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ABSTRAK 
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Kajian terhadap Al-Qur‟an tidak ada habisnya dari zaman Nabi 

Muhammad Saw. sampai zaman covid19 masih menjadi bagian terpenting dalam 

upaya mempelajari agama Islam. Surah Yasin merupakan salah satu surah Al-

Qur‟an yang paling sering dibaca oleh masyarakat, dari sekian banyaknya 

interaksi kaum muslim terhadap surah Yasin, penulis menemukan adanya 

penggunaan yang berbeda dari biasanya, yakni pembacaan surah Yasin dalam 

tradisi baantaran jujuran. Pembacaan surah Yasin dalam tradisi baantaran 

jujuran hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat Banjar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tata cara proses 

pembacaan surah Yasin, motif (dorongan) dan tujuan masyarakat tentang 

pembacaan surah Yasin dalam tradisi baantaran jujuran serta pemahaman mereka 

terhadap surah Yasin. Adapun bentuk penelitian ini adalah  penelitian lapangan 

dengan menggunakan sifat dan jenis metode deskriptif  kualitatif.  

Hasil penelitian ini sebagai berikut: Tata cara prosesnya dimulai dengan 

pembukaan acara dengan mengucapkan basmalah, pembacaan surah Yasin, dibaca 

bersama-sama dipimpin oleh pihak keluarga mempelai perempuan atau pemandu 

acara baantaran jujuran  menggunakan pengeras suara serta diikuti oleh tamu 

undangan, dibaca dari ayat pertama sampai ayat terakhir, selanjutnya  kata-kata 

penyerahan, kata-kata penerima, pemasangan cincin, penyerahan uang mahar serta 

barang bawaan dan yang terakhir  do‟a sekaligus penutup.  Adapun pemahaman 

masyarakat Sungai Ulin sangat beragam. Beberapa dari mereka mengatakan 

bahwa surah Yasin adalah jantung atau hatinya Al-Qur‟an, surah Yasin memiliki 

banyak keutamaan, sangat baik diamalkan di kehidupan sehari-hari. Ada juga 

yang memahami bahwa surah Yasin adalah surah yang wajib dibaca di setiap 

kegiatan keagamaan. Motifnya beragam pula. Salah satunya karena rasa syukur 

sudah mendapatkan pasangan dan karena orang-orang terdahulu melakukan 

kegiatan tersebut. Tujuannya yaitu agar mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, 

keberkahan, diampuni dosa, dimudahkan, dilancarkan segala urusan, khususnya 

acara perayaan resepsi perkawinan, mendapatkan keluarga yang sakinah, 

mawadah dan warahmah serta mendapatkan anak yang saleh.   


