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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan didukung dengan 

beragamnya sumber daya alam yang sangat potensial untuk diolah dan 

dimanfaatkan. Berbagai daerah memiliki  potensi wisata yang beranekaragam 

mulai dari wisata alam, wisata kuliner, wisata bahari,wisata religi, dan lain 

sebagainya. Kekayaan sumber daya alam yang tersebar dari Sabang sampai 

Merauke tersebut, jika dikelola dengan baik tentu dapat dijadikan sebagai potensi 

untuk memakmurkan rakyat dan memajukan Indonesia, salah satunya potensi 

yang dapat dikembangkan yaitu dalam bidang pariwisata. Berdasarkan UU No 22 

tahun 1999 mengenai pembelakuan otonomi daerah, dengan ini pemerintah 

daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola segala potensi 

yang ada didaerahnya masing-masing.
1
 Sektor pariwisata merupakan salah satu 

potensi yang harus dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah daerah.  

Pariwisata berkembang karena adanya gerakan manusia di dalam mencari 

sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajahi wilayah yang baru, mencari 

perubahan suasana, atau untuk mendapatkan perjalanan baru, pariwisata telah 

dimulai sejak dimulainya peradaban manusia itu sendiri, ditandai oleh adanya 

pengerakan manusia yang melakukan ziarah dan perjalanan agama lainnya. 

                                                           
1
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 10 Ayat (1) 
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Namun sebagai kegiatan ekonomi, pariwisata baru berkembang pada abad 19 dan 

sebagai industri internasional pariwisata dimulai tahun 1869.
2
 

Pariwisata merupakan kegiatan yang dapat dipahami dari banyak 

pendekatan dalam Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan dijelaskan bahwa: 

Wisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh manusia baik 

perorangan maupun kelompok untuk mengunjungi Destinasi tertentu dengan 

tujuan rekreasi, mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi, dalam 

jangka waktu sementara. 
3
 Tujuan wisata dapat dirasakan bagi diri sendiri 

maupun keluarga seperti mempersatukan rasa kebersamaan, hiburan, 

menyegarkan jiwa dan rasa kepenatan. Seiring dengan perkembangan zaman 

dan teknologi saat ini, serta letak lokasi masing-masing daerah, menyebabkan 

timbulnya keberagaman jenis dan kualitas wisata nya. Sedangkan Religi 

diartikan sebagai sistem yang terdiri dari konsep-konsep yang dipercaya dan 

menjadi keyakinan secara mutlak suatu umat dan pemuka-pemuka yang 

melaksanakannya.
4
 Religi meliputi kepercayaan terhadap hal-hal gaib yang 

lebih tinggi kedudukannya dari pada manusia dan mencangkup kegiatan-

kegiatan yang dilakukan manusia untuk berkomunikasi dan mencari hubungan 

dengan kekuatan–kekuatan gaib tersebut. 
5
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 Gde Pitana dan Putu G.Gayatri, Sosiologi  Pariwisata, Yogyakarta, ANDI,2005, hlm 40 
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 Dalam Bahasa Arab, perjalanan wisata sering diistilahkan kata As-siyahah. 

Ungkapan tersebut untuk menyebut air yang mengalir dan berjalan diatas 

permukaan tanah. Kata As-siyahah kemudian digunakan untuk konteks 

manusia., yang berarti berpegian diatas bumi dalam rangka beribadah, 

meningkatkan kesalehan ataupun meningkatan nilai agama.
6
 Agama dalam 

bahasa Indonesia sama artinya dengan Prinsip kepercayaan kepada tuhan 

dengan aturan-aturan tertentu.
7
 Kata “Agama” Berasal dari Bahasa Sanskerta 

yang berarti tidak kacau. Agama semakna juga dengan kata “Religion” (Bahasa 

Inggris), “Religie” (Bahasa Belanda), “Religio” (Bahasa Latin), yang berarti 

mengamati, berkumpul/bersama, mengambil dan menghitung.
8
 

 

Wisata Religi memang biasanya rutin dilakukan dan sangat memasyarakat. 

Namun Wisata Religi jangan sampai dijadikan rekrasi maupun hiburan semata-

mata. Seharusnya, Wisata dapat memunculkan kesadaran masyarakat terhadap 

penghargaan setiap khasanah budaya dan sejarah yang sesungguhnya terkandung 

banyak pesan maupun pelajaran berharga yang bisa memberikan kontribusi dalam 

upaya mewujudkan hidup untuk lebih beradab.  

Wisata Religi ini banyak dihubungkan dengan niat atau hasrat sang 

wisatawan untuk memperoleh restu kekuatan batin, keteguhan iman dan tidak 

jarang pula untuk tujuan memperoleh berkah  dan kekayaan melimpah. 
9
 Wisata 

Religi dapat dilakukan dengan mengujungi tempat-tempat peninggalan sejarah 

islam ataupun berziarah kemakam-makam para ulama, kyai ataupun tokoh-tokoh 

masyarakat. Potensi wisata ziarah atau Wisata Religi di negara Indonesia 

sangatlah besar. Hal ini dikarenakan sejak dulu Indonesia dikenal sebagai negara 

                                                           
6
Muhammad Hatta Al-Fattah, Keajaiban Angka Dalam Al-Quran: Mengungkap Rahasia 

Ayat-Ayat Angka Dalam Al-Quran, Jakarta, Mirqat, 2010, hlm 87 
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Religius. Banyak bangunan atau tempat bersejarah yang memiliki arti khusus bagi 

umat beragama, merupakan sebuah potensi tersendiri bagi berkembangnya 

Wisata.
10

  

Wisata Religi merupakan salah satu Fenomena yang saat ini mulai 

memasyarakatkan, Fenomena adalah sesuatu hal yang bisa disaksikan dengan 

panca indra serta dinilai dan diterangkan secara ilmiah. Adapula pengertian 

fenomena adalah suatu fakta yang sering ditemui di lapangan.
11

 

Hal itu dibuktikan nya banyak aktifitas atau kegiatan yang dikaitkan dengan 

Wisata Religi tidak terkecuali kegiatan dakwah. Dibeberapa kelompok 

masyarakat, Wisata Religi ini sering dijadikan sebagai kegiatan rutinan, baik, 

harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya.  

Sebagai bagian dari aktivitas dakwah, Wisata Religi harus mampu 

menawarkan baik pada objek dan daya tarik wisata agama maupun umum. 

Sehingga mampu,menggugah kesadaran masyarakat akan kemahakuasaan Allah 

SWT dan memperkuat serta menambah keimanan bagi siapapun yang 

mengujunginya. 

Menurut Moh Rosyid di Indonesia ada banyak Destinasi Wisata yang 

berpotensi untuk di promosikan  Destinasi Wisata Religi yakni, Sumbar, Riau, 

Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Jarat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa 
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Tenggara Barat, dan Sumatera Selatan.
12

 Di Sumatera Selatan, khususnya kota 

Palembang terdapat satu Destinasi Wisata unggulan salah satunya Wisata Religi 

Bait Al-Quran Al-Akbar atau sering disebut Al-Quran Raksasa yang berada di 

Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah yang berlokasi di Jln. M.Amin Fauzi, Soak 

Bujang, RT 03, Rw 01, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus  kota Palembang. 

Di balik berdirinya Al-Quran Al-Akbar, ada sejumlah nama negarawan 

yang turut berperang penting dalam proses pendiriannya. Mereka adalah Marzuki 

Alie, Taufik Kiemas, dan susilo Bambang Yudhoyono. 

Gagasan pokok Pembuatan Al- Quran Al-Akbar terbesar ini tercetus pada 

tahun 2002 oleh H.Syofatillah Mohzaib,S.Sos.I. Ialah yang memiliki ide 

sekaligus penulis Al-Quran Al-Akbar. Tujuannya untuk Mensyi’arkan, 

Khususnya untuk umat islam ataupun warga Palembang supaya dapat mencintai 

serta Mengamalkan isi Al-Quran. 

Di Bait Al-Quran Al-Akbar terdapat 30 juz ayat suci Al-Quran yang berhasil 

dipahat atau diukir ala khas Palembang dalam lembar kayu tembesu dengan 

biaya tidak kurang 2 miliar, dimana masing-masing ukuran halamannya 177 x 

140 x 2,5 Sentimeter dan tebal keselurannya termasuk sampul mencapai 9 meter. 

Al-Quran Al-Akbar ini terdiri atas dua cover halaman 1-604 sebanyak 306 

lembar terdiri atas juz 1-30. Sedangkan halaman 305-630 terdiri 17 lembar berisi 

hiasan Al-Quran, daftar isi dan daftar halaman, tajwid, sambutan-sambutan, 

mukadimah, pengesahan pentasihih, panitia dan daftar donator, tebal 
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 Moch Rosyid, Strategi Optinalisasi Wisata Syariah Dikudu, Jurnal Equilibrium 

Volume 2, No.2, Desember 2014, hlm 244 
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keseruhannya termasuk cover mencapai 9 meter dan menghabiskan 40 kubik 

kayu tembesu.
13

 

Keberadaan Al-Quran Al-Akbar sangat menyita perhatian masyarakat dunia 

dan menjadi salah satu objek Wisata andalan kota Palembang dan Sumatera 

Selatan. Apalagi sejak Al-Quran tersebut dikukuhkan sebagai satu-satunya yang 

ada di dunia dan masuk rekor Museum Rekor Indonesia (MURI), maka 

berbondong-bondong Wisatawan baik lokal maupun manca negara 

mengujunginya.   

Jadi pergerakan Wisata Religi dapat meningkatkan  Fenomena perubahan 

setempat yang dulunya berdampak negatif, seperti perampokan, pendidikan 

rendah, nilai ekonomi rendah, nilai Agama rendah. Sekarang menjadi nilai Religi 

yang lebih, dan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatnya nilai keagamaan, 

masyarakat.  

Kehadiran Wisata Religi tersebut berdampak positif terhadap peningkatan 

kehidupan beragama. Di sekitar Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah.  Berkat 

keberadaan Bait Al-Quran Al-Akbar atau Al-Quran Raksasa, masyarakat di 

sekitar atau yang mengujunginya menjadi pribadi yang lebih baik, dan nilai 

religiusitas meningkat.  

Berdasarkan dari pembahasan di atas maka penelitian tentang Fenomena 

Wisata Religi  Bait Al-Quran Al-Akbar terhadap peningkatan kehidupan 

beragama di sekitar Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah yang berlokasi di Jln. 
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 Dokumentasi, Wisata Religi Bait Al-Quran Al-Akbar, Gandus Palembang, 21 
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M.Amin Fauzi, Soak Bujang, RT 03, Rw 01, Kelurahan Gandus, Kecamatan 

Gandus  kota Palembang. Sangat penting tidak hanya mengetahui bagaimana 

Fenomena Wisata Religi tetapi mengetahui peningkatan kehidupan beragama 

yang ada di sekitar Bait Al-Quran Al-Akbar atau Al-Quran Raksasa tersebut. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian ini adalah apa 

saja gagasan di dirikan Bait Al- Quran Al-Akbar dan bagaimanakah Fenomena 

Wisata Religi Bait Al-Quran Al-Akbar terhadap peningkatan kehidupan 

beragama. Agar pembahasan terarah, pertanyaan pokok ini dirumuskan sebagai 

berikut:  

1. Apa gagasan pokok di dirikan Bait Al- Quran Al-Akbar di Gandus kota 

Palembang ? 

2. Bagaimana Fenomena Wisata Religi Bait Al-Quran Al-Akbar terhadap 

peningkatan kehidupan beragama di Gandus kota Palembang ? 

 

 

 

C. Tujuan dan kegunaan penelitian  

1. Tujuan penelitian 
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Tujuan umum penelitian ini untuk mengemukakan secara akurat dan 

komprehensif tentang Fenomena Wisata Religi Bait Al-Quran Al-Akbar  terhadap 

peningkatan kehidupan beragama. Sementara tujuan khususnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui apa saja gagasan pokok di dirikan Bait Al-Quran Al-Akbar 

di Gandus kota Palembang. 

b. Untuk mengetahui bagaimana fenomena. Wisata Religi Bait Al-Quran Al-

Akbar terhadap peningkatan kehidupan beragama di Rt 03 Rw 01 Gandus kota 

Palembang. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Secara Teoritis 

Memberikan sumbangsih dalam bidang ilmu pengetahuan berupa karya 

ilmiah skripsi Fenomena wisata religi Bait Al-Quran Al-Akbar terhadap 

peningkatan kehidupan beragama di Rt 03 Rw 01 Gandus kota Palembang,  yang 

dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau rujukan. 

b. Secara Praktis  

Bagi mahasiswa Studi Agama-Agama hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana fenomena wisata religi 

Bait Al-Quran Al-Akbar terhadap peningkatan kehidupan beragama di Rt 03 rw 

01 Gandus kota Palembang, serta dapat membantu memberikan gambaran kepada 

mahasiswa yang ingin melsakukan penelitian sejenis. 
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D. Definisi Operasional 

Dari judul penulis ketengahkan, memiliki istilah penting yang bersifat 

konseptual dan memiliki cakup yang luas. Oleh karena itu untuk memudahkan 

pengertian permasalahan yang dimaksud maka penulis perlu memberi definisi 

operasional sebagai berikut: 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Fenomena diartikan sesuatu yang 

dapat disaksikan atau dilihat dengan panca indera, kenyataan yang ada, tanda-

tanda, gejala sesuatu yang luar biasa, keajaiban,dan faktanya. Fenomena yang ada 

dimasyarakat kita bahwa ternyata banyak orang yang melakukan kekerasan dan 

ketidaksabaran itu adalah fenomena yang tidak bisa dibantah lagi. 
14

 

Wisata Religi adalah berpegian secara bersama-sama untuk menambah 

wawasan spiritual agar dapat meningkatkan aplikasi spiritual keagamaan dalam 

kehidupan sehari-hari, dalam rangka menjalin kembali hubungan antar manusia 

dengan tuhannya. Wisata Religi adalah wisata yang kegiatannya berkaitan dengan 

agama. 
15

 

 

Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan beribadat menurut 

keyakinan masing-masing adalah salah satu unsur dari hak azasi manusia (HAM) 

yang wajib dihormati dan dilindungi keberadaannya. Meningkatnya kualitas 
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 Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, Surabaya, Reality Publisher,2008,Hlm 

235 
15

 Marsono, Dkk, Dampak Pariwisata Religi Kawasan Masjid Sunan Kudus Trhadap 

Ekonomi, Lingkungan Dan Social Budaya, Yogyakarta,Gadjah Mada University Press,2018, Hlm 

17. 



10 
 

pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan 

bersmasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kualitas masyarakat dari sisi 

rohani semangkin baik. Meningkat nya kepedulian dan kesadaran masyarakat 

dalam memenuhi kewajiban.  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan fenomena adalah suatu hal yang 

dapat dilihat dari pengalaman, atau dilihat secara langsung dengan panca indra 

dan dapat disaksikan dengan jelas. Sedangkan wisata religi adalah berpegian 

bersama-sama dan lebih mencolok pada hal peningkatan perilaku keagamaan 

seseorang terhadap kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam beragama. 

 

E. Tinjauan Pustaka  

Berkaitan dengan penelitian ini, memang belum ada yang membahas 

secara khusus tentang Fenomena Wisata Religi Bait Al-Quran Al-Akbar terhadap 

penigkatan kehidupan beragama di Rt 03 Rw 01 Gandus kota Palembang. Tetapi 

ada tulisan yang menuliskan tentang: 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah (2015) dalam Skripsi tentang 

Strategi Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Religi (Studi Kasus di makam 

Mbah Mudzakir Sayung Demak). Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada 

1). Bagaimana Strategi Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Religi di makam 

Mbah Mudzakir? 2). Sumber daya apa yang diperlukan dalam pengembangan 

objek daya tarik Wisata Religi di makam Mbah Mudzakir? 3). Apa saja faktor-

faktor pendukung dan penghambat pengembangan objek daya tarik Wisata Religi 

di makam Mbah Mudzakir?  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Wisata Religi di 

makam Mbah Mudzakir sudah berjalan cukup baik yaitu meliputi: pengelolaan 

Wisata Religi, pengelolaan sumber daya antara lain: sumber daya alam dan 

sumber daya manusia. Pengembangan Wisata Religi di makam Mbah Mudzakir 

meliputi pengembangan kerja sama pariwisata, pengembangan sarana dan 

prasarana wisata, pengembangan pemasaran, pengembangan industri Pariwisata, 

pengembangan obyek wisata, pengembangan kesenian dan kebudayaan, dan 

pengembangan peningkatan SDM. Hal ini dapat dilihat, baik dari aspek planning, 

organizing, actuating maupun controlling. Dari aspek planning, bahwa ke depan 

pengelolaan wisata bahari di Sayung mencakup mulai Pantai Morosari, Makam 

Mbah Mudzakir dan Hutan Konservasi Mangrove. Ketiga tempat tersebut 

dihubunngkan dengan sarana transportasi air berupa perahu nelayan setempat. 

Sumber daya manusia sangat berperan dalam pengembangan dan pengelolaan 

makam Mbah Mudzakir sebagai peran dalam menjaga dan merawat makam serta 

mengembangkan objek wisata religi ini. Artinya disini bahwa manusia harus 

pandai memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, yang dimaksud sumber 

daya alam disini yaitu: air, pepohonan yang rindang, spesies burung dan ikan 

untuk dirawat dan diambil manfaatnya namun bukan untuk dirusak. Faktor 

pendukung dalam mengembangkan objek wisata religi ini berasal dari masyarakat 

ataupun instansi dari pemerintah Dinas Pariwisata maupun pengelola makam 

Mbah Mudzakir dengan sarana dan prasarana yang memadai, suasana alam yang 

sejuk, keamanan dan kenyamanan serta objek yang begitu mengagumkan yang 

saat ini masih jarang untuk dijumpai ditempat lain. Faktor penghambatya yaitu 
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masih minimnya informasi kepada masyarakat luar serta promosi dari pengelola.
16

 

Jelas nya penelitian ini berbeda karena tidak membahas tentang Fenomena Wisata 

Religi Bait Al-Quran Al-Akbar terhadap peningkatan kehidupan beragama. 

Karena fokus penelitian ini tentang bagaimana Strategi Pengembangan Objek 

Daya Tarik Wisata Religi (Studi kasus di makam Mbah Mudzakir Sayung 

Demak). 

Penelitian yang di lakukan oleh  Fulia Aji Gusraman (2009) dalam Skripsi 

tentang Pengembangan Wisata Religi dan Pemberdayaan Masyarakat Bagi 

Peningkatan Kehidupan Sosial-Ekonomi (Studi Kasus di Desa Kalak Kecamatan 

Donorojo Kabupaten Pacitan). Dalam penelitian ini memfokuskan dalam 

penelitian:(1) Bagaimana tanggapan, sikap serta perilaku masyarakat dalam 

mengelola potensi wisata religi melalui program pemberdayaan masyarakat? (2) 

Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan Wisata Religi di 

Desa Kalak?  

 

 Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Desa Kalak pada umumnya 

mempunyai aset Pariwisata yang cukup besar. Hanya yang terjadi saat ini adalah 

aset-aset wisata yang ada belum berjalan secara maksimal dalam pengelolaan 

serta manajemen pemasaran Wisata itu sendiri. Salah satu aset yang dapat 

                                                           
16 Siti Fatimah, Strategi Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Religi (Studi Kasus di 

Makam Mbah Muzakir Sayung Demak), Dalam Skripsi Manajemen Dakwah, 2015  
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dikembangkan di Desa Kalak adalah wisata religi Goa Kalak, Makam Gedong 

Kalak dan Alas Wirati. Masyarakat sangat mendukung program pengembangan 

wisata religi di Desa Kalak. Masyarakat Desa Kalak juga bersedia untuk 

diberdayakan guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Pemberdayaan 

masyarakat disini adalah masyarakat berwawasan wisata.  

Dimana dalam sebuah tempat/lokasi Wisata, masyarakat harus dapat betul-

betul memahami arti menjaga image tempat/lokasi wisata itu sendiri. Sehingga 

pengunjung yang datang akan terkesan dengan harapan akan datang kembali di 

lain waktu. Bentuk pemberdayaan masyarakat di sini diantaranya: Sosialisasi, 

pelatihan-pelatihan, menumbuhkan semangat wirausaha dan mencetak produk-

produk unggulan. Hal itu sekaligus sebagai faktor pendukung dari program ini. 

Tetapi dalam perjalananya program ini akan mengalami hambatan diantaranya, 

minimnya pengetahuaan masyarakat tentang Wisata, jauhnya obyek Wisata dari 

pusat kota, sarana transportasi dan telekomunikasi yang kurang memadai dan 

Keterbatasan anggaran dana pemerintah Desa Kalak untuk mengembangkan 

program pengembangan Wisata Religi dan pemberdayaan masyarakat Desa 

Kalak.
17

 Jelas nya penelitian ini berbeda karena tidak membahas tentang 

Fenomena Wisata Religi Bait Al-Quran Al-Akbar terhadap peningkatan 

kehidupan beragama. Karena fokus penelitian ini tentang Pengembangan Wisata 

Religi dan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Peningkatan Kehidupan Sosial-

Ekonomi (Studi Kasus di Desa Kalak Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan). 

                                                           
17 Fulia Aji Gustaman, Pengembangan Wisata Religi Dan Pemberdayaan Masyarakat 

Bagi  Peningkatan Kehidupan Sosial Ekonomi (Studi Kasus di Desa Kalak Kecamatan Donorojo 

Kabupaten Pacitan), Dalam Skripsi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, 2009 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Widagdo dan Sri Rokhlinasari. 

Dalam jurnal tentang dampak keberadaan Pariwisata Religi terhadap 

perkembangan ekonomi masyarakat Cirebon. Dalam Penelitian ini lebih 

memfokuskan tentang Pengaruh Wisata Religi yang sangat besar dalam 

pengembangan usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan peningkatan 

ekonomi atau penghasilan ini akan terasa cukup signifikan apabila ada moment-

moment yang dilakukan oleh pihak pengelola Pariwisata, dampak yang cukup 

signifikan lainya bagi kehidupan masyarakat Cirebon adalah dapat terciptanya 

lapangan pekerjaan baru untuk warga disekitar tempat wisata baik untuk keluarga 

maupun orang lain. Jelasnya penelitian  ini tidak membicarakan tentang 

Fenomena Wisata Religi Bait Al-Quran Al-Akbar terhadap peningkatan 

kehidupan beragama karena fokus penelitian ini tentang pengaruh Pariwisata 

Religi terhadap peningkatan ekonomi.
18

 

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami, meskipun sebelumnya telah 

terdapat tulisanyang ada kaitannya tentang Wisata Religi, namun penelitian 

tentang Fenomena Wisata Religi Bait Al-Quran Al-Akbar terhadap peningkatan 

kehidupan beragama di Gandus kota palembang belum diteliti secara 

komprehenshif. Sehingga penelitian ini tetaplah berbeda dengan tulisan atau 

peneliti sebelumnya. 

F. Metode Penelitian 

                                                           
18 Ridwan Widagdo, Sri Rokhlinasari, Dampak Keberadaan Parawisata Religi Terhadap 

Perkembagan Ekonomi Masyarakat Cirebon, Dalam Jurnal Program Studi Perbankan Syariah, Al-

Amwal, Volume 9, No.1 tahun 2017 
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Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yang terdiri 

dari jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengelolahan data dan 

analisa data. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian field research, yaitu  Penelitian 

lapangan, yang dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif.
19

 

Dengan mengamati langsung ke lokasi Penelitian ini di fokuskan pada masyarakat 

pedagang Bait Al-Quran Al-Akbar  atau Al-Quran Raksasa yang ada di Gandus Rt 

03 Rw 01 kota Palembang.  

2. Jenis Data  

Jenis Data dalam penetian ini adalah kualitatif, data kualitatif dalam 

penelitian ini berupa gambaran mengenai objek penelitian, data kualitatif 

memberikan dan menunjukkan kualitas objek yang di lakukan yang meliputi 

tentang Fenomena Wisata Religi Bait Al-Quran Al-Akbar terhadap peningkatan 

kehidupan beragama d Rt 03 Rw 01 Gandus kota Palembang.
20

 

 

3. Sumber Data 

Sumber Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana 

data di peroleh, baik penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara maupun 

teknik observasi dalam teknik pengumpulan datanya, maka sumber data disebut 

responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik 

                                                           
19

 Lexy J.Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remadja Karya,1989  

Hlm.26 
20

  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Bina 

Ilmu, 1993, hlm. 03 
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pertanyaan tertulis maupun lisan.
21

 Adapun Sumber data yang digunakan dalam 

studi ini terbagi menjadi dua yakni:  Sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang di peroleh langsung pada objek 

sebagai sumber informasi yang dicari.
22

 Data primer dalam penelitian ini adalah 

Pendiri Bait Al-Quran Al-Akbar Ust Syofatillah, pengurus Bait AL-Quran AL-

Akbar, ketua Rt 03, Ketua Rw 01, tokoh agama, Masyarakat Pedagang di Rt 03 

Rw 01 dan Ahlul Bait yang ada di Al- Quran Al-Akbar, yaitu melalui wawancara 

dengan masyarakat di Rt 03 Rw 01, Rt/Rw, tokoh agama dan pendiri bait Al-

Quran Al-Akbar. Maka penelitian ini hanya mengambil 25 orang untuk di 

wawancarai, yang terdiri 5 orang seperti Pendiri Bait Al-Quran, pengurus, tokoh 

agama, dan ketua Rt/Rw, 10 masyarakat pedagang di dalam Bait Al-Quran Al-

Akbar, dan 10 masyarakat pedagang di luar Bait Al-Quran Al-Akbar.  

 

 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh pihak lain, tidak 

langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Sumber data sekunder 

diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen yang ada kaitannya dengan 

                                                           
21

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,.... Hlm 172 
22

 M.Sitorus, Sosiologi, Jakarta,Erlangga,2000,Hlm 81 
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penelitian ini. Seperti  buku-buku, internet atau berita berita yang berkaitan 

dengan masyarakat Rt 03 Rw 01 tentang wisata religi Bait Al-Quran Al-Akbar.
23

  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan hal yang wajib dilakukan dalam penelitian, 

oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik 

pengambilan data. Adapun data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
24

 Adapun menurut Kartono Wawancara adalah suatu percakapan 

yang di arahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab 

lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.
25

 Metode ini 

dilakukan untuk mencari data dan informasi yang diperlukan sejelas-jelasnya dari 

informan yang bersangkutan. Wawancara dihimpun langsung dari key 

informan,yaitu orang-orang penting yang memberikan informasi atau juru kunci 

yang terkait dalam penelitian ini. Adapun key informan yang dimaksud yakni 

masyarakat pedagang Rt 03 Rw 01 Gandus kota Palembang.   

Dalam wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terbuka. Dalam wawancara ini peneliti penetapkan sendiri masalah dan 

                                                           
23

  Basrowi Dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif,  Jakarta, PT Rineka Cipta, 

2009, hlm. 28. 
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 Lexy J.Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ....,. Hlm. 186 
25

 Seto Mulyadi,dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Metho,Depok, PT Raja 

Grafindo Persada, 2019, Hlm 232  



18 
 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, dan juga narasumber bisa memberikan 

jawaban seluas-luasnya sehingga mendapatkan informasi yang valid. Di samping 

itu juga pengambilan sampel akan menggunakan purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Purposive sampling 

dimaksudkan yaitu mendapatkan deskrisi keseluruhan yang ada di lapangan dan 

tidak dimaksudkan untuk mendapatkan generalisasi. Peneliti mengambil sampel 

pada masyarakat khususnya pedagang Rt 03 Rw 01 di Bait Al-Quran Al-Akbar.  

b. Observasi 

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.
26

 Dalam 

hal ini peneliti mengadakan pengamatan dan melakukan peninjauan secara 

cermat, dengan teknik ini, peneliti mengamati setiap fenomena yang berkaitan 

dengan subjek penelitian. Observasi yang dilakukan adalah mengamati informan 

langsung ke lokasi penelitian di Bait Al-Quran Al-Akbar. Untuk melihat  tentang 

Fenomena Wisata Religi Bait Al-Quran Al-Akbar terhadap peningkatan 

kehidupan beragama di Rt 03 Rw 01 Gandus kota Palembang.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah cacatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk 

tulisan,gambar, atau karya momental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan 

lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto yang ada.
27

 Data dokumentasi 

yang nanti akan digunakan adalah berupa hasil foto maupun recorder kegiatan 

baik ketika wawancara terjadi maupun ketika observasi. Dokumentasi juga 

                                                           
26

 Imam Gunawan,Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, Bumi Aksara, 

Jakarta,2013, Hlm 143 
27

 Lexy J.Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,..., Hlm. 216 
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berupa tulisan, gambaran, atau karya momuntela dari seseorang.
28

 Dokumentasi 

yang digunakan untuk mendukung penelitian meliputi foto, hasil observasi,dan 

rekaman wawancara. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis dalam penelitian ini merupakan bagian yang sangat penting, 

karena dengan analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam 

memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah 

data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data 

tersebut. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke 

dalam suatu pola, kategori dan satu uraian dasar. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif, maka dalam menganalisis data yang terkumpul peneliti 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dilakukan ke dalam tulisan dan 

dibahaskan secara logis yang telah di teliti dapat dibaca sebagai hasil runtutan 

pemikiran atas investigasi filosofis yang melahirkan wacana baru atau 

memperbarui wacana filosofis yang telah bergulir sebelumnya.
29

 

Dalam penelitian kualitatif, data utama di peroleh dari peneliti sendiri 

yang secara langsung mengumpulkan informasi yang didapatkan dari subjek 

penelitian yaitu masyarakat pedagang Rt 03 Rw 01 di Gandus. Penelitian ini 

dilakukan secara intensif lewat observasi di lapangan dan wawancara langsung 

dengan informan, yang kemudian diolah secara kritis dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain. Data yang sudah 

                                                           
28

 Haris Herdiansyah, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Jakarta,Pustaka Pelajar,2010, 
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dikumpulkan dari wawancara dan observasi lalu di analisa, kemudian 

mengadakan reduksi data secara keseluruhan dari data yang sudah ada untuk 

dikategorikan sesuai tipe masing-masing data. Selanjutnya data ditulis secara 

deskriptif analisa, yaitu penyajian dalam bentuk tulisan mengenal situasi atau 

kejadian dan pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang benar dan 

konkret. 

 

G. Sistematika pembahasan 

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka 

sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab Pertama Terdiri dari pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, tinjauan 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. 

 

Bab Kedua : Tinjauan umum wisata Religi , Berisi tentang Definisi wisata, 

macam-macam wisata, Penggelolah Wisata Religi, Fungsi Wisata Religi, Bentuk-

Bentuk Wisata Religi, Tujuan Wisata Religi, dan pelaksanaan wisata religi. 

Bab Ketiga : Deskripsi Lokasi penelitian, berisi tentang, Sejarah Singkat 

Dan Lokasi Bait Al-Quran Al-Akbar, Struktur Kepengurusan Bait Al-Quran Al-

Akbar,Keadaan Geografis Kelurahan Gandus,Visi Dan Misi Kelurahan Gandus, 

Jumlah Penduduk Kelurahan Gandus,Keadaan Penduduk Kelurahan Gandus, dan 

Struktur Pemerintahan Kelurahan Gandus. 
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Bab Keempat: Analisis Penelitian, berisi tentang latar belakang Berdirinya 

Bait Al-Quran Al-Akbar, fenomena wisata religi bait Al-Quran Al-Akbar, Dan 

Kehidupan Beragama Disekitar Bait Al-Quran Al-Akbar. 

Bab Kelima: kesimpulan dan saran, berisikan kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran.  

 


