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Kapuas, pembimbing (1) M. Adriani Yulizar, MA dan pembimbing (2) Drs. H. 
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Penelitian ini mengkaji mengenai sebuah tradisi dalam fenomena 

pengobatan untuk menyembuhkan suatu penyakit dengan menggunakan ayat-ayat 

Alqurȃn. Alqurȃn sebagai kitab suci umat Islam memuat berbagai hal yang 

menarik untuk dikaji, salah satunya yaitu sebagai penawar atau obat bagi orang 

yang mempunyai penyakit rohani maupun jasmani. 

  Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan ayat-ayat yang digunakan 

serta pemahaman para ulama Desa Sei Teras terhadap ayat-ayat Alqurȃn yang 

dijadikan sebagai dasar untuk pengobatan. Dalam pengobatan yang dilakukan 

oleh ulama tersebut, mereka yang berobat harus yakin dan percaya bahwa apapun 

penyakit yang ada pada diri hanya bisa disembuhkan atas izin Allah swt.. 

Sementara bacaan yang dibacakan seperti ayat-ayat Alqurȃn, doa dan lain 

sebagainya hanya dijadikan sebagai perantara saja. 

 Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang 

lokasi penelitiannya bertempat di Desa Sei Teras Kecamatan Lupak Dalam 

Kabupaten Kapuas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

metode kualitatif dengan mengambil data dari ayat-ayat Alqurȃn yang digunakan 

sebagai pengobatan oleh ulama Desa Sei Teras sebagai objek peneliti. Adapun 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Melalui tiga tekhnik pengumpulan data tersebut penulis 

menganalisis data-data yang dibutuhkan. 

Ayat-ayat Alqurȃn yang digunakan dalam pengobatan oleh ulama Desa 

Sei Teras, Kecamatan Lupak Dalam, Kabupaten Kapuas meliputi sebagai berikut, 

Al-Fȃtihah: 1/1-7, , Ayat Kursi (Al-Baqarah: 2/255), Al-Maidah : 5/25, At-

Taubah: 9/14, Yunus: 10/57, Ar-Ra’d: 13/31, An-Nahl: 16/69, Al-Isra’: 17/82,  

Thȃhȃ: 20/105-107, Al-Anbiya’: 21/69, Al-Hajj: 22/20-21, Asy-Syu’arȃ’: 26/80,  

Fushshilat: 41/44, , Ar-Rahman: 55/26, Al-Hasyr: 59/21, Al-Lahab: 111/1-5,  Al-

Ikhlȃs: 112/1-4, Al-Falaq: 113/1-5, An-Nȃs: 114/1-6. 

Dalam pemahaman ulama Desa Sei Teras ditinjau dari sumbernya yaitu, 1) 

al-Fȃtihah ampat, disamping menggunakan hadits dari Rasulullah saw sebagai 

rujukunnya, mereka juga menggunakan nalar yaitu dengan memahami dari 

riwayat-riwayat hadits yang dinalar secara rasional. 2) Ayat Kursi (Al-Baqarah: 

2/255) menggunakan riwayat hadits disamping juga menggunakan nalar. 3) Al-

Anbiya’: 21/69 menggunakan nalar yaitu dengan analogi induksi. 4) ayat-ayat 

syifa’ (9/14, 10/57, 16/69, 17/82, 26/80, 41/44) menggunakan kutipan dari ulama. 

5) Al-Lahab:111/1-5 dan Al-Maidah:5/25, menggunakan nalar serta mengkiaskan 

dari suatu makna. 6) Ar-Ra’d: 13/31, Thȃhȃ: 20/105-107, Al-Hasyr: 59/21, 
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menggunakan kutipan dari ulama dan di nalar secara rasional. 7) Ar-Rahman: 

55/26, menggunakan nalar dengan mengkiaskan suatu makna. 

 




