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KATA PENGANTAR 

 

 ِحْيِم    بِْسِم ا للِّه اّر ْحَمِن الّر 

َ ن ما لَْم يَْعلْم  ُ والسَّاَل ُم َعالَ َخْيِر النَا ِم  َو  ’اَْلَحْمدُ ِللِه الِّذْي َعلََّم االْنسا الصَّالَة

 َعلَى ا ِلِه َواْصَحا بِِه اَْو لَى الِْكَرا ِم " اَّما بَْعدُ"
 

Alh}amdulilla>h  puji  syukur  atas  segala  kenikmatan  yang  telah  

diberikan Allah swt. kepada seluruh makhluknya terutama manusia yang 

bernaung di muka bumi  ini.  Kenikmatan  yang  berupa  kesehatan,  kesempatan  

merupakan  suatu nikmat  yang  begitu  besar  yang  patut  untuk  disyukuri,  

karena  penulis  masih diberikan  kesehatan  jasmani  maupun  rohani  sehingga  

penulis  mampu menyelesaikan   skripsi   ini,   dengan   judul   Etika Pergaulan 

dengan Orang-Orang Jahil (Suatu Kajian Tafsir Tahli>l>i> QS al-Qas}as}/28 : 

55) 

S{alawat dan salam semoga tetap tercurahkan  kepada baginda Nabi 
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penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih 

yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Ucapan   terima   kasih   yang   tak   terhingga,   kepada   kedua   orang   

tua penulis   yaitu   Ayahanda   tercinta Yahya dan   Ibunda  tercinta 

Demmati’no atas  segala  do’a  dan  rid{anya,  juga  atas  segala  

dukungan dan   semangat   yang   selalu   diberikan,   serta   kasih   

sayang   yang   tidak terbalaskan   karena   telah   mengasuh   dan   

mendidik   penulis   dari   kecil hingga    saat    ini.    Penulis    juga    



v 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و



 Ha h Ha ه

 hamzah ’ Apostrof ء

 Ya y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a A ا َ

 Kasrah i I ا َ

 d}ammah} u U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 ى ىَ 
fath}ah dan 

ya>’ 
ai a dan i 

 ى وَ 
fath}ah dan 

wau 
au a dan u 

Contoh: 

 kaifa  : ك ي فَ  

ل  haula : ه و 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  



Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 ...َ ى  |    ا.َ..
fath}ah dan alif atau 

ya>’ 
a> a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas ى

 d}ammah dan wau u> u dan garis di atas ى و

 

Contoh: 

اتَ    ma>ta : م 

ى م   <rama : ر 

  qi>la : ق ي لَ 

تَ  و   yamu>tu : ي م 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ة َ ض  و  ا أل ط فالَ َر   : raud}ah al-at}fa\>l 

ي ن ة َ  د  ل ة ََا ل م  الف اض   : al-madi>nah al-fa\>d}ilah 

ة َ م  ك   al-h}ikmah :  ا ل ح 

5. Syaddah (Tasydi>d) 



Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d  (  َّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّنا َ  <rabbana : ر 

ي نا َ   <najjaina : ن جَّ

قَ   al-h}aqq : ا ل ح 

 nu‘‘ima : ن ع مَ  

 aduwwun‘ : ع د وَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (  َّ ), 

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع ل يَ 

ب يَ   Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

سَ   al-syams (bukan asy-syamsu) :  ا لشَّم 

ل ة َ  ل ز   al-zalzalah (az-zalzalah) :  ا ل زَّ

 al-falsafah :  ا ل ف ل س ف ة َ



 al-bila>d :  ا ل ب ال دَ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

نَ  و  ر   ta’muru>n :  ت أ م 

ءَ ا لنََّ و    : al-nau‘ 

ءَ   ’syai :  ش ى 

تَ  ر   umirtu :  أ م 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (هللا ) 



Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ي نَ  هللا ََد   di>nulla>h  َ ب اهللا billa>h  

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ةَ َف يَ َه مَ  م  ح  هللا ََر   hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh:  

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l  

Inna awwala baitin wud}i’a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan  

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 



Nas}i>r al-Di>n al-T}u>si> 

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d              Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad 
Ibn) 

Nas}r H}a>mid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H}a>mid (bukan: 
Zaid, Nas}r H}a>mi>d Abu> ) 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

saw.       = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijriah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.          = Wafat tahun 

QS.../...: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l ‘Imran/3: 4 

HR      = Hadis Riwayat 



 

ABSTRAK 

Nama   : Arna Widayanti 

NIM  : 30300114003 

Judul : Etika Pergaulan dengan  Orang-Orang Jahil (Suat Kajian 

Tafsir Tahli>li>  QS. al-Qas}as}/28 : 55) 
 

Skripsi ini membahas tentang Etika Pergaulan dengan Orang-Orang Jahil 
(Suatu Kajian Tafsir Tahli>li> QS al-Qas}as}/28 : 55). Latar belakang dalam skripsi 
ini yaitu bagaimana al-Qur’an menjelaskan tentang etika pergaulan dengan orang 
jahil. Adapun pokokpermasalahan dalam penelitian ini adalah bagaiman hakikat 
etika pergaulan dengan orang-orang jahil dalam QS al-Qas}as}/28 : 55? Bagaimana 
wujud etika pergaulan dengan orang-orang jahil dalam QS al-Qas}as}/28: 55? Dan 
bagaimana implikasi etika pergaulan dengan orang-orang jahil? 

 
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan tafsir 
dan pendekatan history. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah library 
research, dimana data primer diperoleh melalui al-qur’an dan kitab-kitab tafsir, 
sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal-jurnal serta skripsi 
yang berkaitan dengan tema penelitian. 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat etika pergaulan dengan orang-

orang jahil dalam QS al-Qas}as}/28: 55, yakni tidak bergaul dengan orang-orang 
jahil tidak bermusuhan dengan mereka, tidak senang juga tak merasa benci dengan 
mereka. Wujud etika pergaulan dengan orang-orang jahil dalam QS al-Qas}as}/28: 
55 antara lain berpaling dari ucapan yang sia-sia, bersikap tegas dalam hal prinsip 
terhadap orang-orang jahil, mendo’akan kebaikan kepada orang-orang jahil. 

 
Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dalam QS al-Qas{as{/28: 55 

dijelaskan bagaimana pedoman tentang aturan yang harus dipegang oleh seorang 
muslim dalam menjalani kehidupan social. Selain menjaga hubungan baik, seorang 
muslim juga memiliki batasan yang harus dijaga dalam menjalani kehidupan dengan 
individu lain terutama ketika berhadapan dengan orang-orang jahil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an adalah risalah Allah untuk seluruh umat manusia1. Al-Qur’an 

adalah mukjizat Islam yang abadi dimana semakin maju ilmu pengetahuan, semakin 

tampak validitas  kemukjizatannya. Allah swt menurunkannya kepada nabi saw. demi 

membebaskan manusia dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya Ilahi, dan 

membimbing mereka ke jalan yang lurus.2 

Al-Qur’an adalah sebuah kitab yang mengajarkan kepada manusia 

bagaimana membangun dirinya. Al-Qur’an bukanlah sebuah kitab yang berisikan 

filsafat teoritis, yang hanya mengurusi berbagai diskusi dan pandangan. Adapun 

pandangan yang dikemukakan Al-Qur’an, itu dimaksudkan untuk dilaksanakan dan 

ditindak lanjuti.3   

Manusia pada hakikatnya selain sebagai makhluk individu juga sebagai 

makhluk sosial. Karena itu, kehidupan sosial merupakan suatu keharusan dalam 

kehidupan manusia. Sebagaimana yang diungkapkan ilmuan sosiolog, bahwa inti 

kehidupan sosial adalah interaksi sosial.4 

                                                             

1 Syaikh Manna’ Al-Qaththan, Mabahits fii ‘Ulumul Qur’an, terj. Aunur Rafiq El Mazni, Lc. 

MA.,Pengantar Studi Ilmu al-Qur’an (Jakarta Timur : Pustaka al-Kausar, 2004), h.12. 

2Syaikh Manna’ Al-Qaththan, Mabahits fii ‘Ulumul Qur’an, terj. Aunur Rafiq El Mazni, Lc. 

MA.,Pengantar Studi Ilmu al-Qur’an, h.3. 

3 Murtadha Muthahari, Man and Universeri, terj. Ilyas Hasan,  “Tafsir” Holistik Kajian 

Seputar Relasi Tuhan, Manusia dan Alam (Jakarta : Citra, 2012), h. 309-310. 

4 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: CV Raja Grafindo Persada, 2007), 

h. 55. 
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Tingkah laku manusia adalah akibat  dari interaksi antara roh dan badan. 

Walaupun manusia mempunyai roh dan badan, tetapi ia dipandang sebagai suatu 

pribadi yang terpadu. Tingkah laku tak dapat dikatakan berkenaan dengan roh saja 

atau badan saja.5 

Menurut konsepsi Islam, sejarah manusia sangatlah luar biasa. Menurut 

Islam, manusia bukan sekadar “homo erectus”  berkaki dua,”  yang dapat bicara dan 

berkuku lebar.  Dari sudut pandang al-Qur’an, manusia juga terlalu dalam dan 

misterius untuk didefinisikan dengan cara sederhana. Al-Qur’an di samping 

menyanjung, juga memandang rendah manusia. Al-Qur’an sangat memuji manusia 

dan juga sangat memperolokkannya. Al-Qur’an menggambarkan  manusia sebagai 

makhluk yang lebih unggul daripada langit, bumi dan para malaikat, dan sekaligus 

menyatakan manusia bahkan lebih rendah daripada setan dan binatang ternak. Al-

Qur’an berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki cukup kekuatan 

untuk mengendalikan dunia dan memperoleh jasa para malaikat, namun manusia juga 

seringkali terpuruk. Manusialah yang mengambil keputusan tentang dirinya sendiri 

dan yang menentukan nasibnya.6 

Kehidupan manusia adalah kehidupan sosial, dalam arti bahwa kehidupan 

manusia “bersifat sosial”. Kebutuhan, prestasi, kesenangan dan aktivitas manusia 

semuanya bersifat sosial, karena semuanya itu terjalin erat dengan adat, kebiasaan 

dan sistem kerja, pembagian keuntungan, dan peembagian pemenuhan kebutuhan 

tertentu. Yang membuat sekelompok tertentu orang tetap bersatu adalah karena 

                                                             

5Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan 

(Jakarta : Radar Jaya Offset, 1989), h. 79.  

6Murtadha Muthahari, Man and Universeri, terj. Ilyas Hasan,  “Tafsir” Holistik Kajian 

Seputar Relasi Tuhan, Manusia dan Alam, h.290. 
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adanya cara berfikir dan kebiasaan tertentu yang dominan. Dengan kata lain, 

masyarakat adalah sekumpulan orang yang karena desakan kebutuhan dan pengaruh 

keyakinan, pikiran dan ambisi tertentu, tersatukan dalam kehidupan bersama. 

Dalam kehidupan sosial, muslim tidak terlepas dari muslim yang lain. 

Dikatakan pada suatu hadis bahwa muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. 

Muslim memiliki hak dan kewajiban atas muslim yang lain. Islam telah mengatur  

sedemikian rupa bagaimana muslim yang satu dengan muslim yang lain bertindak 

dan beretika. Etika ini harus dijaga agar dapat tercipta hubungan yang harmonis, 

aman, tenteram dan damai. Jika tidak perselisihan dan perpecahan akan terjadi. Ini 

terjadi karena perbedaan yang ada di kalangan umat muslim itu sendiri.7 

Dalam dunia pergaulan, banyak orang yang terjerumus dalam lubang 

kemaksiatan dan kesesatan karena pengaruh teman bergaul yang jelek. Namun tidak 

sedikit orang yang mendapat hidayah dan banyak kebaikan disebabkan bergaul 

dengan teman-teman yang shalih. Namun itu semua tidak lepas dari kepribadian kita 

sendiri, yaitu bagaimana memposisikan diri kita untuk tetap mengajak kepada 

kebaikan, terlebih lagi ketika bergaul dengan orang kurang baik atau yang ingin 

mengajak kepada kemaksiatan. 

Dalam dunia pergaulan, Allah sangat mengantisipasi hambanya agar 

senantiasa tidak terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Disisi lain, banyaknya 

godaan yang mengelilingi kita, terlebih lagi ketika bergaul dengan orang-orang jahil 

(bodoh) yang selalu mengajak kepada keburukan. Sebagaimana yang digambarkan 

                                                             

7Agus Pranoto, dkk., “Etika Pergaulan dalam al-Qur’an dan Implikasinya terhadap 

pembelajaran PAI di Sekolah”, Tarbawy, vol. 3, no. 2  (2016), h. 108.  

https://ejournal.upi.edu/index.php/tarbawy/article/download/4514/3139   diakses pada tanggal 1 

Oktober 2020. 

https://ejournal.upi.edu/index.php/tarbawy/article/download/4514/3139
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Allah dalam al-Qur’an dan ketika mendapati seseorang yang jahil (bodoh), dalam QS 

al-Qas}as}/28:55 

ََل نَْبتَِغي  الُُكْم َسََلٌم َعلَْيُكمْ ُكْم أَْعمَ ا َولَ الُنَ َوإِذَا َسِمعُوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنهُ َوقَالُوا لَنَا أَْعمَ 

  اْلَجاِهِلينَ 

Terjemahnya:  

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling 
darinya dan berkata, “Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal 
kamu, semoga selamatlah kamu, kami tidak ingin (bergaul) dengan orang-
orang bodoh.8 

Ayat di atas  merupakan gambaran yang bercahaya bagi jiwa yang beriman 

dan merasa tenang dengan keimanannya yang penuh dengan perasaan tinggi untuk 

terlibat dalam perkataan kosong juga penuh dengan sifat pemaaf dan kasih sayang. 

Gambaran itu juga menggariskan jalan yang jelas bagi orang yang ingin beradab 

dengan adab Allah swt., Sehingga ia tak bergaul dengan orang-orang bodoh, tidak 

bermusuhan dengan mereka, tidak senang dengan mereka, juga tak merasa benci 

dengan mereka. Namun yang ada adalah perasaan tinggi dari kesia-siaan itu sambil 

memberi  maaf dan senang melakukan kebaikan hingga bagi orang yang berbuat jahat 

dan berbuat buruk terhadapnya9. 

Penulis merasa tertarik menelaah lebih dalam tentang etika pergaulan 

dengan orang-orang jahil. Oleh karenanya penulis mengambil judul  Etika 

Pergaulan  dengan Orang-orang Jahil (Suatu Kajian Tahlili terhadap QS al-

Qasas/28:55) sebagai sebuah karya tulis untuk memperoleh gelar sarjana. 

 

                                                             

8 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’’an Hafalan Mudah ( Bandung : Cordoba, 

2019), h. 392. 

9 Sayyid Quthb, Tafsir fi Zilalil Qur’an , terj. As’ad Yasin, dkk.  (Jakarta : Gema Insani, 

2010)  h. 59. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan beberapa objek kajian 

yang akan diuraikan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut ini : 

1. Bagaimana hakikat etika pergaulan dengan orang-orang jahil dalam QS 

al-Qasas/28: 55? 

2. Bagaimana wujud etika pergaulan dengan orang-orang jahil dalam QS 

al-Qasas/28: 55? 

3. Bagaimana implikasi etika pergaulan dengan orang-orang jahil dalam 

QS al-Qasas/28: 55? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

Skripsi ini berjudul etika pergaulan dengan orang-orang jahil (suatu kajian 

tahlili QS al-Qasas/28:55). Adapun uraian ayat yang akan dibahas  terkait judul 

skripsi ini  

 ۡ  ملُنَا َولَكُ َم  ۡ  عأَ  ۡ  ااْ لَنَ هُ َوقَالُوۡ  َرُضواْ َعنۡ  َو أَعۡ  َوإِذَا َسِمعُواْ ٱللَّغ
لُُكمۡ  أَع ٌم َعلَي ۡ  َم  ِهِليَن ۡ  تَِغي ٱلۡ  ََل نَب ۡ  ُكمۡ  َسلَ   ٥٥َج 

Terjemahnya : 

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka 
berpaling daripadanya dan mereka berkata: "Bagi kami amal-amal kami dan 
bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul 
dengan orang-orang jahil". 10 

                                                             

10 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’’an Hafalan Mudah ( Bandung : Cordoba, 

2019), h. 392 
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Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka 

penulis berusaha menjelaskan istilah ataupun term-term yang akan dibahas. Adapun 

judul skripsi terkait dengan tema penulis yaitu sebagai berikut : 

 

1. Etika 

Etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya fikirnya untuk 

memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik. Akal 

budi itu ciptaan Allah dan tentu diberikan kepada kita untuk dipergunakan dalam 

semua dimensi kehidupan. 

Secara populer diketahui ada istilah “etika” dan “moral.” Etika adalah suatu 

ilmu yang membicarakan baik dan buruk perbuatan manusia. Istilah ini sama dengan 

ilmu akhlaq (dalam Islam), yaitu, “suatu ilmu yang menerangkan pengertian baik 

buruk, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam hubungannya 

dengan sesama manusia, menjelaskan tujuan yang seharusnya dituju dan 

menunjukkan jalan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya diperbuat.”11 

Etika dapat diartikan pula sebagai keseluruhan aturan maupun hukum  yang   

mengambil   bentuk   perintah   dan   larangan,   untuk diterapkan pada perilaku 

manusia. Bahwa manusia mengerti akan apa yang baik dan apa yang buruk, yaitu 

dapat membedakan antara keduanya dan selanjutnya mengamalkannya adalah suatu 

kenyatan yangtidak bisa dibantah. Pengertian itu tidak dicapainya melalui 

pengalaman,  akan tetapi  telah  ada  padanya  sebelum  ia  mengalami yaitu sejak 

masih berada dalam kandungan ibu. Pada saat itu Tuhan memberikan pengertian 

                                                             

11 Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral  (Yogyakarta; 

Kanisius, 1987), h. 17. 
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tersebut kepadanya. Jadi pengertian baik buruk merupakan tanggapan pembawaan 

manusia. Ia telah ada secara apriori pada diri manusia12. 

Etika yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah etika bergaul dengan 

orang-orang jahil. 

2. Pergaulan 

 Pergaulan adalah percampuran kata majemuk yang mempunyai kata 

dasar”gaul” yang berarti “campur gaul”, maksudnya adalah percampuran   dalam 

kehidupan   sehari-hari.13  Islam   mendorong manusia untuk berinteraksi sosial di 

tengah manusia lainnya. Dorongan tersebut, baik secara tersurat maupun tresirat 

terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasul, bahkan secara simbolik tampak pula 

dalam berbagai ibadah  ritual  Islam,   misalnya shalat yang  mengimplementasikan. 

Pencegahan terhadap dosa dan kemungkaran, artinya shalat yang bersifat ritual 

membawa implikasi terhadap kehidupan sosial di luar shalat. Demikian pula zakat 

yang bermakna sosio ekonomi, dan sebagainya.14 Pergaulan yang dimaksud penulis 

dalam skripsi ini adalah pergaulan  dengan orang-orang jahil. 

3. Orang-orang Jahil 

Jahl  sebagai antonim dari hilm(santun) bermakna melampaui batas, tolol, 

buruk adab, dan perusak kehormatan. Dari makna jahl yang kedua inilah diambil 

istilah jahiliyyah. Jadi orang-orang Arab bukan jahil terhadap ilmu karena mereka 

menguasai ilmu bahasa, kedokteran, nujum, sejarah dan sebagainya. Mereka disifati 

dengan jahiliyyah (antonim dari hilm) karena buruknya adab mereka misalnya hanya 

                                                             

12 Mudlor Ahmad, Etika dalam Islam (Surabaya: Al-Ikhsan, 1990), h. 3. 

13 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux (Semarang: 

Widya Karya, 2011), h. 152. 

14 Ali Anwar Yusuf, Wawasan Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 49. 
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karena persoalan remeh mereka melakukan perang seperti perang Dahis dan Ghubara 

hanya karena masalah kuda15   

Jahiliyah  secara terminologi  masdar shina’i dari isim fa’il ‘jahil’ dengan 

cara ditambahkan padanya huruf  ‘Ya’ yang menunjukkan pada penisbatan lalu 

ditambah lagi dengan huruf ‘ Ta Ta’nits’, ( Ta’ yang menunjukkan perempuan). 

Sehingga kesimpulannya bisa diketahui bahwa  asal kata Jahiliyah  berasal dari kata 

Jahil yang merupakan isim fa’il pecahan dari kata jahlun. 

Pada umumnya persepsi kita tentang sebutan Arab Jahiliyah adalah sebagai 

gambaran terhadap masyarakat yang jauh dari etika kemanusiaan. Zaman jahiliyah 

juga disebut sebagai zaman kebodohan dan keterbelakangan. Sementara orang 

lainnya lagi menyebut zaman itu sebagai zaman kegelapan, karena masyarakatnya 

tidak menghargai nilai-nilai luhur.16 

Orang-orang jahil yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah orang-

orang jahil perspektif  QS.al-Qasas/28:55. 

4. Tah}li>li> 

Metode tahli>li> adalah satu metode tafsir yang di mana mufassirnya 

berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari berbagai seginya dengan 

memperhatikan  runtutan  ayat-ayat  al-Qur’an sebagaimana tercantum dalam mushaf. 

Dalam metode  ini diuraikan segala yang dianggap perlu oleh seorang mufassir.17 

                                                             

15Abdul Rahman Umar., “Konsep Jahl dalam al-Qur’an”, vol. 1, no. 1, (2016), h. 54 

http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php=1284256&val=17198&title=KONSEP%20JAHL

%20DALAM%20AL-QURAN. 

16 http://repository.uin-suska.ac.id/6284/4/BAB%20III.pdf, h.42. 

17 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),h. 

171. 

http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php=1284256&val=17198&title=KONSEP%20JAHL%20DALAM%20AL-QURAN
http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php=1284256&val=17198&title=KONSEP%20JAHL%20DALAM%20AL-QURAN
http://repository.uin-suska.ac.id/6284/4/BAB%20III.pdf
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Adapun tahapan kerja dari metode tafsir tahli>li> ini adalah mengkaji ayat- 

ayat al-Qur´an dari segala segi dan maknanya, ayat demi ayat dan surah demi surah 

sesuai dengan urutan dalam mushaf usmani. Untuk itu, pengkajian metode ini, kosa 

kata dan lafaz, menjelaskan arti yang dikehendaki. Sasaran yang dituju dan 

kandungan ayat menjelaskan apa yang dapat diistinbatkan serta mengemukakan 

kaitan  ayat-ayat  dan relevansinya dengan surah sebelum dan sesudahnya. Untuk itu, 

ia merujuk kepada sebab-sebab turun ayat, hadis-hadis Rasulullah dan riwayat dari 

para sahabat dan tabi’in. Tujuan utama ulama menafsirkan dengan metode ini adalah 

untuk meletakkan dasar-dasar rasional bagi pemahaman akan kemukjizatan al-

Qur´an.18 

Sehingga fokus penelitian ini adalah suatu kajian terhadap ayat QS al-

Qas}as}/28: 55 di mana akan digunakan tehnik analisis tahli>li> mengenai etika 

pergaulan dengan orang-orang jahil. 

D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan beberapa penelusuran terhadap berbagai literatur dan  

karya ilmiah khususnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini, baik dalam bentuk 

buku-buku, skripsi atau jurnal. Penulis menemukan literatur yang berkaitan dengan 

judul skripsi ini sebagai berikut : 

1. Nurul Aini dengan judul skripsi Konsep Etika Pergaulan Yang Baik Menurut 

Sayyid Muhammad (Studi Analisis Kitab At-Tahliyah wat-Targib fi At-

Tarbiyah wat-Tahdzib). Skripsi ini menjelaskan bagaimana tuntunan etika 

pergaulan yang baik dengan menekankan pada : Pertama, perilaku manusia 

                                                             

18 Nur Efendi & Muhammad Fathurrahman, Studi Al-Qur’an Memahami Wahyu Allah Secara 

Lebih Integral Dan Komprehensif, (Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 310. 
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ditengah orang yang status sosialnya lebih tinggi dan lebih rendah. Kedua, 

sopan santun dan pergaulan yang baik meliputi siddiq, budi pekerti yang baik, 

malu, murah hati, dan menahan kemarahan. Skripsi ini jelas  berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana skripsi ini fokus kajiannya 

bagaimana konsep etika pergaulan menurut tokoh sedangkan penulis fokus 

kajiannya bagaimana etika pergaulan dengan orang-orang jahil (suatu kajian 

tafsir tah}li>li> QS al-Qasas/28: 55). 

2. Agus Pranoto dengan judul skripsi etika pergaulan dalam al-Qur’an dan 

implikasinya terhadap pembelajaran PAI di sekolah. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode tafsir muqarran. Skripsi ini jelas berbeda karena 

penulis menggunakan metode tafsir tahlili. 

3. Soeroyo dengan judul jurnal Islam dan Etika Pergaulan Hidup Internal Umat 

tahun 1994. Dalam jurnal ini membahas mengenai etika pergaulan dalam 

Islam dalam bahasan internal umat manusia diantaranya kerukunan hidup 

umat dan risalah islamiyah, konsep etika pergaulan dalam kerukunan hidup 

beragama dan lain-lain. Jurnal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis karena penulis membahas etika pergaulan dengan orang-orang 

jahil, sedangkan jurnal tersebut membahas tentang etika pergaulan secara 

umum. Walaupun jurnal dan skripsi penulis memiliki persamaan pembahasan 

mengenai etika pergaulan. 

4. Drs. H. Basri Iba Asghary dengan judul buku Solusi al-Qur’an tentang 

problema social, politik, budaya” yang diterbitkan oleh Mu’jizat rineka cipta 

Jakarta tahun 2010. Dalam buku ini secara umum menjelaskan kajian 

mengenai menegakkan solidaritas sosial. Memperkokoh solidaritas sosial, 
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saling menasihati dengan kebaikan, bersikap saling mengasihi, membina 

persatuan dan persaudaraan serta etika terhadap sesama manusia. Buku ini 

jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena penulis 

fokus kajiannya adalah tentang etika pergaulan dengan orang-orang jahil 

(suatu kajian tafsir tah}li>li> QS al-Qasas/28: 55), dengan demikian, jelas 

bahwa apa yang ditulis dalam skripsi ini tidak sama dengan buku tersebut baik 

dalam sitematika pembahasan maupun isinya. 

E. Metode Penelitian 

Metodologi Penelitian yaitu berisi ulasan tentang metode-metode yang penulis 

gunakan dalam tahap-tahap penelitian antara lain : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini 

seluruhnya adalah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu 

konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan metode alamiah19 

2. Metode Pendekatan 

a. Pendekatan Tafsir 

Pendekatan tafsir merupakan pendekatan yang menguraikan makna yang 

dikandung oleh al-Qur’an, ayat demi ayat, surah demi surah sesuai dengan urutannya 

dalam mushaf. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat 

                                                             

19 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung; PT Remaja  Rosdakarya, 2005), 

h. 6  
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yang ditafsirkan, seperti kosa kata, konotasi kalimatnya, latar belakang turunnya 

ayat dan pendapat-pendapat yang telah dikeluarkan berkenaan dengan tafsiran ayat-

ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw., sahabat, maupun 

para tabi’in dan tokoh-tokoh tafsir lainnya20 

b. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi merupakan suatu pendekatan yang mempelajari hidup 

dalam masyarakat21. Sosiologi sebagai ilmu dikenal memiliki perhatian besar dalam 

memahami hubungan timbal balik antara pemikiran dengan konteks sosial yang 

mengitarinya, termasuk melihat fenomena kesejahteraan yang terjadi di masyarakat. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris22. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan23 Secara leksikal, pengumpulan berarti 

proses, cara, perbuatan, mengumpulkan, menghimpun dan mengarahkan, oleh 

karenanya teknik ini merupakan suatu proses atau cara dalam usaha menghimpun 

data24. 

                                                             

20 Nasruddin Baidan, Metode Penafsiran al-Qur’an (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2005), h. 68.  

21 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar(Cet. I; Jakarta: CV Rajawali, 1982), h. 18  

22 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, dengan Kata Pengantar oleh M. Budyatna, (Cet. 

III; Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 291.  

23 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 62 

24Abdul Muin Salim, dkk., Metodologi Penellitian Tafsir Maudhu’iy,(Cet. I; 

Makassar:Alauddin Press, 2009), h. 88 
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Pada proses pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, maka indikator 

yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan(library research) yaitu penelitian yang 

menggunakan bahan pustaka sebagai sumber datanya, dengan merujuk pada dua 

sumber data, yaitu sebagai berikut : 

a. Data primer25 penulis menggunakan al-Qur’an dan kitab-kitab tafsir  sebagai 

sumber utamanya. 

b. Data sekunder26 penulis menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal, serta skripsi yang 

berkaitan dengan tema penelitian. 

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Metode pengolahan data ialah suatu proses yang ditempuh alam peniltian 

setelah proses pengumpulan data dalam bentuk operasi sistematis terhadap data yang 

telah dikumpulkan. 

Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai pembahasan yang akurat, 

maka penulis menggunakan metode tafsir tah}li>li> yaitu sebagai berikut : 

a. Menyebutkan QS al-Qas}as}/28: 55 

b. Menjelaskan arti kosa kata (mufradat) yang terdapat dalam ayat yang akan 

dibahas. Adapun kosa kata yang akan dianalis  diantaranya : 

  سمعوا (1

 اللغو (2

                                                             

25Data Primer adalah data empirik yang diperoleh langsung dari objek penelitian 

perorangan, kelompok dan organisasi. Lihat Rosady Ruslan, Metode Penelitan Public Relation 

Komunikasi(Jakarta Rajawali Press, 2010), h. 29. 

  

26Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institute tertentu. Lihat Bagong 

Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, (Cet. IV; Jakarta: 

Kencana, 2005), h. 55-56.   
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 اعرضوا (3

 اعما لنا (4

 سَلم (5

 نبتغي (6

 الجهلين (7

c. Menjelaskan hubungan munasabah baik antara ayat maupun antar surah. Adapun 

muna>sabah ayat yang dimaksud 

d. Menjelaskan asba>bun nuzu>l ayat tersebutsehingga dapat membantu 

memahami ayat yang dibahas(jika ada) 

e. Memberikan garis besar maksud beberapa ayat sehingga pembaca memperoleh 

gambaran umum maksud dari ayat tersebut 

f. Memberikan penjelasan final mengenai maksud ayat tersebut dari berbagai 

aspeknya pada penjelasan yang telah diperoleh 

Adapun analisis data yang digunakan penulis yaitu analisi data secara deduktif 

yaitu membahas hal-hal yang bersifat umum kemudian diuraikan kedalam hal-hal 

yang bersifat khusus. Misalnya penulis mulai membahas etika, pergaulan dan orang-

orang jahil, kemudian dijabarkan secara mendalam 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

  Melalui beberapa penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini diarahkan 

untuk : 

1.  Mengetahui bagaimana hakikat etika pergaulan dengan orang-orang jahil 

dalam QS al-Qasas/28: 55 

2.  Mengetahui bagaimana wujud etika pergaulan dengan orang-orang jahil 
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dalam QS al-Qasas/28: 55 

3. Mengetahui bagaimana implikasi etika pergaulan dengan orang-orang jahil 

dalam QS al-Qasas/28: 55 

 Selanjutnya melalui penjelasan dan deskripsi diatas, diharapkan penelitian ini 

berguna untuk : 

1. Kegunaan ilmiah: mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan 

skripsi ini, sedikit banyaknya akan menambah khazanah ilmu pengetahuan 

baik dalam kajian tafsi>r maupun yang lain. 

2. Kegunaan praktis: mengetahui secara mendalam bagaimana etika pergaulan 

dengan orang-orang jahil dalam QS. al-Qasas/28 : 55  sehingga dapat menjadi 

informasi, bahan pustaka diberbagai lembaga keilmuan dan digunakan untuk 

memperoleh gelar sarjan S1 (S. Ag) di bidang tafsir. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA DALAM BERGAUL 

A. Tinjauan tentang Etika Pergaulan 

1. Pengertian Etika 

Menurut bahasa (etimologi), etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos 

yang berarti adat-istiadat (kebiasaan), perasaan batin, kecenderungan hati untuk 

melakukan perbuatan.1 Dalam kamus umum bahasa Indonesia, etika diartikan 

ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Dalam pengertian kebahasaan 

ini terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku 

manusia. Menurut Ahmad Musthofa, etika adalah ilmu yang menyelidiki mana 

yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat 

diketahui.2 

Sementara M.Quraish Shihab membedakan definisi etika lebih 

komprehensip. Menurutnya, etika merupakan kumpulan asas atau nilai-nilai yang 

berkenaan dengan sopan santun. Pokok pembahasan tingkah laku lahirnya 

manusia, yang berada dalam kontrolnya. Tingkah laku tersebut dapat berupa 

sikap, ucapan atau penampilan seseorang yang ditunjukkan kepada pihak lain.3 

Sedangkan pergaulan adalah percampuran kata majemuk yang mempunyai 

kata dasar “gaul” yang berarti “campur gaul”, maksudnya adalah percampuran 

dalam kehidupan sehari-hari.4 Islam mendorong manusia untuk berinteraksi sosial 

ditengah manusia lainnya, dorongan tersebut baik secara tersurat maupun tersirat 

terdapat al-Qur’an dan sunnah Rasul, bahkan secara simbolik terlihat pula dalam 

                                                             

1Hasan Asari, Etika Akademis dalam Islam (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), h.1. 

2A. Mustofa, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h.15. 

3M. Quraish Shihab, Secerah Cahaya Ilahi Hidup Bersama al-Qur’an (Bandung: Mizan 

Media Utama, 2017) h.312. 

4Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Lux (Semarang: 

Widya Karya,2011), h. 152. 
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berbagai ibadah ritual Islam, misalnya shalat yang mengimplementasikan 

pencegahan terhadap dosa dan kemungkaran, artinya shalat yang bersifat ritual 

yang membawa implikasi terhadap kehidupan sosial di luar shalat. Demikian pula 

zakat yang bermakna sosio-ekonomi,dan sebagainya.5 

Jadi, etika pergaulan adalah nilai-nilai dan peraturan yang digunakan oleh 

masyarakat untuk menentukan baik dan buruknya hubungan yang ada dalam 

masyarakat. Etika pergaulan merupakan tolak ukur identitas masyarakat terhadap 

sistem nilai-nilai yang dipakai.6 

2. Adab-adab Pergaulan  

Terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan dalam bergaul, yaitu: 

akhlak; jujur;7 adil; amanah; taqwa; menjaga hati; dan menjaga lisan.8 

a. Akhlak 

Tujuan pokok agama Islam adalah membentukakhlak al-karim (akhlak 

yang mulia). Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu akhlaqu,bentuk jamak 

dari kata khalaqa yang berarti perangai, yang terbentuk dari sebuah keyakinan 

atau ajaran tertentu. Perangai demikian sering juga disebut ”tabiat” atau 

karakter.9Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya>’Ulumuddi<n menyatakan bahwa 

akhlak adalah gambaran tingkah laku dalam jiwa yang  daripadanya lahir 

                                                             

5Ali Anwar Yusuf, Wawasan Islam (Bandung: CV Pustaka Setia,  2002), h. 49. 

6J. Dwi Narwoko dan Bagon Suyanto, Sosiologi: Pengantar dan Terapan (Jakarta: 

Prenada Media, 2010), h. 633. 

7Ali Anwar Yusuf, Wawasan Islam, h.154-159. 

8Agustiawan, “Konsep Pergaulan dalam Surah al-Zukhruf ayat 67 dan Ali Imran ayat 118 

dalam Tafsir al-Misbah dan Relevansinya dengan Etika Pergaulan dalam Islam”, Skripsi (Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2019). 

9 Ali Syamsudin, MengukirSifatKepribadian Muslim (Bandung: GrahaIlmu,2009), h.225. 
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perbuatan-perbuatannya denganmu tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan.10 

Jika akhlak merupakan sifat diri secara batiniyah yang bias diketahui oleh 

mata hati, tingkah laku merupakan gambaran diri secara lahiriyah yang bias 

diketahui oleh mata.Dapat dikatakan bahwa hubungan antara akhlak dan tingkah 

laku itu seperti hubungan antara yang menunjukkan dan yang ditunjukkan, maka 

jika tingkah laku manusia baik, maka akhlaknya akan terpuji, sedangkan jika 

tingkahlakunya buruk maka akhlaknya pun tercela.11 

b. Jujur 

Jujur adalah sebuah upaya perbuatan untuk menjadikan diri sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya baik ucapan, perbuatan dan tindakan.12Kejujuran 

adalah sikap yang dibangun atas kematangan jiwa dan kejernihan hati, yang 

muncul dari keimanan yang hendak mengekspresikan apa yang sesungguhnya 

harus diperlakukan.13 

Kejujuran sering diidentikkan dengan keluguan, karena adanya unsur yang 

berserikat,yaitu tidak adanya dusta. Namun sesungguhnya keduanya bisa 

dibedakan. Kejujuran lahir dari sebuah pemahaman dan kesadaran, sedangkan 

sikap lugu biasanya muncul dari seseorang tanpa pertimbangan.14 

c. Adil 

Adil adalah memberikan hak kepada setiap pemiliknya tanpa memihak, 

membeda-bedakan diantara mereka, atau bercampur tangan yang diiringi dengan 

                                                             

10 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT.RemajaRosdakarya,2006), 

h.151. 

11 Muhammad Rabbi, KeistimewaanAkhlakIslami (Bandung: PustakaSetia,2006), h. 91. 

12Humamah, KamusPsikologi Super Lengkap (Yogyakarta: CV Andi Office, 2015), h. 

182. 

13Humamah, KamusPsikologi Super Lengkap, h. 177. 

14Wahid Ahmadi, Risalah Akhlak;Panduan Prilaku Muslim (Solo: Era Intermedia, 2014), 

h. 41. 
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hawa nafsu, dilain sisi kebalikan dari adil adalah curang, lalim dan zalim. Ajaran 

Islam mengajarkan untuk umatnya senantiasa berlaku adil, memerangi 

ketimpangan fartial, menentukan hak-hak pemimpin dan rakyat, dan kewajiban-

kewajiban didalam menegakkan hukum.15 

Di dalam kehidupan yang dijalankan Rasulullah saw. banyak mengajarkan 

pribadi yang menunjukkan sifat adil kepada keluarga, adil kepada anak yatim, 

adilkepada musuh, adil kepada ahli kitab, dan adil kepada orang-orang yang 

bersengketa.16 

d. Amanah  

Menurut konsep al-Qur’an, amanah adalah jiwa yang tidak hanya jujur, 

tetapi juga teguh didalam mengemban kepercayaan yang diberikan kepadanya, 

serta menyadari segala amanah yang diterima berasal dari Allah. Karena Allah-lah 

yang pada hakikatnya mengangkat seorang memperoleh kedudukan, derajat, 

pangkat, jabatan dan apapun dalam dunia.17 

Menurut pandangan Islam, amanat itu memiliki pandangan yang amat 

luas, mencakup berbagai pengertian, namun intinya adalah bahwa orang harus 

mempunyai perasaan tanggung jawab terhadap apa yang dipikulkan diatas 

pundaknya. Pada umumnya pula sebagian orang mengartikan amanat dalam arti 

yang sempit yaitu menjaga barang titipan. Padahal amanat menurut pandangan 

Islam amatlah lebih besar dan lebih berat. Amanat adalah suatu kewajiban yang 

harus dijaga oleh orang-orang Islam serta mereka meminta pertolongan kepada 

Allah agar mampu menjaga amanat itu. Sehingga apabila diantara mereka yang 

hendak bepergian, maka ia mengatakan kepada saudaranya: Semoga Allah 

menjaga agamamu dan amanat serta kesudahan perbuatanmu”. Karena amanat 

                                                             

15Didi Junaidi, Seni Bergaul Ala Rasulullahi(Bandung: Tiga Serangkai, 2017), h. 45. 

16Muhammad Rabbi, Keistimewaan Akhlak Islami, h. 312. 

17Rifat Syauqi, Kepribadian Qur’ani (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), h. 91-92. 
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yang dikehendaki Islam adalah seorang harus benar-benar dapat mengikhlaskan 

pekerjaanya dan berusaha keras untuk membawanya dengan baik serta menjaga 

hak-hak manusia yang telah diletakkan di hadapannya.18 

e. Taqwa  

Pengertian taqwa sering dijelaskan oleh para ulama sebagai Intisari al-

awa>mir al-nawahi (melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, dan menjauhi 

segala larangan-Nya).Seperti yang diungkapkan oleh sebagian kalangan bahwa 

taqwa adalah takut dan menghindari apa yang diharamkan Allah serta menunaikan 

apa yang diwajibkan-Nya. Ada yang mengartikan taqwa sebagai apa yang dapat 

diraih oleh orang-orang yang menjadikan tabir penjaga antara dirinya dan neraka. 

Hal ini menekankan bahwa orang yang bertaqwa mengetahui hal-hal apa saja 

yang menyebabkan Allah murka dan menghukumnya.19 

Penjelasan dari makna taqwa adalah melaksanakan segala perintah Allah 

dan menjauhkan larangan-Nya. Jika dilihat dari segi bahasa, taqwa berasal dari 

kata waqa, yaqi, wiqayah, yang berarti takut menjaga memelihara dan 

melindungi, ada yang memaknai keinsafan. Sesuai dengan makna yang ada, maka 

taqwa dapat diartikan sebagai sikap memelihara keimanan yang diwujudkan 

dalam pengamalan ajaran agama Islam secarautuh dan konsisten (istiqomah). 

Sedang menurut istilah, para cendekiawan mengartikannya sebagai kumpulan 

semua kebaikan yang hakikatnya merupakan semua tindakan seseorang untuk 

melindungi dirinya dari hukuman Allah, dengan ketundukan total kepada-Nya.20 

 

 

                                                             

18Anwar Masy’ary, Akhlak al-Qur’an (Surabaya: Bina Ilmu,2017), h.66. 

19Sa’id bin Ali bin Wahf, Rasulullah Sang Pendidik (Solo: Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2013), h. 77. 

20Tohirin, Khazanah Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 

104-105. 
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f. Menjaga hati 

Hati merupakan penentu niat yang akan kita jalani, seperti layaknya kaum 

Anshar yang begitu mudah memberikan dan menyerahkan bagian mereka (dari 

harta rampasan perang Banu Nadzir) kepada saudara-saudara mereka dari 

Muhajirin. Dan mereka memberi bagiannya itu bukan karena tidak 

membutuhkannya lagi, tetapi semata-semata karena cintanya kepada Allah dan 

Rasul-Nya.21 

g. Menjaga lisan 

Lisan atau lidah adalah anggota yang benar-benar perlu dijaga dan 

dikendalikan. Sesungguhnya lidah merupakan penerjemah hati dan pengungkap 

isi hati. Oleh karena itulah, setelah nabi Muhammad saw. memerintahkan 

istiqamah, beliau mewasiatkan agar menjaga lisan. Dan lurusnya lisan merupakan 

kelurusan hati dan keimanan seseorang.22 

Lisan menurut bahasa berasal dari akar kata yang berasal dari tiga huruf; 

lam- sin-nun yang dihubungkan menjadiلسنdan mempunyai makna dasar yaitu 

panjang dan agak lembut. Dalam Lisan al-‘Arabi, kata lisan diartikan anggota 

badan yang bisa mengeluarkan perkataan. Para ahli bahasa memakai lisan sebagai 

salah satu organ tubuh yang terdapat di mulut menghasilkan kekuatan bicara yang 

dapat dimengerti oleh sesama manusia.23 

 

 

 

                                                             

21Ilyas Ismail, Pilar-Pilar Taqwa, Pemikiran, Hikmat dan Pencerahan Spiritual (Jakarta: 

Raja Grafindo, 2009), h. 130. 

22Soepardjo, dkk.,Mutiara Akhlak dalam Pendidikan Agama Islam (Solo: Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri, 2004), h. 70. 

23Ibnu Manzur, Lisa>n al-‘Arabi,Juz XII (Beirut:Da>r Ihya<’ al-Turats al-‘Arabi, t.th), h. 

275-276. 
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3. Objek Pergaulan  

Manusia hidup tentu tidak terlepas dari manusia yang lain baik dalam 

kebutuhan individu maupun kehidupan sosial. Di bawah ini penjelasan tentang 

objek pergaulan dan siapa saja yang harus kita pergauli dengan baik, yaitu: 

a. Orang Tua 

Orang tua, tentu Ibu dan Ayah adalah orang pertama yang telah 

memperkenalkan pada kehidupan dan yang pertama mendidik dari sebelum lahir, 

hingga tumbuh sedemikian sempurna, merekalah kedua orang tua yang telah 

berjasa dalam hidup. Maka wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tua 

yakni dengan tidak berkata ‘ah’.24Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman 

Allah swt.: 

ٍّ َوََلتَْنَهْر ُهَماَوقُللَّهُ  آفَََل تَقُل لَُّهمَ  َما َوٱْخِفْض لَهُ ٢٣َكِريًماقَْوًَل َماأُف 

ِ ٱْرَحْمهُ  ب  ْحَمِة َوقُل رَّ  ٢٤نِي َصِغيًراا َربَّيَاَكمَ  َماَجنَاَح ٱلذُّل ِ ِمَن ٱلرَّ

Terjemahnya : 

Maka janganlah kamu katakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan 
janganlah kamu membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan 
yang mulia. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya serta berdo’alah: ‘Ya 
Tuhanku kasihilah kedua orang tuaku seperti keduanya mengasihi aku di 
waktu kecil.” (QS al-Isra>’ :23-24).25 

b. Saudara atau Kerabat 

Nabi senantiasa menganjurkan umatnya untuk saling mengunjungi saudara 

atau kerabat (silaturrahim) dan juga senantiasa menjunjung tinggi persaudaraan. 

Persaudaraan merupakan nilai yang paling berharga dalam kehidupan. Melalui 

ikatan persaudaraan, kemaslahatan sosial dapat diwujudkan. Tegaknya tatanan di 

                                                             

24M. Ma’ruf Asrori, Pelajaran Dasar Tentang Akhlak; Washaya Al-Abaa’ Lil Abnaa’ 

(Surabaya:al-Miftah, 2001), h. 18. 

25Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata 

(Jakarta: Jabal, 2010), h. 284. 
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dunia sangat tergantung dengan mentalitas persaudaraan yang bersemayam di 

dalam jiwa manusia.26 

Selain itu pergaulan antar kerabat tidak jauh berbeda dengan ketentuan 

yang berlaku bagi kedua orang tua dengan anak dan antara anak dan orang tuanya, 

bagi yang lebih tua memberi kasih sayang kepada yang lebih muda dan yang lebih 

muda memberi penghormatan kepada yang lebih tua, saling membantu dan 

sebagainya.27 

c. Tetangga  

Dalam bergaul dengan masyarakat, manusia tidak akan pernah dapat 

melepaskan diri dari satu bagian penting hidup bermasyarakat, yaitu masalah 

bertetangga. Islam menempatkan tetangga di tempat yang baik dan terhormat. 

Islam memberikan perhatian terhadap kebutuhan bertetangga dalam perbuatan-

perbuatan yang ma’ruf (baik) di bawah berbuat baik kepada orang tua, kerabat, 

anak yatim dan orang miskin. Firman Allah swt.: 

َ َوََل تُْشِرُكواْ بِهِ  لِ ٱلْ َوبِ ۖ  َشْيئًا ۦَوٱْعبُدُواْ ٱَّللَّ نًاَوبِِذي ٱلْ دَْيِن إِ َوَٰ قُْربَىَٰ ْحَسَٰ

ِكيِن َوٱْلَجاِر ِذي ٱْلقُْربَ  َمىَٰ َوٱْلَمَسَٰ اِحِب اِر ٱْلجُ ٱْلجَ ىَٰ وَ َوٱْليَتََٰ نُِب َوٱلصَّ

نُ  َ نَّ إِ  ۖ  كُمْ بِٱْلَجْنِب َوٱْبِن ٱلسَّبِيِل َوَما َملََكْت أَْيَمَٰ اَن ََل يُِحبُّ َمن كَ   ٱَّللَّ

 ٣٦ُمْختَاًَلفَُخوًرا

Terjemahnya: 

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatu pun.Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, 
anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga 
yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membangga-banggakan 
diri. (QS al-Nisa>’/4: 36).28 

                                                             

26M. Faisol, 40 Hadits Shahih Kiat Mengatasi Rasa Marah Anda (Yogyakarta: Pustaka 

Pesantren, 2011), h. 20-21. 

27Nurul Aini, Konsep Etika Pergaulan yang Baik Menurut Sayyid Muhammad, h. 25. 

http://eprints.stainkudus.ac.id/1595/ (Diakses tanggal 23 Maret 2021). 

28Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h. 

84. 

http://eprints.stainkudus.ac.id/1595/


24 

 

Jelaslah bahwa tetangga harus dihormati dan muliakan meskipun non-

muslim sekalipun, selama mereka tidak memerangi muslim, maka wajib untuk 

menghormatinya. Adapun hak-hak tetangga yang perlu diperhatikan dengan baik 

adalah: 

1) Dilarang menyakiti hati dan fisik tetangga 

2) Selalu berbuat baik kepadanya 

3) Apabila memiliki sesuatu, sisihkan sebagian untuk hak tetangga 

4) Memenuhi permintaan tetangga 

5) Mendapatkan haknya untuk ikut tidur dalam keadaan kenyang 

6) Mencintai tetangga sebagaimana mencintai diri sendiri 

7) Mewasiatkan para wanita agar jangan meremehkan hadiah untuk tetangga 

8) Memberikan sedekah untuk tetangga.29 

d. Teman 

Selain berbuat baik kepada kedua orang tua, saudara, dan tetangga, maka 

selanjutnya adalah berbuat baik kepada teman, yakni teman sepergaulan. Firman 

Allah swt.: 

أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُْواْ إِذَا قِيَل لَُكْم تَفَسَّ  لِِس فَ ٱْ  فِي ُحواْ يََٰ ُ لَُكمْ ٱْفَسُحواْ يَْفَسحِ ٱلََجَٰ  ۖ  َّللَّ

ُ ٱلَِّذي  يَْرفَعِ ٱَّللَّ
ْلَم ٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱَْلِ وَ واْ ِمنُكْم اَمنُ َن ءَ َوإِذَا قِيَل ٱنشُُزواْ فَٱنشُُزواْ

تٍّ  ُ ۖ  دََرَجَٰ  ١١ا تَْعَملُوَن َخبِيًرابِمَ  َوٱَّللَّ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: ‘berlapang-
lapanglah dalam majelis’, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: ‘berdirilah kamu’, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 
diantara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa 
derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS al-
Mujadalah/58: 11).30 

                                                             

29Miftahul Ilmi, 10 Langkah Terbaik Dalam Kehidupan(Jombang: Lintas Media, 2007), 

h. 124-131. 

30Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h. 

543. 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam majelis atau belajar janganlah 

menyempitkan tempat duduk temanmu, tetapi berikanlah tempat yang luas 

baginya sehingga memungkinkan duduk dengan leluasa, sebab mendesak teman 

yang sedang duduk dapat menyebabkan hati menjadi marah dan melahirkan 

dendam serta menimbulkan hal-hal yang tidak baik.31 

B. Tinjauan Tentang Orang-orang Jahil 

Kata jahil disebut sebanyak 24 kali dalam berbagai derivasinya, berikut 

penjelasannya: 

1. Isim  

Kata jahil dalam bentuk isim diulang sebanyak 19 kali di dalam al-Qur’an. 

Perinciannya adalah sebagai berikut: 

a. Kata جهول dalam bentuk sig}at mubalag}ah disebutkan satu kali yaitu pada 

QS al-Ahzab/ 33: 72. 

b. Kataجاهليةdalam bentuk mas}dar s}ina>’i sebanyak 4 kali, yaitu pada QS 

Ali-‘Imran/3 : 154, QS al-Ma>’idah/5: 50, QS al-Ahza>b/33: 33 dan QS al-

Fath/48: 26. 

c. Kata جهالةdalam bentuk mas}dar sebanyak 4 kali yaitu pada QS al-Nisa>’/: 

17, QS al-An’am/6:54, QS al-Nahl/16: 119 dan QS al-Hujurat/49: 6. 

d. Kata جاهليين/جهلونdalam bentuk jamak muz\akkar salim disebut sebanyak 

9 kali, yaitu dalam QS al-Baqarah/2: 67, QS al-An’am/6: 35, QS al-A’raf/7: 

199, QS Hu>d/11:46, QS Yusu>f/12: 33 dan 89, QS al-Furqa>n/25: 63, QS al-

Qas}as}/28: 55 dan QS al-Zuma>r/39:63. 

e. Kata جاهلdalam bentuk isim fa’il mufrad disebutkan satu kali yaitu pada QS 

al-Baqarah/2: 273. 

 

                                                             

31M. Ma’ruf Asrori, Pelajaran Dasar Tentang Akhlak, h. 24. 
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2. Fi’il 

Kata jahil dalam bentuk fi’ilmudhari’ diulang sebanyak lima kali, yaitu 

dalam QS al An’am/6:111, QS al-A’raf/7: 138, QS Hu>d/11: 29, QS al-Naml/27: 

55 dan QS al-Ahqa>f/46: 23. 
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BAB III 

ANALISIS TEKSTUAL TERHADAP QS AL-QAS}AS}/28: 55 

A. Kajian Nama Surah 

1. Nama Surah 

Surah al-Qas}as} menurut mayoritas ulama adalah surah yang turun 

sebelum nabi Muhammad saw. berhijrah dan tiba di Madinah. Memang, ayat 85 

yang berbunyi “Inna allaz\i>farad}a ‘alayka al-Qur’a>na la ra>dduka ila> 

ma’a>d/Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum) al-

Qur’an benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali”  dinilai oleh 

sementara ulama turun di Juhfah, satu lokasi dekat Mekkah arah Madinah dalam 

perjalanan rasul berhijrah. Namun, karena ketika itu beliau belum tiba di tempat 

tujuan, ini masih dinilai ulama sebagai ayat Makkiyah. Ada juga yang 

berpendapat bahwa ayat 52 sampai dengan ayat 55 adalah Madaniyyah.  

Tidak dikenal nama lain dari kumpulan ayat-ayat surah ini kecuali al-

Qas}as}. Penamaan ini agaknya disebabkan lafazh tersebut ditemukan pada ayat 

25 surah ini.1 

Surah ini dinamakan al-Qas}as} karena di dalamnya mengandung 

penjelasan yang ajaib mengenai kisah nabi Musa as., semenjak dilahirkan sampai 

mendapat risalah. Tampak sekali di dalamnya ada kejadian-kejadian besar yang 

jelas di dalamnya kelembutan Allah kepada orang-orang mukmin dan pencelaan-

Nya kepada orang-orang kafir. Kemudian Allah menyebutkan di dalamnya kisah 

Qarun, termasuk kaum nabi Musa as., yang mirip dengan kisah pertama dalam hal 

                                                             

1 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishba}h; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Jilid 

X(Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 299. 
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perobohan sendi-sendi kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan kekuasaan 

pada Fir’aun, kesewenang-wenangan harta pada Qarun.2 

Surah ini menurut Sayyid Quthb turun pada saat kaum muslimin masih 

dalam kondisi lemah dan kaum musyrikin dalam kondisi sangat kuat. Namun 

demikian, ia meletakkan tolak ukur yang pasti menyangkut kekuatan dan 

kelemahan, yaitu bahwa hanya ada satu kekuatan dalam wujud, yaitu kekuatan 

Allah Swt. dan hanya ada satu nilai yaitu nilai iman. Bila kekuatan Allah telah 

berpihak kepada sesuatu, dia tidak perlu khawatir –walau dia tidak memiliki 

tanda-tanda lahiriyah dari kekuatan-. Sebaliknya, siapa yang tidak mendapatkan 

kekuatan Allah, dia tidak akan merasakan ketenangan walau dia didukung oleh 

segala macam kekuatan (selain kekuatan Allah). Siapa yang memiliki nilai iman, 

semua kebajikan telah diraihnya , dan siapa yang luput dari iman, tidak ada lagi 

yang dapat memberi manfaat kepadanya. Karena itu –tulis Sayyid Quthb lebih 

jauh- inti uraian surah ini adalah kisah nabi Musa as. dengan Fir’aun, yang 

ditemukan pada awal surah dan kisah Qarun (tokoh yang kaya raya itu) dengan 

kaum nabi Musa as. pada akhir surah. Kisah nabi Musa as. menggambarkan Fir’an 

dengan segala kekuasaan, keangkuhan dan ketangkasannya berhadapan dengan 

Musa yang ketika itu masih bayi yang menyusu. Namun, kekuatan Fir’aun 

lumpuh di hadapan siapa yang dipelihara oleh kekuatan yang sebenarnya, bahkan 

menantang Fir’aun sehingga Musa masuk ke istananya, bahkan masuk ke dalam 

hati istrinya. Kisah kedua menggambarkan bagaimana nilai harta berhadapan 

dengan nilai ilmu yang disinari oleh iman, sebagaimana akan terbaca pada surah 

ini. Demikian secara singkat uraian Sayyid Quthb tentang tema surah ini.  

                                                             

2  Wahbah al-Zuhaili, Tafsi>r al-Muni>r, Jilid X (Cet. X; Damaskus: Da>r al-Fikr, 

2009), h. 342. 
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T{aba-t}aba’i berpendapat hampir serupa. Surah ini –tulisnya- merupakan 

janji yang begitu indah untuk kaum mukminin yang ketika itu hidup di Mekkah 

sebagai kelompok kecil yang ditindas oleh Fir’aun-nya umat Islam (Abu Jahal dan 

kawan-kawan). Allah berjanji akan melimpahkan kepada kelompok yang tertindas 

itu anugerah yang menjadikan mereka para pemimpin, pewaris-pewaris, serta 

penguasa-penguasa, sedang musuh-musuh mereka akan mengalami apa yang 

mereka khawatirkan dan takutkan serupa dengan apa yang dialami oleh kaum nabi 

Musa as. dan lawan mereka Fir’aun.  

Al-Biqa’i secara singkat berpendapat bahwa tema dan tujuan utama 

pemaparan surah ini adalah tawad}u, yakni kerendahan hati yang mengantar 

kepada pengembalian segala sesuatu kepada Allah swt., yang dihasilkan oleh 

keimanan tentang kehidupan ukhrawi serta kepercayaan menyangkut kenabian 

Rasulullah Muhammad saw. yang terbukti dengan kemukjizatan al-Qur’an ini –

tulis al-Biqa’i- dipahami dari penamaan surah ini dengan surah al-Qas}as} yang 

menguraikan kisah Musa dan Syu’aib. Baru pada saat penemuan mereka –jauh 

sebelum kemenangan nabi Musa as.- nabi Syu’aib as. telah menyatakan 

keunggulan Musa sang nabi yang digelar al-Kalamulla>h itu (yang diajak 

berbicara oleh Allah) menghadapi siapa yang menentangnya serta menegaskan 

kekalahan musuh-musuhnya. Kenyataan kemudian membuktikan kebenaran hal 

tersebut.  

Ibn ‘Asyur melihat surah ini menekankan keistimewaan al-Qur’an serta 

kelemahan sastrawan kaum musyrikin membuat walausatu surah semacamnya. Di 

samping itu, ia adalah perincian uraian surah al-Syu’ara>’ yang merekam ucapan 

Fir’aun kepada Musa: “Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) 

kami, waktu engkau masih bayi”, sampai dengan firman-Nya: “engkau termasuk 

golongan orang-orang yang tidak membalas budi” (ayat 18-19). Begitu pula 
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perincian QS al-Naml/ 27: 7: “Sesungguhnya aku melihat api”. Ibnu ‘Asyur 

berpendapat bahwa surah ini turun sebagai pemenuhan harapan kaum muslimin 

untuk mengetahui lebih banyak tentang nabi Musa as. Allah swt. menguraikannya 

agar mereka menarik pelajaran dari perjalanan nabi Musa as. dan kaumnya. 

Karena itu, uraian surah ini lebih banyak tertuju kepada kaum muslimin dan 

karena itu pula awal surah ini menegaskan bahwa “Kami membacakan kepadamu 

sebagian dari kisah Musa as. dan Fir’aun dengan benar untuk orang-orang yang 

beriman.”  

Surah ini adalah surah ke-49 dari segi perurutan turunnya. Ia turun sesudah 

surah al-Naml dan sebelum surah al-Isra’. Dengan demikian, ketiga surah yang 

dimulai dengan huruf-huruf T{adan Sin itu turun secara berurut, yaitu al-

Syu’ara>’, al-Naml, dan al-Qas}as}, dan demikian juga perurutan penempatannya 

dalam mushaf. Di sisi lain, masing-masing juga menguraikan pada awalnya salah 

satu bagian dari kisah nabi Musa as.  

Sepakat ulama dalam cara menghitung ayat-ayat surah ini sehingga 

mereka semua menyatakan bahwa jumlah ayat-ayatnya sebanyak 88 ayat.3 

2. Kandungan QS al-Qas}as}4 

Surah ini, begitu juga QS al-Syu’ara>’ dan QS al-Naml mengandung 

penjelasan dasar-dasar aqidah: tauhid, risalah, kebangkitan –di tengah-tengah 

kisah para nabi-, penjelasan dalil-dalil yang membuktikan pokok-pokok ini dalam 

peristiwa-peristiwa alam, keajaiban-keajaibannya indah dan sistem-sistemnya 

yang istimewa.  

                                                             

3 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishba}h; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Jilid 

X, h. 300-301. 

4 Wahbah al-Zuhaili, Tafsi>r al-Muni>r, Jilid X, h. 342-344. 
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Karakter yang dominan pada surah ini adalah penjelasan kisah Musa 

bersama Fir’aun yang merepresentasikan pertarungan antara kesewenang-

wenangan orang kuat dan kelemahan orang lemah. Namun, yang pertama ada 

dalam kebathilan sedang yang kedua ada dalam kebenaran. Penolong-penolong 

yang bathil adalah tentara setan sedang penolong-penolong kebenaran adalah 

tentara Yang Maha Penyayang.  

Fir’aun bertopang pada kekuasaan, kekuatan dan kekayaannya. Lalu dia 

sewenang-wenang, melampaui batas, memperbudak Bani Israil, menambah 

tindakan over-nya dia menyembelih anak laki-laki, membiarkan anak perempuan 

hidup dan mengaku-ngaku sebagai Tuhan.  

“Dan Fir’aun berkata, “Wahai para pembesar kaumku! Aku tidak 

mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku.” (QS al-Qas}as}/28: 38).  

Dia membuat kerusakan di bumi. Penyembelihan anak-anak kecil 

menyebabkan pelemparan Musa di laut, ditemukan oleh keluarga Fir’aun, sampai 

dia mencapai usia matang dan menjadi dewasa lagi matang. Lalu dia membunuh 

orang Qibthi tanpa sengaja. Kemudian berlari dari Mesir ke negeri Madyan lalu 

menikah dengan puteri nabi Syu’aib dan tinggal sebagai penggembala ternak 

selama 10 tahun, kemudian kembali ke Mesir. Setelah itu dia bermunajat kepada 

Tuhannya di bukit Thur. Allah menguatkannya dengan mukjizat-mukjizat, yang 

paling utama adalah tongkat dan tangan, kemudian dia menyampaikan risalah 

Tuhan-Nya. Namun Fir’aun dan kaumnya mendustakannya karena sombong, 

kemudian Allah menenggelamkannya di laut.  

Ini mirip dengan pengingkaran orang-orang Quraisy terhadap kenabian 

Rasulullah dengan kebenaran yang dia bawa kepada mereka. Mereka 

menyifatinya dengan sihir yang dibuat-buat dan menerka-nerka keimanan kepada 

risalahnya dengan alasan-alasan yang lemah. Al-Qur’an memberikan peringatan 
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kepada mereka dengan azab yang sepadan dengan kaum Fir’aun, menjelaskan 

kepada mereka bahwa Allah tidak menurut hawa nafsu orang-orang musyrik; 

Tuhan-tuhan sangkaan mereka akan melepaskan diri dari penyembahan oleh 

mereka pada hari kiamat; Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ada 

sekutu bagi-Nya; Dia Maha Kuasa untuk membangkitkan orang-orang mati, 

sebagaimana Dia berkuasa untuk memulai penciptaan dan mengadakan pergantian 

siang dan malam. Para nabi akan memberi kesaksian kepada umat-umat mereka 

mengenai tabligh (penyampaian) risalah-risalah Tuhan mereka. Sebagian 

kelompok ahli kitab mengimaninya dan mereka akan diberi pahala dua kali dan 

bahwasanya hidayah ada di tangan Allah, tidak di tangan rasul-Nya. Nabi tidak 

mampu memberi hidayah orang yang dicintai.  

Keterangan-keterangan itu diikuti oleh kisah serupa, yakni kisah Qarun, 

termasuk kaum nabi Musa, dan pengandalannya pada kesewenangan dan harta 

sebagaimana Fir’aun mengandalkan kesewenang-wenangan kekuasaan dan 

pemerintahan. Nasib akhir Qarun lebih buruk dari pada Fir’aun. Dia dan 

rumahnya ditenggelamkan ke dalam bumi. Tidak ada sekelompok orang yang 

menolongnya, tidak pula dia termasuk orang-orang yang ditolong.  

Masing-masing dari berita dua kisah tersebut adalah bukti yang pasti 

mengenai keabsahan kenabian Muhammad saw., sebab dia tidak hadir bersama 

mereka, tidak pula belajar kepada seorang guru.  

Dua kisah ini diakhiri dengan pernyataan prinsip-prinsip. Pertama, pahala 

akhirat adalah untuk orang-orang yang tidak ingin berbuat kesombongan dan 

kerusakan di bumi. Kedua, kepada Allah dan hari akhir adalah jalan kebahagiaan 

yang menyebabkan berlipatgandanya kebaikan dan bandingan perbuatan jahat 

dengan balasan satu hukuman, terealisasinya kemenangan untuk Rasulullah atas 

musuh-musuhnya dan kembali ke Mekkah sebagai pemenang setelah berhijrah 
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dari situ. Ketiga, penjelasan berakhirnya semua alam semesta, yakni kehancuran 

total, keesaan Allah dengan kelanggengan dan kelestarian, hukum dan hisab, 

kembalinya semua makhluk kepada-Nya.  

“Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-Nya lah segala 

penentuan dan hanya kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”  

Seperti dengan ayat itu, “Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan 

tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.”  (QS al-

Rahma>n/55: 26-27). 

B. Kajian Ayat 

1. Teks dan Terjemah 

لُنَاأَ نَا لَ اْ َوإِذَا َسِمعُواْ ٱللَّْغَو أَْعَرُضواْ َعْنهُ َوقَالُو لُ  ْعَمَٰ ٌم َولَُكْم أَْعَمَٰ ُكْم َسلََٰ

ِهِليَن عَ   ٥٥لَْيُكْم ََل نَْبتَِغي ٱْلَجَٰ

 

Terjemahnya:  

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk mereka berpaling 
darinya dan berkata, “bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal 
kamu, semoga selamatlah kamu, kami tidak ingin (bergaul) dengan orang-
orang bodoh.5\ 

2. Kajian Mufradat 

a.  سمعوا 

Sami’ ( َْسِمع) terambil dari kata sami’a  ( ََسِمع) yang berarti mendengar. 

Ini dapat berarti menangkap suara/bunyi, dapat juga berarti mengindahkan dan 

mengabulkan. 

Al-Sami’  ( ُِمْيع  adalah Yang Maha Mendengar  dalam kedua makna (السَّ

tersebut.Allah Maha Mendengar, dalam arti tidak ada sesuatu pun yang dapat 

terdengar walau sangat halus, yang tidak tertangkap oleh-Nya atau luput dari 

jangkauan-Nya. “Dia mendengar jejak semut hitam yang berjalan diatas batu yang 

                                                             

5Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata 

(Jakarta: Jabal, 2010), h. 392. 
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halus dimalam yang gelap, bahkan Allah mendengar itu di tengah sorak-sorai 

kebisingan yang memecahkan anak telinga seluruh makhluk. Dia mendengar 

pujian yang memuji-Nya maka diberinya ganjaran, do’a yang berdo’a, maka 

diperkenankan-Nya do’anya. Dia mendegar tanpa telinga, sebagaimana halnya 

makhluk, Dia melakukan sesuatu tanpa anggota badan, atau berbicara tanpa 

lidah,” begitu tulis Al-Ghazali.6 

Kata ُالسَّْمعartinya adalah kekuatan telinga dalam mengetahui suara.  

Pekerjaan untuk mengetahui suara tersebut juga disebut dengan   ُالسَّْمع. 

Terkadang, kata  ُالسَّْمعdigunakan untuk mengartikan kata telinga.7 Contohnya 

seperti firman Allah yang berbunyi : 

ُ َعلَىَٰ قُلُوبِِهْم َوَعلَىَٰ َسْمِعِهْم    ٧َختََم ٱَّللَّ

Terjemahnya : 

“Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran (telinga) mereka.” (QS al-
Baqarah/2:7).8 

Dan terkadang, kata  ُالسَّْمعjuga digunakan untuk mengartikan pekerjaan 

telinga (mendengar). Contohnya seperti firman Allah yang berbunyi : 

 ٢١٢إِنَُّهْم َعِن ٱلسَّْمعِ لََمْعُزولُوَن 

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar al-
Quranitu.”(QS al-Syu’ara>/26:212).9 

Dan seperti firman Allah yang berbunyi : 

 ٣٧أَْو أَْلقَى ٱلسَّْمَع َوُهَو َشِهيدٌ 

 

                                                             

6M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosa Kata, Jilid II (Jakarta: 

Lentera Hati, 2007), h. 876. 

7Al-Rag{ib al-As}fahani, Mufradat fi> G{ari>b al-Qur’a>n, terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an, Jilid II (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2007), h. 281. 

8Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h.3. 

9Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h. 

376. 
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Terjemahnya : 

“Atau yang menggunakan pendengarannya, sedang Dia menyaksikan.” 
(QS Qa>f/50:37).10 

Terkadang kata  ُالسَّْمعjuga digunakan untuk mengartikan pemahaman atau 

dapat juga untuk mengartikan ketaatan. Contohnya seperti kalimat   اِْسَمْع َما

 artinya, fahami apa yang akan saya sampaikan padamu, atau sepertiأَقُْوُل لَكَ 

kalimat  َْمْعَما قُْلتُ لَْمتَس artinya kamu tidak paham apa yang sudah saya 

sampaikan. Kata  ُالسَّْمعpada kedua kalimat tadi bermakna memahami.11 

Dalam al-Qur’an berkali-kali  ditemukan ayat yang menguraikan sifat 

Allah al-Sami’ ini. Pada umumnya penyebutan sifat tersebut disertai dengan sifat-

Nya yang lain seperti ‘Ali>m (Maha Mengetahui). Ada juga yang dirangkaikan 

dengan Bashi>r  (Maha Melihat), atau Qari>b (Maha Dekat). Ada dua ayat yang 

mengemukakan sifat tersebut berdiri sendiri dengan rangkaian kata doa Sami>’ud 

du’a>(Maha mendengar Doa). 

Pertama adalah firman-Nya: 

ِ َهْب لِ  دُنَك ن لَّ ي مِ ُهنَاِلَك دََعا َزَكِريَّا َربَّهُۥ  قَاَل َرب 

إِنََّكَسِميعُٱلدَُّعآِء  يَّةًَطي ِبَةً   ٣٨ذُر ِ

Terjemahnya : 

“Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya 
Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. 
Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”(QSAli-‘Imra>n/3:38).12 

 Kemudian, yang kedua adalah firman-Nya: 

ِ ٱلَِّذي َوَهَب ِلي َعلَى ٱْلِكبَِر إِْسَمَٰ  َق  يَل وَ عِ ٱْلَحْمدُ َّلِلَّ ُع إِنَّ َرب ِي لََسِمي إِْسَحَٰ

 ٣٩ٱلدَُّعآِء 

Terjemahnya : 

                                                             

10Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, 

h.520. 

11Al-Rag{ib al-As}fahani, Mufradat fi> G{ari>b al-Qur’a>n, terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an, Jilid II, h. 282. 

12Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h. 

55. 
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“Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari 
tua(ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha 
Mendengar (memperkenankan) doa.”(QS Ibra>hi>m/14:39).13 

Kedua ayat di atas merupakan permohonan dan tidak dirangkaikan dengan 

satu sifat, agaknya karena itu merupakan permohonan dari para nabi yang tidak 

mereka cetuskan dengan kata-kata yang terdengar, kecuali oleh hati mereka 

sendiri, namun demikian Allah mendengarnya. Yang Maha Mendengar itu 

menegaskan bahwa:14 

ثٍَة إَِلَّ ُهَو َرابِعُ 
ُهْم إَِلَّ ُهَو َساِدسُ   َخْمَسةٍ  َوََل ُهمْ َما يَُكوُن ِمن نَّْجَوىَٰ ثَلََٰ

ِلَك َوََل أَْكثََر إَِلَّ ُهَو   ٧انُواْ  ْيَن َما كَ أَ ُهْم عَ مَ َوََلْ أَْدنَىَٰ ِمن ذََٰ

Terjemahnya : 

“Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah 
keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah 
keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari 
itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun 
mereka berada.”(QS al-Muja>dalah/58:7).15 

Pendengaran yang dimiliki manusia berbeda dengan pendengaran Allah, 

bukan saja karena tidak semua dapat didengar oleh manusia, tetapi juga karena 

untuk mendengar manusia memerlukan alat, dan alat itu pun sangat terbatas 

kemampuannya, bila suara kecil atau terlalu keras, dia tidak dapat mendengar, dan 

dapat rusak. 

Jika Allah disifati dengan sifat  ُالسَّْمعmaka maksud kata tersebut adalah 

ilmu-Nya terhadap hal-hal yang didengar dan Allah berusaha untuk memberikan 

balasan yang setimpal dengannya.16 

Contohnya seperti firman Allah yang berbunyi : 

ِدلَُك فِي َزْوِجهَ  ُ قَْوَل ٱلَّتِي تَُجَٰ  ١ا قَْد َسِمَع ٱَّللَّ

                                                             

13Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h. 

260. 

14M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosa Kata, h. 876. 

15Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, 

h.543. 

16M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosa Kata, h. 284. 
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Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan 
gugatan kepada kamu.” (QS al-Muja>dalah/58:1).17 

Dan firman-Nya yang berbunyi : 

 ٢٦أَْبِصْر بِهِۦ َوأَْسِمْع  

Terjemahnya: 

“Alangkah terang penglihatan-Nya dan alangkah tajam pendengaran-Nya.” 
(QS al-Kahfi/18:26).18 

Maksudnya bahwa Allah berfirman mengenai ucapan hamba-hamba-Nya 

yang kagum terhadap keagungan hikmah-nya, namun kalimat ( ِاَْبِصْر بِه) 

“alangkah terang penglihatan-Nya” dan (  ْأَْسِمع ) “alangkah tajam pendengaran-

Nya”, bukan termasuk sifat Allah. Sebagaimana diketahui bahwa sifat Allah 

banyak dinukil dari dalil (yang berupa pernyataan dari Allah dan Rasul-Nya).19 

Dan firman-Nya tentang sifat-sifat orang kafir yang berbunyi 

 ٣٨أَْسِمْع بِِهْم َوأَْبِصْر يَْوَم يَأْتُونَنَا  

Terjemahnya: 

“Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya 
penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada Kami.” (QS 
Maryam/19:38).20 

Maksudnya adalah bahwa orang kafir itu pada hari dimana mereka 

menghadap Allah, mereka mengetahui dan mendengar apa yang tersembunyi bagi 

mereka sehingga membuat mereka sesat dengan sebab kezaliman mereka terhadap 

diri mereka dan dengan sebab mereka berpaling dari melihat kebenaran.21 

 

                                                             

17Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h. 

542. 

18Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h. 

296. 

19M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosa Kata, h. 285. 

20Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h. 

307. 

21M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosa Kata, h. 286. 
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b. اللغو 

Kata laghw  (لغو) adalah salah satu bentuk yang berasal dari kata kerja 

lag}a>, yalg}a>, lag}wan wa lag}iyah ( يَْلغَى لَْغًوا َو لَِغيَةًلَغَى), yang berarti 

‘sesuatu yang sia-sia, salah, dan perkataan yang batil’.  Ism fa’il (kata yang 

menunjukkan makna pelaku), la>g}iyah (  ًَلِغيَة) berarti ‘sesuatu perkataan yang 

tiada faidahnya dan bersifat batil atau mengandung unsur dosa’.22 

 َ  artinya adalah ucapan yang tidak keluar dari  ِمَن اْلَكالَِمالَّْغوُ kalimat :لَغا

biasanya dan tanpa dibarengi dengan pemikiran dan periwayatan, maka ucapan 

tersebut dianggap sama seperti kataالَّغَاyang berarti suara burung-burung.  

Firman-Nya yang berbunyi : 

 

واْ ِكَراًما واْ بِٱللَّْغِو َمرُّ  ٧٢َوإِذَا َمرُّ

Terjemahnya : 

“Dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan 
perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan 
menjaga kehormatan dirinya.” (QS al-Furqa>n/25:72).23 

Maksudnya adalah mereka tutupi dan tidak menampakkannya. Ada juga 

yang berkata bahwa maksud ayat tersebut adalah jika mereka bertemu dengan 

orang-orang yang selalu berkata dan berbuat yang sia-sia mereka tidak bergabung 

dengannya. Kataللَّْغُواjuga digunakan untuk mengartikan sumpah yang tidak 

sengaja atau sumpah yang tidak diniatkan untuk bersumpah, maka sumpah yang 

demikian diibaratkan dengan ucapan yang biasa.  

Dari pemaknaan ini, seorang penyair berkata : 

َ مَّ ٍو تَقُْولُهُ   اِذَا لَْم تُعَ َولَْسَت بِمأْ ُخو ٍذ بِلَغْ   ْلعََزائِمِ ا قِداَ ِت ْد عا

                                                             

22M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosa Kata, h. 500. 

23Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h. 

366. 
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Sumpah kamu yang tidak sengaja kamu ucapkan tidak akan pernah 

diambil sebagai sumpah jika kamu mengucapkannya tanpa sengaja dan tanpa 

keyakinan, dan tanpa keinginan untuk bersumpah.  

Firman-Nya yang berbunyi : 

ِغيَةٌ   ١١َلَّ تَْسَمُع فِيَها لََٰ

Terjemahnya: 

“Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.”(QS al-
Gha>syiyah/88:11).24 

Kata ًََلِغيَةdalam ayat tersebut merupakan isim fa’il (kata subjek) dari kata  

 Di dalam Al-Qur’an.َكاِذبَةٌ   yaituَكِذبٌ   dan dijadikannya isim fail dari kata ,لَْغوُ 

kata laghw  ( ُلَْغو) atau la>ghiyah (ََلِغيَة) disebut 11 kali, yaitu pada QS 

Fus}s}ilat/41: 26, QS al-Baqarah/2: 225, QS al-Ma>idah/5: 89, QS al-

Mu’minu>n/23: 3, QS al-Furqa>n/25: 72, QS al-Qashash/28: 55, QS al-T{u>r/52: 

23, QS Maryam/9: 62, QS al-Wa>qi’ah/56: 25, QS al-Naba’/78:35, QS al-

Mursala>t/77: 11 dan QS al-G{a>syiyah/88:11. 

Kata laghw  ( ُلَْغو) yang disebut diatas tidak selalu memiliki makna yang 

sama, tetapi berkaitan dengan konteks ayat (termasuk sebab turun dan 

hubungannya). Misalnya kata laghw  ( ُلَْغو)  yang terdapat pada QS al-Baqarah/2: 

225 dan QS al-Ma>’idah/5:89, berhubungan dengan sumpah. Pada QS al-

Baqarah/2:225 lebih menitikberatkan pada kata laghw( ُلَْغو) yang termasuk arti 

bersumpah tetapi tidak diniatkan untuk bersumpah sehingga tidak dimasukkan ke 

dalam kategori sumpah. 

Menurut QS al-Baqarah/2:225 ini, sumpah yang tidak diniatkan untuk 

bersumpah tidak dituntut untuk dipertanggungjawabkan oleh Allah. Misalnya 

sumpah yang tidak disengaja (tidak diniatkan didalam hati bahwa itu sumpah). 

                                                             

24Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h. 

592. 
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Adapun kafarat (pembebasan) dari pelanggaran sumpah pada QS al-

Baqarah/2:225 dapat dilihat pada kata laghw ( ُلَْغو) di dalam ayat QS al-

Ma>’idah/5:89. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa hukuman bagi yang melanggar 

sumpah itu (dengan niat dan disengaja) adalah pertama, memberi makan kepada 

sepuluh orang miskin. Menurut Ibnu Abbas, makanan yang diberikan itu adalah 

makanan yang baik yang biasa diberikan kepada keluarganya. Kedua, memberi 

pakaian kepada orang miskin (dengan pakaian yang layak dan menutupi badan). 

Ketiga, memerdekakan seorang budak. Para ulama sepakat berpendapat bahwa 

bagi seorang yang melanggar sumpah boleh memilih salah satu dari tiga hal 

(kaffa>rat al-yami>n, kafarat sumpah)di atas. Barangsiapa yang tidak sanggup 

melakukan salah satu dari tiga hal tersebut maka kafaratnya adalah puasa selama 

tiga hari. 

Pada QS al-Mu’minu>n/23:3 kata laghw  ( ُلَْغو) memiliki hubungan 

dengan kata laghw  ( ُلَْغو) di dalam QS al-Furqa>n/25: 72. Pada QS al-

Mu’minu>n/23:3 kata laghw ( ُلَْغو) diartikan sebagai suatu kebohongan dan caci 

maki dan menurut Ibnu Katsir laghw ( ُلَْغو) disini diartikan sebagai al-bat}il 

(kebatilan) yang meliputi syirik, maksiat, dan setiap perbuatan yang tidak 

bermanfaat. Ayat ini menggambarkan sikap orang mukmin yang memperoleh 

keberuntungan dengan menghindari sikap orang kafir. Pada QS al-Furqa>n/25:72 

juga digambarkan tentang sikap orang mukmin yang pantas masuk surga antara 

lain karena menghindar dari kondisi dan situasi yang tercela. Menurut al-T}abari 

lag}w disini diartikan sebagai ‘setiap perkataan dan perbuatan yang bat}il lagi 

jelek’. Pada ayat ini, al-Qur’an menganjurkan orang-orang mukmin untuk tidak 

terpengaruh oleh orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tercela (mabuk-

mabukan, tari-tarian dan semua yang mengarah kepada dosa) walau bagaimana 

pun besar godaannya. 
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Pada QS al-Wa>qi’ah/56:25,lag}w ( ُلَْغو)  diartikan dengan keadaan di 

surga, dimana tidak didengar adanya kata-kata yang mengandung unsur cela dan 

dosa. Kata laghw( ُلَْغو)disini sejalan dengan kata lag}w ( ُلَْغو) pada QS al-

Naba>’/78:35 yang juga menggambarkan kehidupan akhirat yang menyenangkan 

bagi kaum mukmin yang bertakwa kepada Allah.25 

c. اعرضوا 

 yaituالطَّْولُ artinya lebar, ia adalah kebalikan dariاْلعَْرضُ   kata :َعَرضَ 

panjang. Asal penggunaannya adalah dalam fisik, kemudian ia juga digunakan 

dalam hal lainnya.  

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi : 

 ٥١َعِريٍض  فَذُو دَُعآءٍ 

Terjemahnya : 

“Maka ia banyak berdoa.”(QS Fus}s}ilat/41:51).26 

Kata   ُاْلعَْرضjuga dikhususkan untuk mengartikan kata pinggir, dan 

kalimat لشَّْيْءَعْرضُ ا artinya tampak sampingnya. 

Kalimat   َِعَرْضتُ اْلعُودَ َعلَي اَلِءنَاء artinya aku masukkan batang kayu 

kedalam sebuah bejana. Kalimat   ِِاْعتََرضَ اشَّْيُءفْي َخْلِقه artinya sesuatu itu 

masuk kedalam tenggorokannya. Kalimat   ِِاْعتََرضَ اْلفَْرُس فِْي َمْشيِه artinya 

seekor kuda itu berjalan sambil menghalangi jalanannya.  

Firman Allah yang berbunyi : 

 ٣١ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى ٱْلَمآلئَِكِة 

Terjemahnya: 

“Kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat.”(QS al-

Baqarah/2:31).27 

                                                             

25M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosa Kata, h. 501. 

26Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h. 

482. 
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 ٤٨َوُعِرُضواْ َعلَىَٰ َرب َِك َصفًّا

Terjemahnya : 

“Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris.”(QS. Al-
Kahfi/18:48).28 

 ٧٢إِنَّا َعَرْضنَا ٱْْلََمانَةَ 

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat’(QS al-
Ahza>b/33:72).29 

ِفِرينَعَْرًضا ْلَكَٰ  ١٠٠َوَعَرْضنَا َجَهنََّم َيْوَمئٍِذل ِ

Terjemahnya : 

“Dan Kami nampakkan Jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir 
dengan jelas.”(QS al-Kahfi/18:100).30 

 ٢٠َويَْوَم يُْعَرُض ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َعلَى ٱلنَّاِر 

Terjemahnya : 

“Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. "(QS 
al-Ahqa>f/46:20).31 

Kalimat  َعَرْضُت اْلُجْند  artinya aku tampakkan bala tentara (pasukan). 

Kata ُاْلعَاِرضartinya adalah yang menampakkan dirinya. Terkadang ia digunakan 

untuk mengartikan kata awan.  

Contohnya seperti firman Allah yang berbunyi : 

ْمِطُرنَا   ذَا َعاِرٌضمُّ  ٢٤َهَٰ

Terjemahnya: 

"Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami.” (QS al-
Ahqa>f/46:24).32 

                                                                                                                                                                       

27Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h.6. 

28\ Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, 

h.299. 

29Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, 

h.427. 

30Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, 

h.304. 

31Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, 

h.504. 

32Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, 

h.505. 
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Terkadang kata   ُاْلعَاِرضjuga digunakan untuk mengartikan sebuah 

penyakit. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat  ِمْن

عَِرضٌ َسقَمٍ  artinya adalah jenis penyakit. Dan terkadang kata tersebut juga 

digunakan untuk mengartikan gigi bagian depan. Dengan pemaknaan tersebut, 

maka gigi bagian depan disebut dengan    ُالعََواِرض  yaitu gigi yang selalu 

tampak disaat tertawa.33 

Kalimat ُربَِعيْ ُعْر َضةٌ ِللسَّفَرِ  artinya seekor unta yang tidak dapat 

digunakan untuk bepergian, atau dalam arti lain unta tersebut menjadi penghalang 

dalam bepergian. Kalimat   َأَْعَرضartinya menampakkan sisinya, dan jika 

disebutkan dalam kalimat أَْعَرضَ ِلى َكذَا artinya ia menampakkan sisinya padaku 

sehingga memungkinkan untuk diambil. Dan jika disebutkan 

kalimat ََعنِ يأَْعَرضartinya ia berpaling dariku.34 

Allah berfirman : 

 ٢٢ثُمَّ أَعَرَض َعنَها  

Terjemahnya : 

“Kemudian ia berpaling daripadanya.” (QS al-Sajdah/32:22).35 

 ٦٣فَأَْعِرْض َعْنُهْم َوِعْظُهۡم 

Terjemahnya : 

“Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka 
pelajaran.”(QS al-Nisa>/4:63).36 
 

ِهِليَن   ١٩٩َوأَْعِرْض َعِن ٱْلَجَٰ

 

                                                             

33Al-Rag{ib al-As}fahani, Mufradat fi> G{ari>b al-Qur’a>n, terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an, h.711. 

34Al-Rag{ib al-As}fahani, Mufradat fi> G{ari>b al-Qur’a>n, terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an,h.712.  

35Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h. 

417. 

36Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h.88. 
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Terjemahnya : 

“Dan berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”(QS al-

A’ra>f/7:199).37 

 ١٢٤َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري 

Terjemahnya : 

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku.”(QS T{a>ha>/20:124).38 

تَِها ُمْعِرُضوَن   ٣٢َوُهْم َعْن َءايََٰ

Terjemahnya : 

“Sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang 
terdapat padanya.”(QS al-Anbiya>’/21:32).39 

Mungkin saja dalam beberapa ayat sesuatu yang dipalingkannya dibuang 

(tidak di tulis) contohnya seperti dalam ayat berikut: 

ْعِرُضونَ  ْنُهممُّ  ٤٨إِذَا فَِريقٌم ِ

Terjemahnya : 

“Tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang.”(QS al-

Nu>r/24:48).40 

ْنُهْمَوُهممُّ   ٢٣ْعِرُضوَن ثُمَّ يَتََولَّىَٰ فَِريٌق م ِ

Terjemahan : 

“Kemudian sebahagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu 
membelakangi (kebenaran).”(QS Ali-‘Imra>n/3:23).41 

 

                                                             

37Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, 

h.176. 

38Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, 

h.320. 

39Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h. 

324. 

40Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, 

h.356. 

41Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h.53. 
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 ١٦فَأَْعَرُضواْ فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم 

Terjemahan : 

“Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka.”(QS 
Saba/34:16).42 

Dan firman-Nya yang berbunyi : 

ُت َوٱْْلَْرُض  َوَٰ َمَٰ  ١٣٣َوَجنٍَّة َعْرُضَها ٱلسَّ

Terjemahnya : 

“Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi.”(QSAli-
‘Imran/3:133).43 

Dikatakan bahwa kata ُاْْلَْعَرضdalam ayat tersebut artinya adalah lebar 

atau luas. Dan pemaknaan tersebut diambil dari beberapa gambaran, diantaranya 

bisa jadi bahwa maksud dari luasnya surga di akhirat kelak dalam ayat tersebut 

seperti luasnya langit dan bumi.44 

Dan mengenai hal ini Allah berfirman : 

ُت  يَْوَم تَُبدَُّل ٱْْلَ  َوَٰ  ٤٨ ْرُض َغْيَر ٱْْلَْرِض َوٱلسََّمَٰ

Terjemahnya : 

“(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan 
(demikian pula) langit.”(QS Ibra>him/14:48).45 

Dan penggantian tersebut tidak menghalangi untuk menjadikan langit dan 

bumi akhirat kelak lebih luas dari langit dan bumi sekarang. Diriwayatkan bahwa 

seorang Yahudi bertanya kepada ‘Umar  mengenai ayat ini dengan berkata : “Lalu 

di manakah letak neraka?” maka ‘Umar pun menjawab: “Jika malam telah datang, 

bisakah kamu menjawab dimana letak siang?”  Ada juga yang berkata bahwa 

yang dimaksud dengan kata ٌَعْرضdalam ayat tersebut adalah kelapangan 

                                                             

42Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, 

h.430. 

43Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h.67. 

44Al-Rag{ib al-As}fahani, Mufradat fi> G{ari>b al-Qur’a>n, terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an,h. 713. 

45Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, 

h.261. 
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kebahagiaannya, bukan keluasan bentuknya. Ada juga yang berkata bahwa yang 

dimaksud dengan kata ٌَعْرضdalam ayat tersebut adalah  َعْرُض اْلبَْيعyaitu 

pertukaran jual beli. Pemaknaan ini diambil dari ungkapan orang arab yang 

artinya menjual ini dengan harga sekian. Maka makna dari kata   ٌَعْرضdalam 

ayat tersebut adalah menukar dan menggantinya. Kata   ُاْلعَْرضartinya adalah 

sesuatu yang tidak memiliki ketetapan, istilah ini digunakan oleh para ahli kalam 

bahwa ْرضُ اْلعَ  adalah  sesuatu yang tidak memiliki ketetapan kecuali warna dan 

rasa.46 Dan oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kalimat الدُّْنيَا َعْرٌض

 artinya bumi ini adalah sesuatu yang tidak memiliki ketetapan yang ada. Iniَحاِض 

sebagai pengingat bahwa dunia ini tidak pernah tetap. 

Allah berfirman: 

ُ يُِريدُ ٱَْلِخَرةَ    ٦٧ تُِريدُوَن َعَرَض ٱلدُّْنيَا َوٱَّللَّ

Terjemahnya :  

“Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah 
menghendaki (pahala) akhirat (untukmu).”(QS al-Anfa>l/8:67).47 

Dan Allah juga berfirman : 

ذَا ٱْْلَْدنَىَٰ   ١٦٩يَأُْخذُوَن َعَرَض َهَٰ

Terjemahnya : 

“Yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini.”(QS al-

A’raf/7:169).48 

d. اعما لنا 

                                                             

46Al-Rag{ib al-As}fahani, Mufradat fi> G{ari>b al-Qur’a>n, terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an, h. 714. 

47Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, 

h.185. 

48Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h. 

172. 
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Kata ‘amal  ( ََعَمل) merupakan bentuk mashdar  dari ‘amila-ya’malu-

amalan. Bentuk jamaknya adalah a’ma>l ( الأَْعمَ  ). Di dalam al-Qur’an, kata 

‘amal  ( ََعَمل) dan kata lain yang seasal dengan itu disebut 359 kali. 

Secara bahasa, kata ‘amal ( ََعَمل) berarti ‘perbuatan, pekerjaan, aktivitas 

(karya), seperti di dalam QS Fushshilat/41:46. Menurut Ibnu Faris, i’tamal ar-

rajul ( ُُجل  berarti ‘seorang bekerja untuk dirinya sendiri’, sedangkan (اْعتََمل الر ِ

‘amil ar-rajul  ( َالرَّ ُجلُعَِمل) berarti seseorang bekerja untuk kepentingan orang 

banyak, di samping juga untuk kepentingan diri sendiri’. Di dalam al-Qur’an, 

untuk arti ‘perbuatan’ digunakan kata  ‘amal’  (َعَمل) bukan i’tima>l  (اِْعتَِمال), 

karena yang menentukan perbuatan itu baik atau tidak bukan saja pelakunya, 

tetapi juga pihak lain; bahkan lebih ditentukan oleh Allah swt. Jadi, perbuatan itu 

dapat dikatakan baik, jika telah dinilai baik oleh pelakunya, orang lain, dan oleh 

Allah swt. Demikian juga sebaliknya. 

Secara terminologis, kata ‘amal  (َعَمل) berarti ‘perbuatan atau aktivitas 

yang dilakukan secara sadar dan sengaja, bersumber pada daya, pikir, fisik, dan 

kalbu’. Al-Ashfahani mengatakan bahwa kata ‘amal  (َعَمل) lebih khusus artinya 

dari kata lain yang bersinonim, seperti kata fi’il (فِِعل). Walaupun kedua kata itu 

sama-sama berarti ‘perbuatan yang dilakukan oleh makhluk hidup (al-hayawa>n) 

kata fi’il  ( لفِعِ  ) ditujukan pada hal yang lebih umum, termasuk juga perbuatan 

yang tidak mempunyai tujuan (tidak sengaja). Bahkan, kadang-kadang ditujukan 

pada benda mati (jama>da>t  =   َجَمادَت). Adapun kata ‘amal   ( َعَمل) di 

samping ditujukan pada perbuatan manusia, al-Qur’an juga menerapkannya pada 

perbuatan jin, seperti QS Saba>/34:12,13. Di sini Allah menjelaskan kepada kita 

bahwa atas izin-Nya sebagian jin itu bekerja di bawah kekuasaan nabi Sulaiman. 

Umpamanya, membuat bangunan di dalam bentuk gedung-gedung yang tinggi 

(maha>ri>b = َمحِرب), patung-patung(tama>tsi>l=تََماثِْيل) dan mangkok besar 
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(jifa>n = ِجفَان), seperti kolam bekas galian tanah dan periuk untuk memasak 

yang selalu berada di atas tungku. Walaupun merupakan perintah Sulaiman, 

secara tidak langsung perbuatan (‘amal = َملعَ  ) para jin ini merupakan perintah 

dari Allah. Ini terbukti pada ayat 12 di dalam surat itu Allah menjelaskan bahwa 

yang menyimpang di antara mereka akan mendapat siksaan dari Allah. Sementara 

itu, ungkapan min’ amali asy-syaitha>n (  نِ َعَماِللشَّْيطَ ِمْن ( QS al-Ma>’idah/5:90) 

mengandung makna ‘perbuatan manusia itu sendiri seperti perbuatan yang tidak 

baik, amal itu dikategorikan sebagai perbuatan setan meskipun sebenarnya bukan 

berarti perbuatan setan tersebut.49 

Kata ُاْلعََملartinya adalah segala bentuk perbuatan atau pekerjaan yang 

dilakukan oleh binatang dengan sengaja. Kata  ُاْلعََملlebih khusus dari kata  ُالِفْعل, 

karena pada kata  ُالِفْعل terkadang dinisbatkan kepada benda mati. Sedangkan kata  

 .ia sangat sedikit dinisbatkan pada selain hewan dan diluar kesengajaanاْلعََملُ 

Kata  ُاْلعََملjuga dalam penggunaanya terhadap binatang hanya pada sapi. 

Sebagaimana kata  ُاْلعََملjuga digunakan dalam perbuatan baik dan buruk.50 

‘Amal ( َعَمل) dibagi menjadi dua, yakni ‘amal s}a>lih (perbuatan baik) 

dan ‘amal g}airu s}a>lih (perbuatan yang tidak baik). Kata s}a>lih berasal dari 

s}alaha yang di dalam kamus-kamus bahasa al-Qur’an dan diartikan sebagai 

lawan dari kata fa>sid (  َفَاِسد= rusak/kerusakan). Dengan demikian, kata s}a>lih 

 berarti ‘sesuatu yang bermanfaat dan sesuai’ atau ‘terhentinya (َصاِلحَ )

kerusakan’. Oleh karena itu, amal shaleh adalah ‘perbuatan-perbuatan yang 

dilakukan secara sadar untuk mendatangkan manfaat dan/atau menolak 

                                                             

49M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosa Kata, h. 21. 

50Al-Rag{ib al-As}fahani, Mufradat fi> G{ari>b al-Qur’a>n, terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an, h. 797. 
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kerusakan’ atau juga berarti amal-amal yang sesuai dengan fungsi, sifat,  dan 

kodrat sesuatu.51 

e. سالم 

Kata sala>m  disebut 42 kali di dalam Al-Qur’an. Secara etimologis,  kata 

itu berasal dari kata dasar salima  (  ََسِلم) yang pada mulanya berarti selamat dan 

bebas dari bahaya. Arti itu kemudian berkembang dan menghasilkan arti-arti lain, 

seperti memberi, menerima, patuh, tunduk, berdamai, tenteram, tidak cacat, dan 

ucapan selamat. Akan tetapi keberagaman arti itu tidak  sampai meninggalkan arti 

asalnya misalnya memeluk agama Islam diungkapkan dengan aslama (  َاَْسلَم) 

karena dengan memeluk agama Islam seseorang selamat dari kesesatan. Agama 

yang dibawa oleh nabi Muhammad dinamakan Islam karena dengan Islam ia 

mesti tunduk kepada Allah. Ketundukan itu menyebabkannya selamat di dunia 

dan di akhirat. Surga dinamai Da>rus-Sala>m  (مالسَّاَلُردَا) karena penghuni 

surga bebas dari segala kekurangan. Kata sullam  (سُل م) diartikan sebagai tangga 

yang mengantar seseorang selamat sampai ke tempat yang tinggi. Karena itu 

semua kata salam berarti selamat.  

Al-Qur’an menggambarkan kata ini untuk aneka makna antara lain sebagai 

berikut: 

1. Ucapan salam yang bertujuan mendo’akan orang lain agar mendapat 

keselamatan dan kesejahteraan (QS al-Z|a>riya>t/51:25). 

2. Nikmat besar yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya, 

seperti di dalam QS al-Sha>ffa>t/37:79, yang menjelaskan nikmat 

keselamatan dan kesejahteraan yang diberikan kepada nabi Nuh, 

kepada nabi Musa dan Harun (QS al-S{affa>t/37: 120), serta kepada 

nabi Ilyas dan keluarganya (QS al-S{a>ffa>t/37:130). 

                                                             

51M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosa Kata, h. 22. 
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3. Sifat atau keadaan sesuatu misalnya di dalam QS al-Ma>’idah/5:16, 

yang menggambarkan sifat atau keadaan jalan-jalan yang ditelusuri 

oleh orang-orang yang beriman, subulus-sala>m  ( ُسبَُل السَّلم ) dan 

di dalam QS al-An’am/6:127 yang menggambarkan negeri yang 

damai dan sentosa. 

4. Sifat dan nama Allah, seperti QS al-Hasyr/59:23. 

5. Menggambarkan sikap ingin berdamai atau meninggalkan 

pertengkaran, seperti QS al-Furqa>n/25:63, yang memuji hamba-

hamba-Nya yang selalu mencari kedamaian walaupun dengan orang-

orang jahil.52 

f. نبتغي 

Kata bag}y, al-bag}y ( اْلبَْغي) berasal dari bag}a>  ( بَغَى) yang pada 

mulanya berarti menghendaki tetapi seringkali digunakan untuk sesuatu yang 

negatif sehingga biasanya berarti durhaka. Di dalam al-Qur’an, kata tersebut 

diulang sebanyak 13 kali dan diberi arti bermacam-macam sesuai dengan 

konteksnya. Kata itu digunakan untuk menunjukkan orang yang melanggar hak, 

melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan, menganiaya dan 

merugikan orang lain, menjual diri kepada kekafiran karena rasa benci terhadap 

ajaran al-Qur’an serta sikap dengki dan benci terhadap keterangan yang dibawa 

oleh para Rasul dan orang yang berbuat zina atau melacur (QS al-Baqarah/2: 90, 

QS Ali ‘Imra>n/3:19, QS al-A’ra>f/7: 33, QS al-Nahl/16: 90, QS Maryam/19: 20 

dan QS al-Syu>ra>/42:39.53 

 artinya mencari kelebihan hemat yang seharusnya, baikاْلبَْغيُ atauبَغَى

berlebihan ataupun tidak. Terkadang ia digunakan dalam batasan jumlah, dan 

                                                             

52M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosa Kata, h. 870. 

M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosa Kata, h. 122. 
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terkadang ia digunakan dalam menggambarkan sifat yaitu tentang bagaimana 

caranya, contohnya kalimat   َبَغَتُ الشَّْيء artinya aku mencari sesuatu melebihi 

dari yang seharusnya.54 

 

 

g. الجهلين 

Kata ja>hil  adalah ism fa’il (kata benda yang menunjukkan pelaku) dari 

kata kerja jahila ( ََجِهل) – yajhalu (  ُيَْجَهل) –jahlan (  َجْهاًل) atau jahlatan ( ةً َجْهلَ  ). 

Secara bahasa asal kata jahil lazim pula diartikan mempunyai sesuatu yang tidak 

layak dipercayai. Di dalam konteks yang terakhir inilah kaum kafir penyembah 

patung atau berhala dinamakan kaum Jahiliyah. Di dalam al-Qur’an, demikian al-

As}fahani, kata ja>hil umumnya digunakan untuk maksud celaan; namun ada 

pula yang tidak untuk itu. 

Di dalam al-Qur’an, kata ja>hil disebut sepuluh kali di dalam bentuk 

tunggal dan sembilan kali di dalam bentuk jamak, terdapat di dalam QS al-

Baqarah/2: 67 dan 273, QS al-An’a>m/6: 35, QS al-A’raf/7: 199, QS Hu>d/11: 

46, QS Yu>suf/12: 33, dan 89, QS al-Furqa>n/25: 63, QS al-Qas}as}/28: 55, serta 

QS al-Zumar/39:64. Semua kata ja>hil yang terdapat di dalam ayat-ayat itu 

merujuk kepada arti tidak mengetahui atau bodoh. 

Kata ja>hil, di dalam al-Qur’an terdapat pada QS al-Baqarah/2: 67, yang 

menceritakan kisah nabi Musa dan kaumnya, Bani Israil. Kata ja>hili>n di dalam 

ayat itu, menurut al-T{abarsi, sama atau searti dengan kata mustahzi’i>n ( 

 ,(َجاِهِلْينَ   ) orang yang mengolok-olok). Penggunaan kata ja>hili>n =ُمْستَْهِزئِْينَ 

katanya lebih lanjut, untuk menunjukkan bahwa perbuatan “mengejek” itu hanya 

dilakukan oleh orang-orang bodoh. Sementara itu, Muhammad Rasyid Rid}a 

                                                             

54Al-Rag{ib al-As}fahani, Mufradat fi> G{ari>b al-Qur’a>n, terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an, h. 223. 
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mengemukakan bahwa kata ja>hili>n di dalam ayat itu melukiskan ketidaktahuan 

Bani Israil akan hikmah yang terkandung di dalam perintah Allah agar mereka 

menyembelih sapi. Kata ja>hili>n di dalam ayat itu dikemukakan dengan arti 

celaan terhadap Bani Israil, sedangkan kata al-Ja>hil di dalam surah yang sama, 

QS al-Baqarah/2:273, yang juga berarti tidak tahu, bukan dimaksudkan untuk 

celaan. 

Selain dari bentuk ism fa’il, al-Qur’an juga menggunakan bentuk fi’il dari 

patron jahila-yajhalu. Bentuk fi’il itu di dalam al-Qur’an disebut lima kali, yang 

seluruhnya berupa fi’il mudha>ri’kata kerja yang menunjukkan sekarang atau 

akan datang( yang berbentuk jamak, tajhalu>na  dan yajhalu>na (Lihat QS al-

A’raf/7: 138, QS Hu>d/11: 29, QS al-Naml/27:55, QS al-Ahqa>f/46: 23, dan QS 

al-An’a>m/6:111). Pengembangan dari kata jahl yang terdapat di dalam ayat-ayat 

itu ada yang berarti tidak tahu dan ada pula yang berarti mempunyai sesuatu yang 

tidak layak dipercayai ada yang mengandung arti celaan dan ada pula yang tidak. 

Adapun yang berarti tidak mengetahui dan bersifat celaan terdapat 

misalnya di dalam QS al-Naml/27:55, sedangkan yang tidak bersifat celaan 

terdapat misalnya di dalam QS al-An’a>m/6:111, sementara yang berarti tidak 

mengetahui dan sekaligus berarti memercayai sesuatu yang tidak layak dipercaya 

terdapat di dalam QS al-A’ra>f/7:138. 

Di dalam al-Qur’an terdapat pula bentuk mashdar, jaha>lahdan disebut 

empat kali di dalam al-Qur’an yaitu pada QS al-Nisa>’/4: 17, QS al-An’a>m/6: 

54, QS al-Nahl/16: 119, dan QS al-Hujura>t/49:6. Kata jaha>lah yang terdapat di 

dalam ayat-ayat tersebut semuanya merujuk pada arti ketidaktahuan dan 

digunakan bukan untuk arti celaan. 

Bentuk lain yang masih seasal dengan apa yang telah diuraikan di atas 

adalah kata ja>hiliyah. Kata ja>hiliyah di dalam al-Qur’an disebut empat kali 
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yaitu pada QS Ali ‘Imra>n/3: 154, QS al-Ma>’idah/5:50, QS al-Ahza>b/33: 33, 

QS al-Fath/48:26. Kata ja>hiliah yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut 

merujuk kepada orang-orang kafir penyembah berhala. Dengan demikian, kata 

ja>hiliah disini dapat diartikan sebagai mempercayai dan menyembah sesuatu 

yang tidak semestinya.55 

 .itu ada 3 macam : Pertama, kosongnya hati dari ilmu (kebodohan)اْلَجْهلُ 

Ini merupakan makna asli dari kata   ٌَجْهل. Sebagian ulama kalam(tauhid) 

menjadikan hal ini sebagai makna yang dikandung oleh perbuatan-perbuatan yang 

tidak sesuai dengan aturan. Kedua, meyakini sesuatu yang berbeda dengan 

hakikatnya. Ketiga, melakukan sesuatu dengan cara yang tidak sesuai dengan 

semestinya, baik ia beranggapan bahwa hal itu benar ataupun salah. Seperti orang 

yang meninggalkan shalat dengan sengaja. Dan berdasarkan makna seperti inilah 

kita mengartikan firman-Nya : 

قَاَْلَُعوذُبِٱللَِّهأَنْ  ِهلِ ونَمِ أَكُ قَالُْواْ أَتَتَِّخذُنَا ُهُزًوا   ٦٧ينَ نَٱْلَجَٰ

Terjemahnya : 

“Mereka berkata: "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" 
Musa menjawab: "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah 
seorang dari orang-orang yang jahil."(QS al-Baqarah/2:67).56 

Yakni menganggap perbuatan   ُّاْلُهُزو(mengejek) itu sebagai bentuk 

kebodohan. Allah berfirman : 

لَةٍ   ٦فَتَبَيَّنُْواْ أَن تُِصيبُواْ قَْوًما بَِجَهَٰ

Terjemahnya: 

“Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah 
kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya.” (QS al-
Hujura>t/49:6).57 

                                                             

55M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosa Kata, h. 374. 

56Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h. 

10. 

57Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, 

h.516. 
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Kata ُاْلَجا ِهل (orang bodoh) terkadang disebutkan dengan tujuan 

mengolok, dan ini adalah yang paling banyak dilakukan. Dan terkadang juga tidak 

ditujukan untuk mengolok. Seperti  pada firman-Nya : 

 ٢٧٣يَْحَسبُُهُم ٱْلَجاِهُل أَْغنِيَآَء ِمَن ٱلتَّعَفُِّف 

Terjemahnya : 

“Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara 
diri dari minta-minta.”(QS al-Baqarah/2: 273).58 

Yakni maksudnya adalah orang yang tidak mengetahui keadaan mereka, 

bukan orang yang dianggap bodoh dan tercela. ُل  artinya adalah suatuاْلُمَجهَّ

urusan, tanah atau keadaan yang mendorong seseorang untuk meyakini sesuatu 

yang tidak sesuai dengan hakikatnya.  

3. Munasabah Ayat 

Secara etimologi, kata munasabah berarti musyakalah yang berarti 

keserupaan dan muqarabah yang berarti kedekatan. Muna>sabah (ُمنَاَسبَة) 

merupakan ism mas}dar dari kata na>saba ( َنَاَسب) yang berasal dari akar kata 

nasaba ( َنََسب) yang bermakna menyambungkan antara satu dengan yang 

lain.59Menurut Ibnu al-‘Arabi dalam kamus al-Qur’an, munasabah merupakan 

keterikatan ayat-ayat al-Qur’an sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan 

yang mempunyai satu kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Sedangkan 

menurut al-Zarkasyi, munasabah merupakan cara untuk mengaitkan bagian-

bagian permulaan ayat dan akhirnya, yaitu mengaitkan lafaz umum dan lafaz 

khusus atau hubungan antar ayat yang terkait dengan sebab-akibat ‘illat dan 

ma’lul kemiripan ayat pertentangan dan sebagainya.60 

                                                             

58Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h.46. 

59Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, Mu’jam Maqa>yis al-Lug}ah, Juz V 

(Mesir: Da>r al-Fikr, 1971), h. 423. 

60 Acep Hermawan, Ulumul Qur’an; Ilmu untuk Memahami Wahyu (Cet. I; Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2011), h. 22.  
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Muna>sabah jga dinamai rabi>tun karena dialah yang menghubungkan 

antara dua hal tersebut. Dalam ilmu tafsir atau ‘ulumul Qur’an, ilmu muna>sabah 

dipahami sebagai “kemiripan-kemiripan yang terdapat pada hal-hal tertentu dalam 

al-Qur’an baik surah maupun ayat-ayatnya, yang menghubungkan uraian makna 

satu dengan yang lainnya.61 

Ulama-ulama al-Qur’an menggunakan kata muna>sabah untuk dua 

makna. Pertama: Hubungan kedekatan antara ayat atau kumpulan ayat-ayat al-

Qur’an satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat mencakup banyak ragam, di 

antaranya:  

a. Hubungan kata demi kata dalam satu ayat 

b. Hubungan ayat dengan ayat sesudahnya  

c. Hubungan kandungan ayat dengan fa>s}ilah/penutupnya 

d. Hubungan surah dengan surah berikutnya 

e. Hubungan awal surah dengan penutupnya 

f. Hubungan nama surah dengan tema utamanya 

g. Hubungan uraian akhir surah dengan uraian awal surah berikutnya. 

Kedua: Hubungan makna satu ayat dengan ayat yang lain, misalnya 

pengkhususannya, atau penetapan syarat terhadap ayat lain yang tidak bersyarat, 

dan lain-lain.62 

Pembahasan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama yang 

bernama Ima>m Abu> Bakr al-Naisa>bu>ri> atau Abu> Bakr ‘Abdulla>h ibn 

Muh}ammad Ziya>d al-Naisa>bu>ri> (w. 324 H). Kemudian dalam 

                                                             

61 Al-Ima>m al-Suyu>t}i>, al-Itqa>n fi> ‘Ulu>mul Qur’a>n, Juz II(Kairo: Maktabah 

Wahbah, 2002), h. 108. 

62 M. Quraish Shihhab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda 

Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur’an (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 243-

244.  
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pertubuhannya terdapat dua aliran. Pertama, pihak yang mengatakan secara pasti 

adanya pertalian yang erat antar kalimat, ayat dan surah. Kelompok ini diwakili 

oleh Syaikh ‘Izz al-Di>n ibn ‘Abd al-Sala>m atau ‘Abd al-‘Azi>z ibn ‘Abd al-

Sala>m (w. 600 H). Kedua, pihak yang mengatakan bahwa muna>sabah  tidak 

ada dan tidak dibutuhkan, karena sebab peristiwa dalam al-Qur’an berlainan 

dengan yang lainnya karena al-Qur’an ditulis serta dibukukan secara tauqi>fi>.63 

Kendati diperselisihkan tentang ada atau tidaknya muna>sabah dalam al-

Qur’an, demikian juga adanya penilaian terhadap muna>sabah yang 

dikemukakan oleh seorang ulama, namun yang pasti adalah bahwa bahasan 

tentang masalah ini tetap diperlukan, bukan saja untuk menampik dugaan 

kekacauan sistematika perurutan ayat atau surah dalam al-Qur’an, tetapi juga 

untuk membantu memahami kandungan ayat.64 

Pada penelitian ini yang menjadi fokus muna>sabah ayat ini adalah 

muna>sabah ayat dengan ayat sebelumnya dan begitupun dengan ayat setelahnya. 

a. Munasabah QS al-Qas}as}/28: 55 dengan ayat sebelumnya 

Beberapa ayat sebelum QS al-Qas}as}/28: 55 menceritakan mengenai ahli 

kitab. Sekelompok ahli kitab ada yang beriman dan ada yang tidak. Dalam 

beberapa riwayat pada tafsir al-T{abari menyebutkan bahwa QS al-Qas}as}/28: 

52 sampai dengan QS al-Qas}as}/28: 55 adalah menceritakan tentang ahli kitab 

yang masuk Islam65. 

Pada QS al-Qas}as}/28: 52 dan 53, Allah memuji orang-orang ahli kitab 

dengan keimanan mereka bahwa al-Qur’an merupakan kebenaran yang berasal 

                                                             

63 Yusu>f al-Qard}awi, Kaifa Nata’a>mal ma’a al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, terj. Abdul 

Hayyie al-Qattani, Bagaimana Berinteraksi dengan al-Qur’an (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 

h. 186. 

64 M. Quraish Shihhab, Tafsi>r al-Mis}bah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Juz 

XI, h. 252.  

65Abu Ja’far Muhammad bin Jari>r al-T{abari, Jami>’ al-Baya>n ‘an Ta’wi>l ay al-

Qur’a>n, terj. Ahsan Askan, Tafsir al-T{abari>(Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 278.  
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dari sumber yang sama dengan kitab yang sebelumnya dan ia (al-Qur’an) datang 

dari sumber yang satu yang tidak berdusta.66 Para ahli kitab berkata bahwa 

sesungguhnya al-Qur’an itu turun dari Tuhan kami. Sebelum al-Qur’an ini turun, 

kami telah membenarkannya, karena mereka beriman kepada apa yang dibawa 

Nabi dan kitab-kitab mereka sebelum datangnya nabi Muhammad saw. dan kitab-

kitab mereka  disebutkan sifat-sifat nabi Muhammad saw. sehingga mereka 

beriman dan percaya kepada pengutusannya sebagai rasul dan kitabnya (al-

Qur’an) sebelum al-Qur’an itu diturunkan.67 

Kemudian pada QS al-Qas}as}/28: 54 dijelaskan bahwa Allah swt. 

memberikan pahala dua kali lipat kepada ahli kitab yang mengimani al-Qur’an 

sebagai balasan atas kesabaran mereka dan keteguhan mereka atas dua keimanan 

(mengimani kitab pertama yakni kitab mereka, kemudian mengimani kitab kedua 

yakni al-Qur’an).68 

b. Ayat setelahnya 

Setelah menjelaskan iman sekelompok Ahli Kitab, Allah menyebutkan 

syubhat orang-orang musyrikin dalam hal penolakan mereka untuk beriman. 

Kemudian Allah membantah syubhat itu dengan tiga jawaban, dimulai dengan 

membicarakan penetapan bahwa hidayah untuk masuk agama, yaitu hidayah 

taufik adalah milik Allah, bukan milik Rasul-Nya. Sedangkan di ayat lain Allah 

menetapkan adanya hidayah kepada nabi69 

4. Tafsiran Ayat 

                                                             

66Sayyid Qut{b, Tafsir Fi< Z}ila>lil Qur’a>n, terj. As’ad Yasin, dkk. (Jakarta: Gema 

Insani, 2010), h. 58.  

67Abu Ja’far Muhammad bin Jari>r al-T{abari, Jami>’ al-Baya>n ‘an Ta’wi>l ay al-

Qur’a>n, terj. Ahsan Askan, Tafsir al-T{abari>, h. 281. 

68Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Muni>r (Cet. X; Damaskus: Da>r al-Fikr, 2009), h. 400. 

69Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Muni>r, h.405-406. 
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Allah memuji mereka (sebagian ahli kitab) karena berpaling dari 

perkataan-perkataan yang tidak berguna70dan apabila mereka mendengar 

perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling dari padanya. Hal ini 

merupakan salah satu sifat lain dari sifat jiwa yang beriman dan sabar dalam 

memegang Islam yang tulus akidahnya71. 

Maksudnya adalah Allah berfirman “jika orang-orang yang kami beri ahli 

kitab itu mendengar perkataan yang tidak bermanfaat yaitu perkataan batil.72 

Perkataan yang tidak bermanfaat adalah pembicaraan yang kosong yang tak ada 

isinya dan tak menghasilkan. Ia merupakan tindakan main-main yang 

menghabiskan waktu tanpa menambah ke dalam hati atau akal suatu bekal baru, 

juga tidak ada pengetahuan yang bermanfaat. Ia adalah perkataan buruk yang 

merusak perasaan dan lidah, baik itu diarahkan kepada orang yang diajak 

berbicara maupun diceritakan dari orang yang tak ada di majelis pembicaraan. 

Sedangkan hati orang-orang yang beriman tak turut tenggelam dalam 

pembicaraan kosong itu, tidak mendengarkan perkataan main-main itu, dan tidak 

memberi perhatian terhadap keburukan itu. Karena ia sibuk dengan tugas-tugas 

keimanan, meninggi dengan kerinduan keimanan dan membersihkan diri dengan 

cahaya keimanan itu.73 Ahli takwil yang lain berpendapat bahwa makna ayat 

-yang tidak bermanfaat”, dalam konteks ini merupakan tambahan yang dibuat“الَّْغوَ 

buat oleh ahli Kitab terhadap kitab Allah, yang sebenarnya tidak termasuk dalam 

kitab yang diturunkan Allah.74 

                                                             

70Al-Ima>m Muhammad bin ‘Aliy bin Muhammad al-Syauka>niy, Fathul Qadi>r, terj. 

Sayyid Ibrahim, Tafsir Fathul Qadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 493. 

71Sayyid Qut{b, Tafsir Fi< Z}ila>lil Qur’a>n, terj. As’ad Yasin, dkk., h.59. 

72Abu Ja’far Muhammad bin Jari>r al-T{abari, Jami>’ al-Baya>n ‘an Ta’wi>l ay al-

Qur’a>n, terj. Ahsan Askan, Tafsir al-T{abari>, h.284. 

73Sayyid Qut{b, Tafsir Fi< Z}ila>lil Qur’a>n, terj. As’ad Yasin, dkk., h. 59. 

74Abu Ja’far Muhammad bin Jari>r al-T{abari, Jami>’ al-Baya>n ‘an Ta’wi>l ay al-

Qur’a>n, terj. Ahsan Askan, Tafsir al-T{abari>, h.59. 



59 

 

Terdapat beberapa pendapat mengenai sasaran dari ayat ini, riwayat Ibnu 

Zaid menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang sekelompok ahli kitab dengan 

ahli kitab yang lainnya yang menambahkan kitab suci dan kemudian mereka 

menyatakan bahwa itu dari sisi Allah. Riwayat yang lain menyatakan bahwa ayat 

ini tentang sekelompok orang musyrik dan orang musyrik lainnya yang masuk 

Islam kemudian dianiaya oleh kaum mereka. Lalu terdapat juga riwayat yang 

menyatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang beberapa orang ahli kitab yang 

masuk Islam kemudian dianiaya oleh kaum musyrik75. 

Mereka tak mencela, tidak marah, dan tidak bergaul dengan orang-orang 

yang berbicara yang tak bermanfaat sehingga akhirnya mereka terlibat dalam 

pembicaraan seperti itu. Juga tidak masuk bersama mereka dalam perdebatan 

seputar hal itu, karena debat dengan orang yang berbicara tak bermanfaat 

hanyalah membuang-buang waktu. Oleh karena itu, mereka segera meninggalkan 

orang-orang semacam itu. Seperti itulah yang mereka lakukan, dengan penuh 

akhlak, sambil mendo’akan kebaikan dan menginginkan kebaikan baginya, 

dengan tidak ingin terlibat dalam perkataan tak bermanfaat itu. 

Ketika dibodohkan oleh orang bodoh dan diberi ucapan dengan ucapan 

yang tidak layak, mereka berkata, “Bagi kami amal perbuatan kami”. Kami 

bertanggung jawab atas perbuatan itu baik pahala maupun hukuman. Bagi kalian 

amal perbuatan kalian. Kalian akan mendapatkan balasannya. Kami tidak mau 

membalasnya. Kesejahteraan bagi kalian, salam perpisahan. Atau semoga Allah 

menyelamatkan kalian atas perbuatan kalian. Kami tidak mengikuti jalan orang-

orang bodoh. Kami tidak mencintai dan tidak mau bergaul dengan mereka. 

                                                             

75Abu Ja’far Muhammad bin Jari>r al-T{abari, Jami>’ al-Baya>n ‘an Ta’wi>l ay al-

Qur’a>n, terj. Ahsan Askan, Tafsir al-T{abari>, h. 285-289. 
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Kami lebih memilih ucapan yang baik. Kami tidak membalas ucapan yang 

jelek dengan ucapan yang jelek pula.76 Mereka tidak menginginkan cara-cara 

orang bodoh dan tidak pula menyenanginya.77 

Itu merupakan gambaran yang bercahaya bagi jiwa yang beriman dan 

merasa tenang dengan keimanannya. Yang penuh dengan perasaan tinggi untuk 

terlibat dalam perkataan kosong. Juga penuh dengan sifat pemaaf dan kasih 

sayang. Gambaran itu juga menggariskan jalan yang jelas bagi orang ingin 

beradab dengan adab Allah. Sehingga, ia tak bergaul dengan orang-orang bodoh, 

tidak bermusuhan dengan mereka, tidak senang dengan mereka, juga tak merasa 

benci dengan mereka. Namun, yang ada adalah perasaan tinggi dari kesia-siaan itu 

sambil memberi maaf dan senang melakukan kebaikan hingga bagi orang yang 

berbuat jahat dan berbuat buruk terhadapnya78. 

 maksudnya bukanlah ucapan (kesejahteraan atas dirimu)َسالٌَم َعلَْيُكمْ 

salam, akan tetapi maksudnya salam perpisahan. Maknanya adalah aman dan 

selamat bagi kalian dari kami, kami tidak menyertai kalian dan tidak peduli 

dengan perbuatan kalian79 

Al-Hasan mengatakan mengenai kata ( َْسالٌَم َعلَْيُكم) adalah kalimat 

penghormatan antara orang mukmin dan tanda menanggung beban ejekan dari 

orang-orang bodoh. 

Muhammad bin Ishaq dalam sirahnya meriwayatkan bahwa datang 

kepada Nabi, beliau di Mekah, dua puluh orang atau sekitar itu dari kalangan 

                                                             

76Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Muni>r, h.401. 

77Al-Imam Abul Fida Isma’i Ibnu Katsir al-Dimasyqi, Tafsi>r al-Qur’anil ‘Az}i>m, terj. 

Bahrun Abu Bakar, Lc., Tafsi>r Ibnu Katsi>r (Bandung: Sinar Baru Algesindo Offset, 2000), h. 

287. 

78Sayyid Qut{b, Tafsir Fi< Z}ila>lil Qur’a>n, terj. As’ad Yasin, dkk., h. 59. 

79Al-Ima>m Muhammad bin ‘Aliy bin Muhammad al-Syauka>niy, Fathul Qadi>r, terj. 

Sayyid Ibrahim, Tafsir Fathul Qadir, h. 494. 
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Nasrani, ketika sampai kepada mereka kabar Nabi dari Habsyah. Mereka 

mendapati beliau di mesjid. Lalu mereka duduk, berbicara dengannya dan 

bertanya. Sementara orang-orang Quraisy ada dalam pertemuan mereka di sekitar 

Ka’bah. Setelah mereka selesai menanyai Rasulullah atas apa yang mereka 

inginkan, beliau mengajak mereka masuk agama Allah dan membacakan al-

Qur’an kepada mereka. Ketika mereka mendengar al-Qur’an, air mata mereka 

mengalir kemudian mereka menyambut karena Allah, mengimaninya, 

membenarkannya dan mengetahui sifat nabi dalam kitab mereka. Ketika mereka 

berdiri, mereka dihalangi oleh Abu Jahal bin Hisyam dan sekelompok orang-

orang Quraisy lalu berkata, “Semoga Allah menggagalkan kalian sebagai utusan. 

Raja Habasyah mengutus kalian melalui ulama-ulama kalian, kalian sebagai 

utusan untuk mereka agar membawa untuk mereka kabar tentang orang itu.” Lalu 

pertemuan kalian di sampingnya tidak menjadi tenang sampai kalian 

memisahkan diri dari agama kalian. Kalian membenarkan apa yang dia ucapkan. 

Kami tidak mengetahui ada utusan yang lebih bodoh dari kalian. Lalu para 

utusan itu berkata kepada mereka, “Keselamatan bagi kalian, kami tidak akan 

membodohkan kalian. Bagi kami apa yang kami lakukan, dan bagi kalian apa 

yang kalian lakukan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kebaikan diri kami”. Ada 

yang mengatakan rombongan itu adalah orang-orang Nasrani dari Najran.80 

 

                                                             

80Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Muni>r, h.401-402. 
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BAB IV 

ANALISIS TAH<LI<LI< TENTANG ETIKA BERGAUL DENGAN 

ORANG-ORANG JAHIL 

A. Hakikat Orang Jahil 

Menurut Ibn Fa>ris, kata ja>hili>yah berasal dari kata jahala yang arti 

asalnya adalah lawan dari kata al-‘ilm,al-khiffah (kurang berfikir) dan al-

tuma’ninah karena seperti sepotong kayu yang tidak bisa bergerak karena dilahap 

oleh api. Dikatakan juga seperti sebuah ranting yang diterpa angin kemudian ia 

akan menjadi rapuh. Apabila bergerak ranting tersebut, maka menjadi rusak.1 

Bagi al-As}faha>ni, makna kata al-jahl ada tiga. Pertama, kosongnya jiwa 

dari ilmu, arti ini merupakan makna asal, terdapat dalam dua ayat, yaitu QS al-

Hujurat/49: 119 dan QS al-Nahl/16: 6.Kedua, meyakini sesuatu yang tidak sesuai 

dengan kenyataan (tidak layak dipercayai),terdapat dalam sembilan ayat, yaitu QS 

al-Baqarah/2: 273, QS Ali-‘Imra>n/3: 154, QS al-An’am/6: 111, QS al-A’ra>f/7: 

138 dan 199, QS Hu>d/11: 29, QS al-Ahza>b/33: 72, QS al-Zuma>r/39: 64, dan 

QS al-Ahqaf/46: 23. Ketiga, melakukan sesuatu yang salah (tidak sesuai dengan 

kebenaran) baik mengerjakannya itu dengan keyakinan bahwa pekerjaan itu benar 

atau meyakini bahwa perbuatannya itu memang salah,seperti orang yang 

meninggalkan salat karena disengaja atau tidak memenuhi perintah Allah karena 

disengaja,terdapat dalam 13 ayat, yaitu QS al-Baqarah/2: 67, QS al-Nisa>’/4: 17, 

QS al-Ma>idah/5: 50, QS al-An’am/6: 35 dan 54, QS Hu>d/11: 46, QS 

Yusu>f/12: 33 dan 89, QS al-Furqa>n/25: 63, QS al-Naml/27: 55, QS al-

Qas}as}/28: 55, QS al-Ahza>b/33: 33 dan QS al-Fath/48: 26.2 

                                                             

1Ahmad bin Fa>ris bin Zakariya>, Maqa>yis al-Lughah (Kairo: Da>r al-Fikr, 1972), h. 

489. 

2Al-Ra|ghib al-Asfaha>ni, Mu’jam Mufradat li Alfa>z al-Qur’an (Beirut: Da>|r al-Kutub 

al-‘Alamiyah,2004), h. 115. 
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Jahl sebagai antonim dari hilm (santun) bermakna melampaui batas, tolol, 

buruk adab, dan perusak kehormatan. Dari makna jahl inilah diambil istilah 

ja>hiliyyah. Jadi orang-orang Arab bukan jahil terhadap ilmu, karena mereka 

menguasai bahasa, kedokteran, nujum, sejarah dan sebagainya. Mereka disifati 

dengan ja>hiliyyah (antonim dari hilm) karena buruknya adab mereka, misalnya 

hanya karena persoalan remeh mereka melakukan perang, seperti perang Da>his  

dan Ghubara>  hanya karena masalah kuda.3 

Keseluruha’n kata al-jahl yang disebutkan dalam al-Qur’an berakar dari 

kata jahila - yajhalu – jahlan – jaha>latan ( جهل- يجهل - جهال - جهالة) 

yang secara bahasa berarti ketiadaan ilmu.4 Istilah “jahil” seringkali digunakan 

untuk mencela sesuatu. Tapi ada juga istilah “jahil” yang tidak digunakan untuk 

mencela, seperti firman Allah swt.: 

  ٢٧٣َء ِمَن ٱلتَّعَفُِّف ۡ  نِيَاۡ  َجاِهُل أَغۡ  َسبُُهُم ٱلۡ  يَح

 

Terjemahnya : 

Orang yang tidak tahu (ja>hil) menyangka mereka orang kaya karena 
memelihara diri dari minta-minta (QS al-Baqarah/2: 273).5 

Maksud ja>hil di sini adalah orang yang tidak tahu keadaan mereka. Jadi 

tidak semua orang yang disebut ja>hil dicela. Ja>hil yang tercela adalah yang 

menyelisihi syariat. Istilah ja>hiliyyah  ini pertama kali disebutkan dalam QS Ali-

‘Imra>n/3: 154 yaitu dalam konteks perumpamaan. Makna ini sama seperti dalam 

QS al-Fath/48: 26.Istilah ja>hiliyyah juga disebutkan dalam surat al-Maidah: 50 

                                                             

3Abdul Rahman Umar, “Konsep Jahl dalam al-Qur’an”, Rayah al-Islam: Jurnal Ilmu 

Islam, vol. 1 no. 1 (April 2016), h. 54. 

https://ejournal.arraayah.ac.id/index.php/rais/article/download/9/4 Diakses 07 April 2021. 

4Abdul Rahman Umar, “Konsep Jahl dalam al-Qur’an”, Rayah al-Islam: Jurnal Ilmu 

Islam, vol. 1 no. 1 (April 2016), h. 54. 

https://ejournal.arraayah.ac.id/index.php/rais/article/download/9/4 Diakses 07 April 2021.  

5Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata 

(Jakarta: Jabal, 2010), h. 46. 

https://ejournal.arraayah.ac.id/index.php/rais/article/download/9/4
https://ejournal.arraayah.ac.id/index.php/rais/article/download/9/4%20Diakses%2007%20April%202021
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yaitu dalam konteks hukum yang tidak disandarkan kepada hukum Allah. Istilah 

ja>hiliyyah juga disebutkan untuk merujuk masa sebelum Islam seperti diungkap 

dalam QS al-Ahza>b/33: 33. 

Semua istilah ja>hiliyyah yang disebutkan keempat ayat di atas adalah 

dalam konteks yang tercela. Sebab, istilah ja>hiliyyah pada asalnya digunakan 

untuk merujuk pada masa sebelum Islam. Inilah makna asalnya secara istilah. 

Makna ini disebut juga dengan ja>hiliyyahmut}laqah.6 Jahil merupakan kata yang 

ada sebelum adanya ajaran agama Islam, kosongnya jiwa dari ilmu,  meyakini 

sesuatu yang tidak layak untuk dipercaya dan tidak sesuai dengan kebenaran yang 

menyelisihi syariat. 

B. Wujud Etika Pergaulan dengan Orang-orang Jahil dalam QS al-Qas}as}/ 

28: 55. 

Selain menekankan kepada hubungan baik dengan sesama muslim, al-

Qur’an juga menjelaskan mengenai hubungan dengan orang-orang jahil, yaitu 

dalam QS al-Qas}as}/ 28: 55. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa etika 

pergaulan dengan orang-orang jahil antara lain: 

1. Berpaling dari ucapan yang sia-sia. Jika mendengar cacian orang-orang 

musyrik mereka berpaling dan tidak mempedulikannya. Mereka tidak 

berbicara jelek dan hanya berbicara yang baik, seperti dalam hadis Abu 

Dzar yang sudah disebutkan dan diriwayatkan dari Mu’adz, “Dan ikutilah 

kejelekan dengan kebaikan maka ia akan menghapus kejelekan itu”.7 

2. Bersikap tegas dalam hal prinsip terhdap orang-orang jahil. “Dan mereka 

berkata, bagi kami amal-amal kami, dan bagimu amal-amalmu”. Seperti 

                                                             

6Abdul Rahman Umar, “Konsep Jahl dalam al-Qur’an”, Rayah al-Islam: Jurnal Ilmu 

Islam, vol. 1 no. 1 (April 2016), h. 65-66. 

https://ejournal.arraayah.ac.id/index.php/rais/article/download/9/4 Diakses 07 April 2021. 

7Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Muni>r (Cet. X; Damaskus: Da>r al-Fikr, 2009), h. 403. 

https://ejournal.arraayah.ac.id/index.php/rais/article/download/9/4%20Diakses%2007%20April%202021
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itulah yang mereka lakukan dengan penuh akhlak.8 Kami bertanggung 

jawab atas perbuatan itu baik pahala maupun hukuman. Kalian akan 

mendapatkan balasannya,  kami tidak mau membalasnya.9 

3. Mendo’akan kebaikan kepada orang-orang jahil. Kelompok ahli kitab 

yang beriman mendo’akan keselamatan bagi orang-orang jahil. 

“Keselamatan bagi kalian, kami tidak akan membodohkan kalian dan tidak 

mau menyia-nyiakan kebaikan diri kami.”10 

C. Implikasi Etika Pergaulan dengan Orang-orang Jahil Dalam QS al-Qas}as}/ 

28: 55 

Etika bergaul dalam al-Qur’an telah memberikan pedoman tentang aturan 

yang harus dipegang oleh seorang muslim dalam menjalani kehidupan sosial. 

Selain menjaga hubungan baik, seorang muslim juga memiliki batasan yang harus 

dijaga dalam menjalani kehidupan denga individu lain. Terlebih jika berhubungan 

dengan masalah akidah. Namun demikian, hal tersebut dilakukan dalam rangka 

untuk menjaga keselamatan di dunia dan di akhirat. 

Menjaga pergaulan adalah  hal yang sangat penting untuk diperhatikan, 

terutama ketika berhadapan dengan orang-orang jahil. Ibnu Qayyim mengatakan 

bahwa orang jahil dan zalim yang menggabungkan kedua penyakit tersebut, yaitu 

jahil terhadap syariat Nabi saw. dan zalim dengan mengikuti hawa nafsu, dapat 

dibagi menjadi dua golongan, yaitu :11 

Pertama, orang-orang yang mengira bahwa mereka berada di atas ilmu 

dan petunjuk. Padahal mereka orang-orang jahil dan sesat. Mereka inilah orang-

                                                             

8 Sayyid Qut{b, Tafsir Fi< Z}ila>lil Qur’a>n, terj. As’ad Yasin, dkk. (Jakarta: Gema 

Insani, 2010), h. 59. 

9Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Muni>r (Cet. X; Damaskus: Da>r al-Fikr, 2009), h. 401. 

10Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Muni>r (Cet. X; Damaskus: Da>r al-Fikr, 2009), h. 402. 

11 Sha>lih ibn ‘Abdullah ibn Humaid, dkk, Nadhrat an-Na’im fi Maka>rim al-Akhla>q 

ar-Rasu>l al-Karim, Jilid IX (Cet. IV; Jeddah: Da>r al-Wasi>lah, t.t.), h. 4368. 
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orang jahl murakkab, mereka memusuhi kebenaran dan pengikutnya, bahkan 

memperkuat kebatilan dan menolong pengikutnya. Mereka inilah yang disebut 

oleh Allah swt. dalam QS al-Muja>dilah/58: 18.  

ُ َجِميعۡ  َم يَبۡ  يَو  ۡ  ُكملَ ِلفُوَن ۡ  حيَ َما كَ  ۥِلفُوَن لَهُ ۡ  ا فَيَحۡ  َعثُُهُم ٱَّللَّ

ِذبُونَ ۡ   ٱلمُ هُ  ۡ  إِنَُّهم ۡ  أََل  ۡ  ء  ۡ  َعلَٰى َشي ۡ  َسبُوَن أَنَُّهمۡ  َويَح   ١٨ َكٰ

Terjemahnya :  

(Ingatlah hari (ketika) mereka semua dibangkitkan Allah lalu mereka 
bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan musyrikin) sebagaimana 
mereka bersumpah kepadamu; dan mereka menyangka bahwa mereka akan 
memperoleh suatu (manfaat), ketahuilah, bahwa sesungguhnya merekalah 
orang-orang pendusta. (QS al-Mujadilah/58: 18).12 

Seperti inilah mereka, karena mereka meyakini sesuatu yang sesuai 

dengan hakikatnya. Ibarat fatamorgana. Allah swt. berfirman: 

لُُهمۡ  اْ أَعۡ  َوٱلَِّذيَن َكفَُرو اُن   ۡ  بُهُ ٱلظَّمسَ ۡ  حيَ  ۡ  بِِقيعَة ۡ  َكَسَرابِ  ۡ  َمٰ

َ ِعنٱَجدَ ا َووَ ۡ  ٔ ۡ  هُ َشيۡ  يَِجد ۡ  لَم ۥَءهُ ۡ  إِذَا َجا ۡ  ًء َحتَّىٰ ۡ  َما فََوفَّٰىهُ  ۥدَهُ َّللَّ

ُ َسِريُع ٱل ۥِۗحَسابَهُ    ٣٩ِحَساِب ۡ  َوٱَّللَّ

Terjemahnya : 

Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana 
ditanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi 
bila didatangunya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan 
didapatinya (ketetapan) Allah disisinya, lalu Allah memberikan kepadanya 
perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat 
perhitungan-Nya. (QS al-Nu>r/24: 39).13 

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir, karena amal-amal mereka 

tidak didasarkan atas iman, mereka tidak akan mendapatkan balasan dari Allah di 

akhirat walaupun di dunia mereka mengira akan mendapatkan balasan atas amalan 

mereka itu. 

Kedua,orang-orang zalim. Yaitu mereka yang menceburkan diri dalam 

kejahilan dalam setiap aspek kehidupannya. Mereka ibarat hewan ternak, bahkan 

                                                             

12 Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h. 

544. 

13Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata, h. 

355. 
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lebih sesat. Mereka adalah orang-orang beramal tanpa ilmu, bahkan hanya taklid 

kepada pendahulunya tanpa mengikuti cahaya Allah. Akhirnya mereka masuk ke 

lorong-lorong gelap; masuk ke lorong kebodohan, lorong kekufuran, lorong 

kedzaliman, hawa nafsu, keragu-raguan, dan lorong penentangan terhadap 

kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah saw. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hakikat etika pergaulan dengan orang jahil adalah tidak bergaul dengan 

orang-orang jahil tidak bermusuhan dengan mereka, tidak senang juga tak 

merasa benci dengan mereka. Seperti mengadakan perdamaian,  

2. Wujud etika pergaulan dalam QS al-Qas}as}/28: 55 dijelaskan bahwa etika 

bergaul dengan orang-orang jahil antara lain berpaling dari ucapan yang sia-

sia. Bersikap tegas dalam hal prinsip terhadap orang-orang jahil. Mendo’akan 

kebaikan kepada orang-orang jahil. Seperti dilarang menghina muslim yang 

lain, tidak berprasangka buruk, mencari kesalahannya dan menggunjing. 

3. Etika bergaul dalam al-Qur’an telah memberikan pedoman tentang aturan 

yang harus dipegang oleh seorang muslim dalam menjalani kehidupan sosial. 

Selain menjaga hubungan baik, seorang muslim juga memiliki batasan yang 

harus dijaga dalam menjalani kehidupan dengan individu lain. Terlebih jika 

berhubungan dengan masalah akidah. Namun demikian, hal tersebut 

dilakukan dalam rangka untuk menjaga keselamatan di dunia dan di akhirat. 

Menjaga pergaulan adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan, 

terutama ketika berhadapan dengan orang-orang jahil. 

B. Implikasi  

Pergaulan merupakan hal yang perlu diperhatikan ketika bersosialisasi dalam 

kehidupan sehari-hari. Pergaulan bukan hanya dengan orang-orang yang berilmu 

melainkan juga dengan orang-orang yang jahil (bodoh). Oleh karenanya, dalam QS 

al-Qas{as{/28: 55 dijelaskan mengenai etika pergaulan dengan orang-orang jahil, 
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yaitu berpaling dari ucapan yang sia-sia, bersikap tegas dalam hal prinsip terhadap 

orang-orang jahil, dan mendo’akan kebaikan kepada oran-orang jahil.   

Dari skripsi ini tentunya masih banyak hal yang perlu dikembangkan dengan 

melihat begitu banyaknya ayat dalam al-Qur’an yang menyinggung tentang etika 

pergaulan dengan orang jahil dan segala yang berkaitan dengannya. Selain itu 

penelitian-penelitian lain yang membahas tentang etika bergaul dengan orang jahil 

dalam al-Qur’an pun masih sangat minim. 

Oleh sebab itu penulis mengharapkan tulisan ini dapat menjadi inspirasi 

kepada seluruh kalanga, khususnya kalangan akademisi untuk terus melakukan kajian 

terhadap al-Qur’an dalam segala aspek.  
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