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ANGINA PEKTORIS (STUDI LIVING QUR’AN)  
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 Nim  : 1533300036 
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MOTTO 

 

 ,َخْيُرُكْم َمْن َتَعلَََّم اْلُقْرآَن َوَعلَََّمُه,َقاَل  -صلى اهلل عليه وسلم-َعِن النََِّبىَِّ  -رضى اهلل عنه –َعْن ُعْثَماَن 

 ) رواه البخاري (

Artinya: “Ustman bin Affan radhiyallahu ‘anhu berkata: “Bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik kalian 

adalah yang belajar al-Quran dan mengajarkannya.” Hadits riwayat 

Bukhari. 

 

 

PERSEMBAHAN KHUSUS 

 

 Kedua orangtuaku ayahanda Muhammad dan ibunda Siti.  

 Saudara-saudaraku Alpian dan Mimi, arion efendi dan emilia 

asmi, pusimaidawati dan keponakan-keponakanku.  

 Almamater UIN Raden Fatah Palembang yang aku banggakan. 
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KATA PENGANTAR 

            

 

ََا ِسَراًجا َوَقَمًرا ُمِنْيًرا  ِف اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذْي َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبْيًرا َبِصْيًرا، َتَباَرَك الَِّذْي َجَعَل ِفي السََّماِء ُبُرْوًجا َوَجَعَل ْي

ََُد َانَّ ُمَحمًَّدا  ََُد َاْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل وَأْش َيا ِإَلى اْلَحقِّ َعْبُدُه ُوَرُسوُلُه الَِّذْي َبَعَثُه ِباْلَحقِّ َبِشْيًرا َوَنِذْيًرا، َوَداِعَأْش

َُمَّ َصلِّ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم َتْسِلْيًما َكِثْيًرا  َأمَّا   ْعُد َبِبِإْذِنِه َوِسَراًجا ُمِنْيًرا  َاللَّ

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat yang diberikan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, shalawat beriringan salam 

semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tema yang penulis 

angkat dalam skripsi ini adalah “Pandangan Masyarakat Desa Terusan Terhadap 

Penggunaan QS Al-Fatihah Untuk Pengobatan Angina Pektoris (Studi Living 

Quran)”. Penulisan ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh 

gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas 

Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, 

penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, motivasi, saran, dan arahan dari 

berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Untuk My Everything. Cinta pertamaku ayahanda : Muhammad dan Bidadari 

Nyataku Ibu: Siti, Terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih yang 

senantiasa memberikan bimbingan hidup, kasih sayang, motivasi, dan doa, 

serta dukungan baik moral maupun materil yang sangat tak terhingga. Semoga 

Allah SWT sehatkan dan panjangkan umur kalian dan selalu diberikan 

kebahagiaan serta keberkahan di dunia maupun akhirat. 
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2. Untuk Saudara-Saudaraku yang terhebat. My Only One Brother and His Good 

Wife, terimakasih selama adikmu jauh dari jangkauan orangtua ada kalian 

yang selalu memberikan dukungan dan apapun itu dalam penyusunan laporan 

akhir ini. My Lovely Sista and Great Husband terima kasih banyak sekali 

karena selalu memberikan aku dukungan baik itu sebuah nasihat, dan materil. 

Kopeksokku terima kasih karena darimu aku banyak belajar betapa 

berharganya iman yang kuat. Terima kasih untuk semua My Little Angel, yang 

sangat aku sayangi, Pemi Agustina yang sudah beranjak remaja dan sekarang 

udah bisa jalan bareng, Dwi Latifa yang suka ngeselin karena ngambeknya 

namun sangat baik dan suka memelukku, Athafariz Faeza dan Fatima Az-

Zahra yang super ngegemesin yang dimana saat isat sedang bad mood kalo 

liat kalian berdua jadi good mood. Antrik, Alked, Afiksa dan Alpad yang isat 

sayangi dan isat cintai.  

3. Dr. Alfi Julizun Azwar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan 

Pemikiran Islam, yang telah membantu penulis selama kuliah di Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang. 

4. Pathur Rahman M.Ag selaku Ketua Jurusan IQT (Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir),  

selaku sekretaris jurusan, yang selalu memberikan ilmu, motivasi, arahan, dan 

saran selama masa studi. 

5. Uswatun Hasanah, M.Ag dan Anggi Wahyu Ari M.A Hum, selaku Dosen 

Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan 

bimbingan, dorongan, semangat, dan inspirasi sejak awal penyusunan hingga 

selesainya skripsi ini di tengah kesibukannya. 
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6. Halimatussa’diyah M.Ag Dan Kamaruddin S.Ag M.Hum Selaku Penguji, 

yang telah memberikan perbaikan dan arahan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan baik. Dan selaku dosen yang awal penulisan 

skripsi ini sangat banyak memberikan masukan dan arahan dalam 

penulisannya. 

7. Para dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin yang telah memfasilitasi dan 

memperlancar proses pendidikan. 

8. Masyarakat desa terusan terkhusus ke 12 respondenku. Terima kasih atas 

bantuan dan kerja sama nya. Semoga Allah SWT sehatkan kita selalu aamiin 

9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir  

angkatan 2015, terkhusus ”Mbak Julia, Yang Zeb, Mbak Dira, Aul, Yik, Cek 

Lidia, Cek Iis” pokok nya satu kelas IQT.2 terima kasih telah berbagi ilmu, 

kebersamaan, dan segala bantuannya. terima kasih juga untuk Anjar Febrianti 

teman ospekku yang sampai saat ini kita akan selalu baik.   

10. Mbakku sekaligus sahabatku Julia Anggraini yang dari awal pengerjaan 

skripsi yang kita sebut skripsweet ini sampai akhirnya kita menyelesaian 

bersama amanah orangtua tugas masa depan ini terima kasih atas bantuannya 

semangatnya dan selalu menganggu ketenanganku lewat chat WA untuk 

mengingatkan harus cepat wisudah. Dan juga terima kasih untuk sahabatku 

Zebrina Rizki dan Mbak Dira atas kebersamaan dan keceriaan kita. 

 

 



ix 
 

11. Sahabat NURHYDS ku sahabat keciku (Nia Audina yang sangat baik dan 

tulus sahabat berojolku dari umur 6 tahun bersama sampai saat ini, Uswatun 

Ulfa yang pintar memasak dan selalu akur sama aku, riski nopianti yang 

sekarang udah pinter masak juga dan dulu waktunya banyak habis untukku, 

Rizky Wulandari dulu waktu masih gadis suka traktir makan kalau sudah 

gajian, Henti yang udah kelewat baik dan mudah nangis, Yuni Fitrinasari yang 

selalu happy sama dia, Siti Fatona yang ngeselinnya minta ampun tapi 

royalnya masyaallaah, ayuk Laras Sukma yang baik sekali dan apa adanya 

sekali, dan Meli Komalia Anggraini yang manis sekali). sudah 16 tahun 

bersama-sama walaupun sekarang terpisah karena jarak dan kesibukan. 

Terima kasih banyak untuk segala bantuan dan kebahagiaan yang saling 

selama ini sahabat terbaikku.  

12. Uul terima kasih selama aku di Palembang disegala kondisi dan situasi kamu 

selalu ada. Memberikan tumpangan rumah dikala kami pindah, rela 

menghabiskan waktumu untuk membantu kepentinganku,. Fatona jokku 

terima kasih dimana saat aku membutuhkan bantuan yang mendesak kamu ada 

dan royal. Dek Indanah terima kasih banyak sudah banyak sekali membantuku 

selama ini dan rela membuang waktu demi kepentinganku. Henti terima kasih 

sudah menemaniku dalam kuliah ini dan dek imel terima kasih banyak atas 

semangatnya.  
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13. Yunik, Bubun, dan dek Indanah terima kasih sudah menemaniku dalam 

penelitian ini. Terjun lapangan langsung. Dan banyak menghabiskan waktu 

santai kalian. 

14. Pek Delin dan Oennie my best cousin, terima kasih banyak atas keceriaan, 

berantem, dan kebersamaannya. Kalian sepupu terbaikku 

15. Sahabatku tercinta My KI4A, Seta Liana sayangku yang manja, baik, suka 

ngambek karena memang aku yang buat dia kesel dan sering kasih aku uang 

kalo aku ke pasar. Risna Wati sahabatku yang tegas, baik banget dan royal, 

Fatona yang ada di Nurhyds dan KI4A sehingga kita sering sama-sama, Septi 

Eka Trisnawati yang baik sekali, paling pinter orangnya, Cece Sari yang 

lembut, baik, suka nraktir dan cantik sekali, Cece Reni yang produktif, Windi 

yang paling muda diantara kami dan pipinya tembem, Nita ku dulu waktu 

SMA sebangku dan tidak pernah ngambek sama siapapun, Wiwik Tandean 

yang lucu, Deka yang orangnya bersih. Terima kasih untuk kalian sahabatku 

untuk do’a kalian, semangat kalian, dan kedewasaan yang tercermin dalam 

diri kalian. Semoga kita sehat dan sukses semua aamiin 

16. Terima kasih untuk yang selalu memberikan aku semangat, motivasi, bantuan 

apapun itu bentuknya. All the best for you aamiin 

17. Terima kasih untuk keluarga besarku, yang dimana selama aku jauh dari 

orangtua kalian selalu memberikan aku nasehat dan semangat untuk 

menyelesaikan perkuliahanku dengan baik  
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18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

memberikan bantuan dalam menyelesaikan studi S-1 di Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah Palembang. Dan segala kebaikannya.  

Walaupun skripsi ini telah selesai dalam pengerjaannya, namun masukan dan 

saran dari semua pihak senantiasa penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat, bagi penulis sendiri, para pembaca, yang mampu 

memberikan sumbangsih bagi dunia akademik maupun dunia lapangan. dan 

khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur’an dan tafsir dan Ilmu Hadits. Akhir kata 

penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak semoga Allah SWT 

membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan semoga selalu mendapatkan 

ridho serta keberkahan dari-Nya di dunia maupun di akhirat. Aamiin 

 

    Palembang, 03 juli 2019 

 

 DESI TRIYANAH 

      NIM: 1533300036 
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                        PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

  

 Transliterasi merupakan aspek bahasa yang penting dalam penulisan skripsi. 

Hal ini dikarenakan banyak istilah Arab, baik berupa nama orang, nama tempat, 

judul buku, nama lembaga, istilah keilmuan dan lain sebagainya, yang aslinya 

ditulis dengan huruf Arab dan harus disalin ke dalam bahasa Indonesia. Dalam 

proses transliterasi ini, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam menggunakan 

pedoman kesesuaian antara bunyi (cara pengucapan) dan penulisan ejaan latinnya. 

Ini dimaksudkan, menjaga eksistensi bunyi yang sebenarnya sebagaimana yang 

termaktub dalam Al-Qur’an dan Hadits, sekaligus untuk tidak membingungkan 

pembaca, kecuali beberapa hal sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Berikut 

pedoman transliterasi khusus huruf Arab yang dialihbahasakan ke dalam huruf 

latin. 

 

A. Konsonan 

Arab Indonesia Arab Indonesia Arab Indonesia 

 Q ق Z ز A ا

 K ك S س B ب

 L ل Sy ش T ت

 M م Sh ص Ts ث

 N ن Dh ض J ج

 W و Th ط H ح

 H ه Zh ظ Kh خ

 ’ ء ‘ ع D د

 Y ي Gh غ Dz ذ

   F ف R ر

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap (tasydiid) ditulis rangkap bila merupakan huruf asli. 

Demikian pula tasydiid karena dimasuki kata sandang ال (alif laam). 

Contoh: 

 muqaddimah  = ُمَقدَِّمة

 ad-dharuurah  = الضَُّرْوَرُة

 

C. Vokal 

1. Vokal tunggal 

 a (fathah) = ــَ

 i (kasrah) = ــِ

 u (dhammah) = ــُ

2. Mad atau vocal panjang 

 qaala قال  aa (a panjang)  = ـَا ـَى
 quuluu قولوا  ii (i panjang) = ـِْي

 qiila قيل  uu (u panjang)  = ـُْو

Nb. Khusus untuk nama orang, nama tempat, Allah dan Rasulullah, huruf mad-nya 

tidak digandakan. 
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Contoh: al-Asqalani – al-Bukhari – Allah – Rasulullah dll.            

Kalau ditulis Imam Bukhari, kata Imam juga tidak perlu dimadkan 

3. Diftong atau vocal rangkap 

 au (a dan u) = ـَْو

 ai (a dan i) = ـَْي

 

D. Kata Sandang  ال (alif laam) 

Kata sandang Arab ال (alif laam) pada awal kata Qamariyah tetap ditulis al, 

sedangkan kata sandang ال (alif laam) pada awal kata Syamsiyah tetap ditulis sesuai 

dengan huruf awalnya. Contoh: 

 as-Syams = الشَّْمس
 al-Qamar = اْلَقَمر
 ad-Dharuurah = الضَُّرْوَرة

 

E. Ta’ Maftuuhah (ت) dan Ta’ Marbuuthah (ة) 

1. Ta’ Maftuuhah yang hidup atau mendapat harakat dhammah, fathah, atau 

kasrah ditransliterasikan dengan “t”. Contoh:  َبْيُت اْلَماِل Baitul Maali 

2. Transliterasi terhadap kata yang berakhiran ta’ marbuuthah (ة) dilakukan 

dengan dua bentuk sesuai dengan fungsinya sebagai shifah (modifier) atau idhaafah 

(genitife). Untuk kata yang berakhiran ta’ marbuuthah (ة) yang berfungsi sebagai 

mudhaaf atau berfungsi sebagai mudhaaf ilaih, maka “ة” ditransliterasikan dengan 

“h”. sementara yang berfungsi sebagai mudhaaf, maka “ة” ditrasliterasikan dengan 

“t”. Contoh: 

 Thariiqah :   َطِرْيَقة
 al-Jaami’atu al-Islaamiyyah :  اْلَجاِمَعُة اْلِإسَلاِميَّة
 WihdatulMuslimiin :  ِوْحَدُة اْلُمْسِلِمْين

 

F. Ya an-Nisbah ditulis dengan huruf “y” dua kali. Contoh: 

 al-Umawiyyah  = اْلُأَمِويَّة

Kecuali yang sudah baku dalam bahasa Indonesia, seperti Qadariah, maka ditulis 

dengan akhiran “ah”. 

 

G. Khusus untuk nama orang yang memakai kata اهلل dan  الدِّْين ditulis bersambung 

dan tidak perlu di mad-kan. 

Contoh:  Ubaidullah tetap ditulis Ubaidullah 

  Badruddin tetap ditulis Badruddin 

 

H. Penulisan kata  بن dan ابن adalah Ibn dan Ibnu. 

 

I. Huruf miring (Italic) digunakan di dalam penulisan kata-kata asing dan 

jabatan-jabatan yang menggunakan istilah dari bahasa Arab. 

 

J. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan 

permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka ditulis 



xiv 
 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. 

Contoh: 

لِّ َشْيٍء َعِلْيمواهلُل ِبُك  =  Wallahu bikulli syai’in ‘aliim 

 

SINGKATAN YANG DIGUNAKAN 

as = ‘alaihi/’alaiha/’alaihima/’alaihimas-salam 

cet. = cetakan 

H = hijriyyah 

M = masehi 

SH = sebelum hijriyyah 

Hlm = halaman 

HR. = Hadits riwayat 

j. = jilid/juz 

no. = nomor 

QS. = Al-Qur’an Surah 

ra = radhiyallahu ‘anhu/’anha/’anhuma/’anhum 

SAW = shallallahu ‘alaihiwasallam 

SWT = subhanahuwata’ala 

t.tp. = tanpa tempat terbit 

t.p. = tanpa penerbit 

t.th. = tanpa tahun 

W. = wafat 

/ = berarti atau; menunjukan perbedaan (lahir/wafat)  
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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “PANDANGAN MASYARAKAT DESA TERUSAN 

TERHADAP PENGGUNAAN QS AL-FATIHAH UNTUK PENGOBATAN 

ANGINA PEKTORIS (Studi Living Quran)”  

Senada dengan hal tersebut Al-Fatihah memiliki perannya sebagai syifa’ 

kepada manusia. QS.Al-Fatihah digunakan sebagai alternatif pengobatan di Desa 

Terusan. Hal ini sudah terbukti banyak masyarakat yang sembuh mengobati 

penyakit Angina Pektoris atau serangan jantung dengan menggunakan alternatif 

ayat-ayat Allah SWT yang tersebut. Dengan bahan-bahan alami yang tentunya 

mudah sekali ditemukan. Untuk mendapatkan hasil yang sempurna penulis melihat 

bagaimana penafsiran dari salah satu ulama dizaman klasik yaitu Tafsir Ibnu Katsir, 

dizaman modern yaitu Tafsir Al-Mizan dan zaman sekarang atau kontemporer yaitu 

Tafsir Al-Mishbah.  

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman 

masyrakat Desa Terusan terhadap QS.Al-Fatihah, dan Bagaimana kolerasi antara 

kesembuhan dari penyakit Angina Pektoris dengan QS.Al-Fatihah.  

Jenis penelitian ini adalah (Living Qur’an) dengan menggunakan metode 

kualitatif, maka data yang terkumpul melalui Studi Lapangan dilakukan dengan 

wawancara yang bersifat santai.  

Kesimpulan penelitian ini adalah QS.Al-Fatihah itu isinya tentang do’a 

yaitu  meminta pertolongan kepada Allah SWT untuk segala usaha dan ihktiar, 

Angina Pektoris adalah istilah ilmiah untuk nyeri dada pada penyakit jantung 

koroner, yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Pembuluh darah 

koroner adalah pembuluh darah yang memberikan aliran darah kejantung yang 

berisi oksigen dan nutrisi lain untuk sel-sel otot jantung. Dari sinilah mengapa saat 

terkena angina pektoris pasien merasakan sakit yang amat di dada sehingga sangat 

sulit sekali untuk bernafas. Sehingga oksigen tidak bisa bekerja dengan baik. Saat 

diobati dengan alternatif ini sakit di dada terasa hilang dan sembuh. Begitulah atas 

izin Allah SWT bisa sembuh dari sini bahwa memang benar masyarakat atau pasien 

yang mengeluhkan bahwa dirinya sedang kesakitan terkena angina pektoris dapat 

disembuhkan dengan QS.Al-Fatihah. Dimana mereka mengutarakan bahwa 

pengobatan alternatif ini adalah selain pertolongan pertama karena dekat rumah, 

mereka lebih mempercayai untuk berobat menggunakan alterntif ini dari pada ke 

rumah sakit. Penyakit ini adalah penyakit dalam yang di mana harus disembuhkan 

dengan cara menyembuhkan rasa sakit di dada dengan diurut menggunakan QS.Al-

Fatihah. Bukan dengan tim medis, karena Kalau dibawa ke rumah sakit tim medis 

tidak bisa menyembuhkan rasa sakit di dada. Mereka hanya memeriksa biasa saja. 

 

 

KATA KUNCI : QS Al-Fatihah dan Angina Pektoris 
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