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Latar belakang Pengamalan surah Al-Fath pada setiap awal bulan 

Ramadhan di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan 

sebuah perintah langsung dari pendiri Pondok Pesantren dan menurut beliau 

bahwasanya pengamalan surah Al-Fath ini tidak hanya bisa diamalkan pada setiap 

awal bulan Ramadhan tetapi kalo bisa juga senantiasa diamalkan kapanpun. Selain 

dari pada atas perintah atau kebiasaan Pondok dalam hal melakukan kegiatan 

pengamalan surah Al-Fath pada setiap awal bulan Ramadhan pastinya terdapat sisi 

lain dari surah tersebut, misalnya dalam segi keutamaan dari surah tersebut, 

fadhillah bagi yang membacanya serta ketenangan jiwa bagi yang istiqomah 

mengamalkannya.  

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui 

proses pengamalan surah Al-Fath pada awal bulan Ramadhan di Ponpes Syekh 

Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian yang kedua untuk mengetahui pendapat 

para guru tentang pengamalan surah Al-Fath pada awal bulan Ramadhan, dan 

terakhir untuk mengetahui motivasi yang mendorong para santri mengamalkan 

surah Al-Fath diawal bulan Ramadhan. 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang mana 

disini memaparkan dan menggambarkan suatu keadaaan serta fenomena yang lebih 

jelas mengenai situsasi yang terjadi, jenis penelitian yang digunakan disini disebut 

sebagai jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara 

sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Kemudian untuk 

pengumpulan data peneliti melakukan observasi yaitu melakukan pengamatan 

secara langsung kelapangan, selanjutnya dengan wawancara atau interview pada 

responden ataupun informan, serta melakukan sesi dokumentasi.  

Hasil penelitian terkait pengamalan surah Al-Fath pada setiap awal bulan 

Ramadhan di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Balikpapan, 

yang pertama mengenai proses pengamalan surah Al-Fath pada setiap awal bulan 

Ramadhan ini telah menjadi sebuah rutinitas wajib bagi santri dan selalu 

dilaksankan setiap generasi. Untuk pengerjaannya yaitu dimulai setelah shalat 

Magrib menjelang Isya. Kemudian menurut para guru mengenai pengamalan surah 

Al-Fath ini hukumnya sama halnya dengan makna pembacaan Al-Qur’an yang 

mana hal tersebut merupakan  sebuah keharusan untuk seluruh umat Islam karena 



Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi seluruh manusia khususnya bagi umat Islam, 

namun bedanya yaitu tidak ada yang mewajibkan harus mengamalkan namun 

sebatas sebuah anjuran, dan kebetulan pengamalan ini terdapat disebuah 

lingkungan Pondok yang mana hal tersebut menjadi sebuah kewajiban bagi santri 

karena aturan Pondok, terkhusus karena untuk menjaga tradisi atau kebiasaan yang 

diamalkan oleh santri-santri terdahulu. Terakhir yaitu motivasi para santri yang 

mana terkait motivasi para santri berbagai mana jenis latar belakang, salah satunya 

yaitu karena peraturan Pondok serta dorongan dari keutamaan surah tersebut. 

 

 


