
BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang fenomenologi sebagai 

pendekatan studi Living Qur’an. Fenomenologi secara umum dikenal sebagai 

pendekatan yang dipergunakan untuk membantu serta agar dapat memahami 

berbagai gejala atau fenomena sosial dalam kehidupan ruang lingkup lingkungan 

maupun masyarakat.  

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Pondok Pesantren Syeik Muhammad Arsyad Al-Banjari Balikpapan  

Awal mula pendirian Pondok Pesantren ini yaitu didirikan oleh seorang 

ulama besar Kalimantan Timur beliau bernama K.H. Syarwani Zuhri atau 

sering disebut dengan panggilan Abuya Syarwani Zuhri. Beliau terkenal 

dengan gelar Tuan Guru Prof. Dr.  K.H. Ahmad Syarwani Zuhri Al-Banjari. 

Beliau masih keturunan dari Datu Kalampayan (Syekh Muhammad Arsyad Al-

Banjary). Jadi silsilah beliau dari garis ibu ialah Abuya Syarwani Zuhri binti 

Marwiyah binti H. Khalil binti Dariyah binti H Abdul Hamid Bantuil binti 

Fatmah binti Syekh Qadhi H. Abu Na’im bin Syekh Muhammad Arsyad Al-

Banjary. Selain sebagai pendiri dari Pondok ini beliau juga pengasuh Pondok 

tersebut. Beliau merupakan ulama besar yang pernah belajar kepada beberapa 

Syekh di Timur Tengah selama 12 tahun.  

Sebelum Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 

Balikpapan berdiri, dulunya hanyalah hutam belukar yang tanpa ada satupun 



penghuni dan luas tanahnya yaitu 30 hektar. Pada pertengahan tahun 1987, 

tanah yang terletak di Km 19,5 Jalan Raya Balikpapan-Samarinda tersebut 

kemudian dibuka dan di atasnya didirikan Pondok Pesantren yang mana 

lengkapnya yaitu Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 

yang mana sampai sekarang terkenal dan namanya menyebar luas sehingga 

banyak santriwan/santriwati memondok menuntut ilmu disana.  

Pondok Pesantren ini didirikan oleh KH. Syarwani Zuhri, ulama besar 

yang pernah belajar kepada beberapa Syekh di Timur Tengah selama 12 tahun, 

dan terutama berguru kepada Almaghfurlah Guru Muhammad Syarwani 

Abdan Bangil. Atas pesan Guru Bangil pula, beliau  berdakwah di Balikpapan. 

Sementara, teman seperguruannya, yaitu KH. Zaini Abdul Ghani, yang 

kemudian terkenal dengan sebutan “Guru Ijai” bertugas di Martapura. 

Nama Pondok Pesantren dengan sebutan Syekh Muhammad Arsyad 

Al‑Banjari atau Anumerta Datu Kelampaian karena sosok ini dianggap oleh 

sang pendiri sebagai ulama panutan yang dikenal sebagai ahli fiqih mazhab 

Syafi'i yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar, Kalimantan Selatan. 

Jl. Soekarno Hatta, Karang Joang, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, 

Kalimantan Timur.1 

2. Pendidikan 

Pembangunan Pendidikan Di Dalam Pondok  

Pendidikan Formal Pendidikan Informal 

 
1 H. Salim Abdul Hamid, Guru Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 

Wawancara pribadi. 



1. Madrasah Tsanawiyah 

2. Madrasah Aliyah 

Madrasah Diniyah Tahfidz Al-Qur'an 

kurikulum pesantren dengan mengkaji berbagai 

kitab klasik seperti, Tafsir, Hadits, Fiqih, Tasawuf, 

Akhlaq, Tauhid, Nahwu, Shorof, Balaghoh, dan 

lain-lain. 

 

3.    Fasilitas Dalam Pondok 

 Dalam Pondok Pesantren Syeikh Muhamad Arsyad Al-Banjari terdapat 

fasilitas bagi setiap santri yaitu masjid, asrama santri, kantor, asrama 

pengasuh, dapur, gedung sekolah, lapangan, koperasi santri, perpustakaan, 

laboratorium komputer, laboratorium bahasa, gudang, kamar mandi/wc, 

klinik kesehatan. 

4.    Keorganisasian 

a. OSIS 

5.    Ekstrakurikuler 

a. Kajian kitab-kitab kuning (kitab salaf) 

b. Pembinaan Tahfidz dan Tilawatil Al-Qur’an 

c. Latihan berpidato dalam dua bahasa (Indonesia dan Arab) 

d. Latihan berbahasa Arab  

e. Diskusi dan Penelitian Ilmiah 

f. Pengembangan Olahraga 

g. Pengembangan Seni Qashidah dan Marawis 

h. Tahfidhul Qur’an 



i. Pengembangan jurnalistik dan publisistik 

j. Pengembangan Exacta (Lab Skill), Keterampilan, Wirausaha2 

B. Hasil Penelitian  

Sebelum masuk ke penjelasan mengenai pengamalan surah Al-Fath, disini 

peniliti akan memaparkan mengenai biodata dari para responden yaitu santri dan 

guru pada Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Balikpapan 

Kalimantan Timur, antara lain sebagai berikut: 

a. Biodata Santri yang mengamalkan surah Al-Fath 

1) Nama    : Muhammad Nu’man 

TTL    : Amuntai, 15 April 2004 

Umur    : 18 

Status    : Pelajar/ Santri 

Pendidikan Terakhir  : SDIT Al-Khawarizmi Grogot 

2) Nama    : Muhammad Rahadianto 

TTL    : Samarinda Sebrang, 03 Maret 2004 

Umur    : 15 

Status    : Pelajar/ Santri 

Pendidikan Terakhir  : SD 007 Samarinda Sebrang 

3) Nama    : Abdul Mukti  

TTL    : Kapuas, 09 Desember 1999 

Umur    : 22 

 
2https://www.laduni.id/post/read/41333/pesantren-syech-muhammad-arsyad-al-banjari-

balikpapan diakses pada tanggal 18 Oktober 2022. 

https://www.laduni.id/post/read/41333/pesantren-syech-muhammad-arsyad-al-banjari-balikpapan
https://www.laduni.id/post/read/41333/pesantren-syech-muhammad-arsyad-al-banjari-balikpapan


Status    : Wiraswasta 

Pendidikan Terakhir : Ponpes Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari  

      Balikpapan 

4) Nama    : Ahmad Ramadhan 

TTL    : Samarinda, 17 Desember 1999 

Umur    : 22 

Status    : Mahasiswa 

Pendidikan Terakhir : Ponpes Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari  

       Balikpapan   

5) Nama    : Habib Ibrahim Al-Balghoits 

TTL    : Brangas, 15 November 1998 

Umur    : 23 

Status    : Santri  

Pendidikan Terakhir  : Ponpes Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari  

       Balikpapan 

b. Biodata guru yang mengamalkan surah Al-Fath  

1) Nama    : H. Salim Abdul Hamid 

Umur    : 32 

Status    : Guru/Pengajar 

Pendidikan Terakhir  : Arbithah Islamiyah Zabid, Yaman 

2) Nama    : H. Ahmad Tablawi Mawardi 

Umur    : 35 

Status    : Guru/Pengajar 



Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Zabid (Yaman Utara) 

Agama Islam sebagai agama yang rahmâtan lil `alamîn dan Al-Qur’an adalah 

kitab sucinya umat Islam, yang mana di dalamnya banyak sekali nilai-nilai serta 

fadhilah yang dapat diambil serta diamalkan pada kehidupan umat muslim dalam 

kehidupan sehari-hari. Bagi seorang muslim dan ia berada di daerah yang mayoritas 

beragama Islam, tentunya tidak akan terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam 

Al-Qur’an.  

Mengenai kegiatan pengamalan surah Al-Fath di Pondok Pesantren Syekh 

Muhammad Arsyad Al-Banjari Balikpapan pada awal bulan Ramadhan, yang mana 

kegiatan pengamalan tersebut dilakukan setelah shalat Magrib menjelang waktu 

shalat Isya. Pengamalan ini dilakukan di Pondok Pesantren syekh Muhammad 

Arsyad Al-Banjari Putra, kegiatan ini dalam bentuk bacaan-bacaan yang dikerjakan 

secara bersama-sama atau berjamaah oleh setiap santri dan yang menariknya dalam 

pembacaan surah Al-Fath tanpa adanya guru yang memimpin pembacaan namun 

sekedar diberitahukan bahwasanya setelah melakukan pembacaan surah Yasin, Al-

Waqi’ah dan Al-Mulk maka setiap santri dilanjutkan membaca surah Al-Fath yang 

mana hal tersebut bisa dikatakan sebagai tradisi atau kebiasaan yang menjadikan 

suatu hal kewajiban bagi para santri pada setiap awal bulan Ramadhan. 

1.  Proses Pengamalan Surah Al-Fath Pada Awal Bulan Ramadhan 

Mengenai proses pengamalan bacaan surah Al-Fath pada awal bulan 

Ramadhan di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Balikpapan 

mempunyai keunikan yang tidak banyak dilakukan oleh Pondok Pesantren pada 

umumnya. Kegiatan pengamalan Surah Al-Fatḥ di Pondok Pesantren ini dilakukan 



oleh semua santri serta para guru yang ada di dalam masjid tersebut.  Pada setiap 

awal bulan Ramadhan sebelum masuk waktu Magrib para santri serta para guru 

berkumpul di masjid yang ada pada tengah-tengah Pondok tersebut untuk 

melakukan amalan-amalan serta menyambut kedatangan bulan suci Ramadhan 

tersebut dengan memperbanyak melakukan amalan-amalan, baik yang memang 

sudah ada atau yang wajib bagi santri membacanya maupun amalan-amalan dari 

pribadi masing-masing santri. 

Pengamalan surah Al-Fath dilakukan pada setiap awal bulan Ramadhan ini 

merupakan hal yang harus dilaksanakan dan menjadi rutinitas wajib bagi santri dan 

hal ini tidak ada yang memimpin untuk membacanya, walaupun begitu kegiatan 

tersebut dilaksanakan secara bersamaan setelah shalat Magrib berjama’ah.  

Adapun praktik pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

a. Para guru dan seluruh santri berkumpul di masjid sebelum menunaikan shalat 

Magrib  

b. Setelah menunaikan shalat Magrib, selanjutnya santri bezikir, berdo’a 

bersama dan dipimpin oleh imam. 

c. Kemudian dilanjutkan melakukan kegiatan pembacaan surah Yasin dan Al-

Mulk Bersama.  

d. Setelah itu, barulah dilanjutkan dengan pembacaan surah Al-Fath yang mana 

pembacaan tersebut diulang-ulang sampai tiba waktu Isya. 



e. Kemudian setelah selesai shalat tarawih, bagi para santri ataupun para guru 

yang ingin melanjutkan pengamalan pembacaan surah Al-Fath tersebut di 

persilahkan dan tida ada batasan waktu yang ditentukan.3 

2. Pendapat Para Guru Tentang Pengamalan Surah Al-Fath Pada Awal 

Bulan Ramadhan 

Bagi guru atau pengasuh Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-

Banjari Balikpapan bahwasanya kegiatan pengamalan tersebut tentunya 

mempunyai tujuan. Pengalaman ini sebenarnya pendiri Pondok Pesantren tersebut 

yang memberikan sebuah amalan yang mana kita belum bisa memastikan bahwa 

amalan tersebut dari mana asal mulanya, yang jelas pengamalan tersebut pasti dari 

guru beliau terdahulu baik itu yang di Indonesa maupun yang di luar negeri yang 

mana sampai sekarangpun kita semua belum ada yang mengetahuinya akibat 

kurangnya inisiatif dari kita para guru maupun santri untuk bertanya, seperti yang 

disampaikan oleh guru H. Salim Abdul Hamid beliau berkata: 

“Kita nih kenapa sampai wahini belum tahu jua dari mana asal usul adanya 

pengamalan surah Al-Fath yang digawi di Pondok Pesantren ini pada awal bulan 

Ramadhan yaitu karena kurangnya kita nih betakun lawan paguruan baik dari 

gurunya maupun santrinya kadada inisiatif betakun, karena itu tadih kita nih 

sami’na wa atho’na lawan guru napa jar guru gawi aja tarus” 

Artinya: “Kita ini kenapa sampai sekarang belum tahu juga dari mana asal 

usulnya pengamalan surah Al-Fath yang dilakukan di Pondok Pesantren ini pada 

awal bulan Ramadhan yaitu karna kurangnya kita bertanya sama guru-guru baik 

dari guru maupun santri tidak ada inisiatifnya untuk bertanya, karena itu tadi kita 

nih sami’na wa atho’na sama guru apa yang dikerjakan beliau itu juga yang kami 

kerjakan”. 

 

 
3 H. Ahmad Thablawai Mawardi, Guru Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-

Banjari, Wawancara WhatsApp Pribadi 14 Oktober 2022. 

 



  Kegiatan ini menjadi sebuah rutinitas atau kebiasaan yang menjadikan suatu 

hal kewajiban bagi seluruh santri, yang mana kegiatan ini hanya dilakukan pada 

setiap awal bulan Ramadhan setelah shalat Magrib berjama’ah. 

Menurut para guru mengenai pengamalan surah Al-Fath ini hukumnya sama 

hal nya 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.   

Para santri harus mampu untuk benar-benar mengamalkan dan menjaga 

budaya yang telah diperoleh di Pondok Pesantren kelak ketika santri sudah pulang 

ke daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, sangat penting bagi santri-santri 

untuk senantiasa berusaha meluangkan waktu untuk membaca Al-Qur’an. Hal 

yang seperti ini diharapkan bisa memotivasi santri dan pengurus ketika mereka 

sudah berada di rumah untuk selalu melanggengkan membacanya, terlebih lagi 

dalam menghafal, memahami dan mengamalkan Al-Qur’an untuk dirinya sendiri 

maupun kelak untuk orang lain, terlebih para santri agar dapat mengajarkan ilmu 

yang didapatkan semasa di Pondok Pesantren kepada masyarakat yang ada 

disekitarnya sehingga nantinya ilmu yang diperoleh akan bermanfaat dan menjadi 

berkah, karena setiap sesuatu yang kita lakukan dan memiliki nilai kebajikan 



nantinya akan menjadi amal jariyah bagi siapa yang mengamalkan dan 

menyalurkannya kepada orang lain, selain itu dapat juga diambil sebuah 

kesimpulan, dari hasil wawancara dengan Sebagian para guru, bahwasanya 

mereka menganggap pengamalan surah Al-Fath ini merupakan sebuah tradisi atau 

kebiasaan turun temurun yang diamalkan oleh setiap santri dan sangat penting 

untuk diistiqomahkan setiap hari karena fadhilah dari surah tersebut. Tidak hanya 

ketika berada di Pondok tradisi ini juga harus teatp terjaga ketika sudah berada 

dirumah. Sebagaimana menurut guru. 

“Setiap amalan yang didapat di Pondok, jangan kada ingat 

mengamalkannya, karena apa nang dibari paguruan selagi baik dan 

berkemanfaatan bagi kita itu akan nyaman sagan kita, baik itu di Pondok maupun 

diluar Pondok, artinya setelah lulus dari Pondok ini nah jangan sampai hilang 

papadahan paguruan supaya hidup nyaman dan berkah.”4 

 

Artinya: “Setiap amalan yang didapat di Pondok, jangan tidak ingat 

mengamalkannya, karena apa yang diberi guru selagi baik dan bermanfaat bagi 

kita itu akan enak bagi kita, baik itu di Pondok maupun di luar Pondok, artinya 

setelah lulus dari Pondok ini jangan sampai hilang apa yang dikatakan oleh guru-

guru supaya hidup enak dan berkah”. 

 

 

Surah Al-Fath juga merupakan bagian dari surah yang ada dalam Al-Qur’an, 

siapapun yang membacanya akan merasakan suatu ketenangan hati 

لَّه َٰ القوبَٰ   تطمئنَٰ   هلالَٰ   بذكرَٰ   َٰ   dan kemudian sebab membaca Al-Qur’an akan 

bertambahnya iman kita kepada Allah swt harapan saya agar tradisi yang 

semacam ini bisa dijadikan sebuah kesenangan di hati para pemuda saat ini lebih-

lebih dijadikan sebuah amalan dan hafalan karena hal tersebut dianjurkan oleh 

para ulama seperti yang di sampaikan oleh Ustadz Tablawi sebagai berikut: 

 
4 H. Salim Abdul Hamid, Guru Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 

Wawancara pribadi, 11 Otober 2022. 

 



“Kemudian dianjurkan pula menurut para ulama (termasuk guru-guru kita 

di ponpes yg ilmunya langsung bersanad ke guru-guru beliau sampai ke 

Rasulullah) dan di sebutkan dalam kitab kanzunnajah wassuruur karangan Al 

'aaalim Al-'allaamah Al-faadhil As-Syekh Abdul Hamid Quds: 

 

فائدة: قال ابو بكر النيسبوري: مسعت حممد بن عبد امللك يقول: مسعت يزيد بن 
الفتح، بلغين،أن من قراء سورة  يعين: )إان  هارون يقول: مسعت املسعودي يقول : 

 ...حفظ ذالك العام الك...اخل( اول ليلة من شهر رمضان يف صالة التطوع، فتحن
 

Dan ada lagi keterangan dari imam Syarbini di tafsir beliau dalam surah Al-

Fath ini, beliau menjelaskan tentang ke utamaan membaca surah tersebut.”5 

 

 Pengamalan surah Al-Fath sebagai amalan yang selalu diistiqomahkan oleh 

para santri. Kemudian dalam pandangan para guru, beliau mengatakan ada makna 

penting yang telah dirasakan oleh beliau ketika istiqomah dalam mengamalkannya 

salah satunya yaitu bentuk syukur dan keimanan terhadap Al-Qur’an serta bentuk 

pendekatan diri kepada Allah swt. Pengamalan yang berada di pondok pesantren 

selalu dilaksanakan secara berjamaah semata-mata dengan tujuan mengharap 

keutamaan (Fadilah) dan barokah dari Allah swt. Akan tetapi perlu untuk digaris 

bawahi, bahwa kata barakah yang difahami oleh para santri umumnya 

menggambarkan sebuah keadaan psikologis dan sosial tertentu yang mengandung 

nilai positif yang dirasakan oleh perorangan, kelompok bahkan oleh sebuah 

masyarakat. Oleh karena itu barakah bisa dimaknai sebagai bentuk kecukupan, 

kebermanfaatan, kesejahteraan, keselamatan dan ketenangan. Berkah 

menggambarkan rasa ketergantungan kepada yang maha kuasa, sebab keberkahan 

 
5 H. Ahmad Thablawai Mawardi, Guru Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-

Banjari, Wawancara WhatsApp Pribadi 14 Oktober 2022. 

 

 

 



hanya datang dari Allah swt. Sehingga keberkahan dimaknai sebagai simbol dari 

kasih sayang Allah swt kepada hambanya yang tulus, ikhlas dan menjadi sebenar-

benarnya hamba Allah.6 

3. Motivasi Santri Dalam Mengamalkan Surah Al-Fath Pada Awal Bulan 

Ramadhan 

Surah Al-Fath merupakan suatu surah yang maknanya ialah berita gembira 

yang mana didalamnya berisikan tentang kemenangan yang diperoleh oleh kaum 

muslim melalui perjanjian Hudaibiyah serta kemengan-kemenangan lain 

sesudahnya, antara lain keberhasilan membuka dan menguasai kota Mekkah. 

Dalam surah ini ditemukan juga uraian tentang keutamaan yang dianugrahkan 

Allah swt Kepada Nabi saw.  Kaum beriman yang mengikuti dan mendukung 

beliau, di samping kecaman kepada sekelompok penduduk gunung yang 

bersangka buruk terhadap Allah swt.7 

Turunnya surah ini yatu pada tahun ke enam hijrah, yang mana hal tersebut 

bertepatan dengan sekembaliannya Nabi dari Hudaibiyah. Tema utama Surah ini 

yaitu berita gembira kepada kaum Muslimin tentang kemenangan yang mereka 

peroleh setelah perjanjian Hudaibiyah. Thabathaba’i menulis bahwa kandungan 

surah ini dalam berbagai kelompok ayat-ayatnya sejalan dengan perjanjian 

Hudaibiyah dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengannya, karena itu ulama 

 
6 H. Salim Abdul Hamid, Guru Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 

Wawancara pribadi, 11 Otober 2022. 

 
7 Helmi Faridathul, Riwayat Surah Al-Fath Dan Al-Taubah Dalam Rangkaian Pembacaan 

Maulid Nabi (Studi Kasus Tradisi Maulid di Pulau Kelapa), Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2019), 30. 



ini berpendapat bahwa tujuan utama surah ini adalah penjelasan menyangkut 

anugerah Allah.  

Firman Allah swt dalam QS. Al-Fatḥ ayat 29 yang berbunyi: 

 
َٰ حمحَمٌَّد رَّسحْولح اّللٰهِۗ َوالَِّذْيَن َمَعه  تَ غحْوَن ٗ  نَ هحْم تَ رهىهحْم رحكًَّعا سحجًَّدا ي َّب ْ ۤاءح َعَلى اْلكحفَّاِر رحََحَۤاءح بَ ي ْ ٓ  َاِشدَّ

ْن اَثَِر الس   َن اّللٰهِ َورِْضَوااًنۖ  ِسْيَماهحْم يفْ وحجحْوِهِهْم مِٰ جحْوِدۗ ذهِلَك َمثَ لحهحْم ِِف الت َّْورهىِةۖ َوَمثَ لحهحْم َفْضاًل مِٰ
ْيِلِۚ َكَزرٍْع َاْخرََج َشطْ  َه  َٰ ِِف اْْلِْنِْ َٰ فَاهَزرَه  ٗ  َٰ فَاْستَ ْغَلَظ فَاْستَ وهى َعلهى سحْوِقه  ٗ  ي حْعِجبح الز رَّاَع   ٗ 

ح الَِّذْيَن اهَمن حْوا َوَعِملحوا   ِت ِمن ْهحْم مَّْغِفرًَة وََّاْجرًا َعِظْيًمالَِيِغْيَظ ِِبِمح اْلكحفَّاَرۗ َوَعَد اّللٰه ِلحه   ࣖ الصٰه
 “Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia 

bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama 

mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan 

keridaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. 

Demikianlah sifat-sifat mereka (yang diungkapkan) dalam Taurat dan sifat-sifat 

mereka (yang diungkapkan) dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan 

tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus 

di atas batangnya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya 

karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan 

orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman 

dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang 

besar”.8 

 

Mengenai pengamalan surah Al-Fath, bagi setiap para santri memiliki 

motivasi atau dorongan latar belakang yang berbeda-beda walau ada pastinya 

yang menjadi sebuah alasan atau hal kewajiban bagi santri untuk mengamalkan 

kegiatan ini yaitu sebuah peraturan yang menjadi sebuah tradisi dalam Pondok 

Psantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Balikpapan serta hal tersebut 

menanamkan nilai-nilai agama yang menjadi sangatlah penting bagi santri itu 

sendiri, misalnya seperti yang sering dilakukan para guru-guru dan Kiai yang 

terdahulu, salah satunya tetap melaksanakan tradisi yang ada dan sudah berjalan 

 
8 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Volume 

15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002): 165-167. 



sampai sekarang. Tradisi adalah sebuah kebiasaan atau keyakinan atau perilaku 

yang dilakukan terus menerus secara bersama-sama dan diturunkan dalam suatu 

kelompok atau masyarakat yang disertai makna simbolis atau makna khusus 

terkait dengan asal-usulnya dimasa lalu dilakukannya sebuah pengamalan dan 

pastinya terdapat sebuah fadhillah yang akan didapat setelah melakukan 

pengamalan tersebut dengan catatan semua hanya kembali kepada yang memiliki 

segalanya yaitu Allah swt. 9 

Dari hasil penelitian setelah melakukan wawancara terhadap beberapa santri 

mengenai pengamalan surah Al-Fath serta motivasi para santri mengamalkannya 

pada setiap awal bulan Ramadhan pada Pondok Pesantren Syeikh Muhammad 

Arsyad Al-Banjari Balikpapan, hal ini peneliti menghubungkan dengan teori 

motivasi yang mana para santri dapat dinyatakan, bahwa sebagian besar santri 

melakukan pengamalan salah satu surah Al-Qur’an tersebut karena adanya 

kurikulum pembelajaran yang mewajibkan bagi seluruh santri untuk 

melaksanakan pengamalan surah tersebut pada setiap awal bulan Ramadhan dan 

hal tersebut menjadikan sebuah kebiasaan yang membudaya dan menjadi sebuah 

tradisi yang selalu diamalkan setiap Tahunnya. 

Menurut santri 1 berpendapat bahwa setiap santri, dalam mengerjakan suatu 

amalan juga harus seimbang dan dengan adanya amalan-amalan yang telah 

diajarkan oleh guru-guru dan Kiai baik itu sebelum masuk Pondok Pesantren 

dalam Pondok Pesantren maupun setelah lulus dari Pondok Pesantren kalo bisa 

 
9 Muhammad Nu'man, Santri Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 

Balikpapan, Wawancara Pribadi, 10 Oktober 2022. 



kita senantiasa amalkan, karena apa yang beliau katakan atau perintahkan kepada 

kita hal tersebut akan menjadi sebuah perantara untuk kesuksesan kita. Seperti 

yang di sampaikannya: 

“waktu dulu saya punya seorang ayah angkat yang bisa dikatakan sangat 

alim orangnya, nama sidin Hasan Basri Bin H. Nurlan, sidin pernah 

menyampaikan kepada saya sebelum masuk Pondok. Kata beliau bacalah surah 

Al-Fath ketika hati yang sunyi. Menurut saya gini, ketika saya sedang shalat ada 

suatu ketika saat pesaraan saya tidak fokus dan rasanya gelap betul, dan ketika ada 

penyampaian seperti itu, maka bagi saya hal tersebut menjadi sebuah dorongan 

awal atau motivasi awal bagi saya untuk mencoba mengamalkan surah tersebut. 

Setiap tahun saya amalkan dan hal tersebut membuat ketenangan pada hati bahkan 

jiwa saya. Saya ini selalu ingat dengan apa kata atau yang dibilang sama peguruan 

bahwasanya apa yang diperintahkan atau anjuran yang diberikan kepada kita. 

maka jika bisa senantiasa dikerjakan Insya Allah pasti ada manfaatnya bagi 

kita”.10 

 

Kemudian menurut santri 2 bahwasanya Untuk motivasi pengamalan surah 

tersebut menurutnya yaitu pengamalan yang dilakukan merupakan sebuah 

kewajiban atau sebagai kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap santri agar 

mengugurkan perintah aturan Pondok yang sudah membudaya untuk dilakukan 

pada setiap awal bulan Ramadhan. Pengamalan ini 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 juga dapat diamalkan kapan pun dan pastinya memiliki 

keutamaan salah satunya yaitu untuk ketenangan jiwa. Selain dari adanya perintah 

dari Pondok, ada kegiatan majelis mingguan pada Pondok Pesantren ini yang 

mana setiap seminggu sebelum bulan Ramadhan ada salah satu guru yang 

 
10 Muhammad Nu'man, Santri Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 

Balikpapan, Wawancara Pribadi, 10 Oktober 2022. 



senantiasa memberitahu aatau menganjurkan mengamalkan surah Al-Fath pada 

setiap awal bulan suci Ramadhan.11 

Seperti yang ia sampaikan santri 2:  

“Di Pondok Pesantren ini setiap minggu ada majelis bagi setiap santri, jadi 

ada seorang guru yang senantiasa memperingati kita seminggu sebelum datangnya 

bulan suci Ramadhan, Guru Zailani sehabis pengajian beliau pasti menyampaikan 

mengenai pengamalan yang menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi bagi kita 

seorang santri untuk melaksanakan kegiatan amalan yang dilakukan di awal bulan 

suci Ramadhan. Kegiatannya setiap habis shalat magrib” 

 

 Selain hal tersebut, keutamaan lain dari surah Al-Fath yaitu barang siapa 

yang senantiasa mengamalkan membaca surat surah Al-Fath maka harta, istri, dan 

segala yang dimilikinya akan terjaga dari kerusakan.12 Selain dari pada itu ia akan 

dapat dijadikan wasilah untuk perlindungan bagi keluarga, serta kelak akan 

berkumpul dengan orang-orang yang ikhlas di Surga, sebagaimana yang 

tercantum dalam hadis mengenai keutamaan surah Al-Fath berikut. 

Dari Abi Abdullah berkata bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda, 

“Lindungilah harta kalian, istri-istri kalian dan sahaya kalian dari kerusakan 

dengan membaca surat ‘inna fatahna’ (Surat Al-Fath), karena sesungguhnya 

barangsiapa yang istikamah membaca surat itu, pada hari kiamat kelak ada 

seruan yang didengar oleh makhluk, ‘Engkau termasuk hamba Allah yang ikhlas, 

maka kalian (malaikat) kumpulkan ia dengan orang-orang soleh dari hamba-

hamba-Ku, kalian tempatkan mereka di dalam surga An’Na’im, dan kalian 

berikan mereka minuman arak yang dicampur dengan kafur.” (Tsawabul A’mal: 

144).13 

 

 Untuk setiap pengamalan, pasti sebelumnya dilatarbelakangi oleh adanya 

motif atau dorongan yang menjadikan kegiatan atau pengamalan tersebut 

 
11 Muhammad Rahadianto, Santri Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 

Balikpapan, Wawancara Pribadi, 10 Oktober 2022. 
12 Haidar Ahmad Al A’raji, Fadhilah dan Khasiat surah-surah Al-Qur’an, (Jakarta: Zahra 

Publishing House, 2007), 114. 
13https://www.abusyuja.com/2021/01/urat-al-fath-pokok-kandungan-keutamaan-

manfaat.html diakses pada tanggal 06 Desember 2022.  
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terlaksana salah salah satunya yaitu seperti pengamalan surat Al-Fatḥ di awal 

bulan Ramadhan ini.  

Menurut santri 3, mengenai motivasi pengamalan surah Al-Fath pada setiap 

awal bulan Ramadhan ialah baginya yaitu sebab aturan yang ada di Pondok yang 

mana aturan tersebut merupakan tata tertib yang diterapkan oleh pihak Pondok 

Pesantren berbeda dengan sekolah pada umumnya. Peraturan sendiri diartikan 

sebagai seperangkat norma-norma yang mengandung perintah dan larangan, yang 

didalamnya mengatur tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku, apa 

yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Kegiatan ini 

merupakan suatu amalan yang dilaksanakan setiap pada awal bulan Ramadhan 

yang mana hal tersebut diamanahkan langsung oleh pendiri Pondok Pesantren 

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yaitu Abuya Syarwani Zuhri yang 

merupakan pengasuh di Pondok ini.14  

Kemudian menurut santri 4, bahwasanya setiap aturan pasti untuk dipatuhi 

dan harus dijalankan pada setiap santri. Mengenai pengamalan surah Al-Fath pada 

setiap awal bulan Ramadhan selain merupakan anjuran yang harus dipatuhi dan 

dikerjakan oleh setiap santri, santri 4 berpendapat bahwasanya motivasi dari 

amalan tersebut yaitu karena ada Fadhillah serta keutamaan yang menjadi sebuah 

pendorog pelaksanaan amalan tersebut. Santri 4 berpendapat bahwa memang 

adanya anjuran pengamalan surah Al-Fath pada setiap awal bulan Ramadhan pada 

 
14 Abdul Mukti, Alumni Santri Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 

Balikpapan, Wawancara Pribadi, 13 Otober 2022. 



Pondok Pesantren ini, namun tidak ada Batasan bagi santri berapa banyak atau 

berapa kali pengulangan pembacaan surah tersebut.  

“Di Pondok ini memang ada anjuran pengamalan setiap awal bulan suci 

Ramadhan, yaitu pengamalan surah Al-Fath yang mana sebelum pembacaannya, 

banyak ada pembacaan surah-surah pilihan yang mana dibaca secara bersamaan, 

nah setelah itu baru pembacaan surah Al-Fath yang mana tidak ada batas waktu 

dan batas pengulangan saat membaca surah tersebut”. 15 

 

Kemudian menurut santri 5, beliau mengatakan bahwasanya apa yang 

diketahui mengenai pengamalan surah Al-Fath pada awal bulan Ramadhan sama 

saja dengan responden yang lain, beliau mengatakan bahwa apa yang dianjurkan 

atau diperintahkan oleh para guru untuk mengamalkan tidak lain adalah untuk 

keberkahan atau kebajikan bagi kita para santri, tidak akan ada guru yang 

memerintahkan untuk mengamalkan keburukan. Sebagai seorang santri pastinya 

mengetahui yang mana yang baik dan yang mana yang buruk baginya, dan setiap 

yang dianjurkan oleh para guru pastinya paham dan mengetahui tentang apa 

perintah beliau tanpa harus menanyakannya, karena hal tersebut telah menjadi 

sebuah kebudayaan atau kebiasaan para santri dari angkatan pertama sampai 

sekarang, walau sesungguhkan para santri perlu mengetahui kenapa adanya 

pengamlan tersebut dan hal memang jika dilihat dari fadhillah  jelas pasti 

mengandung kebaikan bagi pengamalnya. Maka dari itu setiap santri pastinya 

selain adanya motivasi dari hal tertentu yaitu karena adanya aturan Pondok yang 

 
15 Ahmad Ramadhan, Alumni Santri Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-

Banjari Balikpapan, Wawancara Pribadi, 15 Oktober 2022. 



mengharuskan melakukan kegiatan pengamalan pembacaan surah Al-Fath pada 

setiap awal bulan Ramadhan.16 

 

 

 
16 Habib Ibrahim Al-Baghoits, Alumni Santri Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad 
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