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1. KonsonanTunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 
 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa‟ Ts Ts ث

 Jim J Je ج

 Ha H Ha (dengan garis di ح

bawah) 
 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Dza Zha ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad Sh Es ص

 Dad Dl De ض

 Ta ṭ Te (dengan titik ط

dibawah) 
 Za Zh Zet ظ

 Ain „ Apostrof kebalik„ ع

 Gain Gh Ge غ
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 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ᾿ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda 

(᾿) 

2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab , seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat translitrasinya sebagai 

berikut : 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fathah A A ا

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ا
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya menggunakan harokat 

dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 

 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan tanda Nama 

 Fathah dan alif .....ا / ى
atau ya 

Â a dan macron di 
atas 

 Kasrah dan ya Î i dan macron di .... .ي
atas 

 Dlammah dan wau Û u dan macron di .... .و
atas 
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ABSTRAK 

Mohammad Zakaria Drajat, 2021: Pembacaan Ayat-ayat Al-Qur’an untuk  

Tenaga Dalam di Perguruan Tenaga Dalam Karomah Asmaul Husna, 

Desa Sidopekso, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. (Studi 

Living al- Qur’an), 

 

Penelitian ini berawal dari adannya kebiasaan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh Perguruan Tenaga Dalam Karomah Asmaul Husna, bahwasanya 

setiap manusia itu memiliki kekuatan supranatural jika dipadukan kekuatan 

tersebut dengan ayat-ayat al-Qur‟an yang kita percayai bahwasanya al-Qur‟an 

memiliki sejuta kemanfaatan sehingga yang memiliki ilmu supranatural tersebut 

dapat menggunakan dengan baik seperti mengobati orang dari sihir, menjadikan 

pertahanan diri dll. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Apa saja 

ayat-ayat yang dibaca untuk tenaga dalam di perguruan Karomah AsmaulHusna?; 

Bgaimana praktek pembacaan ayat-ayat Al-Quran untuk tenaga dalam di 

perguruan tenaga dalam Karomah asmaul Husna?; (3) Bagaimana makna objektif 

dan ekspresif pembacaan ayat-ayat Al-Qur‟an perguruan tenaga dalam Karomah 

Asmaul Husna?. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

fenomenologi dan teori tindakan sosial Max Weber. Data dalam penelitian ini 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ayat-ayat yang dibaca untuk 

tenaga dalam di perguruan Karomah Asmaul Husna adalah adalah ayat-ayat yang 

berisi atau mengandung makna keesaan Allah seperti ayat Kursyi, ayat Surat al- 

A‟raf, ayat Surat al-kahfi dan beberapa ayat yang tercantum di dalam penelitian 

ini. (2) Praktek pembacaan ayat-ayat Al-Quran untuk tenaga dalam di perguruan 

tenaga  dalam  Karomah  asmaul  Husna  adalah  pembacaan  ayat-ayat  al-Qur‟an 

dilakukan setelah sholat isya‟, dalam prosesi pembacaan ini diperkenankan 

terlebih dahulu berwudhu bagi yang batal kesuciannya. Pembacaan ini dipimpin 

langsung oleh Gus Ali sebagai pimpinan perguruan, selama prosesi berjalan 

jamaah hanya mengikuti apa yang di lantunkan oleh Gus Ali. Posisi mereka dalam 

prosesi pembacaan ini terkadang melingkar terkadang juga berbaris di belakang 

pemimpin yang membaca ayat-ayat. (3) Makna objektif dan ekspresif pembacaan 

ayat-ayat Al-Qur‟an perguruan tenaga dalam Karomah Asmaul Husna dalam hasil 

wawancara perguruan tenaga dalam Karomah Asmaul Husna, tidak sedikit dari 

mereka yang memahami bagaimana mengamalkan ayat-ayat al-qur‟an. Disisi lain 

ada juga yang menganggap bahwa pembacaan ayat-ayat al-Qur‟an tenaga dalam 

hanya sebagai rutinitas untuk meneguhkan dan merbersihkan hati bukan amalan 

untuk tenaga dalam. 

 

Kata kunci: Living al-Qur’an, Tenaga Dalam, Karomah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Al-Qur'an adalah kalamullah yang diwahyukan untuk menyelamatkan 

individu dari kesehatan tentang keselamatan dan membimbing individu dijalur 

yang benar.
1
 Alquran merupakan kajian dan yang tidak pernah dilakukan , 

meskipun telah dibaca berulang ulang, sehingga untuk mendapatkan 

petunjuknya ummat islam berlomba lomba uintuk mempelajari dan 

mengamalkan ajaran islam dalam kehidupan mereka.
2
 

Makna unik alquran dan tanda tandanya dalam kehidupan sehari hari 

adalah perkembangan atau karakter masyarakat yang komprehensif, biasanya 

dibedakan dari antropolog yang ketat dan sosial yang ketat. Dikatakan, di 

indonesia kekhasan ini belum banyak perhatian dari pakar di perguruan tinggi 

islam swasta maupun negri. Karena dalam ujian agama islam diperguruan 

tinggi, focus kajiannya bukan hanya alquran yang diperoleh, dideskripsikan 

dan digunakan oleh suatu daerah atau masyarakat umum dalam sehari hari.
3
 

Al-Bara' berkata: seorang sahabat membaca Surat al-Kahfi dan di 

sampingnya ada seekor kuda yang ditambatkan dengan tali panjang. 

Tiba-tiba awan menaungi dia, lalu berbalik dan mendekat sehingga 

kuda itu menghindarinya. Di pagi hari, teman itu datang kepada Nabi 

dan menceritakan apa yang telah terjadi. Dia berkata, "Sakinnah 

(ketenangan) yang turun karena bacaan Al-Qur'an. (HR. Muslim).
4 

 
                                                     
1 Manna Khalil Al-Qhattan, Mabahis fi Ulumil Qur’an, terj. Muzdakkir AS 

(Jakarta:Litera AntarNusa, 2007), hal.1. 
2 Muhammad Ali al-Birgawi, Tarekat Muhammad:Pesona Moral dan Spiritual Sang Rasul, terj. 

Ahmad Syamsu Rizal, (Jakarta:PT. Ikrar Mandiri abadi, 2008), hal. 17. 
3 Aksin Wijaya, Arah Baru Studi Ulumul al-Qur’an: Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena 

Budaya (Yogyakarta:PustakaaPelajar, 2009), hal. 1. 
4 Ahmad Ali, Buku Besar ShahihAl Bukhari & Muslim, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013), hal. 

196. 



2  

 

Saat ini kaum muslim mengaplikasikan kecintaannya terhadap islam 

dengan kemampuan masing masing namun permasalahannya banyak diantara 

mereka yang masih menyalahkan pihak lain, sebagian mereka masih 

menganggap orang yang mampu menyembuhkan penyakit santet, letrek, guna 

guna, memiliki kelebihan kebal bacok dan sebagainya masih dikatakan 

sebagai dukun.
5
 

kategori dukun bukan seperti yang disebutkan diatas tetapi lebih 

kepada mengamalkan mantra kejawen atau yang non islami, sekarang beda 

dengan dulu para kiyai saat ini sudah sangat sedikit yang memiliki keahlian 

diatas, mereka hanya mengaji dan mengetahui fadilah ayat kursi mampu 

mengusir jin, tapi belum bisa mengmalkan fadilah ayat itu, sehingga 

berubalah cara pandang masyarakat umum bahwa yang mampu demikian 

adalah dukun, padahal dukun mereka yang mampu ngusir santet, kebal bacok 

tapi berangkat dari amalan mantra jawa bersekutu dengan jin dan semacamnya 

tidak menggunakan ayat ayat atau doa dari para ulama terdahulu, sehingga 

imbasnya kita yang kebal bacok, punya tenaga dalam, mampu mengusir jin 

dianggap sesat padahal yang kita baca dan amalkan adalah ayat alquran dan 

doa paraulama. 

ُُرر  نو   ناْلُقررْآ مننَواْلُقررْآ منزلرر   ْْ رروِآتنَز َُ َْ ناْل ررَ نِِ علرررنَسُورر  نىنهللاررلرنىنَعَلَْررِ نَووررلينَوُْ
ْذُك سن َْ ةناالنامنلبعضهونَفِضََلةنالذّكآنوفضَلةناْل َْ ناْلَفِضََلةنَواْلَعَظ ََلمنكلَهونزسُ يةنِِ َْ نزعىنناْل ِِ

ْذُك سنِفََهونجَل نىنترَن َْ ْآِوّينِِلَمناْل ُْ َعوََلنوعظُْ نَوهللِارَفوت نفوجُْعرفنِفََهرونفضرَلُومنزثلن يَةناْل
َُّةناْلْفَّوسنَوَلََْسنللْذك سن ْذُك سنولبعضهونَفِضََلةنالذّكآنَفحسبنزثلنق َْ َفِضََلةنالذّكآنوفضَلةناْل
نالعظْرةنَواْلفضرلناَلنتَفروو ن رَفو نكلَهرونزسرُ يةنِِ ُِّ ريناْلْفَّروسنوََكرَذِلَْلناِْلَْءَرولنَوال ِفََهونفضرلنْو

                                                     
5 Gus Ali. Wawancara 
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 َلَهوبَن
“Alquran diturunkan kepada rasulullah saw yang terrtulis di beberapa 

lembaran . ayat alquran dalam segi pemaknaan lafadznya memilki fadhilah 

dan keagungan yang sama kecuali beberapa ayat, semisal ayat kursi karena 

yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah keagungan Allah, sifat sifat 

Allah sehingga didalamnya terkumpul 2 keistimewaan yaitu istimewa atau 

fadhilah bagi yang membaca atau mengingat juga istimewa (allah) sebagai 

dzat yang diingat. Ini berbeda dengan ayat ayat lain yang hanya memilki 

keistimewaan bagi yang membaca bukan isi dalam ayatnya karena 

menceritakan orang kafir misal.” 

 

Inilah salah satu pendapat ulama bahwa ayat ayat alquran ada yang 

memiliki fadilah tertentu, dalam satu sisi bersifat ilmilah tapi juga ada manfaat 

khusus bagi orang yang rajin membacanya, sama halnya dengan membaca 

basmalah jika nabi atau sahabat atau wali yang baca penyakit apapun akan 

tersembuhkan tapi kalau yang membaca orang biasa akan sulit 

menyembuhkan penyakit, walaupun cerita yang masyhur bahwa dengan 

membaca ayat kursi setan akan pergi tapi nggak semua orang bisa mengusir 

setan ditubuh orang yang kerasukan karena hasil tirakat dan menyatu dengan 

apa yangdibacanya. 

Jadi persoalannya adalah saat ini orang biasa yang mampu megusir jin, 

menolak santet dan semacamnya yang berhubungan dengan hal gaib akan 

disebut dukun walaupun bacaan yang ia baca merupakan ayat ayat alquran 

dan doa para ulama, begitupun sebaliknya seandainya para kyai atau orang 

yang terlihat religius dan agamawan yang sama kemampuannya dengan orang 

yang saya sebutkan diatas tapi bacaannya adalah mantra kejawen yang pada 

intinya tidak membaca ayat ayat Alquran maka tidak disebut dukun. 
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Menurut ilmu kuno tentang kejawen, seseorang yang hendak memiliki 

ilmu daya kesaktian “linuwih” (supra), termasuk imu trawangan dan meraga 

sukma, diperlukan membersihkan jiwanya dengan jalan : puasa biasa 

(makannya setiap jam 12 malam) selama 40 hari, kemudian dilanjutkan puasa 

ngerowot (hanya boleh makan umbi umbian rebus) 40 hari, terus puasa mutih 

(hanya  makan nasi putih dan air putih saja), lalu kungkum (merendam diri di 

air sungai) 7 hari berturut turut dan terakhir pati geni 7 hari 7 malam. Pati geni 

adalah laku terberat, karena harus berada di kamar gelap tanpa lampu, tidak 

makan, tidak minum, tidak boleh tidur.
6
 Sebanarnya bukan hanya ini, ada 

banyak tambahan ala kejawen seperti ritual ritual dengan sesajen diletakkan 

ditempat tertentu, bertapa di tempat tertentu sambil baca mantra. 

Dari paparan di atas hal ini seharusnya tidak terjadi di zaman modern 

ini, sehingga pentinglah penelitian (studi living quran) di tenaga dalam KAH 

yang disana membaca ayat ayat alquran untuk tenaga dalam yang nantinya 

bisa menangkal jin, santet, dan semacamnya agar bisa membedakan dan 

mengetahui antara orang yang benar benar membaca ayat ayat Alquran 

sekaligus menjadikannya wiridan atau dzikiran guna mengusir jin dan 

semacamnya. 

B. FokusPenelitian 

1. Apa saja ayat ayat yang dibaca untuk tenaga dalam di perguruan Karamah 

Asmaul Husna? 

2. Bagaimana praktek pembacaan ayat ayat Alquran untuk tenaga dalam di 

                                                     
6 Labiz mz, ilmu trawangan meraga sukma,( bintang usaha jaya surabaya), hal. 24 
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perguruan tenaga dalam Karamah AsmaulHusna? 

3. Bagaimana Makna Objektif dan Ekspresif Pembacaan Ayat-ayat Al- 

Qur’an Perguruan Tenaga Karamah Asmaul Husna? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan ayat ayat yang dibaca untuk tenaga dalam di 

perguruan Karamah Asmaul Husna. 

2. Untuk mendeskripsikan praktek pembacaan ayat ayat Alquran untuk 

tenaga dalam di perguruan tenaga dalam Karamah AsmaulHusna. 

3. Untuk mendeskripsikan Makna Objektif dan Ekspresif Pembacaan Ayat-

ayat Al-Qur’an Perguruan Tenaga Karamah Asmaul Husna. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi 

pengetahuan mengenai living Al Qur’an, bagi IAIN Jember, masyarakat, 

khususnya bagi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Pembacaan 

Ayat-ayat Alquran untuk Tenaga Dalam di KAH (Karamah Asmaul 

Husna), Desa Sideopekso,Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. 

Dalam hal ini dengan adanya teori tindakan sosial dan juga 

kerangka teori yang digagas oleh Max Weber, membantu untuk 

membedah, memperrmudah serta mampu mengungkap suatu 

permasalahan dalam penelitian. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Dengan mengkaji masalah ini, maka akan membangun inspirasi 

minat, dan menambah pemahaman dan informasi dalam penyelidikan 

al-qur'an yang hidup terhadap bacaan bagian-bagiannya. Al Quran 

untuk Ahli Interior di KAH (Karamah Asmaul Husna),Desa 

Sideopekso, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. 

b. Bagi Instansi 

Bagi yayasan IAIN Jember, khususnya Staf Ushuluddin, Adab dan 

Humaniora, hasil penelitian ini diandalkan untuk menambah referensi 

keilmuan dan menambah ragam kajian al-Qur'an hidup yang luas. 

c. Bagi Masyarakat 

Diharapkan menambah wawasan baru dalam keilmuan al- Qur’an, 

khususnya bidang living al-Quran tentang Pembacaan Ayat- ayat 

Alquran untuk Tenaga Dalam di KAH (Karamah Asmaul Husna), 

Desa Sideopekso,Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. 

E. Definisi Istilah 

1. Al-Qur’an 

Qur’an adalah bentuk masdar dari kata Qara’a yang berarti 

mengumpulkan dan menghimpun. Qur’an merupakan nama yang 

dikhususkan bagi kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

Nama yang diberikan digunakan untuk seluruh elemen al-Qur’an secara 

keseluruhan, sehingga bila terdapat seseorang yang membaca bagian 
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lafadz atau ayatnya, tetaplah disebut dengan membaca al-Qur’an.
11 

Ulama 

sepakat bahwa definisi yang sesuai untuk al-Qur’an merupakan kalam atau 

firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW, ketika 

membacanya merupakan suatu ibadah. 

2. Tenaga Dalam 

Adalah kekuaatan rohani atau batin yang biasanya muncul dibawah 

alam sadar. 

F. Sitematika Pembahasan 

Sesuai aturan untuk menyusun makalah logis, sehingga percakapan 

pemeriksaan dapat diperkenalkan dengan cara yang disengaja, eksplorasi ini 

diisolasi menjadi tiga bagian, Presentasi, konten dan percakapan. Dengan 

kesengajaan yang menyertainya. Bagian I menggambarkan dasar-dasar 

eksplorasi yang memuat tentang pertentangan dan makna pemeriksaan ini, 

rencana masalah, sasaran dan keuntungan eksplorasi, 

Bagian I, teknik penelitian dan percakapan yang disengaja. 

Bagian II berisi audit tertulis yang terdiri dari dua bagian, khususnya 

pemeriksaan masa lalu dan investigasi hipotetis. Penyelidikan masa lalu akan 

menggambarkan karya-karya yang berhubungan dengan penyelidikan hidup 

al-Quran. 

Bagian III berisi strategi penelitian termasuk pendekatan dan jenis 

penelitian, bidang penelitian, subjek penelitian, prosedur pengumpulan 

informasi, kemudian, pada saat itu, penyelidikan informasi. 
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Bagian IV memuat tayangan dan pemeriksaan informasi termasuk 

gambar benda eksplorasi, tayangan informasi dan investigasi serta percakapan 

penemuan. 

Bagian V adalah bagian terakhir dari penyusunan teori. Bagian ini 

terdiri dari akhir dan ide diikuti dengan komentar penutup, katalog, suplemen 

dan riwayat hidup program pendidikan. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Analis tidak cepat melihat penggunaan refrein Al-Qur'an dalam 

kehidupan sehari-hari, baik sebagai proposal maupun buku harian. 

Dari penulisan survai yang dilakukan sehubungan dengan penyusunan 

laporan penelitian tentang Pembacaan Syair Al-Quran Bagi Buruh Dalam di 

KAH (Karamah Asmaul Husna), Kota Sideopekso, Kawasan Kraksaan, Rezim 

Probolinggo. (Investigasi Living Al-Quran) menunjukkan bahwa tulisan yang 

berhubungan dengan masalah ini sangat dibatasi. Beberapa karya sastra 

khusus diperoleh, mengingat Samsudi untuk komposisinya "Perenungan dan 

kekuatan internal sejauh ilmu otak agama." memberikan banyak data tentang 

contoh-contoh keanekaragaman daerah setempat. Dinyatakan bahwa 

intervensi dan energi batin adalah hal yang normal dan semua orang bisa 

melakukannya. Energi batin itu sendiri adalah efek lanjutan dari pernapasan, 

dan selain dari pernapasan murni, itu tidak disebut energi dalam. Pada 

dasarnya, energi dalam dapat dipindahkan mulai dari satu individu kemudian 

ke individu berikutnya, namun tidak secara umum disebut energi dalam, 

melainkan energi mental. 

Zainal abidin S. Dalam bukunya The Intricate Details of the Qur'an, ia 

menjelaskan tentang keuntungan membaca Al Qur'an. Dia berpendapat bahwa 

seorang Muslim akan merasakan kesenangan dalam membaca Al-Qur'an 



10  

 

ketika dia memiliki telitilah sejauh mungkin (khatam).
7
 Buku ini tidak masuk 

akal secara mendalam. Berbeda dengan tinjauan ini, di mana para ilmuwan 

berusaha untuk menggambarkan pentingnya dan alasan pelaksanaan membaca 

Al-Qur'an sejauh perspektif yang berbeda, termasuk; sosial dan mendalam. 

Teori berjudul "Meneliti Al-Qur'an untuk Tawaran Ayyamul di Kota 

Sudimoro, Giri Harjo, Panggang, Gunung Kidul" disusun oleh Edi Kurniawan. 

Penelitian living quran ini memaknai tindakan membaca Alquran yang 

dilakukan oleh kelompok masyarakat Sudimoro, khususnya jemaah Masjid 

Aolia yang rutin dilakukan pada Hari Raya Ayyamul, tepatnya pada tanggal 

sebelas, dua belas dan tiga belas Hijriyah. Pencipta dalam eksplorasinya 

menggunakan metodologi etnografi, sedangkan dalam pengumpulan informasi 

Edi Kurniawan menggunakan prosedur persepsi, pertemuan dan dokumentasi. 

Efek samping dari penelitian ini adalah perbuatan membaca Al-Qur'an kepada 

Ayyamul Bid di kota Sudimoro dilakukan selama tiga hari dengan membaca 

Al-Qur'an secara tartil sampai selesai. Penelusuran ini dimotori oleh seorang 

Kyai di kota tersebut, kemudian diikuti oleh jemaah Masjid Aolia yang berasal 

dari berbagai daerah. Dampak baik yang dirasakan dengan berkumpulnya 

Masjid Aolia dari jadwal harian membaca Al-Qur'an (baik membaca atau 

hanya mendengarkan) termasuk membuat hati mereka tenang dan hidup 

merasa lebih diberkati.
8
 

 

                                                     
7 Zainal Abidin S, Seluk Beluk al Qur’an (Jakarta : Rinaka Cipta, 1992). 
8 Edi Kurniawan, “Bacaan Qur’an pada Ayyamul Bid di Kampung Sudimoro, Giri Harjo, 

Panggang, Gunung Kidul”. Skripsi Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam 

Yogyakarta,2012. 
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Sementara itu, karya logis lainnya sebagai proposal yang juga 

membahas keanehan dan pertemuan publik terhadap al Qur’an adalah 

Kekhasan Membaca Al-Qur'an Di Tempat Umum (Penyelidikan 

Fenomenologi Kelompok Masyarakat Srumbung Pendukuhan, Kota 

Segoroyoso, Pleret, Bantul)". Disusun oleh M. Ali Wasik, Divisi TH, Personil 

Ushuluddin, Penyidikan Ketat dan Keislaman Ide, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta Dalam tulisan logis ini, pencipta memaknai reaksi kelompok 

masyarakat Srumbung terhadap Al-Qur'an, termasuk kerjasama dan perlakuan 

terhadap Al-Qur'an.Dalam kajiannya, M. Ali Wasik memanfaatkan teknik 

pemilahan informasi persepsi dan wawancara untuk memusatkan perhatian 

pada kekhasan ini.Konsekuensi dari eksplorasi ini adalah bahwa di antara 

reaksi masyarakat Srumbung terhadap Al-Qur'an adalah model yang berbeda 

dalam membaca Al-Qur'an, khususnya 1) adanya berbagai media dimana 

terdapat bacaan Al-Qur'an sehingga mempengaruhi struktur dan model bacaan 

yang berbeda; 2) ada bacaan yang lamban dan cepat; 3) ada huruf luar biasa 

yang p terkikis pada peristiwa tertentu; dan 4) jangka waktu yang diharapkan 

untuk membaca Al-Qur'an.
9
 

Postulasi bernama "Dampak kerajinan militer Kuntau pada 

kecenderungan orang untuk menjadi preman jalanan. Berkonsentrasi di Kota 

Aurgading, Daerah Tebing Tinggi, Empat Lawan Rule". dia mengatakan 

bahwa teknik bertarung adalah cara bagi seseorang untuk menjaga dirinya dari 

semua yang merusak kehidupan dan ketenangannya dan dengan pertarungan 

                                                     
9 M. Ali Wasik, Fenomena Pembacaan Al Qur’an dalam Masyarakat (Studi Fenomenologi atas 

Masyarakat Pendukuhan Srumbung kelurahan segoroyoso Pleret Bantul)”. Skripsi Fakultas 

Ushuluddin, Studi Agama dan (Pemikiran Islam Yogyakarta, 2005.). 
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tangan kosong juga dapat menghubungkan tali persahabatan antara orang lain 

namun dengan asumsi pertarungan tangan kosong dipelajari oleh beberapa 

orang yang tidak dapat diterima. individu atau menjadi akrab dengan beberapa 

pertarungan tangan kosong yang tidak dapat diterima akan membuat sulit bagi 

seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri.Bnyaknyayang. 

Seharusnya tidak tahu pertarungan tangan kosong, namun mereka telah 

dilatih perlindungan diri untuk membuat anak-anak umumnya akan menjadi 

hooligan atau anak-anak yang licik. Dengan usia yang masih belum sehat 

namun telah diambil dalam kerajinan militer kuntau, itu akan menunjukkan 

dampak kritis pada cara berperilaku anak muda atau individu menjadi penjahat 

jalanan.
10

 

B. Kajian Teori 

1 Pengertian TenagaDalam 

Tata cara bernafas diikuti dengan gerakan dan perenungan tertentu 

(tafakkur).
11

 

Seperti yang dikemukakan oleh Joko Winarno, energi dalam adalah 

getaran atau aliran yang memiliki berbagai sifat (panas atau dingin) 

dimulai dari tubuh kita yang kita gunakan dengan energi luar baik secara 

langsung maupun dengan implikasi pada tujuan yang akan kita 

musnahkan.
12

 

 

                                                     
10 Thendeo Stomorangkir, Pengaruh Seni Beladiri Kuntau Terhadap Kecenderungan Individu 

Menjadi Preman Jalanan studi di DesaAurgading Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat 

Lawang, (Skripsi FakultasnDakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang, 2017) 
11 Lihat http://wikepedia.org/wiki/tenaga_dalam. 
12 Joko Winarno, ilmu tenaga dalam, (cv aneka solo, 1984), 14. 

http://wikepedia.org/wiki/tenaga_dalam
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a. Manfaat atau Fungsi Tenaga Dalam 

1) Menenangkan batin 

2) Menguatkan batin 

3) Mampu mengatasi santet atau semacamnya 

4) Tubuh tidak mudah lelah 

5) Meningkatkan daya kerja jantung 

6) Aman dari serangan makhluk gaib. 

Apabila kita sering bermeditasi secara rutin dan teratur maka aura 

yang kita miliki akan mengalami penebalan, aura yang sudah membesar 

akan bergerak mengelilingi tubuh itulah yang disebut tenaga dalam dan 

untuk mempertebal aura kita harus mengatur pernapasan untuk menghirup 

udara prana secara teratur. Hal ini sesuai dengan pendapat anton penulis 

buku tenaga dalam, anton berpendapat bahwa “ tenaga dalam sebenarnya 

merupakan aliran aliran listrik yang terdapat di dalam tubuh kita, 

menurutnya aliran aliran listrik yang terdapat dalam tubuh manusia disebut 

aura." Secara hipotetis, atmosfer ada di setiap orang, hanya saja kekuatan 

getarannya unik atau sifat lapisannya unik. Orang yang memiliki kekuatan 

internal sebenarnya adalah orang yang telah menang dalam hal 

meningkatkan potensi kualitasnya.
13 

Pada orang biasa lapisan aura itu sangatlah tipis hanya sekitar 1 

sampai 2 cm disekitar tubuh.dengan adanya latihan pernafasan maka 

lapisan aura tersebut akan berlipat ganda dari pada manusia biasa. Tenaga 

                                                     
13 Anton, senam pernafasan tenaga dalam, (cv. Aneka cet.kedua, 1993), 9. 
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dalam yang mengintari tubuh dapat kita manfaatkan untuk diri sendiri 

maupun untuk orang lain, misalnya untuk pertahan diri, pengobatan, dan 

sebagainya. Apabila diri kita diserang oleh seseorang, maka energi yang 

dikeluarkan orang itu akan menghantam aura yang terpancar disekeliling 

tubuh, sehingga energi tersebut yang disertai dengan aura yang kita 

lepaskan akan berbalik menyerang orang tersebut. 

Dari penelitian penulis, maka fungsi tenaga dalam paling tidak 

terbagi menjadi 2 yaitu : 

1) Untuk kesehatan 

Banyak kita dengar bahwa harta apapun yang kita  punya atau 

kekuasan apapun yang kita banggakan tanpa adanya nikmat yang 

berupa kesehatan maka tak ada efeknya 2 hal yang disebutkan diatas 

karenakesehatan adalah nikmat puncak yang harus dimiliki seseorang 

untuk menggapai nikmat lainnya. Dengan adanya tenaga dalam yang 

dimiliki seseorang maka manfaatnya adalah untuk meningkatkan 

stamina tubuh, sebab di tenaga dalam ini ada praktek praktek seperti 

yoga atau olahraga yang meningkatkan kerja otot dan jantung yang 

menyebabkan terpompanya darah sehat keseluruh tubuh sehingga 

semakin meningkat stamina seseorang. Tidak mengherankan apabila 

manusia di zaman sekarang cenderung mengalami kekacauan fikiran 

(stress dini) bahkan mungkin lebih dari itu. Akiabat dari pikiran yang 

kacau ini, dapat menimbulkan penyakit dalam tubuh kita, seperti : 

tekanan darah tinggi stroke, stressdll. 
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Untuk menghindari hal ini terdapat suatu cara alami yang 

mungkin tidak semua orang mengetahui. Cara tersebut adalah dengan 

melakukan meditasi. Dengan medtasi kita dapat menenangkan pikiran 

juga dapat untuk memperkuat daya taha tubuh, sehingga kita dapat 

mencegah timbulnya suatu penyakit didalam tubuh. 

2) Untuk keamanan 

Suatu realita yang menyedihkan dalam kehidupan kita akhir- 

akhir ini karena angka kriminal dari waktu ke waktu kian mengalami 

peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Suatu hal yang 

ironis dimana realita yang burruk ini tumbuh sejajar dengan semakin 

meningkat perkembangan ilmu pengetahuan modern yang banyak 

ditemukan berbagia teknik dan inovasi yang sangat tinggi atau 

gemilang di berbagai aspek kehidupan, sehingga dapat dikatakan 

bahwa tingkat rasional atau pandangan hidup manusia hampir 

mencapaipuncaknya. 

Menyadari akan realita yang buruk ini banyak orang yang 

mencari perlindungan dan membentengi dirinya dengan salah satu cara 

yaitu belajar bela diri dengan berbagai macam perguruan yang ada, 

namun sebagian orang hanya melatih di aspek lahir atau fisik saja 

padahal serangan atau ancaman yang ada itu ancaman kuno atau 

kejahatan versi kuno tetap ada seperti santet. Sehebat apapun tubuh 

yang kita punya bahkan setebal apapun iman kita pasti terserang 

karena hal ini bersifat ghaib. Betapa banyak orang-orang yang kita 
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jumpai mereka yang latar belakangnya ilmu agama, ahli mistis, bahkan 

ada yang sampai paham dan hafal al-Qur’an tapi masih terserang 

santet.
14

 Inilah pentingnya mempelajari tenaga dalam karena selain 

melatih fisik dengan cara latihan pernafasan tapi juga terdapat do’a-

do’a dan wirid yang diamalkan sehingga terjaga dari marabahaya yang 

bersifat ghaib. 

b. Dalil Praktik Membaca Ayat Untuk Mengobati 

Surat Al-Isra’ayat 82. 

                          

      

“dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan 

rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah 

menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian” 

 

Surat Ar- Ra’du ayat 28 

                       

       

“Orang-orang yang menerima dan hatinya menemukan rasa 

rekonsiliasi yang sebenarnya dalam pengakuan Allah. Perlu diingat, 

hanya dengan pengakuan Allah hati menjadi tenang. 

 

Surat Al-Fatir ayatt6 

                       

        

“Sesungguhnya setan itu adalah musush bagimu, maka anggaplah ia 

                                                     
14 Gus Ali Wawancara Oktober 2020 
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musuhmu, karena sesungguhnya setan/ setan itu hanya mengajak 

golongannya suapaya mereka menjadi penghuni neraka yang 

menyala-nyala” 

 

2 Perspektif Teori 

Untuk mengungkap penelusuran ayat-ayat Al-Qur'an bagi Ahli 

Jiwa di KAH (Karamah Asmaul Husna), dalam penelitian ini penulis 

menggunakan hipotesis aktivitas sosial yang dikemukakan oleh Max 

Weber. 

Max Weber adalah seorang ilmuwan sosial Jerman dan mahasiswa 

sejarah, dibawa ke dunia di Erfurt, 21 April 1864 dan menendang ember di 

Munich, 14 Juni 1920. Weberc adalah seorang guru di Freiburg (1894-

1897), Heidelberg (mulai sekitar tahun 1897), dan Munich (1919-1920).
15

 

Weber melihat ilmu sosial sebagai penyelidikan aktivitas sosial antara 

hubungan persahabatan dan itu adalah hal itu tersirat oleh pemikiran 

model ideal sosial dan itu adalah hal yang tersirat oleh gagasan pandangan 

dunia definisional atau sosiologi. Aktivitas manusia dipandang sebagai 

jenis aktivitas sosial ketika aktivitas tersebut ditujukan untuk orang lain. 

Topik Weber sebagai model pandangan dunia ini mencirikan ilmu 

sosial sebagai penyelidikan aktivitas sosial antara hubungan persahabatan. 

Dua hal ini, menurutnya, merupakan persoalan fundamental ilmu 

pengetahuan manusia. Inti dari proposisi adalah "aktivitas signifikan" 

orang tersebut. Yang dimaksud dengan kegiatan ramah tamah adalah 

kegiatan individu yang lamanya kegiatan tersebut mempunyai arti penting 

                                                     
15 Hotman M. Siahan. Sejarahndan Teori Sosiologi.(Jakarta, Erlangga,1989), 90. 
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atau signifikansi abstrak bagi dirinya dan dikoordinasikan dengan kegiatan 

orang lain. Lagi pula, kegiatan individu yang dikoordinasikan pada hal-hal 

yang tidak bernyawa atau barang-barang aktual tanpa terhubung dengan 

kegiatan orang lain bukanlah kegiatan yang ramah. 

Max Weber mengatakan bahwa manusia di arena publik adalah 

penghibur imajinatif dan kebenaran sosial tentu bukan perangkat statis 

yang bertentangan dengan realitas sosial yang dibatasi. Ini menyiratkan 

bahwa aktivitas manusia masih di udara oleh standar, kecenderungan, 

nilai, dll yang diingat untuk gagasan realitas sosial. Meskipun pada 

akhirnya Weber mengakui bahwa di mata publik ada desain sosial dan 

pendirian sosial. Dikatakan bahwa konstruksi sosial dan organisasi sosial 

merupakan dua gagasan yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan 

sosial.
16

 

Max Weber mencirikan humanisme sebagai studi tentang pendirian 

sosial. Humanisme Weber adalah studi tentang cara berperilaku sosial. 

Menurutnya, ada perubahan ketegangan terhadap keyakinan, inspirasi, dan 

tujuan dalam warga negara, yang semuanya memberikan konten dan 

struktur pada cara mereka berperilaku. Kata perilaku digunakan oleh 

Weber untuk kegiatan yang bagi pelakunya memiliki makna abstrak. 

Penghibur perlu mencapai tujuan atau dia didorong oleh inspirasi. Perilaku 

menjadi sosial, menurut Weber, terjadi asalkan dan seberapa penting 

abstraksi perilaku membuat orang merenungkan dan menunjukkan 

                                                     
16 I.BWirawan.Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma. (Jakarta, Kencana Prenadamedia 

Grup),79. 
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konsistensi yang cukup stabil. 

Max Weber dalam mengemukakan gagasan tentang cara yang 

benar untuk menghadapi makna dari aktivitas seseorang, berharap bahwa 

seorang individu dalam bertindak tidak hanya mewujudkannya tetapi juga 

menempatkan dirinya dalam iklim penalaran dan perilaku individu. lain. 

Ide pendekatan ini lebih ditujukan pada suatu kegiatan yang 

didorong oleh tujuan yang ingin dicapai atau proses berpikir. 

Pergaulan sosial adalah tingkah laku yang dapat digolongkan 

sebagai kegiatan sosial. Di mana aktivitas sosial adalah jalan para 

penghibur yang terlibat dengan menetapkan pilihan emosional tentang cara 

dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, aktivitas 

tersebut cukup banyak berbagai cara manusia berperilaku, yang 

difokuskan pada cara berperilaku. orang lain, masa lalu, sekarang dan 

diantisipasi. di masa depan. kegiatan sosial adalah kegiatan yang memiliki 

kepentingan abstrak (signifikansi emosional) untuk dan dari penghibur 

yang menyelesaikannya. Aktivitas sosial adalah semua cara berperilaku 

manusia yang memiliki kepentingan abstrak dari orang-orang yang 

mewujudkannya. Baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang 

dikomunikasikan secara nyata atau terselubung, yang dikoordinasikan oleh 

para pelaku untuk mencapai tujuannya. Jadi kegiatan ramah bukanlah cara 

berperilaku yang kebetulan namun memiliki contoh, konstruksi, dan 

signifikansi yang spesifik.
17

 

                                                     
17 I.B Wirawan.Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma , 83 
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Sistem hipotetis Max Weber untuk merenungkan aktivitas sosial 

bekerja pada bagaimana kita dapat menafsirkan orang dan kapasitas 

penghibur sosial individu melalui tipologi cara yang berbeda dimana 

individu dapat bertindak dalam iklim luar mereka. Karenanya, 

membedakan empat tipe tindakan sosial yang berbeda-beda dimana 

seorangaktor dapat terlibat:
18 

a. Tindakan Rasionalitas Instrumentall(ZwerkRational) 

Kegiatan ini adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh 

individu berdasarkan pertimbangan dan keputusan yang sadar terkait 

dengan alasan kegiatan dan aksesibilitas perangkat yang digunakan 

untuk melakukannya. Misalnya: seorang anak muda sering 

dimusnahkan karena dia digunakan untuk sihir atau sering dilecehkan 

oleh orang-orang, dia merasa cemas karena dia tidak memiliki 

keamanan atau jaminan pribadi. Akhirnya, dia pergi ke Sekolah KAH 

sehingga dia memiliki seorang pembela sebagai keamanannya sendiri 

dan dia pada saat ini tidak memiliki pandangan cemas pada orang-

orang yang meremehkannya. Kegiatan ini telah dengan susah payah 

dilihat untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, 

mengevaluasi dan memutuskan tujuan dan kegiatan ini dapat 

digunakan sebagai metode untuk mencapai tujuan yang berbeda. 

 

 

                                                     
18 Bryan S Turner, Teori sosial dari klasik sampai postmodern, (pustaka pelajar : Yogyakarta 

2012), 115. 
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b. Tindakan Rasional Nilai (WerkRational) 

Untuk sementara, hargai aktivitas normal memiliki sifat bahwa 

perangkat saat ini hanyalah perenungan dan perhitungan yang sadar, 

sedangkan tujuannya telah sesuai dengan kualitas individu secara 

langsung. Misalnya: Perilaku cinta atau seorang pemuda 

mendahulukan orang yang lebih tua ketika di saat mengambil makanan 

atau minuman. Artinya, tindakan sosial ini telah dipertimbangkan 

terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai 

agama yang ia miliki. 

c. Tindakan Afektif (AffectualAction). 

Kegiatan persahabatan semacam ini diliputi oleh sentimen atau 

perasaan tanpa refleksi ilmiah atau persiapan sadar. Penuh aktivitas 

perasaan tidak dibatasi, tidak masuk akal, dan merupakan artikulasi 

penuh gairah dari orang tersebut. Misalnya, hubungan kepedulian 

antara pengajar dan siswa yang saling memberikan penghargaan yang 

sah untuk seorang pendidik dan siswa. Kegiatan ini sebagian besar 

terjadi pada peningkatan luar yang diprogram sehingga dapat menjadi 

signifikan. 

d. Kegiatan Konvensional 

Dalam aktivitas semacam ini, seorang individu menampilkan 

cara-cara berperilaku tertentu karena kecenderungan yang diperoleh 

dari nenek moyang, tanpa refleksi atau pengaturan yang disadari. 
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Dua jenis aktivitas terakhir sering menggunakan reaksi 

terprogram untuk peningkatan luar. Dengan cara ini, ia tidak memiliki 

tempat dengan jenis aktivitas signifikan yang menjadi tujuan 

eksplorasi humanistik. Bagaimanapun, pada waktu tertentu kedua jenis 

kegiatan tersebut dapat berubah menjadi tindakan yang penuh arti 

sehingga bisa dipertanggungjawabkan untuk dipahami. 

Kegiatan sosial menurut Max Weber adalah kegiatan tunggal 

selama kegiatan tersebut memiliki kepentingan abstrak atau 

signifikansi untuk dirinya sendiri dan dikoordinasikan dengan 

kegiatan orang lain. Suatu kegiatan tunggal yang 

dikoordinasikan dengan hal-hal yang tidak bernyawa tidak 

termasuk dalam klasifikasi kegiatan sosial, suatu kegiatan akan 

dianggap sebagai kegiatan sosial bila kegiatan tersebut benar-

benar ditujukan kepada orang lain.b(individuliannya). 

 

Beton, tenang dan seluruh jenis kegiatan akan cukup sering 

menjadi campuran dari jenis ini. Arah aktivitas semacam ini tetap 

dengan sosial yang sebenarnya untuk aktivitas Weber sebagai perilaku 

yang diatur dengan cara berperilaku orang lain atau yang lain dan 

untuk aktivitas ini pelakunya menyampaikan implikasi abstrak 

tertentu. Jenis memberi tahu kita sesuatu tentang gagasan penghibur itu 

sendiri karena mereka menunjukkan kemungkinan adanya perasaan 

dan kondisi batin yang berbeda, dan penampilan kegiatan itu 

menunjukkan bahwa penghibur dapat bergabung dengan jenis ini 

dalam pengaturan. konstruksi interior kompleks yang muncul dalam 

jenis arah menuju aktivitas. Aksentuasi pada signifikansi dan 

mendapatkan (Verstelen) menunjukkan betapa signifikan hermeneutika 
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dan fenomenologi dalam hipotesis aktivitas ramah.
19

 

                                                     
19 Bryan S Turner, Teori sosial dari klasik sampai postmodern, (pustaka pelajar : Yogyakarta 

2012), 116 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendedekatan dan jenispenelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki tujuan 

hasil penelitian berupa interpretasi terhadapndata yang ditemukan di 

lapangan.
20

 Dalam hal ini peneliti akan mendiskripsikan tentang pelaksanaan 

Pembacaan Ayat-ayat Alquran yang dilakukan jamaah di KAH (Karamah 

Asmaul Husna), Desa Sideopekso, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten 

Probolinggo. 

1 Jenis pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis karena 

berencana untuk menggambarkan signifikansi perjumpaan hidup yang 

dialami oleh segelintir orang, tentang ide-ide atau kekhasan tertentu, 

dengan menyelidiki desain kognisi manusia. Sejalan dengan itu, di sini 

analis perlu mengetahui signifikansi pengalaman yang dialami oleh 

sekolah KAH (Karamah Asmaul Husna), Kota Sideopekso, Wilayah 

Kraksaan, Aturan Probolinggo, melalui tinjauan fenomenologis ini. 

Sebagai disiplin logis, fenomenologi berkonsentrasi pada 

konstruksi keterlibatan dan kesadaran. Dalam arti sebenarnya, 

fenomenologi adalah tinjauan yang berkonsentrasi pada kekhasan, 

misalnya, penampilan, semua yang muncul sejauh yang kita tahu. 

 

                                                     
20Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 8. 
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2 Jenis penelitian 

Eksplorasi ini mencakup pemeriksaan subyektif lapangan dalam 

kaitannya dengan living al-Qur'an, penelitian tentang living al-Qur'an 

sebagai suatu susunan upaya terhadap hal-hal yang secara langsung atau 

tidak langsung dibatasi oleh al-Qur'an pada dasarnya telah dilakukan. 

dimulai sejak jam utusan. 'Hanya saja pada tahap yang mendasari semua 

bagian Ulumul al-Qur'an dimulai dari amalan-amalan yang dilakukan 

sejak dini untuk dan untuk Al-Qur'an, sebagai bentuk apresiasi dan 

pengabdian kepada pengabdian.
21

 

Dalam ranah kajian al-Qur'an, teknik penelitian living al-Qur'an 

dapat dikenal sebagai strategi yang umumnya baru, sehingga secara cerdik 

strategi ini masih belum siap untuk dimanfaatkan sebagai semacam 

acauan. 

B. LokasiPenelitian 

Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan peneliti untuk diteliti 

adalah Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan kabupaten Probolinggo. 

Penilitian ini dilakukan di perguruan tenaga dalam karamah asmaul husna 

(K.A.H). Alasan peneili meneliti dilokasi tersebut adalah : 

1 Merupakan perguruan tenaga dalam yang melakukan praktik pembacaan 

ayat ayat alquran yang diulang ulang dan menjadidzikiran. 

2 Adanya landasan alquran yang digunakan dalam praktik pembacaan ayat 

ayat alquran sebagaidzikiran. 

                                                     
21 M. Mansyur Muhammad, m alfatih suryadilaga muhammad chirzin abdul mustaqim suryadi 

nurun najwa Metodologi PenelitianaLiving Qur’an dan Hadist (Yogyakarta: TH Press), 5. 
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3 Selain merupakan transformasi dari living quran juga melahirkan tindakan 

sosial anatara pendiri dan santri. sehingga peneliti tertarik untuk meneliti 

kegiatantersebut. 

C. Obyek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Pembacaan Ayat-ayat Alquran untuk 

Tenaga Dalam di KAH (Karamah Asmaul Husna). 

D. Subyek Penelitian 

Subyek yang kami teliti adalah: 

1 Pendiri tenaga dalam KAH karena merupakan pencetus praktik ini, yang 

pasti lebih mengetahui sejarah awal serta tata cara dalam pelaksanaannya 

dan sudah banyak merasakan efek setelah melakukan praktik pembacaan 

ayat alquran yang menjadi wiridan. 

2 Santri / laskar KAH, karena mereka semua merupakan subyek atau orang 

yang rutin mengikuti kegiatantersebut. 

3 Wali santri, sedikit banyak ibu/bapak wali santri mengetahui bacaan dan 

proses dalam pembacaantersebut.
22

 

E. Sumber dan Pengumpulandata 

Mengingat bahwaapenelitian ini merupakan penelitian lapangan maka 

data yang akan di teliti hanya bisa didapatkan dari informan dan juga buku 

yang menyinggung tentang ayat-ayat al Qur’an yang digunakan dalam 

kegiatan tersebut. adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah sebagai berikut: 

                                                     
22 35Muhammad Yusuf, Pendekatan Sosiologi dalam PendekatanLiving Qur’an, dalam Sahiron 

Syamsuddin (ed.), Metode Penelitian Living Qur’an dan Hadist, (Yogyakarta: Teras, 2007), 39 
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1 Observasi 

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di lokasi pedepokan 

Perguruan Tenaga Dalam Karomah Asmaul Husna, untuk melihat situasi, 

kondisi pembacaan serta aktivitas dan lain- lain. Untuk meberikan 

gambaran umum serta data-data yang lain. 

2 Wawancara/interview 

Wawancara merupakan salah satu strategi untuk mengumpulkan 

informasi dan saksi, penggunaan strategi ini tergantung pada dua alasan, 

pertama dengan wawancara, spesialis dapat menyelidiki tidak hanya apa 

yang diketahui dan dialami oleh subjek yang direnungkan, tetapi apa yang 

tersembunyi di dalam subjek eksplorasi. . Kedua, apa yang diminta dari 

sumber dapat mencakup hal-hal yang bersifat time-travelling, 

berhubungan dengan masa lalu, masa kini, dan lebih jauh lagi yang akan 

datang.
23

 

Adapun yang diwawancarai adalah tidak lain: 

a. Pimpinan Perguruan Tenaga Dalam Karomah AsmaulHusna 

b. Murid/santri 

c. Wali Santr/MasyarakatSekitar 

3 Dokumentasi 

Menggunakan dokumentasi dikarenakan peneliti inigin menyimpan 

dari hasil yang sudah didapatkan. Mengingat bahwa dokumen adalah 

catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, 

                                                     
23 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2011), hal. 68 
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gambar, dan karya monumental seseorang.
24

 

F. Analisis data 

Investigasi informasi adalah upaya untuk mengurai suatu isu atau titik 

fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga rencana permainan dari apa yang 

digambarkan jelas, kemudian, pada saat itu, merangkum informasi dalam 

struktur yang lebih jelas dan menguraikan sehingga isu dan penelitian dapat 

dicoba juga, diperiksa. Pemeriksaan informasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan investigasi berorientasi konteks, khususnya 

pemeriksaan khusus dari para penghibur penting sehingga pada akhirnya 

mereka dapat menggambarkan secara adil dan efisien untuk eksplorasi ini. 

Sarana untuk membedah informasi subjektif seperti yang ditunjukkan oleh 

Miles dan Huberman adalah sebagai berikut: 

1 Penurunan Informasi 

Khususnya interaksi penentuan, sorotan sehari-hari pada perbaikan, 

refleksi, dan perubahan informasi tidak menyenangkan yang muncul dari 

catatan-catatan tersusun di lapangan yang terjadi secara konsisten 

sepanjang siklus eksplorasi hingga kesiapan laporan. 

2 Pertunjukan Informasi 

Pertunjukan informasi harus dimungkinkan sebagai penggambaran 

singkat. garis besar, atau dengan teks akun. Pertunjukan yang hebat adalah 

metode penting untuk pemeriksaan subjektif yang substansial. 

 

                                                     
24 Sugiono, Memahami, 73 
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3 Penarikan/Konfirmasi 

Membuat penentuan hanya penting untuk suatu tindakan, dan 

penyiapan selesai. Kesimpulanadiharapkan merupakan temuanabaru yang 

sebelumnya belumapernah ada. 

Hanya dianalisis berdasarkan hasil dari observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan juga dari sumber data antara lain : 

a. Dataprimer 

Data primer dalam penelitian ini merupakan berupa informasi 

yang didapatkan dari kegiatan kegiatan KAH dan masyarakat terhadap 

pembacaan Ayat al Qur’an yang dilakukan KAH di Desa Sideopekso, 

Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. selain itu peneliti akan 

mengamati sendiri dalam kegiatan KAH tersebut. 

b. Dataskunder 

Data sekunder mengambil dari buku-buku yang ada di 

perpustakaan terkait ayat yang digunakan dalam tradisi atau ritual di 

masyarakat, yakni tafsir-tafsir al Qur’an, hadist-hadis, karya ilmiah, 

skripsi, tesis, yang menyinggung tradisi tersebut, peneliti akan 

menggunakan sumber sekunder agar dapat mempermudah dalam 

memahami penelitian sekaligius memperkuat hasil dari pada penelitian 

yang akan diteliti. 

G. Tahap penelitian 

Dalam pelaksaan penelitian ini ada beberapa tahapan yang digunakan 

oleh peneliti, yakni tahap pra lapangan kemudian tahap pelaksaan lapangan , 
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kemudian tahap analisis dari hasil penelitian. 

1 Tahap pralapanganb 

a. Menyusun rancanganpenelitianh 

b. Memilih lokasipenelitian 

c. Melakukan observasi awal ke lokasipenelitian 

d. Menyiapkan mental dan bahan ungtukpenelitian 

e. Memahamibetikapenelitian 

2 Tahap pelaksanaanlapangan 

a. Memahami latar belakangpenelitianb 

b. Memasuki lokasipoenelitian’ 

c. Proses pengumpulandata 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

1. Letak Geografis 

Sidopekso adalah sebuah desa di Kecamatan Kraksaan, Kabupaten 

Probolinggo. Desa ini berada disebelah utara dengan pusat pemerintahan 

Kabupaten berjarak 3 km. Sidopekso terletak di tepi pantai utara Provinsi 

Jawa Timur. Wilayahnyagberbatasan dengan Selat Madura di Utara, serta 

sebelah Timur terdapat Desa Kebun Agung, sebelah barat Desa Kalibuntu, 

dan sebelah selatan Desa KandangJati. 

Perguruan Tenaga Dalam Karomah Asmaul Husna sangat mudah 

diakses dari setiap arah di Probolinggo. Lokasi Perguruan Tenaga Dalam 

Karomah Asmaul Husna, terletak di Kecamatan Kraksaan, Kabupaten 

Probolinggo, tepatnya berada di Desa Sidopekso. Posisi bangunan 

perguruan ini mengadap ke Timur yang berdiri di sekitar anak jalan 

pantura yang menghubungkan Kabupaten Probolinggo dengan Situbondo 

dan di kelilingi rumah berjajar yang berbentuk huruf “U”. 

Lingkungan di subkawasan Kraksaan seperti halnya subkawasan 

lain di Rezim Probolinggo memiliki panas dan kelembaban yang diisolasi 

dalam 2 musim, badai dan kering, dengan curah hujan paling tinggi 504 

mmHg dengan 14 hari berangin, terjadi pada bulan Desember. Juli. 
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B. Profil Perguruan Tenaga Dalam Karomah Asmaul-Husna 

1. Sejarah Singkat 

Berdirinya Perguruan Tenaga Dalam Karomah Asmaul Husna tidak 

lepas dari peran dan kegigihan tokoh pendirinya yaitu Gus Ali nama 

lengkapnya adalah Ali Dahlan S.Ag yang kelahiran di Kota Jember, salah 

satu putra dari pasangan Imam bin Dahlan Muisyatul Munawaroh. Lalu 

Gus Ali menikah dengan seorang wanita yang asli Kraksaan dan 

menempat disana. Gus Ali sendiri memiliki dua putra.
25

 

Gus Ali juga merupakan tokoh atau panutan agama yang dijadikan 

figur oleh masyarakat Desa Sidopekso. 

Gus Ali semasa mudanya juga adalah seorang santri yang juga 

belajar agama di salah satu pesantren, Gus Ali tidak belajar tenaga dalam 

semasa di pesantren karena masih bercampur dengan ilmu-ilmu umum 

yang mengakibatkan kefokusan pada dirinya, sedengakan belajar tenaga 

dalam membutuhkan suatu kefokusan. 

Setelah Gus Ali tamat pendidikannya di pesantren akhirnya Gus Ali 

uzlah ke Banten untuk memperdalam serta lebih fokus dalam belajar ilmu 

kebathinan terutama tenaga dalam, ketika di Banten Gus Ali tidak hanya 

belajar tenaga dalam akan tetapi juga belajar amalan-amalan serta dzikir 

yang lain. 

Awal mula ditahun 2007 Perguruan ini hanya melakukan kegiatan- 

kegiatan dalam pengamalan serta praktek tetapi masih belum resmi sebuah 

                                                     
25Munawaroh, anak kedua, Wawancara Desember 2020 
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perguruan hanya sebatas perkumpulan yang memiliki sebuah kegiatan 

belajar ilmu beladiri dalam artian ilmu tenaga dalam. 

Baru pada tahun 2010 Gus Ali memiliki pikiran untuk mendirikan 

sebuah perguruan. Dengan adanya perguruan yang secara resmi menurut 

Gus ali lebih dapat dipertanggung jawabkan apakah ajaran ini baik atau 

buruk dari pandangan masyarakat. 

Salah satu murid menuturkan latar belakang Gus ali mendirikan 

perguruan ini adalah pada masa itu maraknya masyarakat yang sering di 

ganggu jin, serta dimahabbah atau pengasihan (pelet) dan santet. Waktu itu 

Gus Ali hanya sebagai yang mengobati lambat laun ada beberapa pemuda 

yang ingin berguru kepada gus Ali, hingga saat ini muridnya hingga dari 

luar kota yang menetap diperguruan tersebut.
26

 

2. Perkembangan Perguruan Tenaga Dalam Karomah Asmaul Husna 

Perguruan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi 

dan dilihat darisegi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. 

namun sejakvawal perguruan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau 

untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya adalah untuk membantu 

dan meningkatkan kesejahteraan umat. 

Pada tahun 2005 perguruan ini sudah ada akan tetapi masih belum 

memiliki sebuah nama dan belum secara resmi mendirikan sebuah 

perguruan. Disaat ini sudah mulai ada yang belajar kepada Gus Ali, akan 

tetapi beliau hanya mengajarkan suatu ilmu yang ia siap di pelajari. Hari 

                                                     
26 Wahyudi, murid Wawancara Desember 2020. 



34 

 

demi hari semakin banyak yang ingin berguru kepada berguru kepada Gus 

Ali, beliau tidak membuka suatu pendaftaran kepada siapa yang ingin 

berguru kepada dirinya hanya saja ada beberapa syarat jika ingin 

menjadimuridnya. 

Karena lambat laun yang ingin berguru semakin banyak, baru 

disitulah Gus Ali mulai berfikir semenjak ada masukan dari salah satu 

muridnya untuk mendirikan sebuah perguruan yang lebih terstruktur dan 

bisa dipertanggungjawabkan. 

Pengikut perguruan tenaga dalam Karomah Asmaul Husna ini dari 

berbagai kalangan mulai dari yang sudah tua, remaja hingga yang masih di 

kelas sekolah SD hingga ada juga less privat untuk belajar silatnya saja. 

Gus Ali mengatakan bahwasanya ada juga tamu mulai dari Papua, 

Sumatra, hingga Kalimantan hanya sekedar belajar tenaga dalam, ada juga 

yang hanya ikut dzikir lalu menginap hingga sampai bulanan. Karena Gus 

Aidi masa mudanya dulu sering berkeliling Pulau untuk mencari guru dan 

silaturrahim kepada sanak saudaranya. 

Baru di tahun 2015 perguruan ini benar-benar terstruktur, mulai 

dari pendataan murid atau santri dan ada pelatih tambahan dari murid yang 

sudah lama menjadi murid Gus Ali yang memang benar-benar layak 

membina saudaranya dalam perguruan ini. 

Dengan adanya penataan tersebut menurut Gus Ali agar lebih 

mudah mengkoornidir setiap pelati memiliki tugas masing-masing. 

Diantaranya ialah yang bertugas melatih murid yang baru dan pelatih 
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satunya bertugas melatih murid yang sudah berada di tahap yang serius 

yaitu ilmu kebathinan dan tenaga dalam. Pada hal tersebut Gus Ali hanya 

mengontrol tingkatan atau tahap setiap murid, Dalam perguruan ini 

terdapat 78 murid atau santri yang inten/ istiqomah setiap minggunya ada 

juga yang dari luar kota tetapi hanya terbatas waktu dan pulang pergi, 

seminggu di padepokan setelah itu pulang ke kampung halaman dan akan 

kembali lagi terkadang di bulan selanjutnya. 

3. Aktivitas Perguruan Tenaga Dalam Karomah AsmaulHusna 

Pada awal berdirinya Perguruan Tenaga Dalam Karomah Asmaul 

Husna, Gus Ali hanya mengajak pemuda yang sepantarannya dan sudah 

akrab untuk latihan gerakan silat fisik saja tidak belajar ilmu tenaga dalam. 

Aktivitas atau kegiatan perguruan saat ini ialah yang paling utama 

dzikir karena dzikir dan bacaan al-Qur’an ini adalah bekal utama menurut 

Gus Ali dalam perguruan ini. Setelah melakukan berdzikir seperti biasa 

latihan ilmu tenaga dalam bagi yang sudah sampai pada tahap atau 

tingkatan ilmu tenaga dalam, sedangkan yang bagi muridnya yang baru 

dalam tahap pengaturan pernafasan atau latihan fisik. Selain itu Perguruan 

Tenaga Dalam Karomah Asmaul Husna juga mgengikuti perlombaan-

perlombaan silat tingkat kabupaten, provinsi hingga antar perguruan 

sebagai bentuk untuk melestarikan budaya yang telah di tinggalkan oleh 

sesepuh terdahulu. 

Sebagai bentuk peduli lingkungan perguruan juga melakukan 

gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar daerah perguruan. 
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C. Living al-Qur’an Perguruan Tenaga Dalam Karomah AsmaulHusna 

1. Ayat-ayat yang dibaca di Perguruan Tenaga Dalam Karomah Asmaul 

Husna 

Al-Qur'an luar biasa dan terhormat. Ini adalah ekspresi Allah dan 

keajaiban Nabi-Nya yang paling mulia. Penahanannya adalah jaminan 

petunjuk bagi manusia dalam segala hal dan dalam setiap keadaan serta 

jaminan bagi mereka untuk mendapatkan standar yang paling tinggi dan 

kebahagiaan terbaik di dunia dan di akhirat.49 Sebagai Allah 

Swtberfirman:
27

 

ْكُنونٍ  .ِإنَُّوۥ َلُقْرَءاٌن َكِريٌ  ٍب مَّ  ِِف ِكتََٰ
Artinya: “Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. 

Pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh).” 

 

Para penganutnya memandang bahwa hidup adalah kesempatan 

berharga untuk bertaqwa kepada Allah SWT. Salah satu bentuk cinta 

kepada Allah adalah dengan membaca Al-Qur'an. Telah datang petunjuk 

surgawi, karena, membaca Alquranqdi banyak ayats dalam kitab-Nya. Di 

antaranya firman Allah Swt dalam surat al-Kahfi ayat 27, yang berbunyi:
28

 

                           

         

Artinya: “Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, Yaitu kitab 

Tuhanmu (Al Quran). tidak ada (seorangpun) yang dapat 

merobah kalimat-kalimat-Nya. dan kamu tidak akan dapat 

menemukan tempat berlindung selain dari padanya.” 

                                                     
27 Haidar Ahmad Al A’raji, Fadhilah & Khasiat Surah-surah Al-qur’an, (Jakarta: Zahra 

Publishing House, 2007), 22. 
28 M.Quraish Shihab,aLentera Alquran (kisah & hikmah kehidupan), (Bandung: Mizan, 

2008), 28. 
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Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai bacaan dengan nada-nada 

yang bergema, juga tidak hanya mampu mengikuti latihan-latihan 

Musabaqah Tilawatil Quran, namun harus bekerja di mata publik, harus 

dibaurkan. Dia harus dinamis dalam mendorong umat manusia seperti 

yang telah diungkapkan bahwa dia. Bahwa Al-Qur'an adalah jiwa yang 

akan memberikan kehidupan sejati kepada orang-orang yang akan 

diarahkan olehnya.
29

 

Selanjutnya membiasakan diri membaca, mengkaji, dan memahami 

Al-Qur'an merupakan syarat mutlak bagi setiap muslim untuk 

mengamalkannya. Karena kita telah diberi kesenangan oleh Allah, kita 

dapat memahaminya. Selain memahaminya, kita juga harus memiliki 

pilihan untuk mengajarkan dan memulai kebiasaan Al-Qur'an kepada 

setiap Muslim. Seperti yang dikatakan Kurir Allah:
30 

 خريكم من تعلم القرآن وعلمو
Artinya: “Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempelajari 

Alquran dan mengajarkannya”. (HR.Bukhari). 

 

Syaikh Zaruk mengatakan, ketahuilah sesungguhnya bagi orang- 

orang yang memegang syari’at, dalam setiap pintu al-mathalib (yang 

dicari) terdapat ifadah (sesuatu hal yang bermanfaat), sedangkan bagi para 

wali itu merupakan ziyadah (tambahan, kembangan). Dan siapa saja yang 

mengumpulkan antara manfaat dari syari’at dan ziyadah (kelebihannya) 

para wali, maka ia berada dalam petunjuk dan iqtida’ (mengikuti). Dan 

                                                     
29 Badrudin, Tema-tema Khusus dalam Alquran dan Interpretasinya, (Serang: Suhud Sentrautama, 

2007), 4. 
30 Ali Akbar bin Aqil dan M.Abdullah Charis, Amalan Penyuci Hati,a(Jakarta: Qultum Media, 

2016), 26. 
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barang siapa yang memilahkan antara keduanya atau hanya mengambil 

satu saja, maka hal itu menunjukkan kekurangannya dalam 

memperhitungkan hal itu. Namun perlu diingat, bahwa kurangnya ihtida’ 

(mendapat petunjuk) dapat menghalangi faidah, dan sedikitnya iqtida’ 

(mengikuti) kadang tidak membahayakan. Karena hal itu hanyalah 

penguat. Adapun terhenti dengan melarikan diri dari apa yang disyariatkan 

membahayakan dunia dan akherat.
31

 

Dalam hal ini Perguruan Tenaga Dalam Karomah Asmaul Husna 

sangat kental dan kegiatan-kegiatan yang bernafaskan al-Qur’an sebagai 

semangat diri, sebagai pembersih diri dalam menerima ilmu tenaga dalam. 

Penulis akan memfokuskan padaapembahasan mengenai 

pembacaan ayat-ayat dalam al-Qur’an yang rutin dilaksanakan di 

Perguruan Tenaga Dalam Karomah Asmaul Husna. Kegiatan pembacaan 

ini sudah lama dilakukan mulai sebelum perguruan ini resmi didirikan. 

Kegiatan pembacaan ayat-ayat al-Qur’an sudah tidak asing lagi dilakukan 

oleh para santri atau pengikut di Perguruan Tenaga Dalam Karomah 

Asmaul Husna ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap seminggu sekali, 

pada hari malam selasa setelah isya’, sebelum melakukan pembacaan 

dzikir murid atau santri di anjurkan untuk shoalat hajad terlebih dahulu 

tetpi tidak wajib. Murid atau santri langsung menempatkan diri dalam 

barisan, suasana ketika akan acara pembacaan dzikir dimulai keadaan 

langsung sunyi atau senyap dan mengikuti yang meminpin dzikir tersebut. 

                                                     
31 Syaikh Yusuf, Terapi Dengan Asmaul Husna, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2010), 

97-98 
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Dalam hal ini peneliti melihat dalam pembacaan dzikir dan ayat al- 

Qur’an murid atau santri lebih fokus atau lebih mengutamakan dalam hal 

berdzikir melalui hati, berbeda dengan yang memimpin dzikir yang masih 

mengeluarkan suara, dalam hal ini dari hasil pengamatan peneliti melihat 

di saat prosesi dzikir antara santri dan santri yang satunya itu berbeda, ada 

yang mempergerakan badannya kekiri dan kekanan, ada yang menunduku 

entah terlalu khusuk tau tertidur peneliti belum memahami hal tersebut. di 

dalam dzikir terdapat ayat-ayat tersebut serta amalan yang lain. Kegiatan 

ini dipimpin oleh pimpinan atau Gus Ali, kemudian diikuti oleh seluruh 

santri Perguruan Tenaga Dalam Karomah Asmaul Husna. Acara atau 

kegiatan pembacaan dzikir yang secara rutin ini berlangsung hingga 1 jam 

lebih. 

Ayat-ayat yang dibaca dalam Perguruan Tenaga Dalam Karomah 

Asmaul Husna ini terdapat beberapa ayat dari beberapa surat,yakni: 

a. Ayat Kursyi 

َماَواِت َوَما ِف اْْلَْرِض اَّللَُّ ََل ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو اْلَْيُّ اْلَقيُّوُم ََل  ََتُْخُذُه ِسَنٌة َوََل نَ ْوٌم َلُو َما ِف السَّ
يُطوَن ِبَشيْ  ٍء َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإَلَّ ِبِِْذنِِو يَ ْعَلُم َما بَ ْْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوََل ُيُِ

َماَواِت َواْْلَْرَض َوََل يَ ُئوُدُه ِحْفُظُهَما َوُىَو اْلَعِليُّ  ِمْن ِعْلِمِو ِإَلَّ ِبَا َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُّوُ  السَّ
 اْلَعِظيمُ 

Artinya:  Allah, tidak ada Tuhan (yang memiliki keistimewaan untuk 

disembah) namun Dia Yang Hidup tanpa henti terus berurusan 

dengan (makhluk-Nya);z tidak beristirahat dan tidak 

beristirahat. Bagi-Nya ada tempat apa yang ada di langit dan di 

bumi. Tidak ada yang bisa campur tangan dengan Allah tanpa 

persetujuan-Nya? Allah mengetahui semua yang ada di depan 

dan di belakang mereka, dan mereka tetap tidak mengetahui 

informasi Allah apa pun yang Dia kehendaki. Kursi Allah 



40 

 

meliputi langit dan bumi. Selanjutnya, Allah tidak merasa sulit 

untuk mengikuti mereka, dan Allah pada umumnya Tinggi, 

Umumnya Luar Biasa. (QS. Al Baqarah:255). 

 

b. Ayat Surat Al-A’raf 

                    

                       

                     

      

Artinya: Sesungguhnya Penguasamu adalah Allah, yang menjadikan 

langit dan bumi dalam enam hari, dan setelah itu Dia 

bersemayam di tempat yang tinggi. Dia menutup malam ke 

siang yang mengikuti dengan cepat, dan (Dia juga membuat) 

matahari, bulan dan bintang (masing-masing) tunduk pada 

perintah-Nya. Perlu diingat, membuat dan mengelola adalah 

hak Allah. Kemuliaan bagi Allah, Penguasa alam semesta. 

(QS. Al-A’raf:54) 

 

c. Ayat SuratAl-Kahfi 

                         

                      

Artinya: Dan Kamiwmeneguhkan hati mereka diwaktu mereka berdiri, 

lalu mereka pun berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan seluruh 

langit dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain 

Dia, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan 

perkataan yang amat jauh dari kebenaran". (QS. Al-Kahfi: 

14). 

 

d. Ayat SuratAl-Isra’ 
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Artinya: Dan Kami turunkanadari Al Quran suatu yang menjadi 

penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al 

Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang 

zalim selainakerugian. (QS. Al-Isra’.82) 

 

e. Ayat Surat Ali-Imran 

                           

       

Artinya: Dan sungguhakalau kamu gugur di jalan Allah atau 

meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih 

baik (bagimu) dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. 

(QS. Ali Imron: 157). 

 

f. Ayat Surat An-Naml 

                

Artinya: Allah, tiada TuhanaYang disembah kecuali Dia, Tuhan Yang 

mempunyai 'Arsy yang besar". (QS. An-Naml: 26) 

 

g. Ayat SuratAl-Hasry 

                   

                   

                          

                   

Artinya: Dialah Allah Yangatiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha 

Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan 

Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, 

Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha 

Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah 

Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk 

Rupa, Yang Mempunyai Asmaaul Husna. Bertasbih kepada-

Nya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah Yang Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al- Hasry:23-24) 
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h. Ayat SuratAt-Taubah 

                          

        

Artinya: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya 

kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang 

memiliki 'Arsy yang agung". (QS. At-Taubah: 129) 

 

Pembacaan ayat-ayat al-Qur’an ini merupakan salah satu amalan 

yang dilakukan oleh Gus Ali disaat fokus belajar tenaga di Banten yang di 

ajarkan oleh gurunya. Jadi dalam hal pembacaan ini di amalkan kepada 

santri ataumuridnya.
32

 

2. Praktek Pembacaan Ayat-ayat Al-Qur’an di Perguruan Tenaga 

Dalam Karomah Asmaul Husna. 

Orang mukmin memandang bahwa kehidupan merupakan 

kesempatan untuk beribadah kepada allah SWT. Salah satu bentuk ibadah 

kepada Allah adalah dengan cara membaca al-Qur‟an. Pembacaan al-

Qur’an yaitu ayat dari beberapa surat dan dzikir lainnya yang dilakukan di 

Perguruan Tenaga Dalam Karomah Asmaul Husna sudah berjalan kurang 

lebih lima belas tahun. 

Pelaksanaan pembacaan ayat-ayat di Perguruan Tenaga Dalam 

Karomah Asmaul Husna dilakukan seminggu sekali yang dilaksanakan di 

hari senin malam selasa setelah sholat isya’ dan dipimpin oleh Gus Ali 

sendiri yang sebagai pelopor perguruan. 

                                                     
32 Gus Ali, Wawancara, November 2020. 
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Adapun rangkaian prosesi pembacaan ayat-ayat al-Qur’an dalam 

Perguruan Tenaga Dalam Karomah Asmaul Husna tersebut antara prosesi 

pembacaan dalam dzikir dengan prosesi praktek tenaga dalam berbeda. 

Namun secara umum pembacaan tersebut terlebih dahulu diawali dengan 

tawassul.
33

 

Pimpinan Perguruan Tenaga Dalam Karomah Asmaul Husna 

mengatakan, dengan adanya tawassul ini agar memiliki ridho dari Allah 

SWT dan Muhammad SAW serta para guru yang telah menurunkan  

ilmunya kepada sangmurid. 

Adapun secara rinci praktek pelaksanaan pembacaan ayat-ayat al- 

Qur’an di Perguruan Tenaga Dalam Karomah Asmaul Husna adalah 

sebagai berikut: 

a. Sebelum masuk dalam sesi pembacan/ dzikir semua santri atau murid 

terlebih dahulu sholathajad 

b. Tawassul (di khususkan kepada Rosulullah, Para guru, serta arwah 

yang didoakan) 

c. Ditambah alfatihah setelah tawassul 

d. Membaca Istighfar 100 kali 

e. Membaca Ayat Kursy 99 kali 

f. Membaca  Surat al-A’raf Ayat: 54 99 kali 

g. Membaca Surat al-Kahfi Ayat: 14 99 kali 

                                                     
33 Tawassul merupakan mendekatkan diri kepada Allahsdengan melaksanakan ketaatan kepada-

Nya, beribadah kepada-Nya, mengikuti petunjuk Rasul-Nya dan mengamalkan seluruh amalan 

yang dicintai dan diridhai-Nya. Lebih jelasnya adalah kita melakukan suatu ibadahdengan maksud 

mendapatkan keridhaan Allah dan surga-Nya. 
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h. Membaca (Surat al-Isra’ ayat 82, Surat Ali Imran ayat 157, Surat an- 

Naml ayat 26, Surat al-Hasry ayat 23-24) 33 kali 

i. Membaca Surat at-Taubah ayat 129 40 kali 

j. Selanjutnya membaca dzikir 

k. Dan ditutup denganal-Fatihah 

“selama saya mengikuti dzikir ini, mulai dari awal saya ikut hingga 

saat ini tidak porsi bacaan yang dirubah paling hanya nasehatnya saja 

berganti. Saya sendiri hanya mengikuti dzikirnya”
34

 

 

Penerapan dari pembacaan ayat-ayat dan dzikir ini yang dilakukan 

secara istiqamah tanpa ada perubahan posisi serta banyaknya bacaan. 

Dilakukan hingga saat ini dan sudah menjadi tradisi setia seminggu sekali. 

Pada pembahasan ini penulis akannmenganalisis mengenai motif dan 

tujuan dari para pelaku
35

 yang melakukan pembacaan ayat-ayat Al-qur’an 

untuk tenaga dalam diperguruan Karomah Asmaul Husna. Analisis dalam 

penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial Weber. Menurut 

pendapat Weber, seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar 

melaksanakan, akan tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan 

bberfikkir dan perilaku orang lain.
36

 Jadisdisini peneliti bisa melihat 

bagaimana motif dan tujuan para pelaku pembacaan ayat-ayat Al-qur’an 

untuk tenaga dalam diperguruan Karomah Asmaul Husna melalui 

kerangka pemikiranqmereka, baik yang telah mereka pertimbangkan 

maupun tidak dipertimbangkan. Selain itu, kita bisa melihat bagaimana 

                                                     
34 Abdur Rahman, Wawancara 28 Desember 2020. 
35 Yang penulis maksud sebagai pelakuadalam tulisan ini ialah pihak Perguruan yang terdiri dari 

para santri/murid maupun masyarakat juga ada yang telibat dalam hal ini. 
36 I.B Wirawan,aTeori-Teori Sosial dalamatiga paradigma, (Jakarta: Kencana, 2012), 134. 
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perilaku orang lain mampu memberikan pengaruh kepada individu. 

Penelitian pada kegiatan pembacaan ayat-ayat Al-qur’an untuk 

tenaga dalam diperguruan Karomah Asmaul Husna ini termasuk pada 

aspek kajian living al-Qur’an lisan. Karenaasecara eksplisit memang tidak 

ditemukan adanya teks ayat al-Qur’an Sesungguhnya Penguasamu adalah 

Allah, yang menjadikan langit dan bumi dalam enam hari, dan setelah itu 

Dia bersemayam di tempat yang tinggi. Dia menutup malam ke siang yang 

mengikuti dengan cepat, dan (Dia juga membuat) matahari, bulan dan 

bintang (masing-masing) tunduk pada perintah-Nya. Perlu diingat, 

membuat dan mengelola adalah hak Allah. Kemuliaan bagi Allah, 

Penguasa alam semesta bisadilaksanakan. 

Jika Anda melihat kegiatan yang sudah rutin berjalan ini, bisa 

dikatakan ada praktik di Madrasah, hingga saat ini gerakan membaca ayat-

ayat Al-Qur'an masih terus dilestarikan dan diselamatkan oleh Asmaul. 

Sekolah Dalam Husna. Salah satu alasan yang dapat kita temukan dengan 

menggunakan hipotesis kesehatan instrumental adalah bahwa mereka 

sadar bahwa mereka memiliki sumber daya yang tersedia untuk 

menjalankannya. Baik dari SDM, khususnya kiai, santri atau santri, dan 

lingkungan sekitar, khususnya kaum muda, maupun dari segi moneter, 

misalnya, aksesibilitas sumber-sumber subsidi untuk membantu metode 

pelaksanaan latihan-latihan tersebut, baik sebelumnya, selama atau setelah 

latihan ini diselesaikan secara konsisten. 
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Dari sisi SDM, mereka cukup siap untuk menyelesaikan dan 

mencari serta mengikuti latihan-latihan tersebut secara konsisten hingga 

tahun ini. Berkenaan dengan sekolah Dagang Karomah Asmaul Husna, 

perintis atau pengarang memiliki amanah di tangan kanan dan dapat 

melakukan perintah yang bila dilihat harus yakin siap untuk melakukan 

gerakan, dengan asumsi Gus Ali tetapi juga pencetusnya. karena orang 

yang melakukan tindakan itu mungkin tidak dapat melakukannya, ia akan 

digantikan oleh tangan kanannya. seperti dalam organisasi siap untuk tetap 

rajin dalam menyelesaikan latihan ini. Dengan berbagi batas yang mereka 

miliki, pada akhirnya mereka dapat menyelesaikan latihan ini. 

Selain dari sisi SDM, secara finansial mereka juga memiliki 

kemampuan untuk menyelesaikan latihan ini, dari sisi finansial untuk 

parade tahap awal pelaksanaan, dengan membuat data melalui pertemuan 

hiburan virtual atau langsung ke orang-orang yang terbiasa mengikuti ini. 

latihan. Sementara itu, selama pelaksanaan interaksi, misalnya dengan 

memberikan makanan kepada majelis atau siswa atau siswa. Sementara 

itu, menjelang akhir pawai, staf batin berlatih secara teratur dan 

memeriksa, tetapi para ilmuwan memusatkan perhatian lebih pada 

membaca bagian-bagian Al-Qur'an. Dengan menyelidiki gerakan 

membaca bait-bait Al-Qur'an menggunakan hipotesis tipe realis 

instrumental, kita dapat melihat bagaimana latihan adat tetap dapat 

dipertahankan dan dilindungi. Setelah disadari bahwa tidak diragukan lagi 

para pelaku latihan tersebut dengan bijaksana menyadari bahwa mereka 
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memiliki kemampuan untuk melakukannya, baik sejauh bagian SDM 

maupun aset moneter yang mereka miliki. 

Kedua, Worth Judiciousness, dalam perspektif hipotesis ini, 

kegiatan yang dilakukan tergantung pada kualitas yang dapat diambil oleh 

penghibur. Seolah-olah, kualitas yang mereka butuhkan untuk mencari 

seperti wawasan, bakat, dll ketika mereka bergerak. Dalam tantangan ini, 

nilai menjadi batasan utama yang harus didapatkan oleh para penghibur 

adat. Menurut salah satu informan, dalam kegiatan pembacaan ayat-ayat 

Al-Qur'an dilakukan oleh Sekolah Spesialis Interior Karomah Asmaul 

Husna, secara khusus meniru cara berperilaku para peneliti salafu as-

shalih.
37

 

Dalam situasi khusus ini, perilaku para peneliti salafu as-shalih 

berubah menjadi “model” bagi para pelaku aksi membaca ayat-ayat Al-

Qur'an dan menjadi sesuatu yang patut diapresiasi, yang pada mulanya 

tindakan ini dilakukan. baru saja dilakukan oleh Gus Ali sambil 

berkonsentrasi pada energi dalam di Banten. Sejalan dengan itu, mereka 

perlu mewujudkannya dengan meniru semua jenis tindakan para peneliti 

salafu as-shalih. Untuk situasi ini, yang mereka lakukan adalah 

menyelesaikan latihan membahas bagian-bagian Al-Qur'an secara 

konsisten yang dilakukan oleh peneliti salafu as-shalih.
38

 

Selain meniru kebiasaan yang telah dilakukan oleh para peneliti 

salafuu as-shalih, khususnya dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an, mereka 

                                                     
37 Pak Slamet Tangan Kanan, Wawancara, 01 Desember 2020. 
38 Ulama salafu as-shalih yang dimaksud disini adalah para Kiai, Habaib terdahulu yang suka 

melakukan kegiatan seperti ini. 
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juga melihat sifat-sifat meniru para peneliti sahalaf as-shalihd yang 

terjamin. dari cara berperilaku dan kecenderungan diselesaikan oleh para 

pionir yang ketat. Para peneliti shalfus shalih, misalnya, dengan fokus 

pada kualitas etika, dalam mengambil bagian dalam membaca ayat-ayat 

Al-Qur'an dan dzikir diizinkan untuk mengenakan pakaian yang sempurna 

seperti yang dilakukan para imam yang saleh. Terlepas dari kualitas 

berpakaian yang sempurna, dengan tindakan ini, dididik untuk memiliki 

etika dalam menghadap Tuhan dalam membaca bagian dan dzikir. Dengan 

memanfaatkan hipotesis kehati-hatian nilai yang signifikan, kita dapat 

mengetahui apa yang dilakukan Sekolah Buruh Karomah Asmaul Husna 

Karomah, yaitu mengambil pemikiran, dan hadiah dari peneliti salafu as-

shalih. Demikian pula sifat-sifat para peneliti salafu as-shalih yang 

dicontoh juga tercermin dalam cara mereka berperilaku atau 

kecenderungan, seperti mengenakan pakaian yang sempurna dan 

perhatian. Di sinilah cenderung terlihat bahwa nilai memainkan peran 

penting sebagai penutup bagi para pelaku latihan ini untuk terus menjaga 

dan melindunginya. 

Ketiga, aktivitas penuh perasaan, seperti yang ditunjukkan oleh 

hipotesis ini, adalah aktivitas yang terus menerus atau tidak diatur oleh 

keadaan dan arahan yang antusias dari pelakunya. Di sini kita akan melihat 

bagaimana mentalitas yang penuh gairah ini memainkan peran penting 

dalam para pelaku kesalahan membaca dengan teliti ayat-ayat Al-Qur'an. 

Pengelola atau perintis Pesantren Karomah Asmaul Husna Batin, ia 
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melakukan gerakan konvensional ini karena ia ingin menyerupai apa yang 

ditunjukkan pendidiknya namun dalam struktur yang lebih jauh dan luas 

dan juga banyak peneliti yang melakukan tindakan ini secara 

berkelompok. obat untuk jantung atau obat dalam untuk seseorang.
39

 

Kecenderungan antusias untuk berpegang teguh pada ajaran ulama, 

kiai, habaib tak lepas dari sensasi para pelaku aksi membaca reff al-Qur'an. 

Sebab, dalam hal ini melihat segala sesuatunya, ulama, kiai atau habaib 

atau orang-orang saleh memainkan peran penting, salah satunya dalam 

membawa citra Islam. Mereka (Ulama') sebagai ahli penceramah daerah 

setempat, sehingga kita bisa merasakan pelajaran agama Islam yang belum 

lama ini bisa berkembang pesat. 

Mengingat kembali kepengurusan para ulama' ini, pada akhirnya 

melahirkan sebuah kegiatan yang benar-benar siap untuk menjerat para 

pelaku membaca ayat-ayat Al-Qur'an untuk mengamankan pelajaran-

pelajaran masa lalu yang telah selesai. Berkaitan dengan Sekolah Buruh 

Interior Karomah Asmaul Husna, pada saat pawai pembacaan ayat-ayat 

Al-Qur'an, selain dari mentalitas jamaah yang penuh semangat di sekolah 

Tata Niaga Karomah Asmaul Husna, ini juga tidak dapat dihindarkan. 

dipisahkan dari tugas perintis Pesantren ( Gus ali) dalam mengubah pesan-

pesan yang dapat membentuk perasaan para santri atau santrinya sehingga 

pada umumnya mereka memiliki pandangan yang baik terhadap 

pemerintahan para ulama. Hal ini terlihat ketika pawai membaca ayat-ayat 
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Al-Qur'an, ada sekitar 30 menit yang dimanfaatkannya untuk 

menyampaikan makna dan kecerdasan serta manfaat dari bacaan Al-

Qur'an dan bacaan dzikir yang telah ditelaah. 

Meskipun demikian, selain semangat para tokoh (ulama) yang 

mereka terima memiliki pilihan untuk mencapai perubahan besar bagi 

umat Islam, perlu diingat bahwa keadaan pelaksanaan gerakan ini juga 

dapat menyebabkan mentalitas yang menggebu-gebu bagi para pelakunya. 

Menurut sumber, hal itu dilakukan pada Selasa malam, yang kemudian 

masuk pada Selasa, bukan tanpa alasan. Sejak Selasa menurut beberapa 

peneliti, Selasa adalah hari kesempurnaan. Selama waktu yang dihabiskan 

Allah SWT untuk membingkai bumi, ketidaksempurnaan bumi dilakukan 

pada hari Selasa dengan memanfaatkan informasi. Perkembangan dunia ini 

memiliki dua fase.Tahappertama digantung pada hari Minggu dan Senin. 

Tahap selanjutnya adalah tahap penyempurnaan. Dunia ini dipenuhi 

dengan informasi. Jadi informasinya dimulai pada hari Selasa dan Rabu. 

Dengan menyelidiki kebiasaan membaca bait-bait Al-Qur'an 

melalui hipotesis aktivitas perasaan, kita akan mengetahui bagaimana 

pekerjaan dari sikap antusias para penghibur itu bekerja, sehingga mereka 

akan terus menyelesaikan dan menyimpan latihan-latihan ini, khususnya 

dengan memeriksa dua sudut pandang keluar. Pertama, dari pihak orang 

yang diterima memiliki kebaikan dan selain itu, sikap penuh gairah yang 

muncul saat menguraikan waktu pelaksanaan (Selasa) yang mereka terima 

juga mendapat kehormatan untuk membangun cinta mereka. 
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Keempat, Kegiatan Adat, menurut hipotesis ini semua tidak 

sepenuhnya terpaku pada kecenderungan-kecenderungan yang telah 

melekat dari satu zaman ke zaman lainnya dan masih dilindungi mulai dari 

satu zaman kemudian ke zaman berikutnya. Dalam adat Islam, kita benar-

benar memberikan pertimbangan yang luar biasa untuk mengikuti adat, 

terutama menjaga adat yang telah diperoleh dari para peneliti yang 

berperan signifikan dalam perkembangan Islam hingga saat ini. 

Melindungi apa yang telah diselesaikan oleh peneliti merupakan sesuatu 

yang vital, karena terdapat nilai-nilai sejarah yang dapat kita ambil dan 

gunakan sebagai kebajikan untuk diterapkan oleh masa kini dan 

masyarakat di masa yang akan datang. 

Dalam Islam sendiri, berbagai upaya telah dilakukan untuk 

mengikuti kebiasaan logis untuk mempertahankan tradisi para peneliti. 

Umumnya upaya untuk mengikuti kebiasaan setiap perkumpulan atau 

masyarakat memiliki cara yang berbeda untuk mengkomunikasikannya. 

Sehubungan dengan Sekolah Buruh Karomah Asmaul Husna Dalam, kita 

akan melihat bagaimana upaya yang dilakukan Sekolah untuk tetap 

menjaga latihan yang telah ada sebelumnya. Karena Sekolah Pengajaran 

Dalam Negeri Karomah Asmaul Husna sendiri merupakan salah satu 

kemajuan Yayasan Diklat Banten dimana para pelaku atau perintis 

berkonsentrasi pada pengobatan batin. 

Dengan asumsi kita melihat sejarah keluarga dasar di Pesantren 

Karomah Asmaul Husna, kita akan mengetahui bagaimana model yang 
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diambil oleh Sekolah Spesialis Dalam Karomah Asmaul Husna adalah 

pekerjaan untuk mengikuti kebiasaan Sekolah yang telah pemahaman yang 

sama tentang apa yang patut untuk terus melatih praktik membaca reff al-

Qur'an. Alquran. Gerakan membaca ayat-ayat Al-Qur'an bukan hanya 

semacam penghormatan bagi para peneliti yang telah mempelajarinya 

selama berabad-abad tetapi juga sebagai penguat batin bagi orang-orang 

yang mempelajari energi batin.
40

 

Dengan membedah praktik membaca bait-bait Al-Qur'an 

menggunakan hipotesis aktivitas adat, kita akan mengetahui secara 

mendalam tentang proses berpikir dan tujuan yang diselesaikan oleh 

Sekolah Buruh Karomah Asmaul Husna saat melakukan kegiatan/ tradisi 

pembacaan ayat-ayat al-Qur’an, yakni ingin menjaga dan melestarikan 

tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun oleh Perguruan yang 

sepahamadengannya yaitu Perguruan di Banten. 

3. Makna Objektif dan Ekspresif Pembacaan Ayat-ayat Al-Qur’an 

Perguruan Tenaga Dalam Karomah AsmaulHusna. 

Dalam pembahasan ini untuk menemukan jawaban serta 

mengetahui makna objektif dan ekspresif pembacaan ayat-ayat al-Qur’an. 

Untuk mengetahuinya, dengan menggunakan hipotesis Max Weber, 

manusia di mata publik adalah penghibur inventif dan kebenaran sosial 

jelas bukan instrumen statis alih-alih realitas sosial yang dibatasi. Ini 

menyiratkan bahwa aktivitas manusia tidak sepenuhnya diatur oleh 

                                                     
40 Gus Ali, Wawancara , 01 Desember 2020. 



53 

 

standar, kecenderungan, nilai, dll yang diingat untuk gagasan realitas 

sosial. Meski pada akhirnya Weber mengakui bahwa di mata publik ada 

konstruksi sosial dan fondasi sosial. Dikatakan bahwa desain sosial dan 

pendirian sosial adalah dua ide yang saling terkait dalam membingkai 

aktivitas social.
41

 

Max Weber dalam mengemukakan gagasan tentang cara yang tepat 

untuk menghadapi pentingnya kegiatan seseorang, menerima bahwa 

seseorang dalam bertindak tidak hanya melakukannya tetapi juga 

menempatkan diri dalam iklim penalaran dan perilaku orang lain. 

Konsepkpendekatan ini lebihsmengarah pada suatu tindakan 

bermotif pada tujuan yang hendak dicapai atau in order toamotive.
42 

a. Makna Objektif 

Kepentingan obyektif adalah kebermaknaan yang ditemukan 

oleh lingkungan sosial di mana aktivitas itu terjadi atau hal-hal yang 

dapat diamati berubah secara langsung. Membaca surat-surat pilihan 

merupakan bentuk komitmen dan jadwal yang harus dilakukan oleh 

mahasiswa. Hal itu ditunjukkan ketika sang pencipta mengarahkan 

pertemuan dengan salah satu muridnya yang bernama Muhammad 

Syachrizal Harahap, mengatakans: 

“Saya mulai melakukan pembiasaan membaca ayat-ayat al- 

Qur’an tersebut ketika saya berada di Perguruan Tenaga 

Dalam karomah Asmaul Husnal, karena kegiatan itu hal wajib 

atau suatu pesyaratan selum mempelajari tenaga dalam”
43
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Tidak hanyaasantri, bahkan salah satu pengurus yang bernama 

Anggi Saputra mengatakan: 

“Memabaca ayat-ayat al-Quran memang sebuah peraturan, 

dimana yang namanya peraturan itu harus dipaksakan agar 

melakukannya, sehingga yang pada awalnya mereka terpaksa 

melakukannya lama-lama menjadi terbiasa dan mereka 

menikmati kebiasaannya tersebut dalam membaca ayat-ayat 

alQuran tersebut sebagai bekal bathin kita sebelum belajar 

tenaga dalam.”
44 

 

Kemudian hal ini sudah tidak asing lagi bagi para santri atau 

murid setiap selesai sholat isya’, secara refleks mereka langsung 

menempatkan dibarisan diantara murid yang lain. 

Dalam hasil wawancara santri atau murid Perguruan Tenaga 

Dalam Karomah asmaul Husna, tidak sedikit dari mereka yang 

memahami bagaimanaamengamalkan ayat-ayat al-Qura’an. Disisi lain 

ada juga yang beranggapan bahwa pembacaan ayat-ayat al-Qur’an 

tenaga dalam hanya sebagai rutinitas untuk meneguhkan dan 

membersihkan hati bukan amalan untuk tenaga dalamnya. Biarpun 

demikian, semangat atau niatan santri atau murid dam melakukan 

pembacaan ayat-ayat al-Qur’an perlu dicontoh untuk 

masyarakatumum. 

Dalam kegiatan ini yang lebih berperan adalah pimpinan 

Perguruan Tenaga Dalam Karomah Asmaul Husna, sebagaimana hasil 

wawancara dengan Gus Ali. 

“Sejarah awalnya adalah sebagai riyadoh (olah bathiniyah) 

diawal pendirian perguruan. Karena Denagan adanya kegiatan 
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membaca ayat-ayat al-Qur’an santri atau murid atau yang 

mengikuti mendapatkan berkah ilmunya, rezekinya, tentram 

keimanannya, tawakal kepada Allah Swt dan santri tertanam 

(terdoktrin) selalu ingat akhirat. Manfaat yang diperoleh ialah 

mempermudah urusan dunia dan akhirat, dapat memberikan 

keberkahan bagi pembacanya, dipermudah hajatnya, dan jika 

sedang ketakutan ataupun kesusahan Allah akan 

menghilangkannya”.
45

 

 

Dengan demikian kegiatan pembacaan ayat-ayat al-Qur’an di 

Perguruan Tenaga Dalam Karomah Asmaul Husna harus senantiasa 

dikerjakan dan tetap istiqomah. Oleh karena itu,apemberdayaan tradisi 

ini tidak lepas dari peran pimpinan selaku pelaksana kegiatan ini. 

Tanpa adanya peraturanaataupun kebijakan mengamalkan tradisi 

tersebut, mungkin para siswa tidak begitu bersemangat dalam 

menyelesaikannya. Maka sangat diperlukan tugas penyelenggara agar 

adat ini berjalan. Mengarahkan santri atau santriwati untuk terinspirasi 

dan menambah semangat mereka dalam berlatih amalan ini. Terlepas 

dari komitmen atau permintaan, mereka juga harus memiliki kesadaran 

yang tinggi untuk menyembah Allah SWT, terutama secara konsisten 

membaca bait-bait Al-Qur'an ini tanpa arahan dari penyelenggara. 

Dengan cara ini, penulis esai dapat menutup tujuan yang 

menyiratkan bahwa membaca bait-bait Al-Qur'an adalah jenis kegiatan 

untuk bekerja pada diri sendiri, menggosok hati dan bahwa bagian-

bagian dari Al-Qur'an memiliki banyak keuntungan. Perkembangan 

yang terlihat dari siswa atau siswi adalah kepribadian siswa yang 

memiliki jiwa dan semangat yang terlatih dalam hal cinta, mendorong 
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rasa kegigihan dan tidak mementingkan diri sendiri, dengan 

pembenahan setelah membaca ayat-ayat Al-Qur'an. dan bahwa mereka 

tidak sombong atau egois dengan asumsi mereka sudah siap untuk 

mengetahui tentang energi dalam. Juga, dengan tujuan agar apa yang 

kita baca mendapat pahala berlipat ganda dan dapat dirasakan faḍilah 

(kebutuhan) dari Al-Qur'an. 

Potensi pendidik bagi para santri atau santri adalah agar mereka 

tetap istiqamah dalam melakukan latihan-latihan tersebut, di rumah, 

sistem latihan, namun juga membaca. ayat-ayat al-Qur’an ini dapat 

diamalkanadalam keadaan apapun. Diharapkan juga agar para santri 

atau murid mampu memahami fadilah (keutamaan), sehingga nantinya 

para santri atau murid dapat merasakan sebuahbketentraman jiwa 

bukan hanya kesenangan jiwa. Sebagaimana wawancara peneliti 

denganbbeliau.
69

 

b. Makna Ekspresif 

Signifikansi ekspresif adalah kepentingan yang ditunjukkan 

oleh entertainer (demonstrasi aktivitas). Signifikansi ekspresif dapat 

dicirikan sebagai implikasi yang menunjukkan penyesuaian disposisi 

atau perilaku seseorang yang melakukan suatu kegiatan. Dengan 

asumsi siswa dan kepala setelah berlatih membaca ayat-ayat Al-Qur'an 

tidak mengalami perubahan, maka, pada saat itu, bisa jadi selama 

parade membaca mereka tidak benar-benar mengharapkan keindahan 

Tuhan. Karena dengan mengharapkan riḍo-Nya sensasi ketenangan, 
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kedamaian dan keharmonisan akan terjadi pada kita. Dalam 

pengiringnya, pencipta akan menggambarkan faḍilah (kebutuhan) dan 

makna ekspresif dari bait-bait Al-Qur'an yang dirasakan pelakunya 

setelah berlatih. 

Pak slamet merupakan tangan kanan Gus Ali menyatakan; 

“Pada saat itu saya berada dirumah baru pulang bepergian,saya 

merasa ada yang mengitu dari melakang dan saya pun masuk ke 

dalam kamar ada sosok hitam dan mata bercahaya dan berekor 

Lalu membaca ayat kursy dan dia juga mengikuti, dan setelah 

sampai bacaan   َُوََل يَئُىدُهُ ِحْفُظُهَمب َوُهَى اْلعَِليُّ اْلعَِظيم   baru dia tidak bisa 

mengikuti. Dan saya baca itu berkali-kali sampai dia pergi”
46

 

 

Seorang murid yang bernama Tauhid bercerita, bahwa: 

“Jika saya sedang merasa gelisah atau takut, tak pikir panjang 

saya langsung ambil wudhu dan membaca ayat-ayat al-Qur’an 

itu, dengan cara seperti itulah sebuah ketakutan ataupun 

kegelisahan dalam diri saya dapat hilang”.
47

 

 

Oleh karena itu penulis melakukan penelitian terhadap warga 

Perguruan Tenaga Dalam Karomah Asmaul Husna pemaknaan dan hal 

yang dirasakan ketika rutin mengamalkan ayat-ayat al-Qur’an yang 

rutin mereka baca setiap hari. Dalam hal ini penulisbmelakukan 

wawancara kepada 2 pelaku: yakni santri atau murid, pimpinan 

perguruan. 

1) Makna Ekspresif bagi Santri ataumurid 

For understudies, perusing the Qur'an is a commitment when they 

are at the Karomah Asmaul Husna Internal Training College, particularly 

perusing the stanzas of the Qur'an which are regularly perused at the 
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College each Tuesday night after Isha'. Nonetheless, perusing the Qur'an 

isn't possibly restricted to completing commitments when in school, yet 

should really be polished when you are at home. Hence, it is vital for 

understudies or santri to become accustomed to perusing the Koran 

without fail. So some other time when they are at home, they practice the 

Qur'an for themselves, particularly having the option to show individuals 

around them. Since whatever we kerjakan dalam hal kebaikan, dapat 

menjadi amal jariyah kita kelak diakhirat. 

Dapat diambilnkesimpulan, sebagaimana hasil dari wawancara 

dengan sebagian santri, bahwa Pembacaan ayat-ayatal Qur’an ini “ 

kegiatan ini penting diamalkan setiap hari. Tidak hanya ketika berada di 

perguruan, namun ketika berada di rumah pun harusdiamalkan. 

2) Makna Ekspresif bagiPimpinan 

Setiap huruf bahkan huruf dalam Al-Qur'an memiliki kebaikan. 

Tidak ada sesuatu pun yang tanpa henti bertentangan satu huruf dengan 

yang lain atau menahan satu huruf lagi dalam Al-Qur'an. Meskipun 

demikian, dalam percakapan ini, kami mencoba untuk mencari tahu 

hanya beberapa dari berbagai surah dalam Al-Qur'an yang memiliki 

keunggulan. Selain itu, kita bisa belajar lebih banyak dengan terus 

berkonsentrasi agar kita lebih mantap dalam membaca dan mengamalkan 

Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari.
48

 

Tindakan membaca reff al-Qur'an yang rutin dilafalkan setiap 

Selasa malam oleh para siswa dan perintis sekolah, sebagaimana 

ditunjukkan oleh otoritas, ada tiga implikasi signifikan yang 
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dirasakannya ketika istiqomah mengamalkannya. Kali ini pencipta akan 

memahami apa yang dia katakan ketika berbicara. 

a) Pendekatan diribkepada Allah sebagai bentuk syukur dan 

keimanan terhadapAlquran 

Gus Ali mengatakan: “Tradisi pembacaan ayat-ayat al- 

Qur’an merupakan suatu riyadhoh batiniyah yang berfungsi 

untuk mendekatkan diri Kepada Allah, menunjukkan rasa 

syukur dan bukti keimanan seorang terhadap Alquran. Selain 

itu seorang santri akan lebih cerdas dan disiplin dalam 

meluangkan waktu untuk membaca Alquran”.
49

 

 

b) PembentukKepribadian 

Pribadi yang semangat, jujur dan memiliki jiwa tenang 

merupakan point keberhasilan atau prestasi yangbtak ternilai bagi 

santri Perguruan Tenaga Dalam Karomah. Hal ini merupakan 

dampak positif dari pemaknaan pembacaan ayat- ayat al-Qur’an yang 

terlontar dari Gus Ali. 

c) Pengharapan fadhilah dan barakah kepada Allah Swt Menurut 

Gus Ali, para siswa percaya bahwa 

d) Membaca surat-surat pilihan dapat mendatangkan nikmat dari 

Allah SWT. "Barakah" dan juga "Karamah", sering terdengar 

saat berdiskusi slametan atau berziarah ke makam orang suci. 

Bahkan tujuan yang ingin dicapai dari latihan ini adalah untuk 

mendapatkan berkah. 

e) Namun perlu digarisbawahi, kata barakah yang diisyaratkan 

oleh para mahasiswa sebagian besar menunjukkan suatu 

kondisi mental dan sosial tertentu baik yang dirasakan oleh 
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individu maupun masyarakat umum. Dengan cara ini, berkah 

dapat diuraikan dengan kecukupan, berkembang, kesejahteraan, 

atau ketenangan. Kata barakah juga memiliki makna untuk 

menunjukkan rasa ketergantungan pada Yang Maha kuasa, 

sebab yang mampubmemberikan kebarakahan hanya Allah 

Swt. Sehingga kebarakahan tersebut didapati seseorang sebagai 

simbol dari kasih sayang Allah Swt kepada manusia yang tulus 

dan ikhlas beribadah kepada-Nya. Karena tanpa tulusndan 

ikhlas manusia tidak akan mendapatkan kebarakahan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Ayat- ayat yag dibaca Perguran Tenaga Dalam Karomah Asmaul Husna di 

Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo ayat-ayat 

yang dibaca untuk tenaga dalam di perguruan Karomah Asmaul Husna 

adalah adalah ayat-ayat yang berisi atau mengandung makna keesaan 

Allah seperti ayat Kursyi, ayat Surat al-A’raf, ayat Surat al-kahfi dan 

beberapa ayat yang tercantum di dalam penelitian ini. Perguruan ini 

merupakan perguruan yang tdak hanya memfokuskan pada gerakan 

pertahanan diri secara fisik akan akan tetapi juga kebathinan melalui 

tenaaga dalam dan mengarahkan murid atau santrinya dalam suatu hal 

kebaikan agar hati tetap layak memiliki ilmu tenaga dalam. Tenaga Dalam 

Karomah Asmaul Husna sangat kental dan kegiatan-kegiatan yang 

bernafaskan al-Qur’an sebagai semangat diri, sebagai pembersih  diri 

dalam menerima ilmu tenaga dalam. pembacaan ayat-ayat dalam al-Qur’an 

yang rutin dilaksanakan di Perguruan Tenaga Dalam Karomah Asmaul 

Husna. 

2. Praktek pembacaan ayat-ayat Al-Quran untuk tenaga dalam di perguruan 

tenaga dalam Karomah asmaul Husna, Kegiatan pembacaan ini sudah 

lama dilakukan mulai sebelum perguruan ini resmi didirikan. Kegiatan 

pembacaan ayat-ayat al-Qur’an sudah tidak asing lagi dilakukan oleh para 

santri atau pengikut di Perguruan Tenaga Dalam Karomah Asmaul Husna 
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ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap seminggu sekali, Penerapan dari 

pembacaan ayat-ayat dan dzikir ini yang dilakukan secara istiqamah tanpa 

ada perubahan posisi serta banyaknya bacaan. Dilakukan hingga saat ini 

dan sudah menjadi tradisi setia seminggu sekali. 

3. Makna objektif dan ekspresif pembacaan ayat-ayat Al-Qur’an perguruan 

tenaga dalam Karomah Asmaul Husna adalah suatu bentuk latihan untuk 

memperbaiki diri, membersihkan hati dan bahwasanya ayat-ayat al-Quran 

banyakk sekali manfaatnya. Adapun perubahanbyang terlihat dari para 

santri atau murid adalah karakter murid yang mempunyai jiwa disiplin dan 

semangat dalam hal ibadah, menumbuhkan rasa sabar dan tidak sombong, 

dengan adanya pencerahan setelah kegiatan pembacaan ayat-ayat al- 

Qur’an bahwasanya tidak sombong ataupun riya’ jika sudah mampu 

memiliki ilmu tenaga dalam. Selain itu, agar apa yang kita baca 

mengandung pahala yang berlipatbganda dan dapat merasakan faḍilah 

(keutamaan) dariAlquran. 

B. Saran 

Saran kepada seluruh anggota Perguruan Tenaga Dalam Karomah 

Asmaul Husna tetap mempertahan ketestarian tradisi baik itu silat atau 

gerakan pertahanan diri dan tradisi dzikir yang sudah dilakukan secara rutin, 

sebagai bentuk menghormati sesepuh dahulu yang menyebar luaskan islam 

atau kebaikan melalui dakwah silat. 

Untuk peneliti selanjutnya dalam penelitian mengenai Perguruan 

Tenaga Dalam Karomah Asmaul Husna lebih fokus kepada tenaga dalam atau 
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praktek mengenai tenaga dalamnya, karena penelitian ini hanya fokus kepada 

pembacaan ayat-ayat al-Qur’an yang ada di Perguruan Tenaga Dalam 

Karomah Asmaul Husna. 

Dan Mengenai eksplorasi ini, pencipta memahami bahwa efek samping 

dari penelitian ini masih jauh dari mengagumkan. Selanjutnya, para pencipta 

mengantisipasi analisis dan ide-ide produktif dari pihak-pihak untuk 

menyempurnakan proposal ini. Untuk eksplorasi tambahan, terutama yang 

berhubungan dengan Inner Power, idealnya lebih ke luar dan dalam. Akhirnya, 

pencipta mungkin ingin mengucapkan terima kasih kepada individu-individu 

yang telah membantu kelancaran ujian skripsi ini. 
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