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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur’an adalah kitabullah yang dijadikan pedoman oleh umat manusia

dalam kehidupannya. Al-Qur’an diturunkan dalam bentuk global dan umum yang

perlu penjelasan dan penjabaran. Oleh karena itu tafsir menduduki tempat yang tinggi

didalam upaya memahami Al-Qur’an sebagai pedoman hidup.1

Al-Qur’an diturunkan Allah bukan hanya sekedar dokumen historis atau

pedoman hidup dan tuntunan spiritual bagi umat manusia tetapi juga mitra dialog.2

Dari ayat-ayatnya terkandung dialog langsung dengan pembacanya agar menuntun,

memperhatikan, merenungkan dan menekuni kandungannya, kemudian menarik

sebagai pelajaran untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu melaksanakan

perintah dan menjauhi larangan-Nya.3

Di antara kandungan Al-Qur’an adalah perintah untuk mengimani kepada

makhluk yang ghaib yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat dirasakan oleh

panca indera, yaitu jin, setan dan malaikat.4

1 Ahmad Mosthafa Adnan, Problematika Menafsirkan Al-Qur’an, (Semarang: CV. Toha
Putra,1993), Cet. I, hlm. 19

2 M. Nastur Arsyad, Seputar Al-Qur’an, Hadits dan Ilmu, (Bandung: Al-Bayan, 1992),
hlm.13

3 Ahmad Mosthafa Adnan, op. cit., hlm. 9
4 Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, Al-Islam I, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,

1998), hlm. 196
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Jin, setan dan malaikat merupakan makhluk halus yang hidup di alam ghaib.

Di mana sumber pengetahuan manusia tentang makhluk-makhluk ghaib itu adalah

petunjuk dari Allah melalui para Rasul-Nya, oleh karena itu dasar yang pertama bagi

usaha dalam mempelajari makhluk-makhluk ghaib itu adalah percaya kepada Allah

dan Rasul-Nya.5

Keimanan kepada makhluk-makhluk ghaib akan menimbulkan kewaspadaan

dan kehati-hatian yang tinggi, walaupun tidak ada manusia lain yang menyaksikan

karena malaikat petugas Allah yang setia, selalu mencatat dan merekam setiap amal

perbuatan manusia serta iblis dan setan selalu pula berusaha menjerumuskan manusia

kepada keinginannya dan kekafiran.

Di antara makhluk ghaib yang penting untuk dikaji adalah malaikat. Bukan

saja karena makhluk ini secara khusus disebut sebagai salah satu dari rangkaian rukun

iman, tetapi juga kerena malaikat memiliki keterlibatan dengan seluruh manusia tanpa

kecuali, taat atau durhaka, sejak lahir hingga wafat, bahkan hingga kehidupan di

akhirat kelak.6

Kata malaikat adalah bentuk jamak dari kata malak yang berarti menguasai.

Hal ini memberikan pengertian bahwa malaikat adalah makhluk yang mempunyai

tugas untuk menguasai alam dalam arti fisik. Sebagian ulama berpendapat bahwa kata

5 H.S. Zuardin Azzaino, Aqidah Ilahiah Ilmiah, (Jakarta: Pustaka Hidayah,1991), Cet. II,
hlm.102

6 Muhammad. Quraish Shihab, Yang Tersembunyi, Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam
AlQur’an As-Sunnah serta wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini, (Jakarta: Lentera
hati, 2002), hlm. 317
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malak adalah derivasi dari kata alaka atau ma’lakah yang mempunyai arti

“mengutus” atau “perutusan/risalah”. Pengertian ini menunjukan bahwa tugas rohani

malaikat adalah sebagai perantara (perutusan) antara Allah dan manusia. Sebagian

ulama lain mengatakan bahwa kata malak adalah kata yang terbentuk dari akar kata

(adat khat Arab) la a ka yang berarti menyempaikan sesuatu. Malak/malaikat adalah

makhluk yang bertugas menyampaikan sesuatu dari Allah SWT kepada makhluk.7

Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman yang wajib

diimani oleh setiap mukmin. Meyakini bahwa para malaikat adalah hamba-hamba

Allah yang dimuliakan. Mereka tidak pernah melakukan kemaksiatan

(membangkang) kepada Allah dalam segala perintah yang diberikan kepada mereka,

dan selalu melaksanakan segala perintah-Nya dan bahwasanya mereka adalah

perantara-perantara yang menghubungkan antara Allah dengan para Rasul yang

diutusnya kepada manusia.8

Persepsi mengenai eksistensi malaikat sampai saat ini belum begitu jelas.

Meski fisiknya tidak bisa dilihat dengan pancaindra kita, kita barangkali hanya bisa

‘yakin’ dan mengakui keberadaannya. Kalau tidak ada keyakinan dalam hati untuk

memercayai keberadaanya, tentu kita akan sulit mengakui keberadaannya. Malaikat

disinyalir berada di alam yang bebeda dengan alam nyata. Malaikat adalah makhluk

Tuhan yang sangat patuh, tidak pernah mendurhakai dan menolak setiap urusan-Nya.

7 Ibid, hlm. 318
8 Ahmad Bahjad, Mengenal Allah, Terj. Muhammad Abdul Ghofar E.M., (Bandung: Pustaka

Hidayah,1998), Cet. I, hlm. 69
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Ia sengaja diciptakan sebagai wakil dalam mengatur alam semesta, yang tunduk, taat

dan patuh.9

Malaikat adalah makhluk ghaib yang diciptakan Allah dari cahaya yang diberi

bentuk oleh Allah dengan beraneka macam bentuk dan memiliki sayap, dari masing-

masing malaikat ada yang memiliki dua, tiga dan empat hingga tak terhitung

jumlahnya dan ia diciptakan sebagai utusan dan perantara Allah SWT kepada

makhluknya. Pemahaman seperti ini dapat dilihat pada permulaan Q.S. Al-Fathir; 1.
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“Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat
sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang
mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah
menambahkan pada ciptaan Nya apa yang dikehendaki Nya. Sesungguhnya
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S. Al-Fathir; 1)

Allah menjadikan malaikat agar mereka mempunyai hubungan erat dengan

manusia secara rohani maupun jasmani. Para malaikat adalah bala tentara dan

9 Hakim Muda Harahap, Rahasia al-Qur’an (Menguak alam semesta, manusia, malaikat dan
keruntuhan alam), (Depok: Darul Hikmah, 2007), hlm. 147

10Q.S. al-Fathir. 1
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pembantu Allah yang mengatur kerajaan-Nya menurut kehendak dan kebijaksanaan-

Nya.11

Menurut Al-Qur’an secara umum malaikat di dunia mempunyai dua fungsi

yaitu menggerakan kekuatan alam untuk melaksanakan tugas masing-masing dan

membimbing manusia untuk berbuat baik.

Ada sepuluh malaikat yang wajib diketahui oleh umat Islam yaitu Jibril

(penyampai wahyu yang terpercaya), Mikail (pembagi rizqi dan hujan), Israfil

(peniup terompet), Izrail (pencabut nyawa), Ridwan (penjaga surga), Malik (penjaga

neraka), Munkar dan Nakir (penanya dalam kubur), Rakib dan Atib (penulis amal

baik dan buruk setiap mukalaf).

Lafadz malaikat disebutkan dalam Al-Qur’an 68 kali. Bila dihitung dengan

bentuk perubahan kata-kata malaikat, malakun, malakaini, malakan, malakin, maka

seluruhnya 88 kali. Tetapi para mufasir berbeda pendapat berkaitan dengan kata

malakaini:.














11 Yahya Saleh Basalamah, Manusia dan Alam Gaib, Terj. Ahmad Rais Sinar, (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1991), Cet. I, hlm. 174
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“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa
kerajaan sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa sulaiman itu
mengerjakan sihir), padahal sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir),
hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir), mereka mengajarkan
sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri
Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu
kepada seorang pun sebelum mengatakan : “Sesungguhnya kami hanya
cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari
dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan
antara seorang (suami dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak
memberikan mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan
ijin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat
kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah
meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir
itu, tiadalah baginya keuntungan diakhirat, dan amat jahatlah perbuatan
mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. (Q.S. al-
Baqarah : 102)”.

Para mufasir dalam membaca kata malakaini berbeda pendapat, ada yang

membaca dengan kasrah lamnya yang berarti dua raja, ada yang membacanya dengan

fathah lamnya yang berarti dua malaikat, sehingga dalam menafsirkan surat al-

Baqarah ayat 102 pun berbeda.13

12 Q.S. al-Baqarah. 102
13 Maspuk Zuhdi, Studi Islam, (Jakarta: CV. Raja Wali, 1998), Jilid I, Cet. I, hlm. 36
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Adanya perbedaan pendapat tentang penafsiran Harut dan Marut menjadikan

persoalan bahwa: kalau memang benar Harut dan Marut itu malaikat maka ia

merupakan malaikat yang mempunyai fungsi yang unik, dimana mereka mengajarkan

sihir kepada manusia yang dapat menyebabkan mudharat bagi manusia. Namun

mereka mengajarkan sihir berdasarkan izin dari Allah. Padahal malaikat sendiri selalu

mengerjakan perintah Tuhan dan tidak pernah durhaka dan selalu dihubungkan

dengan hal-hal manfaat bagi manusia. Tetapi apabila Harut dan Marut itu bukan

malaikat, mengapa Al-Qur’an menggunakan lafadz malakaini yang mempunyai arti

dua malaikat.

Uraian di atas menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan para

mufasir dalam menafsirkan Harut dan Marut dalam surat al-Baqarah ayat 102.

Berawal dari perbedaan penafsiran tersebut penulis menganggap perlu menggali

ulang petunjuk dan semangat Al-Qur’an.

Dari pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut

tentang HARUT DAN MARUT DALAM AL-QUR’AN (Kajian Tafsir Maudu’i ).

B. Alasan Pemilihan Judul

Berikut adalah beberapa hal yang menjadi alasan penulis memilih judul

“HARUT DAN MARUT DALAM AL-QUR’AN” (Kajian Tafsir Maudu’i) dalam

penelitian ini adalah:
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1. Diantara beberapa tulisan atau karya ilmiah tentang Malaikat, sejauh yang penulis

perhatikan belum ada yang membuat kajian ilmiah yang mendalam secara

akademisi yang membahas tentang Harut dan Marut.

2. Pembahasan dalam penelitian ini adalah kajian dari sudut pandang tafsir, dan hal

ini sejalan dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni pada jurusan Tafsir

Hadits.

C. Rumusan Masalah

Supaya pembahasan dalam tulisan ini lebih terarah, maka dapat dirumuskan

masalah yaitu:

1. Bagaimana penafsiran para ulama dalam menafsirkan Harut dan Marut?

2. Siapa sebenarnya Harut dan Marut dalam Al-Qur’an?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan Mengetahui bagaimana penafsiran

Harut dan Marut dalam Al-Qur’an.

Sedangkan secara khusus peneitian ini bertujuan :

1. Mengetahui bagaimana penafsiran para ulama tafsir dalam Harut dan Marut.

2. Mengetahui siapa sebenarnya Harut dan Marut dalam Al-Qur’an.

Adapun hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Memberikan pemetaan dan pemahaman kepada berbagai kalangan mengenai

penafsiran tentang Harut dan Marut dalam Al-Qur’an.

b. Penulis dapat lebih meningkatkan apresiasi intelektual dan sikap kritis

terhadap hasil-hasil pemikiran para mufasir sehingga mampu

memformulasikan sistensis baru.

c. Memperkaya khazanah keilmuan serta pemikiran khususnya dalam studi ilmu

Al-Qur’an.

d. Memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi S1 dan

memperoleh gelar sarjana jurusan Tafsir Hadits di Fakultas Uashuluddin UIN

SUSKA RIAU.

E. Tinjauan Pustaka

Malaikat merupakan makhluk ghaib yang wajib diimani oleh umat Islam

dengan percaya bahwa Allah itu mempunyai makhluk yang dinamakan malaikat yang

tidak pernah durhaka dan senantiasa taat menjalankan tugas yang dibebankan

kepadanya. Para ulama dan intelektual muslim telah menulis tema ini dengan karya-

karya mereka, tulisan-tulisan itu antara lain :

1. As’adi., Misteri Besar Harut dan Marut, DIVA press, Jokjakarta 2011. Dalam

buku tersebut As’adi menguak hakikat Harut dan Marut, serta hubugan setan serta

harut dan marut. Menurut beliau, membaca kisah harut dan marut,tentunya tidak

bisa dipahami secara sepotong-potong. Ulasan yang terkait dengan kisah tersebut

berhubungan dengan sosok Harut dan Marut yang di anggap sebagai malaikat
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yang terkait pula dengan ilmu sihir. Dalam menyelesaikan kasus seperi ini kita

harus mencermati informasi-informasi yang sekiranya sesuai dengan penafsiran.

2. Maulana Muhammad Ali MA. LLB., Islamologi (Dinul Islam) terj. R. Kaelan dan

HM. Bahrun, PT. Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1977 Maulana Muhammad Ali

MA. LLB. dalam buku tersebut menulis tentang malaikat. Malaikat merupakan

makhluk immaterial yang diciptakan dari cahaya dan dikatakan sebagai dzat,

tetapi malaikat tidak diberikan kekuatan membeda-bedakan seperti manusia.

Memang dalam hal ini, malaikat bisa dikatakan lebih banyak bersifat kekuatan

alam dari pada bersifat manusia, fungsi malaikat hanyalah taat dan malaikat tidak

dapat durhaka kepada Allah. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan cerita

tentang Harut dan Marut yang dikatakan sebagai malaikat yang memberontak

sehingga tidak ada dasarnya sama sekali.

3. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, Al-Islam I, PT. Pustaka Rizqi Putra,

Semarang, 1998

Pada bab I, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi menjelaskan bahwa

malaikat itu ada. Umat Islam hanya wajib mengimankan adanya, tidak perlu

mengetahui hakikatnya, demikian juga mereka tidak dapat menentukan bilangan,

suku atau jenis dan macamnya. Membahas hakikat malaikat tidak dibenarkan

ilmu, karena ilmu hanya membahas sesuatu yang dapat diperoleh sebab-sebabnya

dan dapat dipelajari hakikatnya. Urusan ghaib hanya diketahui dengan perantara

wahyu. Namun, tidak ada wahyu yang memberi keterangan tentang hakikat
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malaikat. Al-Qur’an hanya menerangkan bahwa malaikat itu selalu menjalankan

perintah Allah, taat dan terhindar dari kesalahan. Adapun tentang kemalaikatan

Harut dan Marut Teungku M. Hasbi Ash-Shiddiqi tidak membenarkannya.

4. M. Quraish-Shihab, Yang Tersembunyi, Iblis, Setan dan Malaikat dalam Al-

Qur’an-As-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini,

Lentera Hati, Jakarta, Cet. I, 2002

Quraish Shihab berpendapat bahwa Harut dan Marut merupakan malaikat yang

tergelincir dan berdosa akibat rayuan wanita, maka ini adalah kasus Khusus.

Ketika itu kedua malaikat tersebut telah dicabut darinya beberapa ciri malaikat

dan diganti dengan potensi yang dimiliki manusia, sehingga pada hakikatnya

mereka tidak lagi sepenuhnya memiliki sifat-sifat malaikat dan kisah ini dipahami

sebagai kisah simbolik.

5. HM. Ali Usman, Makhluk-Makhluk Halus Menurut Al-Qur’an, Bulan Bintang,

Jakarta, Cet. I, 1975

Ali Usman beranggapan bahwa manusia akan menuju kapada kebaikan dan

kejahatan. Banyaknya malaikat akan mendorongnya kepada kebaikan, begitu juga

semakin banyak jumlah setan maka akan mendorong untuk melakukan kejahatan-

kejahatan. Manusia tidak dapat membuktikan adanya makhluk ghaib itu dengan

hanya menggunakan kecerdasan pikirannya saja, tetapi melalui wahyu baik dari

Al-Qur’an maupun Hadits.
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Kekhususan dari skripsi ini adalah mengkaji penafsiran terhadap Harut dan

Marut yang diperdebatkan oleh para mufasir. Selain buku di atas, belum ditemukan

tulisan ilmiah atau skripsi lainnya yang khusus membahas tentang Harut dan Marut,

hanya sedikit sekali disinggung dalam buku-buku ilmu kalam. Perbedaan kajian ini,

dengan buku-buku yang sudah ada tentang pembahasan malaikat menurut hemat

penulis terletak pada ruang lingkupnya. Dimana kajiannya lebih difokuskan pada

surat al-Baqarah ayat 102 tentang penafsiran Harut dan Marut studi analisis. Maka

penulis merasa perlu meneliti dan berupaya mengungkap tentang Harut dan Marut

dalam Al- Qur’an yang masih diperdebatkan oleh para mufasir.

F. Metode Penulisan

Setiap kegiatan yang bersifat ilmiah, memerlukan adanya suatu metode yang

sesuai dengan masalah yang dikaji. Agar kegiatan penelitian berjalan secara rasional

dan terarah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Jenis Penelitian

a. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini merupakan penelitian yang

bersifat menjelaskan (Explanatory), yaitu penelitian yang dilakukan dengan

tujuan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian dengan



13

berupaya memberi penjelasan terhadap objek. Dalam penelitian yang bersifat

menjelaskan ini, dimana sudah pasti ada teori-teori yang menjadi dasar.14

b. Berdasarkan sumber datanya penelitian ini adalah penelitian kepustakaan

(Library Research) yaitu penelitian dengan menggunakan bahan-bahan tulis

kepustakaan seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen

lainnya.

c. Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu

bentuk penelitian yang dilakukan terhadap objek penelitian yang bersifat

sosiologis.

2. Sumber Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka dalam pembahasannya penelitian

ini menggunakan data-data yang bersumber dari literatur kepustakaan, yang

selanjutnya dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis sumber data sebagai berikut:

a. Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari

tangan pertama. Dalam penelitian ini sebagai sumber primernya adalah kitab-

kitab tafsir seperti tafsir Jami' al-Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an karya Abi

Ja’far Muhammad Ibn Jarir At- Thabary, Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an karya

al-Qurthubi, tafsir al-Dur al- Mansyur fi al-tafsir al- Ma’syur karya

Abdurrahman Ibn al-Kamal Jalal al-Din as-Suyuti, tafsir al-Kabir karya Imam

Muhammad al-Razy Fakhruddin Ibn al-Alamah Dhiyauddiyah Umar, tafsir

14 Mely G Tan, Masalah Perencanaan Penelitian, dalam Abuddin Nata, Metodologi Studi
Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 173
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Ibnu Katsir karya al- Imam Abi al-Fadau al-Khafidz Ibnu Katsir al-

Damasyqy, tafsir al-Maraghi karya Ahmad Mushthafa al-Maraghi, Tafsir al-

Manar karya Muhammad abduh dan Rasyid Ridha, Tafsir al-Munir karya

Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Misbah karya M.Quraish Shihab, Tafsir Al-

Qur’anul Majid (An-Nur) Karya Tengku Hasbi Ash-Shiddiqi, Tafsir Al-Azhar

karya buya Hamka.

b. Sumber sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain tidak

langsung merupakan dokumen historis yang murni ditinjau dari kebutuhan

penyelidikan. Sumber sekunder merupakan sumber yang dapat melengkapi

sumber primer. Adapun sumber data sekunder adalah buku-buku atau karya

ilmiah lain yang berkaitan dengan tema yang akan dikaji.

3. Metode Pengumulan Data

Data yang ada di dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang

kemudian dikumpulkan dengan cara pengutipan baik secara langsung maupun

tidak langsung. Selanjutnya disusun secara sistematis untuk mendapatkan paparan

yang jelas dan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian.

Berikut adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam pembahasan

penelitian ini;

a. Menetapkan judul yang diteliti, yaitu; HARUT DAN MARUT DALAM AL-

QUR’AN (Analisis Tafsir Maudu’iy).
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b. Mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam

penelitian ini, baik yang berkenaan dengan tokoh, ilmu-ilmu Al Qur’an serta

ilmu tafsir.

c. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dikompromikan satu dengan

lainnya sehingga menjadi satu pembahasan yang utuh dan dapat menjawab

permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

a. Metode Tahlili (Analisis)

Yang dimaksud dengan metode tahlili (analitis) ialah menafsirkan ayat-ayat

Al-Qur’an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung didalam ayat-

ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di

dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang

menafsirkan ayat-ayat tersebut.15

b. Content Analisis

Yaitu analisis isi berdasarkan fakta dan data-data yang menjadi isi atau materi

suatu buku (kitab). Dalam konteks ini penulis mengumpulkan data-data dari

kitab-kitab tafsir kemudian penulis analisis secara obyektif.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk keserasian pembahasan dan mendapatkan hasil analisis yang utuh,

maka penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab sebagai berikut;

15 Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2000), Cet. II, hlm. 151
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Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan argumentasi dan

signifikansi akan perlunya penelitian ini, serta kerangka teori dan metode yang

digunakan dalam penelitian ini. Bab ini berisi latar belakang, alasan pemilihan judul,

rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka,

metode penulisan, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang Harut dan Marut. Pembahasan

tentang gambaran umum ini meliputi tentang pengertian Harut dan Marut dan kisah

Harut dan Marut dalam Israiliyat.

Bab ketiga, berisi pembahasan tentang penafsiran surat al-Baqarah ayat 102

yang dibagi menjadi dua, yaitu pendapat ulama tafsir klasik dan pendapat ulama tafsir

kontemporer.

Bab keempat, berisi analisis kajian tentang Harut dan Marut wacana mufasir,

yang meliputi pandangan mufassir tentang yang menyatakan malaikat dan pandangan

mufassir tentang harut dan marut yang menyatakan manusia.

Bab kelima, merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang terdiri dari

kesimpulan dan saran-saran.
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