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BAB 5 

 PENUTUP  

 

A. KESIMPULAN 

 

Dari data yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka penulis 

menyimpulka terkait dua rumusan masalah yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Pembacaan Qs. al-Lahab oleh pengasuh dan santri Al-kautsar sebagai 

penolak hujan merupakan praktik dari usaha memohon perlindungan 

atas alam yang tak bisa dikendalikan oleh manusia kepada pemilik kuasa 

alam semesta yakni Tuhan agar mewujudkan apa yang diinginkan. 

Dengan meminjam teori magic yang diusung James George Frazer 

ditemukan dua prinsip yakni imitatif sebagai dasar digunakannya Qs. al-

Lahab sebagai penolak hujan. meskipun dasar yang digunakan masih 

sebatas darimana amalan ini didapatkan. Selanjutnya juga ada kontak. 

Kontak yang dilakukan di amalan ini adalah bagaimana pelaku amalan 

meminta lantaran dengan tawassul kepada Nabi Muhammad SAW dan 

para waliyullah atau orang-orang yang memiliki derajat ke-imanan lebih 

tinggi yang sudah meninggal. Melalui media tawassul tersebut mereka 

berharap agar kontak yang terjalin antara pelaku amalan dengan Tuhan 

bisa tersampaikan melalui orang-orang yang disebut dalam tawassul 

tadi. 
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Selain menggunakan dua prinsip, juga ada spell mantra atau bacaaan-bacaan 

yang harus dibaca saat melakukan ritual. Bacaan tersebut adalah Qs.al-lahab 11kali 

dan setiap sampai ayat terakhir diulang 7kali tanpa bernafas, Sholawat Nariyah 

sejumlah 4444 dibagi jumlah santri beserta doanya, dan ayat kursi sebanyak 11 kali 

yang setiap sampai lafad walaa > ya`uu>duhu hifdzu huma wahua al-‘aliyyu al-‘adzii >m 

diulang 7kali. Spell mantra  tersebut dibaca saat ritual dilakukan untuk kepentingan 

bersama maksudnya saat hendak melangsungkan acara besar. Ketika untuk 

kepentingan pribadi maka yang menjadi spell mantranya hanya Qs. al-Lahab saja 

dibaca sebanyak-banyaknya dan setiap sampai ayat terakhir dulang 7kali tanpa 

nafas. 

Kemudian ada “ritual”. Ritual ini ada prosesi amalan yang dilakukan. Jika untuk 

kepentingan bersama misalnya hendak melangsungkan acara besar maka ritual 

diadakan secara berjama’ah. Spell mantra dibaca bersama-sama dengan menunjuk 

salah satu sebagai imam. Rituual ini dilaksanakan minimal satu bulan sebelum hari 

dilangsungkannya acara. Kemudian jika amalan ini dilakukan untuk kepentingan 

pribadi maka ritual yang dilakukan cukup membaca tawassul kemudian membaca 

Qs.al-lahab secara sirri atau dibaca dalam hati tanpa orang lain tahu. 

Sedangkan yang berlaku sebagai magician adalah tokoh pemuka yang ada 

dalam komunitas tersebut atau yang menggantikannya. Magician tidak harus 

seorang tokoh pemuka, asalkan diia menguasai praktik dan tehnik ritual serta dapat 

mempengaruhi alam dengan amalannya maka dia bisa menjadi magician. 

Dalam ritual ini juga ada taboo atau larangan yang harus dihindari. Taboo dalam 

ritual ini ada saat prosesi penyebaran air dan garam yang telah dibacakan amalan-

amalan sebelumnya. Dalam ritual penyebaran air dan garam keseluruh lokasi acara 

tersebut pelaku amalan tidak boleh berbicara apapun. Untuk menghindari kegagalan 
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maka pelaku amalan hanya diminta membaca sholawat dalam hati selama proses 

penyebaran air dan garam itu berlangsung. 

Frazer menyebutkan bahwa yang dilakukan oleh manusia tersebut merupakan 

usaha yang diharapkan menghasilkan pengaruh atau influenc dalam ikhtiyar merayu 

demi mendapatkan “simpati” dari Tuhan agar diwujudkan apa yang diharapkan. 

2. Pemaknaan yang dipahami oleh pelaku amalan ini menurut 3 aspek yang diusung 

Heddy Ahimsa Putra dalam teori antropologi dengan perspektif fenomenologi. 3 

aspek tersebut adalah secara ideiational para pelaku amalan meyakini bahwa al-

Qur’an merupakan media interaksi yang tepat untuk mendekatkan diri pada Tuhan 

juga sarana memohon perlindungan. Dalam hal ini mereka yakin bahwa ayat-ayat 

atau surat yang ada dalam al-Qur’an bisa digunakan untuk melindungi diri dari 

bahaya apapun dan kondisi alam bagaimanapun.  

Dari keyakinan itulah kemudian muncul aspek behavioral yakni konsekuensi 

dari keyakinan yang didapatkan. Karena mereka yakin maka mereka mengamalkan 

Qs.al-Lahab ini sebagai media atau lantara untuk memohon perlindungan dari 

turunnya hujan. 

Kemudian mereka menggunakan aspek material. Yakni simbol-simbol yang 

berupa benda yang diyakini sebagai pager untuk melindungi dari hal-hal yang tidak 

diinginkan. Material dalam amalan ini adalah air dan garam. 

Sebagai informasi tambahan bahwasannya bagi siapapun yang membaca 

penelitian ini kemudian ingin mengamalkannya, maka itu boleh-boleh saja. 

Pengamalan yang bisa dilakukan sesuai dengan praktik-praktik yang telah 

dijelaskan dalam penelitian. Semoga bermanfaat. 

B. SARAN 

Dalam penelitian terkait “Pembacaan Qs.al-lahab sebagai Amalan Penolak Hujan” 

ini masih banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan 
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saran serta adanya kajian lebih lanjut tentang fenomena living Qur’an yang terjadi 

dalam masyarakat. Saran-saran penulis khususnya ditujukan kepada : 

1. Pengurus Pondok Pesantren Al-Kautsar Durenan Trenggalek untuk melakukan 

pembaharuan tulisan praktik amalan ini dari arsip yang telah ada. Selanjutnya 

supaya bisa dibagikan kepada para santri guna menjadi pegangan agar bisa 

dimanfaatkan sampai saat keluar dari pondok. 

2. Santri Al-Kautsar, untuk lebih membuka pemikiran dan pemahamannya 

terhadap setiap apa yang dilakukan agar tidak melulu hanya mengikuti perintah 

dan instruksi saja tanpa tahu maksudnya. 

3. Yang ingin melakukan kajian seputar amalan ini. Penulis berharap pada 

penelitian selanjutnya ada yang bisa menemukan dalil atau alasan dijadikannya 

Qs.al-Lahab sebagai penolak hujan. 

Selanjutnya berbagai praktik amalan dalam penelitian ini dapat diamalkan oleh 

siapapun yang ingin mencobanya. Harapan kami semoga dapat bermanfaat dan berguna 

bagi yang membutuhkan. 

 


