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MOTTO 

     

                             

                             

                           

                  

“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 ma'aflah 

kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka 

tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." 

(Q.S Al Baqarah: 286) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 januari 1998, No. 158/1987 dan 

0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam Buku Pedoman Transliterasi 

Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterastion), INIS Fellow 1992.  

Huruf  Huruf 

Arab  Latin Arab  Latin 

 d /d = ض ‘ = ء

 t / t = ط B = ب

 z / z = ظ T = ت

 ‘ = ع Ts = ث

      

 Gh = غ J = ج

 F = ف h / h = ح

 Q = ق Kh = خ

 K = ك D = د

 L = ل Dz = ذ

 M = م R = ر

 N = ن Z = ز

 H = ه S = س

 W = و Sy = ش

 Y = ي s/s = ص

 

         Vokal      Vokal Panjang    Contoh  

      َ_    = a   ــَـا = ā   ََتََكاثُر = takātsur  

      ََََِ‒ = i  ـِـى =  ī  َُيَِهْيج =  yahīj 



 
 

vi 
 

      ُ‒    = u  َْــُــو  = ū   ََتَْعلَُمْون  =   ta’lamūn 

 sawf = َسْوفََ  aw = ـــَــوَْ    

 ayn‘ = َعْينََ  ay = ــــَـيَْ    

Catatan:  

1. Kata alīf-lam alta’rīf baik syamsiyyah maupun qamariyyah diawali dengan 

al- dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: al-bayt, al-

hadid, al-dār, al-sahīh.  

2. Huruf tā’ marbūtah (ة) ditulis dengan ḧ. Contoh : al-mar’aḧ (bukan al-

mar’a), Dzurriyaḧ (bukan dzurriya).     

3. Huruf tasydīd ditulis dua kali. Contoh : al-kuffaraḧ, al-makkaḧ, al-

nabawiyaḧ.  

4. Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian 

diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, di mana vokalnya ditulis 

sebagaimana adanya:  

a. Kata kerja (fi’il). Contoh: dzahaba (bukan dzahab), qara’a (bukan 

qara’), yaqūlu (bukan yaqūl), yasma’ūna (bukan yasma’ūn).  

b. Kata milik. Contoh: baytuka (bukan baytuk), qauluhu (bukan qauluh).  

c. Vokal terakhir kata-kata fawqa (bukan fawq), tahta (bukan taht), bayna 

(bukan bayn), amama (bukan amam), warā’a (bukan warā’), dan 

sejenisnya.   
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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas mengenai makna  matâ’ al ghurûr menurut 

muffasir dan relevansinya dengan kehidupan modern. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui makna matâ’ al ghurûr menurut muffasir dan untuk mengetahui 

relevansi matâ’ al ghurûr dengan kehidupan modern. Penulis mengangkat masalah 

ini karena sedikitnya ilmu pengetahua umat Islam tentang makna matâ’ al ghurûr 

dan membuatnya tergila-gila akan kehidupan dunia dan melupakan kehidupan 

akhirat, terlebih lagi dalam kehidupan modern ini. Penelitian ini terdapat dua 

rumusan masalah yaitu pertama, makna matâ’ al ghurûr menurut muffasir. Kedua, 

relevansi matâ’ al ghurûr dengan kehidupan modern. Skripsi ini merupakan 

penelitian kepustakaan (library research) dan metodologi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode tematik (maudhu’i). Data-data yang terkait dalam 

penelitian ini disajikan dengan teknik analisis, yaitu dengan menjelaskan ayat dan 

surah yang berhubungan dengan merujuk pada al Qur’an sebagai data primer dan 

buku-buku literatur yang berkaitan sebagai data sekunder. Matâ’ al ghurûr adalah 

segala sesuatu yang menyenangkan yang ada di dunia, yang membuat manusia 

tertipu akan dunia dan membuat manusia yang lalai dari kehidupan akhirat. 

Penafsiran Ibnu Katsir, al Qurthubi, as Sa’di dan Hamka tentang ayat matâ’ al 

ghurûr tidak terdapat kontradiktif, mereka sepakat bahwa kehidupan di dunia ini 

hanyalah kesenangan yang menipu, yang menipu siapa saja yang cendrung 

kepadanya. Sesungguhnya manusia yang tertipu oleh kehidupan dunia dan 

dibuatnya terkagum-kagum, sehingga ia meyakini bahwasanya tidak ada kehidupan 

setelah kehidupan di dunia, padahal sesungguhnya dunia ini sangtalah hina dan 

sangat kecil dibandingkan dengan kehidupan akhirat Skripsi ini juga mengkaji 

tentang relevansi matâ’ al ghurûr dengan kehidupan modern. Salah satu faktor yang 

menyebabkan manusia tertipu oleh kehidupan dunia atau matâ’ al ghurûr di zaman 

sekarang adalah modernisasi. Apabila manusia tidak dapat memanfaatkan 

modernisasi dengan baik, maka ia akan dibuat lalai dari beribadah kepada Allah 

dan disibukkan oleh urusan dunia. 
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ABSTRACT  

This research discusses the meaning of matâ’ al ghurûr according to the 

muffasir and its relevance to modern life. This study aims to determine the meaning 

of matâ’ al ghurûr according to the muffasir and to determine the relevance of 

matâ’ al ghurûr to modern life. In this research there are two problem formulations, 

namely first, the meaning of matâ’ al ghurûr in the Qur’an and the opinion of the 

commentator about the verse of matâ’ al ghurûr. Second, its relevance to modern 

life. This research is a library research and the methodology used in this research is 

the thematic method (maudhu’i). The data related in this study are presented with 

analytical technique, namely by explaining verses and surahs related to matâ’ al 

ghurûr referring to the Qur’an as primary data and related literature books as 

secondary data. Matâ’ al ghurûr is everything that is pleasant in the world that 

makes humans deceived into the mortal world and makes humans neglect the 

eternal afterlife. There are no contradictions in the interpretation of Ibn Katsir, al 

Qurthubi, as Sa’di and Hamka about matâ’ al ghurûr, they agree that life in this 

world is just a deceptive pleasure, which deceives anyone who is inclined to it. 

Indeed, humans is deceived by the life of this world and is amazed by it, so that he 

believes that there is no life after the life of this world, when in fact this world si 

very lowly dan small compared to the hereafter. This study also examines thw 

relevance of matâ’ al ghurûr to the modern life. One of the factors that causes 

humans to be deceived or matâ’ al ghurûr in this day and age is meodrnization. If 

humans cannot take advantage of modernization properly, they will be made 

negligent of worshiping Allah and preoccupied with wordly affairs. 
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 ملخص

ف هذا البحث دهذا حبث عن معىن متاع الغرور عند املفسرين وعالقته ابحلياة احلديثة. ويه
باحث ببحث هذا . قام الاحلديثة حبياتناعالقته  ومعرفة عند املفسرينإىل معرفة معىن متاع الغرور 

وية الفانية الذي جيعلهم مغروقني يف امللذات الدني معىن متاع الغروراملوضوع لقلة معرفة املسلمني عن 
سؤاالن  حلديثة هذه. ويف هذا البحثوغافلني من احلياة األخروية األبدية، وابخلصوص يف حياتنا ا

، وما عالقة معىن متاع الغرور يف احلياة احلديثة. هذا 2.  ما معىن متاع الغرور عند املفسرين. 1ومها :
البحث حبث مكتيب، والطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي الطريقة املوضوعية. وتُعَرض البياانُت 

املتعلقة  لتحليلية وذلك من خالل شرح اآلايت والُسَور القرآنيةاملتعلقُة مبوضوع هذا البحث ابلتقنية ا
ابملوضوع كالبياانت األساسية ومن خالل شرح املؤلفات املتعلقة كالبياانت الثانوية. متاع الغرور هو  
كل السعادات وامللذات الدنيوية اليت جتعل الناَس مغرورين ابحلياة الدنيوية وغافلني من احلياة األخروية. 

يف  (HAMKA)تخيتل  املفسرون كببن كث،ر، والقربيب، والسعيدي، واحلا  عبد املالك كر م ممر هلل وال
معىن متاع الغرور بل هم اتفقوا على من احلياة الدنيوية هي متاع يغّر كلَّ من مييل إليها. فبن املغرورين 

من احلياة الدنيوية   حياَة بعدها رغمَ ألعجبتهم امللذاُت الدنيويُة ويعتقدون من احلياة يف الدنيا مبديٌة وال
حق،رة دنيئة وصغ،رة إذ نقارهنا ابحلياة األخروية. وابإلضافة إىل معىن متاع الغرور، يبحث هذا البحث 
عن عالقته حبياتنا احلديثة. ومن العوامل اليت تغّر الناس يف احلياة الدنيوية هي امللذات الدنيوية ومتاُع 

 ث. وَلمَّا كان الناُس اليستفيدون من التحديث استفادا جيدا ليغّرهّنم من عبادةالغرور يف زماننا احلدي
 هلل وُيْشِغلّنهم يف األمور الدنيوية. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai umat Islam, seharusnya kita mengetahui bahwa kehidupan dunia 

hanyalah tempat persinggahan untuk menuju kehidupan akhirat. Sebagaimana 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص dan para sahabat beliau mencampakkan dunia di belakang 

punggung mereka. Mereka memalingkan hati mereka dari dunia. Mereka 

mengabaikannya dan tidak merasa nyaman dengannya. Mereka meninggalkannya 

dan tidak mengejarnya. Bagi mereka, dunia adalah penjara, sehingga mereka selalu 

bersikap zuhud dalam artinya yang sebenarnya. Seandainya menginginkan dunia, 

niscaya mereka akan mendapatkan apa yang disenangi dan mencapai apa yang yang 

diinginkan. Namun sangat berbeda dengan sekarang, banyak diantara umat Islam 

yang terbuai dengan kehidupan dunia sehingga melupakan kewajiban dan tujuan 

hidup di dunia. Sungguh manusia kadang terkagum-kagum dengan kehidupan 

dunia. Begitu terpesona sampai lupa daratan. Dunia di kejar-kejar tanpa pernah 

merasa puas. Sifat qana’ah, yaitu sifat yang merasa cukup dengan setiap nikmat 

rezeki pun jarang dimiliki. Karena hal tersebut, Manusia jadi lupa bahwa tujuan 

manusia diciptakan hanya  untuk beribadah kepada Allah هلالج لج, sebagaimana firman 

Allah هلالج لج dalam al-Qur’an surah Adz-Dzariyat [51] ayat 56 ; 

               

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku.1 

 Kehidupan dunia ini hanyalah berupa kesenangan yang memperdayakan atau 

matâ’ al-ghurûr, bagi manusia yang membanggakan dan tergila-gila kepadanya, 

tetapi bila ia membantu untuk menuju akhirat, maka ia adalah sebaik-baik 

                                                           
1 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan, (Bekasi : PT.Dinamika Cahaya 

Pustaka, 2017), hal. 523. 
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kenikmatan. Dalam al-Qur’an, ayat yang berkenaan tentang matâ’ al-ghurûr 

terdapat dalam 2 surah, yaitu surah Ali-Imrân [3] ayat 185. 

                           

                                

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari 

kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka 

dan dimasukkan kedalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. 

Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”2 

Kemudian pada surah al-Hadîd [57] ayat 20:3 

                           

                           

                          

           

“Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan 

dan suatu yang melalaikan, perhiasan, dan bermegah-megah antara kamu 

serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan 

yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani, kemudian tanaman itu 

menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. 

dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta 

keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini ti dak lain hanyalah kesenangan yang 

menipu.4 

 

Menurut al Qurthubi, matâ’ al-ghurûr maksudnya yaitu kehidupan dunia itu 

hanya akan memperdayakan dan menipu orang-orang yang lemah (iman) dan tidak 

                                                           
2 Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan, hal.74. 
3 Muhammad Fu’ad Abdul Baqiy, Mu’jam al-Mufahrosh li al-Fazh al-Qur’an, (Mesir : 

Dar al-Kuttub, 1364 H), hal.1065. 
4 Ibid., hal. 540. 
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beriman kepada Allah هلالج لج, mereka mengira bahwa semua itu akan berlangsung lama 

atau kekal, padahal kehidupan dunia itu fana dan tidak abadi.5 Masalah ini memang 

cukup penting, karena ia merupakan titik tolak dalam memberikian pembatasan 

menyangkut fungsi manusia dalam kehidupan.6  

Seiring dengan hal ini, dunia semakin berkembang, manusia semakin 

bertambah, dan kebutuhan terus meningkat. Keadaan ini akan menimbulkan corak 

baru dalam kehidupan manusia. Manusia yang pada hakikatnya merupakan 

makhluk sosial lama kelamaan berubah menjadi makhluk yang serba egois, 

mementingkan diri sendiri. Ini terjadi karena pengaruh dunia yang semakin maju 

dan berkembang atau disebut juga kehidupan modern, sehingga mereka berlomba-

lomba mencari kekayaan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan orang lain. 

Keadaan seperti ini merupakan ciri khas dari kehidupan alam materialistis, yaitu 

suatu corak kehidupan orang-orang yang hanya mementingkan materialistis di atas 

segala-segalanya.7 Inilah bentuk pekerjaan yang digelari oleh manusia, 

pendorongnya adalah kebutuhan mereka kepada sandang pangan, tetapi di tengah 

kegiatan ini mereka lupa ujung perjalanan dan tujuan utama hidup yang kelak akan 

kembali ke akhirat.8 

Dengan demikian, banyak manusia yang telah terpedaya dengan kehidupan 

dunia dan melupakan akan adanya kehidupan sesudah di dunia ini. Padahal 

kehidupan di dunia ini bersifat sementara dan begitu cepat lenyap, sedangkan 

kehidupan di akhirat adalah kekal dan abadi. Para Nabi diutus untuk menyeru 

manusia agar tidak berlebihan mencintai kehidupan dunia dan tidak melupakan 

sesuatu yang lebih penting yaitu kehidupan akhirat, untuk tujuan inilah kitab-kitab 

diturunkan. Karena itu, sebagian besar ayat-ayat Allah tersebut berbicara 

tentangnya.9 

                                                           
5 Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi, (Jakarta: Pustaka Azzam) Jilid 4, hal. 749. 
6 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, (Bandung : Mizan, 2013), hal. 348. 
7 Abdul Fatah, Kehidupan Manusia di Tengah-Tengah Alam Materi, hal 59. 
8 Habib Umar al-Hafiz, al-Qabas al-Nur al-Mubin min Ihya ‘Umuluddin, Terj. Yunus b. 

Ali, (Surabaya: Cahaya Ilmu, 2012), hal 46. 
9 Imam al-Gazali, Mukhtasar Ihya Ulumuddin, Terj. Abu Madyan al-Qurthubi, (Depok: 

Keira Publishing, 2014), hal 362. 
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Oleh sebab itu, banyaklah firman Allah هلالج لج dalam al Qur’an dan sabda Nabi 

Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص memberi peringatan kepada manusia agar mereka jangan sampai 

diperdayakan oleh dunia atau ditipu oleh dunia.10 Berangkat dari permasalahan 

inilah penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi tentang matâ’ al-ghurûr. 

Ketertarikan ini mengantarkan penulis untuk membahas penelitian dengan judul 

Makna Matâ’ al Ghurûr dalam al Qur’an dan Relevansinya dengan 

Kehidupan Modern. 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar kajian ini lebih mudah dimengerti serta menghindari kekeliruan dalam 

memahami istilah kata kunci yang terdapat dalam judul, maka penulis merasa perlu 

menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sebagai berikut: 

1. Matâ’: متوعاَ-يمتعَ-متع  merupakan asal kata dari matâ’. متعَالنبيذ bermakna anggur 

(minuman keras) yang sangat merah. متعَالحبل maknanya menjadi kuat.  َحبلَماتع  

maksudnya tali yang baik pintalannya. Tali yang panjang disebut dengan ماتع. 

 bermakna baik َمتُعََ .maknanya seorang laki-laki yang sempurna (baik) متعَالرجل

dan elok atau cantik. Dan dikatakan setiap yang baik maka dia elok atau cantik 

dan dia disebut dengan ماتع. Kata ماتع disetiap kata bermakna yang terbaik, baik 

dan bagus. 

2. Ghurûr: َغَررberasal dari kata  َيَغُرَ َ-ُغر-ََ ا ََ-َغرًّ َُغُروًرا ََ–و ةً وِغر   yang bermakna 

menipu, memperdayakan, dan menggoda atau membujuk. Semua yang di dunia 

adalah sesuatu yang sangat memperdaya atau menipu. Seandainya kata tersebut 

terdapat dalam suatu ucapan, maka  ucapan itu tidak ada gunanya, karena telah 

diketahui bahwa setiap yang tertipu disebut  ََمْغُرور dan tidak ada faedah pada 

perkataan  َأناَغررَمنك .َمْغُرور “aku tertipu oleh mu” disebut  ََمْغُرور (orang yang 

tertipu). 

                                                           
10 Hamka, 1001 Soal Kahidupan, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hal 36. 
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3. Relevansi: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) relevansi berarti 

hubungan atau kaitan.11 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi 

masalah yang terkait dengan judul ini sebagai berikut: 

1. Kurangnya pengetahuan manusia tentang matâ’ al-ghurûr dalam al Qur’an. 

2. Mayorias manusia lupa akan tujuan dia di ciptakan. 

3. Kenikmatan dunia menyebabkan cinta dunia dan takut mati. 

4. Matâ’adalah kenikmatan atau kesenangan  yang banyak melalaikan mnusia dari 

jalan Allah هلالج لج. 

5. Banyak ayat di dalam al Qur’an yang menyatakan bahwa kenikmatan dunia itu 

sedikit dan tidak kekal. 

6. Salah satu akibat dari kehidupan modern adalah membuat manusia tambah 

berhasrat untuk mengejar dunia dan lupa akan kehidupan akhirat. 

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis membatasi permasalahan yang akan 

dibahas dalam tulisan ini yaitu kajian terhadap matâ’ al-ghurûr  pada Surah Ali 

Imrân [3] ayat 185 dan Surah Al-Hadîd [57] ayat 20. Hal ini dikarenakan ayat-ayat 

tersebut sangat berkaitan dan memiliki penjelasan yang luas tentang matâ’ al 

ghurûr dan penjelasan dari ulama-ulama tafsir. Kemudian relevansi matâ’ al-

ghurûr  dengan kehidupan modern. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah agar kajian 

pembahasan ini lebih terarah sehingga mudah dipahami dan menghasilkan hasil 

                                                           
11 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Bahasa, 2005), hal. 1472. 
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akhir yang relatif mudah dimengerti semua kalangan perlu kiranya dirumuskan 

beberapa maasalah pokok yang bersangkutan dengan penelitian sebagai berikut: 

1. Apa makna mata’ al ghurur menurut mufassir  dalam al Qur’an? 

2. Bagaimana  relevansi matâ’ al ghurûr dengan kehidupan modern? 

  

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk menjawab barbagai masalah yang telas disebutkan 

sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui makna mata’ al ghurur menurut mufassir tentang ayat 

matâ’ al ghurûr. 

b. Untuk mengetahui relevansi matâ’ al ghurûr dengan kehidupan modern. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Manfaat secara Akademis 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai kajian ilmiah dan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dalam keilmuan 

khususnya ilmu al Qur’an dan tafsir, dan penulis juga berharap penelitian 

ini juga dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman  terutama di 

bidang tafsir khususnya dan berguna untuk menambah khazanah kailmuan 

dalam bidang pemikiran Islam dan tafsir al Qur’an. 

 

b. Manfaat secara Praktis 

Manfaat penelitian ini adalah sebagian penelitian ini mudah-

mudahan dapat memberikan ibrah dan pelajaran dari hikmah makna matâ’ 

al ghurûr dalam al Qur’an dan relevansinya dengan kehidupan modern. 

Dasamping itu penelitian ini adalah agar memenuhi persyaratan akademis 



7 
 

 
 

untuk mendapatkan gelar S1 dalam bidang Ilmu al Qur’an dan Tafsir 

fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mengarahkan alur prmbahasan secara sitematika dan mempermudah 

pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan 

sistematika. Hal ini akan menjadi karya ilmiah tersebut mudah dipahami dan 

tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan 

berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I  : Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang 

menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan 

informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian 

ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, yang 

bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa 

penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis 

melakukan penelitian ini. Selanjutnya, masalah, untuk memaparkan 

permasalahan yang terkait dengan judul ini. Lalu penegasan istilah, 

untuk menegaslan makna beberapa istilah kunci yang terdapat dalam 

penelitian ini yang bertujuan untuk menghindari kesalahan pembaca 

atas makna yang dimaksudkan. Batasan Dan rumusan masalah, agar 

dalam penelitian lebih terfokus pada  apa yang menjadi tujuan 

utamanya, atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat 

penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan 

yang hendak dicapai, dan sistematika penulisan yang akan 

membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini. 

BAB II  : Merupakan tinjauan pustaka (kerangka teori) yang berisikan 

landasan teori dan tinjauan kepustakan (penelitian yang relevan). 

BAB III : Berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, 

sumber data yang terdiri dari data primer dan data skunder, teknik 

pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan 
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dalam mengumpulkan data, serta teknis analisis data, yaitu tahapan 

dan cara analisis yang dilakukan. 

BAB IV : Berisikan penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil). Pada 

bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam bab ini, yang yang 

setiap data yang dikemukan akan langsung diberikan  analisisnya 

masing-masing. 

BAB V : Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan. Dalam bab ini 

penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang 

dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis 

memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan 

maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori  

1. Matâ’ 

متوعاَ-يمتعَ-متع  merupakan asal kata dari matâ’. متعَالنبيذ bermakna anggur 

(minuman keras) yang sangat merah. متعَالحبل maknanya menjadi kuat.  َحبلَماتع  

maksudnya tali yang baik pintalannya. Tali yang panjang disebut dengan 12.ماتع 

 bermakna َمتُعََ .maknanya seorang laki-laki yang sempurna (baik) متعَالرجل

baik dan elok atau cantik. Dan dikatakan setiap yang baik maka dia elok atau 

cantik dan dia disebut dengan ماتع. Kata ماتع disetiap kata bermakna yang 

terbaik, baik dan bagus.13  

Hal tersebut telah jelas dan Allah هلالج لج telah menjelaskan mengenai makna 

َالتَْمِتْيعَُ َاإلْستِْمتَاُع، َالتمت َع،  dalam kitabnya, apabila kamu berbeda pendapat الَمتَاُع،

maka kembalilah kepada petunjuk yang satu (al-Qur’an). Al-Azhari 

mengatakan: َُالَمتَاع bermakna semua yang senang dengannya, baik dan bagus. 

Dan semua yang bersifat sementara adalah segala sesuatu yang ada di dunia.14 

 
ُ
َعةُ امل َعُة و املِت ْ ت ْ  bermakna umrah sebelum haji dalam keadaan aman. Fiman 

Allah هلالج لج ( ٱحَلجَرِة ِإىَل ٱلُعمَفَمن ََتَتََّع بِ  ) “maka barang siapa yang mengerjakanumrah 

sebelum haji”. Gambaran orang yang mengerjakan umrah sebelum haji yaitu 

dilarang umrah pada bulan-bulan haji, apa bila dia memasuki tanah suci untuk 

melaksanakan ibadah umrah setelah bulan Syawal maka dia mendapat manfaat 

dari umrah sebelum haji. Dinamakan dengan “mengerjakan umrah sebelum 

haji karena apabila kamu mendatangi Mekah kemudia tawaf di Baitul Haram, 

sa’i antara bukit safa dan marwa, halal umrahnya kemudian mencukur 

rambutnya, menyembelih korban yang wajib baginya untuk kesenangannya 

                                                           
12Ibnu Mandzhur, Lisanul Arab, (Bairut: Dar al Ma’arif, tth), hal. 4127 
13 Ibid. 
14 Ibdi.  



10 
 

 
 

dan dihalalkan baginya segala sesuatu yang diharamkan baginya selama ihram, 

lalu setelah itu melakukan ihram (berihram) yang baru untuk haji saat 

berangkat dari Mina atau sebelum itu tanpa harus kembali ke Meqat tempat dia 

melaksanakan umrahnya.15 

َا لمرأةمتعة  yaitu sesuatu yang didapatkan (pemberian laki-laki kepada 

perempuan) setelah perceraian. Al-Azhari mengatakan, firman Allah هلالج لج: 

(  َولِل
َ
ُعُۢ بِٱمل ِت َمتََٰ ُتَِّقنيَ عُمطَلَّقََٰ

ُروفِِۖ َحقًّا َعَلى ٱمل ) dan firman Allah هلالج لج dalam ayat lain ( ُجَناَح  الَّ 

 ا َعَلى َوَمتُِّعوُهنَّ  ََلُنَّ َفرِيَضة   َما ََل ََتَسُّوُهنَّ مَو تَفرُِضوا لنَِّسآءَ اُكم ِإن بَلَّقُتُم َعَلي
ُ
قِتِ َقَدرُُهو اوِسِع َقَدرُُهو َوَعَلى مل

ُ
مل

ا ابِ  َعُۢ عُروفِِۖ َحقًّا َعَلى َمتََٰ
َ
 امل

ُ
ِسِننيَ حمل ), al-Azhari mengatakan: mengenai sesuatu yang 

didapatkan (pemberian laki-laki kepada perempuan) setelah perceraian 

terdapat dua pendapat. Pertama, mengatakan wajib tidak boleh ditinggalkan 

dan yang kedua mengatakan tidak wajib tapi boleh melakukannya. Hukumnya 

wajib apabila suami yang semasa pernikahannya tidak pernah memberikan 

nafkah lahir dan batin kepada istrinya, maka hendaknya dia memberikan 

mut’ah (pemberian setelah perceraian) berupa sesuatu yang bermanfaat bagi 

mantan istrinya, baik itu berupa baju, uang atau makanan. Dan tidak ditentukan 

waktu pemberiannya karena Allah هلالج لج tidak menentukan waktunya dan Allah 

 :هلالج لج hanya memerintahkan untuk memberi mut’ah saja. Dan firman Allah هلالج لج

( وِسِع َقَدرُُهو َوَعَلى اَعَلى 
ُ
 امل

ُ
ا ابِ قمل َعُۢ عِتِ َقَدرُُهو َمتََٰ

َ
حاُروفِِۖ َحقًّا َعَلى مل

ُ
ِسِننَي مل ) mut’ah (pemberian) dalam 

ayat ini bukan merupakan suatu kewajiban tapi dia merupakan suatu kebolehan 

sebagai amal kebajikan. Apabila seorang suami memerikan nafkah lahir 

kepada istrinya tapi telah menceraikannya sebelum menyentuhnya atau setelah 

menyentuhnya, maka dia boleh memberikan mut’ah separuh dari mahar 

sebeagai suatu kewajiban atas suami kepada istri yang ditalaknya. Jika kamu 

tidak ingin menyentuhnya maka hendaklah kamu memberikan mut’ah 

sebanyak mahar yang dia berikan, tapi apabila dia telah menyentuhnya, maka 

                                                           
15 Ibid, hal. 4128 
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dia cukup memberikan mut’ah berupa sesuatu yang bermnfaat bagi istri yang 

diceraikannya, dan bukan merupakan sebuah kewajiban melinkan hanya suatu 

kebolehan sebagai wujud hamba yang baik dan bertaqwa. Orang Arab 

menyebut semua pemberian laki-laki kepada perempuan setelah perceraian 

tersebut dengan َعًتا، َمَتاًعا، ََتِْمْيًما، ََحًّا   16.ُمت ْ

Ibnu Mudzafar mengatakan: املتاع termasuk امتعة البيت maksudnya “suatu 

kebutuhan seseorang yang dapat dinikmati di dalam rumahnya”. Dia 

mengatakan الدنيا متاع الغرور “dunia adalah kesenangan yang memperdaya”, dia 

juga mengatakan kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang akan lenyap. املتاع 

juga merupakan sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang bisa dinikmati.17 

Kata matâ’ disebutkan 31 kali dalam al Qur’an. Matâ’ dalam al Qur’an 

dikaitkan dengan beberapa kata, selain dihubungkan dengan kata ghurur, kata 

matâ’  juga dihubungkan dengan kata lain, diantaranya matâ’ bi al ma’ruf  (QS. 

Al Baqarah: 241), matâ’ qalilun (QS. Ali Imran: 197), matâ’ zabadun (QS.ar 

Ra’du: 17), matâ’ illahin (QS. Al Baqarah: 36), matâ’ al hayah al dunya (QS. 

Ali Imran: 14). Kata matâ’ yang dihubungkan dengan ghurur sebanyak 2 

ayat.18 Dari ayat-ayat tersebut dapat diketahui bahwa matâ’ memiliki banyak 

arti diantaranya: pertama, bermakna mut’ah yaitu pemberian suami kepada 

istri yang diceraikan berupa sesuatu selain kewajiban-kewajiban yang 

ditetapkan atasnya. Kedua, kesenangan yang menipu, menyebabkan manusia 

sibuk mengejar dunia dan lupa akan kehidupan akhirat. Ketiga, bermakna 

kesenangan yang sementara atau singkat. Keempat, bermakna sesuatu yang 

mudah hilang atau sirna. Kelima, bermakna kesenangan dengan batas waktu 

yang ditentukan. Keenam, bermakna kesenangan yang sedikit dibandingkan 

dengan kesenangan di akhirat.  

 

                                                           
16 Ibid. 
17 Ibid, hal. 4129. 
18 Muhammad Fuad Abdul Al Bakki, Mu’jam Muhfarras, hal. 733-734. 
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2. Ghurûr 

اََ-يَغُرَ َ-ُغرَ  berasal dari kata َغَررََ ةًََ–وَُغُروًراََ-َغرًّ وِغر   yang bermakna menipu, 

memperdayakan, dan menggoda atau membujuk. Semua yang di dunia adalah 

sesuatu yang sangat memperdaya atau menipu. Seandainya kata tersebut 

terdapat dalam suatu ucapan, maka  ucapan itu tidak ada gunanya, karena telah 

diketahui bahwa setiap yang tertipu disebut  ََمْغُرور dan tidak ada faedah pada 

perkataan  َأناَغررَمنك .َمْغُرور “aku tertipu oleh mu” disebut  ََمْغُرور (orang yang 

tertipu).19  

 maknanya kamu tertipu oleh manusia, syaitan, dan selainnya. Ya’kub ُغُرورَ 

telah menceritakan mengenai syaitan, firman Allah َِٱلغَُرورَُ) هلالج لج بِٱَّلل  ن ُكَم  dan“ (َوََلَيَغُر 

janganlah (setan) yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah 

 adalah syaitan. Az-Zajaju mengatakan dalam َغُرورَُ Dikatakan bahwa .” هلالج لج

tafsirnya bahwa َغُرور boleh dengan dhommah ghainnya menjadi ghurûr yang 

artinya kebohongan, dan  َُغُرور bisa menjadi jamak dari ا  jamak َشاِهد َ seperti غارًّ

dari ُشُهودًا, dan َ قَاِعد jamak dari قُعُودًا. Dan ghurûr maknanya tertipu dengan 

kenikmatan dunia.20 

Dalam Qur’an al karim ( ُة اَفاَل تَ ُغرَّنَُّكُم  نَيااحلَيَ وَٰ لدُّ ) maknanya janganlah kamu 

terperdaya oleh dunia, jika kamu memiliki kesenangan yang dapat mengurangi 

agamamu selama di dunia maka tinggalkanlah kesenangan tersebut. َواَل يَ ُغرَّنَُّكم  

َغُروُر لاَّللَِّ ابِ  makna gharur dalam ayat tersebut adalah syaitan memperdaya 

manusia dengan janji palsu dan kesenangan. Al-ashmai mengatakan 

kesenangan yang menipu. Ghurur dengan dhommah ghainnya bermakna 

kebatilan-kebatilan, karena dia menjadi jamak dari َغرًا, al-Asmai mengatakan 

pendapat tersebut lebih baik dari pada menjadikan kata ُغُرورًا sebagai mashdar, 

                                                           
19 Ibid, hal. 3232. 
20 Ibid.  
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karena fi’il muta’adi mashdarnya tidak ada yang berwazan  ٌفُ ُعول kecuali sedikit. 

Al-Farra’ megatakan ghurur sebagai mashdar dia mengatakan  firman Allah 

َغُرورُ لاَّللَِّ َواَل يَ ُغرَّنَُّكم ابِ  هلالج لج  maksudnya dia menginginkan kenikmatan di dunia, gharur 

maknanya dunia, sifat yang berharga.21 

Abu Ishaq mengatakan dalam firman Allah هلالج لج ( َي َُّها  ُن َما َغرَّ َ إلِ اَيََٰٓ  ( مِ َكرِ لابَِربَِّك  نسََٰ

maknanya apa yang memperdayakan dan menipumu hingga kamu lalai 

terhadap kewajibanmu kepada-Nya. Dan selain Abu Ishaq mengatakan apakah 

yang memperdayakanmu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu dan yang 

mendorongmu untuk berbuat maksiat kepadanya dan merasa aman dari 

hukumannya lalu kamu bermaksiat dan menebar janji palsu, maka 

sesungguhnya kamu telah melakukan dosa besar. Ini adalah teguran terhadap 

hamba yang selalu memperdaya Allah هلالج لج dan tidak takut kepadanya.22 

الَغارُّ  َ berasal dari kata الِغرَّةُ  ,الِغرُّ  berasal dari kata الغَراَرةَُ dan  ُالت ََّغرَّة berasal dari 

kata  ُالت َّْغرِيْ ر dan َ ُّالَغار  bermakna الغافل yang artinya (yang lupa, lalai atau lengah). 

Abu zaid mengatakan َغُرورُ لا  artinya tipu daya, kamu tertipu akan sesuatu. Dia 

tertipu oleh dirinya, hartanya. َغُرورلا  tipuan yang berbahaya. Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص 

telah melarang untuk menjual gharar (sesuatu yang tidak jelas rupa dan 

sifatnya) seperti, menjual ikan yang di dalam air, dan burung yang di udara.23 

 

3. Matâ’ al Ghurûr 

Berdasarkan pengertian matâ’ dan al ghurûr di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa matâ’ al ghurûr adalah segala sesuatu yang menyenangkan 

yang ada di dunia yang membuat manusia tertipu akan dunia yang fana dan 

melupakan kehidupan akhirat yang abadi. Manusia yang tertipu tersebut 

                                                           
21 Ibid, hal. 3233.  
22 Ibid.  
23 Ibid, hal. 3234. 
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hanyalah orang-orang yang terlalu berlebihan mencintai dunia dan memiliki 

iman yang lemah kepada Allah هلالج لج. 

 

4. Gambaran Allah هلالج لج Tentang Kehidupan Dunia 

Allah menggambarkan dalam al Qur’an tentang hakikat kehidupan dunia 

dan apa yang ada di atasnya. Pertama, kahidupan dunia hanyalah permainan 

dan senda gurau. Sebagaimana firman Allah dalam  QS. Al An’am: 32 

                        

     

“Dan Tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda 

gurau belaka. dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-

orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?” 

 

Kedua, harta dan anak hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Sebagaimana 

firman Allah dalam QS. Al Kahfi: 46 

                             

           

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-

amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu 

serta lebih baik untuk menjadi harapan.” 

Ketiga, kesenangan yang sedikit dan bersifat sementara. Sebagaimana 

firman Allah dalam QS. An Nisa’: 77 
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Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu 

lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan 

dianiaya sedikitpun” 

Keempat, bunga kehidupan dunia sebagai ujian. Sebagaimana firman 

Allah dalam QS. Taha: 131 

                          

             

“Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami 

berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga 

kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. dan karunia Tuhan 

kamu adalah lebih baik dan lebih kekal” 

Kelima, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Sebagaiman 

firman Allah dalam QS. Ali Imran: 185 

                       

                             

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada 

hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan 

dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah 

beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang 

memperdayakan” 

Keenam, perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan. Sebagaimana 

firman Allah dalam QS. Al Kahfi: 45 
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“Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia 

sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, Maka menjadi subur 

karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan 

itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. dan adalah Allah, Maha 

Kuasa atas segala sesuatu” 

 

5. Gambaran Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص tentang kehidupan dunia  

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص menggambarkan dalam hadits-hadits beliau tentang 

hakikat kehidupan dunia. Pertama, kehidupan dunia itu hanya sedikit 

dibandingkan akhirat. Sebagaiama Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: 

لسَّبَّابَةا  -  َرةا  إاّلَّ  ماْثل   َما يَ ْجَعل   َأَحد ك مْ  إاصْ بَ َعه   ٰهذاها  - َوَأَشارَ  ََيْيَ  ِبا نْ َيا فا ي اْْلخا  َوللاا  َما الدُّ

 فا ي اْلَيما   فَ ْليَ ْنظ رْ  باَ  تَ ْرجا ع  

“Demi Allah! Tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti 

salah seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut, -(perawi hadits ini 

yaitu) Yahya  memberikan isyarat dengan jari telunjuknya- lalu hendaklah 

dia melihat apa yang dibawa jarinya itu?”24 

Kedua, kehidupan dunia dilaknat oleh Allah. Sebagaimana hadits Nabi 

 :bersabda ملسو هيلع هللا ىلص dari Abu Hurairah, ia berkata: “aku mendengar Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
24 HR. Muslim No. 2858 
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َها إاّلَّ  ذاْكر   للاا  َوَما َواَّله   َوَعالا م   َأوْ  م  تَ َعلا  م   نْ َيا َمْلع ْونَة   َمْلع ْون   َما فا ي ْ  َأَّل  إانَّ  الدُّ
 

“Ketahuilah, sesungguhnya dunia itu dilaknat dan dilaknat apa yang ada 

di dalamnya, kecuali dzikir kepada Allah dan ketaatan kepada-Nya, orang 

berilmu, atau orang yang mempelajari ilmu”25  

Ketiga, kehidupan dunia lebih hina dari bangkai anak kambing yang cacat. 

Diriwayatkan dari Jabir radiyallahu anhu: Sesungguhnya Nabi ملسو هيلع هللا ىلص berjalan 

melewati pasar sementara banyak orang berada di dekat Beliau ملسو هيلع هللا ىلص. Beliau 

 berjalan melewati bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya ملسو هيلع هللا ىلص

kecil. Sambil memegang telinganya Beliau ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: “Siapa diantara 

kalian yang berkenan membeli ini seharga satu dirham?” Orang-orang berkata: 

“Kami sama sekali tidak tertarik kepadanya. Apa yang bisa kami perbuat 

dengannya?” Beliau ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: “Apakah kalian mau jika ini menjadi milik 

kalian?” Orang-orang berkata: “Demi Allah, kalau anak kambing jantan ini 

hidup, pasti ia cacat, karena kedua telinganya kecil, apalagi ia telah mati?”, 

Beliau ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: 

نْ َيا َأْهَون   َعَلى للاا  مانْ  َهَذا َعَلْيك مْ   فَ َوللاا  لَلدُّ

“Demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah dari pada bangkai 

anak kambing ini bagi kalian”26 

Keempat, dunia tidak lebih berharga meskipun hanya seberat sayap 

nyamuk. Sebagaimana Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: 

َها َشْربَةَ  َماء   ن ْ نْ َيا تَ ْعدال   عاْندَ  للاا  َجَناحَ  ،بَ ع ْوَضة   َما َسَقى َكافاًرا ما  َلوْ  َكاَنتا  الدُّ

                                                           
25 HR. At Tirmidzi No. 2322 
26 HR. Muslim No. 2957 
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“Seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan dengan sayap nyamuk, 

maka Dia tidak akan memberi minum sedikitpun darinya kepada orang 

kafir.”27  

 

6. Teori Hedonisme 

       Setiap manusia hidup dengan pandangan dan ideologi mereka masing-

masing. Dan mereka menunjukkan apa yang mereka yakini melalui sikap dan 

gaya hidup yang mereka jalani. Salah satu ideologi yang banyak berkembang 

di masyarakat adalah hedonisme. Bagi masyarakat luas, hedonisme sering 

dikaitkan dengan sifat boros, suka menghamburkan uang atau orang yang sibuk 

dengan kesenangan dunia dan melupakan janji Allah هلالج لج tentang akhirat.  

Hedonisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu hedonismeos dengan kata 

dasar hedone. Kata hedone memiliki arti kesenangan. Sedangkan hedonismeos 

diartikan sebuah cara pandang yang menggap bahwa orang akan menjadi 

bahagia dengan mencari kesenangan dengan sebanyak mungkin. Beberapa ahli 

juga menjelaskan tentang pengertian hedonisme diantaranya adalah 

Burhanuddin, ia menjelaskan hedonisme adalah sesuatu yang dianggap baik, 

sesuai dengan kesenangan yang di datangkannya. Dengan kata lain, sesuatu 

yang hanya mendatangkan kesusahan, penderitaan, serta tidak menyenangkan 

merupakan sesuatu yang dinilai tidak baik.28 

Sedangkan menurut Collins Gem, pengertian hedonisme adalah sebuah 

doktrin yang menyatakan bahwa kesenangan merupakan hal yang paling 

penting dalam hidup. Dengan kata lain, hedonisme merupakan suatu paham 

yang dianut oleh orang-orang yang mencari kesenangan hidup semata-mata.29 

Kesenangan tersebut bisa didapatkan melalui berbagai cara, seperti 

menikmati hiburan, memiliki harta, kegiatan seksual, dan sebagainya. Teori 

hedonisme ini menyatakan bahwa “gaya hidup manusia sebaik-baiknya adalah 

                                                           
27 HR. At Tirmidzi No. 2320 
28 B. Salam, Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 

hal. 63. 
29 Collins Gem, Hedonisme, (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), hal. 3. 
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hidup yang penuh dengan pleasure (kenikmatan) dan hidup yang menghindari 

pain (penderitaan)”.  Maksudnya adalah pandangan hidup seseorang yang 

berusaha untuk mencari kesenangan sebagai tujuan paling utama, terutama 

untuk diri sendiri, dan berusaha menghindari penderitaan.  

Pandangan hedonisme ini tentu tidak lahir begitu saja. Ada faktor-faktor 

yang menjadi penyebab seseorang memutuskan untuk menganut ideologi 

hedonisme ini. Faktor-faktor tersebut bisa muncul dari dalam diri sendiri 

(internal), ataupun dari luar (eksternal). 

Faktor internal atau dari dalam diri, merupakan penyebab hedonisme yang 

paling utama. Setiap manusia sudah pasti memiliki sifat dasar yang ingin 

memiliki banyak kesenangan dan kebahagiaan. Ditambah lagi dengan sifat lain 

dari manusia, yaitu rasa tidak pernah puas yang mereka miliki. Sifat-sifat inilah 

yang ada pada akhirnya mengantarkan seseorang pada prilaku dan gaya hidup 

yang hedonisme.30 

Penyebab lain seseorang memilih paham hedonisme adalah faktor 

eksternal atau faktor dari luar. Faktor erksternal ini bisa berasal dari informasi 

atau globalisasi. Apalagi saat ini internet dan media sosial membuat kita bisa 

melihat bagaimana kehidupan orang lain. Kebiasaan-kebiasaan serta paham 

yang di dapat dari dunia maya atau dari lingkungannya, dianggap menjadi 

penyebab orang-orang tertarik untuk mengadaptasi gaya hidup hedonisme. 

Orang yang menganut paham hedonisme akan memberikan dampak pada 

dirinya dan juga lingkungan sekitar. Sayangnya, dampak yang muncul dari 

perilaku hedonisme ini cenderung  negatif. Contohnya, seseorang yang 

memiliki perilaku hedonisme, biasanya lebih mementingkan diri sendiri tanpa 

memperdulikan orang lain dan juga kebiasaan membeli barang-barang yang 

sebenarnya tidak dibutuhkan, ini terjadi karena hanya untuk kesenangan 

semata, sebab suka berbelanja. 

Idelogi hedonisme yang ada di tengah-tengah masyarakat terbagi menjadi 

tiga macam, yaitu: 

                                                           
30 B. Salam, Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral, hal. 66. 



20 
 

 
 

a. Psychological Hedonism 

Jenis hedonisme ini menganggap bahwa manusia diciptakan secara 

lahiriah menginginkan kesenangan. Secara naluri, manusia itu memang 

mempunyai sifat untuk menghindari rasa sakit serta juga derita. 

b. Evaluative Hedonism 

Hedonisme yang menganggap bahwa kesenangan merupakan apa 

yang seseorang inginkan serta kejar. Dalam konsepnya, hanya 

kesenanganlah yang berharga serta rasa sakit atau penderitaan merupakan 

hal yang mengecewakan atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak 

untuk dirasakan oleh manusia. 

c. Rationalizing Hedosim 

Hedonisme ini memiliki pandangan bahwa seseorang mencari 

kesenangan, tetapi juga memahami konsekuensi yang akan mereka terima. 

Contohnya, seseorang yang mengonsumsi narkoba untuk mencari 

kesenangan dan melepaskan beban masalah sejenak. Tapi mereka para 

pengguna tahu bahwa hal tersebut buruk untuk kesehatan dan agamanya 

dan bisa juga membawanya ke ranah pidana.31 

 

Di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, mereka cenderung hedonisme, 

mengapa? Karena masyarakat kota lebih cenderung modern, mereka 

menjadikan uang sebagai kesenangan yang utama. Mereka juga menginginkan 

modernisasi di segala sector kehidupan, seperti seni arsitektur, barang branded, 

fast food (makanan cepat saji), makanan-makanan yang modern, tempat 

hiburan, bahkan diskotik modern. Sehingga tidak heran ketika masyarakat yang 

tinggal di kota besar cenderung memiliki pemikiran bahwa uang adalah 

segalanya. Uang adalah kesenangan yang utama, tidak dapat dipungkiri bahwa 

kehidupan masyarakat kota besar sangatlah hedonisme.  

 

 

                                                           
31 B. Salam, Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral, hal. 67-68. 
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B. Tinjauan Kepustakaan   

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pokok permasalahan bahwa 

penelitian ini mengkaji matâ’ al ghurûr dalam al Qur’an dan relevansinya dengan 

kehidupan modern. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada yang membahas 

topik ini. Meskipun penulis menemukan beberapa tulisan dan karya yang 

membahas tentang topik ini, akan tetapi terdapat sisi yang belum dikaji oleh para 

penulis, seperti: 

1. Mustholih, dalam skripsinya “Tujuan Hidup Manusia Dalam al Qur’an”. 

Dalam penelitian tersebut al-Qur’an memberikan gambaran umum jalan dan 

tujuan bagaimana seharusnya manusia hidup. Ada empat jalan dan tujuan hidup 

manusia dalam al-Qur’an, yaitu: pertama, menjadi hamba tuhan, kedua, 

mengemban amanat, ketiga, menjadi khalifah, keempat, Amar Ma’ruf Nahi 

Mungkar. 

2. Khalisatun Naqiyah, dalam skripsinya “Makna Kata al Dunya Serta 

Relasinya Dalam al Qur’an”. Dalam penelitian hasil risetnya adalah bahwa al 

dunya terkait relasinya dalam al-Qur’an, diperoleh kategori pemaknaanyanya 

tentang dunia yaitu, kategori makna dunia yang memberi kesan negative antara 

lain, balasan yang pedih atas kekafiran, perhiasan yang menyebabkan 

kedurhakaan dan kedzaliman, perhiasan yang menyebabkan kesombongan, 

riya’ dalam ibadah, ajakan setan terhadap kecintaan dunia yang berlebihan, 

malapetaka dan bahaya. Sedangkan dunia yang memberi kesan positif antara 

lain, menjadikan perhiasan sebagai sarana ibadah, temporalitas, relativitas 

waktu, nilai kenikmatan dan kesenangan dunia lebih sedikit dibandingkan 

akhirat, kehidupan dunia bersifat kontiunitas, pahala bagi orang yang beriman 

dan bertakwa, serta amalan shaleh lebih baik dari pada perhiasan dunia.32 

3. Irsyaddunnas, dalam jurnalnya “Konsep Islam Tentang Dunia dan 

Dinamika”. Dalam penelitian tersebut menunjugakan penegasan Allah tentang 

eksistensi kehidupan dunia, yang dilambangkan dengan kata la’ibun dan 

                                                           
32 Khalisatun Naqiyah, Makna Kata al Dunya dan Korelasinya dalam al Qur’an, Skripsi 

(Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), hal. 67. 
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lahwun (semacam permainan dan senda gurau) merupakan peringatan bahwa 

kehidupan dunia itu tidak akan berlansung. 

4. Zulbadri, Afrialdi dan Afriyanto, dalam jurnalnya yang berjudul “Identitas 

Kehidupan Dunia Dalam al Qur’an”. Jurnal ini membahas tentang kehidupan 

dunia dalam al Qur’an yang diistilahkandengan beberapa kata, seperti: al la’ib, 

al lahw, al zinah, al fakhr, al ksr, al mata’. Jurnal ini membahas tentang makna 

dan penjelsan singkat tentang istilah-istilah tersebut. Dijelaskan bahwa mata’ 

maknanya mengambil manfaat, bersenang-senang, harta benda, memberi 

kesempatan dalam waktu yang terbatas. Jadi mata’ dalam kehidupan adalah 

segala kenikmatan yang dirasakan selama hidup di dunia.33 Persamaan dengan 

penelitian penulis adalah membahas tentang kahidupan dunia secara singkat. 

Sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini lebih luas pembahasannya dari 

penelitian penulis. 

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas, terdapat penelitian-

penelitian relevan yang telah mengkaji mengenai matâ’ al-ghurûr  atau kesenangan 

yang menipu, namun dari sisi dan konsentrasi yang berbeda dengan yang ingin 

peneliti bahas. Tidak ada kesamaan yang mendasar dengan penelitian yang akan 

peneliti bahas. Ada sedikit kemiripan dengan skripsi yang kedua tentang makna 

dunia karena penelitian yang peneliti bahas ini sangat erat kaitannya dengan dunia.  

 

 

 

                                                           
33 Zulbadri, Afrialdi, dan Afriyanto, Identitas Kehidupan Dunia dalam al Qur’an, pdf 

Jurnal Fikiran Masyarakat vol 4 no 1, 2016, ISSN No 2338-512X, hal. 29. 
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BAB III 

METODE PENULISAN 

Metode penulisan skripsi ini mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi 

Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

A. Jenis Penelitian 

Janis penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan 

(library research)34, yang bersifat kualitatif35 yaitu dengan menjadikan kepustakaan 

sebagai sumber utama, yang objek utamanya buku-buku dan literature-literatur lain 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian ini telah tersusun dari 

jenis penelitian dan pendekataan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data.36 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, 

yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data-data yang diperoleh dari buku-buku dan 

literature lainnya, kemudian melakukan evaluasi terhadap data-data yang telah 

dideskripsikan tersebut. Sedangkan metode tafsir yang akan digunakan ialah 

metode tafsir tematik yaitu penafsiran ayat-ayat dengan menetukan terlebih dahulu 

suatu topik, lalu ayat-ayat tersebut dihimpun dalam satu kesatuan yang kemudian 

melahirkan sebuah konsep. 

Tujuan penfsiran dari kajian tematik adalah mengungkap konsep atau gagasan 

qur’ani (qur’ani idea) secara utuh dan holistik sebagai jawaban terkait tema yang 

dikaji. 

                                                           
34 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: UGM, 1987), hal. 8. 
35 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang 

berbentuk kalimat, skema, dan gambar). Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan 

dan diolah harus tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. Lihat Jani 

Arni, Metode Penelitian Tafsir, hal. 11. 
36 Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), 

Editor Husni Thamrin, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), hal. 11. 
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B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah penulis mengutip data yang relevan 

dengan pembahasan yang diteliti dari beberapa tulisan, baik tulisan dalam bentuk 

arsip, skripsi, buku teori, pendapat, dalil, dan lain-lain. Sumber data dalam 

penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer yang disajikan yakni segala yang berkaitan langsung dengan 

pokok kajian penulis. Dalam hal ini, data primer yang akan menjadi sumber 

dalam penelitian ini adalah al-Qur’an al-Karim dan kitab-kitab tafsir, baik 

klasik maupun kontemporer. Kitab tafsir yang penulis gunakan diantaranya: 

a. Terjemahan Tafsir al Qur’an al-Azhim karya al-Hafizh ‘Imaduddin Abul 

Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir 

b. Terjemahan Tafsir al Jami’ li Ahkam al-Qur’an karya Imam Abu Abdillah 

Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-

Andalusi al-Qurthubi  

c. Terjemahan Tafsir al Karim ar Rahman fi tafsir Kalam al Mannan karya 

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as Sa’di 

d. Tafsir al Azhar karya Buya Hamka.  

 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat mendukung data 

primer, data sekunder yang akan penulis sajikan dalam bentuk literatur yang 

secara tidak langsung berkaitan dengan pokok pembahasan penulis  seperti 

kitab-kitab hadits, buku-buku, artikel, majalah, dan lain-lain. Seperti Kutubun 

Sittah, kitab Mu’jam Muhfaras Li al-Fadz al Qur’an yang ditulis oleh M. 

Abdul Baqi. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam 

penelitian. Pada teknik pengumpulan data akan dipaparkan tahapan dan cara 

pengumpulan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

maudhu’i dari al-Farmawi, yaitu: 

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas. Pada penelitian ini penulis mengangkat 

masalah matâ’ al-ghurûr dalam al-Qur’an. Setelah itu, dihimpun ayat-ayat yang 

berkaitan. Untuk mencari ayat yang berkaitan dengan matâ’ al-ghurûr dalam al-

Qur’an penulis menggunakan Mu’jam al-Mufahrash li al-Fazn al-Qur’an al-

Karim karya Fu’ad Abdul Baqi. 

2. Menyusun runtutan ayat secara kronologis sesuai urutan pewahyuan serta 

pemahaman tentang asbab an-nuzul, karena dibeberapa ayat dalam al-Qur’an 

ada yang tidak mempunyai asbab an-nuzul. Namun, jika tidak ada, maka yang 

penting adalah bagaimana mencari hubungan melalui struktur logis. 

3. Memahami korelasi (munasabah) ayat-ayat yang akan dibahas dalam masing-

masing suratnya. Pada pembahasan ini, teori munasabah menjadi sangat penting. 

4. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang pas, sempurna, sistematis, dan 

utuh, baik pembahasan mengenai ayat al-Qur’an, maupun pembahasan 

mengenai ilmu sains. 

5. Melengkapi dengan hadits-hadits yang relevan dan pendapat-pendapat, sehingga 

pembahasan ini semakin sempurna, jelas dan mudah dipahami. Hal ini juga 

dikarenakan hadits merupakan salah satu penjelas atau tafsir dari al-Qur’an, ayat 

yang belum jelas maknanya akan dijelaskan dalam hadits. 

6. Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber bacaan yang ada di 

perpustakaan, jurnal online, atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

7. Mengklarifikasi data yang sudah diperoleh untuk selanjutnya dibagi kepada data 

primer dan data sekunder. 
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8. Mempelajari ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-

ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara 

yang amm dengan yang khash, yang mutlaq dengan muqayyad  atau secara 

lahiriyah tampak bertentangan, sehingga dapat bertemu dalam satu muara. 

9. Menghubungkan dan memadukan dengan ilmu-ilmu lain yang terkait dengan 

pembahasan, sehingga ada interkoneksi antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, 

baik dengan cara mengutip secara langsung maupun secara tidak langsung dan 

lain sebagainya.37 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data ini adalah dengan 

mengumpulkan buku-buku yang telah disebutkan pada data primer dan sekunder, 

yang terdiri dari kitab-itab tafsir, buku yang berkaitan dengan penelitian ini, dan 

penelitian terdahulu yang sudah pernah mengkaji tentang penelitian ini, baik 

berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Hasil-hasil penelitian dari para peneliti 

yang terdahulu dalam penelitian ini berfungsi sebagai bahan mentah, untuk 

selanjutnya dicari garis-garis besarnya, struktur fundamental dan prinsip-prinsip 

dasarnya yang sedapat mungkin dilakukan secara mendetail dan bahan yang 

kurang relevan penulis abaikan atau diganti dengan bahan yang sesuai dengan 

topik penelitian ini. 

D. Teknik Analisis Data 

Metode analisa data penelitian adalah mengolah data dengan menggunakan 

teknik pengolahan berupa rumus atau aturan yang sesuai dengan rumusan masalah 

dan pendekatan yang digunakan.38 Adapun metode analisa data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Membaca dan mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan matâ’ al-ghurûr, 

kemudian mencarinya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir al-Qurthubi,  tafsir 

As-Sa’di, dan tafsir al-Azhar. 

                                                           
37 Jani Arni, Metode Penelitian Tafsir  (Pekanbaru: Daulat Riau, 2016), hal. 45-46 
38 Nashrudin Baidan, Metode Penelitian al Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 

hal. 33. 
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b. Memahami kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir al-Qurthubi,  tafsir As-Sa’di, dan 

tafsir al-Azhar. 

c. Membaca dan memahami hadits-hadits, buku-buku, jurnal, dan artikel yang 

berkaitan dengan matâ’ al-ghurûr dalam al Qur’an. 

d. Kemudian menganalisis relevansi matâ’ al-ghurûr  dengan kehidupan modern. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

1. Makna kata متع adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang dapat dinikmati atau 

dimanfaatkan. Sedangkan makna dari kata ٱلغَُرور adalah tipu daya atau menipu. 

Adapun makna mata’ al ghurur adalah segala sesuatu yang menyenangkan 

yang ada di dunia yang membuat manusia tertipu akan dunia yang fana dan 

melupakan kehidupan akhirat yang abadi. Pendapat para muffasir diantaranya 

Ibnu Katsir, al Qurthubi, as Sa’di, dan Buya Hamka tentang matâ’ al ghurûr 

tidak terdapat kontradiktif. Mereka sepakat bahwa kehidupan di dunia ini 

hanyalah kesengan yang fana, yang menipu siapa saja yang cederung 

kepadanya. Sesungguhnya manusia yang tertipu oleh kehidupan dunia dan 

dibuatnya terkagum-kagum, sehingga ia meyakini bahwasanya tidak ada 

kehidupan setelah kehidpuan di dunia, padahal sesungguhnya dunia sangatlah 

hina dan sangat kecil dibandingkan dengan kehidupan akhirat. 

2. Relevansi matâ’ al-ghurûr dengan kehidupan modern. Kata modern berasal 

dari dari bahasa latin yaitu modo, modernus yang berarti sekarang. Sedangkan 

prosesnya disebut modernisasi. Menanggapi kehidupan modern tergantung diri 

sendiri seorang muslim, apakah bisa mengambil sisi positif dari kehidupan 

modern atau malah terlena dan tenggelam pada posisi negatif kehidupan 

modern. Jangan sampai modernisasi membuat seorang muslim terperdaya oleh 

dunia dan melupakan kehidupan akhirat. 

B. Saran  

Tidak ada kata yang mulia selain ucapan rasa syukur atas semua rahmat Allah 

 kepada kita semua khususnya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan هلالج لج

penulisan ini. Penulis sangat menyadari karya tulis yang berjudul “Makna Matâ’ 

al-Ghurûr dalam al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)” masih jauh dari kesempurnaan 

dan masih sangat banyak kekurangan-kekurangannya. Untuk itu hal yang 
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diharapkan dari penulis kepada para pembaca adalah turut berpartisipasi dengan 

memberikan masukan dan saran.  

Beberapa hal yang dirasakan oleh penulis ketika dalam penulisan ini dan 

semoga menjadi saran kepada semua pembaca khususnya bagi penulis adalah: 

1. Perlu adanya penelitian terhadap kitab-kitab tafsir yang ada untuk djadikan 

sebagai pemupuk semangat kembali ajaran-ajaran Islam yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai kedamaian, bukan sebaliknya, seringkali mengabaikan ijtihad-

ijtihad ulama, karena sering dianggap tidak memiliki kapasitas sebagai ulama 

untuk menafsirkan ayat-ayat al Qur’an. 

2. Butuhnya ilmu pengetahuan yang luas untuk dapat menghasilkan suatu karya 

khususnya dibidang keilmuan. 

3. Kepada pembaca, semoga dapat mengambil mau’izoh (pelajaran), menambah 

wawasan keilmuan, dan semoga kita dijauhkan dari sifat berlebihan mencintai 

dunia.  

4. Kepada generasi mendatang, agar kiranya membahas sinonimitas matâ’ al-

ghurûr dalam al Qur’an berdasarkan kajian semantik atau gaya bahasa yang 

ditinjau dari ilmu dilalahnya. Dan jangan pernah bosan dalam belajar dan 

teruslah berjuang melanjutkan dan mengembangkan karya-karya para ulama 

terdahulu. Semoga ini menjadi usaha dan bentuk kontribusi dalam menjaga dan 

mengembangkan nilai-nilai agama dan keilmuan. 

5. Penulis juga berharap semoga kajian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya, semoga kita semua mampu mengaplikasikan dalam 

kehidupan. Sehingga menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah هلالج لج dan 

makhluk ciptaan-Nya.  
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