BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
a. Keadaan Geografi
Kecamatan Pulau Laut Utara merupakan salah satu wilayah kecamatan
yang ada di Kabupaten Kotabaru yang terletak di Pulau Laut. Berdasarkan letak
geografisnya, kecamatan pulau laut utara terletak pada 116,1 – 116,28 Bujur
Timur dan 3,21 – 3,27 LS. Wilayah Kecamatan Pulau Laut Utara memiliki luas
sebesar 159,30 km2. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Pulau Laut Utara
adalah sebagai berikut :
-

Sebelah Utara

: Selat Laut

-

Sebelah Timur

: Kecamatan Pulau Laut Timur

-

Sebelah Selatan

: Kecamatan Pulau Laut Tengah

-

Sebelah Barat

: Selat Laut

Kecamatan ini terdiri dari 21 desa/kelurahan yang terbagi menjadi 55 RW
dan 229 RT yang meliputi desa/kelurahan Mega Sari, Sebelimbingan, Gunung
sari, Stagen, Gunung Ulin, Sungai Taib, Semayap, Dirgahayu, Baharu selatan,
Kotabaru Hulu, Rampa, Sebatung, Kotabaru Tengah, Kotabaru Hilir, Hilir Muara,
Batuah, Baharu Utara, Tirawan, Gedambaan, Sarang Tiung, Sigam. Berdasarkan
luasnya, Desa Megasari merupakan wilayah desa/kelurahan yang terluas
dikecamatan Pulau Laut Utara, dimana luasnya sebesar28,65 km atau 17,98% dari
luas kecamatan Pulau Laut Utara.
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b. Penduduk
Berdasarkan data dari kantor kepala desa dan kantor kecamatan pulau laut
utara, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk kecamatan pulau laut utara pada
tahun 2021 adalah sebanyak 54.407 jiwa dan 339 jiwa per km, data kepadatan
penduduk ini menunjukan bahwa untuk setiap 1km terdapat paling tidak kurang
lebih 300 Jiwa penduduk.
c. Pendidikan
Fasilitas pendidikan yang terdapat di kecamatan Pulau Laut Utara
Kabupaten Kotabaru berdasarkan BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2019
terdiri dari 58 TK, 48 SD/MI, 15 SMP/MTS, 9 SMA/SMK/MA, dan 3 perguruan
tinggi. Adapun untuk mencapai sarana pendidikan terdekat bagi desa/kelurahan
yang tidak ada sarana pendidikan menurut desa/kelurahan dan jenjang pendidikan
di pulau laut utara ini tergolong mudah hingga sangat mudah.33
d. Kesehatan
Sarana kesehatan di kecamatan Pulau Laut Utara meliputi, 1 rumah sakit,
3 puskesmas, 43 posyandu, dan 15 apotek. Akses untuk mencapai sarana
kesehatan umumnya tergolong mudah.34
e. Keagamaan
Mayoritas masyarakat kecamatan Pulau Laut Utara menganut agama islam
89%, kemudian protestan 3%, katolik 4%, hindu 2%, budha 1%, dan konghucu
1%.

Adapun
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langgar/mushola, 1 kelenteng, 3 gereja katolik, 2 gereja protestan, 1 pura, dan 0
vihara.
f. Potensi hortikultura (budidaya tanaman kebun), peternakan dan perikanan
Kecamatan Pulau Laut Utara ini memilikipotensi dibidang hortikultura.
Pada tahun 2018 tanaman sayuran yang jadi penyumbang produksi terbesar adalah
bayam yang mencapai 107 kuintal. Sementara penyumbang terbesar produksi
buah pada tahun 2018 adalah durian dengan total 9.664 kuintal.35
Untuk sektor peternakan perkembangannya diarahkan untuk meningkatkan
dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Populasi ternak sapi potong di
kecamatan Pulau Laut Utara pada tahun 2018 yang terbesar ialah 691 ekor dan
kerbau sebanyak 4 ekor. Sedangkan populasi kambing dan babi adalah 2270 ekor
dan 24 ekor. Sedangkan jenis unggas terbesarnya berupa ternak ayam ptong yang
mencapai 1.332.803 ekor.
Pada sektor perikanan berdasarkan data dinas perikanan dan kelautan
kabupaten kotabaru, secara keseluruhan jumlah produksi perikanan tangkap dan
budidaya terbear pada tahun 2018 mencapai 8754 ton dan 1.297,86 ton.36
2. Ayat-Ayat Yang Digunakan Untuk Memperlancar Rezeki
a. Al-Baqarah 285-286

ِ ٱلرسولُبِما أُن ِزَل إِلَ ِيه ِمن َّربِِهۦ وٱمل
ٱَّللِ َوَم َٰلَئِ َكتِ ِهۦ َوُكتُبِ ِهۦ
َّ ِؤمنُو َن ُكلٌّ ءَ َام َن ب
َ ُ َّ آمن
َُ

ِ يك ٱمل
٢٨٥ ُصري
ني أ
َوُر ُسلِ ِهۦ َل نُ َف ِر ُق ب
َُحد ِمن ُّر ُسلِ ِهۦۚٓ َوقَالُوا ََِسعنَا َوأَطَعنَا غ
َ َك َربَّنَا َوإِل
َ َفران
َ
َ
َ
َ
َ

ِ
ِ ذن إِن ن
ِ ٱَّلل نَفسا إَِّل وسعها ََلا ما َكسبت وعلَيها ما ٱكتَسبت ربَّنَا َل تُؤ
َّسينَا
َ اخ
َ
ُ َل يُ َكل
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ً َُّ ف
َ ََ
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َّ ِ
ِ
ِ
ين ِمن قَبلِنَا َربَّنَا َوَل َُتَ ِملنَا َما َل
أَو أَخطَ َ
أن َربَّنَا َوَل ََتمل َعلَينَا إصرا َك َما ََحَلتَهُۥ َعلَى ٱلذ َ
ِ َٰ ِ
طَاقَةَ لَنا بِِهۦۖ وٱعف عنَّا و ِ
ين ٢٨٦
ٱغفر لَنَا َو َ
ٱنص َ
ٱرَحنَا أ َ
َنت َمولََٰى نَا فَ ُ
رن َعلَى ٱل َقومٱل َكف ِر َ
َ َ ُ َ َ
b. Al-Waqiah 1-96
c. Ath-Thalaq 2-3

َمس ُكوه َّن ِِبَعر ٍ
فَإِذَا ب لَغن أَجلَه َّن فَأ ِ
وف أَو فَا ِرقُ ِ
عروف َوأَش ِه ُدوا ذَ َوي َعدل
ُ
ُ
َ َ َُ
وه َّن ِبَ ُ
ُ
ِمن ُكم وأَقِيموا ٱلش َٰ ِ ِ ِ
ظ بِِهۦ من َكا َن ي ِ
ٱَّللَ ََي َعل
ٱَّللِ َوٱليَ ِوم ٱخلِ ِر َوَمن يَت َِّق َّ
ؤم ُن بِ َّ
َّه َدةَ ََّّلل َٰذَل ُكم يُ َ
َ
وع ُ َ
ُ
َ ُ
ۚٓ
ِ
ٱَّللَ بََٰلِ ُغ أَم ِرهِ ۚٓۦ
ٱَّللِ فَ ُه َو َحسبُهُۥ إِ َّن َّ
ب َوَمن يَتَ َوَّكل َعلَى َّ
لَّهُۥ ََم َرجا َ ٢ويَ ُرزقهُ ِمن َح ُ
يث َل ََيتَس ُ
ٱَّللُ لِ ُك ِل َشيء قَدرا ٣
قَد َج َع َل َّ
d. Al-Insyirah

ِ
ك
هرَك َ ٣وَرفَعنَا لَ َ
ضعنَا َع َ
شرح لَ َ
درَك َ ١وَو َ
نك ِو َزرَك  ٢ٱلَّذي أَن َق َ
ك َ
ص َ
ض ظَ َ
أَََل نَ َ
ِ
ِ
ِ
ك
ٱنصب َ ٧وإِ َ ََٰل َربِ َ
سرا  ٥إِ َّن َم َع ٱلعُس ِر يُسرا  ٦فَإِذَا فَ َر َ
غت فَ َ
كرَك  ٤فَإ َّن َم َع ٱلعُسر يُ ً
ذَ
فَٱر َغب ٨
e. Yasin 1-83
f. Al-Ikhlas 1-4

ِ
َح ُد ٤
َحد َّ ١
قُل ُه َو َّ
ٱَّللُ َّ
ٱلص َم ُد ََ ٢ل يَلد َوََل يُولَد َ ٣وََل يَ ُكن لَّهُۥ ُك ُف ًوا أ َ
ٱَّللُ أ َ
3. Persepsi Masyarakat dan Ulama Di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten
Kotabaru tentang Penggunaan Ayat al-Qur’an Untuk Memperlancar Rezeki
Komunikasi merupakan sifat alami yang dimiliki manusia untuk saling
berinteraksi sebagai makhluk sosial. Al-Qur’an juga menyebutkan bahwa
berinteraksi adalah fitrah bagi manusia. Adapun berinteraksi dengan al-Qur’an
adalah hal yang sangat berharga dan mulia bagi seorang muslim. al-Qur’an
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bukanlah untuk sekedar dibaca saja. Akan tetapi wajib diyakini, dipahami dan
diamalkan. Berinteraksi dengan al- Qur’an dapat dilakukan dengan berbagai cara
baik itu berupa tulisan, atau perbuatan, baik berupa pemikiran, pengalaman
emosional

maupun

spiritual.

Hasil

dari

berinteraksi

dengan

al-Qur’an

menghasilkan pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur’an tertentu. Pemahaman
tersebut terkadang diungkapkan atau dilakukan dalam bentuk tindakan sehingga
mampu mempengaruhi individu lain dan tercipta kesadaran bersama, pada tahap
tertentu melahirkan tindakan kolektif dan terorganisasi.
Pengalaman berinteraksi dengan al-Qur’an itu meliputi beberapa kegiatan,
misalnya membaca, menafsirkan, maupun menghapal al-Qur’an, pengobatan
dengan al-Qur’an, perlindungan dengan perantara al-Qur’an, dan memohon
pertolongan dengan perantara al-Qur’an.
Penggunaan ayat al-Qur’an untuk memperlancar rezeki oleh masyarakat
Kabupaten Kotabaru Kecamatan Pulau Laut Utara juga merupakan hasil dari
interaksi dengan al-Qur’an yang mana masyarakat disana meresepsikan al-Qur’an
secara fungsional. Guna menggali lebih dalam

informasi dan pengetahuan

tentang penggunaan ayat al-Qur’an untuk mnemperlancar rezeki, maka peneliti
kemudian melakukan observasi dan wawancara terhadap beberapa narasumber.
Berikut adalah informasi dari narasumber tentang penggunaan ayat al-Qur’an
untuk memperlancar rezeki:
1) Responden 1
a. Identitas Responden
Nama

: Bahrudin
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Usia

: 37 tahun

Pekerjaan/profesi

: pedagang ikan

Tanggal wawancara

: 22 Februari 2022

b. Informasi dari responden al-Waqiah
Menurut beliau, rezeki adalah keberkahan dari Allah Swt. yang
bermanfaat bagi kehidupan makhluk semesta alam misalnya manusia, hewan
dan tumbuhan, rezeki tidak melulu tentang materi tapi juga kesehatan dan
waktu luang. Adapun untuk memperlancar rezeki tersebut biasanya beliau
sering membaca surat al-Waqiah setiap malam. Beliau pernah membaca dan
mendengar suatu hadis yang disampaikan guru beliau di majlis tentang
keutamaan surat al-Waqiah yang berguna untuk memperlancar rezeki. Di
dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa siapa yang membaca surat al-Waqiah
setiap malam, maka tidak akan ditimpa kefakiran atau kemiskinan selamanya.
Dari situlah beliau memahami bahwa surah al-waqiah memiliki keutamaan
tentang rezeki yang apabila diamalkan bisa menjadi wasilah untuk
memperlancar rezeki.
2) Responden 2
a. Identitas responden
Nama

: Sunarti

Usia

: 52 tahun

Pekerjaan/profesi

: Pemilik rumah makan lalapan

Tanggal wawancara

: 22 Februari 2022

b. Informasi dari responden al-Insyirah
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Menurut beliau setiap manusia telah dijamin rezekinya oleh
penciptanya yaitu Allah Swt. Akan tetapi ada juga rezeki yang perlu
diusahakan dan dijemput entah itu dengan bekerja keras atau dengan kerja
cerdas atau bahkan dengan amalan amalan yang mampu memperlancar rezeki
kita. Beliau sering mengamalkan surah al-Insyirah yang dimana di dalam ayat
tersebut ada kalimat yang membuat hati tentram dan termotivasi yaitu alInsyirah ayat 5 fa innama al usri yusran yang artinya "maka sesudah kesulitan
itu akan ada kemudahan"
Beliau memahami dan sangat percaya bahwa Allah Swt. selalu
mendengarkan doa dari hambanya terlebih doa tersebut dengan wasilah atau
perantara ayat suci al-Qur’an. Beliau mengaplikasikan surah tersebut dengan
dua cara yaitu potongan ayat fa innama al usri yusran sebagai doa yang beliau
baca diakhir shalat dan satu surah full dibaca ketika membuka warung dengan
harapan rezeki beliau akan dilancarkan oleh Allah Swt..
3) Responden 3
a. Identitas responden

Nama

: Agustina

Usia

: 49 tahun

Pekerjaan/profesi

: Pemilik rumah makan bakso dan mi ayam

Tanggal wawancara

: 26 Februari 2022

b. Informasi dari responden al-Waqiah dan ath-Thalaq
Dulu beliau pernah mengalami musibah tertipu hingga puluhan juta
hingga mengakibatkan beliau dalam keadaan yang sangat down. Setelah itu
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beliau diberitahu oleh pamannya untuk datang ke salah seorang guru atau
tokoh agama di kampung beliau yaitu di Desa Semayap. Beliau menceritakan
permasalahan hidup beliau yang pernah kena tipu sampai puluhan juta dan
guru tersebut memberikan saran untuk membuka usaha makanan dan guru
tersebut juga memberikan wejangan untuk sekiranya mengamalkan membaca
surat al-Waqiah setiap malam secara konsisten dan ayat seribu dinar sesudah
shalat 5 waktu. Lambat laun berlalu beliau membuka usaha bakso dan mi
ayam dan mengamalkan apa yang diperintahkan guru tersebut, perlahan-lahan
hutang beliau akhirnya lunas terbayar dan sekarang beliau sudah sukses dalam
usaha bakso dan mi ayam. Responden memahami bahwa selain bekerja keras
untuk mendapatkan rezeki, ternyata ada cara lain yang diridhoi Allah Swt.
untuk mendatangkan rezeki yaitu dengan cara membaca atau mengamalkan alQur'an. Seperti yang kita tahu bahwa surat al-Waqiah memang memiliki
banyak keutamaan diantaranya memperlancar rezeki bagi orang yang
membaca dan mengamalkannya. Nabi Muhammad Saw. pun pernah berkata
bahwa surat ini adalah surat kekayaan, siapa yang membacanya setiap malam
maka tidak akan ditimpa kefakiran. Adapun ayat seribu dinar, seperti yang kita
tahu bahwa ayat seribu dinar adalah surah ath-Thalaq ayat 2-3 yang artinya
berisi tentang kepasrahan seorang hamba kepada Allah Swt. dan senantiasa
bertaqwa kepadanya maka Allah Swt. akan memberikan jalan keluar dan
memberikan rezeki yang tak disangka-sangka yang sebelumnya tak terlintas
dihati kita.
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4) Responden 4
a.

Identitas Responden
Nama

: Masdar

Usia

: 45 tahun

Pekerjaan/profesi

: Nelayan

Tanggal wawancara

: 27 Februari 2022

b. Informasi dari responden ath-Thalaq
Menurut responden rezeki adalah segala sesuatu yang baik dan
bermanfaat yang diberikan Allah Swt. Kepada semua makhluknya di muka
bumi ini. Setiap manusia yang hidup sudah dijamin dan disediakan segalanya
oleh Allah Swt., tinggal bagaimana kita mengambilnya dengan cara yang baik
dan benar. Adapun untuk memperlancar rezeki menggunakan ayat al- Qur’an,
beliau menggunakan ayat seribu dinar yang berbentuk seperti wafaq yang
mana ditempelkan di kapal beliau untuk mencari ikan. Beliau memahami dan
meyakini sekali bahwa ayat seribu dinar memiliki keutaman dalam
mendapatkan rezeki yang banyak dan berkah karena ayat tersebut sudah
sangat terkenal akan keutamaannya. Latar belakang beliau menempel ayat
seribu dinar dikapal ialah karena beliau sering makan di berbagai rumah
makan dan melihat rata-rata rumah makan yang ada di kotabaru tersebut pasti
selalu ada foto abah guru sekumpul dan wafaq ayat seribu dinar yang
menempel di dinding rumah makan tersebut. Beliau pun bertanya kepada
pemilik rumah makan "ini apa ya mas" pemilik rumah makan pun menjelaskan
kalau itu adalah potongan ayat surah at-Thalaq ayat 2-3 yang sering kita sebut
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sebagai ayat seribu dinar. Pemilik rumah makan pun juga menjelaskan
keutamaan ayat seribu dinar tersebut yang dipercaya mampu melancarkan
rejeki bagi siapa yang menggunakannya baik d amalkan untuk dibaca atau
ditempel seperti wafaq. Atas dasar itulah beliau mengikuti apa yang dilakukan
pemilik rumah makan tersebut dan menempelkan wafaq ayat seribu dinar tadi
di kapal beliau.
5) Responden 5
a. Identitas responden
Nama

: Supiah

Usia

: 35 tahun

Pekerjaan/profesi

: Pedagang sayur

Tanggal wawancara

: 27 Februari 2022

b. Informasi dari responden Al-Waqiah
Menurut responden rezeki adalah pemberian dari Allah Swt. dalam
bentuk apapun baik material maupun spiritual yang membuat kita semakin
dekat kepadaNya. Adapun cara untuk menjemput rezeki dapat dilakukan
dengan berbagai cara diantaranya melakukan amalan-amalan yang sesuai
dengan syariat islam misalnya mengamalkan surah atau potongan ayat alQur’an yang dilakukan secara konsisten untuk mendapatkan keberkahan dan
keutamaannya.
Latar belakang penggunaan ayat al-Qur’an untuk memperlancar rezeki
adalah sebagai sarana permohonan kepada Allah Swt. agar senantiasa
dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezeki. Beliau sering mengamalkan
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membaca surah al-Waqiah pada malam hari. Sejalan dengan hadits Nabi
Muhammad Saw. tentang surah al-waqiah yang dibaca pada malam hari akan
mendapatkan keutamaan rezeki yang berlimpah. Dari situ beliau memahami
bahwa sangat benar kalau surah al-waqiah adalah surah kekayaan yang apabila
dibaca akan memberi kelancaran rezeki bagi yang membacanya.
6) Responden 6
a. Identitas responden
Nama

: Sulaiman

Usia

: 37 tahun

Pekerjaan/profesi

: Pedagang mainan anak-anak

Tanggal wawancara

: 27 Februari 2022

b. Informasi dari responden al-Ikhlas
Menurut responden rezeki itu adalah segala hal yang membuat kita
selalu ingat dan semakin dekat kepada pemberi rezeki yaitu Allah Swt. dan
rezeki pun memang sudah diatur tetapi ada juga rezeki yang harus dijemput.
Salah satu cara menjemput rezeki selain bekerja keras ialah dengan
mengamalkan amalan yang dilakukan orang-orang sholeh dahulu. Surah alIkhlas adalah surah pendek yang memiliki sejuta keutamaan. Karena diketahui
memiliki banyak keutamaan, maka banyak orang-orang yang mengamalkan
surah tersebut.
Surah al-Ikhlas adalah surat yang diamalkan responden untuk
memperlancar rezeki dan diberikan keberkahan rezeki. Karena beliau
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memahami bahwa surah al- ikhlas bisa digunakan sebagai sarana mendapat
keberkahan dan kelancaran rezeki.
Latar belakang mengamalkannya ialah mendengar ceramah dari K.H.
Maimun Zubair yang berbunyi "mbesok nek wes omah-omah, ojo lali, angger
mlebu omah moco Qulhu ping pisan.” (besok jika sudah berumah tangga,
setiap masuk rumah jangan lupa membaca surah al-Ikhlas walaupun hanya
sekali). Karena responden sangat mengidolakan dan mencintai sosok K.H
Maimun Zubair maka beliau mengikuti apa yang dikatakan oleh K.H. Maimun
Zubair.
7) Responden 7
a. Identitas responden
Nama

: Husna

Usia

: 32 tahun

Pekerjaan/profesi

: Pedagang pakaian muslim dan muslimah

Tanggal wawancara

: 27 Februari 2022

b. Informasi dari responden al-Baqarah
Menurut responden yang dimaksud rezeki adalah pemberian dari Allah
Swt. yang halal. Beliau berpendapat bahwa yang haram itu bukan termasuk
dalam definisi rezeki.
Adapun surah yang beliau baca dan amalkan adalah dua ayat terakhir
dari surah al-Baqarah yaitu ayat 285-286 atau yang sering disebut dengan
amana rasul.
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Latar belakang responden mengamalkannya ialah sebuah hadits Nabi
Muhammad Saw, hadis dari Abu Mas’ud Al-Badri r.a. bahwasanya Nabi
Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ٍ
ِ ِِ ِ
ُورةِ البَ َقَرةِ ِِف لَي لَة َك َفتَاه
َ َمن قَ َرأَ ابآليَتَني من آخ ِر ُس
“Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah
pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan.” (HR. Bukhari
no. 5009 dan Muslim no. 808)
Hadits di atas menunjukkan tentang keutamaan dua ayat terakhir surat
al-Baqarah. Bahwasanya siapa yang membaca dua ayat terakhir surat alBaqarah, maka Allah Swt. akan memberikan kecukupan baginya untuk
urusan dunia dan akhiratnya, juga ia akan dijauhkan dari kejelekan.
Responden memahami bahwa jika membaca 2 ayat terakhir surah al-baqarah
akan diberi kecukupan yang artinya dipermudah dalam segala hal termasuk
rezeki dan dijaga Allah Swt. sepanjang hari.
Tujuan responden mengamalkan ini ialah untuk ikhtiar agar diberikan
oleh Allah Swt. rezeki yang berlimpah.
8) Responden 8
a. Identitas responden
Nama

: Khairunnisa

Usia

: 45 tahun

Pekerjaan/profesi

: Pedagang sembako

Tanggal wawancara : 27 Februari 2022
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b. Informasi dari responden al-Waqiah
Menurut responden rezeki adalah anugerah yang diberikan Allah Swt.
pada hambanya baik itu berupa harta maupun tidak. Walaupun setiap orang
telah dijamin rezekinya, akan tetapi kita sebagai hambanya wajib terus
berusaha untuk menjemput rezeki tersebut dengan cara yg baik dan halal.
Selain dengan bekerja beliau

juga bisa menjemput rezeki atau

istilahnya membuka pintu rezeki dengan amalan-amalan dari orang shaleh
terdahulu. Misalnya membaca surah-surah di dalam al-Qur’an atau amalan
lain sebagainya yang sesuai dengan ajaran agama
Adapun surah yang beliau gunakan dan diamalkan secara konsisten
adalah surah al-Waqiah yang dibaca setiap malam.
Latar belakang beliau mengamalkan surah al-Waqiah ialah dari
melihat pengalaman hidup adik sepupu beliau yang mengamalkan amalan ini.
Beliau berdiskusi dengan adik sepupu beliau yang sekarang sudah bisa
dibilang sukses. Beliau bertanya apa rahasia dari kesuksesan tersebut dan
dijawab "kerja yang rajin, jangan banyak mengeluh, bersyukur, dan baca
surah al-waqiah tiap malam". Sejalan dengan itu ada hadis Nabi yang
menyebutkan bahwa keutamaan surah al-Waqiah jika dibaca dimalam hari
akan membuat yang membacanya tidak menderita kemiskinan. Berdasarkan
dari pengalaman hidup sepupu responden, maka responden memahami bahwa
dengan surah al-waqiah Allah Swt. akan memberikan kemudahan terkait
permasalahan rezeki. Tujuan beliau mengamalkan surah al-waqiah ialah ingin
mendapatkan rezeki yang banyak dan mendekatkan diri pada Allah Swt.
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9) Responden 9
a. Identitas responden
Nama

: Zainal

Usia

: 31tahun

Pekerjaan/profesi

: Pedagang sepatu dan sendal

Tanggal wawancara : 27 Februari 2022
b. Informasi dari responden Yasin
Menurut responden rezeki adalah kenikmatan yang diberikan oleh
Allah Swt. kepada siapapun yang dikehendakiNya. Selain bekerja beliau juga
selalu mengamalkan membaca surat yasin setiap malam. Latar belakang beliau
mengamalkan untuk membaca surat yasin tiap malam adalah karena surat
yasin disebut sebagai qalbu atau jantung al- Qur’an sesuai dengan hadits
Rasulullah saw

َِّ ول
، "إِ َّن لِ ُك ِل َشي ٍء قَلبًا:اَّللُ َعلَي ِه َو َسلَّ َم
ُ ال َر ُس
َ َ ق:ال
َ ََعن أَِّب ُهَري َرةَ ق
َّ صلَّى
َ اَّلل
ِ وقَلب ال ُقر
."آن يس
ُ َ
“Dari Abu Hurairah r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw.
pernah bersabda: Sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai
qalbu, dan qalbu al-Qur’an adalah surat Yasin.”(H.R At-Tirmidzi)
Berarti surat yasin memiliki sangat banyak keutamaan diantaranya
melancarkan rezeki. Beliau memahami dan meyakini bahwa surat yasin
memiliki

keutamaan

mampu

memperlancar

rezeki

seseorang

yang

mengamalkannya. Kelancaran rezeki ini berupa dimudahkan segala keinginan
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dan hajatnya, dengan terus istiqomah dan berusaha sekuat tenaga maka Allah
Swt. akan semakin mempermudah segalanya.

حَت
َ  “بَلَغَنَا أَنهُ َمن قَ َرأَ يس: َوعن َيىي بن كثري قال
َ بح ََل يََزل ِف فَ َرح
ُ حني يُص
“بح
َ سي َوَمن قَ َرأَ َها
َ حني َُيسي ََل يََزل ِف فَ َرح َح ََت يُص
َ َُي
Artinya: Diriwayatkan dari Yahya Ibn Katsir dia berkata “Telah
sampai padaku sebuah sabda Rasul bahwa sesungguhnya barang
siapa yang membaca surat Yasin pada waktu pagi, maka ia
senantiasa memperoleh kegembiraan sampai sore, dan jika ia
membacanya di sore hari maka ia senantiasa dapat gembira
sampai pagi.37
Tujuan responden mengamalkan ini ialah untuk diberikan rezeki yang
banyak berkah dan halal.
10)

Responden 10

a. Identitas responden
Nama

: Junaidi

Usia

: 29 tahun

Pekerjaan/profesi

: Pedagang telur ayam dan bebek

Tanggal wawancara :27 Februari 2022
b. Informasi dari responden ath-Thalaq
Menurut responden rezeki adalah ketetapan yang Allah Swt. berikan
kepada makhluknya baik berupa materi ataupun non materi. Menurut beliau
rezeki bisa didapat dengan berbagai cara diantaranya selalu berusaha dan

37

Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi, Sunan ad-Darimi, Jilid 4
(Arab Saudi: Dar al-Maghni Linnasyr wa at-Tauji’, 2000), 2151.
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berdoa. Beliau juga mengamalkan surat ath-Thalaq ayat 2-3 yang dibaca setiap
malam atau yang sering juga disebut dengan ayat seribu dinar. Beliau
memahami dan percaya bahwa ayat tersebut adalah wasilah yang sangat
mujarab untuk memperlancar rezeki.
Latar belakang beliau mengamalkan ayat seribu dinar ialah isi
kandungan dari ayat seribu dinar sendiri yang berisi doa orang yang
bertawakal sehingga Allah Swt. memberikan rezeki yang tak disangka-sangka.
Beliau meyakini bahwa doa biasa saja pasti dikabulkan oleh Allah Swt.
apalagi doa dengan menggunakan ayat al-Qur’an.
Tujuan responden mengamalkan ayat seribu dinar ialah untuk
mendekatkan diri kepada Allah Swt., selalu bertawakal kepada-Nya, dan
diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kelancaran rezeki yang tidak
putus-putus.
11)

Responden 11

a. Identitas responden
Nama

: Ela

Usia

: 31 tahun

Pekerjaan/profesi

: Pedagang ayam

Tanggal wawancara : 27 Februari 2022
b. Informasi dari responden al-Ikhlas
Menurut responden rezeki adalah sesuatu yang membuat diri kita
semakin dekat dengan Allah Swt. Setiap makhluk telah dijamin oleh Allah
Swt. masing-masing rezekinya. Tapi rezeki pun terbagi menjadi beberapa ada
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rezeki yang sudah dijamin ada rezeki karena menikah, ada rezeki karena anak,
ada rezeki karena usaha dan lain sebagainya. Selain bekerja dan berusaha
beliau juga sering shalat dhuha dan beliau juga mengamalkan untuk membaca
surat al-Ikhlas setiap kali masuk kedalam rumah. Beliau meyakini hal tersebut
adalah upaya untuk memperlancar rezeki.
Latar belakang responden mengamalkan surat al-Ikhlas setiap
memasuki rumah ialah sebuah hadits Rasulullah Saw. dari Sahl bin Sa’ad,
tentang kisah seseorang yang mengadukan kondisi kefakiran keluarganya
kepada Rasulullah Saw.,

 ﺇﺫﺍ ﺩخلتبيتك: جاﺀ ﺭجل ﺇَل ﺍلنﻲﺒ صلى ﺍﻪﻠﻟ عليه ﻭسلم فَ َش َكا ِﺇليهﺍلفقر فقاﻝ
 ﻭﺍقرﺃقلهوﺍﻪﻠﻟﺃحدمرﺓﻭﺍحدﺓ، فسلم ﺇﻥ كاﻥفيهﺃحدﻭﺇﻥَليكن فيه ﺃحدفسلم علىنفسك
ففعلﺍلرجل فأﺩﺭﺍﻪﻠﻟعليهﺭﺯقا حَت ﺃفاﺽ على جريﺍنه
"Seseorang datang kepada Nabi Saw. dan mengadu terkait
kefakirannya. Rasulullah Saw. bersabda: Jika kalian masuk ke
rumah kalian, maka ucapkanlah salam jika ada seseorang di
dalamnya. Jika tidak ada orang, ucapkanlah salam untuk diri
kalian sendiri. Dan bacalah Qul Huwallahu Ahad (Al-Ikhlas).38"
Responden memahami dari hadits tersebut bahwa surah al-ikhlas jika
dibaca saat msuk kedalam rumah mampu memberikan keberkahan dan
kelancaran rezeki bagi yang membacanya atas izin Allah Swt.. Tujuan
responden mengamalkan untuk membaca surat al-Ikhlas ketika memasuki
rumah ialah dipermudah segala urusan dan dilancarkan rezeki.

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, al-Jami’ Li Ahkamil Qur’an, Jilid
20, (Tafsir al-Qurthubi) (Mesir: Dar al-Kitab al-Mishriyyah, 1964), 250.
38
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12)

Responden 12

a. Identitas responden
Nama

: Suparlina

Usia

: 48 tahun

Pekerjaan/profesi

: Pedagang nasi goreng

Tanggal wawancara : 15 Maret 2022
b. Informasi dari responden al-Waqiah
Menurut responden rezeki memiliki arti yang luas namun singkatnya
ialah segala sesuatu yang diberikan Allah Swt. kepada hambanya yang
membuat hamba tersebut semakin dekat denganNya. Rezeki bisa dijemput
dengan berbagai cara diantaranya amalan-amalan yang diajarkan orang-orang
soleh. Misalnya, membaca surah al-Waqi’ah setiap malam dan 2 ayat terakhir
surah al-Baqarah.
Latar belakang responden mengamalkan surat al-Waqi’ah dan 2 ayat
terakhir surah al-Baqarah ialah surah atau ayat tersebut memiliki keutamaan
yang banayak terkhusus memperlancar rezeki. Surah al-Waqiah disebut surah
kekayaan jika dibaca setiap malam akan memberi keutamaan kelancaran
rezeki bagi yang membaca dan mengamalkannya. Adapun 2 ayat terakhir
surah al-Baqarah jika dibaca setiap malam entah itu sesudah shalat magrib
atau isa akan memberikan keutamaan dicukupkan rezekinya hingga tidak
merasa kekurangan bagi yang membaca dan mengamalkannya.
Responden memahami dan percaya bahwa ayat tersebut menjadi
perantara untuk dipermudah rezeki oleh Allah Swt.. Tujuan responden
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mengamalkan surah al-Waqiah dan dua ayat terakhir surah al-Baqarah ini
adalah untuk dipermudah segala urusan dan dilancarkan rezeki yang baik halal
dan berkah.
13)

Responden 13

a. Identitas responden
Nama

: Rizal Firdaus

Usia

: 39 tahun

Pekerjaan/profesi

: Guru agama SMK Islam pelayaran al-Buchori

Tanggal wawancara : 16 April 2022
b. Informasi dari responden al-Ikhlas
Menurut beliau rezeki adalah apa yang diberikan Allah Swt. baik itu
berupa yang bisa dirasakan maupun tidak dirasakan secara langsung.
Kehidupan, kesehatan, dan oksigen pun juga termasuk rezeqi.
Latar belakang beliau menggunakan amalan-amalan surah untuk
memperlancar rezeki yaitu karena beliau sangat meyakini bahwa setiap kita
tentunya sudah di jamin rezekinya oleh Allah Swt., akan tetapi rezeki itu
banyak bentuknya ada yang tanpa diusahakan dan ada yang harus diusahakan.
Salah satu bentuk usaha dalam mencari rezeki ialah dengan mendekatkan diri
kepada Allah Swt. misalnya sholat 5 waktu dan membaca al-Qur'an. Adapun
amalan yang beliau amalkan sebagai untuk memperlancar rezeki yaitu surah
al-Ikhlas yang dibaca 3x setiap masuk dalam rumah. Beliau mendengar
anjuran amalan itu dari Guru Sekumpul Martapura.
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Responden memahami bahwa surah al-ikhlas jika diamalkan
sebagaimana yang termuat didalam hadits dan dari ceramah guru sekumpul
yang pernah responden dengar, maka akan memberikan kelancaran rezeki
yang berlimpah bagi yang mengamalkannya. Tujuan responden mengamalkan
hal tersebut tentunya agar dimudahkan dalam hal rezeqi dan diberikan
keberkahan disetiap rezeki yang diberikan oleh Allah Swt..
14)

Responden 14

a. Identitas responden
Nama

: Syarifah Kartini

Usia

: 23 tahun

Pekerjaan/profesi

: Guru ngaji

Tanggal wawancara : 18 April 2022
b. Informasi dari responden al-Waqiah
Menurut responden, rezeki adalah sebuah nikmat apapun bentuknya
yangdiberikan oleh Allah Swt., contohnya kita diberikan tubuh yang sehat,
bernafas dan tubuh yg sempurna selain itu msih bnyak lagi nikmat yang patut kita
syukuri. Rezeqi juga sebuah tanda rasa sayang Allah Swt. terhadap hambanya.
Latar belakang responden mengamalkan ayat atau surah di dalam alQur'an yaitu karena agama Islam sendiri telah mengajarkan kepada kita umat
manusia bahwasanya pegangan yang wajib dipercayai dan diikuti yaitu al-Qur'an
dan Hadits. Adapun amalan yang beliau amalkan adalah surah al-Waqiah karena
karena beliau memahami bahwa surah tersebut sudah sangat mahsyur memiliki
keistimewaan perihal rezeki.
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Tujuan responden mengamalkan surah tersebut ialah selain usaha dalam
menjemput rezeki juga sekaligus usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.
Melalui kecintaan kepada al-Qur’an.
Responden 15

15)

a. Identitas responden
Nama

: Muhdi

Usia

: 42 tahun

Pekerjaan/profesi

: Ulama, pemimpin majelis ta'lim bani al-Arsyadi

Tanggal wawancara : 14 Mei 2022
b. Informasi dari responden al-Waqiah
Menurut responden rezeki adalah hal-hal yang diberikan Allah Swt.
kepada makhluk ciptaanNya. Rezeki itu pun sudah ditentukan dan sudah ada
dalam jaminan Allah Swt. dan tidak akan tertukar. Namun menurut beliau syari'at
tetap wajib dijalankan misalnya bekerja mencari nafkah yang halal, tanpa riba dan
zhalim.
Latar belakang responden mengamalkan amalan surah-surah yang
berfadilah memberikan kelancaran rezeki kepada pembacanya atas izin Allah Swt.
adalah hadits Rasulullah Saw.. Salah satu amalan yang diamalkan oleh responden
ialah surah al-Waqiah, karena beliau memahami dan tahu keistimewaan surah
tersebut yang banyak tercantum didalam kitab-kitab hadits jika diamalkan akan
menjauhkan dari kefakiran.
Tujuan responden mengamalkan amalan tersebut adalah berharap
diberikan keberkahan yang diridhoi oleh Allah Swt.
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16)

Responden 16

a. Identitas responden
Nama

: Faisal

Usia

: 38 tahun

Pekerjaan/profesi

: guru al-Qur’an SMAN 2 Kotabaru

Tanggal wawancara : 14 mei 2022
b. Informasi dari responden al-Waqiah dan al-Insyirah

Menurut responden rezeki adalah sesuatu berupa nikmat yang Allah Swt.
berikan dan tentukan untuk kita. Rezeki bukan hanya dalam bentuk materi saja.
Akan tetapi rezeki juga mencakup dalam aspek kehidupan sehari-hari. Contohnya
seperti badan sehat, memiliki keluarga bahagia, memiliki teman-teman yang baik
itu semua adalah termasuk rezeki. Adapun mengenai amalan yang responden
amalkan yaitu seperti membaca surah al-Waqiah setiap habis shalat subuh,
membaca surah al-Insyirah setelah shalat lima waktu, dan memperbanyak
membaca ya Razzaq. Responden memahami bahwa dengan mendekatkan diri
kepada Allah Swt. dengan cara mengamalkan ayat yang memiliki keutamaan
tentang rezeki maka Allh Swt. akan memberikan kemudahan terkait rezeki.
Latar belakang responden mengamalkan surah al-Waqiah dan al-Insyirah
untuk memperlancar rezeki ialah karena beliau pernah mengalami masa sulit
dalam hidup, kemudian beliau mencoba untuk mengamalkan beberapa surah yang
berkaitan tentang rezeki.
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Tujuan responden mengamalkan amalan tersebut ialah mendekatkan diri
kepada Allah Swt. dan berharap Allah Swt. senantiasa menolong beliau dalam
keadaan apapun.
17)

Responden 17

a. Identitas responden

Nama

: Muhammad Jerry

Usia

: 24 tahun

Pekerjaan/profesi

: Remaja Masjid Raya Husnul Khotimah, aktivis

Majelis Ta'lim Bani al-Arsyadi
Tanggal wawancara : 18 Mei 2022
b. Informasi dari responden al-Waqiah dan Yasin
Menurut responden rezeki memiliki arti yang sangat luas. Secara garis
besarnya rezeki adalah apa yang diberikan Allh Swt. kepada hambanya. Adapun
amalan yang selalu responden amalkan adalah surah al-Waqiah dan surah Yasin.
Latar belakang responden mengamalkan surah tersebut ialah pesan dari
guru responden untuk selalu mengamalkan surah al-Waqiah agar dimurahkan
rezeqi, surah yasin agar selamat dan diridhoi Allah Swt. hidup didunia dan
akhirat, surah al-Mulk agar selamat dari siksa kubur. Responden memahami
bahwa setiap surah yang ada didalam al-Qur'an memiliki keutamaannya masingmasing, termasuk surah al-waqiah yang memiliki keutamaan tentang rezeki.
Tujuan responden mengamalkan amalan tersebut ialah selain berharap
fadilah dari surah-surah yang ada didalam al-Qur'an juga sekaligus usaha untuk
berbakti kepada guru beliau dengan mengamalkan pesannya.
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18)

Responden 18

a. Identitas responden
Nama

: Taupik Kamarullah

Usia

: 24 tahun

Pekerjaan/profesi

: Pedagang toko thrifting, aktifis majelis ta'lim bani

al-Arsyadi
Tanggal wawancara : 18 Mei 2022
b. Informasi dari responden al-Ikhlas
Menurut responden rezeki itu ialah apa yang masuk kedalam tubuh kita,
dan apa yang kita pakai sehingga kita semakin dekat kepada Allah Swt.. Adapun
untuk amalan, menurut responden semua amalan yang bersumber dari al-Qur'an
dan hadits tentu semuanya sangatlah baik dan memiliki keistimewaannya
tersendiri. Amalan yang responden amalkan ialah surah al-Ikhlas yang dibaca
setiap masuk kedalam rumah.
Latar belakang responden mengamalkan surah al-Ikhlas ini yaitu pernah
mendengar kisah dan rekaman dari ceramah abah guru Sekumpul Martapura, yang
berbunyi "jika mau rezeki lancar, hendaknya amalkan setiap masuk kedalam
rumah, baca surah al-Ikhlas fadilahnya rezeqi insya Allah Swt. tidak akan putus."
Respon memahami dan percaya apa yang dikatakan guru sekumpul tentang alikhlas jika gunakan akan membuat orang yang membacanya kaya.
Tujuan responden mengamalkan surah al-Ikhlas setiap masuk kedalam
rumah ialah agar diberikan rezeki yang berlimpah. Karena umat Islam diharuskan
menjadi kaya agar bisa membantu lebih banyak kepada sesama.
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19)

Responden 19

a. Identitas responden

Nama

: Mirhan

Usia

: 63 tahun

Pekerjaan/profesi

: Tokoh agama, kaum langgar Ashrarishsholah

Tanggal wawancara : 19 Mei 2022
b. Informasi dari responden ath-Thalaq 2-3
Menurut responden rezeki adalah segala pemberian Allah Swt. yang
membuat kita menjadi orang yang lebih baik dan dekat kepada-Nya. Adapun
amalan yang responden amalkan untuk memperlancar rezeqi ialah ayat seribu
dinar atau surah ath-Thalaq 2-3.
Latar belakang responden mengamalkan ayat seribu dinar dikarenakan
ayat tersebut memiliki kandungan yang sangat dalam tentang penghambaan
makhluk kepada Tuhannya. Dan diayat tersebut juga disebutkan ketika kita
bertaqwa kepada Allah Swt. maka Allah Swt. akan selalu menolong kita dan
memberikan jalan keluar disetiap permasalahan kita. Responden memahami
bahwa ayat seribu dinar adalah surah kekayaan yang jika digunakan akan
memberikan kemudahan terkait rezeki bagi yang mengamalkannya.
Tujuan responden mengamalkan ayat seribu dinar yaitu agar selalu
dimudahkan dan diberikan jalan keluar disetiap permasalahan yang dihadapi.
20)

Responden 20

a. Identitas responden

Nama

: Suherman
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Usia

: 49 tahun

Pekerjaan/profesi

: Tokoh agama, kaum mesjid at-Taubah

Tanggal wawancara : 20 Mei 2022
b. Informasi dari responden al-Waqiah

Menurut responden rezeki adalah materi maupun non materi dari Allah
Swt. sehingga kita tahu bahwa didalam kehidupan ini ada yang memberikan
segala kemudahan kepada kita yaitu Allah Swt. yang maha pemberi rezeki. Rezeki
itu pun semuanya sudah dijamin dan tertulis sebelum kita diciptakan. Akan tetapi
ada rezeki yang harus dijemput. Misalnya dengan bekerja ataupun dengan
beribadah, contohnya dengan shalat, sedekah, dan membaca al-Qur'an khususnya
surah-surah yang memiliki keistimewaan memperlancar rezeki bagi yang
mengamalkannya.
Adapun surah yang responden amalkan untuk memperlancar rezeqi ialah
surah al-Waqiah yang dibaca setiap malam. Responden meemahami kalau surah
tersebut sangat besar fadilahnya untuk menghindarkan dari kemiskinan bagi yang
mengamalkannya.
Latar belakang responden mengamalkan surah al-Waqiah adalah banyak
habaib dan penceramah yang sering membawakan materi tentang rezeki dan
selalu ada pembahasan tentang keistimewaan surah al-Waqiah yang dapat
memperlancar rezeki bagi yang mengamalkannya.
Tujuan responden mengamalkan surah al-Waqiah ini adalah agar
dimudahkan rezekinya oleh Allah Swt. untuk mencukupi keluarga dan membantu
orang banyak.

63

21)

Responden 21

a. Identitas responden

Nama

: Dedi

Usia

: 59 tahun

Pekerjaan/profesi

: Nelayan

Tanggal wawancara : 16 Juli 2022
b. Informasi dari responden ath-Thalaq

Menurut responden rezeki adalah apapun yang berikan Allah Swt. dan harus
disyukuri. Adapun surah yang digunakan responden untuk memperlancar rezeki
ialah surah ath-Thalaq ayat 2-3.
Latar belakang responden mengamalkan surah ath-Thalaq ayat 2-3 karena
melihat pengalaman dari teman beliau yang menempel tulisan surah ath-Thalaq
dikapalnya. Beliau memahami dengan menempel dan membaca surah tersebut
dengan izin Allah Swt. akan mempermudah mendapatkan ikan yang banyak.
22)

Responden 22

a. Identitas responden
Nama

: Andik

Usia

: 41 tahun

Pekerjaan/profesi

: Nelayan

Tanggal wawancara : 18 Juli 2022
b. Informasi dari responden ath-Thalaq

Menurut responden rezeki adalah ketika kita dicintai Allah Swt.. Karena
ketika hamba sudah dicintai sang pencipta, semua yang diinginkan hamba tersebut
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akan dipenuhi oleh pencipta. Adapun surah yang responden amalkan untuk
dicintai Allah Swt. agar rezeki lancar ialah surah ath-Thalaq ayat 2-3. Latar
belakang responden mengamalkan surah ath-Thalaq karena surah tersebut adalah
wasilah menjadi kaya. Responden memahami bahwa surah tersebut adalah
keajaiban yang diberikan Allah Swt. kepada hambanya yang ingin dimudahkan
masalah rezeki.
Responden menggunakan ayat tersebut dengan menempel tulisan ayat
tersebut didekat kemudi kapal beliau dengan harapan dimanapun arah kemudi
beliau akan mendatangkan keberkahan.
23)

Responden 23

a. Identitas responden
Nama

: Abu

Usia

: 60 tahun

Pekerjaan/profesi

: Nelayan

Tanggal wawancara : 19 Juli 2022
b. Informasi dari responden ath-Thalaq
Menurut responden rezeki adalah sesuatu yang tidak bisa ditebak kapan
datangnya. Sebagai manusia wajib untuk terus berusaha untuk menjemput rezeki
dengan cara apapun tetapi harus halal. Adapun salah satu amalan yang beliau
gunakan untuk memperlancar rezeki selain memperbanyak shalawat ialah
membaca surah ath-Thalaq disetiap ingin berlayar.
Latar belakang beliau mengamalkan surah tersebut karena surah tersebut
sudah sangat terkenal akan keutamaannya untuk memperlancar rezeki. Beliau
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memahami bahwa surah ath-Thalaq atau ayat seribu dinar tadi jika dibaca sebelum
beraktifitas untuk menjemput rezeki makan akan dimudahkan mendapatkan
rezeki, seperti memberi umpan yang lezat dimata kail. Tujuan beliau ialah untuk
diberikan Allah Swt. rezeki yang banyak dan berkah.
B. Analisis
1. Latar Belakang dan Tujuan Masyarakat Menggunakan Ayat Al-Qur’an Untuk
Memperlancar Rezeki
Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup
manusia. Al-Qur’an memberikan petunjuk agar umat manusia dapat terus
berjalan di jalan yang lurus dan terhindar dari jalan yang dimurkai Allah serta
terhindar dari jalan yang sesat. Sebagai seorang muslim tentunya keseharian kita
tidak terlepas dari interaksi dengan al-Qur’an. Nilai-nilai yang terkandung di
dalam al-Qur’an diamalkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Indonesia sebagai negara yang mayoritas pendudukya beragama Islam tidak
terlepas dari fenomena living Qur’ân, baik secara langsung maupun tidak
langsung.
Penggunaan ayat al-Qur’an untuk memperlancar rezeki merupakan salah
satu penerapan living Qur’ân di masyarakat, masyarakat menggunakan ayat alQur’an dan dalam penggunaan itu ada tujuan dan maksud tertentu. Masyarakat
menggunakan ayat al-Qur’an untuk memperlancar rezeki ini didasari oleh
banyaknya keutamaan atau fadhilah dari ayat-ayat yang digunakan dan keyakinan
masyarakat terhadap khasiat yang dimiliki surah maupun ayat tersebut serta
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adanya dorongan untuk memperoleh kecukupan dan kelancaran rezeki yang
berlimpah dari Allah Swt..
Berikut ini dijelaskan latar belakang dan tujuan penggunaan serta ayatayat al-Qur’an yang digunakan untuk memperlancar rezeki:
Secara keseluruhan, latar belakang penggunaan ayat al-Qur’an untuk
memperlancar rezeki oleh masyarakat kotabaru kecamatan pulau laut utara yaitu
karena adanya keutamaan yang dimiliki ayat-ayat al-Qur’an dan adanya
keinginan yang mengarahkan masyarakat pada suatu tujuan tertentu demi untuk
mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Berikut ini penjelasan secara rinci
mengenai latar belakang penggunaan ayat-ayat al-Qur’an oleh masyarakat
kotabaru kecamatan pulau laut utara.
a. Al-Baqarah 285-286
Surah Al-Baqarah (bahasa Arab:

سورة البقرة,

translit. sūrah al-baqarah,

'Sapi Betina'adalah surah ke-2 dalam Al-Qur'an. Surah ini terdiri dari ) 286
ayat, 6.221 kata, dan 25.500 huruf dan tergolong surah Madaniyah. Surah ini
merupakan surah dengan jumlah ayat terbanyak dalam Al-Qur'an. Surah ini
dinamai al-Baqarah yang artinya Sapi Betina sebab di dalam surah ini terdapat
kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah Swt. kepada Bani
Israil (ayat 67-74). Surah ini memiliki banyak nama diantaranya az-Zahrawan,
as-Sinam, Fustatul Qur'an (Puncak Al-Qur'an) karena memuat beberapa
hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain. Dan dinamai jjuga
dengan surah Alif Lam Mim karena ayat pertama di surah berisi tiga huruf
arab yakni Alif, Lam, dan Mim.
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Adapun yang dijadikan sampel ayat dalam penelitian ini ialah 2 ayat
terakhir surah al-Baqarah yaitu ayat 285-286:

ِ ٱلرسولُبِما أُن ِزَل إِلَ ِيه ِمن َّربِِهۦ وٱمل
ٱَّللِ َوَم َٰلَئِ َكتِ ِهۦ َوُكتُبِ ِهۦ
َّ ِؤمنُو َن ُكلٌّ ءَ َام َن ب
َ ُ َّ آمن
َُ

ِ يك ٱمل
٢٨٥ ُصري
ني أ
َوُر ُسلِ ِهۦ َل نُ َف ِر ُق ب
َُحد ِمن ُّر ُسلِ ِهۦۚٓ َوقَالُوا ََِسعنَا َوأَطَعنَا غ
َ َك َربَّنَا َوإِل
َ َفران
َ
َ
َ
َ
َ

ِ
ِ ذن إِن ن
َّسينَا
َّ ف
َ سع َها ََلَا َما َك َسبَت َو َعلَ َيها َما ٱكتَ َسبَت َربَّنَا َل تُ َؤا ِخ
ُ َل يُ َكل
َ فسا إَِّل ُو
ً َٱَّللُ ن
ِ َّ
ِ
ِ
ين ِمن قَبلِنَا َربَّنَا َوَل َُتَ ِملنَا َما َل
َ َأَو أَخط
َ أن َربَّنَا َوَل ََتمل َعلَينَا إصرا َك َما ََحَلتَهُۥ َعلَى ٱلذ
ِ َٰ ِ
ِ طَاقَةَ لَنا بِِهۦۖ وٱعف عنَّا و
٢٨٦ ين
َ ٱغفر لَنَا َو
َ ٱنص
َ ٱرَحنَا أ
ُ ََنت َمولََٰى نَا ف
َ رن َعلَى ٱل َقومٱل َكف ِر
َ َ ُ َ َ
Artinya: "Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang
diturunkan kepadanya (Al-Qur'an) dari Tuhannya, demikian pula
orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah Swt.,
malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya.
(Mereka berkata), "Kami tidak membeda-bedakan seorang pun
dari rasul-rasul-Nya." Dan mereka berkata, "Kami dengar dan
kami taat. Ampunilah kami Ya Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat
(kami) kembali," (285) Allah Swt. tidak membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala)
dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari
(kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami,
janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami
melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani
kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan
kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah
Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami
memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah
kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami
menghadapi orang-orang kafir.(286)" (Q.S Al-Baqarah: 285-286)

Surah ini memiliki banyak keutamaan diantaranya perlindungan
rumah dari setan, perlindungan diri dari gangguan jin , dan terkhusus untuk 2
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ayat terakhir yaitu ayat 285-286 memiliki keutamaan dimudahkan segala
urusan dan dicukupkan rezekinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.

ٍ
ِ ِِ ِ
ُورةِ البَ َقَرةِ ِِف لَي لَة َك َفتَاه
َ َمن قَ َرأَ ابآليَتَني من آخ ِر ُس
“Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah
pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan.” (HR. Bukhari
no. 5009 dan Muslim no. 808)
Hadits diatas menjadi latar belakang responden 7 untuk mengamalkan
2 ayat terakhir dari surah al-Baqarah ini yaitu ayat 285-286 dengan
membacanya setiap malam hari entah itu sesudah shalat maghrib maupun
shalat isa. Menurutnya dengan mengamalkan 2 ayat terakhir surah al-Baqarah
ini Allah Swt. akan senantiasa mempermudah segala urusan kita dan
dicukupkan rezekinya. Pengaplikasian surah ini ialah dengan dibaca tiap
malam sesudah shalat maghrib atau isa.
b. Al-Waqi’ah
QS. al-Waqiah adalah surah ke 56 yang terdiri dari 96 ayat dan berarti
Hari Kiamat, beberapa ulama berbeda pendapat dalam pewahyuan surah ini di
mana mayoritas ulama dari pakar ilmu al-Qur’an meyakini bahwa surah ini
turun sebelum nabi Muhammad hijrah ke Madinah, namun sebagian yang lain
berpendapat bahwa surah ini turun setelah nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan
al-Qurthubi berpendapat bahwa adanya riwayat yang bersumber dari sahabat
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yaitu ibnu Abbas yang menyatakan bahwa ayat 82 di turunkan di Madinah.39
Beberapa keutamaan surah al-waqiah diantaranya ialah:
1) Dijauhkan dari kefakiran
QS. al-Wāqiʽah biasanya juga dikaitkan dengan persoalan rezeki di
mana hal ini terdapat pada hadis yang berbunyi:

من قرأ سورة الواقعةكل ليلةَل تصبه فاقة
”Barang siapa yang membaca surah al-Wāqi’ah setiap malam
maka ia akan dijauhkan dari kefakiran selamanya”.40
Selain Ibnu Katsir di dalam beberapa kitab tafsir lainnya, hadist di atas
sering ditemukan seperti dalam kitab Tafsir al-Qurthubi, Tafsir al-Dur alMansur fi Tafsir al- Qur’an bi al-Mansur, Tafsir Ibnu Ajibah, Tafsir al-Munir
dan Tafsir al-syuthi. Hadist lain yang redaksinya hampir sama dengan hadist
tesebut adalah seperti yang yang telah disampaikan di atas. Dari bunyi hadist di
atas jelas bahwa surah al-Waqiah mempunyai kandungan fadilah yang dapat
mengatasi kemiskinan bagi yang membacanya. Dan surah ini dinamakan
sebagai surah kekayaan. KH. A. Mustofa Bisri menjelaskan bahwa surah dapat
menolak kemiskianan apabila dibaca dengan penuh kekhusyuan dan
penghayatan, dengan begitu apabila surah al-Waqiah dibaca dengan

Quraish Shihab, Tafsīr Al-Misbāḥ Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Volume
13, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 541.
40
Abu Al-Fadda’ Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qursyi Al-Damasyqi, Tafsiiru AlQur’aan Al-Adziim, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012), 346.
39
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memikirkan artinya, insya Allah Swt. benar-benar mujarab untuk "menolak
kemiskinan".41
2) Dicukupkan segala kebutuhannya
Dalam kitab Khazinatul Asrar Kubra Imam Ja’far ra. menjelaskan
fadhilah/keutamaan surah al-Waqiah berkata: Barang siapa yang membaca
surah al-Waqiah pada waktu pagi ketika keluar dari rumahnya untuk bekerja
atau untuk mencari kebutuhan. Maka Allah Swt.

akan mempermudah

rezekinya dan mendatangkan hajatnya. Dan barang siapa membaca surah alWaqiah diwaktu pagi dan sore, maka ia tidak akan kelaparan dan kehausan,
dan tidak akan takut terhadap orang yang akan memfitnah sedangkan
fitnahannya akan kembali pada orang itu.42
Hadits diatas dan beberapa penjelasan bahwa surah al-Waqiaah
memiliki banyak sekali keutamaan terutama dapat memperlancar rezeki bagi
yang mengamalkannya merupakan garis besar latar belakang responden I, III,
V, VIII, XII, XIV, XV, XVI, XVII, dan XX untuk mengamalkan amalan
surah al-Waqiah yang dibaca setiap malam untuk tujuan diberikan rejeki yang
berlimpah dan dijauhkan dari kefakiran. Pengaplikasian surah ini adalah
dibaca setiap malam hari.
Bagi umat Muslim mengetahui bahwa QS. al-Waqiah mempunyai
keutamaan dalam hal rezeki bukanlah sesuatu yang baru. Membahas
mengenai rezeki bila dijabarkan sangatlah luas dan banyak perwujudannya,

Muhammad Makhdlori, Bacalah Surah Al-Wāqi’ah Maka Engkau Akan Kaya,
(Yogyakarta: Diva Press, 2008), 24-25.
42
Abu Taufiqurrahman, Terjemah Majmu’ Syarif , (Semarang: PT. Karya Toha Putra,
1989), 164-165.
41
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tidaklah sekedar yang memiliki nilai tukar dalam kehidupan bermasyarakat
saja, karena rezeki merupakan bentuk nikmat yang diberikan Allah Swt.
kepada manusia seperti; diberikannya air yang berlimpah, umur yang
panjang, udara yang segar, api, dan bentuk yang sempurna untuk manusia
sendiri. Namun biasanya mereka membaca surah ini berharap agar Allah Swt.
melancarkan rejeki dalam hal kemakmuran hidupnya. Pemahaman seperti ini
sudah sering dijumpai dikalangan orang-orang awam, di mana jika mereka
merutinkan dalam pembacaan Q.S al-Waqiah, maka mereka akan
didatangkan rejeki yang tidak terduga-duga. Namun pada kenyataannya rejeki
yang seperti itu tidaklah datang dengan sendirinya melainkan diperlukannya
usaha yang maksimal agar mendapatkan hasil yang berlimpah. Kesenjangan
pemahaman inilah yang menjadikan sebagian orang bertanya-tanya mengapa
nasib mereka tidak kunjung berubah Padahal mereka telah merutinkan bacaan
QS. al-Waqiah setiap harinya. Menurut Muhammad Makhdlori hal ini bisa
terjadi karena mereka tidak mempunyai pengetahuan dan keyakinan spiritual
yang mendalam, sehingga hasilnya pun tidak sesuai dengan yang
diinginkan.43
c. Ath-Thalaq 2-3
Ayat seribu dinar terdapat dalam surah ke-65 didalam al-Quran. Q.S
Ath-Thalaq ayat 2-3, dalam surah ini terdapat 12 ayat dan tergolong dalam
surah madaniyah dan terletak pada juz ke-28. Bunyi ayat Q.S Ath- Thalaq ayat
2-3(ayat seribu dinar) adalah:
Muhammad Makhdlori, Bacalah Surah Al-Wāqiʽah Maka Engkau Akan Kaya
(Yogyakarta: Diva Press, 2008), 9.
43
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ِ
ب َوَمن يَتَ َوَّكل َعلَى
َّ َوَمن يَت َِّق
ُ  َويَ ُرزقهُ ِمن َح٢ ٱَّللَ ََي َعل لَّهُۥ ََمَرجا
ُ يث َل ََيتَس
ٓۚ
٣ ٱَّللُ لِ ُك ِل َشيء قَدرا
َّ ٱَّللَ بََٰلِ ُغ أَم ِرهِۦۚٓ قَد َج َع َل
َّ ٱَّللِ فَ ُه َو َحسبُهُۥ إِ َّن
َّ
Artinya: “Barang siapa bertaqwa kepada Allah Swt., niscaya dia akan
mengadakan baginya jalan keluar”. Dan memberikan rezeki dari arah
yang tidak di sangka-sangka. Dan barangsiapa yang bertawakkal
kepada Allah Swt., niscaya Allah Swt.
akan mencukupkan
keperluannya”.
Dikemukakan oleh al-Hakim bersumber dari Jabir, berkata: bahwa
turunnya ayat ini QS. Ath-Thalaq ayat 3 berkenaan dengan seorang laki-laki
dari suku asyja’ yang fakir ringan tangan dan banyak keluarga. Ia datang
menghadap Rasulullah saw, dan meminta bantuan (anaknya yang ditawan
musuh dan mengenai penderitaan hidupnya). Maka bersabdalah Rasulullah
saw kepadanya : “bertakwalah kepada Allah Swt. dan bersabarlah”. Tidak
lama kemudian, datanglah anaknya (yang ditawan musuh) dengan membawa
seekor kambing hasil rampasan dari musuh sewaktu melarikan diri. Ia segera
datang menghadap Rasulullah saw, dan mengabarkan hal tersebut. Rasulullah
saw, bersabda :” Makanlah ia (kambing itu)”. Maka turunlah ayat tersebut
(QS.Ath-Thalaq: 2 dan 3) berkenaaan dengan peristiwa itu yang
menerangkan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Swt., maka ia akan
mendapatkan rezeki yang tiada disangka-sangka dan akan mendapatkan jalan
keluar dari kesulitan-kesulitan hidup.44
Adapun keutamaan-keutamaan dari surah ath-Thalaq ayat 2-3 ini atau
disebut ayat seribu dinar diantaranya adalah

44

Jalaludin As-Suyuti, Riwayat Turunnnya Ayat-Ayat Al-Qur’an, (Semarang: CV. Adhi
Grafika Semarang, 1993), 553.
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1) Diberikan jalan keluar disetiap permasalahan hidup
Ayat seribu dinar memberikan berita gembira bagi orang-orang yang
bertakwa. Karena, barangsiapa yang bertakwa, maka Allah Swt. akan
mudahkan segala urusannya , ia akan dikeluarkan dari permasalahan hidup
yang rumit dan besar. Misalnya, kita sudah terlanjur mengambil keputusan
yang salah, sehingga itu akan menimbulkan masalah. Allah Swt. tidak
membiarkan kita menghadapi masalah itu sendirian, Allah Swt. akan
membantu memberikan jalan keluarnya.45
2) Diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka
Dalam ayat tersebut, terdapat kalimat yang sangat menarik untuk
dicermati yaitu, Barangsiapa bertakwa kepada Allah Swt., niscaya Allah Swt.
akan memberikan rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka.46
Kalimat tersebut menegaskan bahwa jika kita bertaqwa, maka Allah
Swt. akan memberikan kita rezeki yang sebelumnya tidak pernah kita
bayangkan dan dari arah-arah yang tidak disangka-sangka datangnya.

ََه ِذهِ ألَيَة
َخ ُذوا ََبَا
َأ

ِ
صلَّى هللاُ َعلَي ِه َو َسلَّ َم يَت لُو َعلَ َّي
َ  َج َع َل َر ُسو ُل هللا: َعن أ َِِب ذَ ٍر قَ َل
َّ ((َّي أ ََاب ذَ ٍر لَو أ
َّاس ُكلَّ ُهم
َ َ ُُثَّ ق, ٍ ] َح ََّت فَ َرغَ ِم َن األَيَِة-۲:[الطلق
َ : ال
َ َن الن
ِ
ت
َ َلَ َك َفت ُهم)) ق
ُ  َويَُرد ُد َها َعلَ َّي َح ََّت نَ َعس,وها
َ ال فَ َج َع َل يَت ُل

"Dari Abu Dzarrin ra Ia berkata,"Ketika Rasulullah Saw. membaca
QS Ath-Tholaq ayat 2-3 maka beliau terus mengulanginya sampai
beliau mengantuk, lalu bersabda: Wahai Abu Dzarrin, seandainya
semua manusia mengambilnya (mengambil ayat tersebut), maka
sungguh Ia akan mencukupkan mereka.” (HR Ahmad) "
45

Imam Ghazali, Rahasia keajaiban Ayat Seribu Dinar, (Surabaya: Mitrapress, 2018),

170-171.
46

Imam Ghazali, Rahasia keajaiban Ayat Seribu Dinar, 8-9.
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Berdasarkan keutamaan ayat seribu dinar diatas, diterangkan bahwa
Allah Swt. akan memberikan jalan keluar dan rezeki yang tidak disangkasangka sebelumnya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Swt.. Hal
tersebutlah yang menjadi latar belakang responden III, IV, X, XIX, XXI,
XXII, dan XXIII untuk mengamalkan surah ath-Thalaq ayat 2-3 atau disebut
juga ayat seribu dinar ini. Pengaplikasian surah ini bermacam-macam ada
yang dibaca sesudah shalat 5 waktu dan ada juga yang menempel tulisan ayat
ini kesuatu tempat.
d. Al-Insyirah
Surah Al-Insyirah (bahasa Arab:النشراح, "Kelapangan") adalah surah
ke-94 dalam al-Qur'an. Surah ini terdiri atas 8 ayat dan termasuk golongan
surah-surah Makkiyah serta diturunkan sesudah surah Ad-Duha. Menurut
Imam Suyuthi ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-8 dari surah al-Insyirah
diturunkan ketika orang-orang musyrik menghina dan memperolokkan
kekafiran dan kemiskinan kaum muslimin. Karena itu, surat ini diturunkan
sebagai tasliyah (penghibur hati) bagi Rasulullah Saw., dan pengikutnya.47
Surah ini mempertegas kewajiban kita untuk senantiasa mensyukuri
nikmat yang telah Allah Swt. berikan. Kandungan surah ini membangun
mindset manusia untuk senantiasa bersikap optimis dalam menghadapi ujian
dari Allah Swt.. Ayat ini merubah paradigma berfikir manusia yang meyakini
bahwa “Dalam satu kesulitan terdapat satu jalan keluar.” menjadi paradigma

47

A. Mudjab Mahalli, Asbabun Nuzul studi pendalaman Al-Qur’an, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2002), 921.
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berfikir yang meyakini bahwa “Di balik satu kesulitan ada banyak jalan
keluar.” Itulah spirit inna ma’al ‘usri yusra (sesungguhnya beserta kesulitan
itu ada kemudahan) yang terdapat dalam surah al-Insyirah.
Surah al-Insyirah ini juga menggambarkan karakteristik orang-orang
mukmin yang shaleh dan tidak pernah lelah dalam mengejar keridhaan Allah
Swt. Membaca dan mengamalkan ayat ini akan memberikan kekuatan
tersendiri bagi para pembacanya dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat.
Oleh karena itu, Dalam kitab Mujarobat ad-Dairobi al-Kabir karya Syekh
Ahmad ad-Dairobi terdapat beberapa fadhilah surah al-Insyirah, di antaranya
sebagai berikut:
1) Dapat menghilangkan stres, kecemasan, kekhawatiran dan kekurangan
makanan (kelaparan/paceklik/larang pangan)
Barangsiapa yang istiqamah membaca surah al-Insyirah setelah shalat
fardhu akan dimudahkan ketika kita menginginkan kesuksesan dalam hidup
baik di dunia dan di akhirat serta ingin keluar dari masalah yang dihadapi,
maka baca dan amalkanlah surah al-Insyirah ini. Nabi Muhammad Saw.
memerintahkan agar sering membaca surah al-Insyirah, baik di siang atau
malam hari supaya kita terhindar dari berbagai masalah yang berat.48
2) segala urusan serta mendapat rezeki tanpa terduga.
3) Menurut sebagian ulama, barangsiapa yang membaca surah al-Insyirah
dapat mempermudah rezeki, lapang dada dan menghilangkan kesulitan
dalam segala sesuatu.
48
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4) Dapat menghilangkan kemalasan beribadah dan kesulitan mencari rezeki
(susahnya memenuhi kebutuhan).
5) Barangsiapa kesulitan masalah dunia dan akhirat, maka dianjurkan shalat 2
rakaat (shalat hajat) dengan membaca surat yang paling mudah, setelah
shalat menghadap kiblat dengan membaca surat al-Insyirah sebanyak 152x
kemudian meminta kepada Allah Swt. (disebutkan hajatnya), Insyaa Allah
Swt. akan dikabulkan (dengan izin Allah Swt.).
6) Mempermudah hafalan sebab barakahnya surah al-Insyirah.
7) Menyembuhkan sakit panas.
8) Dapat menarik rezeki dan dimudahkan segala urusan.49
Karena memiliki banyak keeutamaan bagi yang membacanya, itulah
yang menjadi latar belakang responden II untuk mengamalkan surah alInsyirah ini sebagai upaya untuk memperlancar rezeki yang berkah.
Pengaplikasian surah ini untuk memperlancar rezeki ialah dengan dibaca
sesudah shalat 5 waktu atau dibaca ketika membuka warung.
e. Surah Yasin
Surat Yasin adalah surat ke-36 dalam al-Qur’an. Surat ini tergolong surat
makkiyah. Surat Yasin turun setelah surat al-Jinn sekitar 619 M, terdiri dari 83
ayat dengan 729 kalimat dan 3000 huruf.50 Surat Yasin merupakan salah satu
surat dari 114 surat dalam Al-Qur’an. Surat ini merupakan Surat ke 41 dari segi
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peruntutan turunnya, ia turun sesudah surat Al-Jinn dan sebelum surat AlFurqon.51 Surat Yasin sering disebut juga sebagai jantungnya Al-Qur’an.
Surat Yasin memuat tiga hal pokok, yaitu keimanan kepada hari
kebangkitan, kisah penduduk desa, dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah
Swt. itu Esa. Selain itu, surat ini juga mengungkapkan tentang surga dan sifatnya
yang disediakan bagi orang mukmin.52
Adapun keutamaan membaca Sûrah Yasin antara lain :
1) Doanya dikabulkan
Dalam sebuah hadits Nabi Saw. bersabda yang artinya:

من قرأسورة يس والصافا ت ليلة اجلمعة أعطاه هللا سؤ له
“Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa
membaca surat Yasin dan surat Ash-Shaffat di hari Jum‟at
kemudian memohon kepada Allah Swt., maka Allah Swt. akan
mengabulkan permohonannya.”
2) Dimudahkan urusannya dan di murahkan rezekinya
Dalam sebuah hadits Nabi Saw. bersabda yang artinya:

بح ََل يََزل ِف
َ  “بَلَغَنَا أَنهُ َمن قَ َرأَ يس: َوعن َيىي بن كثري قال
ُ حني يُص
“بح
َ سي َوَمن قَ َرأ ََها
َ فَ َرح
َ حني َُيسي ََل يََزل ِف فَ َرح َح ََت يُص
َ حَت َُي
“Dari Yahya bin Abu Kasir berkata: “Barang siapa membaca
surat Yasin pada waktu pagi senantiasa akan medapatkan
kelapangan sampai sore. Dan bila membacanya dia waktu sore
senantiasa mendapatkan kelapangan sampai pagi”

Imam Ja’far ash-Shidiq berkata: “Segala sesuatu mempunyai
jantung hati, dan surah Yasin adalah jantung hati Al-Qur’an. Barang siapa
yang membacanya sebelum tidur atau di siang hari sebelum berjalan, maka
51
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Amirulloh Syarbini dan Sumantri Jamhari, Kedahsyatan Membaca Al-Qur’an,
(Bandung, Ruang Kata, 2012) 97.
52

78

sepanjang siang ia akan termasuk orang yang dijaga dan diberi rezeki
hingga sore harinya. Barang siapa yang membacanya sebelum tidur, maka
Allah Swt. akan mengawalnya dengan seribu malaikat yang menjaganya
dari kejelekan semua setan yang terkutuk dan dari segala bencana. Bila ia
mati di hari itu, maka Allah Swt. akan memasukkannya ke dalam surga.
Saat ia dimandikan, 30.000 malaikat akan hadir di sampingnya untuk
memintakan ampunan buatnya dan mengantarkan jenazahnya sambil
beristighfar. Bila ia sudah dikuburkan, maka para malaikat itu akan berada
di liang kuburnya untuk beribadah. Dan ibadah mereka untuk si pembaca
ini. Lalu Allah Swt.

akan meluaskan kuburannya sejauh mereka

memandang, mengamankannya dari tindihan kubur, dan menyalakan sinar
yang memancar hingga ke langit hingga Allah Swt. mengeluarkannya dari
kuburnya.53
Diantara beberapa keutamaan dari surah yasin, yang mencolok atau
menarik bagi responden IX dan XVI ialah dimudahkan segala urusan dan
dimurahkan rezekinya bagi yang mengamalkan dan membacanya. Hal
tersebutlah yang membuat responden IX dan XVI mengamalkan surat
Yasin untuk perantara memperlancar rezeki.
f. Al-Ikhlas
Surah Al-Ikhlas merupakan surah yang ke 122 di dalam Al-Qur‟an,
yang mana surah Al-Ikhlas ini terdiri dari empat ayat dan termasuk dalam

Shaf, Fadhilah dan Keutamaan Al-Isra’, Al-Kahfi, Yasin: dengan Latin dan Terjemah
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Shaf Electronic Publishing, 2015), 89.
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surah makkiyah. Surah Al-Ikhlas memiliki beberapa nama yaitu, Qul
Huwallah, Nisbatul Rabb, Al- Muzakkirah, Al- Samad, dan Al-Amin.54
Surah Al-Ikhlas merupakan surah yang sangat sering dibaca oleh Nabi
Shalallahu Alaihi Wasalam. Beliau menganjurkan umatnya untuk sering
membaca surah ini. Bahkan di mana pun kita membaca surah Al-Kafirun, kita
juga dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Dari Abi Sa`id Al-Khudri,
bahwa ada orang mendengar seseorang membaca “qul huwallahu Ahad” dan
diulang-ulang. Pada esok harinya, ia mendatangi Rasulullah Shalallahu Alaihi
Wasalam dan melaporkannya seakan-akan ia menganggap remeh. Maka
Rasulullah bersabda:

والذ ي نفسي بيده انھا لتعدل ثلث القر آن
“Demi Zat yang jwaku ada di tangan-Nya, ia sebanding dengan
sepertiga al-Qur`an.”55
Dari penjelasan tersebut pantas jika Rasulullah sangatlah menyukai
surah ini dengan banyak membacanya di setiap zikir pagi dan petang,
kemudian membacanya dalam setiap zikir sesudah sholat fardhu, kemudian
beliau membacanya ketika hendak tidur, dan masih banyak lagi. Semua itu
menandakan bahwa surat Al-Ikhlas merupakan surat yang sangat mulia
dengan keagungannya dalam mentauhidkan Allah Swt..
Adapun keutamaan-keutamaan dari surah al-ikhlas ini diantaranya:
1) Dicintai oleh Allah Swt.
Dalam sebuah hadits Nabi Saw. bersabda yang artinya:
54
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َّ  أ:ََعن َعائِ َشة
 َوَكا َن،ث َر ُج ًل َعلَى َس ِريٍَّة
َ صلَّى هللاُ َعلَي ِه َو َسلَّ َم بَ َع
َّ َِن الن
َ َّﻲﺒ
ِ
ِ
ِ
َّﻲﺒ
ِ ِك لِلن
َّ صلَُتِِم فَيَختِ ُم بِ ُقل ُه َو
َ  فَلَ َّما َر َجعُوا ذَ َك ُروا ذَل،َحد
َ يَقَرأُ ألَص َحابِه ِِف
َ اَّللُ أ
ٍ ِ  «سلُوه ِأل:ال
ِ
ِ
:ال
َ  فَ َق،ُ فَ َسأَلُوه،»ك؟
َ َي َشيء يَصنَ ُع ذَل
ُ َ َ  فَ َق،صلَّى هللاُ َعلَيه َو َسلَّ َم
َ
:صلَّى هللاُ َعلَي ِه َو َسلَّ َم
َ  فَ َق،ب أَن أَق َرأَ َِبَا
ُّ  َوأ ََن أ ُِح،الرَحَ ِن
َّ ُِأل ََّنَا ِص َفة
ُّ ِال الن
َ َّﻲﺒ
َّ «أَخَِبُوهُ أ
»ُاَّللَ َُِيبُّه
َّ َن
“Dari Aisyah Ra, bahwasanya Rasulullah menugaskan seseorang
untuk memimpin pasukan. Ketika dia menjadi imam shalat, dia
menutup surah yang dibacanya dengan surah Al-Ikhlas. Ketika
pasukan itu pulang, mereka melaporkan hal tersebut kepada Nabi
Saw, beliau mengatakan, “Tanyakan kepadanya mengapa berbuat
seperti itu?,orang-orang pun bertanya kepada pemimpin pasukan
tersebut, lalu dia menjawab, “karena surah Al-Ikhlas adalah sifat
Allah Swt. yang maha pengasih, karena itu saya senang
membacanya. Kemudian Rasulullah bersabda, “Beritahukan
kepadanya bahwa Allah Swt. menyenanginya”. (HR. Muslim.)56
2) Sebanding dengan sepertiga al- Qur’an

ِ
ِ َِعن أ َِِب الدَّرَد ِاء َع ِن الن
َح ُد ُكم أَن يَقَرأَ ِِف
َ َ ق-صلى هللا عليه وسلم- َّب
َ ال « أَيَعج ُز أ
ِ
ِ ث ال ُقر
ِ
ث
َ َآن ق
َّ ال « (قُل ُه َو
َ َُحد) يَعد ُل ثُل
َ ُف يَقَرأُ ثُل
َ ُلَي لَ ٍة ثُل
َ  قَالُوا َوَكي.» ث ال ُقرآن
َ اَّللُ أ
ِ ال ُقر
«.آن
Artinya: “Dari Abu Darda’ bahwa Rasulullah SAW bersabda:
‘Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca
sepertiga Al Qur’an dalam semalam?’ Mereka mengatakan:
‘Bagaimana kami bisa membaca seperti Al Qur’an?” Lalu Nabi
bersabda: ‘Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al
Qur’an.” (HR Muslim)57
3) Penyebab masuk surga
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Dalam sebuah hadits Nabi Saw. bersabda yang artinya:

ِ
ٍ ِس ب ِن مال
،َصا ِر يَ ُؤُّم ُهم ِِف َمس ِج ِد قُبَاء
َ َ ق،ك
َ  َكا َن َر ُجل م َن األَن:ال
َ ِ ََعن أَن
َحد َح ََّت
َّ  اف تَ تَ َح بِ ُقل ُه َو،الص َلةِ يَقَرأُ َِبَا
َّ ورةً يَقَرأُ ََلُم ِِف
َ اَّللُ أ
َ فَ َكا َن ُكلَّ َما اف تَ تَ َح ُس
ِ
ٍ
ِ َ ي فر
ِ
َ  َوَكا َن يَصنَ ُع ذَل،ورةٍ أُخَرى َم َع َها
ُ فَ َكلَّ َمه.ك ِِف ُك ِل َرك َعة
َ  ُُثَّ يَقَرأُ ب ُس،غ من َها
َُ
ٍيك َح ََّت تَقرأَ بِسورة
ُّ َِّك تَقَرأُ َِبَ ِذه
َ  ُُثَّ َل تَ َرى أ ََّنَا َُت ِز،ِورة
َ  إِن: فَ َقالُوا،ُأَص َحابُه
َُ َ
َ الس
ِ
ِ ِ
ِ
 إِن، َما أ ََن بِتَا ِركِ َها:ال
َ َ ق،ورةٍ أُخَرى
َ  َوإ َّما أَن تَ َد َع َها َوتَقَرأَ ب ُس، فَإ َّما أَن تَقَرأَ َبَا،أُخَرى
ِ
 َوَك ِرُهوا أَن،ضلَ ُهم
َ  َوَكانُوا يََرونَهُ أَف. َوإِن َك ِرهتُم تَ َركتُ ُكم،ت
ُ أَحبَ ب تُم أَن أ َُؤَّم ُكم َبَا فَ َعل
،«َّي فَُل ُن
َ  فَ َق.اَّللُ َعلَي ِه َو َسلَّ َم أَخ ََبُوهُ اخلََََب
َّ صلَّى
ُّ ِ فَلَ َّما أ ََت ُه ُم الن.ُيَ ُؤَّم ُهم َغريُه
َ َّﻲﺒ
َ :ال
ِ ما َين ع
ورةَ ِِف
ُّ ] تَقَرأَ َه ِذهِ ا170:ك أَن [ص
َ ُ َوَما ََي ِمل،ك
َ ُك ِمَّا ََي ُم ُر بِِه أَص َحاب
َ ََُ َ
َ لس
َِّ ول
:اَّللُ َعلَي ِه َو َسلَّ َم
ُ ال َر ُس
َ  فَ َق.اَّللِ إِِّن أ ُِحبُّ َها
َ  ََّي َر ُس:ال
َ ُك ِل َرك َع ٍة»؟ فَ َق
َّ صلَّى
َّ ول
َ اَّلل
ِ  ه َذا ح ِديث حسن غَ ِريب ِمن ه َذا الوج ِه ِمن ح ِد.»َك اجلنَّة
يث
َ
َ َ
َ َ َ«إِ َّن ُحبَّ َها أَد َخل
َ َ
ََ
ِ
ٍ ِاَّللِ ب ِن عمر عن ََثب
ِِ َت البُن
اّن
َ َ َ ُ َّ عُبَ يد
“Anas bin Malik berkata: seorang lelaki Anshar menjadi imam
bagi kaumnya disebuah masjid Quba‟ maka saat shalat ia
mengawali dengan membaca surah Al-Ikhlas sampai selesai
setelah terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah lalu membaca
surah yang lainnya bersama dengan surah Al-Ikhlas. Hal ini ia
lakukan pada setiap rakaan, para sahabat pun memprotesnya,
mereka berkata, “kamu mengawalinya dengan surah ini (AlIkhlas), lalu kamu melihat kalau surah ini tidak mencukupimu
hingga kamu membaca surah yang lain. Jadi, apakah kamu akan
tetap membacakannya atau meninggalkannya dan membaca surah
yang lain? Lelaki itu berkata, “Aku akan tetap membacanya. Jika
kalian tidak menyukainya maka aku akan meninggalkan kalian
(tidak akan menjadi imam kalian),” Namun mereka sendiri melihat
kalau ia adalah orang yang paling utama diantara mereka, dan
mereka tidak suka kalau yang menjadi imam selain dirinya. Maka
ketika Nabi Muahammad Saw. mendatangi mereka, merekapun
menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Nabi Saw. pun bertanya,
“Wahai fulan, apa yang membuatmu tidak mau melakukan sesuatu
yang dikatakan sahabatmu ini? Apa yang membuatmu terus
membaca surah al-Ikhlas dalam setiap rakaat?, lelaki itu
menjawab, “karena aku mencintai surah ini.” Nabi SAW berkata:
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“cintamu kepadanya telah memasukkan mu kedalam surga.”(HR.
Tirmidzi)58
4) Dikabulkan doanya
Dalam sebuah hadits Nabi Saw. bersabda yang artinya:

ِاَّلل
َّ  أ،َعن َحنظَلَةَ ب ِن َعلِ ٍي
ُ  َد َخ َل َر ُس:ال
َ َ َح َّدثَهُ ق،َن ِِم َج َن ب َن األَد َرِع
َّ ول
ِ
ِ
 َوُه َو يَتَ َش َّه ُد َوُه َو،ُص َلتَه
َ َ فَإِذَا ُه َو بَِر ُج ٍل قَد ق،صلَّى هللاُ َعلَيه َو َسلَّ َم ال َمسج َد
َ ضى
َ
ِ
ِ
ُ يَ ُق
َّ َح ُد
َ ُ اللَّ ُه َّم إِِّن أَسأَل:ول
ُ َوََل يَ ُكن لَه، الَّذي ََل يَلد َوََل يُولَد،الص َم ُد
َ ك ََّي اَ ََّّللُ األ
ِ
ِ َّ َّك أَنت الغَ ُفور
،ُ «قَد غُ ِفَر لَه:ال
َ  فَ َق:ال
َ َ ق،يم
َ َ  إِن، أَن تَغفَر َِل ذُنُ ِوّب،َحد
َ ُك ُف ًوا أ
ُ
ُ الرح
قَد غُ ِفَر لَهُ» ثََل ًَث
Dari Hanzhalah bin Ali sungguh Mihjan bin AlAdra‟menceritakan kepadanya ia Berkata: suatu hari Nabi
Muhammad SAW masuk masjid dan beliau mendapati seorang
laki-laki yang sudah menyelesaikan shalatnya. Lalu dalam posisi
duduk bertasyahud, lelaki itu berdo‟a dengan mengucapkan: “Aku
mohon kepada-Mu ya Allah Swt., Zat yang Maha Esa dan menjadi
tempat bergantung segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak
pula diperanakkan dan tidak ada seorangpun yang setara dengan
Dia, agar engkau mengampuni dosa-dosa ku. Sesungguhnya
Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” Mendengar do’anya, Nabi Muhammad SAW berkata:
“ia telah diampuni” sebanyak tiga kali.” (HR. Abu Daud)59
5) Dimurahkan rezekinya

 ﺇﺫﺍ ﺩخلتبيتك: جاﺀ ﺭجل ﺇَل ﺍلنﻲﺒ صلى ﺍﻪﻠﻟ عليه ﻭسلم فَ َش َكا ِﺇليهﺍلفقر فقاﻝ
 ﻭﺍقرﺃقلهوﺍﻪﻠﻟﺃحدمرﺓﻭﺍحدﺓ، فسلم ﺇﻥ كاﻥفيهﺃحدﻭﺇﻥَل يكن فيه ﺃحدفسلم علىنفسك
ففعلﺍلرجل فأﺩﺭﺍﻪﻠﻟعليهﺭﺯقا حَت ﺃفاﺽ على جريﺍنه
“Seseorang datang kepada Nabi Saw. dan mengadu terkait
kefakirannya. Rasulullah Saw. bersabda: Jika kalian masuk ke
58
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rumah kalian, maka ucapkanlah salam jika ada seseorang di
dalamnya. Jika tidak ada orang, ucapkanlah salam untuk diri
kalian sendiri. Dan bacalah Qul Huwallahu Ahad (Al-Ikhlas).”60
Karena surah al-Ikhlas memiliki banyak keutamaan-keutamaan yang
menjadikan orang yang mengamalkannya dicintai oleh Allah Swt., diqabulkan
doanya, dan dimurahkan rezekinya. Hal tersebutlah yang menjadi latar
belakang responden VI, XI, XII, dan XVIII untuk mengamalkan surah
tersebut sebagai perantara untuk memperlancar rezeki agar diberikan rezeki
yang berkah dan berlimpah.
2. Pengaplikasian Ayat Al-Qur'an Yang Digunakan Untuk Memperlancar
Rezeki
Penerapan dari penggunaan ayat al-Qur’an yang digunakan untuk
memperlancar rezeki diaplikasikan dengan beberapa bentuk. Adapun bentukbentuk penggunaannya yaitu:
a. Dibaca
Pengaplikasian ayat al-Qur’an untuk memperlancar rezeki oleh
masyarakat di kecamatan pulau laut utara kabupaten kotabaru salah satunya
dengan cara dibaca. Hampir semua responden yang peneliti wawancara
mengaplikasikan ayat al-Qur’an untuk memperlancar rezeki dengan cara
dibaca. Seperti yang dilakukan responden I, II dan III, mereka
mengaplikasikannya dengan cara dibaca. Begitu pula dengan responden V,
responden VI, responden VII, Responden VIII, responden IX, responden X,
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVII, dan XIX, serta responden XX.
Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, al-Jami’ Li Ahkamil Qur’an, Jilid
20, (Tafsir al-Qurthubi) (Mesir: Dar al-Kitab al-Mishriyyah, 1964), 250.
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Adapun praktek membacanya yaitu ada yang dibaca sesudah shalat 5 waktu
seperti surah ath-Thalaq dan al-Insyirah. Ada yang dibaca pada malam hari
seperti surah al-Baqarah ayat 285-286, al-Waqiah, dan surah Yasin. Ada juga
yang dibaca sesuai keadaan, misalnya surah al-ikhlas ketika masuk rumah dan
surah al-insyirah ketika membuka warung.
b. Ditempel
Selain dibaca ada juga responden yang menggunakan ayat al-Qur'an
untuk memperlancar rezeki ini dengan cara ditempel disuatu tempat yang
diinginkan. Seperti yang dilakukan responden IV, responden XXI, responden
XXII, dan responden XXIII. Para responden yang mengaplikasikan ayat alQur'an yang digunakan untuk memperlancar rezeki dengan cara ditempel
tersebut mayoritas adalah nelayan. Mereka memahami dan meyakini bahwa
ayat al-Qur'an yang digunakan untuk memperlancar rezeki itu jika ditempel
dikapal merekal akan memberikan mereka kelancaran dalam bekerja,
dimudahkan rezeki, dan diberkahi Allah Swt. dalam setiap perjalanannya.

