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Berinteraksi atau bergaul dengan Alquran menghasilkan pemahaman dan penghayatan 

terhadap ayat-ayat Alquran tertentu dengan meliputi bermacam-macam bentuk kegiatan, 

misalnya; membaca Alquran; memahami; menafsirkan Alquran; berobat dengan Alquran; 

mengusir makhluk halus dengan Alquran menerapkan ayat-ayat Alquran tertentu dalam 

kehidupan individual maupun dalam kehidupan sosial. Kadar kemampuan yang berbeda-beda 

itulah, setiap orang memiliki cara dan tujuan yang berbeda pula dalam berinteraksi dengan 

Alquran, sehingga menghasilkan perilaku yang beranekaragam. Sebagaimana terjadi di 

Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, sehingga peneliti melakukan penilitian dengan 

rumusan masalah penelitian dengan terkait pembacaan ayat-ayat Alquran (Study Living Quran), 

yaitu; (1) Ayat-ayat apa yang dibaca oleh masyarakat Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito 

Kuala untuk memperlancar dalam melahirkan, (2) Bagaimana pelaksanaan dan pemahaman 

dalam pembacaan ayat-ayat tersebut, (3) Bagaimana tujuan dan motivasi masyarakat terhadap 

ayat-ayat tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat Study Living 

Quran, penulis menggunakan data yang bersifat observasi, wawancara, dan data-data arsip 

lainnya, seperti berupa dokumen, arsip dari kantor Kecamatan dan alat-alat lainnya yang 

diperlukan, bahkan skripsi dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan kajian Living 

Quran. Data diuraikan secara deskriptif dengan mengiringkan penjelasan terkait dengan apa 

yang sedang dikaji. 

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa peran ayat-ayat Alquran 

dalam hal ini responden banyak mengarah kepada pembacaan ayat-ayat Alquran, dengan 

pelaksanaan dan pemahaman yang berbeda-beda. Kemudian dipahami melalui (tafsir) 

merupakan pemahaman/penafsirannya adalah bersumber padapada metode penafsiran lebih 

mengarah kepada metode tahlili (analisis) dan metode tafsir ijmali (global) sedangkan corak 

penafsirannya lebih condong kepada corak tafsir kalam (teologi) dan corak tafsir ilmiah, karena 

dipercayai terhadap ayat-ayat Alquran yang dibaca membantu memperlancar dalam melahirkan. 

 


