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ABSTRAK 
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Memperlancar Rezeki Oleh Masyarakat Kecamatan Pulau Laut Utara 

Kabupaten Kotabaru, Pembimbing (1) M. Adriani Yulizar, M.A  dan (2) H. 

Abdul Hakim, M.Ag.  

Kata Kunci: Ayat Al-Qur’an, Rezeki. 

Latar belakang penelitian ini merujuk pada pola interaksi masyarakat 

terhadap al-Qur’an. Masyarakat mencoba berinteraksi menerapkan al-Qur’an 

dalam kehidupan sehari-hari. Beragam cara yang dilakukan masyarakat dalam 

berinteraksi dengan al-Qur’an, ada yang hanya membacanya untuk memperoleh 

perlindungan, mengamalkannya untuk terapi pengobatan, mengamalkannya untuk 

mencari jodoh, kemudian ada pula yang menggunakan ayat al-Qur’an untuk 

memperlancar rezeki. Ini merupakan salah satu bentuk fenomena living Qur’an, 

karena dalam proses penggunaannya turut menyertakan ayat-ayat al-Qur’an. 

Dalam  penelitian ini membahas tentang penggunaan ayat al-Qur’an untuk 

memperlancar rezeki oleh masyarakat Kotabaru Kecamatan Pulau Laut Utara 

yang mana masyarakatnya mengamalkan beberapa surah dalam al-Qur'an untuk 

memperlancar rezeki. Misalnya, nelayan yang menempel wafaq ayat seribu dinar 

didalam kapalnya agar memperlancar rezeki dan para pedagang yang 

mengamalkan surah al-Waqiah, al-ikhlas dan lain-lain agar dagangannya laris. 

Penelitian ini berfokus pada latar belakang dan tujuan penggunaan serta 

pengaplikasian ayat al-Qur’an yang digunakan untuk memperlancar rezeki. 

Penelitian ini berfokus pada beberapa masalah pembahasan dengan 

rumusan masalah. Pertama Apa saja ayat-ayat al-Qur’an yang dipercayai oleh 

masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru untuk 

memperlancar rezeki tersebut? dan kedua bagaimana pemahaman masyarakat 

Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru terhadap bacaan ayat al-Qur’an 

untuk memperlancar rezeki? 

Penelitian ini berjenis Penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang 

diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal pokok serta disusun 

secara sistematis. Kemudian diuraikan atau disajikan dalam laporan hasil 

penelitian dan dilakukan analisis secara kualitatif.  

Adapun hasil penelitian ini yaitu bahwa surah atau ayat yang digunakan 

untuk memperlancar rezeki adalah al-Baqarah ayat 285-286,  al-Waqiah 1-96, ath-

Thalaq 2-3, al-Insyirah 1-8, al-Balad 1-20, Yasin 1-83, al-Ikhlas 1-4. Latar 

belakang penggunaan ayat alQur’an untuk memperlancar rezeki karena adanya 

keutamaan-keutamaan dari surah atau ayat-ayat al-Qur’an tersebut terutama dapat 

memperlancar rezeki. 




