
ABSTRAK 

Rizky Effendy, 1201421346.”Ayat Al-Qur’an dalam Praktik Ruqyah di Pondok 

Sehat Al-Wahida di Kota Banjarmasin Timur (study living qur’an) Skripsi, 

Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora UIN 

Antasari Banjarmasin, 2018. Pembimbing: (1) Dr. Wardani, M.Ag. Pembimbing 

(2) Bashori, M.Ag. 

Kata Kunci:  Al-Qur’an, Ruqyah Syar’iyyah, 

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui ayat-ayat Al-Qur’an 

yang di gunakan untuk terapi ruqyah dan juga bagaimana pemahaman para 

terapisnya terhadap ayat-ayat Al-Qur’an tersebut. Pertanyaan yang ingin dijawab 

melalui penelitian ini adalah: apa saja ayat-ayat Al-Qur’an yang digunakan di 

pondok sehat al-wahida? dan bagaimana pemahaman terapis ruqyah terhadap 

ayat-ayat tersebut?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka, penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan pelaku yang diamati penulis. 

Penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan (field Research) 

dengan meneliti langsung data yang terkait lokasi penelitian yang ditetapkan 

dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran 

deskriptif tentang pondok sehat al-wahida dan juga untuk mengetahui ayat Al-

Qur’an yang di gunakan untuk melaksanakan terapi ruqyah serta bagaimana 

pemahaman para terapis ruqyah terhadap ayat-ayat Al-Qur’an tersebut di pondok 

sehat al-wahida. Subjek penelitian berjumlah dua orang yaitu, ustadz Ruhansysah 

dan ustadz Zainal.  

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ayat Al-Qur’an yang 

digunakan dalam praktik ruqyah di Pondok Sehat Al-Wahida adalah ayat-ayat Al-

Qur’an yang umum yang sering digunakan oleh para peruqyah yang lain, yang 

mana ayat-ayat ini sudah diedarkan di masyarakat dalam bentuk buku saku 

ruqyah, di antara ayat-ayat tersebut adalah surah Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1-5, 

Al-Baqarah ayat 163-164, ayat Kursi, Al-Baqarah ayat 256-257, akhir surah Al-

Baqarah ayat 285-286, surah Ali Imran ayat 1-10, surah Ali Imran ayat 18-19, An-

nisa ayat 56, surah Al-Maidah ayat 72-78, surah Al-A’raf ayat 54-56, surah 

Maryam ayat 68-72, Al-Mu’minun ayat 115-118, surah An-Naml ayat 30-31, 

surah Ash-Shaffat ayat 1-10, surah Ad-Dukhan ayat 43-56, Al-Ahqaf ayat 29-32, 

surah Ar-Rahman ayat 33-36, surah Al-Hasyr ayat 21-24, surah Al-jin ayat 1-9, 

surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. 

Dari pemahaman para terapis ruqyah di Pondok Sehat Al-Wahida, 

bahwasanya Al-Qur’an itu diturunkan sebagai obat, dan apabila kita ingin 

mendapatkan kesembuhan dari pengobatan dengan Al-Qur’an maka diri kita wajib 

meyakini bahwa dengan Al-Qur’an semua masalah yang kita keluhkan dapat 

teratasi dengan baik dan juga kita harus meniatkan pada diri kita untuk berubah 

atau bermuhasabah diri dan kembali ke jalan yang benar. 
 


