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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

   AYAT-AYAT PERLINDUNGAN DIRI 

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap ayat-ayat perlindungan 

diri di Birayang H.S.T dengan lima orang responden, maka didapatlah dua puluh 

empat ayat yang dipercaya sebagai ayat-ayat perlindungan diri sebagai berikut: 

A. Hasil Wawancara Dengan H. Muhammad Kafrawi 

1. Ayat untuk menidurkan 

Q.S. Al-kahfi/18: 25. 

َث ِماْئَٖة ِسنِيَن َوٱۡزَداُدوْا تِۡسٗعا    25َولَبِثُوْا فِي َكۡهفِِهۡم ثَلََٰ

Artinya: Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan 

ditambah sembilan tahun (lagi). 

Menurut keterangan yang penulis pahami dari responden ayat ini 

berfungsi untuk menidurkan orang, ayt ini biasanya digunakan untuk 

menidurkan anak-anak yang susah tidur, cara memakainya cukup dibaca 

bisa didalam hati atau dibaca secara perlahan sambil memandangi muka 

orang yang ditargetkan. 

Mengapa ayat ini untuk menidurkan? Menurut responden ayat ini 

dipandang secara arti menceritakan ashab al-kahfi yang tertidur lama, jadi 

berdasarkan ashab al-kahfi yang tertidur itulah ayat ini diapakai untuk 
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menidurkan orang. Cara menggunakan ayat ini, baca dan tiupkan sambil 

memandang muka orang yang ingin ditidurkan. 

2. Ayat utuk membangunkan orang yang tertidur 

Q.S. Al- Fath/48: 1. 

بِيٗنا   1إِنَّا فَتَۡحنَا لََك فَۡتٗحا مُّ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan 

yang nyata. 

Sedangkan ayat ini kebalikan dari ayat sebelumnya, kalau ayat 

sebelumnya untuk menidurkan, ayat ini berguna untuk membangunkan 

orang. Cara pakainya baca dan tepuk badan orang yang ingin dibangunkan 

serta berniat agar dia bangun.  

Kenapa ayat ini digunakan untuk membangunkan? Menurut 

pemahaman responden karena ada kata فَتَۡحنَا yang menurut pemahaman 

beliau untuk membuka(mata). Cara menggunakan ayat baca dan tepuk 

badan serta berniat untuk membangungkan. 

3. Ayat untuk menenangkan mayat yang ada kelainan ketika dimandikan 

Al-insân/76: 1-2. 

ا بَِصيًرا   هُ َسِميَعَۢ َن ِمن نُّۡطفٍَة أَۡمَشاٖج نَّۡبتَلِيِه فََجَعۡلنََٰ نَسَٰ   2إِنَّا َخلَۡقنَا ٱۡۡلِ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani 

yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan 

larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat. 

Ayat ini menurut pengalaman responden sangat berguna untuk 

dimasyarakat, terlebih didaerah penulis yang masih ada orang yang 



34 
 

menggunakan ilmu hitam sampai ke mati, ketika orang yang ber-ilmu 

hitam mati, biasanya terdapat masalah seperti ketika ingin dimandikan 

tangannya bergerak-gerak sendiri atau matanya berkedip-kedip, disinilah 

fungsi ayat ini agar kejadian ini tidak terjadi, cara penggunaannya  dibaca 

ayatnya, lalu tiupkan ke air setelah itu siram mayat dari kepala sampai 

kaki(dilakukan sebelum memandikan mayat). 

Mengenai mengapa ayat ini dipakai seperti diatas, responden juga 

kurang mengetahui karena beliau juga mendapatkannya dari guru beliau 

yang sudah meninggal. Cara menggunakan ayat ini, baca ayatnya setelah 

itu tiupkan ke air lalu siram dari kepala sampai kaki (sebelum 

dimandikan). 

4. Ayat supaya aman ketika diluar rumah 

Q.S. Al-an’âm/6: 4. 

ِت َربِِّهۡم إَِّلَّ َكانُوْا َعۡنهَا ُمۡعِرِضيَن  ۡن َءايََٰ ۡن َءايَٖة مِّ   4َوَما تَۡأتِيِهم مِّ

Artinya: Dan tidak ada suatu ayatpun dari ayat-ayat Tuhan sampai 

kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling dari padanya 

(mendustakannya). 

Menurut keterangan yang diperoleh dari responden, ayat ini dibaca 

ketika ingin keluar rumah supaya aman dari segala hal yang tidak  baik, 

mengenai mengapa ayat ini dipakai agar aman karena  beracuan pada arti 

ayat mereka selalu berpaling dari padanya yang menurut pemahaman 

responden bahwa setiap kejahatan akan  berpaling darinya. Biasanya ayat 

ini digunakan ketika kita ada memiliki musuh yang ingin mencelakai diri 
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kita, dengan membaca ayat ini dipercaya musuh kita tidak akan 

mendekati kita. Cara memakainya pun cukup dengan dibaca sebelum kita 

ingin keluar dari rumah. 

5. Ayat agar orang tunduk berlaku bagi yang berniat jahat 

Q.S. Maryam/19: 58. 

َن ٱلنَّبِيِّ  ُ َعلَۡيِهم مِّ ئَِك ٱلَِّذيَن أَۡنَعَم ٱَّللَّ
َٰٓ ِِيَم  ۧأُْولََٰ يَِّة إِۡبَرَٰ ُُرِّ ٖٖ َوِمن  ََ نُو َمۡلنَا َم ََ ۡن  ََ َوِممَّ يَِّة َءاَد ُُرِّ َن ِمن 

نِ  َمَٰ َۡ ُت ٱلرَّ ا تُۡتلَىَٰ َعلَۡيِهۡم َءايََٰ َُ  إِ
ۡن ََِدۡينَا َوٱۡجتَبَۡينَآَٰۚٓ ِءيَل َوِممَّ َٰٓ ا۩  َوإِۡسَرَٰ ٗداْۤ َوبُِكي ٗ  ُسجَّ

ْۤ
وْا   58َخرُّ

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh 

Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang 

Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan 

dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. 

Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, 

maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. 

Menurut pengalaman pribadi responden, ayat ini berguna untuk 

melindungi pembaca dari orang-orang yang beniat jahat kepada kita, 

pernah ada sebuah kejadian ketika responden ingin dijahati oleh orang-

orang disuatu tempat, responden membaca ayat diatas dan Alhamdulillah 

orang-orang yang berniat jahat jangankan memukul, melihat mata 

responden pun mereka tidak berani. Untuk memakai ayat ini, cukup 

dibaca ketika diperlukan. 

6. Ayat agar terlindung dari orang jahat 

Q.S. An-nabâ/78: 6-7. 

ٗدا     7َوٱۡلِجبَاَل أَۡوتَاٗدا  6أَلَۡم نَۡجَعِل ٱۡۡلَۡرَض ِمهََٰ
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Artinya:  Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? 

dan gunung-gunung sebagai pasak? 

Ayat ini juga sangat berguna untuk perlindungan diri, menurut 

responden ayat ini dibaca ketika kita ada mempunyai musuh yang ingin 

mencalakai kita, kalau ayat ini dibaca orang yang ingin mencalakai kita 

tidak bisa melihat kita seakan-akan terlindungan oleh gunung, beracuan 

kepada arti ayat yang ada memuat kata gunung. Cara pakainya pun cukup 

sederhana cukup dibaca ketika diperlukan. 

7. Ayat agar selamat dari kejahatan 

Q.S. Al-an’am/6: 103. 

َرَۖ َوَُِو ٱللَِّطيُف ٱۡلَخبِيُر َّلَّ تُۡدرِ  ُر َوَُِو يُۡدِرُك ٱۡۡلَۡبَصَٰ   103ُكهُ ٱۡۡلَۡبَصَٰ

Artinya: Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat 

melihat segala yang kelihatan; dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha 

Mengetahui. 

Ayat yang satu ini adalah amalan rutin responden, dan juga 

responden pernah membuktikan sendiri khasiat membaca ayat ini, pernah 

terjadi sekitar tahun 1998 responden ada memiliki masalah dengan orang 

satu kampung, pada waktu itu responden diundang kesebuah acara 

dirumah salah satu masyarakat yang tidak suka dengan beliau, dirumah itu 

banyak orang yang tidak suka dengan beliau, tapi beliau tidak perduli dan 

tetap memenuhi undangan ke tempat orang yang boleh dikatakan sebagai 

orang yang memusuhi beliau, beliau dengan santainya masuk(tapi sambil 

membaca ayat) dan Alhamdulillah mereka semua tidak ada yang berani 

mengatakan satu patah kata pun kepada beliau. Cara memakainya yaitu 
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dengan membaca ayat tersebut sebanyak sembilan kali dengan menanahan 

nafas. 

8. Ayat untuk meghilangkan ngantuk 

Q.S. Al- fâtihah/1: 1-7. 

يِم  َِ ِن ٱلرَّ َمَٰ َۡ ِ ٱلرَّ لَِميَن  1بِۡسِم ٱَّللَّ ِ َربِّ ٱۡلَعَٰ يِم  2ٱۡلَحۡمُد َّلِلَّ َِ ِن ٱلرَّ َمَٰ َۡ يِن   3ٱلرَّ َِ ٱلدِّ لِِك يَۡو إِيَّاَك نَۡعبُُد  4َمَٰ

طَ ٱۡلُمۡستَقِيَم  5َوإِيَّاَك نَۡستَِعيُن  َرَٰ ِدنَا ٱلصِّ ِۡ طَ ٱلَّذِ  6ٱ يَن أَۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغۡيِر ٱۡلَمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوََّل ِصَرَٰ

آَٰلِّيَن    7ٱلضَّ

Artinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang, Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah 

lagi Maha Penyayang, Yang menguasai di Hari Pembalasan, Hanya 

Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami 

meminta pertolongan, Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) Jalan 

orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) 

mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 

Untuk menggunakan ayat ini cukup dibaca ketika diperlukan. 

9. Agar tidak terbakar ketika main bola api 

Q.S. Al- fâtihah/1: 1-7. 

يِم  َِ ِن ٱلرَّ َمَٰ َۡ ِ ٱلرَّ لَِميَن  1بِۡسِم ٱَّللَّ ِ َربِّ ٱۡلَعَٰ يِم  2ٱۡلَحۡمُد َّلِلَّ َِ ِن ٱلرَّ َمَٰ َۡ يِن   3ٱلرَّ َِ ٱلدِّ لِِك يَۡو إِيَّاَك نَۡعبُُد  4َمَٰ

طَ ٱۡلُمۡستَقِيَم  5َوإِيَّاَك نَۡستَِعيُن  َرَٰ ِدنَا ٱلصِّ ِۡ طَ ٱلَِّذيَن أَۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم غَ  6ٱ ۡيِر ٱۡلَمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوََّل ِصَرَٰ

آَٰلِّيَن    7ٱلضَّ

Artinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang,  Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah 

lagi Maha Penyayang, Yang menguasai di Hari Pembalasan, Hanya 

Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami 

meminta pertolongan, Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) Jalan 

orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) 

mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 
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Cara menggunakan ayat ini tiap satu kali selesai membaca ayat, 

tiup ke kaki sampai yang ke enam kali, untuk bacaan yang ketujuh 

sebelum meniupkan ke kaki mohon kepada Allah agar dilindungi. 

10. Ayat untuk menahan amarah 

Q.S. Al- fâtihah/1: 1-7. 

ِ ٱ يِم بِۡسِم ٱَّللَّ َِ ِن ٱلرَّ َمَٰ َۡ لَِميَن  1لرَّ ِ َربِّ ٱۡلَعَٰ يِم  2ٱۡلَحۡمُد َّلِلَّ َِ ِن ٱلرَّ َمَٰ َۡ يِن   3ٱلرَّ َِ ٱلدِّ لِِك يَۡو إِيَّاَك نَۡعبُُد  4َمَٰ

طَ ٱۡلُمۡستَقِيَم  5َوإِيَّاَك نَۡستَِعيُن  َرَٰ ِدنَا ٱلصِّ ِۡ طَ ٱلَِّذيَن أَۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغۡيِر ٱۡلَمۡغُضوبِ  6ٱ َعلَۡيِهۡم َوََّل  ِصَرَٰ

آَٰلِّيَن    7ٱلضَّ

Artinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam,  Maha Pemurah 

lagi Maha Penyayang,  Yang menguasai di Hari Pembalasan,  Hanya 

Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami 

meminta    pertolongan, Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) Jalan 

orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) 

mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 

Cara menggunakan ayat ini, cukup baca ayatnya dan hadiahkan 

kepada orang yang dimaksud.
 1

 

B. Hasil Wawancara Dengan Abdullah 

1. Ayat agara terlindung dari kejahatan manusia dan jin 

Q.S. Al- baqarah/2: 255. 

ِت َومَ  َوَٰ َمَٰ َٞۚٓ لَّهُۥ َما فِي ٱلسَّ َُۚٓ ََّل تَۡأُخُذهُۥ ِسنَٞة َوََّل نَۡو هَ إَِّلَّ َُِو ٱۡلَحيُّ ٱۡلقَيُّو
ُ ََّلَٰٓ إِلََٰ ا ٱلَِّذي ٱَّللَّ َُ ا فِي ٱۡۡلَۡرِضِۗ َمن 

نِِهۚۦٓ يَۡعلَُم َما بَۡيَن أَۡيِديِهۡم َوَما َخۡلفَهُۡمَۖ َوََّل يُحِ  ُۡ
ِ َُ ِعنَدهُٰٓۥَ إَِّلَّ بِإ ََ يَۡشفَ ۡن ِعۡلِمِهٰٓۦَ إَِّلَّ بَِما َشآََٰءۚٓ َوِس يطُوَن بَِشۡيٖء مِّ

ِت َوٱۡۡلَۡرَضَۖ َوََّل يَ  َوَٰ َمَٰ ۡفهُهَُماۚٓ َوَُِو ٱۡلَعلِيُّ ٱۡلَعِهيُم   ُ ُكۡرِسيُّهُ ٱلسَّ َِ   255وُدهُۥ 

                                                           
1
 Hasil wawancar dengan H. Muhammad Kafrawi pada 15-08-2016. 
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Artinya: 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 Allah meliputi langit dan bumi. Dan 

Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi 

lagi Maha Besar. 

  Mengenai penjelasan ayat ini, responden tidak berbicara banyak, 

karena menurut narsumber ayat ini sudah lumrah dipakai dan sudah turun 

temurun ayat ini digunakan untuk perlindungan diri. Cara menggunakan 

ayat ini, baca tiga kali sambil tahan nafas dan setelah selesai bayangkan 

diri seperti di dalam huruf lam jalalah serta sambil membaca suur. 

 

2. Ayat agar terlindung dari musuh 

Q.S. Yâ-sîn/36: 9. 

هُۡم فَهُۡم ََّل يُۡبِصُروَن  ا فَأَۡغَشۡينََٰ ا َوِمۡن َخۡلفِِهۡم َسد ٗ   9َوَجَعۡلنَا ِمنَۢ بَۡيِن أَۡيِديِهۡم َسد ٗ

Artinya: Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang 

mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka 

tidak dapat melihat. 

  Poin ayat ini adalah karena ada arti dinding pada ayat diatas, 

menurut responden kalau membaca ayat ini seakan-akan diantara orang 

yang membaca dan musuh ada  dinding sehingga yang membaca 

terlindung dari musuh. Cara mengguanakan ayat ini, cukup dibaca saja 

ketika perlu. 

3. Ayat agar terlindung dari musuh  
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Q.S. At-tawbah/9: 128. 

ۡن أَنفُِسُكۡم َعِزيٌز َعلَۡيِه َما َعنِ  يٞم لَقَۡد َجآََٰءُكۡم َرُسوٞل مِّ َِ ِريٌص َعلَۡيُكم بِٱۡلُمۡؤِمنِيَن َرُءوٞف رَّ ََ   128تُّۡم 

Artinya: Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu 

sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan 

(keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang 

terhadap orang-orang mukmin. 

  Menurut narsumber poin ayat ini adalah adanya kata-kata belas 

kasihan dan penyanyang sehingga yang membaca terlindung dari musuh 

karena kasihan dan menjadi penyanyang. Cara menggunakan ayat ini, 

cukup dibaca ketika perlu. 

2. Ayat agar terlindung dari serangan ular  

Q.S. Al-baqarah/2: 18. 

  18ُصمَُّۢ بُۡكٌم ُعۡمٞي فَهُۡم ََّل يَۡرِجُعوَن 

Artinya: Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali 

(ke jalan yang benar). 

  Menurut responden poin ayat ini adalah tuli, bisu dan buta 

sehingga ular tidak bisa mengganggu orang yang membaca. Cara 

menggunakan ayat ini, cukup dibaca ketika perlu. 

C. Hasil Wawancara Dengan H. Muhammad Yamin 

1. Ayat agar terlindung dari serangan ular  

Q.S. Yâ-sîn/36: 58. 

يٖم   َِ ب ٖ رَّ ن رَّ ٞم قَۡوَّٗل مِّ   58َسلََٰ



41 
 

Artinya: (Kepada mereka dikatakan): "Salam", sebagai ucapan selamat 

dari Tuhan Yang Maha Penyayang. 

  Menurut responden poin ayat ini adalah ucapan selamat dari 

Tuhan yang maha penyayang, karena kalau tuhan memberikan 

keselamatan maka siapa yang bisa mencelakai. Cara menggunakan ayat 

ini, baca ayat sambil menggenggam tangan masukkan ibu jari kedalam 

genggaman, selama tangan di genggam makan mulut ular tidak akan 

terbuka. 

2. Ayat agar kebal dari benda tajam 

Q.S. At-tawbah/9: 128-129. 

يمٞ  َِ ِريٌص َعلَۡيُكم بِٱۡلُمۡؤِمنِيَن َرُءوٞف رَّ ََ ۡن أَنفُِسُكۡم َعِزيٌز َعلَۡيِه َما َعنِتُّۡم  فَإِن  128 لَقَۡد َجآََٰءُكۡم َرُسوٞل مِّ

ۡلُتَۖ َوَُِو َربُّ ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَعِهيِم  هَ إَِّلَّ َُِوَۖ َعلَۡيِه تََوكَّ ُ ََّلَٰٓ إِلََٰ ۡسبَِي ٱَّللَّ ََ   129تََولَّۡوْا فَقُۡل 

Artinya: Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu 

sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan 

(keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang 

terhadap orang-orang mukmin, Jika mereka berpaling (dari keimanan), 

maka katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. 

Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 

“Arsy yang agung”. 

  Pada ayat ini, responden hanya berkeyakinan dengan membaca 

ayat ini akan didapat kelebihan, karena responden sendiri juga 

mendapatkan cara pengamalan ayat ini dari guru beliau. Cara 

menggunakan ayat ini, baca ayat tujuh kali setelah sholat magrib dan  

tujuh kali setelah sholat subuh. 

3. Ayat agar terhindar dari kebencian 
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Q.S. yusuf/12:  31. 

ِِنَّ أَۡرَسلَۡت إِلَۡيِهنَّ َوأَۡعتََدۡت لَهُنَّ ُمتَّكَ  ا َسِمَعۡت بَِمۡكِر يٗنا َوقَالَِت ٱۡخُرۡج   ٗ فَلَمَّ ۡنهُنَّ ِسكِّ َدٖ  مِّ َِ ا َوَءاتَۡت ُكلَّ َوَٰ

ِ َما ََِٰ  َش َّلِلَّ َََٰ ا َرأَۡينَهُٰٓۥَ أَۡكبَۡرنَهُۥ َوقَطَّۡعَن أَۡيِديَهُنَّ َوقُۡلَن  َذآَٰ إَِّلَّ َملَٞك َكِريٞم َعلَۡيِهنََّۖ فَلَمَّ   31َذا بََشًرا إِۡن ََِٰ

Artinya: Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, 

diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat 

duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau 

(untuk memotong jamuan), kemudian dia berkata (kepada Yusuf): 

"Keluarlah (nampakkanlah dirimu) kepada mereka". Maka tatkala wanita-

wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa)nya, dan 

mereka melukai (jari) tangannya dan berkata: "Maha sempurna Allah, ini 

bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang 

mulia". 

  Poin pada ayat ini adalah karena cerita ketampanan Nabi Yusuf 

A.S, karena inilah responden berpendapat bahwa ayat ini berguna untuk 

membuat orang yang melihat saying dan senang kepada yang membaca 

ayat ini. Cara menggunakan ayat ini, baca ayatnya lalu tiupkan ke air 

setelah itu usapkan ke muka, ayat ini dibaca ketika habis mandi (setiap 

hari). 

4. Ayat untuk menolong dari gangguan jin  

Q.S. Jin/72: 33. 

َمۡعَشَر ٱۡلجِ   ََّل تَنفُُذوَن إَِّلَّ يََٰ
ٓۚ
ِت َوٱۡۡلَۡرِض فَٱنفُُذوْا َوَٰ َمَٰ نِس إِِن ٱۡستَطَۡعتُۡم أَن تَنفُُذوْا ِمۡن أَۡقطَاِر ٱلسَّ نِّ َوٱۡۡلِ

ٖن    33بُِسۡلطََٰ

Artinya: Hai jama´ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus 

(melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat 

menembusnya kecuali dengan kekuatan. 

Q.S. Al-hijr/15: 96-99. 
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هًا َءاَخَرۚٓ فََسۡوَف يَۡعلَُموَن  ِ إِلََٰ ََ ٱَّللَّ  97َولَقَۡد نَۡعلَُم أَنََّك يَِضيُق َصۡدُرَك بَِما يَقُولُوَن  96ٱلَِّذيَن يَۡجَعلُوَن َم

ِجِديَن فََسبِّۡح بَِحۡمِد َربَِّك َوُكن  َن ٱلسََّٰ تَّىَٰ يَۡأتِيََك ٱۡليَقِيُن   98مِّ ََ   99َوٱۡعبُۡد َربََّك 

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang menganggap adanya tuhan yang lain di 

samping Allah; maka mereka kelak akan mengetahui (akibat-akibatnya), 

Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu menjadi sempit 

disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji 

Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat) 

dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal). 

  Menurut responden ayat ini sangat berguna bagi orang yang kena 

gangguan jin, responden mendapatkan ayat ini secara turun temurun. Cara 

menggunakan ayat ini, baca ayatnya lalu tiupkan ke air, setelah itu 

2
percikkan air ke seluruh tubuh dan yang terakhir diminumkan. 

5. Ayat agar menolong dari orang yang kebal 

ُِ ٱۡستَۡسقَىَٰ ُموَسىَٰ لِقَۡوِمهِۦ فَقُۡلنَا ٱۡضِرب بَِّعَصاَك ٱۡلَحَجَرَۖ فَٱنفََجَرۡت ِمۡنهُ ٱۡثنَتَا َعۡشَر َ َعۡيٗناَۖ  .6  ۞َوإِ

ِ َوََّل تَۡعثَۡوْا فِي ٱۡۡلَۡرِض ُمۡفِسِديَن  ۡزِق ٱَّللَّ ۡشَربَهُۡمَۖ ُكلُوْا َوٱۡشَربُوْا ِمن رِّ   60قَۡد َعلَِم ُكلُّ أُنَاٖس مَّ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu 

Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu 

memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku 

telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan 

minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran 

di muka bumi dengan berbuat kerusakan. 

menurut responden ayat ini berguna untuk membuka untalan
3
, 

karena arti ayat yang menjelaskan nabi Musa A.S memukul batu kemudian 

batu itu terpecah yang membuat responden berkeyakinan bahwa ayat ini 

                                                           
2
 Hasil wawancara dengan guru H. Muhammad yamin 27-08-2017. 
3
 Yang dimaksud untalan disini adalah ilmu kebal dari benda tajam.  
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bisa digunakan untuk membuka untalan. Cara menggunakan ayat ini, baca 

ayat sampa aina dan niatkan untuk membuka untalan.
 4

 

 

 

D. Hasil wawancara dengan Muhammad Shaleh 

1. Ayat agar terhindar dari racun 

ِف قَُرۡيٍش  يلََٰ ۡيِف   1ِۡلِ تَآَِٰء َوٱلصَّ لَةَ ٱلشِّ َۡ فِِهۡم ِر َذا ٱۡلبَۡيِت   2إِۦلََٰ ن ُجوٖع  3فَۡليَۡعبُُدوْا َربَّ ََِٰ ٱلَِّذيَٰٓ أَۡطَعَمهُم مِّ

ۡن َخۡوِفَۢ    4َوَءاَمنَهُم مِّ

Artinya: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan 

mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, Maka hendaklah 

mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka´bah). Yang telah 

memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan 

mengamankan mereka dari ketakutan 

ٌد  ََ ُ أَ َمُد   1قُۡل َُِو ٱَّللَّ ُ ٱلصَّ ُدَۢ   3لَۡم يَلِۡد َولَۡم يُولَۡد   2ٱَّللَّ ََ   4َولَۡم يَُكن لَّهُۥ ُكفًُوا أَ

Artinya: Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan 

yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, Dia tiada beranak dan tidak 

pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia". 

  Responden tidak menjelaskan kenapa dua surah diatas digunakan 

untuk menetralkan racun, karena beliau mendapatkan ayat ini secara turun 

temurun dari guru beliau. Cara menggunakan ayat ini, baca ayat-ayat 

diatas dalam satu kali tarikan nafas, setelah itu teguk air liur. 

2. Ayat agar terpelihara dari segala hal ketika tidur 

                                                           
4
 Hasil wawancara dengan Abdullah pada tanggal 29-08-2017. 
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ِت َومَ  َوَٰ َمَٰ َٞۚٓ لَّهُۥ َما فِي ٱلسَّ َُۚٓ ََّل تَۡأُخُذهُۥ ِسنَٞة َوََّل نَۡو هَ إَِّلَّ َُِو ٱۡلَحيُّ ٱۡلقَيُّو
ُ ََّلَٰٓ إِلََٰ ا ٱلَِّذي ٱَّللَّ َُ ا فِي ٱۡۡلَۡرِضِۗ َمن 

نِِهۚۦٓ يَۡعلَُم َما بَۡيَن أَۡيِديِهۡم َوَما َخۡلفَهُۡمَۖ َوََّل يُحِ  ُۡ
ِ َُ ِعنَدهُٰٓۥَ إَِّلَّ بِإ ََ يَۡشفَ ۡن ِعۡلِمِهٰٓۦَ إَِّلَّ بَِما َشآََٰءۚٓ َوِس يطُوَن بَِشۡيٖء مِّ

ِت َوٱۡۡلَۡرَضَۖ َوََّل يَ  َوَٰ َمَٰ ۡفهُهَُماۚٓ َوَُِو ٱۡلَعلِيُّ ٱۡلَعِهيُم   ُ ُكۡرِسيُّهُ ٱلسَّ َِ   255وُدهُۥ 

Artinya: 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 Allah meliputi langit dan bumi. Dan 

Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi 

lagi Maha Besar. 

ُسوُل بَِمآَٰ أُنِزَل إِلَ  ُق بَۡيَن َءاَمَن ٱلرَّ ئَِكتِهِۦ َوُكتُبِهِۦ َوُرُسلِهِۦ ََّل نُفَرِّ
َٰٓ ِ َوَملََٰ بِّهِۦ َوٱۡلُمۡؤِمنُوَنۚٓ ُكلٌّ َءاَمَن بِٱَّللَّ ۡيِه ِمن رَّ

ُسلِِهۚۦٓ َوقَالُوْا َسِمۡعنَا َوأََطۡعنَاَۖ ُغۡفَرانََك َربَّنَا َوإِلَۡيَك ٱۡلَمِصيُر  ن رُّ ٖد مِّ ََ ُ نَۡفسً  285أَ ا إَِّلَّ ُوۡسَعهَاۚٓ ََّل يَُكلُِّف ٱَّللَّ

ۡحِمۡل َعلَۡينَآَٰ إِۡصٗرا َكَما لَهَا َما َكَسبَۡت َوَعلَۡيهَا َما ٱۡكتََسبَۡتِۗ َربَّنَا ََّل تَُؤاِخۡذنَآَٰ إِن نَِّسينَآَٰ أَۡو أَۡخطَۡأنَاۚٓ َربَّنَا َوََّل تَ 

ۡلنَا َما ََّل  َمۡلتَهُۥ َعلَى ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبلِنَاۚٓ َربَّنَا َوََّل تَُحمِّ ۡمنَآَٰۚٓ أَنَت  ََ ََ طَاقَةَ لَنَا بِِهۖۦَ َوٱۡعُف َعنَّا َوٱۡغفِۡر لَنَا َوٱۡر

فِِريَن  َِ ٱۡلَكَٰ نَا فَٱنُصۡرنَا َعلَى ٱۡلقَۡو   286َمۡولَىَٰ

Artinya: 285. Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan 

kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. 

Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya 

dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-

bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", 

dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat". (Mereka berdoa): 

"Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali" 

286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 

hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau 

bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. 

Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah 

Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir" 

يِم  َِ ِن ٱلرَّ َمَٰ َۡ ِ ٱلرَّ   1بِۡسِم ٱَّللَّ

Artinya: 1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang. 
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  Responden tidak menjelaksan kenapa ayat ini digunakan untuk 

memelihara diri, tapi menurut responden ayat ini sudah sangat sering 

digunakan untuk memelihara diri dan ini adalah amalan rutin responden. 

Cara menggunakan ayat ini, baca ayat-ayat diatas satu kali sebelum tidur.
5
 

3. Ayat agar terlindung dari jin 

Q.S. Al-baqarah/2: 255. 

َٞۚٓ لَّهُۥ َما  َُۚٓ ََّل تَۡأُخُذهُۥ ِسنَٞة َوََّل نَۡو هَ إَِّلَّ َُِو ٱۡلَحيُّ ٱۡلقَيُّو
ُ ََّلَٰٓ إِلََٰ ا ٱلَِّذي ٱَّللَّ َُ ِت َوَما فِي ٱۡۡلَۡرِضِۗ َمن  َوَٰ َمَٰ فِي ٱلسَّ

ۡن ِعلۡ  نِِهۚۦٓ يَۡعلَُم َما بَۡيَن أَۡيِديِهۡم َوَما َخۡلفَهُۡمَۖ َوََّل يُِحيطُوَن بَِشۡيٖء مِّ ُۡ
ِ َُ ِعنَدهُٰٓۥَ إَِّلَّ بِإ ََ يَۡشفَ ِمِهٰٓۦَ إَِّلَّ بَِما َشآََٰءۚٓ َوِس

ِت َوٱۡۡلَۡرَضَۖ وَ  َوَٰ َمَٰ ۡفهُهَُماۚٓ َوَُِو ٱۡلَعلِيُّ ٱۡلَعِهيُم   ُ ََّل يَ ُكۡرِسيُّهُ ٱلسَّ َِ   255وُدهُۥ 

Artinya: 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 Allah meliputi langit dan bumi. Dan 

Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi 

lagi Maha Besar. 

  Responden tidak menjelaskan kenapa ayat ini digunakan untuk 

memelihara diri, tapi menurut responden ayat ini sudah sangat sering 

digunakan untuk memelihara diri dari jin dan ini adalah amalan rutin 

responden. Cara menggunakan ayat ini, baca ayatnya ketika bertemu 

dengan jin.
6
 

E. Hasil Wawanacara Dengan Muhammad 

                                                           
5
 Hasil wawancara dengan guru Muhammad Shaleh 26-08-2017. 
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1. Ayat agar terhindar dari kebencian 

ُۚٓ َُِو ٱلَِّذيَٰٓ أَيََّدَك بِنَۡصِرهِۦ َوبِٱۡلُمۡؤِمنِيَن  ۡسبََك ٱَّللَّ ََ ْا أَن يَۡخَدُعوَك فَإِنَّ  َوأَلََّف بَۡيَن قُلُوبِِهۡمۚٓ لَۡو  62َوإِن يُِريُدوَٰٓ

َ أَلََّف بَيۡ  ِكنَّ ٱَّللَّ آَٰ أَلَّۡفَت بَۡيَن قُلُوبِِهۡم َولََٰ ِكيٞم أَنفَۡقَت َما فِي ٱۡۡلَۡرِض َجِميٗعا مَّ ََ   63نَهُۡمۚٓ إِنَّهُۥ َعِزيٌز 

Artinya: 62. Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya 

cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu 

dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin  

63. dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). 

Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, 

niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah 

telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi 

Maha Bijaksana. 

  Responden meyakini ayat ini sepenuhnya meskipun beliau bahkan 

tidak mengetahui ayat ini terletak pada surah dan ayat berapa di dalam al-

Qur’an, beliau mendapatkan ini dari guru-guru beliau tanpa menanyakan 

mengapa dan kenapa. Cara menggunakan ayat ini, dibaca setiap hari satu 

kali. 

2. Ayat agar orang tunduk 

لُهُم بِٱۡلُغُدوِّ َوٱۡۡلََٰٓصاِل۩  ا َوِظلََٰ ِٗ ِت َوٱۡۡلَۡرِض طَۡوٗعا َوَكۡر َوَٰ َمَٰ ِْۤ يَۡسُجُدْۤ َمن فِي ٱلسَّ   15َوَّلِلَّ

15. Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan 

di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa (dan sujud pula) 

bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari 

  Menurut narsumber poin ayat ini adalah sujud sehingga ketika kita 

membaca ayat ini, orang akan tunduk. Cara menggunakan ayat ini, dibaca 

setiap hari satu kali.
7
 

 

                                                           
7
 Hasil wawancara dengan Muhammad (Amat Giok) giok 28-08-2017. 




