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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

 
  

A. Penggunaan Ayat-ayat al-Qur’an  dalam Tradisi Menancapkan 

Tiang di Desa Sungai Madang Kecamatan Sungai Tabuk  

Al-Qur‟an dalam realitas kehidupan umat Islam bukan hanya sebagai 

sebuah al-kitab yang wajib kita percayai sebagaimana dalam rukun Iman yang 

ketiga.  Al-Qur‟an  berperan  penting  dalam  setiap  sendi  kehidupan  seorang  

muslim. Membaca al-Qur‟an bukan hanya mendapat pahala namun juga mendapat 

manfaat spiritual bagi kehidupan seorang muslim.
1
 

Para responden  memaparkan bagaimana  tanggapan mereka  terhadap  

pelaksanaan mempergunakan ayat-ayat al-Qur‟an yang diletakan pada tiang 

rumah  yang menurut mereka diyakini  oleh  para  pengamal  ataupun pengguna  

berpengaruh  terhadap tercapainya apa yang diinginkan.  

Adapun analisis yang dapat diuraikan oleh peneliti di antaranya: 

Adapun surah-surah dan ayat-ayat yang dipergunakan secara keseluruhan 

yaitu: 

1. Q.S. al-Baqarah:2/18: 

 َْ ُُٙ ََل ٠َسِجؼُٛ ٌُ ػُّٟ فَ ُُّ ثُى  ُص

2. Q.S. Al-Baqarah:2/171: 

 َْ ُُٙ ََل ٠َؼِمٍُٛ ٌُ ػُّٟ فَ ُُّ ثُى  ُص

                                                 
1
Yusuf al-Qardhawi,  Berinteraksi  Dengan Al-Quran, terj.  Abdul hayyie al-Kattani 

(Jakarta: GemaInsani Press, 1999), cet. 1, 596.   
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3. Q.S. Al-Baqarah:2/255: 

 

َُ ََل رَأُخرُُٖ  َٛ ٱٌَح١ُّٱٌم١َُّٛ َٗ إَِله ُ٘
ُ ََل إٌََِٰ ُ  ۥٱَّلله ََل ََٔٛ ٌٗه َٚ ب فِٟ  ۥِسَٕخ  َِ َٚ ِد  ََٰٛ ََّٰ ب فِٟ ٱٌسه َِ

 ُ ٓ ذَا ٱٌهِرٞ ٠َشفَُغ ِػٕدَٖ َِ ِٗ  ۥٓٱألَزِض  ََل  ۦۚإَِله ثِئِذِٔ َٚ  ُُٙ ب َخٍفَ َِ َٚ  ُ ِٙ َٓ أ٠َِد٠ ب ث١َ َِ  ُُ ٠َؼٍَ

 ِٗ ِّ ٓ ِػٍ ِِّ َْ ثَِشٟء  ََل ٠َ  ۦ٠ُِٓح١ُطٛ َٚ ٱألَزَض  َٚ ِد  ََٰٛ ََّٰ ُ ٱٌسه ِسَغ ُوسِس١ُّٗ َٚ ب َشبَء  َّ ُ   إَِله ثِ  ۥٛهُٖ

ُُ حِ  ١ُّٱٌؼَِظ١ ٍِ َٛ ٱٌؼَ ُ٘ َٚ ب  َّ ُٙ  فُظ
 

4. Q. S. Yasin:36/9: 

 

 َْ ُُٙ ََل ٠ُجِصُسٚ ُُٙ فَ ُ َسدّا فَأَغَش١ََٰٕ ِٙ ٓ َخٍِف ِِ َٚ ُ َسدّا  ِٙ ِٓ أ٠َِد٠ ٓ ث١َ ِِ َجؼٍََٕب  َٚ 

5. Q.S. Ali „Imran:3/96: 

َٓ إ ١ ِّ ٍَ ٍؼََٰ ُ٘دٜ ٌِّ َٚ جَبَزوب  ُِ ٍٕهبِس ٌٍَهِرٞ ثِجَىهخَ  ٌِ ِظَغ  ُٚ َي ث١َذ  ٚه  ْه أَ

6. Q.S. Al-Fatihah: 1/ 1-7: 

 ُِ ِح١ ِٕٱٌسه ََّٰ ح ٱٌسه ِٙ َٓ  ١ثِسّٱٌٍه ١ ِّ ٍَ ِ َزّةِ ٱٌؼََٰ ُِ  ٢ٱٌَحّدُ َّلِله ِح١ ِٕٱٌسه ََّٰ ح ِٓ   ٣ٱٌسه ٠ َِ ٱٌدِّ ٍِِه ٠َٛ ََِٰ
٤  ُٓ إ٠ِهبَن َٔسزَِؼ١ َٚ  ُ َُ  ٥إ٠ِهبَن َٔؼجُد سزَِم١ ُّ َغٱٌ َسَٰ ُ  ٦ٱِ٘دَٔبٱٌّصِ ِٙ َٓ أَٔؼََّذ َػ١ٍَ َغٱٌهِر٠ ِصَسَٰ

 ُ ِٙ غُعِٛة َػ١ٍَ َّ َٓ َغ١ِس ٱٌ ١ بٌِّ ََل ٱٌعه َٚ٧  
 

7. Q.S. Al-Ikhlas: 112/1-4: 

ُ أََحدٌ  يْ قُ  َٛ ٱَّلله دُ   ١ُ٘ َّ ُٙٱٌصه ٌَُ ٠ٌَُٛد   ٢ٱٌٍه َٚ ٍِد  َ٣ٌَُ ٠   ُ ٌَُ ٠َُىٓ ٌٗه ا أََحدُ  ۥَٚ ًٛ   ٤ُوفُ

 

8. Q.S. Al-Falaq: 113/1-5: 

ب َخٍََك   ١لًُ أَُػٛذُ ثَِسّةِ ٱٌفٍََِك  َِ ٓ َشّسِ  لََت   ٢ِِ َٚ ٓ َشّسِ َغبِسٍك إِذَا  ِِ ٓ َشّسِ   ٣َٚ ِِ َٚ
ِذ فِٟ ٱٌؼُمَِد  ثََٰ ٓ َشّسِ َحبِسٍد إِذَا َحَسدَ  ٤ٱٌٕهفهَٰ ِِ َٚ٥  

 

9. Q.S An-Nas: 114/1-6: 

ٍِِه ٱٌٕهبِس   ١لًُ أَُػٛذُ ثَِسّةِ ٱٌٕهبِس  ِٗ ٱٌٕه   ٢َِ ََٰ اِسٱٌَخٕهبِس   ٣بِس إٌِ َٛ س َٛ ٓ َشّسِ ٱٌ ِِ٤ 

ُس فِٟ ُصدُِٚز ٱٌٕهبِس  ِٛ س َٛ ٱٌٕهبِس  ٥ٱٌهِرٞ ٠ُ َٚ َٕٱٌِجٕهِخ  ِِ٦  
  

10. Q.S. Al-Qadr: 97/ 1-5: 
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ُٗ فِٟ ١ٌٍََِخ ٱٌمَدِز إِ  ب ١ٌٍََخُ ٱٌمَدِز   ١ٔهب أََٔزٌََٰٕ َِ َه  ب أَهَزىَٰ َِ ٓ أٌَِف   ٢َٚ ِِّ ١ٌٍََخُ ٱٌمَدِز َخ١س 

ًِّ أَِس  ٣َشٙس  ٓ وُ ِِّ  ُ ِٙ ِْ َزثِّ ب ثِئِذ َٙ ُٚح ف١ِ ٱٌسُّ َٚ ئَِىخُ 
ٍََٰ َّ ُلٌُ طٍَغِ   ٤رََٕزه َِ  َٰٝ َٟ َحزه ِ٘  ٌُ

َسٍََٰ

  ٥ٱٌفَجِس 
 

11. Q.S. Al-Kautsar: 108/1-3: 

َه ٱٌَىٛثََس  ٱَٔحس   ١إِٔهب أَػَط١ََٰٕ َٚ ٌَِسثَِّه   ًِّ َٛ ٱألَثزَُس   ٢فََص ْه َشبِٔئََه ُ٘   ٣إِ

12. Q.S. Al-Maun: 107/1-7: 

 ِٓ ٠ ُة ثِٱٌدِّ َُ   ١أََزَء٠زَٱٌهِرٞ ٠َُىرِّ ٌَِه ٱٌهِرٞ ٠َدُعُّ ٱ١ٌَز١ِ
َِ   ٢فَرََٰ َٰٝ َغؼَب ََل ٠َُحطُّ َػٍَ َٚ

 ِٓ سِى١ ِّ َٓ  ٣ٱٌ ١ َصٍِّ ُّ ٍ ٌِّ ً٠ َٛ َْ  ٤فَ ُ َسبُ٘ٛ ِٙ َٓ ُُ٘ َػٓ َصََلرِ َْ   ٥ٱٌهِر٠ َٓ ُُ٘ ٠َُساُءٚ ٱٌهِر٠

٦   َْ بُػٛ َّ َْ ٱٌ ٠ََّٕؼُٛ َٚ٧  
 

13. Q.S. Al-Ashr: 103/1-3: 

ٱٌؼَصِس  َٓ ٌَِفٟ ُخسٍس   ١َٚ ْه ٱإِلَٔسَٰ اَصٛاْ   ٢إِ َٛ َ ر َٚ ِذ  َحَٰ ٍِ ٍُٛاْ ٱٌصهَٰ ِّ َػ َٚ ُٕٛاْ  َِ َٓ َءا إَِله ٱٌهِر٠

جِس  اَصٛاْ ثِٱٌصه َٛ رَ َٚ   ٣ثِٱٌَحّكِ 

14. Ayat Samut: 

ْٓ َغَعِت اٌَْججهبِز  ِِ َٚ ٌُْىفهبِز  ْٓ َشّسِ ا ِِ َٚ َٓ إٌهبِز  ِِ ذُثِبّللّاِ  ْٛ ِٗ اَُػ ٌِ ْٛ َسُس ٌِ َٚ  ِ حُ َّلِلّ اٌِؼزه

 َٓ ١ِْٕ ِِ ْؤ ُّ ٍْ ٌِ َٚ 

 

Dalam melakukan analisis data, di sini penulis juga menjelaskan motivasi 

warga masyarakat Sungai Madang ketika meletakan ayat-ayat al-Qur‟an saat 

menancapkan tiang rumah baru. 

Dalam praktiknya ayat-ayat tersebut pada tiang-tiang rumah tersebut 

dengan cara dimasukan ke dalamnya, diletakan di luarnya, ditulis pada tiangnya 

dan ditanam di dalam tanah. 
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Dari dua ayat yang digunakan yaitu surah al-Baqarah: 18 dan al-Baqarah: 

171, karena ayat-ayat tersebut memiliki arti yang berbagai macam pengertian. 

Pada ayat-ayat tersebut mengandung kata awalnya menuli, membisu, membuta 

semua itu bertujuan apabila ada orang yang mau berniat jahat dengan rumah 

tersebut maka mereka akan menuli tidak bisa mendengar apa-apa, membisu tidak 

bisa berkata-kata, dan membuta tidak bisa melihat apa-apa maka terhindarlah dari 

kejahatan tersebut. Adapun ayat selanjutnya adalah ayat yang disebut dengan ayat 

Kursi itu, menurut pemahaman masyarakat bahwa itu sebagai memperkuat pagar 

yang sudah kita letakan ayat-ayat al-Qur‟an sebelumnya. Menurut pemahamannya 

bahwa yang dimaksud dengan menuli adalah seseorang itu bisa bisa mendengar 

akantetapi tidak bisa mendengar. Membisu, mereka bisa berkata-kata akantetapi 

tidak sadar apa yang mereka katakan. Membuta, mereka bisa melihat akantetapi 

ketika melihat mereka seakan-akan tidak bisa melihat. 

Dari hasil pengamatan berupa wawancara yang dilakukan penulis terhadap 

warga sekitar, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya warga setempat 

termotivasi dalam meletakan ayat-ayat al-Qur‟an ditiang rumah dikarenakan 

mereka ingin mendapatkan manfaat dari hasil peletakan tersebut yakni berupa 

terhalangnya perbuatan yang jahat, seperti santet yang berkeinginan meneror 

penghuni rumah tersebut, sehingga tidak jadi meneror penghuni rumah tersebut 

dikarenakan adanya ayat-ayat al-Qur‟an tersebut. 

Dari beberapa responden yang berhasil penulis wawancari alasan mereka 

meletakan ayat-ayat al-Qur‟an ditiang rumah hampir sama antara satu dengan 

lainnya yakni meyakini bahwasanya ayat-ayat al-Qur‟an tersebut mampu 
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menghalangi perbuatan-perbuatan jahat yang ditujukan kepada penghuni rumah 

tersebut. 

Contohnya adalah Sardini beliau meletakan ayat-ayat al-Qur‟an ketika ingin 

menancapkan tiang rumah yang baru, beliau berkeinginan agar rumah yang ia 

huni bisa memberikan keberkahan, baik dari dirinya maupun bagi keluarganya. 

Selain itu juga dengan melaksanakan dari tradisi-tradisi seperti mandi sebelum 

menancapkan beliau berharap bahwa rumah yang mereka huni bisa dinginan. 

B. Tujuan Penggunaan Ayat-Ayat al-Qur’an dalam Tradisi 

Menancapkan Tiang Rumah di Desa Sungai Madang 

Adapun motivasi dan tujuan penggunaan ayat-ayat al-Qur‟an dalam tradisi 

menancapkan tiang rumah di Kecamatan Sungai Tabuk ini penulis membagi ke 

dalam bidang keagamaan dan bidang sosial.
2
 

1. Analisis Motivasi dan Tujuan Keagamaan  

  Motivasi keagamaan dari pembacaan surah Yasin ini menurut responden I, 

II, III, IV, V dan VI, adalah karena banyaknya  fadhilah ayat-ayat al-Qur‟an yang 

dipergunakan dalam hal apapun, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah 

saw.  Para responden menyampaikan dengan cara yang berbeda tetapi memiliki 

maksud yang sama.   

Adapun yang disampaikan oleh salah satu responden mengenai motivasi 

keagamaan ini adalah hadis:  

 خر ِٓ اٌمساْ ِب شئذ ٌّب شئذ

                                                 
2
Supian, Wawancara Pribadi, Sungai Madang, 23 Juli 2020, 11:30.   
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Artinya:”Ambillah (ayat) apapun dari Al-Qur’an untuk keperluan apapun 

yang engkau inginkan.”  

Menurut Syaikh Nashiruddin al-Albani, beliau mengikuti Sayyid Rasyid 

Ridha dalam kitab Tafsir al-Manar, riwayat tersebut tidak ada sumber 

aslinya.
3
Syaikh Nashiruddin al-Albani memasukkan hadis di atas ke dalam bagian 

dari hadis dha‟if dan maudhu‟ urutan ke-557 dalam kitab himpunannya. Hadis 

tersebut cukup terkenal terutama lewat khutbah dan ceramah, tetapi sayang sekali 

bahwa hadis tersebut termasuk hadis yang tidak ada asal-usulnya dalam sunah. 

Oleh karena itu tidak boleh menyandarkan perkataan tersebut kepada Nabi 

Muhammad saw. bagaimanapun, setiap ulama memiliki landasan hukum yang 

berbeda satu dengan yang lain. Tetapi sesama muslim tidak boleh saling 

menyalahkan karena perbedaan adalah rahmat selama aqidah tidak menyimpang. 

Adapun tujuan dari penggunaan ayat-ayat al-Qur‟an yang diletakan pada 

tiangrumah, para responden menginginkan keberkahan dan keselamatan dari 

Allah meskipun dengan penjelasan yang berbeda. Apabila mendapatkan 

keberkahan dari Allah swt. maka semua hal akan menjadi lebih menenangkan dan 

sejahtera seisi rumah tersebut. 

2. Analisis Motivasi dan Tujuan Sosial  

Motivasi dari pelaksanaan ini menurut enam responden adalah untuk 

melestarikan salah satu budaya yang bercorak Islam di Desa Sungai Madang. 

Mengingat tidak sedikit generasi penerus yang mulai tidak mengenali tradisi ini. 

                                                 
3
Muhammad Nashiruddin al-Albani, Silsilah Hadits Dha’if dan Maudhu’, terj: A.M. 

Basalamah(Jakarta: Gema Insani, 1997), vol. 2, 55. 
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Adapun tujuan pelaksanaan ini, enam responden memiliki tujuan yang sama 

yaitu untuk menjalin silaturrahmi dengan masyarakat sekitar dan keluarga. 

Banyak berkah yang didapat dari silaturrahmi diantaranya adalah bertambahnya 

keberkahan umur dan pembuka pintu rejeki. 

C. Tradisi Membangun Tiang  Rumah di Desa Sungai Madang 

Jika sejarah tradisi menancapkan tiang rumah ini mengikuti pendapat yang 

dikemukakan oleh responden yang mengatakan bahwa tradisi ini berasal dari 

tradisi sebelum islam yang menghidangkan sesajen maka hal ini dianggap sebuah 

ritual peribadatan, maka unsur tersebut hilang seiring berjalannya waktu dan 

mengalami proses islamisasi dengan memasukkan unsur-unsur keislaman salah 

satunya pembacaan surah Yasin. 

Dilihat dari runtutan pelaksanaan tradisi yang dijalankan dalam rangkaian 

ritual selamatan menancapkan tiang rumah yang mencakup salat Magrib 

berjemaah, salat Hajat, membaca surah al-Fatihah sebagai pembuka, membaca 

surah Yasin, membaca salawat kamilah dan doa. Khusus mengenai tradisi itu 

sendiri, selama itu dimaknai dengan sebuah tradisi dan bukan ibadah, maka hal 

yang demikian itu dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya, sebagaimana 

kaidah ushul fiqh
4
: 

 اَلصً فٝ اَلش١بء اَلءثبحخ حزٝ ٠دي اٌد١ًٌ ػٍٝ اٌثحس٠ُ

Artinya:”Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya boleh kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya.” 

                                                 
4
Dahlan Tamrin, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah al-Khamsah (Malang: UIN 

Maliki Press, 2010), 89.    
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Dari pemaparan responden maka dapat dianalisis bahwasanya dalam 

budaya Banjar ada pula yang dinamakan bahitung hari baik, biasa dilakukan 

selamatan pembangunan rumah tersebut. Setelah pemasangan tongkat pertama 

atau pondasi utama oleh pemilik rumah, maka segera dipasang semacam lantai 

darurat dengan menggunakan bahan papan yang ada. Menjelang magrib maka 

akan dilakukan kegiatan bersembahyangan bersama warga masyarakat desa juga 

diundang seorang tuan guru untuk memimpin acara tersebut. 

Adapun waktu pelaksanaan ketika membangun tiang diwaktu pagi hari 

karena mengharap berkah sebagaimana doa Rasulullah sesuai dengan hadis 

berikut: 

Artinya:” Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur, telah 

menceritakan kepada kami Husyaim, telah menceritakan kepada kami Ya'la bin 

'Atho`, telah menceritakan kepada kami 'Umarah bin Hadid, dari Shakhr al-

Ghamidi, dari Nabi saw, beliau mengucapkan: (Ya Allah, berkahilah umatku di 

pagi hari mereka). Dan beliau apabila mengirim expedisi atau pasukan beliau 

mengirim mereka di awal siang. Dan Shakhr adalah seorang pedagang dan ia 

mengirim perdagangannya di awal siang, maka hartanya bertambah banyak. Abu 

Daud berkata; ia adalah Shakhr bin Wada'ah.
5
 

Pemilihan hari baik untuk melaksanakan tradisi ini sebagaimana hasil 

pendapat responden VI adalah hari adalah hari senin, ini sesuai dengan 

pengetahuan bersama bahwa dianjurkan untuk menghindari hari sabtu karena 

merupakan hari besar bagi umat Yahudi.   

Adapun pendapat responden VI dengan pendapat responden I, II, dan IV 

sebenarnya memiliki maksud yang sama mengenai pemilihan tanggal dan bulan 

yang baik, hanya saja perbedaan cara menyampaikan yang mana satu 

                                                 
5
Abȋ Dȃud Sulaiman as-Sijistani, Sunan Abȋ Dȃud (Riyadh: Maktabah al-Ma‟ȃrif, t.th), 

457.   
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menyampaikan hari baik sedangkan yang satu menyampaikan hari yang tidak 

baik. 

Berbeda dengan responden I yang menyampaikan tanggal baik adalah naik 

bulan, tetapi tetap berpatokan pada hari dan tanggal yang baik sebagaimana 

disampaikan oleh responden I dan III yang telah dibahas pada bab sebelumnya. 

 Enam responden memang menyampaikan dengan bahasa yang berbeda 

tetapi memiliki makna yang sama dan memiliki rujukan yang sama yaitu kitab 

Tȃjul Muluk dan mengikuti pendapat Imam Ja‟far ash-Shadiq. Terlepas dari 

kontroversi penggunaan kitab Tȃjul Muluk
6
 dan pendapat Ja‟far ash-Shadiq 

mengenai tanggal dan bulan yang baik dan buruk, namun seperti itulah 

kenyataannya, penggunaan kitab tersebut tanpa maksud mendahului takdir Allah 

swt apalagi menyekutukannya. 

   Melihat biografi Imam Ja‟far ash-Shadiq yang menyampaikan hari-hari 

baik, beliau merupakan anak sulung dari Muhammad al-Baqir dan ibu beliau 

bernama Ummu Farwah. Imam Ja‟far ash-Shadiq merupakan ahli ilmu agama dan 

ahli hukum islam (fiqh). Beberapa ulama dan ilmuan yang berguru kepada beliau 

adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Jabir bin Hayyan, dan Washil bin Atha. 

Keilmuannya mencakup esoteris dan eksoteris, ilmu isyarah dan ilmu ibarah, ilmu 

kalam dan ilmu hadis, sunah, ilmu alam dan ilmu sejarah. Karena keilmuannya, 

beliau mendapatkan beberapa laqab diantaranya al-Imam, al-Faqih, dan  ash-

Shadiq.
7
 Gelar ash-Shadiq diberikan karena beliau terkenal dengan kejujuran 

                                                 
6
Penjelasan terdapat dalam kitab Tȃjul Muluk halaman 69, percetakan al-Ma‟arif 

Malaysia (bentuk pdf). 
7
Ahmad ibn „Ali ibn Hajr al-„Asqalȃnī, Taqrīb al-Tahdzīb, Vol.1 (t.tp: Dār al-Usamah, 

t.th), 200. 
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dalam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad saw. ucapan dan tindakan sehari-

hari, serta kedustaan tidak terdapat pada dirinya sehingga mayoritas responden 

mengikuti pendapat beliau yang tertuang dan diketahui melalui kitab.  

Ja‟far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin al-Husain bin Ali bin Abi 

Thalib, yang merupakan keturunan Rasulullah saw. dari ibunda Fatimah ra. 

Sedangkan dari garis ibunda Imam Ja‟far Ash-Shadiq adalah Ummu Farwah binti 

al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ash-Shiddiq.
8
 Melihat nasab beliau, pun 

tidak diragukan siapa Imam Ja‟far ash-Shadiq ini. Keluasan ilmu dan kesucian 

nasab sudah memperkuat penulis dari keraguan dengan syarat tetap meyakini 

qadar Allah.  

  Kitab Tȃjul Muluk adalah sebuah naskah kuno yang berasal dari Arab, 

dibawa masuk ke Aceh oleh saudagar dan pedagang dari Persia serta negeri Rum 

(Turki) sekitar abad ke-16. Naskah asli dari manuskrip kuno tersebut awalnya 

adalah tulisan tangan dengan menggunakan huruf dan bahasa Arab. Tidak 

diketahui pasti kapan kitab tersebut ditulis, hanya saja diterangkan di dalam kitab 

yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa arab-melayu tersebut bahwa orang 

yang mengumpulkan naskah asli tulisan tangan ini adalah haji Ismail Aceh, 

kemudian setelah terkumpul, beliau menterjemahkannya kedalam bahasa melayu 

dengan huruf arab.  

D. Analisis Ritual Pendekatan Antropologis  

Menurut ahli antropologis, dalam upacara mengandung lima aspek yang 

perlu mendapatkan perhatian, yaitu:  

                                                 
8
Ahmad ibn „Ali ibn Hajr al-„Asqalȃnī, Taqrīb al-Tahdzīb, Vol. 1, 310. 
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1.  Sistem kepercayaan   

2.  Tempat upacara  

3.  Waktu upacara  

4.  Media atau alat upacara  

5.  Orang-orang yang memimpin dan mengikuti upacara    

Dengan melihat pembahasan terdahulu tentang lima aspek diatas maka 

semua prosesi tersebut jika dianalisis, merupakan suatu proses pembacaan surah 

Yasin dalam tradisi menancapkan tiangrumah yang hanya tertumpu pada 

keberkahan dari ayat-ayat al-Qur‟an terutama surah Yasin yang dibacakan. 

Adapun dari segi tujuan, ritual pembacaan surah Yasin dalam tradisi 

menancapkan tiangrumah di kecamatan Sungai Tabuk masuk ke dalam tiga tujuan 

dalam antropologi, yaitu:  

1.  Ritual yang bertujuan untuk bersyukur kepada Allah  

2.  Ritual yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah  

3.  Ritual yang bertujuan meminta ampun atas kesalahan yang dilakukan.  

Sedangkan jika mengikuti teori Homans C. Anthony Wallace, meninjau 

dari segi jangkauan, maka pelaksanaan ini termasuk ritual sebagai terapi, karena 

bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.   

E. Analisis al-Tafaul terhadap Penggunaan Ayat-Ayat al-Qur’an 

dalam Tradisi Menancapkan Tiang Rumah di Desa Sungai 

Madang Kecamatan Sungai Tabuk 

Jika melihat semua proses pelaksaanaan, maka penggunaan ayat-ayat al-

Qur‟an dalam tradisi ini termasuk tabaruk dengan ucapan dan perbuatan yang 
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disyariatkan. Dalam pelaksanaan tradisi ini terdapat ucapan dan perbuatan yang 

diberkahi yaitu berkumpul untuk berzikir kepada Allah dengan membaca kitab-

Nya yaitu al-Qur‟an dan salat berjemaah. 

Pelaksanaan tradisi ini juga termasuk al-tafaul dengan waktu yang 

disyariatkan karena mengikuti waktu-waktu yang baik menurut pendapat Imam 

Ja‟far ash-Shadiq. Barangsiapa yang melakukan kebaikan dan ibadah pada waktu 

yang disyariatkan maka akan mendapatkan berkah yang agung dari Allah swt. 

Sesungguhnya berkah hanya datang dari Allah swt, yang menentukan dan 

mengetahui bahwa sesuatu memiliki berkah. Al-tafaul hanya terbatas pada sesuatu 

yang jelas dinyatakan oleh Allah swt. melalui Rasulullah saw. manusia tidak 

boleh meraba-raba atau menebak sendiri mengenai sesuatu yang memiliki berkah 

kemudian ditabaruki. Karena menentukan sesuatu yang memiliki berkah adalah 

hak dan wewenang Allah swt. maka menebak sendiri sesuatu yang dianggap 

memiliki nilai keberkahan secara tidak langsung menyaingi Allah atau dengan 

kata lain telah “Berbuat syirik”.
9
 

 

                                                 
9
Imron A. Manan, Pelbagai Masalah Tauhid Populer, 207. 


