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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. alMa’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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kekurangan yang terdapat dalam tulisan ini, akan tetapi berkat bantuan dan
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selaku pembimbing
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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.
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Catatan:
1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap
Misalnya;  رﺑﻨﺎditulis rabbanâ.
2. Vokal panjang (Mad);

ix

Fathah (baris di atas) ditulis â, Kasrah (baris di bawah) ditulis î, serta Dammah
(baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya;  اﻟﻘﺎرﻋﺔditulis al-qâri’ah, اﻟﻤﺴﺎﻛﯿﻦ
ditulis al-masâkîn,  اﻟﻤﻔﻠﺤﻮنditulis al-muflihûn.
3. Kata sandang alif + lam ()ال
Bila diikuti oleh huruf Qomariyah ditulis al, misalnya;  اﻟﻜﺎﻓﺮونditulis alkâfirûn.Sedangkan bila diikuti oleh huruf Syamsyiyah, huruf lam diganti dengan
huruf yang mengikutinya, misalnya;  اﻟﺮﺟﺎلditulis ar-rijâl.
4. Ta Marbuthah ()ة
Bila terletak di akhir kalimat ditulis h, misalnya;  اﻟﺒﻘﺮةditulis al-baqarah.Bila di
tengah kalimah ditulis t, misalnya;  زﻛﺎةاﻟﻤﺎلditulis zakât al-mâl.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya;
 وھﻮﺧﯿﺮرازﻗﯿﻦditulis wahuwa khairun râziqîn.
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