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ABSTRAK 

Raudah, NIM. 1201421319 dengan judul Pengamalan Ayat-ayat Alquran Di 

Kalangan Pedagang Pasar Ujung Murung Banjarmasin. Dosen pembimbing Dra. 

Mulyani, M. Ag.dan Dr. Wardani, M. Ag. 

 

Kata kunci: Pengamalan, Pasar Ujung Murug dan Motivasi 

Latar belakang masalah dalam penelitian ini membahas mengenai 

kebiasaan para pedagang Pasar Ujung Murung Banjarmasin dalam mengamalkan 

membaca ayat-ayat Alquran seiring banyaknya fenomena beriteraksi dengan 

Alquran menjadi suatu pengalaman yang sudah sangat banyak dilakukan oleh 

beberapa Muslim, kebanyakan mereka berinteraksi dengan Alquran secara 

individu maupun secara kelompok dengan beberapa komunitas tertentu. Adapun 

interaksi yang mereka lakukan dengan melalui lisan, tulisan maupun perbuatan. 

baik itu berupa sebuah kegiatan pemikiran, pengamalan maupun spiritual, Seiring 

perkembangannya. Alquran sudah menjadi bagian dalam kehidupan mereka. 

Dengan membaca dan mengamalkan Alquran menjadi nilai dalam suatu indiviu 

maupun komunitas masyarakat yang diimplementaskan dalam aktivitas sosial 

maupun kebudayaan mereka. Kajian seperti inilah yang perlu dilakukan untuk 

menambah khazanah keislaman serta untuk mengetahui fenomena Pengamalan 

Ayat-ayat Alquran dikalangan Pasar Ujung Murung Banjarmasin. 

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan yang terkait dengan bagaimana 

praktik pengamalan ayat-ayat Alquran di kalangan para pedagang Pasar Ujung 

Murung? Bagaimana pemahaman dan motivasi Para pedagang terhadap 

pengamalan ayat-ayat Alquran? 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data dari 

para pedagang Pasar Ujung Murung Banjarmasin. Peneliti menggunakan dua 

metode dalam proses pengumpulan data di lapangan, yaitu:  wawancara dengan 

beberapa pedagang yang menjadi responden, dan dokumentasi untuk mendukung 

data yang diperoleh selama interview. Dengan dua teknik tersebut peneliti 

menganalisis data-data yang dibutuhkan. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengamalan 

yang dilakukan oleh kalangan pedagang Pasar Ujung Murung Banjarmasin 

dengan cara membaca surah dan ayat Alquran tertentu adalah sebagai bentuk rasa 

syukur, pengharapan berkah agar diluaskan rezeki dan juga sebagai bentuk 

pengaharapan perlindungan kepada Allah swt. 
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Motto 
 

 

Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia 

akan menjadikan jalan keluar baginya   

(Qs. At- Thalaq) 
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KATA  PENGANTAR 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالمعلى اشرف األنبياء واملرسلني، سيدان دمحم وعلى أله وأصحبه 

 أمجعني. أما بعد 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadhirat Allah 

swt., karena atas berkat rahmat, taufiq, hidayah dan bimbingan serta izin-

Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad 

saw. yang telah menunjukkan jalan keselamatan di dunia dan akhirat, yang 

syafaatnya senantiasa diharapkan, serta shalawat dan salam atas keluarga 

beliau, sahabat-sahabat beliau dan mereka yang mengikuti beliau hingga 

akhir zaman. 

Penyelesaian skripsi dengan judul Pengamalan Ayat-ayat Alquran 

di Kalangan Pedagan Pasar Ujung Murung Banjarmasin tentunya tidak 

lepas dari dukungan dan bantuan beberapa pihak, baik dalam bentuk 

dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi, sehingga tugas yang 

terasa berat ini terasa ringan dan dapat terselesaikan. 

Sehubungan dengan itu, dengan segala kerendahan hati, penulis 

ucapkan dan sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada: 

1. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari 

Banjarmasin, Bapak Dr. Irfan Noor, M.Hum. yang telah berkenan 

menerima dan menyetujui judul skripsi ini. 
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2. Ketua jurusan Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan 

Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, Bapak Dr. Norhidayat, 

M.A. yang memberikan  arahan penulisan skripsi yang sesuai 

dengan kepentingan pengembangan jurusan Ilmu Al-Qur‟an dan 

Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari. 

3. Ibu Dra. Mulyani, M. Ag., dan Bapak Dr. H. Wardani, M.Ag, 

sebagai pembimbing I dan pembimbing II, yang bersedia 

meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta 

mengoreksi penulisan skripsi ini. 

4. Para dosen dan asisten dosen serta karyawan dan karyawati 

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin 

yang banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik selama 

penulis mengikuti perkuliahan. 

5. Kepala perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kepala 

perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, beserta seluruh 

staf karyawan dan karyawati yang telah memberi izin penelitian 

serta layanan yang baik terhadap penulis dalam mendapatkan 

sumber literatur yang diperlukan. 

6. Para Pedagang Pasar Ujung Murung Kecamatan Banjarmasin 

Tengah Provinsi Kal-Sel yang  telah bersedia membantu dan 

meluangkan waktunya menjadi responden selama penelitian. 
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7. Kedua orang tua, yang telah mengasuh dan mendidik serta telah 

mencurahkan ilmu dan finansial dalam mengisi kekosongan dan 

kefakiran ilmu penulis.  

8. Keluarga besar,  rekan dan sahabat mahasiswa jurusan Ilmu Al-

Qur‟an dan Tafsir seperjuangan. Serta semua pihak yang namanya 

tidak bisa disebutkan yang turut membantu  dan berpartisispasi 

dalam memberikan dukungan, bantuan, dan saran  kepada penulis 

dalam penyusunan skripsi ini.  

Selanjutnya, penulis hanya dapat berdoa semoga semua pihak yang 

telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

diberikan Allah swt ganjaran pahala berlipat ganda baik di dunia, maupun 

di akhirat kelak.  

Dengan mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga tulisan ini 

bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi-Nya.Amiin. 

 

Banjarmasin, 15 Januari 2021 

 

  

Penulis 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 Th : ط .A 16 : ا .1

 Zh : ظ .B 17 : ب .2

 „ : ع .T 18 : ت .3

 Gh : غ .Ts 19 : ث 4

 F : ف ..J 20 : ج .5

 Q : ق .H 21 : ح .6

 K : ك .Kh 22 : خ .7

 L : ل .D 23 : د .8

 M : م ..Dz 24 : ذ .9

 N : ن .R 25 : ر .10

 W : و .Z 26 : ز .11

 H : ه .S 27 : س .12

 ` : ء .Sy 28 : ش .13

 Y : ي .Sh 29 : ص .14

     Dh : ض .15

Mad dan Diftong: 

1. Fathah Panjang : Â / â 4. أو : Aw 

2. Kasrah Panjang : Î / î 5. أي : Ay 

3. Dhammah Panjang : Û / û     
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Catatan: 

1. Konsonan yang bersyaddah di tulis dengan rangkap misalnya:ربنا ditulis 

rabbanâ 

2. Vokal pangjang (mad): 

Fathah (baris di atas) ditulis â, kasrah (baris dibawah) ditulis î, serta 

dammah (baris didepan) ditulis dengan û. Misalnya: القارعو ditulis al-

qâri’ah, المساكيه  ditulis al-masâkîn, المفلحون ditulis al-muflihûn. 

3. Kata sedang alif + lam  (ال) 

Bila diikuti oleh huruf qamariyah di tulis al, misalnya: الكافرون ditulis 

dengan al-kâfirûn. Sedangkan, bila sedang diikuti oleh huruf syamsiyah, 

huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال di 

tulis al-rijâl. 

4. Ta‟marbûthah  (ة) 

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة ditulis al-baqarah, 

bila ditengah kalimat dituis t, misalnya: زكاة المال ditulis zâkat al-mâl, 

atau سورة النساء ditulis sûrat al-Nisâ 
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DAFTAR SINGKATAN 

 

NIM.   : Nomor Induk Mahasiswa 

NIP.   : Nomor Induk Pegawai 

No.   : Nomor 

Q. S.   : Qur‟an Surah 

saw.   : shallâ Allâh ‘alayh wa sallam 

swt.   : subhȃnahȗ wa ta’ȃlȃ 

w.   : Wafat 

T.P   : Tanpa penerbit 

T.th.   : Tanpa tahun penerbit 

T.tp   : Tanpa tempat penerbit 

vol.   : Volume 

cet.   : Cetakan 

HR.   : Hadis Riwayat.  
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