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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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