
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan penjelasan yang telah penulis kemukakan , dapat

diambil suau kesempulan  sebagai berikut.

5.1.1 KataShābiŭnadalah bentuk jamak dari kata tunggal صابئ dari akar kata ،صبأ

یصبأ، صبأ yang berarti ; mengganti agamanya dengan agama yang lain.

berpendapat bahwa Shābi’ĭn dalah bentuk jama’ dari kata shābi’ yang

artinya penyembah bintang, ada juga pendapat asal katanya adalah shāba (

)yang maknanya adalah orang yang keluar dari agama ahlul kitab. Pendapat

Ibnu Katsir Shābi’ĭn adalah satu kaum diantara golongan Majusi, Yahudi

dan Nasrani dan mereka tidaklah memiliki agama.Ar-Razimengatakan

bahwa Shābiŭnadalah kaum antara Majusi, Yahudi, dan Nasrani, mereka

adalah salah satu firqah (sekte) dari Ahlul Kitab yang membaca Zabur. Jadi,

secara garis besar bahwasannya asal mula keimanan kaum Shābiŭnadalah

kaum yang mengetahui ke-Esaan Allah, tidak memiliki syariah yang

diamalkan, dan tidak membicarakan kekufuran. Ibnu Zaid menuturkan,

mereka adalah pemeluk suatu agama di daerah Irak. Mereka mengucapkan

kalimat: Lā ilāha illā Allāh,namun tidak memiliki amal, kitab, dan nabi

kecuali kalimat tauhid itu. Oleh karena itu, kaum musyrik pernah mengejek

dan mengatakan Nabi SAW. dan para Sahabatnya sebagai Shābiŭn, hal ini

di karenakan menyerupai kaum sabi’un dalam kalimat: Lā ilāha illā

Allāh.Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia kaum tersebut



yang semula  bertauhid pada Allah, kemudian berubah menjadi suatu kaum

yang menyembah bintang-bintang, dengan pengertian bahwa Allah telah

menjadikannya sebagai kiblat untuk ibadah dan do’a, yakni Allah

menyerahkan pengaturan urusan alam ini kepada bintang-bintang tersebut.

5.1.2 Dalam konteks ketiga ayat yang telah disebutkn di atas yaitu surat al-

Baqarah ayat 62, surat al-Maidah ayat 69 dan surat al-Hajj ayat 17 mufassir

sepakat mengenai Shābiŭn kedudukannya di sisi Allah disejajarakan dengan

agama-agama lain, yang  pada dasarnya agama adalah satu yakni aslama

(berserah diri) kepada Allah.

Jika dilihat dari segi Asbabun-Nuzul ayat tentang Shābiŭnada

kaitannya i Salman al-Farisi alah seorang sahabat Rasulullah saw. Dalam

suatu riwayat di kemukakan bahwa Salman bertanya kepada Nabi

Muhammad SAW. tentang penganut agama yang pernah ia anut bersama

mereka. Ia terangkan cara shalatnya dan ibadahnya. Maka turunlah ayat

tersebut sebagai penegasan bahwa orang beriman kepada Allah dan hari

akhir dan berbuat shaleh akan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

5.2 Saran

Melalui penulisan skripsi ini yang membahas tentang makna Shābiŭn

maka penulis ingin menyampaikan:

1. Al-Qur’an banyak menjelaskan tentang kisah umat-umat terdahulu

salah satunya adalah tentang kaum Shābiŭn, jika kita menggali secara

mendalam maka akan memperoleh pelajaran dan ilmu di dalamnya



2. Keimanan seorang muslim haruslah dibuktikan dengan perbuatan

yakni amal sholeh, dengan memahami kisah orang terdahulu kita bisa

melihat tolok ukur keselamatan bukan dari label diri seorang yang

mengaku Islam akan tetapi harus di barengi dengan amaliah.

3. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini,

karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena penulis

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun

4. Semoga penelitian ini bisa dijadikan landasan dasar untuk memahami

Shābiŭn dalam persepektif al-Qur’an.


