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ABSTRAK 

Rahmawati: NIM.1301421423, Pemahaman Ulama Kota Banjarmasin Terhadap 

Makna Manfaat dan Keistimewaan Ayat Kursi (QS. al-Baqarah: 

255)Pembimbing (I) Drs.H. Murjani Sani, M.Ag. dan Pembimbing (II) 

Dra. Mulyani, M. Ag 

 

Surah al-Baqarah merupakan surah yang paling panjang karena di 

dalamnya terdapat 286 ayat yang memuat banyak cerita dan dalam surah al-

Baqarah banyak memuat masalah ketuhanan (Tauhid), salah satunya adalah ayat 

255 yang disebut Ayat Kursi.Terkait Ayat Kursi ini ada beberapa masyarakat 

terhadapnya, antara lain dinilai memiliki kesaktian yang sering disalah gunakan, 

mereka bukannya membacanya sebagai salah satu ayat al-Qur’an yang kita akan 

mendapat pahala bila membacanya, Ayat Kursi banyak dijadikan sebagai 

pajangan yang diletakkan di atas-atas pintu rumah dan sering juga dijadikan jimat 

yang diyakini memiliki kesaktian dan dikhawatirkan merusak keimanan mereka 

terhadap Allah Yang Maha Kuasa. Karena itu, dalam penelitian ini akan 

menguraikan beberapa pemahaman Ulama menyangkut maknasertamanfaat dan 

keistimewaan Ayat Kursi. 

Penelitian ini termasuk penelitianlapangan(field research) denganlokasi di 

Kota Banjarmasin.Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data dengan teknik: Pertama Observasi langsung terjun kelapangan. 

Kedua Wawancara dengan beberapa Ulama Kota Banjarmasin yang menjadi 

responden terkait makna, manfaat dan keistimewaan Ayat Kursi (QS. al-Baqarah: 

255). Ketiga Dokumentasi yang mendukung data yang diperoleh selama observasi 

dan wawancara.Kemudian data itu dianalisis dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif.Adapun yang  menjadi subjek dalam penelitian adalah Ulama 

sebagian yang termasuk MajelisUlama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, 

sebagiannya ulama yang tercatat di kemenag Kota Banjarmasin, sedangkan 

objeknya adalah pemahaman mereka terhadap makna, manfaat dan keistimewaan 

Ayat Kursi (QS. al-Baqarah: 255) 

Setelah dilakukan penelitian dan analisis terhadap data-data yang 

didapatkan, dapat dinyatakan bahwa pemahaman Ulama Kota Banjarmasin 

mengenai makna Ayat Kursi tidak jauh berbeda penjelasannya dan tidak ada 

pertentangan dengan al-Qur’an dan hadis. PemahamanUlama Kota Banjarmasin 

terhadap manfaat dan keistimewaan Ayat Kursi ada terdapat persamaan yakni 

Ayat Kursi yang diyakini bisa mengusir setan serta menjauhkan dari segala 

kemudharatan. Adapun keistimewaan Ayat Kursi untuk membentengi diri dan 

menuntun kita kepada Allah swt bahwahanya kepada Allah lah kita tunduk dan 

menyerahkan segala urusan yang ada di duniadan di akhirat. 

 

 

 


