permasalahan akan
timbul ketika terjadi kontradiksi dari agama dan budaya tersebut.
Keenam, fenomena yang terjadi adalah banyaknya kegiatan masyarakat
yang berziarah ke makam Sunan Ampel pada 10 malam terakhir Bulan
Ramadhan demi mengejar Lailatui Qadar. Peziarah bukan hanya berasal dari
dalam kota melainkan dari berbagai daerah.

2.

Pembatasan Masalah
Dengan banyaknya permasalahan yang ada dan untuk menghindari

penulisan masalah yang melebar kepada materi-materi yang tidak berkaitan
dengan judul skripsi, maka pembatasan dan perumusan masalah perlu
disampaikan.

Dalam

melakukan

penelitian

ini,

penulis

membatasi

permasalahan menjadi “Resepsi Lailatul Qadar di Masjid Agung Sunan Ampel
Surabaya”. Tujuan dari pembatasan poin tersebut adalah agar penulis dapat
mengetahui resepsi yang terbentuk di Masjid Agung Sunan Ampel terhadap
Lailatul Qadar. Kemudian, jika dilihat dari rumusan masalah, maka penelitian
ini dibatasi hanya pada resepsi fungsional saja.

3.

Perumusan Masalah
Sebagaimana uraian di atas, penulis akan menyusun suatu rumusan pokok

masalah agar pembahasan dalam skripsi ini menjadi lebih jelas dan terarah.
Pokok permasalahnnya adalah sebagai berikut:
a)

Bagaimana terbentuknya resepsi Lailtul Qadar di Masjid Agung
Sunan Ampel Surabaya?
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b) Bagaimana terbentuknya konstruksi sosial dan praktiknya di
masyarakat terkait Lailatul Qadar di Masjid Agung Sunan Ampel
Surabaya?

C. Tujuan Penelitian
Sebelum adanya penelitian, tentu saja ada tujuan yang mendasari
penelitian tersebut. Dengan demikian, berdasarkan rumusan masalah di atas,
berikut merupakan tujuan dari ditulisnya penelitian ini:
1.

Mengungkapkan proses terbentuknya resepsi Lailatul Qadar di
Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya.

2.

Menganalisis konstruksi sosial dan praktiknya di masyarakat terkait
Lailatul Qadar di Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
1.

Secara teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam
pengembangan keilmuan living Qur’an terkait Al-Qur’an yang
hidup di tengah masyarakat.
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam
pengembangan ilmu Al-Qur’an yang bersifat terapan karena
berupa keilmuan living Qur’an.
c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terkait
Lailatul Qadar dari segi living Qur’an.

2.

Secara praktis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan
praktik penyetaraan terkait Lailatul Qadar.
b. Penelitian in diharapkan dapat memberikan informasi kepada
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masyarakat terkait Lailatul Qadar.

E. Tinjauan Pustaka
Menurut pengamatan penulis, penelitian tentang “Resepsi Lailatul
Qadar” yang menjadi objek kajian penelitian ini merupakan sesuatu yang baru
dalam dunia akademik. Mengingat bermunculannya masalah- masalah baru di
penjuru dunia yang berkaitan dengan perbedaan pemahaman dalam memaknai
Lailatul Qadar dan pemahaman yang salah akan berakibat pada pengamalan
yang salah. Hal ini yang dikhawatirkan akan timbul di tengah kehidupan
bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sumber yang dikembalikan kepada
Al-Qur’an dan Sunnah. Termasuk di dalamnya yaitu konsep tentang Lailatul
Qadar.
Untuk menghindari kesamaan pembahasan penelitian ini dengan
penelitian lainnya, penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan
terkait dengan Lailatul Qadar. Selain itu, tinjauan pustaka ini nantinya akan
berisi terkait kajian literatur yang relevan dengan pokok pembahasan sehingga
hasil penelitian nantinya dapat dikaitkan dengan teori yang ada. Dari hasil
penelusuran tersebut terdapat beberapa buku dan karya ilmiah yang penulis
temukan, diantaranya:
1.

Skripsi mengenai tema Lailatul Qadar yang ditulis oleh Syafieq
Ulinnuha dengan judul: “Lailatul Qadar dalam Tafsir Klasik,
Pertengahan dan Modern, (Studi Komperatif Tafsir Jami al-Bayan fi
Tafsir al-Qur’an, Ruh al-Ma’ani dan al-Misbah)”, ini menjelaskan
tentang makna Lailatul Qadar, asbabun nuzul, korelasi Lailatul
Qadar dengan turunnya Al-Qur’an, pandangan 3 mufassir dari masa
klasik, pertengahan dan modern mengenai tafsir surat al-Qadr,
kemudian dalam skripsi ini mengungkap persamaan dan perbedaan
tentang Lailatul Qadar dalam pandangan 3 mufassir tersebut, dalam
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skripsi ini juga dibahas tentang perbedaan mengenai cara metode
penafsiran 3 mufassir tersebut.10 Penelitian ini berfokus kepada
penafsiran dengan melakukan komparasi tafsir sebagai metodenya.
Kesimpulan dari penelitian ini, terdapat perbedaan penafsiran diantar
mufassir dari masa ke masa terkait pandangannya terhadap Lailatul
Qadar. Kaitannya dengan skripsi ini, memberikan kontribusi berupa
informasi tambahan kepada penulis mengenai makna Lailatul Qadar
beserta asbabun nuzulnya.
2.

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Chaerul Umam dengan judul:
“Lailatul Qadar dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah
(Studi atas Tafsir Surat Al-Qadar)”, ini menjelaskan tentang
pengertian Lailatul Qadar, penafsiran Lailatul Qadar yang terdapat
dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah, serta mengungkapkan
persamaan dan perbedaan dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir AlMisbah berkenaan dengan Tafsir Surah Al-Qadr. Penelitian ini lebih
berfokus

kepada

penafsiran

terkait

Lailatul

Qadar

yang

menggunakan komparasi tafsir sebagai metodenya. Skripsi ini
memberikan kontribusi berupa informasi tambahan kepada penulis
mengenai pengertian Lailatul Qadar.11
3.

Skripsi yang ditulis oleh M. Barkah Yunus dengan judul”Resepsi
Fungsional Al-Qur’an Sebagai Syifa di Pondok Pesantren Roudhotut
Tholabah Ki Ageng Serang Purwodadi”. Di dalamnya terdapat
pembahasan terkait dengan resepsi yang merupakan suatu bentuk

10

Syafieq Ulinnuha, Lailatul Qadar dalam tafsir klasik, pertengahan dan modern.
(studi komperatif tafsir Jami bayan fi tafsir Al-Qur’an, Ruh Al-Ma’ani dan Al-Mishbah)
(Yogyakarta: Skripsi Fak. Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009),
keseluruhannya tidak dipublikasikan.
11
Moh. Chaerul Umam, Lailatul Qadar dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir AlMisbah (Studi atas Tafsir Surat Al-Qadar) (Cirebon: Skripsi Fak. Ushuluddin IAIN Syekh
Nurjati, 2014 ), keseluruhannya tidak dipublikasikan.
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penerimaan terhadap sesuatu. Karena berkaitan dengan Al-Qur’an,
maka resepsi di sini menjelaskan terkait tentang bagaimana
seseorang/sekelompok orang menerima dan bereaksi terhadap AlQur’an. Penelitian ini menggunakan metode analisis secara deskriptif
kualitatif yang berkontribusi sebagai komparasi metode penelitian.
Buku “Lailatul Qadar” seperti dalam karya Gus Arifin yang berjudul

4.

“Puasa Ramadhan Bagi Orang Sibuk” di dalamnya termuat
pembahasan mengenai pengertian apakah Lailatul Qadar itu, asbabun
nuzul (sebab-sebab turunnya ayat), dan tanda-tanda kedatangan
Lailatul Qadar. Karangan ini memberikan informasi tambahan bagi
penulis mengenai pembahasan seputar Lailatul Qadar dengan
mengambil hadis-hadis dari para tokoh hadis, kemudian juga
mengambil pendapat dari para tokoh tafsir terkemuka. Kesimpulan
dari karangan ini diantaranya beberapa informasi terkait dengan
Lailatul Qadar yang memperkaya penulis dalam mencari referensi.
5.

Buku yang ditulis oleh Abu Ibrahim Al-Maqdisi yang berjudul
“Misteri Lailatul Qadar”, buku ini cukup panjang menjelaskan
pembahasan mengenai Lailatul Qadar, serta mendorong kita untuk
lebih giat beribadah pada saat bulan Ramadhan. Pembahasan buku
karya Abu Ibrahim Al-Maqdisi di antaranya adalah pembahasan
tentang malam bertabur pahala, mengenal Lailatul Qadar, malam
bertabur berkah, pelipat-gandaan pahala, dan masih banyak lagi
pembahasan mengenai Lailatul Qadar.12 Tak jauh beda dengan
karangan sebelumnya, pada karangan ini juga masih memberikan
informasi tambahan kepada penulis seputar Lailatul Qadar secara
umum.
Jurnal yang dibuat oleh Yelmi “Lailatul Qadar dalam Perspektif Al-

6.
12

Abu Ibrahim Al-Maqdisi, Misteri Lailatul Qadar (Solo: Aqwam, 2007). h. 10.
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Qur’an Jurnal Al-Muqaramah Vol 4 No 2”. Di dalamnya, dibahas
mengenai pengertian Lailatul Qadar, waktu terjadinya Lailatul
Qadar, kesamaran waktu Lailatul Qadar, tanda-tanda Lailatul Qadar
dan keutamaan Lailatul Qadar.13 Kontribusinya terhadap penelitian
ini adalah memberikan informasi terkait dengan Lailatul Qadar.
Jurnal yang dibuat oleh Ridwan Tohopi dengan judul “Tradisi

7.

Perayaan Isra’ Mi’raj dalam Budaya Islam Lokal Masyarakat
Gorontalo”. Di dalamnya terdapat pemahasan bahwa sebenarnya
perayaan Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad yang dirayakan oleh
masyarakat bertujuan untuk memberikan pesan moral sehingga
agama dapat berperan secara maksimal dalam memberikan
sumbangan moril.14 Kontribusi dari penelitian ini adalah untuk
memberikan informasi terkait dengan wasilah.
Dari beberapa karya ilmiah yang dipaparkan di atas, semuanya memiliki
keterkaitan dengan Lailatul Qadar. Namun, dari semua karya-karya ilmiah
tersebut tidak ada yang meneliti tradisi Lailatul Qadar dan bagaimana
pemahaman

masyarakat

terhadap

konsep

Lailatul

Qadar

sehingga

memunculkan tradisi yang setiap tahunnya itu dilaksanakan. Informasi
Lailatul Qadar hanya disajikan secara global, meliputi pengertian, indikator,
perbedaan pemikiran para Mufassir dan urgensi Lailatul Qadar. Belum ada
yang menyajikan informasi tentang tradisi Lailatul Qadar di masjid tertentu.
Oleh karena itu, penulis memiliki peluang untuk melakukan penelitian
berkaitan dengan “Resepsi Lailatul Qadar di Masjid Agung Sunan Ampel
Surabaya”.

Yelmi, Lailatul Qadar dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadits (Jakarta: 2013).

13

h.21.
14
Ridwan Tohopi, Tradisi Perayaan Isra’ Mi’raj dalam Budaya Islam Lokal
Masyrakat Gorontalo (Gorontalo: 2016). h. 4.
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F. Kerangka Teori
1.

Teori Resepsi
Secara etimologis, kata “resepsi” berasal dari bahasa Latin yaitu recipere

yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca.15 Sedangkan
definisi resepsi secara terminologis yaitu sebagai ilmu keindahan yang
didasarkan pada respon pembaca terhadap karya sastra. Dari definisi tersebut
dapat disimpulkan bahwa, resepsi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji
peran pembaca dalam merespon, memberikan reaksi, dan menyambut karya
sastra.16
Dari definisi di atas, jika dikombinasikan menjadi resepsi Al-Quran, maka
definisi secara terminologis berarti kajian tentang sambutan pembaca terhadap
ayat-ayat suci Al-Quran. Sambutan tersebut bisa berupa cara masyarakat
dalam menafsirkan pesan ayat-ayatnya, cara masyarakat mengaplikasikan
ajaran moralnya serta cara masyarakat membaca dan melantunkan ayatayatnya. Dengan demikian, pergaulan dan interaksi pembaca dengan Al-Quran
merupakan konsentrasi dari kajian resepsi ini, sehingga implikasi dari kajian
tersebut akan memberikan kontribusi tentang ciri khas dan tipologi masyarakat
dalam bergaul dengan Al-Quran.17
Jika dilihat dari segi gaya, resepsi dapat dikaji dengan tiga model yaitu 1)
resepsi eksegesis atau hermeneutik. 2) resepsi estetis, dan 3) resepsi
fungsional. Pertama, resepsi Eksegesis atau hermeneutik. Yakni ketika AlQur’an diposisikan sebagai teks yang berbahasa—Arab—dan bermakna secara
bahasa. Resepsi eksegesis mewujud dalam bentuk praktik penafsiran al-Quran
15

Ratna Ratna dan Nyoman Kutha. Teori, Metode, dan Tehnik Penelitian Sastra.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 121.
16
Parwanto Wendi. Kajian Living Al-Hadits Atas Tradisi Shalat Berjama’ah
Mahgrib-Isya` Di Rumah Duka 7 Hari Di Dusun Nuguk, Melawi, Kalimantan Barat AlHikmah‛ Jurnal Dakwah, Vol. 12, No. 1, 2018. h. 5
17
Ahmad Rafiq The Reception of the Qur‟an in Indonesia: A Case Study of the Place
of the Qur‟an in a Non-Arabic Speaking Community, Disertasi Doktoral dalam bidang
Religious Studies, (Univ. Temple, Florida, USA, 2014) h.29.
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dan karya-karya Tafsir. Kedua, resepsi Estetis. Dalam resepsi ini, Al-Quran
diposisikan sebagai teks yang bernilai estetis (keindahan) atau diterima dengan
cara yang estetis pula. Al-Qur’an sebagai teks yang estetis, artinya resepsi ini
berusaha menunjukkan keindahan inheren Al-Qur’an, antara lain berupa kajian
puitik atau melodik yang terkandung dalam bahasa Al-Qur’an. Al-Qur’an
diterima dengan cara yang estetis, artinya Al-Qur’an dapat ditulis, dibaca,
disuarakan, atau ditampilkan dengan cara yang estetik. Ketiga, resepsi
Fungsional. Dalam gaya resepsi ini, Al-Qur’an diposisikan sebagai kitab yang
ditujukan kepada manusia untuk dipergunakan demi tujuan tertentu.
Maksudnya, kitab Al-Qur’an adalah manusia, baik karena merespon suatu
kejadian ataupun mengarahkan manusia (humanistic hermeneutics). Serta
dipergunakan demi tujuan tertentu, berupa tujuan normatif maupun praktis
yang mendorong lahirnya sikap atau perilaku.18

2.

Konstruksi Sosial
Dalam menggali makna-makna perilaku masyarakat terhadap Lailatul

Qadar, penulis menggunakan teori sosial Peter Ludwig Berger dan Thomas
Luckman yang dikenal dengan “konstruksi sosial”. Teori sosial ini merupakan
bagian dari teori sosiologi pengetahuan. Menurut Berger, sosiologi
pengetahuan merupakan bagian dari disiplin sosiologi empiris, yakni dunia
kehidupan sehari-hari. Ia menekuni segala sesuatu yang dianggap pengetahuan
dan pembentukan kenyataan oleh masyarakat.
Dalam teori sosiologi yang ditawarkan oleh Berger dan Luckman bahwa
konstruksi sosial dibangun melalui dua cara, yaitu kenyataan dan pengetahuan.
Kenyataan adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena
yang diakui keberadaannya dan bukan atas kehendak kita sendiri, sedangkan
18
Ahmad Rafiq The Reception of the Qur‟an in Indonesia: A Case Study of the Place
of the Qur‟an in a Non-Arabic Speaking Community, Disertasi Doktoral dalam bidang
Religious Studies, (Univ. Temple, Florida, USA, 2014) h.29.
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pengetahuan adalah kepastian akan fenomena-fenomena itu nyata dan
memiliki karakteristik-karakteristik yang spesifik. Kenyataan dibangun secara
rasional dan sosiologi pengetahuan menganalisa proses terjadinya kenyataan
tersebut.19
Menurut Berger dan Luckman, manusia merupakan pencipta kenyataan
obyektif dan kenyataan subyektif. Sebagai pencipta realitas obyektif, Berger
sependapat dengan Durkheim yang memiliki karakter sendiri, tetapi asal
mulanya harus dilihat sehubungan dengan eksternalisasi manusia dalam
struktur yang ada yang kemudian memperluas institusionalisasi aturan sosial
dan berlangsung secara kontinou (terus-menerus). Sebaliknya, realitas
obyektif yang terbentuk melalui eksternalisasi kembali membentuk manusia
dalam masyarakat. Masyarakat adalah produk manusia, masyarakat adalah
realitas obyektif dan manusia adalah produk masyarakat. Dengan kata lain,
manusia adalah produk dari masyarakat yang mereka ciptakan. Keduanya
menggambarkan sifat dialektik inhern dari fenomena masyarakat. Jika sifat ini
diterima maka masyarakat akan bisa dipahami dalam kerangka-kerangka yang
memadai realitas empirisnya.
Dalam memahami dunia kehidupan (life world) terdapat hubungan
dialektik antara individu dan sosio-kulturalnya. Dalam dialektik ini terdapat 3
tahapan, yaitu eksternalisasi, obyektivikasi, dan internalisasi. Eksternalisasi
adalah suatu pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam
dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Obyektivikasi adalah
disandangnya produk-produk aktivitas itu (baik fisis maupun mental), suatu
realitas yang berhadapan dengan para produsennya semula, dalam bentuk
suatu kefaktaan (faktisitas) yang eksternal terhadap para produser itu sendiri.
Internalisasi, adalah peresapan kembali realitas tersebut oleh manusia, dan

19
Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah
tentang Sosiologi Pengetahuan (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 1-6.

17

mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur kesadaran subyektif.
Melalui eksternalisasi, maka masyarakat merupakan produk manusia. Melalui
obyektivikasi, maka masyarakat menjadi suatu realitas sui generis20, unik.
Melalui internalisasi, maka manusia merupakan produk masyarakat.21
Tahapan terbentuknya internalisasi dapat dilihat pada Gambar 1.1.
Gambar 1. 1 Tahapan Terbentuknya Internalisasi

Eksternalisasi
Manusia tinggal di suatu
tempat
Manusia beradaptasi
dengan lingkungan

Objektivikasi

Internalisasi

Produk hasil adaptasi baik

Terbentuknya resepsi

Produk dapat berupa
kegiatan

Bersifat subjektif

Perayaan Lailatul Qadar yang saat ini selalu dilakukan oleh masyarakat
merupakan contoh dari hubungan dialektik antara manusia dengan
sosiokulturalnya yang membentuk realitas sosial. Realitas sosial tersebut
diantaranya yaitu yang pertama bersifat objektif yaitu gejala-gejala sosial
seperti tindakan dan tingkah laku yang terjadi. Dalam hal ini, perayaan Lailatul
Qadar merupakan realitas sosial yang bersifat objektif. Di samping itu,
terdapat pula realitas sosial yang bersifat simbolik berupa berita-berita terkait
keutamaan Lailatul Qadar yang berasal dari berbagai sumber dengan kitab
suci Al-Qur’an sebagai sumber utama.
Kemudian dari kedua realitas sosial tadi akan terbentuklah realitas sosial
yang bersifat subjektif. Realitas ini terbentuk akibat adanya internalisasi yang
membuat masyarakat pada akhirnya akan melibatkan diri di dalam interaksi
sosial. Adapun bentuk interpretasi dari individu dalam studi kasus Lailatul

20

Sui Generis berasal dari ungkapan latin, yang secara harfiah diartikan dari jenisnya
atau genusnya sendiri.
21
Peter L. Berger, Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial (Jakarta: LP3S, 1991),
hlm. 3- 5.
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Qadar ini akan berbeda-beda tergantung dari bentuk realitas objektif dan
simbolik yang tumbuh di tiap tempat.
Perbedaan itulah yang akan digali lebih lanjut dengan menggunakan
kolaborasi metode penelitian sehingga akan didapatkan jawaban sebab-akibat
dari tradisi itu sendiri. Tradisi berziarah ke makam Sunan Ampel yang
dilakukan oleh masyarakat ini tentunya merupakan bentuk konstruksi sosial
yang utuh. Maka tentu saja ada tahapan-tahapan yang dilewati sehingga ia bisa
terbentuk sampai seperti sekarang.
Mengejar Lailatul Qadar merupakan sebuah hal yang biasa dilakukan oleh
masyarakat ketika bulan Ramadhan telah masuk ke babak terakhir. Biasanya
masyarakat akan berbondong-bondong untuk mendatangi masjid dalam rangka
I’tikaf demi mencari malam kemuliaan tersebut. Namun, untuk sebuah tradisi
dimana realitas sosial yang terjadi adalah mengejar Lailatul Qadar dengan cara
berziarah dan berdo’a di Makam Sunan Ampel dari mulai selesai sholat
Sunnah tarawih dan witir adalah suatu konstruksi sosial yang unik.
Sebuah keunikan tentunya memiliki sejarah bagaimana ia bisa terbentuk.
Maka dari itu, konstruksi sosial terkait dengan tradisi berziarah ke makam
Sunan Ampel tentu juga memiliki sejarah. Sejarah inilah akan membangun
realitas yang ada mulai dari realitas objektif, realitas simbolik, dan terakhir
realitas subjektif. Semua ini akan menggiring kepada teori sebab akibat
sehingga kajian living dapat terselesaikan.

G. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan prosedur yang dilakukan penulis dalam
melakukan penelitian.22 Dalam penelitian living Qur’an ini, penulis
menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

22

Adib Sofia, Metode Penulisan Karya Ilmiah (Yogyakarta: Karya Media, 2012). h.

102.
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1.

Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian

lapangan (field reseach) yang menggunakan metode penelitian deskriptif
kualitatif. Penelitian deskriptif adalah sebuah prosedur pemecahan masalah
dengan menggambarkan keadaan objek yang diteliti dengan menggunakan
fakta-fakta yang tampak atau gejala-gejala yang terjadi sebagaimana adanya.
Dalam penelitian ini juga berusaha untuk mengemukakan hubungan yang
terkait antara satu dengan lainnya.23
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian, misalnya perilaku,
resepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.24 Dalam penelitian ini penulis
menggunakan pendekatan living Qur’an dimana mengkaji terkait dengan AlQur’an yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini, Lailatul Qadar berperan
sebagai topik utama dimana kajian living Qur’an digunakan untuk mengkaji,
mengungkap, serta memahami resepsi yang terdapat di Masjid Agung Sunan
Ampel. Penelitian ini berusaha untuk mengungkap dan memahami suatu
pengalaman individu atau subjek yang diteliti terhadap suatu fenomena melalui
penelitian yang mendalam.25 Hal ini dikarenakan pendekatan jenis ini lebih
sesuai dengan pokok permasalahan dalam

penelitian serta mengungkap

fenomena yang terjadi di lapangan.

23

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 1998), h. 63.
24
Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial
(Jakarta: Salemba, 2010), h. 9. Lihat juga Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,
h. 6.
25
Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, h. 6667.
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2.

Sumber Data
Sumber data adalah subjek dimana data itu diperoleh.26 Penelitian ini

terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer penulis
dapatkan dari informasi yang diperoleh di lapangan, yaitu dari data yang ada
di Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, hasil wawancara dengan DKM
(Dewan Kemakmuran Masjid) pelaksana, dan masyarakat yang antusias
melaksanakan tradisi Lailatul Qadar tersebut. Adapun data sekunder,
diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan Lailatul Qadar.

3.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang lebih spesifik dalam

memperoleh data untuk keperluan penulisan.27 Dalam hal ini penulis
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a.

Observasi
Observasi adalah pengamatan atau peninjauan terhadap objek yang

akan diteliti.28 Metode observasi yang dimaksud adalah metode
pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian
melalui penggunaan panca indra. Ada dua macam teknik observasi yang
penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu participant observation dan
non participant observation. Kaitannya dengan participant observation
adalah peneliti menjadi bagian dari objek penelitian dan ikut terlibat dalam
kegiatan yang sedang berlangsung. Hal ini merupakan bagian dari cara
penulis dalam memperoleh data-data yang ada, serta mengamati objek

26

Lexy j. Moleong, Metodologi Penulisan Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya, 2000), h. 4.
27
Moh. Nazir, Metode Penulisan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999). h. 211.
28
Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap (Surabaya: Gita Media
Press, 2006). h. 342.
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penelitian secara langsung. Unsur-unsur inilah yang kemudian penulis
jadikan sebagai data dalam menggali informasi secara langsung.
Kaitannya sebagai non participant observation (pengamat tidak
terlibat), yakni penelitian yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya
peristiwa yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengamati kegiatan yang
akan diteliti ataupun gejala-gejala yang terjadi pada obyek penelitian29
melalui rekaman gambar dan rekaman suara hasil dari wawancara seputar
resepsi konsep Lailatul Qadar di kalangan masyarakat yang mengikuti
kegiatan tradisi Lailatul Qadar di Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya.

b. Wawancara/Kuisioner
Wawancara adalah alat pengumpulan data berupa tanya jawab antara
pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung
secara lisan.30 Dalam wawancara, salah satu hal penting yang harus
diperhatikan adalah menyeleksi informan dasar atau inti.31 Penulis
melakukan penyeleksian informan yaitu dengan melakukan wawancara
dengan Ketua DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) pelaksana.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik wawancara,
yaitu wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.
Wawancara semi terstruktur yaitu penelitian dilaksanakan lebih bebas
dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Hal ini bertujuan untuk
menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Wawancara semi
terstruktur dibuat dengan menggunakan kuisioner yang setiap pertanyaan
diberikan berbagai macam opsi serta ditambahkan opsi yang dapat ditulis
29

Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan
Kualitatif (Surabaya: Airlangga University Press, 2001). h. 142.
30
Hadari Nawawi, Instrumen Penulisan Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 1995). h. 98.
31
Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT Gramedia,
1989). h. 132.

22

sendiri oleh responden. Sedangkan untuk tahapan pengambilan data
secara online ini dapat dilihat pada Gambar 1.2.
Gambar 1. 2 Tahapan Pengambilan Data
Penulis membagikan tautan yang mengarahkan ke
kuisioner google form kepada Takmir Masjid Ampel
untuk dibagikan kepada peziarah / jamaah (14 April
2020)

Peziarah / jamaah membuka link tersebut kemudian
mengisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam
kuisioner google form (Masa pengisian: 15 April 2020
- 25 Mei 2020)

Data sudah bisa dianalisis ketika jumlah responden
yang mengisi kuisioner tersebut minimal sebanyak 50
orang (Terdapat 92 responden yang mengisi)

Penulis melakukan pemilahan data (screening)
dikarenakan dari 92 responden, hanya 62 orang yang
pernah melakukan tradisi ziarah pada 10 malam
terakhir Ramadhan

Sementara wawancara tidak terstruktur dilakukan secara bebas tanpa
menggunakan pedoman wawancara secara sistematis. Pedoman yang
digunakan hanya garis-garis besar permasalahan. Peneliti belum
mengetahui secara pasti apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih
banyak mendengarkan. Wawancara ini dilakukan kepada takmir masjid
Sunan Ampel.

c.

Dokumentasi
Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang

tertulis. Di dalam melaksanakan dokumentasi, penulis menyelidiki benda-
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benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan,
catatan harian, dan sebagainya.32
Pada tahap ini, penulis mendokumentasikan semua data dan aktifitas
yang berhubungan dengan pelaksanaan tradisi Lailatul Qadar yang
dilakukan oleh masyarakat di Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya.
Metode ini digunakan untuk menyempurnakan data yang diperoleh dari
metode observasi dan wawancara. Yang meliputi gambar-gambar,
rekaman kegiatan, catatan sejarah dan tulisan-tulisan yang dapat dijadikan
rujukan dan memperkaya data temuan.

H. Metode Analisis Data
Metode yang digunakan penulis dalam menganalisa data tersebut adalah
deskriptif analisis, yaitu menganalisis data yang telah dideskripsikan dengan
cara membangun tipologi. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis
memaparkan data serta menjabarkan argumen yang diperoleh dari hasil
observasi, wawancara maupun dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian
ini. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman terhadap hasil penelitian
secara kompleks.33 Sehingga diharapkan dengan metode ini, hasil penelitian
dapat dipertanggungjawabkan. Metode Analisis data dibagi menjadi dua,
yaitu:
1.

Teknik Pengolah Data
Segala bentuk informasi data yang didapat dari observasi, wawancara, dan

dokumentasi merupakan data hasil penelitian. Data-data tersebut kemudian
dianalisis sehingga diperoleh gambaran hasil penelitian yang lebih
komperehensif. Adapun tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini

32

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. h. 158.
Moh. Soehadha, Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama, h.134.

33
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adalah reduksi data, display data dan verifikasi data.34 Berikut ini penulis akan
uraikan ke dalam beberapa sub bab, antara lain:
1) Reduksi Data
Pada tahapan ini, penulis melakukan penyeleksian, pemfokusan dan
abstraksi dari catatan lapangan. Semua data yang diperoleh dalam
pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi) dipilah-pilah
dan diseleksi, sehingga didapatkan data-data yang sesuai dengan
penelitian. Tujuannya agar data-data yang diperoleh dapat dibagi kedalam
kelompok-kelompok sesuai dengan konsep yang telah dirancang oleh
peneliti. Dalam tahap ini akan dibuang beberapa data-data yang tidak
terpakai yang tidak ada kaitannya dengan persoalan dalam penelitian ini.
2) Display Data
Dalam display data ini penulis melakukan organisasi data,
mengaitkan hubungan antar fakta tertentu menjadi data dan mengaitkan
antara data satu dengan yang lainnya. Misalnya faktor yang melatar
belakangi masyarakat melaksanakan tradisi Lailatul Qadar ini ke dalam
beberapa kategorisasi. Pada proses ini, penyajian data lebih kongkret dan
tervisualisasi sehingga informasi tersebut dapat dipahami.
3) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi
Pada tahapan terakhir ini, penulis melakukan penafsiran (interpretasi)
terhadap data, sehingga data tersebut memiliki makna. Dalam tahap ini
pula kesimpulan yang telah diperoleh telah sesuai dan sama ketika penulis
kembali untuk mengecek ulang terhadap hasil observasi dan wawancara
dengan informan. Selain itu juga, dalam proses ini menghasilkan jawaban
dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian.

34
Moh. Soehadha, Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama
(Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), h 129-133.
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I.

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam proposal ini merujuk pada buku pedoman

penulisan proposal dan skripsi Institut Ilmu Al-Qur`an tahun 2017. Penulisan
skripsi ini disusun dalam lima bab. Masing-masing bab disusun secara
sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian sehingga
bisa mengambil manfaat dari hasil penelitian ini. Berikut susunan kelima bab
tersebut.
Bab I: Pendahuluan. Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar
belakang masalah, dimana hal tersebut merupakan landasan berpikir yang
mengantarkan penulis melakukan penelitian. Berbagai persoalan yang muncul
dirumuskan menjadi pokok masalah dalam bentuk pertanyaaan untuk
menfokuskan masalah serta menjadikan tujuan dan kegunaan sebagai petunjuk
arah penelitian ini. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian, dilengkapi
dengan kerangka teoritik guna untuk mengetahui secara umum tema yang
dibahas disertai dengan metodologi penelitian, kemudian kajian pustaka
digunakan untuk mengkaji tema dalam penulisan skripsi ini serta sistematika
penulisan.
Bab II: Tinjauan Umum Lailatul Qadar. Pada bab ini diuraikan seputar
Lailatul Qadar yang menjadi tema utama penelitian. Pembahasannya meliputi:
Defini dan ayat tentang Lailatul Qadar, penerapan Lailatul Qadar di berbagai
tempat, dan rangkaian prosesi Lailatul Qadar.
Bab III: Mengenal Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Pada bab
ini berisi gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi letak geografis dan
sejarah berdirinya Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya ini. Hal ini bertujuan
untuk memperoleh pengetahuan awal tentang Masjid Agung Sunan Ampel
secara umum yang meliputi struktur kepengurusan masjid, sarana prasarana
masjid, hingga program kegiatan masjid. Dengan demikian dapat diketahui
secara menyeluruh ragam kegiatan masyarakat sekitar maupun luar kota
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seputar tradisi menyambut Lailatul Qadar setiap tahunnya, yang menjadi salah
satu program kegiatan masjid, sehingga memudahkan penulis dalam penelitian
yang terkait dengan resepsi Lailatul Qadar di Masjid Agung Sunan Ampel
Surabaya.
Bab IV: Analisis Resepsi Masyarakat Terhadap Lailatul Qadar. Bab
ini berisi tentang analisis data setelah dilakukannya pengumpulan data hasil
dari observasi. Pembahasannya meliputi analisis pemahaman masyarakat,
faktor-faktor apa saja yang memotivasi masyarakat untuk melaksanakan tradisi
Lailatul Qadar, mengkorelasikan makna-makna Lailatul Qadar tersebut
dengan menggunakan “teori konstruksi sosial” Peter L. Berger dan Thomas
Luckmann. Dalam teori ini meliputi 3 bentuk, antara lain eksternalisasi,
objektifikasi dan internalisasi, serta pemahaman masyarakat terkait korelasi
Lailatul Qadar dan teori Konstruksi Sosial Teori Konstruksi Sosial Peter L
Berger dan Thomas Luckmann.
Bab V: Penutup. Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti dituntut
mampu memberikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, maka pada
bab ini penulis menarik kesimpulan dari serangkaian penelitian yang telah
dilakukan. Kesimpulan penelitian memudahkan pembaca dalam memahami
inti dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian. Selain memberikan
kesimpulan, pada bab ini penulis juga memberikan beberapa saran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah dilakukan penelitian, dapat diambil 2 poin kesimpulan yang
merupakan jawaban atas penelitian yaitu:
1. Resepsi Lailatul Qadar di Masjid Sunan Ampel didekati dengan
resepsi fungsional dengan tinjauan informatif dan performatif. Resepsi
Lailatul Qadar dengan tradisi ziarah ke makam Sunan Ampel
terbentuk berdasarkan informasi yang didapatkan paling banyak
melalui ceramah/kajian di masjid. Bentuk aksi ziarah ke makam Sunan
Ampel ini dimotivasi karena keyakinan yang mereka bahwa Sunan
Ampel dapat menjadi wasilah atas do’a mereka kepada Allah SWT.
2. Praktik di Masjid Sunan Ampel dalam rangka meraih Lailatul Qadar
memiliki euforia yang lebih pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan
yang dibuktikan dengan banyaknya jumlah pengunjung. Terdapat
sebuah tradisi unik yang membentuk konstruksi sosial yaitu “Berziarah
ke Makam Sunan Ampel pada 10 Malam Terakhir Bulan Ramadhan”
menjadi pembeda. Resepsi yang terbentuk di masyarakat dipengaruhi
oleh faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain.
Namun demikian, pemahaman terkait dengan esensi berziarah ini
masih berada dalam koridor tawasul yang dibolehkan. Karena
masyarakat menganggap bahwa Sunan Ampel dapat menjadi wasilah
untuk dapat menyampaikan do’a atau hajat mereka kepada Allah. Tapi
terdapat sebagian kecil masyarakat yang mengalami kesalahan dengan
beranggapan bahwa Sunan Ampel dapat mengabulkan do’a mereka
sehingga pemahaman ini perlu diluruskan.
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B. Saran
Setelah dilakukan penelitian, dapat diambil beberapa saran diantaranya:
1. Untuk masyarakat secara umum, agar terus mendalami agama terlebih

di dalam penguatan aqidah dan tauhid sehingga tidak akan terjadi
kesalahan berpikir serta kekeliruan dalam beramal. Hal ini dikarenakan
masih terdapat kekeliruan dalam hasil kuisioner penelitian. Kemudian
masyarakat juga perlu untuk selektif dalam memilih informasi.
2. Untuk orang-orang yang berkecipung dalam dunia keagamaan, agar

terus menerus mendakwahkan keislaman. Terkhusus yang dapat
memotivasi masyarakat dalam hal beribadah, terutama saat Ramadhan
tiba. Selain itu, diperlukan pula metode-metode dakwah yang mudah
dan kreatif untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang kurang
baik di masyarakat.
3. Untuk mahasiswa/mahasiswi yang berkecipung di kampus Islam,

hendaknya memperbanyak kajian living Al-Qur’an untuk mempelajari
berbagai keunikan di dalam masyarakat. Harapannya, dari hasil
penelitian, akan didapatkan ilmu yang baru atau bisa pula didapatkan
objek dakwah baru.
4. Untuk penelitian saya, diperlukan pengembangan lebih lanjut dengan

melihat teori konstruksi sosial yang lain sehingga sudut pandang dan
referensi akan semakin luas.
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