
i 

 

PENGGUNAAN AYAT-AYAT AL-QUR’AN OLEH 

MASYARAKAT BIRAYANG HULU SUNGAI TENGAH 

(STUDI KASUS PERLINDUNGAN DIRI) 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari 

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan 

Menyelesaikan Program Sarjana 

Ilmu al-Qur’an dan Tafsir 

 

 

 

 

 

Oleh 

Muhammad Rasyad 

 1301421474 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI 
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA 

JURUSAN ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR 

BANJARMASIN 

2018 



ii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama            : Muhammad Rasyad 

NIM            : 1301421474 

Tempat dan Tanggal Lahir  : Birayang, 03 Janauari 1996 

Fakultas            : Ushuluddin dan Humaniora 

Jurusan           : Ilmu al-Qur’an dan Tafsir 

 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Penggunaan ayat-ayat al-Qur’an oleh 

masyarakat Birayang Hulu Sungai Tengah(studi kasus perlindungan diri)” adalah 

karya hasil penelitian yang saya lakukan sendiri, kecuali hal-hal yang memang 

merupakan kutipan dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti 

bahwa skripsi ini bukan karya yang saya hasilkan sendiri atau merupakan plagiasi, 

saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebagaimana mestinya. 

 

Banjarmasin, 17 Januari 2018 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

        Muhammad Rasyad 

                                  NIM 1301421474 



iii 

 

  PERSETUJUAN SKRIPSI 

 

JUDUL SKRIPSI 

PENGGUNAAN AYAT-AYAT AL-QUR’AN OLEH 

MASYARAKAT BIRAYANG HULU SUNGAI TENGAH 

(STUDI KASUS PERLINDUNGAN DIRI) 

 

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:  

Muhammad Rasyad 

1301421474 

 

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing I dan II untuk dapat diajukan 

kepada Dewan Penguji 

  

 

Pembimbing I Pembimbing II 

 

 

 

 

 

Drs. Arni Daily M.Fil.i. 

 

 

 

 

 

Dr. Wardani, M.Ag. 

NIP. 19630111 199102 1 001 NIP. 19730411 200212 1 002 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir 

 

 

Dr. Norhidayat, M.A. 

NIP. 19770827 200003 1 002 

 

Tanggal, 18 Januari  2018 

 



iv 

 

PENGESAHAN SKRIPSI 

 

Penggunaan Ayat-ayat Al-Qur’an Oleh Masyarakat Birayang 

Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Perlindungan Diri) 

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH: 

Muhammad Rasyad 

1301421474 

 

Telah Diajukan kepada Tim Penguji 

Pada: Hari Jum’at, 26-01-2018 

 

Tim Penguji 

 

Nama Tanda Tangan 

1. Dr. Syaifuddin, M. Ag 1.  

(Ketua)  

2. Drs. H. Murjani Sani, M. Ag 2. 

(Anggota) 

3. Drs. Arni Daily, M.Fil.i 

(Anggota) 

 

3 

4. Dr. Wardani, M. Ag 4. 

(Anggota)  

 

Mengetahui, 

Dekan 

 

 

 Dr. Irfan Noor, M. Hum. 

NIP.19710414200312 1005 



v 

 

ABSTRAK 

 

Muhammad Rasyad, 1301421474, Penggunaan ayat-ayat al-Qur’an 

oleh masyarakat Birayang Hulu Sungai Tengah(studi kasus perlindungan diri), di 

bawah bimbingan Drs. Arni Daily M.Fil.i dan Dr.Wardani, M. Ag. 

Kata Kunci: Perlindungan diri, mana, magi, magis 

  

Berinteraksi dengan al-Qur’an menghasilkan pemahaman dan penghayatan 

terhadap ayat-ayat al-Qur’an tertentu secara magis. Pengalaman bergaul dengan 

al-Qur’an itu meliputi bermacam-macam bentuk kegiatan, misalnya membaca al-

Qur’an, memahami dan menafsirkan al-Qur’an, berobat dengan al-Qur’an, 

mengusir makhluk halus dengan al-Qur’an dan melindungi diri dengan al-Qur’an. 

Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami dan 

menghayati al-Qur’an, tergantung dari latar belakang pendidikan masing-masing 

orang. Dari kadar kemampuan yang berbeda-beda itulah, setiap orang memiliki 

cara dan tujuan berbeda pula dalam berinteraksi dengan al-Qur’an, sehingga akan 

menghasilkan perilaku yang beraneka ragam. Sebagaimana hal tersebut terjadi di 

Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terkait dengan pengguanan 

ayat-ayat perlindungan diri yaitu; (1) Apa saja ayat-ayat serta simbol al-Qur’an 

yang dibaca untuk perlindungan diri tersebut, (2) Bagaimana aplikasi ayat al-

Qur’an yang digunakan untuk perlindungan diri dan apakah ada syaratnya, (3) 

Bagaimana pemahaman orang yang membaca ayat al-Qur’an 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 sejarah, kitab, 

buku, 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 surah-

surah/ayat-ayat al-Qur’an lebih banyak digunakan untuk perlindungan diri, yang 

walaupun terkadang pemahaman narasumber terhadap ayat-ayat perlindungan diri 

kurang tepat dengan pemahaman ayat-ayat perlindungan diri secara umum. 

Kemudian dipahami perilaku magis terhadap surah-surah/ayat-ayat al-

Qur’an bila ditinjau dari segi sifatnya dapat dimasukkan kategori magi putih, 

yakni menguntungkan bagi orang lain terutama diri sendiri, sedangkan menurut 

tujuannya magi ini dinamai magi protektif yang bertujuan melindungi sesuatu dari 

hal-hal yang berbahaya atau merugikan, seperti melindungi hak milik, menolak 

bahaya, dan sebagainya.  
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MOTTO 

 

Hiduplah dengan bahagia 
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KATA  PENGANTAR 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

على اشرف األنبياء واملرسلني، سيدنا حممد وعلى أله  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم
  :وأصحبه أمجعني. أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., karena 

atas berkat rahmat, taufiq, hidayah dan bimbingan-Nya semata sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu 

umat, Nabi Muhammad saw. yang telah menunjukkan kepada kita jalan 

keselamatan di dunia dan akherat, yang syafaatnya senantiasa kita  harapkan, serta 

shalawat dan salam atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta mereka yang 

mengikuti beliau hingga akhir zaman. 

Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 

skripsi dengan judul “Penggunaan ayat-ayat al-Qur’anoleh masyarakat Birayang 

Hulu Sungai Tengah(studi kasus perlindungan diri)” ini dapat diselesaikan. 

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari 

bantuan semua pihak baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan arahan serta 

motivasi sehingga tugas ini dapat diselesaikan. 

Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati penulis 

mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

semua pihak yang telah memberikan bantuan. Khususnya, penulis ucapkan terima 

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 

1. Bapak Dr. Irfan Noor, M.Hum., Dekan Fakultas Ushuluddin dan 

Humaniora UIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan 

menyetujui judul skripsi ini. 

2. Bapak Dr. NorHidayat, M.A., Ketua Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir 

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin yang 

memberikan  arahan penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan 

pengembangan jurusan Tafsir Hadis di Fakultas Ushuluudin dan 

Humaniora UIN Antasari. 
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3. Bapak Drs. Arni Daily M.Fil.i dan Dr. Wardani, M. Ag. Selaku 

pembimbing I dan pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu 

untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi penulisan skripsi 

ini. 

4. Bapak Drs. Basrian M.fil.i., sebagai pembimbing akademik yang bersedia 

selalu memberikan motivasi dan bimbingan selama masa studi di Fakultas 

Ushuluddin dan Humaniora, serta membantu mengarahkan dan 

mengoreksi penulisan skripsi ini.   

5. Para dosen dan asisten dosen serta karyawan dan karyawati UIN Antasari 

Banjarmasin yang banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik selama 

penulis mengikuti perkuliahan, khususnya dalam proses penelitian ini. 

6. 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. 

7. Orang tua yang selalu mendoakan, mendukung, memberikan motivasi dan 

bantuan segalanya demi tercapainya hasil skripsi yang diinginkan. 

8. Istri dan anak yang selalu mendukung dan menghibur di setiap waktu. 

9. Semua pihak dan rekan-rekan mahasiswa Ilmu al-Qur’an dan Tafsir 

seangkatan kuliah   yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. 

Tanpa kalian semua saya tidak akan menyelesaikan skiripsi ini, semoga 

Allah swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta mencatat bagi mereka 

kebaikan yang berlipat ganda di sisi-Nya. Akhirnya dengan mengharap ridha dan 

karunia-Nya semoga tulisan ini bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di 

sisi-Nya. Amîn. 

 

 

Banjarmasin, 17 januari 2018  

 

     

     Penulis 
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         Muhammad Rasyad 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan 

transliterasinya dalam huruf latin. 

 

No Arab Nama Latin No Arab Nama Latin 

 Tha Th ط .Alif Â 16 ا .1

 Zha Zh ظ .Ba B 17 ب .2

 ' Ain‘ ع .Ta T 18 ت .3

 Ghain Gh غ .Tsa Ts 19 ث .4

 Fa F ف .Jim J 20 ج .5

 Qaf Q ق .Ha H 21 ح .6

 Kaf K ك .Kha Kh 22 خ .7

 Lam L ل .Dal D 23 د .8

 Mim M م .Dzal Dz 24 ذ .9

 Nun N ن .Ra R 25 ر .10

 Waw W و .Zai Z 26 ز .11

 Ha H ه .Sin S 27 س .12

 ` A ء .Syin Sy 28 ش .13

 Ya Y ي .Shad Sh 29 ص .14

     Dlad Dh ض .15

 

         2. Mad dan Diftong: 

1. Fathah panjang : Â/â 4. أو : Aw 

2. Kasrah panjang : Î/î 5. أي : Ay 
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3. Dhammah panjang : Û/û 

2. Konsonan Rangkap  

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah ditulis rangkap,   أمحدية ditulis 

Ahmadîyah 

3. Ta’ Marbuthah diakhir Kata 

a. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya. 

 ditulis jama’ah   اعةمج

b. Bila hidup ditulis t. 

 ditulis karâmat al-awliyâ   كرامة االوليا

c. Bila susunan kalimat sifat mausufah, maka ditulis h, 

 ditulis al-jama’ah al-Islāmiyyah   اجلماعة االسالمية

4. Vokal Pendek 

Fathah ditulis (a), Kasrah (i), dan Dhammah ditulis (u),  

5. Vokal Panjang 

A panjang ditulis â 

I  panjang ditulis î 

U panjang ditulis û 

6. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Kata dipisahkan dengan 

Apostroft (*) 

 ditulis a’antum  أأنتم 

 ditulis mu’anats  مؤنث 

7. Kata Sandang Alif + Lam )ال( 

Baik huruf qamariyah dan syamsiyah ditulis sesuai dengan bunyi hurufnya. 

 ditulis Al-Qur’an  القرءان 

 ditulis asy-Syî’ah   الشيعة 

8. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD. 

9. Kata dalam Rangkaian Kalimat 
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Ditulis perkata:  ditulis Syaykh al-Islām    شيخ اإلسالم
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