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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

A. Temuan Data 

Kabupaten Trenggalek merupakan sebuah kabupaten yang disebut-sebut 

sebagai surganya pesisir selatan Jawa Timur. Kabupaten yang memiliki luas 

1.261,40 Km ini didominasi oleh pegunungan dengan kondisi alam yang asri, 

sejuk dan terjaga ke-alamiannya.1 Salah satu kecamatan yang ada di 

Trenggalek adalah kecamatan Durenan. Durenan merupakan wilayah paling 

timur dari kabupaten Trenggalek yang berbatasan dengan kabupaten 

Tulungagung. Kecamatan ini memiliki  luas 5.716 ha yang mencakup 14desa, 

yakni Baruharjo, Kamulan, Sumberejo, Gador, Sumbergayam, Pakis, 

Semarum, Pandean, Malasan, Panggungsari, Karanganom, Kendalrejo, 

Ngadisuko, dan desa Durenan.2  Sebagai serambi timur kabupaten Trenggalek, 

kecamatan Durenan memiliki berbagai lembaga pendidikan dengan latar 

belakang yang berbeda-beda. Salah satunya Durenan terkenal dengan 

banyaknya lembaga pendidikan yang berbasis  pesantren. Diketahui 

bahwasannya terdapat delapan pesantren aktif yang ada di wilayah kecamatan 

Durenan. Mulai dari Pesantren kuno (salaf), pesantren berbasic tahfiz}ul 

Qur‟an) sampai dengan pesantren modern. 

Salah satu dari delapan pondok pesantren tersebut adalah Pondok 

Pesantren Al-Kautsar. Adapun profil lengkpnya sebagai berikut: 
                                                                 

1
 http://www.trenggalekkab.go.id, Diakses pada tanggal 05 Juli 2019 

2
 http://kec-durenan.trenggalekkab.go.id , Diakses pada tanggal 05 Juli 2019 

http://www.trenggalekkab.go.id/
http://kec-durenan.trenggalekkab.go.id/
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1. Profil  Pondok Pesantren Al-Kautsar Durenan Trenggalek 

Nama Lembaga   : Pondok Pesantren “Al-Kautsar” 

Nomor Piagam Lembaga  : KW. 13.05/02/PP.007/179/2004 

Nomor Statistik Pondok  : 512350301031 

Alamat   : RT. 02/ RW. 01, Durenan,  

Trenggalek 66381 Jawa Timur 

Tahun Berdiri   :1993 M/1414 H 

Nama Pendiri/Pengasuh   :K.H. Moch. Hasan Buchorie 

    Ibu Ny. Hj. Hannik Masruhiyyati 

 

2. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-Kautsar Durenan 

Pondok Pesantren Al-Kautsar atau yang lebih dikenal dengan 

nama PP AlKa merupakan salah satu lembaga pendidikan berbasis 

pesantren yang ada di RT.02 RW.01 dusun Durenan desa Durenan 

kecamatan Durenan kabupaten Trenggalek Jawa Timur 66381. 

Pesantren berbasis tahfidzul Qur‟an dan kitab salaf  ini didirikan oleh 

Romo KH. Hasan Buchorie beserta istri yakni ibu Nyai Hj. Hannik 

Masruhiyyati. Keduanya juga masih berperan aktif sebagai pengasuh 

sampai saat ini.  

Dalam sejarahnya, PP Alka (sebutan yang digunakan penulis 

untuk Pondok Pesantren Al-Kautsar dalam penelitian ini) mengalami 

pasang-surut dan lika-liku yang tidak mudah. Untuk menggali 



3 
 

 
 

informasi yang lebih detail penulis telah melakukan wawancara 

dengan pengasuh sekaligus pendiri PP Alka yakni romo KH. Hasan 

Buchorie atau yang oleh para santri setempat disebut Abah Hasan. 

Selanjutnya sebutan tersebut juga akan digunakan dalam penelitian 

ini. 

Abah Hasan menceritakan bahwa sebelum dia menikah dengan 

Bu Hannik (sebutan yang digunakan untuk Ibu Nyai Hj. Hannik 

Masrukhiyati dalam penelitian ini), di Durenan tempat Alka didirikan 

sudah berlangsung kegiatan belajar mengajar al-Qur‟an dan pengajian 

kitab kuning. Hal ini dikarenakan kakek-nenek dia yang memang 

tergolong kyai kampung dan disegani di wilayah tersebut. Setelah 

menyelesaikan belajarnya di pondok pesantren, Abah Hasan kemudian 

pulang ke Durenan. Karena lokasi rumah yang berdekatan dengan 

sekolah-sekolah umum di wilayah Durenan, kemudian banyak 

beberapa pemuda yang ikut tinggal di rumah dia namun statusnya 

masih nge-kost. Melihat keadaan tersebut, Abah Hasan kemudian 

berfikir untuk memberikan pelajaran agama kepada para pemuda yang 

tinggal di rumahnya. 3 

Disisi lain sejak kepulangannya dari pesantren, banyak orang-

orang terdekat dia yang meminta dan mendukung dia untuk 

mendirikan sebuah pesantren di rumahnya. Namun Abah Hasan masih 

                                                                 
3
 Hasil wawancara dengan KH. Hasan Buchorie. Pengasuh sekaligus pendiri PP Al-kautsar 

Durenan, pada tanggal 25 Juni 2019. 
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enggan untuk mewujudkan keinginan tersebut, kondisi ekonomi 

keluarga yang serba kekurangan membuat dia memilih untuk mencari 

pekerjaan dengan merantau ke ibu kota. Dari cerita yang penulis 

dapatkan, meskipun keluarga besarnya di Durenan merupakan 

keluarga yang disegani namun sebenarnya keluarga Abah Hasan 

disana hanya numpang tinggal saja. Diceritakan bahwa sebelumnya 

Abah Hasan beserta keluarganya tinggal didaerah Ropucung desa 

Sukorame kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek. Akan tetapi 

setelah ayah dari abah Hasan meninggal kemudian ibu bersama adik-

adiknya diminta pindah ke Durenan dan numpang tinggal di ndalem 

kakeknya. 

Selama bekerja di Jakarta abah Hasan sering kali berkunjung ke 

tempat-tempat  para ulama‟ dengan membawa batu. Menurut Abah 

Hasan batu tersebut sebagai wadah untuk meminta barokah kepada 

para ulama‟ agar nanti saat pulang dijadikan sebagai batu pertama 

untuk membangun pesantren. Setiap ada waktu libur dia selalu pulang 

ke Jawa Timur, namun tidak pulang ke Durenan melainkan 

berkunjung ke salah seorang ulama‟ di daerah Talun Blitar. Ulama‟ 

atau kyai yang dia kunjungi tersebut diketahui bernama Mbah Yai 

Ma‟no. Abah Hasan selalu menghabiskan masa liburan kerjanya 

dengan memperdalam belajar kitab kuning kepada mbah Yai Ma‟no. 4 

                                                                 
4
 Hasil  Wawancara Abah Hasan, .......... 
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Hingga suatu ketika setelah selesai setoran kitab, abah Hasan 

didawuhi oleh mbah yai Ma‟no untuk tidak lagi kembali ke Jakarta. 

Mbah Yai Ma‟no meminta abah Hasan untuk pulang saja ke Durenan 

guna kembali ngurip-nguripi kegiatan ta`allum yang pernah dilakukan 

oleh nenek moyangnya dulu sambil mulai mencari pendamping hidup. 

Sebagai wujud ta‟dhim abah Hasan kepada Mbah yai Ma‟no akhirnya 

dia pun memutuskan kembali ke Durenan dan mulai kegiatan ta‟allum 

dengan para pemuda setempat. Tak selang berapa lama saat sedang 

sowan ke salah seorang Ibu Nyai di daerah Tulungagung, Abah Hasan 

kemudian dijodohkan dengan iBu Hannik. 

Keduanya menikah pada tahun 1989. Pada awal-awal 

pernikahannya Abah Hasan memilih untuk tinggal di rumah 

mertuanya yakni di desa Mojosari kecamatan Kauman kabupaten 

Tulungagung. Hal tersebut atas permintaan Bu Hannik karena dari 

sebelum menikah, Bu Hannik diketahui sudah memiliki anak didik 

dirumahnya. Selama kurang lebih dua tahun pernikahan Abah Hasan 

dan Ibu Hannik tinggal di Mojosari. Sampai suatu ketika ada sebuah 

masalah yang mengharuskan Abah Hasan memboyong Bu Hannik 

beserta anak didiknya pulang ke Durenan.  

Tahun 1992 menjadi tahun awal berdirinya PP Alka di Durenan. 

Dengan bekal tiga santri yang ikut pindah dari Mojosari kemudian 

mulailah berdatangan santri-santri baru yang ingin belajar menghafal 
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al-Qur‟an dengan Bu Hannik. Diawal-awal berdirinya PP Alka, antara 

kamar santri dengan ndalem masih berada dalam satu atap. Karena 

saat itu kehidupan keluarga Abah Hasan masih serba kekurangan. 

Pelan-pelan bersama sang istri Abah Hasan mulai membuat ruang-

ruangan tambahan dengan peralatan seadanya. 

Hal menarik dari kisah yang diceritakan Abah Hasan adalah saat 

Bu Nyai Rodliyah Djazuli yang merupakan istri dari KH. Djazuli 

Usman pendiri PP Al Falah Ploso Mojo Kediri datang berkunjung ke 

Durenan. Saat itu Abah Hasan sedang melabur tembok dengan dibantu 

istrinya. Ketika Bu Nyai Rodliyah berkunjung Bu Hanik yang 

menyambut kedatangannya, namun saat itu Bu Hannik belum 

mengenal siapa tamu agung yang datang tersebut. Setelah 

dipersilahkan duduk, kemudian Bu Hannik menghampiri Abah Hasan 

untuk memberitahu kalo ada tamu. Dengan masih bersikap biasa saja 

Bu Hannik menjelaskan ciri-ciri tamunya tersebut kepada Abah 

Hasan. Setelah melihat siapa yang datang, Abah Hasan sontak kaget 

dan menjelaskan kepada Bu Hannik bahwa tamu tersebut adalah Bu 

Nyai Ploso, begitu dia menyebutnya. 

Saat melihat kondisi Abah Hasan yang lusuh penuh dengan baju 

dan tangan penuh bekas cat, Bu Nyai Rodliyah dawuh : 

“loh le.. samean tandangi dewe ? “ { loh nak, kamu yang 

mengerjakan sendiri? kemudian Abah Hasan menjawab “ enggeh, lha 
ajenge nimbali tukang boten saget nyangoni bu”{ iya, (karena) mau 
minta tolong orang (nanti) tidak sanggup (kasih) gaji. Kemudian bu 
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nyai Rodliyah memberikan uang sejumlah empat ratus ribu rupiah 

kepada abah Hasan agar digunakan untuk memenuhi keperluan 
pembangunan pondok. 

Bu nyai Rodliyah juga berpesan agar Pondok yang tengah 

dibangun hanya menampung santri putri saja, untuk menghindari 

kesenjangan sosial dengan saudara yang lain. Diketahui bahwa  di 

wilayah Durenan tersebut sudah ada pondok putra yang lebih dulu 

berdiri. Wasiat lengkap bu nyai Rodliyah yang dituturkan oleh abah 

Hasan kurang lebih demikian : 

“iki lee, duit iki gawenen gedhekne pondokmu. Samean gaweo 

pondok wedok ae, ojo nampung cah lanang disek. Soale kulon iku wes 
pondok lanang. Mbesok ne santri wedoke wes akeh baru nompo‟o” { 
ini nak uangnya, bisa digunakan untuk mengembangkan pondok. 

Kamu (sementara) menampung santri putri saja, karena pondok kulon 
sudah khusus putra. Nanti kalo santri putrinya sudah banyak baru 

nampung yang putra.5  
Atas bantuan dari Bu Nyai Rodliyah tersebut kemudian Abah 

Hasan beserta istri semakin mantap untuk mengembangkan 

pesantrennya. Hal itu pula yang menjadikan keluarga besar Al-

Kautsar sangat ta‟dzim dan hormat kepada pondok Ploso beserta 

dzuriyahnya sampai saat ini. Selanjutnya dukungan dan bantuan terus 

mengalir dari rekan dan simpatisan seiring masa-masa  pembangunan 

PP Al-Kautsar.  

Singkat cerita saat menjelang pendirian soko pertama musholla 

PP Al-Kautsar, malam sebelumnya hujan deras mengguyur wilayah 

kabupaten Trenggalek. Curah hujan tinggi yang berlangsung 

                                                                 
5
 Hasil wawancara dengan Abah Hasan, pada tanggal 25 Juni 2019.  
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semalaman tersebut membuat wilayah kabupaten Trenggalek terkena 

musibah banjir besar. Perisitiwa banjir yang terjadi pada tanggal 28 

Agustus tersebut kemudian oleh Abah Hasan dijadikan pengingat 

sebagai tanggal berdirinya sebuah lembaga belajar mengajar yang 

diberi nama “Al-Kautsar”.  

Dalam ceritanya, Abah Hasan menuturkan ada beberapa orang 

yang sangat berjasa dalam proses berdirinya Al-Kautsar. Diantara 

orang-orang tersebut adalah Mbah yai Ma‟no, Bunyai Rodliyah 

Djazuli, Gus Malik Jampes dan rekan-rekan terdekat dia. Berkat 

program tahfiz.nya Al-Kautsar semakin berkembang, santri-santri 

yang ingin belajar menghafal al-Qur‟an semakin banyak dengan usia 

yang beragam. Terbukti sampai saat penelitian ini dilaksanakan PP 

Alka sudah empat kali mengadakan wisuda khotm al-Qur‟an 30 juz 

setiap tiga tahun sekali dan masing-masing diikuti oleh dua puluh 

khotimat. Saat ini PP Alka juga tidak hanya khusus untuk kalangan 

putri saja namun sudah memiliki santri putra juga. Saat ditanya kapan 

tepatnya PP Alka mulai menerima santri putra, Abah Hasan tidak 

mengingatnya. Menurut penuturan dia “yang pasti saat itu santri putri 

sudah lebih dari tujuh puluh orang dan sudah melaksanakn haflah 

pertama.”6 Tidak berhenti sampai disitu selanjutnya PP Alka semakin 

melebarkan sayapnya dengan membuka yayasan pendidikan formal 

                                                                 
6
 Hasil wawancara dengan Abah Hasan pada tanggal 25 Juni 2019. 
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sendiri untuk menunjang kebutuhan wajib belajar sembilan tahun. 

Yayasan yang diberi nama “Al-Mu‟awwan” tersebut menaungi 

lembaga SMP Tahfidz Al-Kautsar dan Madrasah Aliyah Al-Kautsar. 

Selain itu bekerja sama dengan STIT Trenggalek, PP Alka membuka 

kelas perkuliahan didalam pesantren untuk mewadahi santri-santri 

yang ingin melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi tanpa perlu repot-

repot keluar dari pondok. 

3. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-Kautsar Durenan Trenggalek 

Visi : 

Membentuk Generasi Qur‟ani Yang Ilmiah Amaliah Ber-Akhlaqul 

Karimah, Tetap Dalam Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama‟ah. 

Misi : 

Membina Potensi Religius, intelektual, dan emosional secara integral 

dan berkesinambungan. Membudayakan kehidupan islami, dengan 

menjadikan Al-Qur‟an dan as-Sunnah sebagai pedoman utapa dan 

tetap dalam manhaj serta pemikiran para ulama‟ salafi as-sholih. 

Mengembangkan potensi lifeskill yang dimiliki santri. Membina santri 

agar tidak hanya mahir dalam membaca Al-Qur‟an namun juga 

memahami isi dan kandungan serta mengamlkan ajaran-ajaran dalam 

al-Qur‟an pada kehidupan sehari-hari.7 

 

                                                                 
7
 Inventaris Santri Pengurus PP Al -Kautsar 



10 
 

 
 

4. Sistem Pendidikan 

Pada awalnya sistem pendidikan yang ada di PP Alka hanyalah 

program tahfidzul Qur‟an saja. Metode yang digunakan adalah sorogan 

langsung kepada pengasuh dan juga badal (pengganti). 

Sistem sorogan di PP Alka dibagi menjadi dua versi. Pertama, jika 

yang disetorkan adalah juz yang sudah didapat (deresan) maka para 

santri maju sorogan dengan cara berkelompok-kelompok. Kelompok 

santri dibagi sesuai jumlah juznya. Sedangkan untuk sorogan tambahan 

(loh-lohan) maka sistemnya sorogannya maju satu persatu. Dalam satu 

hari kegiatan sorogan dilaksanakan tiga kali, yakni pagi pukul 06.00 – 

09.00, sore pukul 16.00-17.00, serta malam  21.30-22.30.  Selain itu 

untuk menunjang kelancaran hafalan santri, di PP Alka juga 

menerapkan program muroja‟ah dan kegiatan famy bisyauqin.8  

program tahfidz di PP Alka juga mengharuskan santri untuk mengikuti 

kajian kitab kuning dengan sistem pendidikan Madrasah Diniyah.  

Madrasah Diniyah Al-Kautsar memiliki beberapa tingkatan kelas9 

sebagai berikut : 

1.  Tingkat pemula atau dasar. Terdiri dari dua kelas, yakni kelas 

Amtsilati dan Nahwu Jawen. 

                                                                 
8
 Muroja‟ah adalah kegiatan menderes al-Qur‟an dengan cara diulang-ulang hafalan yang 

telah didapat. Famy bisyauqin adalah kegiatan membaca al-Qur‟an secara bersama-sama dengan 

sistem satu minggu khatam. Kegiatan famy bisyauqin ini dilaksanakan oleh santri PP Alka sehari 

dua kali setiap ba‟dha shubuh dan ba‟dha isya‟.  
9
 Hasil Wawancara dengan Dewi Lu‟lu‟iz Zahro‟. Pengurus bidang Pendidikan dan 

Pengembangan pada tanggal 24 April 2019. 
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2. Tingkat Ula. Terdiri dari dua kelas, yakni Jurumiyyah awwal 

dan Jurumiyyah Tsani. 

3. Tingkat Wustho. Yakni  kelas al-„Imrithi dan Alfiyyah Awwal. 

4. Tingkat „Ulya. Yakni kelas Alfiyyah Tsani dan Alfiyyah Tsalis. 

Selain itu juga diadakan pengajian kitab kuning secara rutin oleh 

abah Hasan dan juga salah seorang ustadz senior bernama kyai Mahsun. 

Pengajian rutin oleh Abah Hasan dengan kitab Tafsir Jalalain 

dilaksanakan setiap hari (kecuali Kamis) ba‟dha sholat maghrib. 

Sedangkan untuk pengajian oleh Kyai Mahsun dilaksanakan setiap hari 

Senin, Selasa dan Kamis pukul 10.00-11.00 wib.10  

Selain dua sistem pendidikan di atas, PP Alka juga memiliki 

lembaga pendidikan formal. Yakni SMP Tahfidz AL-Kautsar, 

Madrasah Aliyah Al-Kautsar dan Program Kuliah Strata satu bekerja 

sama dengan STIT Trenggalek. Di PP Alka juga menyediakan program 

kejar Paket C (setara SMA) bagi santri ataupun masyarakat luar yang 

ingin memiliki ijazah SMA.11 

Untuk pendidikan usia dini, di PP Alka memiliki Taman 

Pendidikan Al-Qur‟an yang dinamakan “RTQ Al-Kautsar”. Lembaga 

ini merupakan wadah untuk anak-anak usia TK dan SD yang rumahnya 

sekitar Pondok untuk belajar membaca dan menulis al-Qur‟an. Metode 

                                                                 
10

 Ibid, wawancara dengan Dewi Lu‟luiz  Zahro‟. Pada tanggal 24 April 2019. 
11

 Hasil wawancara dengan Novi Khoirun Nikmah. Pada tanggal 21 Juni 2019 
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yang digunakan dalam RTQ Al-Kautsar adalah metode “Baca Tulis 

Yanbu‟a” keluaran Pondok Pesantren Yanbu‟ul Qur‟an Kudus. 

5. Asal muasal mendapatkan Amalan Qs. Al-Lahab sebagai penolak 

Hujan 

Dari hasil observasi yang telah penulis lakukan, telah ditemukan 

data terkait asal mula digunakannya Qs. Al-Lahab sebagai penolak 

hujan oleh Santri Al-kautsar dari beberapa sumber sebagaimana 

berikut: 

Pertama, sumber dari ibu Nyai Hj. Hannik Masrukhiyati sebagai 

pengasuh pondok pesantren Al-Kautsar. Bu Hannik (panggilan sehari-

hari santri untuk Ibu Nyai Hj. Hannik Masrukhiyati yang selanjutnya 

dalam penelitian ini digunakan untuk penyebutan dia) menceritakan 

bahwa amalan Qs. al-Lahab tersebut ia peroleh saat mengikuti sebuah 

pengajian rutin di daerah Botoran Tulungagung.12 Bu Hannik datang 

bersama salah seorang santrinya dengan menaiki sepedah motor, saat 

itu cuaca sedang dalam kondisi mendung gelap. Setibanya di lokasi, 

Bu Hannik dipanggil oleh salah seorang ibu nyai yang juga hadir 

dalam pengajian tersebut. Ibu Nyai itu diketahui bernama Ibu Nyai 

Dewi Hajar13 atau yang lebih akrab dipanggil bunyai Dewi. 

Selanjutnya dalam penelitian ini panggilan tersebut digunakan sebagai 

                                                                 
12

 Hasil wawancara dengan Ibu Nyai Hj. Hannik Masruchiyati tentang asal mula al-Lahab 

digunakan sebagai amalan penolak hujan. Pada tanggal 30 April 2019. 
13

 Pengasuh Pondok Pesantren Pelem Botoran Tulungagung, dia merupakan guru sekaligus 

rekan bu Nyai Hannik. 
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penyebutan nama dia. Dalam redaksi wawancara yang penulis lakukan 

dengan Bu Hannik dia menceritakan dawuh bunyai Dewi saat 

memberikan ijazahnya, sebagai berikut: 

“Dulu saya kemana-mana kan masih naik sepeda motor, nah 
kebetulan pas waktu sema`an yang saya lupa tempat pastinya dimana 
itu saya terlambat datang. Pas waktu baru datang di lokasi, kemudian 

saya dipanggil sama bunyai Dewi. Dia dawuh begini “mbak, kok kasep 
enek opo ?” 14 kemudian saya jawab “ ngapunten bu, niki wau Durenan 

jawah deres dados ngrantos terang rumiyen.” 15 Lalu dia menjawab “ 
tak wehi ijazah yo mbak, sok ne samean lungo kok trus langite ketok 
mendung utowo pas ne ndalan kebetheng udan moco‟o Tabbat yada sak 

akeh-akehe. Pas teko wayah ayat fii jiidiha hablun min masad balenono 
peng 7 tanpo ambegan karo nyawang langit. Sak urunge samean 

tawassul ten kanjeng Nabi kaleh Syech Abdul Qodir al-Jailani, atine di 
mantengne tenan insya allah ngko ndk sido udan.”16. 

Ketika penulis menanyakan apakah ada akad khusus saat 

pemberian ijazah tersebut, Bu Hannik menjawab “tidak hanya sebatas 

dawuh begitu saja dan saya juga hanya menjawab injih.” 17 Selanjutnya, 

penulis menanyakan “apakah Bu Hannik langsung percaya dengan 

dawuh Bunyai Dewi tersebut ?” Dia menjawab, “antara percaya dan 

tidak percaya”. Pada mulanya Bu Hanik tidak begitu menganggap 

serius dawuh dari Bunyai Dewi tersebut, sampai suatu ketika Bu 

Hannik membuktikan kemanjuran dari amalan yang diberikan Bunyai 

Dewi tadi. Saat itu Bu Hannik sedang bepergian mengendarai motor 

                                                                 
14

 (red) : mbak kok terlambat kenapa ? 
15

 (red) : mohon maaf bu, tadi wilayah Durenan hujan deras jadi harus nungga reda lebih 

dulu 
16

 (red) : (saya) beri ijazah ya mbak, suatu saat samean bepergian dan cuaca langit kelihatan 

mendung, atau (juga) waktu bepergian terjebak hujan bacalah Tabbat Yada (QS. Al-Lahab) 

sebanyak-banyaknya, nanti setiap sampai di ayat terakhir diulang 7 kali tanpa bernafas sambil 

melihat ke arah langit. Sebelumnya tawassul kepada Nabi SAW, dan Syech Abd. Qodir al-jailani 

dengan hati yang yakin dan mantep. 
17

 Hasil wawancara dengan Bu Hannik, pada tanggal 30 April 2019 
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bersama salah seorang muridnya. Sampai di jalan tiba-tiba turun hujan 

namun tidak begitu deras masih mulai gerimis-gerimis begitu tuturnya. 

Kemudian Bu Hannik teringat dengan dawuh Bunyai Dewi agar 

memperbanyak membaca Qs. Al-Lahab jika kebetheng hujan. Lalu Bu 

Hannik coba-coba melakukan amalan tersebut sesuai instruksi yang 

telah didawuh-kan oleh Bunyai Dewi. Dalam redaksi wawancara yang 

telah dilakukan Bu Hannik menuturkan “ya wes mbuh, wallahu a‟lam 

bar moco iku peng piro ngunu moro-moro kog mendunge ilang, langite 

maleh padang maneh.” 18 

Setelah melihat manfaat dari pembacaan Qs. al-Lahab, Bu Hannik 

semakin yakin dengan kemanjuran ijazah dari bunyai Dewi tersebut.  

Menurut pengakuannya Bu Hannik kerap melakakukan amalan tersebut 

disetiap kesempatan, namun Bu Hannik tidak memberitahukannya 

kepada orang lain termasuk para santri. Tidak adanya keterkaitan antara 

Qs. al-Lahab dengan hujan serta belum ditemukannya dalil yang 

menjelaskan tentang amalan tersebut membuat dia ragu dan kurang 

berani untuk memberikan kepada orang lain. 

Sampai suatu ketika PP Alka hendak melangsungkan sebuah 

acara besar dan saat itu sedang bulannya musim hujan. Bu Hannik 

kemudian memberikan perintah kepada salah satu pengurus untuk 

melaksanakan ritual amalan pembacaan Qs. al-Lahab sebagai penolak 

                                                                 
18

 Hasil wawancara dengan Bu Hannik, pada tanggal 30 April 2019 
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hujan tersebut. Sayangnya dari wawancara yang telah penulis lakukan 

dengan beberapa narasumber yang ada di PP Alka tak ada satupun yang 

mengingat kapan dan menjelang acara apa amalan ini pertama kali 

dilaksanakan. 

Kedua, bersumber dari salah seorang santri bernama Az Zuhro`. 

Dalam penelitian ini selanjutnya akan menggunakan nama mbak Zuhro` 

sebagai penyebutan untuk saudari Az Zuhro`. Menurut mbak Zuhro`,  

amalan Qs. al-Lahab sebagai penolak hujan ini mulai dilaksanakan saat 

dia sudah beberapa tahun mondok di PP Alka. Mbak Zuhro` 

menuturkan bahwa “ pokok saat awal-awal saya mondok itu belum ada 

amalannya. Tapi saya juga tidak ingat pastinya ditahun keberapa 

amalan tersebut dilakukan.”19 Selanjutnya mbak Zuhro` menuturkan 

bahwa pada saat menjelang haflah khotm al-Qur‟an ke 4 dimana dia 

juga berlaku sebagai wisudawati, Bu Hannik memanggil salah seorang 

pengurus untuk memulai amalan tersebut. Karena sudah memiliki arsip 

dari mbak-mbak terdahulu, jadi Bu Hannik hanya sebatas memberi 

instruksi untuk memulai kembali pelaksanaan amalan Qs. al-Lahab 

sebagai penolak hujan tersebut.20 

Adapun runtutan pemberian ijazah amalan Qs. al-Lahab sebagai 

penolak hujan di PP Alka secara sederhana seperti yang tertera dalam 

bagan di bawah ini : 

                                                                 
19

 Hasil wawancara dengan Az Zuhro`, pengurus PP Alka yang sekaligus pelaku amalan 

Qs. Al-Lahab sebagai penolak hujan. pada tanggal 03 Mei 2019 
20

 Hasil wawancara mbak Zuhro‟. Pada tanggal 03 Mei 2019 
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                                       Bagan 4.1 Urutan Pemberi Ijazah 

Hal menarik lain yang penulis temukan dari hasil penelitian di PP 

Alka adalah tidak adanya kepercayaan dalam hati Abah Hasan selaku 

suami dan pengasuh utama PP Alka terhadap kemanjuran Qs. al-Lahab 

sebagai penolak hujan. Dalam redaksi wawancara yang telah dilakukan, 

Abah Hasan mengaku bahwa dia merasa aneh tentang penggunaan Qs. 

al-Lahab sebagai penolak hujan. Karena menurut dia antara al-Lahab dan 

hujan sama sekali tidak ada kaitannya. Saat penulis menanyakan apakah  

jenengan percaya dengan amalan tersebut ? dia menjawab “ enggak. Piye 

ya lha masalahe ndk enek dalile sing nggenah, trus ndak rasional 

mawon”.21 

                                                                 
21

 Hasil wawancara Romo KH. Moh. Hasan Buchorie. Pengasuh sekaligus suami dari Bu 

Hannik. Pada tanggal 25 Juni 2019 

Bunyai Dewi 
Hajar 

Santri  Pengurus 
PP Alka 

Santri  PP Alka 
keseluruhan 

Bu Hannik 
Masrukhiyati 
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Akan tetapi meskipun Abah Hasan tidak meyakini amalan tersebut, 

dia juga tidak melarang pelaksanaannya. Abah Hasan menjelaskan bahwa 

penggunaan ayat-ayat al-Qur‟an sebagai wirid dan jimat memang 

dibenarkan. Adanya al-Qur‟an dijadikan sebagai wirid dan jimat tersebut 

merupakan bagian dari mu‟jizat dan keistimewaan al-Qur‟an. 

6. Bacaan – Bacaan Pengiring 

Selain menggunakan Qs. al-Lahab, amalan yang dilaksanakan oleh 

santri Al-Kautsar juga menggunakan bacaan lain, yakni: 

a. Sholawat Nariyah beserta doanya. Adapun bacaan Sholawat 

Nariyah dan doa ba‟dha Nariyah sebagaimana berikut: 

ٍذ انَِّزْي تَُُْحُم تَِّ انْ  ًَّ ا عَهَى سٍَِِّذََا ُيَح سَهِّْى سَالًَيا تَايًّ َٔ ىَّ َصِمّ َصالَجً كَاِيهَحً  ُٓ تَُْفَِشجُ انهَّ َٔ  عُقَُذ 

اوُ  ًَ ٌُسْتَسْقَى انْغَ َٔ اتٍِِْى  َٕ ٍُ انَْخ ُحسْ َٔ غَائُِة  ِّ انشَّ تَُُاُل تِ َٔ ائُِج  َٕ ِّ انَْح تُقَْضى تِ َٔ ِّ انْكَُشُب   تِ

ٍو نَكَ   ْٕ ِّ عََذَد كُِمّ َيعْهُ َصْحثِ َٔ  ِّ عَهَى آنِ َٔ ِّ انْكَِشٌِْى  ِٓ ْج َٕ  تِ

Artinya: “Ya Allah, curahkan shalawat yang sempurna dan salam 

yang utuh untuk junjungan kami Muhammad yang dengannya 
kesuitan menjadi terpecahkan, derita menjadi lapang, hajat menajdi 
terpenuhi, keinginan dan husnul khatimah didapat, serta kerisauan 

menjadi lenyap berkat wajahMu yang mulia. Serta keluarga dan 
sahabat dia pada setiap kilas pandangan dan tarikan nafas sebanyak 

pengetahuan yang Kau miliki.” 
b. Ayat Kursi 

َيا فًِ  َٔ اِخ  َٔ ا ًَ ٌو نَُّّ َيا فًِ انسَّ ْٕ الَ ََ َٔ ُو الَ تَأُْخزُُِ ِسَُحٌ  ًُّ انْقٍَُّٕ َٕ انَْح َّ إِالَّ ُْ األَْسِض ّللّاُ الَ إِنَـ

 ٍ ًْ ٌَ تِشَو الَ ٌُِحٍطُوٕ َٔ ْى  ُٓ َيا َخهْفَ َٔ ْى  ِٓ ٍَ أٌَِْذٌ ِّ ٌَعْهَُى َيا تٍَْ ٍْ َيٍ رَا انَِّزي ٌَشْفَُع ِعَُْذُِ إِالَّ تِإِرَِْ و  ّيِ

 ًُّ َٕ انْعَهِوو ُْوو َٔ وا  ًَ ُٓ ُُْٔدُِ ِحفُُْ الَ ٌَوو َٔ األَْسَض  َٔ اِخ  َٔ ا ًَ ُُّّ انسَّو ِسووَع كُْشِسوٍو َٔ ووا ءَوا   ًَ ِّ إِالَّ تِ و ًِ  ِعهْ

ٍُى  ُِ ٥٢٢-انْعَ - 
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Artinya : Allah, tidak ada tuhan selain Dia.Yang Maha Hidup, 

Yang terus menerus Mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk 
dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang 
ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya 

tanpa izin-Nya. Dia Mengetahui apa yang di hadapan mereka 
dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui 

sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia 
Kehendaki. Kursi-Nya** meliputi langit dan bumi. Dan Dia 
tidak merasa berat Memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, 

Maha Besar. 22  
Ayat Kursi merupakan nama untuk Qs. al-Baqoroh ayat 255. 

ayat ini disebut ayat kursi karena di dalamnya terdapat lafadz 

kursiyyu yang artinya tempat duduk yang megah dan bermartabat. 

Secara metaforis, lafadz kursiyyu berarti „kerajaan besar‟. Ada pula 

yang mengartikan „kursi‟ sebagai perlambang keabadian dan 

kekuasaanNya. Namun begitu misterinya kata kursiyyu, oleh 

Allamah al-Allusi al-Hanafi pun mengatakan bahwa kata ini tidak 

bisa dipastikan kebenaran artinya, karena hanya Allah yang tahu. 

Ayat ini bukan saja elegan, tetapi juga memberi tanda tentang 

ketaatan yang kuat terhadap Allah (tauhid) bagi seorang muslim. 

7. Praktik Pembacaan Qs. al-Lahab Sebagai Amalan Penolak Hujan 

Pada praktiknya, pembacaan amalan Qs. al-Lahab sebagai penolak 

hujan di PP Alka memiliki 2 variasi. Pertama, praktik pembacaan amalan 

ini bisa dilakukan secara individu. Maksudnya dilakukan untuk 

kepentingan diri  sendiri. Kedua, praktik pembacaan amalan ini 

dilaksanakan secara berjama`ah. Praktik ini dilakukan saat hendak 

                                                                 
22

 Buka Al-Qur‟an dan Terjemah Qs. al-Baqoroh [2]: 255. 
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menyelenggarakan acara dengan skala besar. Seperti, acara yang 

diselenggarakan di PP Alka yaitu acara haflah khotm al-Qur‟an, peringatan 

Maulid Nabi Muhammad SAW dan acara walimatul „ursy. 

Selanjutnya, penulis akan memaparkan hasil temuan praktik 

pembacaan amalan Qs. al-Lahab sebagai penolak hujan yang dilaksanakan 

berjama‟ah oleh santri Al-Kautsar, sebagaimana berikut:  

a. Praktik Pembacaan Amalan Secara Berjama‟ah 

 

Gambar 4.1 suasana pembacaan amalan 

Praktik amalan ini biasanya dilaksanakan oleh santri Al-Kautsar 

menjelang diadakannya acara besar. Seperti yang baru-baru ini 

dilaksanakan yakni acara Khotm al-Qur‟an ke 4 pada tanggal 16 April 

2018. Menurut penjelasan dari mbak Zuhro`, Bu Hannik meminta 

santri untuk melaksanakan praktik amalan ini mulai satu bulan 

sebelum acara.23 Amalan ini dilaksanakan setiap selesai jama‟ah 

sholat „ashar. Adapun tata cara pelaksanaan dan urutan bacaannya 

sebagai berikut: 

                                                                 
23

 Hasil Wawancara dengan Az-Zuhro‟. Pada tanggal  03 Mei 2019 
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1. Menyiapkan batu, air dan garam. Kemudian batu tersebut 

dibagikan kepada seluruh santri sedangkan air dan garam 

diletakkan di depan jama‟ah. Batu dalam amalan ini digunakan 

sebagai sarana penghitung jumlah bacaan. Dalam amaliah ini 

ada bacaan yang harus dibaca sejumlah 4444 kali. Praktiknya 

setiap satu batu itu dihitung sepuluh kali bacaan dibagi jumlah 

keseluruhan santri yang menetap atau yang mengikuti amliahan 

di PP Al-Kautsar tersebut. Masing-masing santri mendapat 

bagian jumlah bacaan yang berbeda-beda. Kelompok 

pembagiannya tergantung jumlah hafalan al-Qur‟an yang 

diperoleh. Bagi santri khotimat24 atau santri yang telah hafal 25-

30 juz masing-masing mendapatkan sepuluh batu dalam artian 

santri khotimat harus membaca amalan yang ditetapkan 

sebanyak seratus kali. Selanjutnya untuk santri bil-ghoib non-

khotimat maksudnya santri yang jumlah hafalannya dibawah 25 

juz, masing-masing mendapatkan 7 batu yang berarti harus 

membaca 70 kali. Sedangkan untuk santri pemula masing-

masing mendapatkan 5 batu yang berarti harus membaca 50kali. 

2. Setelah pembagian batu, kemudian imam memulai amalan 

tersebut dengan pembacaan tawassul. Adapun urutan tawassul 

yang dibacakan terlampir dalam gambar berikut ini: 

                                                                 
24

 Khotimat merupakan sebutan untuk santri yang telah menyelesaikan hafalan al-Qur‟an 30 

juz sekaligus calon santri yang akan diwisuda pada haflah Khotm al-Qur‟an ke 4 PP Al-Kautsar 

Durenan. 
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Gambar 4.1 Urutan Pembacaan Tawassul 
3.  Membaca Sholawat Nariyah. Pembacaan Sholawat Nariyah 

dilaksanakan tanpa mengeluarkan suara. Maksudnya 

membacanya dalam hati masing-masing. Sedangkan jumlah 

banyaknya bacaan sesuai jumlah batu yang dibagikan tadi. 

4. Membaca do‟a ba‟dha Sholawat Nariyah oleh Imam. Adapun 

do‟a yang dibacakan terdapat dalam gambar berikut ini.25 

 

Gambar 4.2 Bacaan do‟a ba‟dha Sholawat Nariyah  

 

                                                                 
25

 Arsip Pengurus Pondok Pesanten Al-Kautsar Durenan 
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5. Membaca ayat kursi bersama-sama sebanyak 11 kali. 

Sampai di lafaz wala ya‟u >duhu > hifz}uhuma > wahuwa al-

„aliyyul „az}i>m diulang 7kali. 

6. Membaca Qs. al-lahab sebanyak 11 kali. Setiap sampai di 

ayat terakhir diulang 7 kali tanpa bernafas. 

7. Setelah selesai membaca amalan-amalan di atas, santri tidak 

boleh bicara apapun lebih dulu sebelum meniup air dan 

garam yang telah disediakan tadi. 

Selanjutnya kegiatan amalan tersebut dilaksanakan selama 

satu bulan menjelang diadakannya acara. Dalam setiap praktiknya 

masih menggunakan air dan garam yang sama. Sampai pada malam 

menjelang diadakannya acara, kemudian Bu Hannik bersama santri 

yang akan diwisuda pada haflah tersebut melakukan ritual lain, yakni 

menyebar air dan garam keseluruh lokasi tempat acara akan 

diselenggarakan. 

Dalam melaksanakan ritual tersebut santri dilarang berbicara 

apapun, bahkan menurut penuturan mbak Zuhro` “ ne iso atine kudu 

manteng tenan”{ kalo bisa hatinya harus mantap. Mbak Zuhro` juga 

menambahkan bahwa selama proses ritual itu dilaksanakan agar 
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lebih khusyu` mbak-mbak santri diminta membaca sholawat secara 

terus menerus sampai proses ritual selesai.26 

b. Praktik Pembacaan Amalan Qs. al-Lahab sebagai Penolak Hujan 

Secara Indvidu 

Menurut penuturan dari Bu Hannik, jika ingin mengamalkan 

amalan ini secara sendirian, maka mengikuti tata cara seperti yang 

didawuhkan bunyai Dewi di awal tadi. Yakni, Qs. al-Lahab dibaca 

sebanyak-banyaknya dan sampai ayat terakhir diulang 7 kali tanpa 

bernafas. Pembacaan amalan tersebut tetap harus diawali dengan 

membaca tawassul kepada Nabi Muhammad SAW, syech Abdul 

Qodir Jaelani dan syech Baha‟udin  Naqsabandy.27  

Abah Hasan menuturkan tenang pentingnya tawashul setiap 

ingin melakukan sesuatu. Menurut dia tawashul kepada orang-orang 

„alim para wali Allah bisa memberikan keberkahan lebih sehingga apa 

yang kita inginkan dengan lantaran wasilah orang-orang „alim tadi 

dapat terwujud. Abah Hasan menambahkan bahwa tawashul juga 

merupakan bentuk kesadaran manusia (si pelaku amalan) atas dirinya 

yang masih asor derajat ke-iman-annya. Sehingga si pelaku meminta 

lantaran kepada mereka yang dianggap lebih tinggi maqom iman-nya 

                                                                 
26

 Hasil wawancara Az Zuhro`. Santri khotimat yang akan diwisuda yang mengikuti proses 

ritual. Pada Tanggal 03 Mei 2019 
27

 Hasil wawancara dengan iBu Hannik. Pada tanggal 30 April 2019 
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agar Allah SWT lebih mudah menerima rayuan kita sehingga apa 

yang kita inginkan dapat terwujud.28   

Dalam praktiknya untuk yang sendirian ini tidak ada material 

khusus dan pra syarat apa-apa. Sekali lagi Bu Hannik menjelaskan 

bahwa manjur tidaknya amalan ini tergantung keyakinan hati si 

pelaksana amalan. 

8. Pemaknaan Pembacaan Qs. al-Lahab sebagai Amalan Penolak 

Hujan oleh IBu Hannik dan para santri Pondok Pesantren Al-

Kautsar Durenan Trenggalek 

Pemaknaan yang dipercaya oleh iBu Hannik tentang amalan Qs. al-

Lahab sebagai penolak hujan ini awalnya semata-mata hanya mengikuti 

dan ngesto‟aken dawuhnya ibu nyai Dewi saja. Sebagai wujud ta‟dzim 

antara guru dan murid. Namun setelah mengamalkan dan merasakan 

manfaat dari pembacaan Qs. al-Lahab tersebut, iBu Hannik mencoba 

memaknai sendiri alasan dijadikannya Qs. al-Lahab sebagai amalan 

penolak hujan. 

Dia menjelaskan hasil pemaknaan pribadinya dalam wawancara 

yang penulis lakukan  sebagaimana berikut : 

“ya awalnya tidak sampai berfikir yang macam-macam, kemudian 
saya terfikir dalam ayat terakhir Qs. al-Lahab itu kan ada lafad fii 
jiidihaa hablun min masad. Lafad hablun itu kan artinya tali yang 

mengikat, jadi ya mungkin maksudnya tali itu mengikat awan yang 
menyebabkan hujan tersebut trus digulung sehingga hujan tidak jadi 

turun.” 

                                                                 
28

 Hasil Wawancara Abah Hasan. Pada tanggal 25 Juni 2019 
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Selain itu saat ditanya terkait manjur tidaknya pembacaan amalan 

Qs. al-Lahab sebagai penolak hujan, dia menjelaskan bahwa semua itu 

bergantung pada keyakinan masing-masing. Secara sederhana dia 

mengatakan “ya pokoke yakin, insya allah ya mandi” {ya pokoknya 

yakin insya allah (amalannya) manjur.29 

Sedangkan terkait jumlah bilangan bacaan yang Bu Hannik berikan 

kepada santri, dia menjelaskan bahwa awalnya Qs. al-Lahab memang 

cukup dibaca tujuh kali saja. Namun dalam amaliahan yang dilakukan 

oleh santri Al-kautsar Bu Hannik memberikan instruksi untuk dibaca 

sebanyak sebelas kali. Bu Hannik menjelaskan bahwa dia mendapat 

bilangan-bilangan bacaan yang digunakan amalan tersebut dari Gus 

Lik.30  

“ ya ne jumlah-jumlahe kuwi tak tentukan dewe. Biyen oleh dawuh 
songko Gus Lik Jamsaren, ne amalan kuwi paling ndak mocone peng pitu, 

sewelas, selikur trus sak menduwur. Krono ya ben tengah-tengah aku 
gawe sing sewelas. Kan ne tambah akeh bilangane tambah ndang mandi 
(manjur).”31 

Pemaknaan lain juga disampaikan oleh saudari Ly. Ly merupakan 

putri pertama Abah Hasan dan Bu Hannik. Menurut pengakuannya Ly 

pernah melakukan amalan Qs. al-lahab sebagai penolak hujan juga. Ly 

menjelaskan bahwasannya penggunaan Qs.al-Lahab sebagai penolak hujan 

ini memang belum ditemukan dalil sebagai landasan. Tidak seperti 

pembacaan Qs. al-Waqì ah yang memang fadhilah sebagai pembuka rizqi 

                                                                 
29

 Hasil wawancara dengan Bu Hannik. Pada tanggal 30 April 2019 
30

 Gus Lik memiliki nama lengkap KH. Douglas Toha Yahya. Dia merupakan pengasuh PP 

As Sa‟idiyyah yang beralamatkan di Jamsaren Kediri. 
31

 Hasil wawancara IBu Hannik. Pada Tanggal 30 April 2019 
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dijelaskan dalam berbagai kitab. Namun adanya amalan ini juga tidak bisa 

diragukan karena amalan tersebut diijazahkan oleh gurunya iBu Hannik, 

yang tentu dia tidak akan sembarangan. Ly mengatakan :  

“analoginya itu gini loh, kita pengen sesuatu trus kita berusaha 
dengan melakukan sesuatu yang pernah diketahui dari orang yang kita 
percaya, kemudian kita amalkan dengan yakin nah gusti Allah ngersakne 

mengabulkan permintaan kita lantara kita melakukan amalan tersebut, 
akhirnya dikabulkanlah yang awalnya mendung mau hujan jadi terang. 

Gitu!”.  
Lebih lanjut Ly mengatakan bahwa semuanya kembali pada 

keyakinan masing-masing. Jika si  pelaku itu yakin maka amalan tersebut 

akan kelihatan manfaatnya. Pembacaan Qs. al-Lahab merupakan bagian 

atau lantaran dalam proses ikhtiyar yang dilakukan. 32  

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan beberapa santri  al-

Kautsar yang turut serta melakukan amalan tersebut. Menurut santri 

pertama yang dalam penelitian ini sebut saja Hc. Saat ditanya apakah Hc 

percaya bahwa pembacaan Qs. al-Lahab bisa digunakan sebagai penolak 

hujan, ia menjawab “tidak”. Menurut Hc adanya pembacaan Qs. al-Lahab 

sebagai amalan tersebut merupakan bagian dari usaha dan doa agar diberi 

kelancaran. Namun jika saat kondisi cuaca sedang mendung kemudian 

dibacakan Qs. al-Lahab dan menjadi terang itu hanya sebuah kebetulan 

saja.33 

                                                                 
32

 Hasil wawancara dengan Ly. Dia merupakan putri pertama Abah Hasan dan IBu Hannik. 

Pada tanggal 23 Juni 2019 
33

 Hasil wawancara dengan salah seorang santri PP Alka berinisial Hc. Pada tanggal 01 Mei 

2019  
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Sedangkan menurut santri kedua sebut saja inisialnya Nn. Saat ditanya 

hal yang sama, Nn menjawab bahwa dia percaya jika Qs.al-Lahab bisa 

menolak hujan. Kepercayaan yang diyakini Nn adalah wujud dari 

keyakinan dan kepercayaannya terhadap Bu Hannik selaku gurunya. Nn 

mengungkapkan bahwa “ percoyolah mbak, wong ibuk ae percoyo trus 

diamalken dadi ya sebagai santri aku ya percoyo”{ percayalah mbak, 

(jika) ibuk saja percaya dan selalu mengamalkan itu sebagai santri ya saya 

mempercayainya juga.34 

Penulis melakukan survey dengan para santri yang mengetahui terkait 

amalan ini. Sebagian besar mereka mengaku bahwa belum pernah 

melakukan amalan Qs.al-Lahab sebagai penolak hujan untuk kepentingan 

pribadinya. Mereka juga mengatakan bahwa amalan tersebut hanya 

mereka lakukan saat di pondok saja. Di luar pondok mereka tidak pernah 

melakukannya. 

Selain membaca Qs. al-Lahab, dalam amaliahan yang dilakukan oleh 

santri Al-kautsar menjelang acara besar juga terdapat bacaan yang lain, 

yakni pembacaan Sholawat Nariyah dan ayat kursi. Kedua bacaan tersebut 

menurut Bu Hannik memiliki tujuan masing-masing. Adapun penjelasan 

lengkapnya sebagai berikut: 
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 Hasil wawancara dengan salah seorang santri PP Alka berinisial Nn. Pada tanggal 01 Mei 
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a. Sholawat Nariyah  

Pembacaan Sholawat Nariyah sendiri sebenarnya merupakan 

amaliahan rutin santri Al-Kautsar setiap minggunya. Bu Hannik 

menjelaskan bahwa dibacakannya Sholawat Nariyah bertujuan 

supaya acara y ang akan diselenggarakan diberikan kemudahan 

dalam proses persiapannya. Lebih lanjut Bu Hannik mengatakan “ 

ya ben digampangne rezekine, trus diparingi Buya karo umi‟ (KH. 

Ulin Nuha Arwani dan Ibu Nyai Nur Ismah Ulin Nuha)soho 

masyayikh sing dikarepne  saget rawuh.”35  

b. Ayat kursi  

Penggunaan ayat kursi sebagai wirid memang sangat masyhur 

dikalangan santri. Tak terkecuali juga di PP Alka. Bu Hannik 

menyertakan ayat kursi untuk dibaca dalam amaliahan santri Al-

Kautsar setiap menjelang perhelatan acara supaya acara yang akan 

diselenggarakan mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang 

buruk juga perlindungan dari orang-orang yang tak sepaham atau 

tak berkenan dengan acara tersebut. 

Terakhir Bu Hannik menjelaskan bahwa tujuan utama dari 

amaliahanyang dilaksanakan para santri tersebut adalah sebagai wujud 

ikhtiyar dalam bentuk doa kepada Allah SWT. Dalam redaksinya Bu 

Hannik mengatakan “ ya semuanya itu adalah bagian dari usaha agar acara 

                                                                 
35

 Hasil wawancara IBu Hannik. Pada tanggal 30 April 2019 



29 
 

 
 

yang akan diselenggarakan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Tak lupa juga agar acara tersebut berlimpah barokah dan mendapatkan 

ridho dari Allah SWT.” 

9. Pengalaman Para Pelaku Amalan 

Dalam cerita yang kami dapatkan dari Bu Hannik, dia menjelaskan 

bahwa pernah disuatu ketika saat sedang bepergian cuaca mendung gelap. 

Kemudian Bu Hannik membaca amalan Qs. al-Lahab tersebut lengkap 

dengan tawassulnya. Setelah mengulang-ulang bacaan al-Lahab tersebut 

menurut dia kondisi awan yang semula gelap berangsur-angsur terang. “ 

koyok-koyok no awane (mendung) disisehne” begitu kata Bu Hannik. 

Pengalaman yang sama dirasakan oleh salah seorang santri bernama 

Nimas. Dalam wawancara yang telah dilakukan, Nimas menjelaskan 

bahwa dia sering sekali menggunakan amalan al-Lahab ini dalam berbagai 

kesempatan. Pernah suatu ketika Nimas yang merupakan mahasiswi IAIN 

Tulungagung jurusan Pendidikan Agama Islam ini hendak pulang kuliah. 

Sampai ditengah jalan hujan turun sangat lebat, kemudian Nimas 

membaca Qs. al-Lahab dengan niat agar hujan segera reda. Setelah dibaca 

berulang-ulang kemudian hujan pun reda. Penulis sempat menanyakan 

“apakah dia yakin hujan reda karena dibacakan Qs. al-Lahab ?” lalu 

dengan mantap nimas menjawab “ sangat yakin, karena itu tidak saya 
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alami sekali dua kali saja. Hampir setiap kali saya menggunakan amalan 

tersebut saat terjebak hujan dan hampir semuanya manjur.”36  

Secara pribadi penulis juga pernah melakukan amalan Qs.al-Lahab 

sebagai penolak hujan ini. Saat itu ketika dalam perjalanan menuju 

kampus IAIN Tulungagung. Ditengah perjalanan hujan turun tapi belum 

terlalu deras. Kemudian penulis membaca Qs. al-Lahab lengkap dengan 

tawassulnya. Setelah berulang-ulang kali membacanya hujan justru turun 

semakin deras. Penulis sempat menceritakan pengalaman tersebut kepada 

Bu Hannik, kemudian Bu Hannik menjelaskan bahwa tidak manjurnya 

amalan yang penulis baca itu karena faktor kurang yakin atau menurut 

bahasa Bu Hannik “atine kurang manteng madep tenan”. 

Ada pula cerita yang disampaikan oleh santri berinisial Nn. Menurut 

Nn dalam beberapa acara yang sudah digelar di PP Alka, manfaat dari 

pembacaan amalan Qs. al-Lahab sebagai penolak hujan ini sangatlah 

terasa. Acara yang diselenggarakan selalu berjalan lancar dan tidak turun 

hujan. Nn mengimani bahwa semua itu merupakan hasil dari pembacaan 

amalan yang rutin dilaksanakan sebelumnya. Nn menambahkan pernah 

saat itu hari sedang berlangsung acara festival Sholawat al-Banjari di PP 

Alka. Acara tersebut dimulai sejak pagi, namun tiba-tiba cuaca mendung 

di sore harinya. Gerimis pun mulai turun, kemudian para santri serentak 

membaca amalan Qs. al-Lahab lengkap beserta bacaan pengiring lainnya. 

                                                                 
36

 Hasil wawancara Nimas Ayu Halila. Santri PP Alka yang sekaligus mahasiswa IAIN 

Tulungagung yang sering menggunakan amalan Qs. al-Lahab sebagai penolak hujan. pada tanggal 

30 Juni 2019 
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Tak selang berapa lama cuaca berangsur terang kembali dan gerimis pun 

reda.37 

B. ANALISA DATA 

Setelah memaparkan data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya 

penulis akan melakukan analisa terkait amalan yang digunakan di PP Al-

Kautsar khususnya tentang amalan Qs. al-Lahab sebagai penolak hujan. 

Analisa data ini tidak bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap amalan 

tersebut, tapi untuk melihat seberapa jauh teori dapat menangkap fenomena 

yang ada di masyarakat sehingga sesuatu yang kelihatannya tak rasional bisa 

diterima dalam keilmuwan.  

Untuk menemukan hasil analisa yang tepat, penulis melakukan analisa 

atas dua rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dengan 

menggunakan dua teori yang berbeda. Untuk mengupas terkait praktik 

pembacaan amalan, penulis menggunakan teori magic sebagai pisau 

analisanya. Sedangkan untuk memecahkan masalahh terkait pemaknaan yang 

dipahami oleh para pelaku amalan, penulis melakukan analisa dengan 

menggunakan teori antropologi dalam perspektif fenomenologi. Demi 

memudahkan hasil analisa yang telah dilakukan, penulis akan menjelaskan 

dalam dua sub.bab sebagai berikut : 

 

                                                                 
37

 Hasil wawancara dengan Nn. Santri Putri PP Al-kautsar yang juga pelaku amalan. Pada tanggal 

01 Mei 2019 
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1. Praktek Pengamalan Qs. Al-Lahab sebagai Penolak Hujan 

Menurut Teori James George Frazer 

Frazer memiliki teori magic yang bagi penulis dapat memudahkan 

untuk menganalisa dan memahami data temuan terkait praktik 

pembacaan amalan yang ada. Konsep teori magic yang diusung oleh 

Frazer memiliki skema seperti bagan dibawah ini :  

 

Bagan 4.2 teori Magic J.G Frazer 

Magic adalah kekuatan yang tak dapat dijelaskan secara logis-

matematis, namun dapat dijelaskan dengan menggunakan cara-cara 

pemahaman berdasarkan pengalaman langsung. Ritual Magic 

merupakan segala perbuatan manusia untuk mencapai suatu tujuan 

dengan melalui perantara kekuatan-kekuatan alam serta hal-hal ghaib 

Magic 

Law of 
Nature 

sympathetic 

influence 

Principles 

imitatif 

contagious  

practice 

spell mantra 

ri tua l 

magician 

taboo 
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untuk memecahkan masalahnya.38 Dalam penelitian ini magic 

diposisikan sebagai suatu keyakinan terhadap kekuatan alamiah dan 

kekuatan supranatural. Amalan yang diyakini oleh Bu Hannik dan 

santri Al-Kautsar merupakan bagian dari konsep kekuatan 

supranatural dalam sistem religi.  

Menurut kacamata Frazer religi berpedoman bahwa manusia 

dalam memecahkan masalah selalu menggunakan perantara akal dan 

ilmu pengetahuan. Padahal kita sama-sama tahu bahwa akal dan ilmu 

pengetahuan sangat terbatas. Untuk itu magic mencoba untuk 

memecahkan masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh akal dan ilmu 

pengetahuan. 

Sama halnya dengan penggunaan Qs. al-Lahab sebagai penolak 

hujan ini. Pelaku amalan menyadari bahwa kondisi alam berupa cuaca 

selalu berubah-ubah diluar kendali manusia. Perubahan kondisi cuaca 

tersebut dianggap dapat mengganggu kelancaran acara yang akan 

diselenggarakan. Tapi mereka menyadari bahwa ada keukatan lebih 

yang bisa mengendalikan cuaca tersebut, yakni Allah SWT. Untuk itu 

mereka mencari perlindungan kepada Tuhan dari kondisi cuaca yang 

mungkin saja datang disaat yang tidak diinginkan. 

Teori magic yang diusung oleh Frazer terdapat istilah Law of 

Nature. Practice amalan Qs. al-Lahab yang dilakukan oleh para santri 

                                                                 
38

 Nasruddin, “ Teori Munculnya Religi ( Tinjauan Anropologi Terhadap Unsur 

kepercayaan dalam Masyarakat)”, Jurnal Adabiyah, Vol.XIII, no. 1, (UIN Alauddin Makassar: 

2013), hal.58. 
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Al-Kautsar ini merupakan usaha untuk mempengaruhi (influence) 

alam dengan meminta perlindungan dari Allah SWT. Mereka 

meyakini bahwa Allah SWT memiliki kekuatan yang lebih besar 

untuk bisa mengendalikan alam sesuai yang mereka inginkan. Praktik-

praktik yang dilakukan dengan membaca amalan-amalan tersebut 

diatas merupakan cara mereka “merayu” Tuhan agar mendapatkan 

“simpati” dari-NYA. Mereka berharap dengan bacaan-bacaan yang 

diamalkan tadi Tuhan memberikan “simpati-Nya” sehingga mau 

mewujudkan apa yang diinginkan, yakni acara dapat berjalan lancar 

dan tidak turun hujan saat acara berlangsung. 

 Demi memudahkan analisa terhadap data yang telah diperoleh, 

penulis akan menjelaskan satu persatu prinsip-prinsip yang ada dalam 

teori magic sesuai data yang telah ditemukan.  

Principle, dalam teori magic Frazer menjelaskan agar rayuan 

manusia bisa mendapatkan simpati dari Tuhan maka dia harus 

melakukan amalan yang memiliki dua prinsip yakni “imitatif dan 

kontak”. Pertama, imitatif adalah the magic that connects things on 

the principle of similarity 39atau magic yang menghubungkan benda-

benda atas dasar prinsip persamaan. Dalam amalan Qs. al-Lahab ini 

Bu Hannik memang tidak mendapatkan dalil yang menjadi dasar 

penggunaan Qs. al-Lahab sebagai penolak hujan. Namun setelah 
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penulis melakukan pencarian di Google ada beberapa artikel yang 

membahas tentang “Fadhilah mengamalkan Qs. al-Lahab dalam 

kehidupan sehari-hari.” Dalam artikel yang penulis temukan 

disebutkan bahwa Qs. al-Lahab memiliki sepuluh keutamaan,40 yakni  

1. Membuat si  pembaca semakin takut untuk berbuat maksiat 

2. Membangun keluarga dalam ke-imanan 
3. Menahan hujan 

4. Menghadapi seseorang yang ditakuti 
5.  Mengetahui azab yang terkandung dalam Qs. al-Lahab 
6. Menjauhkan diri dari hidup penuh derita 

7. Tanda kekuasaan Allah SWT 
8. Pengingat untuk tidak mengganggu orang yang beriman 

9. Mengingatkan manusia jika harta tidak menyelamatkan dari 
siksa Allah SWT 

10. Ancaman neraka untuk kemewahan Dunia. 

Dari sepuluh keutamaan diatas tadi salah satunya menyebutkan 

bahwa Qs. al-Lahab bisa untuk menahan hujan. Meski tidak 

disebutkan sumber yang jelas darimana si penulis artikel tersebut 

mendapatkan pernyataan “menahan hujan” tapi penulis artikel tersebut 

menjelaskan bahwa Qs. al-Lahab bisa dibaca untuk menghentikan 

hujan meskipun cuaca sudah mendung. Pembacaan tersebut dilakukan 

saat ingin melangsungkan acara. Hal ini sebagaimana yang dilakukan 

oleh Bu Hannik dan santri al-Kautsar. Mereka melakukan amalan 

tersebut setiap kali akan menyelenggarakan acara-acara besar. 

Menurut pengakuan Bu Hannik karena dia mendapatkan ijazah ini 

bukan dari orang sembarangan yakni dari bunyai Dewi yang memang 

sudah terkenal memiliki banyak wirid-wirid, maka dia yakin bahwa 
                                                                 

40
 https://dalamislam-com.cdn.amproject.org diakses pada tanggal 03 Juli 2019. 
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sebenarnya ada dalil yang menjelaskan secara khusus terkait 

penggunaan Qs. al-Lahab sebagai penolak hujan tersebut. Penulis juga 

dalam pencarian dalil amalan ini menemukan praktik yang sama di PP 

Al-Lathifiyyah 1 Tambak Beras Jombang.41 Hal tersebut semakin 

menguatkan praduga penulis bahwa penggunaan Qs. al-Lahab sebagai 

penolak hujan ini memanglah memiliki sumber terpercaya dan bisa 

dipertanggung jawabkan. 

Selanjutnya prinsip yang kedua adalah contagious. Contagious 

/penularan/penyebaran ialah the magic of contact, wich connects 

things on the principle of attachment 42 maksudnya magis kontak yang 

menghubungkan dua hal atas dasar prinsip keterikatan. Dalam hal ini 

kontak yang dilakukan si pelaku amalan untuk merayu Tuhan yang 

pertama adalah dengan dibacakannya tawashul sebelum ritual 

dilaksanakan. Tawashul yang ditujukan kepada Nabi Muhammad 

SAW, dan para waliyullah  ini menurut Abah Hasan adalah bentuk 

kesadaran diri sebagai manusia yang masih kurang keimanannya 

untuk memohon barokah kepada orang-orang yang dianggap memiliki 

keimanan lebih dibanding manusia pada umumnya. Permohonan 

barokah ini bertujuan agar Allah SWT lebih mudah memberikan 

simpatiNya sehingga dapat mewujudkan apa yang diinginkan pelaku 
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 Hasil olah wawancara dengan salah satu santri pengurus PP Al-Lathifiyyah 1 Tambak 

Beras – Jombang.Pada Tanggal 25 Mei 2019 
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amalan.43 Analogi yang berhasil penulis tangkap dari penjelasan Abah 

Hasan adalah tawassul ini merupakan bentuk interaksi si pelaku 

amalan terhadap kekasih kekasih Allah SWT. mereka meyakini bahwa 

kekasih-kekasih Allah yang telah meninggal ini memiliki tempat yang 

lebih dekat dengan Tuhan, sehingga mereka meminta barokah 

(lantaran) agar apa yang mereka inginkan disampaikan kepada Tuhan. 

Selanjutnya ada kontak batin yang merupakan bagian terpenting agar 

amalan penolak hujan ini mujarab. Yakni sesuai yang dilakukan oleh 

Bu Hannik. Saat melakukan amalan ini hatinya harus yakin bahwa 

amalan yang dibaca ini mampu menunda atau menghentikan turunnya 

hujan. Bentuk keyakinan tersebut dibarengi dengan pandangan yang 

mantap menatap ke arah langit.  

Setelah menjelaskan tentang dua prinsip utama dalam teori 

magic, selanjutnya dalam pelaksanaannya tentu ada praktik-praktik 

yang harus dilakukan oleh pelaku amalan tersebut. Konsep Practice 

dalam teori magic yang diusung oleh Frazer memiliki 3 hal. Pertama, 

spell mantra. berarti praktik pembacaan doa-doa. Mantra adalah 

bunyi, suku kata, kata, atau sekumpulan kata-kata yang dianggap 

mampu "menciptakan perubahan" (misalnya, perubahan spiritual). 44  

Dalam penelitian ini ada dua jenis spell mantra. Pertama, adalah 

jika amalan ini digunakan untuk kepentingan diri sendiri maka yang 
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 Hasil olah wawancara dengan Abah Hasan.pada tanggal 25 Juni 2019. 
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 Ening Herniti, “Kepercayaan Masyarakat Jawa terhadap Santet, Wangsit, dan Roh 
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dibaca hanyalah Qs. Al-Faa>tihah 3kali masing-masing ditujukan 

kepada nabi Muhammad SAW, Syech Abdul Qodir al-Jaelani, dan 

Syech Baha‟uddin an-Naqsabandy. Bacaan Fa>tihah tersebut kemudian 

dinamakan tawassul. Kemudian membaca Qs.al-Lahab sebanyak-

banyaknya yang setiap sampai ayat terahir diulang tujuh kali tanpa 

bernafas.  

Sedangkan jika amalan ini digunakan dalam skala besar 

maksudnya kepentingan yang mencakup banyak orang seperti akan 

menghelat sebuah acara maka spell mantra yang digunakan adalah 

tawassul membaca  surat al-Fa>tihah tujuh kali. Kemudian membaca 

Sholawat Nariyah sebanyak 4444 bacaan dibagi jumlah santri yang 

mengikuti kegiatan dan membaca do‟a ba‟dha Sholawat Nariyah. 

Kemudian membaca ayat kursi sebelas kali yang setiap sampai lafadz 

wala> ya‟u >duhu > hifz}uhuma> wahuwa al-„aliyy al-„az}i>m diulang tujuh 

kali. Terakhir membaca Qs. al-Lahab sebanyak sebelas kali dan setiap 

sampai pada ayat terakhir diulang tujuh kali tanpa bernafas. Jadi 

dalam amalan ini yang menjadi spell mantra utama sebenarnya adalah 

pembacaan Qs.al-Lahab tersebut khususnya ayat terakhir dari al-

Lahab yang setiap mengamalkan harus dibaca berulang-ulang. 

Kedua, ritual. Ritual merupakan rangkaian prosesi yang 

dilakukan oleh santri al-Kautsar atau sesuai yang diiinstruksikan oleh 

Bu Hannik. Terdapat dua versi ritual yang bisa dilakukan untuk 
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pengamalan Qs. al-lahab sebagai penolak hujan. pertama jika amalan 

ini digunakan untuk kepentingan pribadi maka si pelaku amalan hanya 

perlu melakukan ritual sebagaimana berikut :  

a. Membaca Tawassul kepada Nabi Muhammad SAW, Syech 

Abdul Qodir al-Jaelani, Syech Baha‟uddin an-Naqsabandy. 

b. Membaca Qs. al-Lahab sebanyak-banyaknya dan sampai di ayat 

terakhir diulang 7 kali tanpa bernafas sambil menatap ke arah 

langit. 

Selanjutnya ritual yang dilakukan secara berjama‟ah untuk 

kepentingan bersama. Misalnya seperti yang sudah menjadi tradisi di 

PP Alka bahwa setiap akan mengadakan acara besar maka santri al-

Kautsar akan melakukan pembacaan amalan ini secara berjama‟ah. 

Bacaan-bacaan yang dibaca dalam ritual jenis ini seperti yang telah 

tertera dalam spell mantra diatas. Pembacaan amalan dilaksanakan 

mulai satu bulan sebelum hari diselenggarakannya acara. Puncak dari 

amalan jenis ini dilaksanakan satu malam sebelumhari-H. Ritual 

puncak tersebut adalah penyebaran air dan garam yang telah 

dibacakan spell mantra keseluruh lokasi acara. Ritual ini dipimpin 

oleh Bu Hannik selaku pengasuh dan pemberi ijazah kepada santri al-

Kautsar serta diikuti oleh santri yang terlibat sebagai wisudawan 

dalam acara yang akan diselenggarakan. Unsur selanjutnya adalah 

magician. Frazer mendefiniskannya “Magician is the person who can 
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claim mastery of its techniques”,45. Ia memaknai magician sebagai 

orang yang mengklaim bahwa dirinya menguasai tehnik magis, 

dimana dalam hal ini biasanya mereka merupakan seorang pemuka 

komunitas tersebut. Namun tidak semua magician harus seorang 

pemuka komunitas, siapapun yang bisa mempengaruhi alam bisa 

dinamakan magician .46  

Dalam penelitian ini yang berlaku sebagai magician adalah Bu 

Hannik. Dikarenakan Bu Hannik adalah pengasuh sekaligus orang 

yang pertama mendapat ijazah dari bunyai Dewi sebelum kemudian 

memberikannya kepada santri Al-Kautsar. Bu Hannik juga yang 

paham betul tentang maksud dan tujuan setiap bacaan yang digunakan 

dalam amalan Qs. al-Lahab sebagai penolak hujan ini lengkap beserta 

maksud dari jumlah bilangan bacaannya. 

Berlaku pula sebagai magician  adalah santri PP Alka yang 

ditunjuk sebagai imam dalam pelaksanaan amalan rutin. Penunjukan 

salah satu santri ini sesuai instruksi dari pengasuh dan terjadwal oleh 

pengurus pondok. Karena dalam pelaksanaan ritualnya amalan ini 

dibaca secara bersama-sama oleh seluruh santri PP Alka . 

Unsur selanjutnya dalam teori magic adalah Taboo. Menurut 

pandangan Frazer taboo adalah sacred prohibition meant as life 

preservers for soul atau beberapa larangan sakral yang bertujuan 
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melindungi jiwa. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka yang 

dimaksud taboo adalah larangan sakral yang tidak boleh dilakukan 

dalam ritual karena dianggap menghambat tercapainya sesuatu yang 

diharapkan.  

Dalam penelitian ini yang menjadi taboo sesuai dengan penuturan 

mbak Zuhro‟ adalah ketika dalam melaksanakan ritual puncak yakni 

penyebaran air dan garam yang telah dibacakan amalan-amalan 

sebelumnya para santri yang mengikuti ritual penyebaran air dan 

garam ini tidak boleh berbicara apapun. Bentuk bicaranya baik dalam 

hati maupun diungkapkan sama-sama terlarang. Sebagai antisipasi 

agar tidak ada santri yang melanggar larangan ini, Bu Hannik 

meminta para santri yang mengikuti ritual untuk selalu membaca 

sholawat Nabi. Larangan ini dikarenakan dapat mengganggu 

kekhusyu‟an ritual yang dilaksanakan sehingga proses merayu Tuhan 

menjadi terhambat.47 

Dari semua praktik-praktik diatas tadi merupakan contoh 

bagaimana manusia berusaha “merayu” Tuhan dengan cara 

mempengaruhi lewat bacaan-bacaan dalam kitab sucinya yang 

diyakini dapat menghadirkan “simpati” sehingga Tuhan berkenan 

mewujudkan apa yang mereka inginkan. Bentuk keyakinan inilah 

yang sebenarnya membuat harapan mereka terkabul.  
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 Hasil olah wawancara dengan mbak Zuhro‟. Pada tanggal 03 Mei 2019. 



42 
 

 
 

2. Pemaknaan Para Pelaku Amalan Menurut Perspektif Fenomenologi 

– Ahimsa Putra 

Setelah memaparkan hasil temuan data terkait pembacaan amalan Qs. 

al-Lahab sebagai penolak hujan yang dilakukan oleh Bu Hannik dan santri 

al-Kautsar, selanjutnya penulis akan memaparkan bagaimana teori 

Antropologi dengan kacamata fenomenologi menjawab terkait pemaknaan 

yang dipahami oleh si pelaku amalan.  

Dalam fenomenologi dijelaskan bahwa manusia memiliki “kesadaran” 

terhadap apa yang dilakukan. Hal itu pula yang dirasakan oleh Bu Hannik 

dan santri Al-Kautsar ketika melakukan amalan Qs. al-Lahab sebagai 

penolak hujan. Kesadaran Bu Hannik terkait amalan ini karena menilai bu 

nyai Dewi sebagai pemberi ijazah merupakan orang „alim yang bisa 

dipertanggung jawabkan dawuhnya. Sedangkan kesadaran santri PP Alka 

dalam melaksanakan amalan ini karena adanya interaksi antara Bu Hannik 

dengan salah seorang santri yang pertama kali diberi mandat 

menyampaikan kepada santri yang lain untuk melaksanakan ritual amalan 

ini. 

Dari interaksi-interaksi yang terajadi antara Bu Hannik dengan bu nyai 

Dewi, kemudian Bu Hannik kepada salah satu santri lalu santri tersebut 

menyampaikan kepada santri yang lain terdapat adanya intersubjektivitas 

atau interaksi antar sesama yang dalam istilah fenomenologi disebut 
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interpretasi.48 Kemudian dari interpretasi inilah muncul adanya pemaknaan 

tentang amalan Qs. al-Lahab sebagai penolak hujan dari Bu Hannik dan 

santri Al-Kautsar. 

Dari asumsi Heddy di atas maka nantinya dalam memahami suatu 

fenomena sosial bisa dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu ideational, 

behavioral, dan material. Untuk memudahkan dalam memahami masing-

masing aspek penulis akan menjelaskan satu persatu dari ketiga aspek 

tersebut sesuai data yang ditemukan. 

Aspek pertama adalah ideational. Aspek ini mengandung pemahaman 

yang berkenaan dengan hal yang diinginkan santri dalam berinteraksi 

dengan al-Qur‟an. Baik pengasuh dan santri Al-kautsar sama-sama 

meyakini bahwa al-Qur‟an merupakan sarana komunikasi terbaik dalam 

mendekatkan diri pada Tuhan. Selain itu mereka juga mengimani bahwa 

al-Qur‟an bisa menjadi pelindung dari segala bahaya apapun termasuk dari 

bahaya alam sehingga mereka tidak ada keraguan dalam menggunakan 

ayat-ayat atau surat tertentu sebagai sarana perlindungan. Dalam hal ini 

abah Hasan menjelaskan al-Qur‟an memiliki banyak keistimewaan yang 

dapat digunakan untuk apa saja termasuk untuk wirid. Kendati abah Hasan 

sendiri tidak mempercayai penggunaan Qs. al-Lahab sebagai amalan 
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penolak hujan namun dia juga tidak menyalahkan dan menampik 

kemanfaatan dari amalan tersebut.49 

Pemahaman lain terkait digunakannya Qs. al-Lahab sebagai penolak 

hujan ini diungkapkan oleh Ly. Dalam wawancaranya Ly menjelaskan 

bahwa adanya amalan ini sebagai bentuk ikhtiyar kita sebagai manusia 

yang tidak bisa mengendalikan alam untuk merayu Tuhan sebagai 

penguasa alam agar apa yang diingikan terkabulkan. Dan adanya amalan 

ini didapat dari seseorang yang tidak diragukan ke‟alim-annya karena 

bunyai Dewi merupakan salah satu guru dari Bu Hannik dan Bu Hannik 

adalah ibu sekaligus guru dari Ly sehingga tidak ada keraguan untuk 

mempercayai dan ikut melaksanakan amalan itu. 50 

Pemahaman senada diungkapkan oleh Bu Hannik juga, saat diberi 

ijazah dia tidak menanyakan lebih lanjut untuk mencari tahu alasan kenapa 

al-Lahab bisa digunakan sebagai amalan penolak hujan karena Bu Hannik 

sudah yakin bahwa apa yang diutarakan bunyai Dewi itu pasti memiliki 

dasar yang tidak ngawur. Pemahaman lain yang Bu Hannik ungkapkan 

adalah dia menganalogikan lafad “Hablun” berarti tali yang melilit itu 

sebagai sebuah dasar kenapa al-Lahab khususnya ayat terakhir bisa 

menangkal hujan. Menurut penuturan dia tali itu seolah melilit awan yang 

mendung kemudian awan tersebut jadi tergulung atau tersingkap hingga 

akhirnya awan mendung tadi tidak bisa menurunkan hujan. 
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Pemahaman selanjutnya adalah dari santri Al-kautsar yang juga 

melakukan amalan tersebut. Mereka meyakini kemanjuran dari amalan ini 

bahkan sampai menggunakan secara pribadi sebagai wujud keyakinan atas 

dawuh Bu Hannik sebagai gurunya. 

Aspek yang kedua adalah aspek behavioral. Aspek ini merupakan 

konsekuensi atas aspek ideational. Maksudnya setelah mereka meyakini 

bahwa al-Qur‟an juga sebagai sarana meminta perlindungan Tuhan, maka 

selanjutnya mereka mengamalkan salah satu surat dalam al-Qur‟an untuk 

menjadi jembatan dikabulkannya apa yang mereka inginkan. Dalam hal ini 

surat yang digunakan adalah Qs. al-Lahab. Atas pemaknaan yang telah 

diyakini oleh Bu Hannik tadi kemudian Bu Hannik memberikan instruksi 

kepada santri al-Kautsar untuk mengamalkan Qs. al-Lahab beserta bacaan 

pengiring lainnya sebagai lantaran memohon perlindungan dan kesuksesan 

setiap kali PP Alka akan menghelat acara besar.  

Aspek ketiga adalah aspek material. Aspek ini merupakan sebuah 

simbol yang digunakan dalam ritual amalan. Di PP Alka bentuk material 

yang digunakan dalam amalan adalah batu, air dan garam. Batu digunakan 

untukmenghitung bilangan bacaan. Sedangkan air dan garam menurut 

penuturan mbak Zuhro‟ digunakan sebagai material khusus yang diberikan 

bacaan-bacaan ritual yang nantinya air serta garam tadi disebarkan 

keseluruh area lokasi acara sebagai pager perlindungan.51 
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Untuk mempermudah dalam memahami hasil analisa yang dilakukan, berikut ini 

penulis membuat tabel berdasarkan tiga aspek yang terdapat dalam perspektif 

fenomenologi beserta paparan datanya.

                                                       Bagan 4.4 Hasil Analisa Data 

Aspek Ideational 

•wujud keyakinan Bu Hannik kepada 
bunyai  Dewi . meskipun belum 
menemukan dal i l  yang relevan, 
keyakinan i tu cukup membuat dia  
percaya. 

•pemaknaan pribadi  Bu Hannik 
tentang lafadz "Hablun" dalam ayat 
terakhir suratal-Lahab memberikan 
keyakinan lebih dia  unuk 
memberikan i jazah amalan ini  
kepada para  santri . 

•bentuk keyakinan pengasuh dan 
santri al-Kautsar terhadap fadhilah 
a l -Qur'an yang bisa  digunakan 
sebagai  sarana perl indungan. 

•bentuk keyakinan para  santri  
terhadap dawuh gurunya. 

Aspek Behavioral 

•baik Bu Hannik maupun para  
santri PP Alka kerap melakukan 
amalan Qs. a l-Lahab setiap ka l i  
cuaca mendung atau saat 
terjebak hujan 

•menerapkan amalan ini  rutin 
setiap ka l i  PP Alka  hendak 
menghelat acara  besar. 

Aspek Material 

•batu : sebagai penhitung bacaan 
sholawat Nariyah 

•Air dan garam sebagai  sarana 
atau wadahyang dianalogikan 
menampung bacaa -bacaan 
amalan selama satu bulan. yang 
selanjutnya a i r dan garam ini  
di jadikan simbol  perl indungan  
dengan cara  disebarkan 
keseluruh penjuru lokas i  acara. 


