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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Masyarakat Kotabaru Kecamatan Pulau Laut Utara adalah masyarakat yang 

mayoritas pekerjaannya adalah pedagang dan nelayan. Selain bekerja keras, 

mereka memiliki cara tersendiri untuk memperlancar usaha dan rezeki 

mereka. Salah satunya dengan menggunakan ayat al-Qur’an untuk 

memperlancar rezeki. 

2. Latar belakang penggunaan ayat al-Qur’an untuk memperlancar rezeki oleh 

masyarakat Kotabaru Kecamatan Pulau Laut Utara secara garis besar ialah, 

karena al-Qur’an memiliki banyak  keutamaan-keutamaan yang sangat 

bermanfaat untuk kehidupan dunia maupun akhirat, khususnya beberapa 

surah atau beberapa ayat didalam al-Qur'an memiliki keutamaan untuk 

memperlancar rezeki bagi pembacanya yang mengamalkan surah atau ayat 

tersebut.  

3. Adapun tujuan dari masyarakat Kabupaten Kotabaru Kecamatan Pulau Laut 

Utara menggunakan ayat al-Qur’an untuk memperlancar rezeki ini yaitu, 

pertama mendekatkan diri kepada Allah Swt., kedua berharap dimudahkan 

Allah Swt. segala urusannya, dan ketiga dimurahkan dan diberikan rezeki 

yang berkah dan berlimpah oleh Allah Swt. Pengaplikasiannya pun beragam, 
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ada yang cukup dibaca diwaktu tertentu, ada yang dibaca setiap selesai shalat 

fardhu, ada yang dibaca setiap malam dan ada yang ditulis dan dijadikan 

sejenis rajah atau wafaq kemudian ditempel ditempat yang diinginkan untuk 

mendapatkan rezeki yang berlimpah. 

B. Rekomendasi 

Saran yang bisa penulis sampaikan kepada masyarakat Kotabaru 

Kecamatan Pulau Laut Utara yaitu agar senantiasa menjaga dan mempertahankan 

ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam pengamalan penggunaan ayat al-Qur’an 

untuk memperlancar rezeki ini dan juga agar pengamalan penggunaan ayat al-

Qur’an untuk memperlancar rezeki ini tidak menyimpang dari ajaran Islam atau 

mengarah pada kesyirikan. Sangat banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini, 

namun penulis berharap agar tulisan ini dapat menambah wawasan bagi penulis 

khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.  

Selain itu, masih banyak kajian living Qur’an yang dapat diteliti oleh 

peneliti selanjutnya mengenai penggunaan ayat al-Qur’an, seperti penggunaan 

ayat al-Qur’an untuk kesehatan mental (mental health) yang beberapa tahun ini 

sedang hangat dibicarakan, penggunaan ayat al-Qur’an untuk bela diri yang 

mungkin belum banyak peneliti yang mengkaji hal tersebut, penggunaan ayat al- 

Qur’an untuk mendapatkan jodoh, serta masih banyak lagi terutama tentang 

tradisi di masyarakat yang menggunakan surah atau ayat-ayat al- Qur’an. 

 

 

 




