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BAB 4 

ANALISIS KOMPERATIF DAN REALISASINYA DALAM KEHIDUPAN 

4.1 Komperatif Akinnah dan Waqr dalam Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Azhar dan 

Realisasinya dalam Kehidupan  

Dalam analisis penulis diantara Ibnu Katsir dan Hamka terdapat perbedaan 

dalam memahami dua kata yaitu al-akinnah dan al-waqr dimana Ibnu Katsir 

memahami akinnah yaitu hati yang tertutup dalam konteks al-Qur‟an yang 

berkaitan dengan orang-orang kafir, sedangkan Hamka memahami akinnah adalah 

penutup pada hati dalam konteks kebenaran. Begitu juga dengan al-waqr Ibnu 

Katsir dan Hamka memahaminya secara berbeda, yaitu Ibnu Katsir memahami 

waqr adalah telinga yang tersumbat dalam konteks al-Qur‟an dan sesuatu yang 

bermanfaat yang dapat memberikan petunjuk, sedangkan Hamka memahami waqr 

adalah telinga yang tersumbat dalam konteks kebenaran. Namun ada sedikit 

persamaan diantara keduanya, dalam memahami kata waqr yaitu pada QS. 

Fushilat ayat 5 dalam ayat ini Ibnu Katsir dan Hamka sama-sama memahami waqr 

adalah telinga yang tersumbat atau terhalangi dari mendengar al-Qur‟an. 

Dapat kita lihat dari pemahaman antara Ibnu Katsir dan Hamka bahwa dalam 

memahami dua kata yaitu akinnah dan waqr, Ibnu Katsir konteksnya lebih khusus 

yaitu al-Qur‟an, sedangkan Hamka konteks nya lebih umum yaitu kebenaran. 

Maka dapat kita kaitkan pemahaman Ibnu Katsir dan Hamka dalam kehidupan 

sekarang dimana banyak orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran al-Qur‟an 

namun dengan nyata menolaknya. 

Dalam hal ini penulis mengambil contoh seorang tokoh liberal dari indonesia 

yaitu Ulil Abshar Abdalla  yang mana dalam artikelnya yang berjudul doktrin-

doktrin yang kurang perlu dalam Islam ia mengemukakan pendapat nya bahwa, 

“saya hanya ingin menganjurkan suatu corak keberagamaan yang rendah hati, 

yang tidak arogan dengan mengemukakan kleim-kleim yang berelebihan tentang 

agama. Jika Islam mengajarkan etika “tawadhu‟”, atau rendah hati maka etika itu 
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pertama-tama harus diterapkan pada Islam sendiri, mengaku bahwa agama yang 

paling benar adalah Islam jelas menyalahi etika tawadhu‟ itu”.
84

 Dan ia juga 

mengatakan :“Banyak hal dalam agama yang jika dibuang sebetulnya tidak 

mengganggu sedikitpun watak dasar agama itu. Oleh para pemeluk agama, banyak 

ditambahkan hal baruterhadap esensi agama itu, sekedar untuk menjaga aura 

agama itu agar tampak “angker” dan menakutkan di mata pemeluknya. Saya akan 

mengambil contoh islam.”
85

 

Dengan pemikirannya ini Ulil Abshar Abdalla dengan beraninya telah 

menyingkap hakekat dirinya yang sombong dan arogan. Dengan pengakuannya 

sendiri yang ingin „membuang ajaran agama‟ dengan menamainya dengan istilah 

„corak keberagamaan yang rendah hati‟. Jadi, apakah membuang ajaran Islam 

adalah kerendahan hati. Sungguh seoang muslim yang masih sehat akalnya tentu 

akan megatakan bahwa tindakan mengobok-obok dan membuang isi ajaran Islam 

adalah sifat menolak kebenaran dan ekspresi dari perasaan lebih hebat dan sikap 

arogan yang sangat keterlaluan. Semua umat islam sudah sepakat bahwa hanya 

Islam agama yang benar dan diridhai oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah 

berfirman: 

         86  

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.” 

Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna Islam di dalam ayat ini adalah 

mengikuti ajaran rasul Allah yang diutus kepada mereka di setiap masa sampai 

ditutupnya risalah dengan pengutusan Muhammad SAW yang menutup semua 

jalan menuju Allah kecuali satu jalan yang dibentangkan oleh Muhammad SAW. 
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Agustus 2019 

85
 Ibid. 

86
 QS. Ali Imran/3: 19 

http://islamlib.com/gagasan/doktrin-doktrin-yang-kurang-perlu-dalam-islam/


48 
 

 
 

Oleh sebab itu orang-orang yang sesudah diutusnya Muhammad SAW yang 

menghadap Allah dalam keadaan menganut agama selain syari‟at beliau maka 

tidak akan diterima.
87

 

Maka dimanakah letak ketawadhu‟an orang yang mengatakan, “mengaku 

bahwa agama yang paling benar adalah Islam jelas menyalahi etika tawadhu‟ itu.” 

Bahkan perkataannya ini adalah sikap arogan dan penentangan yang jelas terhadap 

kebenaran isi al-Qur‟an. Dan itu artinya ia telah berani menyombongkan dirinya di 

hadapan Allah SWT yang menurunkan al-Qur‟an.  

4.2 Hakikat kebenaran dalam islam 

Secara etimologi lafadz “H}aqq” memiliki beberapa arti: pertama, ketetapan 

dan kepastian, sebagaimana disebutkan dalam QS. Yasin: 7 : 

              88    

“Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap 

kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman.” 

Kedua, Menetapkan, menjelaskan dan Kebenaran (Islam) sebagaimana 

dalam QS. Al-Anfal: 8 : 

                     89   

“agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil 

(syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.” 
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Ketiga, Kewajiban, yaitu terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 241 : 

                90   

“kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 

suaminya) mut'ah91 menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-

orang yang bertakwa.” 

Keempat, Kebenaran yaitu lawan dari bathil, seperti dalam QS. Yunus: 35 : 

                             

                        

92   

“Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki 

kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". 

Maka Apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak 

diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi 

petunjuk? mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil 

keputusan?” 

Kelima, Bagian tertentu, seperti disebutkan dalam QS. Al-Ma‟aarij: 24-25 : 

                    93   

                                                             
90

 QS. Al-Baqarah/2: 241 

91
 Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya 

sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. 
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“dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi 

orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang 

tidak mau meminta)” 

Berikut ini adalah standarisasi kebenaran dalam Islam, sesuai dengan apa 

yang diamalkan dan dipraktekkan oleh generasi terbaik umat ini; yang selanjutnya 

diikuti oleh para Ulama terkemuka pada setiap generasi mereka:
94

 

1. Berpegang Kepada Al-Qur‟an.  

Meyakininya sebagai wahyu yang mutlak kebenarannya. Maka segala 

pendapat dan pandangan yang bertentangan dan bersebrangan dengan 

kebenaran al-Qur‟an dinyatakan sesat dan bathil secara mutlak. 

ٍىََعهَىَغَََلَالََ َُيتََكهِّ ٍىََعهَىَاْنِكتَاِبََوانسَّنَِّةَفَُهَىَاْنَحدَُّانَِّذْيٌََِجُة,ََوُكمُّ َُيتََكهِّ َ:َُكمُّ ًُّ ٍِْرَأَْصِمَانشَّافِِع

َِكتَاٍبََوََلَُسنٍَّةَفَُهَىَهَذٌََاٌنَ)أخرجهَانبٍهمًَفًَينالةَاَلياوَانشافعً(

Imam Syafi‟i berkata: “Setiap orang yang berbicara berdasarkan al-Qur‟an 

dan Sunnah, maka (ucapan) itu adalah ketentuan yang wajib diikuti. Dan setiap 

orang yang berbicara tidak berlandaskan kepada al-Qur‟an dan Sunnah, maka 

(ucapannya) itu adalah kebingungan”  

2. Berpegang pada sunnah. 

Sunnah adalah sejoli al-Qur‟an; kedua-duanya adalah wahyu yang wajib kita 

ikuti, sebagaimana firman Allah SWT: 

                       95   

“Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa 

nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan 

(kepadanya). yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.” 
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95
 QS. An-Najm/53: 3-5 

http://almaanhaj.or.id/3439-standarisasi-kebenaran-dalam-islam.html


51 
 

 
 

                               

    96   

“Seandainya Dia (Muhammad) Mengadakan sebagian Perkataan atas 

(nama) Kami, niscaya benar-benar Kami pegang Dia pada tangan kanannya, 

kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.” 

Dua ayat diatas menjelaskan kepada kita tentang kevalidan sunnah sebagai 

hujjah dalam agama islam. Oleh sebab itu Allah SWT., mewajibkan kita 

berpegang teguh kepada sunnah. 

3. Memahami al-Qur‟an dan Sunnah merujuk kepada pemahaman para sahabat. 

Dalil yang mewajibkan kita untuk merujukdalam memahami kitab dan 

sunnah sesuai dengan pemahaman salafus shaleh, adalah sebagai berikut: 

                     

                      

          97   

“orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari 

golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan 

baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah 

menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya 

selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.” 

4. Berpegang kepada Ijma‟. 

Sebuah pendapat dan pemahaman tidak boleh bertentangan dengan ijma‟ 

para Ulama. Ijma‟ adalah kesepakatan para Ulama dalam satu masa terhadap 
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sebuah hukum. Sumber ijma‟ adalah al-Qur‟an dan Sunnah. Terjadinya ijma‟ 

karena begitu banyak dalil dan penjelasan persoalan tersebut dalam agama ini. 

Tidak ada lagi keraguan tentang hal tersebut. Sehingga semua orang yang berilmu 

bersepakat dalam hal tersebut. Ini menunjukkan tentang kevalidannya untuk 

dijadikan hujjah. Karena tidak ada perbedaan dalam menetapkannya. Seperti ijma‟ 

tentang bahwa al-Qur‟an terjaga keasliannya dan kemurniannya sampai hari 

kiamat. Bila ada orang yang melanggar kesepakatan ijma‟ maka ia telah bertolak 

belakang dengan banyak dalil dan banyak Ulama.  

Oleh sebab itu Imam Syafi‟i menyebutkan tentang hujjah ijma‟ dalam al-

Qur‟an, yaitu firman Allah SWT : 

                           

               98   

“Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, 

dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia 

leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke 

dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” 

5. Bertopang kepada Qiyas yang Shahih. 

Sebaliknya tidak menyadarkan sebuah pemahaman kepada qiyah al-fashid. 

Seperti mengqiyaskan sifat Allah SWT., dengan sifat makhluk, mengqiyaskan 

alam barzakh dengan alam dunia, mengqiyaskan kejadian-kejadian hari kiamat 

dengan kejadian didunia ini. 
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4.3 Kelompok yang menolak kebenaran 

Berikut adalah kelompok yang menolak kebenaran:  

1. Orang Kafir  

Secara etimologi, term kafir berasal dari kafara – yakfuru – kufran. Kata 

tersebut memiliki berbagai macam makna, antara lain: naqidh al-Iman, yaitu 

antonim dari iman atau tidak beriman kepada Allah SWT.; „ashaw wa imtana‟u, 

yaitu melakukan maksiat; naqidh as-syukr, yaitu tidak mensyukuri nikmat; al-

Juhud wa as-Satr, yaitu menutupi hati; mu‟anadah, yaitu melakukan 

pembangkangan dan perlawanan; dan nifaq, yaitu kemunafikan.
99

 

Secara terminologi kafir adalah orang yang menentang dan menolak 

kebenaran dari Allah SWT., yang disampaikan oleh Rasul-Nya atau secara singkat 

kafir adalah kebalikan dari iman. Dari segi aqidah kafir berarti kehilangan iman, 

yang berarti pula kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam diri manusia.
100

 

Menutupi pengetahuan tentang kebenaran adalah kufur, yaitu mengingkari 

kenyataan. Jika seseorang memiliki pengetahuan kebenaran, namun ia tidak mau 

bertindak sesuai dengannya, maka dia akan berada dalam api neraka, baik di dunia 

maupun di akhirat nanti. Perintah Allah SWT., adalah bahwa seseorang harus 

menceburkan diri dalam kelompok penyembah Tuhan, yaitu orang-orang yang 

membersihkan diri dan mencari kebenaran. Supaya dapat terjaga dari tidurnya, 

seseorang harus mengikuti pola yang telah dilakukan oleh para penyembah Tuhan 

yang sudah terkait dengan realitas dan orang-orang terdahulu.
101

 

Kaum musyrikin Mekah pada hakikatnya mengetahui kebenaran Nabi 

Muhammad SAW., dan ajaran-ajarannya, tetapi mereka mengingkarinya karena 
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faktor-faktor lain, seperti keangkuhan, rasa superioritas, takut kehilangan harta dan 

kedudukan.
102

 

Adapun tipe kepribadian orang kafir adalah suka putus asa, tidak menikmati 

kedamaian dan ketentraman dalam kehidupannya. Citra kepribadian orang kafir 

seperti yang digariskan al-Qur‟an ialah bahwa mereka tidak percaya pada Rukun 

Iman yang selama ini menjadi pedoman keyakinan umat islam. Mereka tidak mau 

mendengar dan berpikir tentang kebenaran yang diyakini kaum Muslim. Mereka 

sering tidak setia kepada janji, bersikap sombong, suka dengki, cenderung 

memusuhi orang-orang beriman. Mereka suka kehidupan hedonis, kehidupan yang 

serba berlandaskan materialistis. Tujuan hidup mereka hanya kesuksesan duniawi, 

sehingga sering kali berakibat ketidak-seimbangan pada kepribadian. Mereka pun 

tertutup pada pengetahuan ketauhidan. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 6 dan 

7: 

                         

                      103   

“Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri 

peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. 

Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka 

ditutup. dan bagi mereka siksa yang Amat berat.” 

Yang dimaksud kafir adalah tertutup atau menolak kebenaran, meskipun ia 

mungkin melihatnya, tetapi tidak tergerak hatinya untuk melihat kebenaran. 

Dengan demikian, kepribadian orang kafir dapat dinisbahkan kepada siapapun 

sepanjang ia menolak kebenaran Ilahi, dan menolak ketauhidan. 
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2. Orang Munafik 

Kata munafik adalah isim fa‟il yang berasal dari َ ََ–نَافََك ََ–ٌُنَافُِك َوُينَافَمَةَ–نِفَاَق  

berarti buat-buat atau pura-pura dan kata masdarnya pula berarti nifaq berarti 

kepura-puraan yaitu keluar dari keimanan secara diam-diam.  

Kemunafikan dan bahasa Arab disebut al-Nifaq, sering diartikan dengan 

„pengakuan dengan lidah dan pengingkaran dengan hati‟. Menurut Thabathaba‟i, 

bahwa nifaq secara lisan menyatakan iman, tetapi hati menyatakaan keingkaran.
104

 

Pengertian munafik secara istilah menurut syari‟at islam, munafik adalah 

orang yang menampakkan sesuatu yang sejalan dengan kebenaran di depan orang 

banyak, padahal kondisi bathinnya atau perbuatan yang sebenarnya tidak 

demikian. Kepercayaan atau perbuatannya itu disebut nifaq.
105

 

Kemunafikan dimasukkan dalam kategori kufr karena pada hakikatnya, 

perilaku nifaq adalah kekafiran yang terselubung. Orang-orang munafik pada 

dasarnya, adalah mereka ingkar kepada Allah, kepada Rasul-Nya dan ajaran-ajaran 

yang dibawa rasul itu, kendati pun secara lahir mereka memakai baju mukmin.
106

 

Kaum munafik selalu mencari pembenaran. Mereka tidak pernah mau 

melawan sifat-sifat buruk dan belenggu dalam dirinya. Sifat utama seorang 

munafik adalah selalu menghindar dari ide sentral tentang ketundukan dan 

keimanan kepada Allah. Untuk menghindari ini, mereka mengaku beriman kepada 

Allah dan hari akhirat, meskipun sebenarnya mereka menolaknya. Mereka berfikir 

dengan melakukan hal itu, mereka dengaan tenang dapat melarikan diri dari 

pertentangan nyata.
107
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Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah : 14 

                             

       108   

“dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka 

mengatakan: "Kami telah beriman". dan bila mereka kembali kepada syaitan-

syaitan mereka, mereka mengatakan: "Sesungguhnya Kami sependirian dengan 

kamu, Kami hanyalah berolok-olok." 

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang maksud asy-syayaathiin dalam ayat 

ini. Ibnu Abbas dan As-Suddi berkata, “Mereka adalah tokoh orang-orang kafir.” 

Al-Kalbi berkata, “Mereka adalah para pemuka kaum”. Namun lafadz asy-

syaithanah yang berarti jauh dari iman dan kebaikan mencakup semua yang telah 

disebutkan.
109

 

4.4 Kontekstualisasi Akinnah dan Waqr 

4.4.1 Keberadaan hati di tangan Allah 

ثَِني َشْهُر ْبُن َحْوَشٍب، َقاَل: قُ ْلُت أُلمِّ َسَلَمَة: يَا ُأمَّ اْلُمْؤمِ  ِننَن َما َكاَن َعْن أَِبي َكْعٍب َصاِحِب الَحرِيِر قَاَل: َحدَّ
ائِِه: يَا ُمَقلَِّب الُقُلوِب ثَ بِّْت َأْكثَ ُر ُدَعاِء َرُسوِل اهلِل َصلَّى اللَُّه َعَلْنِه َوَسلََّم ِإَذا َكاَن ِعْنَدِك؟ َقاَلْت: َكاَن َأْكثَ ُر ُدعَ 

َلى ِديِنَك؟ قَ ْلِبي َعَلى ِديِنَك َقاَلْت: فَ ُقْلُت: يَا َرُسوَل اهلِل َما أَلْكَثِر ُدَعاِئَك يَا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب ثَ بِّْت قَ ْلِبي عَ 
َفَمْن َشاَء َأَقاَم، َوَمْن َشاَء َأزَاَغ. فَ َتاَل ْصبُ َعْنِن ِمْن َأَصاِبِع اهلِل، أُ َقاَل: يَا ُأمَّ َسَلَمَة ِإنَُّه لَْنَس آَدِميٌّ ِإالَّ َوقَ ْلُبُه بَ ْنَن 

110ُمَعاٌذ }رَب ََّنا اَل ُتِزْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا{.
َ

Dari Abi Ka‟ab sahabatnya Harir berkata: menceritakan kepada saya Syahr 

bin Hawsyab, beliau berkata kepada Ummul mukminin Ummu Salamah 

radhiallahu „anha, “Wahai Ummul mukminin, doa apakah yang paling sering 

dipanjatkan Rasulullah SAW ketika beliau berada di sisimu?”. Istri Rasulullah 
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SAW itu menjawab, yang sering dibaca oleh Nabi SAW adalah, „Yaa muqallibal 

quluub tsabbit qalbii „ala diinik (Wahai Dzat yang maha membolak-balikkan hati, 

teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu)‟. Ummu Salamah pernah bertanya pada 

Rasulullah, “Wahai Rasulullah kenapa engkau lebih sering berdo‟a dengan do‟a 

„Yaa muqallibal quluub tsabbit qalbii „ala diinik (Wahai Dzat yang maha 

membolak-balikkan hati‟.” Nabi SAW seraya menjawab, “Wahai Ummu Salamah, 

yang namanya hati manusia selalu berada diantara jari-jemari Allah. Siapa saja 

yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguha dalam iman. Namun 

siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya.” Mu‟adz yang 

meriwayakan hadits ini, lalu membacakan ayat, 
 Ya“ رَب ََّنا اَل ُتِزْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا111

Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan 

sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami”.  

Ya, hati seorang hamba ada diantara dua “Jemari Ar-Rahman” yang 

bergerak sesuai kehendak-Nya. Sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW: 

ِإنَّ قُ ُلوَب بَِني »َوَسلََّم، يَ ُقوُل: َعْبَد اهلِل ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، يَ ُقوُل: أَنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْنِه  َعنِ 
ثُمَّ قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ « آَدَم ُكلََّها بَ ْنَن ِإْصبَ َعْنِن ِمْن َأَصاِبِع الرَّْحَمِن، َكَقْلٍب َواِحٍد، ُيَصرُِّفُه َحْنُث َيَشاءُ 

 112«ا َعَلى طَاَعِتكَ اللُهمَّ ُمَصرَِّف اْلُقُلوِب َصرِّْف قُ ُلوبَ نَ »َعَلْنِه َوَسلََّم: 
Dari Abdullah bin „Amr bin „Ash, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah 

SAW mengatakan: “Sesungguhnya hati-hati bani Adam seluruhnya berada 

diantara dua jemari Ar-Rahman laksana satu hati ia bolak-balik hati tersebut 

sekehendak-Nya.” Kemudia Rasulullah SAW berdo‟a : “Ya Allah Dzat yang 

membolak-balikkan hati palingkanlah hatiku untuk mentaati-Mu.” 

Rasa khawatir Rasulullah SAW tentang perubahan yang rawan mengancam 

keimanan kita bahkan dituangkan dalam ungkapan yang lebih dalam. Hingga 

seperti air yang bergejolak karena panas mendidih.
113

 

Hadits-hadits ini tidak mengecualikan jenis manusia shalih atau tidak shalih, 

baik atau tidak baik, da‟I atau bukan da‟i. tapi mencakup keseluruhan mukmin, 

termasuk kategori orang-orang shalih dan baik. Bahkan Rasulullah SAW. Orang-

orang shalih bisa terbalik hatinya berpaling dari ketaatan dan menjauh dari 
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hidayah. Orang-orang yang rusak, bahkan kufur, tidak beriman pun bisa terbalik 

hatinya menjadi beriman dan menjadi ahli tha‟ah lalu menempuh jalan orang-

orang bertaqwa yang diridhai Allah.
114

 

Tafakkur tentang kondisi keimanan kita menjadi pelajaran besar 

sebagaimana dijelaskan oleh Rasululllah SAW menjadi penting penting dan 

bahkan termasuk tradisi orang-orang shalih. Merenungkan dan mengkhawatirkan 

kondisi keimanan adalah kebiasaan orang-orang yang berpikir jauh ke depan. 

Mengevaluasi bagaimana keadaan iman dalam hati, bagaimana status keimanan, 

bagaimana cermin iman, itulah sifat yang mengharumkan hati orang-orang 

bertaqwa. Bagaimana tidak, sebab akhir-akhir kehidupan itu tidak ada yang tahu. 

Semua kondisi masa depan itu tertutup. Dan Allah Maha Kuasa atas segala hal.
115

 

4.4.2 Gangguan Jin pada telinga 

Adapun gangguan jin terhadap telinga manusia adalah jin itu mengencingi 

telinga seseorang ketika ia tidur yang membuat orang tersebut lalai dari sholat 

subuh, dapat dilihat dari hadits Rasulullah berikut: 

َلًة َحتَّى َأْصَبَح،  َذاَك رَُجٌل »َقاَل: َعْن َعْبِد اهلِل، َقاَل: ذُِكَر ِعْنَد َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْنِه َوَسلََّم رَُجٌل نَاَم لَن ْ
ْنطَا 116«ِفي ُأذُنِهِ »، َأْو َقاَل: «ُن ِفي ُأُذنَ ْنهِ بَاَل الشَّ

َ

Dari Abdullah bin Mas‟ud, beliau pernah berkata, “Di hadapan Nabi SAW 

disebutkan tentang seorang laki-laki yang tidur semalaman sampai datang pagi. 

Rasulullah SAW bersabda: Laki-laki itu telah dikencingi oleh syaithan pada kedua 

teliganya -dalam riwayat lain: di telinganya-”  

Syaithan kencing pada kedua telinga nya: para ulama‟ berbeda pendapat 

tentang maknanya. Ibn Qutaibah berkata: maknanya adalah syaithan membuatnya 

rusak. Al-Mulhab, at-Thahawy dan yang lainnya berkata bahwa itu adalah kalimat 

isti‟arah (peminjaman kata) dan isyarat akan ketundukannya kepada syaithan, 
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syaithan berbuat sesuka hati kepadanya, dan ikatan syaithan di atas kepalanya 

sepanjang malam serta bentuk penghinaan syaithan kepadanya. Dan dikatakan 

bahwa maknanya adalah syaithan meremehkan dan mengenggapnya rendah serta 

syaithan naik ke atasnya. Seperti dikatakan kepada orang yang menganggap 

rendah orang lain dengan kalimat “ia mengencingi telinganya”. Asal dari kalimat 

itu adalah seekor binatang yang melakukannya pada seekor singa sebagai bentung 

penghinaan terhadapnya. Dan al-Haraby berkata maknanya adalah syaithan 

mengalahkan dan mencemoohnya. Al-Qadhi Iyadh berkata makananya tidak jauh 

dari seperti dzahir hadisnya. Dikhususkan telinga pada hadits itu karena telinga 

adalah panca indera dan pusat pendengaran untuk diingatkan.
117

 

4.4.3 Kiat-Kiat Istiqomah dalam kebenaran 

Yang dimaksud dengan Istiqomah adalah berpegang teguh pada ajaran 

Islam. Baik dalam hal aqidah, amal dan perilaku. Huruf sin dan ta‟ dalam kata ini 

menunjukkan makna penguatan dalam kelurusan dan ketidakmenyimpangan dari 

jalan penghambaan (kepada Allah).
118

 

Diantara ayat-ayat yang menyebutkan keutamaan istiqomah adalah firman 

Allah SWT., 

                         

            119   

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" 

kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun 

kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah 
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merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan 

Allah kepadamu".” 

Dalam ayat lain Allah berfirman: 

                   120   

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah", 

kemudian mereka tetap istiqamah  Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka 

dan mereka tiada (pula) berduka cita. 

Yang dimaksud dengan istiqomah di sini terdapat beberapa pendapat:
121

 

1. Istiqomah adalah bahwa mereka tidak menyekutukan Allah dengan 

sesuatu apapun. Artinya mereka Istiqamah di atas tauhid, sebagaimana 

yang dikatakan oleh Abu Bakr Ash Shiddiq. 

2. Istiqomah adalah jika engkau teguh di atas perintah dan larangan (Allah), 

dan tidak menyimpang sebagaimana menyimpangnya ular dalam berjalan, 

maksudnya adalah konsisten, komitmen, berkelanjutan dalam 

menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Sebagaimana dikatakan 

oleh Umar bin Khattab. 

3. Istiqomah adalah menunaikan kewajiban-kewajiban. Sebagaimana 

dikatakan oleh Ali bin Abu Thalib. 

4. Istiqomah adalah teguh di atas kecintaan dan penghambaan pada-Nya, 

sehingga mereka tidak berpaling dari-Nya ke kiri maupun ke kanan. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. 

5. Istiqomah itu adalah melazimi jalan ketaatan kepada Allah SWT.  

sebagaimana yang dikatakan oleh Imam an-Nawawi. 

6. Istiqomah adalah sebuah kata yang mencakup seluruh bagian agama. Ia 

adalah berdiri memenuhi janji di hadapan Allah dengan sebenar-benarnya. 
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Dan ia berkaitan dengan perkataan, perbuatan, perilaku dan niat. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim az-Zauji. 

Kiat-kiat agar tetap istiqomah dalam kebenaran: 

1. Memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat dengan baik dan 

benar. 

Allah SWT., berfirman: 

                        

               
122

   

“Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan Ucapan yang 

teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-

orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.” 

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya al-Qur‟an al-Azhim yakni, “Allah 

meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh…” dijelaskan 

dalam hadits berikut. 

 َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْنِه َوَسلََّم َقاَل: " الُمْسِلُم ِإَذا ُسِئَل ِفي الَقْبِر: َيْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ َعِن البَ َراِء ْبِن َعاِزٍب: َأنَّ 
ًدا َرُسوُل اللَِّه "، َفَذِلَك قَ ْوُلُه: }يُ ثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِالَقْوِل الثَّاِبِت فِ  نْ َنا َوِفي ي االلَُّه َوَأنَّ ُمَحمَّ لَحَناِة الدُّ

 123[72اآلِخَرِة{ ]إبراهنم: 
“Dari al Bara‟i bin „Azib: sesungguhnya Rasulullah SAW., telah berkata: 

jika seorang muslim ditanya di dalam kubur, lalu ia berikrar bahwa tidak ada 

sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan 

Allah, maka inilah tafsir ayat: “Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang 

beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.” 

Qotadah as Sadusi mengatakan, “Yang dimaksud Allah meneguhkan orang 

beriman di dunia adalah dengan meneguhkan mereka dalam kebaikan dan amalan 
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sholih. Sedangkan di akhirat, mereka akan diteguhkan di kubur (ketika menjawab 

pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir)” perkataan Qotadah diriwayatkan dari 

ulama salaf lainnya.
124

 

2. Mengkaji Al-Qur‟an dengan menghayati dan merenungkannya. 

Allah mengatakan bahwa Al-Qur‟an dapat meneguhkan hati orang-orang 

beriman dan al-Qur‟an adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebagaimana 

dalam Firman Allah SWT: 

                           

   125   

Katakanlah: "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al Quran itu dari Tuhanmu 

dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan 

menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri 

(kepada Allah)". 

Oleh karena itu, al-Qur‟an diturunkan secara berangsur-angsur untuk 

meneguhkan hati Rasulullah SAW sebagaimana terdapat dalam ayat, 

                       

         126   

“Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Quran itu tidak 

diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; demikianlan  supaya Kami perkuat 

hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar).” 

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah SWT menurunkan al-

Qur‟an secara berangsur-angsur selama 23 tahun sesuai dengan kejadian dan 
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peristiwa serta hukum-hukum yang dibutuhkan agar memantapkan hati-hati orang 

beriman dengannya.
127

 

3. Iltizam (konsekuen) dalam menjalankan syari‟at Allah 

َMaksudnya disini adalah seseorang dituntunkan untuk konsekuen dalam 

menjalankan syari‟at atau dalam beramal dan tidak putus di tengah jalan. Karena 

konsekuen dalam beramal lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang sesekali 

saja dilakukan. sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadit: 

، «َأَحبُّ اأْلَْعَماِل ِإَلى اهلِل تَ َعاَلى َأْدَوُمَها، َوِإْن َقلَّ »َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْنِه َوَسلََّم: 

 128 ِت اْلَعَمَل َلِزَمْتهُ َقاَل: وََكاَنْت َعاِئَشُة ِإَذا َعِملَ 

“Dari „Aisyah ra, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

“amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta‟ala adalah amalan yang kontinu wala 

itu sedikit.” Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras 

untuk merutinkannya.” 

Imam An-Nawawi mengatakan, “ketahuilah bahwa amalan yang sedikit 

namun konsekuen dilakukan, itu lebih baik dari amalan yang banyak namun cuma 
sesekali saja dilakukan. Ingatlah bahwa amalan yang rutin dilakukan akan 

melanggengkan amalan ketaatan, dzikir, pendekatan diri kepada Allah, niat dan 

keikhlasan dalam beramal, juga akan membuat amalan tersebut diterima oleh 

Allah SWT. amlan sedikit namun konsekuen dilakukan akan memberikan 

ganjaran yang besar dan berlipat dibandingkan dengan amalan yang sedikit namun 

hanya sesekali saja dilakukan.
129

 

4. Memperbanyak do‟a agar diberi  keistiqomahan. 

Diantara  sifat-sifat orang beriman adalah selalu memohon dan berdo‟a 

kepada Allah agar diberi keteguhan diatas kebenaran. Dalam al-Qur‟an Allah 

Ta‟ala memuji orang-orang beriman yang selalu berdo‟a kepada-Nya untuk 

meminta keteguhan iman ketika menghadapi ujian. Allah SWT berfirman: 
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130   

“Dan berapa banyaknya Nabi yang berperang bersama-sama mereka 

sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. mereka tidak menjadi lemah 

karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak 

(pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak 

ada doa mereka selain ucapan: "Ya Tuhan Kami, ampunilah dosa-dosa Kami dan 

tindakan-tindakan Kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan 

tetapkanlah pendirian Kami, dan tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir". 

Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang 

baik di akhirat. dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.” 

Do‟a yang paling sering dipanjatkan Nabi SAW adalah. 

 يَا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب ثَ بِّْت قَ ْلِبي َعَلى ِديِنكَ 

“Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas 

agama-Mu.” 

4.5 Analisis penggandengan istilah akinnah dan waqr 

Alasan kenapa dalam empat ayat yang penulis teliti, hati selalu 

disandingkan dengan telinga, mengapa tidak dengan indera yang lain seperti 

penglihatan. Karena disetiap ayat konteks nya tentang seruan dan pembacaan al-

Qur‟an yang mana sangat cocok dikaitkan dengan telinga sebagai indera 

pendengaran. Dan karena telinga sebagai alat pendengaran lebih dahulu berfungsi 

dari pada penglihatan. Yang dipahami dari informasi al-Qur‟an. Dan ternyata 

indera pendengaran juga yang paling akhir berfungsi, sehingga ketika sakaratul 
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maut, manusia dianjurkan untuk ditalqinkan, yang artinya diajari, diingatkan serta 

dituntun mengucapkan kalimat thayyibah. 

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa indera pendengaran 

adalah indera manusia yang pertama kali berfungsi dan juga sekaligus terakhir.
131
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