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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pendusta Agama menurut Ibnu Katsir dan M.
Quraish Shihab”. Surah al-Ma’un di awali dengan pertanyaan, “Tahukah kamu
orang yang mendustakan agama?” Menurut ahli tafsir, hal itu dimaksudkan untuk
menggugah hati pendengarnya agar memberikan perhatian lebih kepada apa yang
selanjutnya akan ditunjukkan ayat-ayat berikutnya. Anak yatim dan orang miskin
adalah dua kelompok yang paling rentan di masyarakat. Islam mendorong
umatnya agar dalam beragama tidak selalu mementingkan aspek ibadah
mahdhohyang bersifat vertikal saja. Islam juga menganjurkan ibadah sosial.
Bagaimanakah pendusta agama di dalam tafsir Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab
?. Apa saja ciri-ciri pendusta agama dan akibat yang ditimbulkan perilaku
pendusta agama berdasarkan ayat/nash Al-Qur’an dan hadits ?penelitian ini
menggunakan library research. Para mufassir memberikan pemaknaan yang
beragam terhadap kata al-din dalam surat al-Ma’un. Pemaknaan tersebut antara
lain: agama, islam, pembalasan dan perhitungan di akhirat, pahala serta siksa
Allah pada hari kiamat, tempat kembali, dan hukum-hukum Allah. Pada akhirnya
penulis mendefinisikan yukazzibu bi al-din dengan orang yang mengingkari, tidak
peduli, termasuk di dalamnya yaitu kepercayaan tentang adanya hari pembalasan
dan segala hal yang berhubungan dengannya. Perbuatan-perbuatan yang menjadi
karakteristik pendusta agama yaitu: a. Menghardik anak yatim (Q.S. al-Ma’un: 2),
yaitu menolak untuk memberikan hak-hak anak yatim. b. Tidak memberikan
pangan orang miskin (Q.S. al-Ma’un: 3), yaitu tidak memberi makan orang-orang
miskin. c. Melalaikan shalat (Q.S. al-Ma’un: 5), yaitu shalat di akhir waktunya
karena meremehkan, dan meninggalkan shalat sama sekali. d. Berbuat riya’ (Q.S.
al-Ma’un: 6), yaitu beribadah bukan karena Allah tetapi agar dilihat dan disanjung
oleh orang lain. e. Enggan menolong dengan barang yang berguna (Q.S. al-
Ma’un: 7), yaitu tidak mau memberikan/meminjamkan barang yang bermanfaat
padahal dia mampu melakukannya.

Akibat-akibat/dampak yang ditimbulkan oleh perilaku mendustakan
agama :

a. Dampak negatif terhadap pelaku, antara lain adalah: terancam kualitas
iman dan takwanya, menjadi kafir, menjadi orang munafik,
mendapatkan musibah, tidak merasa tenang di dalam hidup.

b. Dampak negatif dalam kehidupan sosial: terancamnya kualitas
generasi masa depan, timbulnya kecemburuan sosial dan hilangnya
rasa kepedulian sosial, terancamnya akidah, akhlak, moral, dan
terancamnya kestabilan masyarakat.
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KATA PENGANTAR

بسم هللا الرحمن الرحیم

Dengan menyebut Asma’ Allah yang Maha Pengasih lagi Maha

Menyayang.

Segala puji hanya Milik Allah Semata, Rabb yang menciptakan seluruh

Alam dan Makhluk didalamnya, yang mengutus Para Nabi dan Rasul sebagai

Navigator dan mejelaskan syariat Agama Islam dimuka bumi ini. Akhirnya tiada

kata yang pantas penulis ucapkan selain Alhamdulillahirabbil’alamin karna

sudah selesainya Skripsi ini dengan Judul : PENDUSTA AGAMA MENURUT

IBNU KATSIR DAN M. QURAISH SHIHAB.

Saya bersaksi bahwa tiada Allah selain Allah SWT dan aku bersaksi

bahwa Muhammad adalah utusan Allah, beliau merupakan  sosok panutan yang

Allah utus kepada umatnya dari beliau lahir sampai beliau wafat, sifat-sifat yang

beliau tampakkan merupakan hal yang sangat penting sehingga diwariskan dari

generasi kegenerasi, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat kepada

beliau,keluarga,sahabat dan orang-orang yang shaleh.

Penulis menyadari dalam penulisan ini tidaklah mudah, banyak sekali

kekurangan yang terdapat dalam tulisan ini, akan tetapi berkat bantuan dan

bimbingan serta motivasi dan support yang diberikan dalam proses penyelesaian

penulisan ini maka penulis berterimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Untuk yang mulia Ayahanda (M. Nur) dan ibunda tercinta (Murni) yang

selalu ada disetiap hembusan nafas, detak jantung dan aliran darahku.

Idola yang selalu ku kagumi yang telah memberi kehidupan untukku,
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mentari penerangan dan telaga penyejukku dan yang menjadikanku

merasa hebat, dan untuk kakak (Nurhayani dan Nurhayana) serta seluruh

keluarga besar penulis yang selalu meberikan do’a dan dukungan

sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Bapak Rektor UIN SUSKA RIAU ( Prof. Dr. H. Munzir Hitami MA )

serta jajarannya yang sudah memebrikan kesempatan kepada penulis

untuk menimba ilmu di Universitas ini.

3. Ibunda Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. Wilaela, M.Ag beserta jajaran

civitas akademika Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan

kemudahan dalam penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan

pengembangan jurusan Tafsir Hadits.

4. Bapak kepala Jurusan Tafsir Hadits, Dr. Afrizal Nur, MIS beserta

sekretaris Ibu Jani Arni M.Ag yang telah memberikan kemudahan kepada

penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.

5. Bapak Dr. H. Syamruddin, M. Ag. dan Bapak Dr. Afrizal Nur, MIS

selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan saran dalam

penulisan skripsi ini.

6. Kepada Guru-Guru dan seluruh Dosen-Dosen yang penulis tidak bisa

sebutkan satu persatu yang sudah sangat berjasa mengajarkan serta

membagi ilmu kepada penulis, semoga Allah SWT membalas segala yang

telah Guru-Guru berikan baik didunia maupun di akhirat.

7. Kabag. Kemahasiswaan dan yang terkait, sudah memberikan kemudahan

dalam hal Administrasi.
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8. Kepada sahabat-sahabat tercinta sejabat dan teman-teman seperjuangan

Tafsir Hadits Angkatan 2009, yang telah banyak membantu secara moril

dan materil, Akmaluddin, Herman Alfarisi, Anton Sugianto, Ahmad

Sahnan, Ahmad Rifa’i, Sunarto, Tutut jamik Dzikrillah, Partahian Siregar,

Parluhutan Siregar, M. Khadafi, Riski Saputra, Bustomi Faisal, Nurmiah,

Saniah, M. Fauzan beserta teman-teman yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu.

9. Ibu Kepala Perpustakaan Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau, beserta seluruh stafnya dengan sabar melayani kami

untuk penulisan skripsi ini.

10. Kepada para Ulama, Pakar dan Cendikiawan yang pendapat-pendapat

ataupun karya tulis mereka penulis jadikan referensi. Semoga Allah Swt

membalasnya dengan kebajikan yang tiada terputus.

11. Kemudian rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk ulong Ucok,

ulong Amri, anit Ami, alang Ali, acit Ita, Icoy, om Regar, om Rahap, acit

Ema, bibi Anim, ongah Debet, pak H. Adly Hasan, pak Husaini

Djamhuri, pak Agus Warsita, ibu Nurhayati, nek Nurmi, nek Rabi’as,

Jazakumullah.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, yang turut

berpartisipasi dalam memberikan semangat, bantuan dan motivasi

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih atas segala bantuan

yang sudah diberikan kepada penulis semoga Allah membalas semua

kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.
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Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam

penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran

yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, dan terakhir penulis berharap

semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.Amin.

Pekanbaru, Maret 2015
Penulis

ABDULGAFAR
NIM : 10932007865
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

A. Transliterasi

Transliterasi yang dipakai dalam skripsi ini adalah pedoman transliterasi

Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari

1988.

Arab                  Latin Arab Latin Arab                   Latin

ا a

ب b

ت t

ث ts

ج j

hح

خ kh

د d

ذ dz

ر r

ز z

س s

ش sy

ص sh

ض dh

ط th

ظ zh

ع ‘a

غ gh

ف f

ق q

ك k

ل l

م m

ن n

و w

ه h

ي y

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap

Misalnya; ربنا ditulis rabbanâ.

2. Vokal panjang (Mad);
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Fathah (baris di atas) ditulis â, Kasrah (baris di bawah) ditulis î, serta Dammah

(baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya; القارعة ditulis al-qâri’ah, المساكین

ditulis al-masâkîn, المفلحون ditulis al-muflihûn.

3. Kata sandang alif + lam (ال)

Bila diikuti oleh huruf Qomariyah ditulis al, misalnya; الكافرون ditulis al-

kâfirûn.Sedangkan bila diikuti oleh huruf Syamsyiyah, huruf lam diganti dengan

huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis ar-rijâl.

4. Ta Marbuthah (ة)

Bila terletak di akhir kalimat ditulis h, misalnya; البقرة ditulis al-baqarah.Bila di

tengah kalimah ditulis t, misalnya; زكاةالمال ditulis zakât al-mâl.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya;

وھوخیررازقین ditulis wahuwa khairun râziqîn.
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