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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Setelah peneliti melakukan observasi dan menemukan data dilapangan 

tentang penelitian Pengamalan ayat-ayat Alqur’an di kalangan pedagang Pasar 

Ujung Murung Banjarmasin. Akhirnya peneliti menyimpulkan isi keseluruhan 

pembahasan skripsi ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembacaan dan pengamalan ayat-ayat dan surah-surah 

Alquran Surah di kalangan pedagang pasar Ujung Murung ini dibagi 

menjadi beberapa pelaksanaan, yaitu: pada waktu selesai shalat fardhu, 

dan selesai shalat Dhuha dan ada juga sebagian pedagang membacanya 

pada setiap malam dan pada malam-malam tertentu.  

2. Pemahaman Para Pedagang Pasar Ujung Murung Banjarmasin dalam 

mengamalkan Ayat Alquran sesuai dengan pelaksanaannya meliputi 

berbagai aspek, yaitu sebagai berikut:  

1. Pendekatan diri kepada Allah (sebagai ibadah) 

2. Pengharapan berkah dari Allah agar lancarnya rezeki 

3. Perlindungan dari Allah 

Sedangkan motivasi pelaksanaan pengamalan yang dilakukan oleh 

masyarakat  muncul dari beberapa dorongan, seperti dorongan dari makna 

suatu ayat dan suatu fadhilah (keutamaan) ayat-ayat Alquran tersebut, 

seperti agar dapat limpahan rezeki, keberkahan, serta perlindungan. 
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B. SARAN-SARAN 

1. Penelitian ini bertujuan untuk menyakinkan dan memberitahu masyarakat 

bahwa mengamalkan atau membaca ayat alquran lebih baik, jika 

dibandingkan mengamalkan atau membaca hal yang lainnya, seperti 

mantra. Selain mendapat pahala, berkah maupun perlindungan dari Allah, 

dengan membaca Alquran dan mengamalkannya akan lebih bermanfaat 

bagi kita yang membacanya.  

2. Semoga dalam penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan segenap 

pembaca, serta dapat memberi kontribusi dalam khazanah studi al-Qur‟an 

dan kajian tafsir. Penelitian ini juga merupakan satu sumbangan sederhana 

untuk kepentingan studi lanjutan yang diharapkan dapat berguna sebagai 

bahan acuan, referensi dan lainnya, bagi para penulis lain yang ingin 

memperdalam studi living Qur‟an. 

3. Kepada para peneliti, dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, 

oleh karenanya, bagi para peneliti berikutnya hendaknya lebih 

memperdalam teori pengetahuan sosial sebagai pelengkap dari penelitian 

berikutnya. Demikian yang dapat penulis sampaikan semoga nasehat ini 

dan penelitian ini dapat bermanfaat.  
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