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          LAMPIRAN-LAMPIRAN 

      INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD) 

A. Pedoman Wawancara Responden (Tuan Guru Desa Sei Teras) 

1. Apakah anda tahu dalam Alquran terdapat ayat-ayat yang dapat 

menyembuhkan penyakit ? 

2. Apakah ada ayat-ayat Alquran yang digunakan sebagai pengobatan ? 

3. Apa saja ayat-ayat yang digunakan dalam pengobatan ? 

4. Satu ayat bisa digunakan untuk berapa penyakit dalam 

menyembuhkan orang yang sakit ? 

5. Penyakit apa saja yang dapat disembuhkan ? 

6. Bagaimana pemahaman anda tentang ayat-ayat Alquran yang 

digunakan sebagai pengobatan ? 

7. Bagaimana proses yang dilakukan dalam pengobatan ? 

8. Apakah ada peralatan atau bahan tertentu pada saat pengobatan ? 

9. Apakah ada pantangan dalam proses penyembuhannya ? 

 

B. Pedoman Wawancara Dengan Masyarakat Desa Sei Teras 

1. Sudah berapa lama tradisi/kebiasaan pengobatan dengan ayat-ayat 

Alquran ini berlangsung? 

2. Apakah anda pernah mengobati penyakit sendiri dengan menggunakan 

ayat-ayat Alquran? 

3. Ayat apa yang anda gunakan untuk mengobati penyakit tersebut? 

4. Apa yang membuat anda terdorong untuk melakukan pengobatan 

dengan ayat Alquran? 
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 TERJEMAH SURAH DAN AYAT AL-QUR’AN 

No Nama 

Surah/Ayat 

                         Terjemah    Halaman 

 

1. 
 

Al-Fȃtihah: 1/1-7 

1) Dengan menyebut nama Allah yang Maha 

Pemurah lagi 2) Maha Penyayang. Segala 

puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 3) Maha 

Pemurah lagi Maha Penyayang, 4) yang 

menguasai di hari Pembalasan. 5) hanya 

Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya 

kepada Engkaulah Kami meminta 

pertolongan. 6)Tunjukilah Kami jalan yang 

lurus. 7) (yaitu) jalan orang-orang yang telah 

Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan 

(jalan) mereka yang dimurkai dan bukan 

(pula jalan) mereka yang sesat. 

 

       55 

 

2. 
 

Al-Baqarah: 

2/255 

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak 

disembah) melainkan Dia yang hidup kekal 

lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); 

tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-

Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada 

yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah 

tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa 

yang di hadapan mereka dan di belakang 

mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-

apa dari ilmu Allah melainkan apa yang 

dikehendaki-Nya. Kursi[161] Allah meliputi 

langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat 

memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi 

lagi Maha besar. 

 

       55  

 

3. 
 

Al-Mȃidah: 5/25 

Berkata Musa: "Ya Tuhanku, aku tidak 

menguasai kecuali diriku sendiri dan 

saudaraku. sebab itu pisahkanlah antara 

Kami dengan orang-orang yang Fasik itu". 

 

       56 

 

4. 
 

At-Taubah: 9/14 

Perangilah mereka, niscaya Allah akan 

menghancurkan mereka dengan 

(perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah 

akan menghinakan mereka dan menolong 

kamu terhadap mereka, serta melegakan hati 

orang-orang yang beriman. 

   

       56 

 

5. 
 

Yunus: 10/57 

Hai manusia, Sesungguhnya telah datang 

kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan 

penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 

berada) dalam dada dan petunjuk serta 

rahmat bagi orang-orang yang beriman. 

 

       56 

 

6. 
 

Ar-Ra’d: 13/31 

Dan Sekiranya ada suatu bacaan (kitab suci) 

yang dengan bacaan itu gunung-gunung 

dapat digoncangkan atau bumi Jadi terbelah 

atau oleh karenanya orang-orang yang sudah 

mati dapat berbicara, (tentulah Al Quran 

Itulah dia)[774]. sebenarnya segala urusan 

itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah 

orang-orang yang beriman itu mengetahui 

bahwa seandainya Allah menghendaki (semua 

 

       57 
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manusia beriman), tentu Allah memberi 

petunjuk kepada manusia semuanya. dan 

orang-orang yang kafir Senantiasa ditimpa 

bencana disebabkan perbuatan mereka 

sendiri atau bencana itu terjadi dekat tempat 

kediaman mereka, sehingga datanglah janji 

Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi 

janji. 

 

7. 
 

An-Nahl: 16/69 

Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) 

buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu 

yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut 

lebah itu ke luar minuman (madu) yang 

bermacam-macam warnanya, di dalamnya 

terdapat obat yang menyembuhkan bagi 

manusia. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran 

Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan. 

 

       57 

 

8. 
 

Al-Isra’: 17/82 

Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang 

menjadi penawar dan rahmat bagi orang-

orang yang beriman dan Al Quran itu 

tidaklah menambah kepada orang-orang yang 

zalim selain kerugian. 

 

       57 

 

9. 
 

Thȃhȃ: 20/105-

107 

105) dan mereka bertanya kepadamu tentang 

gunung-gunung, Maka Katakanlah: "Tuhanku 

akan menghancurkannya (di hari kiamat) 

sehancur-hancurnya, 106) Maka Dia akan 

menjadikan (bekas) gunung-gunung itu datar 

sama sekali, 107) tidak ada sedikitpun kamu 

Lihat padanya tempat yang rendah dan yang 

tinggi-tinggi. 

 

       57 

 

10. 
 

Al-Anbiyȃ’: 21/69 

 

Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, 

dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim", 

 

 

       57 

 

11. 
 

Al-Hajj: 22/20-21 

20) dengan air itu dihancur luluhkan segala 

apa yang ada dalam perut mereka dan juga 

kulit (mereka). 21) dan untuk mereka cambuk-

cambuk dari besi 

 

       58 

 

12. 

 

 

Asy-Syu’arȃ: 

26/80 

Dan apabila aku sakit, Dialah yang 

menyembuhkan Aku, 
 

       58 

 

13. 
 

Fushshilat: 41/44 

Dan Jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu 

bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah 

mereka mengatakan: "Mengapa tidak 

dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al 

Quran) dalam bahasa asing sedang (Rasul 

adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran 

itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-

orang mukmin. dan orang-orang yang tidak 

beriman pada telinga mereka ada sumbatan, 

sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi 

mereka[1334]. mereka itu adalah (seperti) 

yang dipanggil dari tempat yang jauh". 

 

       58 

  Semua yang ada di bumi itu akan binasa. 
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14. Ar-Rahman: 

55/26 

Semua yang ada di bumi itu akan binasa.        58 

 

15. 
 

Al-Hasyr: 59/21 

Kkalau Sekiranya Kami turunkan Al-Quran 

ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan 

melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan 

ketakutannya kepada Allah. dan 

perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat 

untuk manusia supaya mereka berfikir. 

 

       58 

 

16. 
 

Al-Lahab: 111/1-

5 

1) binasalah kedua tangan Abu Lahab dan 

Sesungguhnya Dia akan binasa. 2) tidaklah 

berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa 

yang ia usahakan. 3) kelak Dia akan masuk ke 

dalam api yang bergejolak. 4) dan (begitu 

pula) istrinya, pembawa kayu bakar. 5) yang 

di lehernya ada tali dari sabut. 

 

       58 

 

17. 
 

Al-Ikhlȃs: 112/1-4 

1) Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha 

Esa. 2) Allah adalah Tuhan yang bergantung 

kepada-Nya segala sesuatu. 3) Dia tiada 

beranak dan tidak pula diperanakkan, 4) dan 

tidak ada seorangpun yang setara dengan 

Dia." 

 

       59 

 

18. 
 

Al-Falaq: 113/1-5 

1) Katakanlah: "Aku berlindung kepada 

Tuhan yang menguasai subuh, 2) dari 

kejahatan makhluk-Nya, 3) dan dari kejahatan 

malam apabila telah gelap gulita, 4) dan dari 

kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang 

menghembus pada buhul-buhul[1609], 5) dan 

dari kejahatan pendengki bila ia dengki." 

 

       59 

 

19. 
 

An-Nȃs: 114/1-6 

1) Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan 

(yang memelihara dan menguasai) manusia. 

2) raja manusia. 3) sembahan manusia. 4) 

dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa 

bersembunyi, 5) yang membisikkan 

(kejahatan) ke dalam dada manusia, 6) dari 

(golongan) jin dan manusia. 

 

       59 
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