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ABSTRAK 

 

HIDAYAH BAGI PELAKU MAKSIAT DALAM AL-QUR’AN 

 

Oleh 

FEBIYANTI 

 

Skripsi ini terfokus pada pembahasan hidayah bagi pelaku maksiat dalam al-

Qur’an. Dalam pembahasannya skripsi ini berusaha merumuskan konsep hidayah 

dalam al-Qur’an menurut penafsiran para ahli tafsir. Pembahasan skripsi ini dilatar 

belakangi oleh pemahaman kebanyakan masyarakat tentang hidayah yang tampak 

tidak sejalan dengan hidayah dalam al-Qur’an. Perbedaan pemahaman di kalangan 

masyarakat ini berujung pada dua pemahaman dasar; Pertama, hidayah diasumsikan 

sebagai suatu petunjuk menuju perubahan perilaku yang lebih baik. Proses 

mendapatkan hidayah semacam ini sangat tergantung pada keinginan, upaya dan 

keaktifan manusia itu sendiri. Kedua, hidayah merupakan hal yang tidak 

bersinggungan dengan keinginan, usaha dan keaktifan manusia dan terpaku pada 

kehendak mutlak Allah swt. Dengan kata lain bahwa hidayah itu semata-mata 

merupakan hak prerogatif Allah swt. 

Kajian dalam skripsi ini terpusat pada dua masalah pokok yang dirumuskan 

sebagai berikut, bagaimana penafsiran para mufasir dalam menguraikan makna dan 

klasifikasi hidayah berdasarkan ayat-ayat hidayah dalam al-Qur’an serta bagaimana 

hidayah bagi pelaku maksiat dalam al-Qur’an. Adapun Tujuan dari penulisan skripsi 

ini adalah untuk mengetahui secara mendalam penafsiran konsep hidayah bagi pelaku 

maksiat dalam al-Qur’an dalam kitab Tafsir sekaligus untuk menjawab permasalahan 

yang dimaksud pada latar belakang. 

Penelitian tentang Hidayah Bagi Pelaku Maksiat Dalam al-Qur’an ini 

termasuk kategori penelitian kepustakaan (library research), dimana semua bahan dan 

informasi yang dibutuhkan bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan buku-buku. 

Selain itu, penelitian ini juga disebut kualitatif karena data-data yang dikumpulkan 

dan dianalisa berbentuk kata-kata atau kalimat yang cenderung naratif. Adapun 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir mauwdu’i 

(tematik) sehingga diharapkan dengan pendekatan tersebut akan diperoleh hasil yang 

lebih representatif sesuai dengan tema pembahasan yang sedang diteliti sehingga dapat 

memberikan gambaran tentang gaya penafsiran serta implementasinya. 

Dari penelitian terkait dengan tema yang diangkat, diperoleh kesimpulan 

bahwa hidayah merupakan petunjuk dengan kelembutan yang mengarahkan pada jalan 

kebenaran (haq). Berdasarkan klasifikasi yang telah dipaparkan oleh masing-masing 

mufasir. Disimpulkan secara global bahwa terdapat hidayah yang memang secara 

umum diberikan Allah swt. kepada seluruh makhluk tanpa adanya perbedaan, namun 

di balik semua itu terdapat hidayah yang hanya dianugerahkan Allah swt. bagi 

makhluk-makhluk tertentu yang dikehendaki sesuai hak prerogatif Allah sebagai 

pemberi hidayah dan hidayah inilah yang diistilahkan oleh mereka dengan hidayah 

taufiq. Selain hasil penelitian ini, penulis berharap adanya penelitian lain tentang 

konsep hidayah dengan metode yang berbeda agar pemahaman tentang hidayah bisa 

lebih komprehensif. 
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(Qs. Asy – Syarh : 6) 
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RIWAYAT HIDUP 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

UIN RADEN INTAN LAMPUNG 2015/2016 

 

Mengenai transliterasi Arab-Latin ini digunakan sebagai pedoman Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/Tahun 1987, sebagai 

berikut: 

1. Konsonan 

Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 N ن Zh ظ Dz ذ A ا

 W و  a‘ ع R ر B ب

 H ه Gh غ Z ز T ت

  ء F ف S س Ts ث

 Y ي Q ق Sy ش J ج

   K ك Sh ص Ha ح

   L ل Dl ض Kh خ

   M م Th ط D د

 

2. Vokal 

Vokal 

Pendek 

Contoh Vokal Panjang Contoh 
Vokal 

Rangkap 

 A ا جدل Â ي سار... ai 



 I ي سبل Î و قيل... au 

 U و ذكر Û يجور   

 

3. Ta’ marbuthah 

Ta’ marbuthah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kashrah, dan 

dhammah, transliterasinya ada /t/. Sedangkan ta’ marbuthah yang mati 

transliterasinya adalah /h/. Seperti kata: Thalhah, janatu al-na’im. 

 

 

4. Syaddah dan Kata Sandang. 

Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: 

nazzala, rabbana. Sedangkan kata sandang “al” tetap ditulis “al”, baik pada kata 

yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah.1 

 

 

  

                                                           
1 M. Sidi Ritaudin, Muhammad Iqbal, Sudarman, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 

Mahasiswa, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2014), h. 20-21 



BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Skripsi ini berjudul “ Hidayah Bagi Pelaku Maksiat Dalam Al-Qur’an” 

untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana hidayah itu datang untuk pelaku 

maksiat, maka akan dijabarkan pengertian yang lebih jelas tentang judul tersebut. 

Berikut uraiannya : 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hidayah berarti petunjuk 

atau pimpinan dari Tuhan.2 Sedangkan pengertian maksiat dalam Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah SWT3.  

Seperti yang kita ketahui bahwa maksiat adalah lawan ketaatan, baik itu 

meninggalkan perintah Allah maupun melakukan suatu larangan Allah SWT.  

Maksiat mempunyai jenis-jenis tersendiri yaitu ada yang mengakibatkan 

pelakunya keluar dari Islam. Secara hakiki maksiat adalah perbuatan durhaka 

kepada Allah SWT. Perbuatan maksiat bisa berupa menolak melaksanakan 

perintah Allah SWT atau melanggar larangan-larangan Nya. Contonya, orang 

yang tidak melaksanakan kewajiban Sholat 5 waktu, kewajiban Puasa dibulan 

Ramadhan, kewajiban membayar Zakat, dan kewajiban pergihaji bagi kamu 

muslimin yang mampu, itu semua adalah perbuatan maksiat. Demikian juga 

perbuatan melanggar larangan Allah SWT, seperti perbuatan mencuri, merampok, 

berzina, minum-minuman keras, memakai narkoba,  membunuh, memakan riba’, 

dan larangan menyekutukan Allah. 

Dari pemaparan yang telah dijelaskan di atas, peneliti ingin memaparkan 

fokus kajian yang berkaitan dengan hidayah bagi pelaku maksiat dalam Al-Qur’an 

                                                           
2 KBBI edisi ke-3, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 1988,h.305 
3 Ibid, h.549 



dan menurut peneliti merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji, karena 

menurut peneliti hidayah itu adalah milik Allah SWT, dan Hidayah itu hanya akan 

diberikan oleh Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. 

 

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Dalam pandangan semua agama perbuatan maksiat itu tidak dibenarkan 

dan sangat dilarang, namun pada kenyataannya pelaku maksiat semakin 

merajalela dan menjamur di kalangan masyarakat luas, maka dari itu 

peneliti merasa tertarik untuk meneliti fakta ini. 

2. Tersedianya literatur yang cukup memadai mengenai judul pada 

penelitiaan tersebut, serta terdapat relevansinya dengan jurusan tafsir 

hadist. 

3. Peneliti merasa mampu untuk memperoleh data mengenai masalah 

tersebut, baik dari literatur dipustaka maupun data di lapangan. Dan biaya 

yang relatif dapat dikelola dengan baik.  

 

C. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam yang berisikan wahyu Allah yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Al-Qur’an sebagai kitab suci 

mengandung berbagai hal yang dibutuhkan umat manusia. Tujuan utama al-

Qur’an diturunkan adalah untuk menjadi pedoman hidup umat manusia dalam 

menata kehidupan sehingga mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. 



Supaya tujuan tersebut dapat diwujudkan, al-Qur’an memuat berbagai petunjuk, 

keterangan, aturan, prinsip, konsep, hukum, perumpamaan dan nilai-nilai. 

Berbagai hal tersebut diungkap al-Qur’an secara global, terperinci, tersurat 

maupun tersirat.4 

Selain itu, al-Qur’an memberikan petunjuk dalam kaitannya dengan 

persoalan-persoalan, pertama, akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh 

manusia, yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Tuhan dan kepercayaan 

akan kepastian adanya hari pembalasan; kedua, mengenai syari’at dan hukum, 

dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia 

dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya; dan ketiga, mengenai akhlak 

yang murni, dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila 

yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya baik secara individual 

maupun kolektif.5 

Sementara itu, menurut Masyfuk Zuhdi, isi atau kandungan al-Qur’an 

pada hakikatnya mengandung lima prinsip, yaitu: pertama, tentang tauhid. 

Kedua, tentang janji dan ancaman Tuhan. Ketiga, tentang persoalan ibadah. 

                                                           
4 Aibdi Rahmat, Kesesatan dalam Perspektif Al-Qur’an: Kajian Tematik Terhadap Istilah 

“Dhalâl” dalam Al-Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 1. 

 5  Mohammad Nor Ichwan, Tafsir ‘Ilmy: Memahami Al-Qur’an Melalui Sains 

Modern(Jogjakarta: Menara Kudus Jogja, 2004), 59. 



Keempat, tentang jalan dan cara mencapai kebahagiaan. Kelima, tentang cerita-

cerita atau sejarah-sejarah umat manusia sebelum Nabi Muhammad Saw.6 

Sebagaimana Al-Qur’an yang merupakan penerang dan petunjuk jalan bagi 

manusia. Maka, sudah seharusnya jika manusia juga membutuhkan petunjuk 

dalam menjalani kehidupannya. Dan petunjuk itu bisa berupa agama, keimanan, 

perbuatan baik dsb. Begitu pentingnya sebuah petunjuk dalam kehidupan 

manusia, karena dengan petunjuk manusia dapat menjalani kehidupannya 

dengan baik. Banyak sekali petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah kepada 

manusia, tergantung bagaimana cara manusia mendapatkan petunjuk itu sendiri. 

Dan al-Qur’an adalah merupakan sumber utama yang digunakan. Karena didalam 

al-Qur’an terdapat semua yang dibutuhkan oleh manusia.  

Namun dalam kenyataannya, tidak semua manusia yang hidup di dunia ini 

mendapatkan petunjuk dalam kehidupannya. Baik petunjuk agama maupun 

petunjuk kebenaran yang lain. Banyak orang yang pada hakekatnya ia telah 

mendapatkan petunjuk tetapi seringkali ia dinilai lalai dalam menjalankan serta 

mentaati segala peraturan itu sendiri. Dalam al-Qur’an juga terdapat banyak 

sekali ayat-ayat tentang hidayah. Dan Allah menganugerahkan petunjuk-Nya 

bermacam-macam sesuai dengan peranan yang diharapkan oleh makhluk.7 Itu 

berarti bahwa hidayah tidak hanya diberikan kepada manusia saja tetapi juga 

                                                           
6 Ibid., 61. 
7 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 

1(Jakarta: Lentera Hati, 2000), 61. 



kepada makhluk hidup lain. Pernyataan hidayah sendiri dalam kehidupan 

beragama sering terdengar oleh kita. Namun bagaimana sesungguhnya hidayah 

itu dapat diperoleh manusia? Apakah semua manusia akan memperoleh hidayah 

ataukah hanya sebagian saja?. 

Selain itu, salah satu dalil al-Qur’an yang menyebutkan bahwa Allah 

memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan begitu juga 

sebaliknya adalah seperti yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-An’âm ayat 125 

: 

☺     

     

     

  ☺   

☺     

▪    

     

Artinya : “Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya 

petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) 

Islam. dan Barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya 

Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang 

mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-

orang yang tidak beriman.” (Q.S. al-An’âm:125) 

 

Jika hidayah dan kesesatan itu diberikan Allah kepada siapa saja yang 

dikehendaki-Nya, maka apa gunanya usaha manusia untuk mendapatkan 

hidayah? Akankah semua akan sia-sia saja? Sedangkan, tentunya kita sebagai 

manusia mengharapkan jika selama hidup di dunia, akan hidup bahagia dan 

selalu berada dalam hidayah atau petunjuk. Karena, orang yang tidak 



memperoleh hidayah dari Allah SWT adalah ibarat orang yang hanyut di tengah 

lautan di malam gelap gulita, di mana kapalnya diombang-ambingkan oleh 

ganasnya ombak dan angin, sehingga ia panik dan kebingungan tidak tahu 

bagaimana cara menyelamatkan diri dan kepada siapa mesti meminta 

pertolongan.8 

Pada zaman sekarang ini sering kita dengar dan kita lihat dimedia masa 

tentang pemuda dan memudi yang terjaring razia oleh aparat sedang melakukan 

mesum, dan sejumlah berita tentag pemerkosaan, pembunuhan, dan pemakaian 

narkoba yang terjadi disejumlah kota di Indoneisia, hal ini sungguh ironi dan 

menyedihkan. Padahal hukum Negara dan hukum agama sudah sangat jelas 

tercantum bagi mereka yang melakukan tindakan maksiat tersebut. 

Dari uraian di atas, maka peneliti ingin menjelaskan penelitian mengenai 

Hidayah Bagi Pelaku Maksiat dalam Al-Qur’an. 

D. Rumusan  Masalah 

Permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini di batasi dan 

dikelompokan dalam suatu rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah Bentuk-Bentuk Hidayah Dalam Diri Pelaku Maksiat? 

2. Bagaimanakah Nilai – Nilai Hidayah dalam diri pelaku maksiat 

dikehidupan Individu Yang Terkandung Dalam Al-Qur’an ? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

                                                           
8 Fuad Kauma, Tamsil Al-Qur’an: Memahami Pesan-pesan Moral dalam Ayat-ayat Tamsil 

(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 271. 



 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui apa pengertian dari hidayah dan maksiat. 

2. Mengetahui Bentuk-Bentuk Hidayah  Dalam Diri Seseorang. 

3. Mengetahui Jenis-Jenis Prilaku Maksiat Dalam Pandangan Al-Qur’an. 

4. Mengetahui Nilai – Nilai Hidayah Yang Terkandung Dalam Al-Qur’an 

dan Hidayah Bagi Pelaku Maksiat Dalam Al-Qur’an. 

 

F. Kegunaan penelitian  

Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini diantaranya ialah sebagai 

berikut: 

1. Sebagai acuan dasar dalam mengkaji lebih lanjut tentang masalah yang 

sama atau serupa.  

2. Sebagai sumbangsih bagi perkembangan pengetahuan ilmiah di bidang 

tafsir hadist, khususnya bagi civitas akademika jurusan Ushuluddin.  

G. Metodologi Penelitian 

Untuk mendapatkan  hasil yang ilmiah dan akurat tentang penulisan 

skripsi  ini, sangat tergantung pada sejauh mana cara penulis memperoleh 

pengumpulan data yang berkualitas pada skripsi ini, dan dalam penulisan skripsi 

ini langkah-langkah penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian tentang Konsep Hidayah Dalam al-Qur’an ini termasuk 

kategori penelitian kepustakaan (library research), dimana semua bahan dan 



informasi yang dibutuhkan bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan 

buku-buku, baik itu al-Qur’an, kitab tafsir maupun karya lain yang relevan 

dengan penelitian ini.9 Selain itu, penelitian ini juga disebut kualitatif karena 

data-data yang dikumpulkan dan dianalisa berbentuk kata-kata atau kalimat 

yang cenderung naratif tidak dalam bentuk angka atau prosedur statistik, 

dengan didasarkan pada upaya membangun pandangan secara rinci. 

Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri alamiyah yakni, tanpa adanya 

manipulasi dan menghendaki kenyataan seutuhnya.  

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan tafsir dengan metode mawdu’iy (tematik). Penggunaan metode 

mawdu’iy sebagai metode pendekatan dalam penelitian ini mengingat kerja 

metode tersebut sangat integral, sehingga dapat memberikan gambaran 

tentang gaya penafsiran serta implementasi dari dua tafsir tersebut, dan 

pada tahapan selanjutnya akan dikomparasikan agar tujuan penelitian 

sebagaimana dikemukakan diharapkan dapat tercapai. 10 

2. Data 

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka-angka, melainkan 

diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat-kalimat. Adapun data 

kualitatif yang penulis maksud meliputi: 

                                                           
9 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: UGM, 1977), 14 

10 Soejono dan Abdur Rahman, Bentuk Penelitian suatu Pemikiran dan Penerapan 

(Jakarta, Rineka Cipta, 2002), 5. 



a. Data tentang ayat-ayat hidayah dalam al-Qur’an 

b. Data tentang penafsiran ayat dan pendapat para mufassir yang 

berhubungan dengan objek penelitian  

3. Sumber Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan bahan data primer dan sekunder yang meliputi: 

a. Bahan Primer 

Yaitu sumber data yang utama dan pokok dalam penelitian ini, 

yaitu al-Qur’an, Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir 

Fiizhilalil Qur’an karya sayyid Qutb dan tafsir-tafsir lain yang relefan. 

b. Bahan Sekunder 

Sumber data sekunder adalah setiap data atau bahan yang 

berfungsi sebagai penunjang serta pelengkap dalam memberikan 

penjelasan pada penelitian ini, seperti kitab-kitab tafsir, kitab-kitab 

hadist dan Fiqih, penelitian terdahulu dan literatur-literatur yang 

relevan dengan tema penelitian ini. Diantara referensi pendukung yang 

dimaksud seperti: 

1) Tafsir Fi Zilal al-Qur’an karya Sayyid Qutb 

2) Al-Mu’jam al-Mufahras li AlFaz al-Qur’an al-Karim karya 

Muhammad Fu’ad Abd al Baqi’ 

3) Lisan al-Arab karya Ibn Manzur al Ansariy 



4) Mufradat fi Gharib al-Qur’an karya Abu al-Qasim Husain ibn 

Muhammad al-Isfahani 

5) Tafsir al-Tabari karya Abu Ja’far al-Tabari 

6) Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Musthofa al-Maraghi 

7) Al-Tafsir wa al-Hadith karya Muhammad Izzat Darwazah 

8) Al-Bidayah fi Tafsir al-Mawdu’iy, Abd. al-Hay al-Farmawiy 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini tidak menggunakan penelitian 

lapangan karena penelitian ini bersifat kepustakaan atau disebut dengan 

Library Research. Oleh karena itu teknik yang penulis lakukan adalah dengan 

cara mentelaah dan mempelajari semua bahan (referensi) kepustakaan yang 

berhubungan dengan fokus penelitian di atas dengan menggunakan metode 

mauwdu’iy (tematik) dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan tema yang diangkat dalam pembahasan ini. 

b. Mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan tema dan 

mengelompokkan sesuai dengan tempat turunnya. 

c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara urut menurut kronologi 

masa turunnya disertai pengetahuan mengenai kronologis (latar 

belakang) turunnya ayat atau asbab al-nuzul. 

d. Mencari dan mengetahui munasabat (korelasi) ayat-ayat 

tersebut dalam surah-surah yang membahasnya. 

e. Menyusun tema bahasan dalam kerangka secara utuh, 

sempurna dan sistematis. 



f. Menyempurnakan ayat-ayat dengan menggunakan hadist-hadist 

yang berhubungan dengan tema bila dipandang perlu, sehingga 

pembahasan semakin sempurna dan jelas. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul lengkap yang diperoleh dari bahan-bahan 

kepustakaan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisa dengan cara 

menyesuaikan antara data satu dengan data yang lain. Data atau informasi 

yang dikumpulkan kemudian dikaji dan dianalisis serta dikompromikan 

sesuai dengan kategori tertentu. Hasilnya kemudian dihubungkan dengan 

data lain untuk mendapatkan suatu hasil berdasarkan argumen-argumen 

yang berbentuk naratif.11 Dalam tahap ini penulis menggunakan metode 

tafsir muqa>ran (komparatif) hal ini dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut; 

a. Memilih sejumlah ayat-ayat al-Qur’an. 

b. Menentukan sejumlah mufasir yang akan dikomparasikan pendapat-

pendapat mereka tentang ayat tersebut. Para mufassir itu boleh dari 

golongan mutaqaddimin atau mutaakhirin atau zaman modern. Tafsirnya 

boleh bi al-Ma’thur dan atau bi al-Ra’yi maupun bi al-Iqtirani (perpaduan 

antara bi al-Ma’thur dan bi al-Ra’yi). 

c. Meneliti pendapat para mufassir tersebut tentang ayat-ayat yang sudah 

ditentukan itu dari kitab-kitab tafsir mereka. 

                                                           
11M. Ridlwan Nasir, Memahami Al-Quran Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin 

(pasca Sarjana UIN Surabaya, 2014), 225. 



d. Membandingkan kecenderungan-kecenderungan setiap Mufassir dalam 

menerapkan metode penafsirannya.12 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah komparatif–analisis (perbandingan), yaitu 

dengan mengkomparasikan ranah kajian tafsir tematik, membandingkan 

lafaz} dan kata yang memiliki persamaan atau perbedaan dari rahasia dibalik 

pilihan kata serta seluruh bentuk pendapat yang berhubungan dengan 

penafsiran ayat-ayat hidayah dalam al-Qur’an yang terdapat dalam Tafsir 

Fiizilalil qur’an karya Sayyid Qutb dan Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish 

Shihab, sehingga pada akhirnya bisa diketahui letak persamaan dan 

perbedaan di antara dua bentuk penafsiran tersebut. 

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Petunjuk 

Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi IAIN Raden Intan Lampung”. 

 

H. Tinjauan Pustaka 

Dalam menentukan judul skripsi ini, penulis sudah mengadakan tinjauan 

pustaka ke perpustakaan yang terdapat di Fakultas Ushuluddin maupun 

perpustakaan utama IAIN Raden Intan Lampung. Selain dari buku-buku yang jadi 

rujukan utama, data- data yang diperoleh pada penelitian ini berfokus pada 

Hidayah bagi pelaku maksiat dalam Al-Qur’an. Menurut pengamatan penulis dari 

hasil observasi yang penulis lakukan sampai saat  ini hanya menemukan, yaitu:  

                                                           
12 Ibid., 34. 



1. Konsep Hidayah dalam Perspektif Al-Qur’an. 

Judul skripsi ini hanya membahas secara umum tentang pengertian 

hidayah dalam pandangan Al-Qur’an dan tidak membahas secara rinci 

tentang hidayah itu diperuntukan untuk siapa. 

2. Penafsiran M.H. Tababai tentang Hidayah 

3. Judul skripsi ini hanya membahas tentang konsep hidayah tetapi tidak 

membahas secara menyeluruh dan masih bersifat global. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk menghasilkan penyajian data dan laporan hasil penelitian yang 

terarah dan sistematis guna mempermudah pemahaman bagi pembaca, maka 

peneliti dalam hal ini menyusun pembahasan dalam desain penelitian ini menjadi 

lima bab dengan tata urutan sebagai berikut: 

Bab I adalah bagian yang memberikan pengantar dan uraian secara singkat 

tentang pembahasan yang diteliti. Bab I meliputi latar belakang masalah yang 

akan dibahas peneliti yang juga termasuk ide dari munculnya sebuah motifasi 

untuk membahas term hidayah yang ada dalam al-Qur’an. Dalam bab ini penulis 

juga mencantumkan metode penelitian serta pendekatan yang akan digunakan 

untuk menganalisa objek pembahasan. Kemudian identifikasi serta batasan 

masalah agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar pada kajian lain dan 

manfaat serta tujuan penelitian yang memberikan arahan-arahan agar penelitian 

ini sesuai dengan objek pembahasan yang akan diteliti. Selain itu dalam bab ini 

penulis juga menyebutkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

pembahasan yang sedang dikaji untuk mengetahui sisi-sisi perbedaan antara 

penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dikaji. 



Bab II adalah bagian yang menguraikan pembahasan secara umum tentang 

hidayah dan maksiat. Dalam bab ini juga akan di bahas tentang seputar pengertian 

hidayah dan maksiat, bentuk-bentuk hidayah dan karateristik orang yang 

mendapat hidayah. 

Bab III adalah bagian yang menguraikan pembahasan secara khusus dan 

mendalam yang berkaitan pandangan Al-Qur’an tentang hidayah dan jenis-jenis 

prilaku maksiat dalam pandangan Al-Qur’an. 

Bab IV adalah termasuk bagian pokok dan inti dari pembahasan dalam 

penelitian ini, bagian ini menyajikan data hasil penelitian dari bab-bab 

sebelumnya, meliputi nilai-nilai hidayah yang terkandung dalam Al-Qur’an serta 

Diskripsi Dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hidayah Dan Ayat Maksiat. 

Bab V adalah bagian terakhir sekaligus penutup dalam penyusunan hasil 

penelitian ini. Bagian penutup ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian secara 

keseluruhan yang dirumuskan dalam pointer-pointer dengan redaksi yang ringkas 

padat dan jelas sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah 

disebutkan pada bab pendahuluan. Pada bagian ini juga memuat saran serta 

harapan peneliti agar hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif 

dalam khazanah keilmuan terutama dalam bidang kajian Ilmu  al-Qur’an dan 

Tafsir. Selain itu, juga memuat rekomendasi bagi peneliti berikutnya tentang 

perlunya  penelitian  lain  terkait  dengan  pembahasan  dan  kajian  yang  sedang 

diteliti namun dengan metode dan perspektif yang beragam. 

 

 



BAB II 

PANDANGAN UMUM TENTANG HIDAYAH DAN MAKSIAT 

 

A. Pengertian Hidayah Dan Maksiat 

1. Pengertian Hidayah  

Hidayah  berasal  dari  akar  kata  hada-hudan-hadyan-hidyatan- 

hidayatan, yang berarti memberi petunjuk, menunjukkan. 13  Kata 

hudan/petunjuk juga merupakan bentuk kata jadian/mashdar (infinitive 

noun). 14  Dalam kamus al-Munjid disebutkan bahwa Hidayah adalah 

kebalikan dari dhalâl (tersesat). Selain bermakna petunjuk, hidayah juga 

bermakna bimbingan, keterangan, dan kebenaran. Hidayah sinonim dengan 

dalâlah (petunjuk), dan irsyâd (bimbingan)15 Dalam kamus bahasa Inggris, 

Hidayah adalah guidance yang berarti pimpinan, bimbingan, pedoman dan 

petunjuk. 16  Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, hidayah 

bermakna petunjuk atau bimbingan dari tuhan.17 

                                                           
13 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997), 1496.  

14 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol. 1 
Surat Al-Fatihah-Al-Baqarah (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 87. 

15 Abdul Aziz Dahlan et. al., Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 
2003), 541. 

16 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: Gramedia, 

2000), 283. 

17 Departemen Pendidikan Nasional: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 398. 



Hidayah menurut Secara istilah (terminologi), ialah penjelasan dan 

petunjuk jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih 

kemenangan di sisi Allah. Allah berfirman: 

    ▪ 
   ☺ 

    

Artinya :“Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan Pencipta 

mereka, dan (sebab itu) merekalah orang-orang yang sukses.” (Q.S. 

Al-Baqarah: 5)18 

 

Sedangkan pengertian Hidayah menurut para mufasirin yakni: 

a. Menurut Imam al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruh al-Ma’ani hidayah 

merupakan suatu petunjuk dengan kelembutan untuk menunjukkan 

(membimbing) mereka (al-muhtadin) agar dapat mencapai maksud 

atau sesuatu yang terkandung dari petunjuk yang telah diberikan 

tersebut. Ini sebagaimana yang penulis kutip dari penafsiran beliau 

pada surat al-Fatihah ayat 6, 

  

☺     

Artinya : ”Tunjukilah Kami jalan yang lurus” (Q.S. Al-Fatihah : 6)19 

 

Lebih jelas lagi beliau menyebutkan perumpamaan secara 

mutlak bahwa seseorang yang berjalan dengan mudah (tanpa 

hambatan) maka sesungguhnya ia telah mendapat hidayah 

(petunjuk). Imam al-Alusi juga menambahkan bahwa pada dasarnya 
                                                           

18 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung, Jumanatul Ali-Art, 
2005:2 

19 Depag RI, Op, Cit,.:124 



titik tekan dari makna hidayah itu sendiri adalah   افط (kelembutan), 

maka adanya unsur kelembutan dalam lafaz hidayah lebih identik 

dengan suatu kebaikan, yaitu petunjuk atau bimbingan yang 

mengarah pada nilai-nilai positif. Namun kenyataanya dalam al-

Qur’an dijumpai beberapa ayat yang menggunakan redaksi yang 

berakar kata hada akan tetapi tidak memberikan kesan makna 

positif, 20 seperti yang terdapat dalam firman Allah swt.;  

     
      

Artinya : “Selain Allah; Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan 

ke neraka” (Q.S. Ash-Safat: 23)21 

 

b. Menurut M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab Q.S. Ar-Rum, 30: 50 

menjelaskan dengan cukup rinci sebagai berikut:  

Kata hadi (هاَِدي) terambil dari kata hada (َهدَى) berarti 

“memberi petunjuk informasi secara lemah lembut menuju apa yang 

diharapkan”, bila seseorang sesat di jalan, tidak mengetahui arah 

yang benar, lalu bertemu dengan seorang hady atau petunjuk jalan, 

maka dia akan menerima informasi arah mana yang harus ditujunya, 

ke kanan atau ke kiri. Dia juga diberi tahu tanda-tanda tentang 

tempat yang dituju atau yang mengantar ke sana. Jika dia sedang 

berada pada arah yang salah, maka petunjuk jalan itu akan 

menyampaikan kepadanya bahwa jalan ini keliru lalu 

                                                           
20Al-Alusi, Ruh al-Ma’ani fi Tafsir Al-Qur’an al-'Azim wa al-Sab'i al-Mathani, (Dar Ihya’ al-

Turath al-Arabi, Beirut), Vol. 1, 94. 

21 Depag RI, Op, Cit,.635 



memalingkannya dari sana dan mengarahkannya ke arah yang 

benar.”22 

c. Menurut at-Thaba-Thaba’iy bahwa hidayah adalah menunjukkan atau 

memperlihatkan tujuan akhir dengan cara menunjukkan jalan untuk 

mencapai tujuan tersebut.23 

2. Pengertian Maksiat 

Maksiat, ini adalah satu kata yang mampu  menjerumuskan manusia 

ke dalam kenistaan. Berjuta Bani Adam telah terperosok ke kubang dosa, dan 

terlempar dari rahmat Tuhan karena satu kata tersebut. Dalam bahasa Arab, 

makna dasar kata ma'shiyat adalah  durhaka. 

Sedangkan pengertian maksiat dalam Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah SWT24. Seperti 

yang kita ketahui bahwa maksiat adalah lawan ketaatan, baik itu 

meninggalkan perintah Allah maupun melakukan suatu larangan Allah SWT. 
 

Di dalam ajaran Islam, kata ini dipakai untuk menyebut perbuatan 

durhaka atau dosa seseorang yang tidak mau mengikuti perintah Allah SWT 

dan rasul-Nya. Sebaliknya, ia justru mengerjakan larangan-Nya.
 

Sedangkan pengertian Maksiat menurut para Ahli atau mufasirin yakni: 

a. Menurut Fathi al-Duraini, seorang ahli ushul fiqh, memberikan 

pengertian maksiat sebagai segala perbuatan yang sifatnya 

                                                           
22 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, Vol.11, hlm. 94 
23 https://prodibpi.wordpress.com/konsep-hidayah-dalam-islam/. Diakses pada hari 

senin, 3 Juni 2017 pukul. 19.42 WIB. 

24 Departemen Pendidikan Nasional: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 549 

https://prodibpi.wordpress.com/konsep-hidayah-dalam-islam/


meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Hal tersebut 

menyangkut apakah perbuatan itu berkaitan dengan hak-hak Allah 

SWT ataupun yang berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang.25 

Karena itu, maksiat dalam perspektif fiqh sebenarnya tidak 

terbatas pada perbuatan zina atau mengkonsumsi minuman keras dan 

sejenisnya. la juga mencakup misalnya, pidana pencurian, penistaan 

(termasuk qadzaf/menuduh orang lain berbuat zina), mengkonsumsi 

sesuatu yang diharamkan (termasuk merampas hak dan memakan harta 

orang lain dengan cara batil) atau memberikan kesaksian dan sumpah 

palsu. Nabi Adam As telah dikeluarkan dari surga atas kemaksiatan yang 

ia perbuat. Iblis terusir dari rahmat Allah Swt karena maksiat. Dan 

sungguh rontoknya seluruh peradaban di muka bumi ini, hanya 

disebabkan satu kata. Itu tiada lain adalah ‘maksiat.’ Tiada yang 

beruntung dalam melakukan maksiat. Hal terbaik yang harus dikerjakan 

adalah meninggalkannya. 

b. Menurut Majlis al-Kauny menyatakan bahwa maksiat adalah setiap 

perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat  dan 

tata krama, dan kesopanan antara lain wanita tuna susila, laki-laki 

hidung belang, meminum minuman keras, judi serta perbuatan 

maksiat lainnya yang belum terjangkau oleh hukum yang berlaku.26 

Maksiat    artinya    durhaka,   kata   ini   dipakai    untuk 

menyebut perbuatan durhaka atau dosa yang tidak mau mengikuti  

                                                           
25 Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hove, 2002. hal. 133 

26http://www.kaunee.com/index.php? =blog&id=103&Itemid=138 03 Juli 2017 



perintah Allah  dan Rasul-Nya, tetapi justru mengerjakan larangan-Nya. 

Maksiat yaitu segala pekerjaan yang sifatnya meninggalkan yang wajib 

dan mengerjakan yang haram.27 Maksiat ada yang sifatnya merusak dan 

menodai ketentraman umum dan hak masyarakat dan ada pula yang 

sifatnya pribadi. Dengan demikian segala perbuatan yang tidak sejalan 

dengan kehendak syariat Islam di sebut maksiat, apakah itu  menyangkut 

hak  Allah  SWT ataupun yang menyangkut  hak pribadi. 

Maksiat menurut penulis sendiri berarti durhaka, pembangkangan, 

‘ndablek, dan gak bisa diatur. Tidak mau tunduk dengan aturan Allah & 

Rasul-Nya, sehingga membuat hidup manusia yang melakukan tindak 

maksiat menjadi keluar dari jalur hidup yang diridhai. 

Secara harfiyah, maksiat artinya durhaka atau tidak patuh. 

Maksudnya adalah suatu perbuatan yang tidak mengikuti apa yang telah 

digariskan Allah Swt. Lawan dari maksiat adalah taat. Salah satu kesan 

penting dari keimanan kepada Allah Swt adalah taat kepada segala 

perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya, baik dalam 

keadaan sendiri maupun bersama orang lain, dalam situasi senang 

maupun susah, begitulah seterusnya. 

Dalam perjuangan menegakkan ajaran Islam, setiap pejuang mesti 

selalu berada dalam ketaatan dan tidak boleh melakukan hal-hal yang 

bernilai maksiat. Hal ini karena kemaksiatan akan mengakibatkan 

penilaian dosa dari Allah Swt dan dosa akan menimbulkan akibat yang 

sangat buruk, baik bagi individu maupun jamaah. Dosa yang merupakan 

kemaksiatan setidak-tidaknya akan membawa empat akibat, tidak hanya 
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di dunia ini tapi juga di akhirat  nanti. Empat akibat itu sangat penting 

kita fahami dan kita renungi agar dosa dan kemaksiatan tidak kita anggap 

mudah, sekecil apapun kemaksiatan itu.
22

 

 

B.  Bentuk-Bentuk Hidayah  Dalam Diri Seseorang 

1. Klasifikasi Hidayah 

Hidayah merupakan perkara yang amat penting yang senantiasa 

diharapkan keberadaanya bagi setiap makhluk, hal ini ditegaskan al-Qur’an 

dalam surat al-Fatihah ayat 6 yang berbunyi; 

  

☺    

Ayat ini mengandung permohonan untuk senantiasa diberikan 

hidayah dalam kebenaran, namun keberadaan hidayah pada setiap makhluk 

tidak sepenuhnya diperoleh dari pemberian Allah swt. secara cuma-cuma 

akan tetapi juga membutuhkan usaha yang luar biasa untuk 

mendapatkannya. 

Pembahasan tentang klasifikasi hidayah bukanlah hal baru lagi di 

kalangan ulama’ ahli tafsir ketika berbicara tentang konsep hidayah, ini 

terlihat dari sebagian besar kitab-kitab tafsir yang telah banyak memberikan 

keterangan dan ulasan secara terperinci tentang pembagian hidayah 

berdasarkan tingkatan masing-masing. Imam al-Alusi dalam kitab tafsirnya 

Ruh al-Ma’ani beliau mengklasifikasikan hidayah secara umum menjadi dua 

tingkatan, berikut keterangannya; 



a. Pertama, al-Hidayah al-‘Ammah adalah hidayah (petunjuk) yang Allah 

berikan secara keseluruhan kepada setiap jiwa yang bernyawa sejak 

awal kejadiannya hingga akhir ajalnya untuk mendapatkan petunjuk 

yang mengarah pada kebaikan dalam menjalani kehidupan serta 

mencegah dari keburukan yang menimpa dirinya. Allah swt. 

berfirman:  

      

 “Dan kami Telah menunjukkan kepadanya dua jalan” 28 

 

Hidayah ini mencakup diantaranya hidayah indera, hidayah akal 

dan hidayah agama. Hidayah ini merupakan hidayah yang paling umum 

yang meliputi seluruh makhluq-Nya. Terkait dengan pembahasan 

tingkatan hidayah yang pertama ini, Imam al-Alusi mencontohkan 

dengan proses janin yang mampu menyerap makanan sebagai sumber 

nutrisi selama berada di dalam rahim ibunya,29 menurut beliau ini 

merupakan hidayah yang telah diberikan Allah swt. bagi makhluknya 

sejak awal kejadiannya. Pemberian hidayah secara umum bagi semua 

makhluk ini dapat difahami dari pengungkapan ayat hidayah yang 

terdapat dalam al-Qur’an surat al-A’la ayat 1 -3 sebagai berikut: 
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     ▪    

       

Artinya : “Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi, yang 

menciptakan dan menyempurnakan (penciptaan-Nya), dan 

yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi 

petunjuk” (Q.S. al-A’la : 1-3)30 

 

Imam al-Alusi menafsirkan ayat ini dengan terlebih dahulu 

menjelaskan bentuk pengagungan dhat Allah swt. sebagai dhat yang 

maha tinggi, kemudian beliau menjelaskan tentang penciptaan makhluk 

yang secara fitrah telah mendapatkan bentuk yang sebaik-baiknya tanpa 

adanya perbedaan di dalam jenisnya serta telah dibekali hidayah  

(petunjuk) untuk dapat menemukan kemanfaatan bagi kelangsungan 

hidupnya dan mencegah segala sesuatu yang membahayakan bagi 

kehidupannya. Sehingga jika difahami dari ayat ini, maka sesungguhnya 

keumuman hidayah yang diberikan Allah swt. kepada makhluk-Nya 

meliputi hidayah yang diberikan bagi manusia, hewan dan juga 

tumbuhan secara keseluruhan.31 

b. Kedua, al-Hidayah al-Khassah yaitu hidayah (petunjuk) yang khusus 

diberikan oleh Allah swt. kepada makhluk-makhluk tertentu sesuai 

dengan kehendak-Nya. Hidayah ini lebih umum dikenal dengan al-
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taufiq (pertolongan) atau juga sering disebut dengan ma’unah yaitu 

pertolongan yang diberikan Allah swt. bagi hamba-Nya untuk 

menempuh jalan kebaikan menuju kebahagiaan dan kesuksesan 

ilahiyyah yang telah dijanjikan melalui petunjuk-petunjuk tertentu.32 

Maka ketika manusia mengalami kesalahan (tersesat) dalam 

memahami hakikat agama juga dalam menggunakan indera serta 

akalnya maka dalam hal ini manusia membutuhkan ma’unah khassah 

(pertolongan khusus) dari Allah swt. Oleh karenanya, kita selalu 

diperintahkan untuk memohon agar senantiasa ditetapkan dalam jalan 

(Agama) yang benar dan diridhai-Nya. 

Tingkatan hidayah ini merupakan hidayah yang secara langsung 

dianugerahkan oleh Allah swt. bagi hamba-Nya tanpa melalui perantara 

rasul maupun kitab al-Qur’an, karena Allah memang tidak memberikan 

kewenangan atas hidayah ini kecuali atas kehendak Allah sendiri, 

sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur’an : 

 ▪   

     

     

 ...     

Artinya :“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat 

petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk 
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(memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Baqarah 

: 272)33 

Ayat ini menceritakan tatkala Nabi Muhammad saw. melarang 

memberikan sedekah kepada orang-orang musyrik agar mereka masuk 

Islam, kemudian turunlah ayat, (bukan kewajibanmu menjadikan 

mereka mendapat petunjuk), maksudnya yaitu menjadikan mereka 

masuk Islam, karena kewajibanmu hanyalah menyampaikan belaka, 

(tetapi Allah-lah yang akan menunjukkan bagi siapa yang dikehendaki-

Nya) untuk memperoleh petunjuk agar masuk Islam. 

Dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa rasul 

(manusia pilihan) sekalipun tidak dapat memberikan hidayah (taufiq) 

untuk memeluk Islam sebelum adanya kehendak dari Allah swt., karena 

pada dasarnya tugas para rasul hanyalah menyampaikan sedangkan 

hidayah (taufiq) adalah mutlak dari Allah swt. 

2. Pembahagian Hidayah 

Terdapat 2 jenis hidayah yaitu hidayah umum (Hidayah Ammah) dan 

hidayah khusus (Hidayah Khassah). Hidayah Ammah adalah hidayah yang 

dikurniakan kepada semua makhluknya dan hidayah terbagi empat 

peringkat: 

1) Hidayah Al-Ilham Al-Fitri: 
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Firman Allah SWT: (20:50). Musa berkata: "Tuhan kami ialah 

(Tuhan) yang Telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk 

kejadiannya Dalam ayat ini merujuk kepada fasa-fasa proses penciptaan 

makhluk yang berakhir dengan fasa pemberian petunjuk (hidayah) oleh 

Allah SWT. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman (87:2-3). Yang 

Menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya),3. Dan yang 

menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk. Ayat ini 

sekali lagi menjelaskan dengan lebih teliti mengenai fasa-fasa tersebut. 

Pertama bermula dengan proses takhliq yaitu menciptakan dari tiada 

kepada ada. Kedua proses taswiyah membentuk rupa paras makhluk 

tersebut. Ketiga proses taqdir itu penentuan perjalanan hidup suatu 

makhluk. Keempat proses hidayah itu Allah SWT memberi petunjuk 

dalam bentuk kehendak yang diperlukan oleh makhluk untuk hidup. 

Berdasarkan kedua ayat tersebut dapatl kita fahami bahwa : 

a) Hidayah telah diberikan kepada semua makhluk Allah SWT 

dalam bentuk kehendak fitrah. 

Pemberian ini bukannya diminta oleh makhluk tersebut 

tetapi dikaruniakan kepadanya sebagai pelengkap kepada proses 

penciptaannya. Dan juga sebagai bukti betapa pengasihnya Allah 

kepada semua makhluknya. 

b) Tanpa hidayah mustahil suatu makhluk tahu apa yang ia 

perlukan untuk hidup yang akhirnya akan membawa kepada 



kerusakan makhluk tersebut. Dalam arti kata yang lain, hidayah 

ini penting bagi fitrah suatu makhluk tersebut. 

Sebagai contoh, seekor burung diciptakan secara fitrah bisa 

terbang tanpa perlu ia belajar untuk terbang, seekor ikan bisa 

berenang dalam laut tanpa perlu ia belajar cara bernafas dalam air 

dan berenang di dalamnya dari siapa pun. Seorang bayi secara 

fitrah bisa bagaimana hendak keluar dari rahim ibu apabila tiba 

waktunya tanpa perlu dia tahu cara mengira waktu dan cara untuk 

menendang dari siapa pun, dan apabilasudah keluar bisa pula 

menangis karena lapar, bisa bernafas, bisa mengedipkan mata dan 

segala bentuk fitrah manusia. Inilah bukti hidayah Allah SWT 

kepada makhluknya. 

Namun terdapat kelebihan yang Allah SWT berikan kepada manusia 

sesuai dengan status manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka 

bumi ini. firman Allah SWT: (3:14). Dijadikan indah pada 

(pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, 

yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis 

emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan Sawah 

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah 

tempat kembali yang baik (surga).Dalil menunjukkan manusia 

secara fitrahnya suka kepada wanita, anak-anak, emas dan perak 

yang banyak, binatang ternak yang banyak. Manusia secara 



fitrahnya makhluk yang materialistik. Maka tidak salah bagi 

manusia bersifat materialistik kerana itu adalah hidayah Allah SWT. 

Namun hidayah ini perlu dikawal oleh hidayah akal manusia dan 

hidayah agama agar manusia tidak merusak diri sendiri dalam 

memenuhi sifat fitrah itu. 

2) Hidayah Al-Hawas:Hidayah ini adalah pelengkap dari Hidayah Al-

Ilham Al-Fitri. Bermaksud petunjuk pancaindera dan perasaan 

makhluk Allah SWT. Hidayah ini juga diberikan kepada semua 

makhlukNya. Kedua hidayah ini amat saling berkaitan, tidak boleh 

dipisahkan. Sebagai contoh manusia perlu makan dan petunjuknya 

yaitu rasa lapar, manusia perlu istirahat akan ada petunjuknya yaitu 

rasa letih, manusia perlu harta akan ada petunjuknya yaitu rasa malu 

menjadi miskin, manusia perlu obat akan ada petunjuknya yaitu rasa 

sakit. Semua jenis rasa ini adalah petunjuk yang Allah SWT berikan 

kepada bukan sajamanusia bahkan semua makhlukNya mengikut 

fitrah masing-masing. Pancaindera kita juga merupakan petunjuk 

kepada segala macam fitrah. Allah SWT memberi amanah kepada 

manusia agar jangan menyalahgunkan petunjuk pancaindera kita. 

Firman Allah SWT:(7:179) Dan Sesungguhnya kami jadikan untuk (isi 

neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka 

mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami 

(ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak 



dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), 

dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya 

untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang 

ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang 

yang lalai. 

3) Hidayah Al-Aqli: 

Hidayah ini hanya diberikan kepada manusia dan tidak kepada 

makhluk yang lain sesuai sebagai status manusia sebagai khalifahNya 

dimuka bumi. Allah SWT berfirman (2:30-33). Ingatlah ketika Tuhanmu 

berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak 

menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang 

yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 

padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."31. Dan dia mengajarkan 

kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, Kemudian 

mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: 

"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang 

benar orang-orang yang benar!"32. Mereka menjawab: "Maha Suci 

Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Telah 

Engkau ajarkan kepada Kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha 

mengetahui lagi Maha Bijaksana."33. Allah berfirman: "Hai Adam, 



beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah 

diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah 

berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa 

Sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan 

mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu 

sembunyikan?" 

Ayat ini jelas membuktikan manusia dilantik menjadi khalifahNya 

dimuka bumi disebabkan akal fikiran yang dikurniakan kepada kita. 

Perlu kita fahami hidayah akal ini diberikan bersama tanggungjawab. 

Sumber hidayah ini ialah ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu seseorang akan 

sesat, rusak, mundur dan dimurkai Allah SWT. Maka menjadi kewajiban 

(fardu a’in) bagi setiap manusia untuk menuntut ilmu sebagai hidayah 

dalam kehidupan manusia. 

Namun akal manusia ada hadnya. Ada perkara yang mampu 

difikirkan dan ada perkara yang diluar kemampuan akal manusia. 

Kadang-kadang apa yang difikirkan oleh akal baik bagi diri manusia 

mungkin buruk pada hakikatnya. Inilah bukti betapa lemahnya manusia. 

Betapa cerdiknya manusia berfikir masih ada lagi ruang kelemahan yang 

diluar keampuan akal kita. Benarlah firman Allah SWT 

(2:216). Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu 

adalah sesuatu yang kamu benci. boleh jadi kamu membenci sesuatu, 

padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai 



sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang 

kamu tidak Mengetahui.Maka kelemahan akal ini manusia memerlukan 

peringkat tertinggi hidayah Allah kepada makhluknya yaitu hidayah 

agama. 

4) Hidayah Al-Din:Hidayah ini adalah yang tertinggi dan diberikan 

kepada manusia juga seperti hidayah akal. Hidayah ini amat penting 

bagi mengawal segala hidayah yang lain agar ia selari dengan fitrah 

manusia yang Allah ciptakan. Hidayah ini ialah segala bentuk prinsip 

dan ajaran agama Islam bersumberkan Al-Quran dan al-sunnah. Islam 

adalah agama fitrah yang Allah turunkan melalui para rasulnya. 

Firman Allah SWT (30:30). Maka hadapkanlah wajahmu dengan 

lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah 

menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada 

fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui. Sebagai agama fitrah sudah pasti segala yang 

diperintahkan dan dilarangNya dalam Al-Quran dan alsunnah adalah 

benar dan yang terbaik bagi manusia.  

Professor Hamka menjelaskan tentang hubungan keempat 

hidayah ini dalam satu anologi yang amat menarik dan mudah: ‘kitapun 

mengakui bahwa petunjuk itu sejak lahir ke dunia telah diberikan secara 

beransur. Pertama sejak pertama lahir kita telah diberi persediaan 

petunjuk pertama, sehingga bila kita terasa lapar kita menangis, bila 

terasa basah kita pun menangis;dan sejak lahir telah diberi petunjuk 



bagaimana menyusu ibu. Dan setelah itu dengan beransur-ansur, dari 

hari ke hari, bulan ke bulan beransur kita dapat membedakan bunyi 

yang didengar dan warna yang dilihat. Dalam masa pengansuran itu 

kita diberi naluri untuk pelengkap hidup. Dan manusia diteruskan lagi 

dengan pertumbuhan akal dan fikiran.. Allah yang memperbaiki 

kesalahan pendapat pancaindera, mata melihat dan lain sebagainya. 

Mata melihat tongkat yang lurus di dalam air menjadi bengkok, sedang 

akal menolaknya. Tetapi akal saja belumlah cukup menjadi pedoman. 

Sebab dalam diri kita sendiri bukan akal dan pancaindera saja yang 

harus diperhitungkan. Kita perhitungkan juga syahwat dan hawa nafsu 

kita, demikian juga naluri-naluri yang lain. Kita ingin makan dan minum, 

supaya hidup. Supaya berketurunan kita ingin mempunyai teman hidup; 

lelaki mencari perempuan dan perempuan menunggu lelaki. Kita ingin 

mempunyai apa-apa, kita ingin mempunyai persediaan. Kita ingin dan 

orang lain pun ingin. Untuk mencari apa yang kita ingini itu kita 

pergunakanlah akal dan orang lain untuk mencari keinginannya juga 

mempergunakan akalnya pula. Kadang-kadang seluruh orang 

mengingini satu macam barang, maka terjadilah perebutan. Dapatlah 

siapa yang lebih cerdik atau lebih kuat. Dengan demikian maka 

pengalaman manusia menunjukkan bahwa akal saja tidaklah cukup 

untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Mesti ada tuntunan 

terhadap akal itu sendiri. Itulah Hidayat Agama. Untuk itulah rasul-rasul 

diutus dan kitab-kitab wahyu di turunkan. Untuk memperhitungkan 



perbuatan dalam perjalanan hidup itu, bagaimana pemakaian 

pancaindera dan bagaimana pemakaian akal, apakah dia membawa 

maslahat bagi diri sendiri dan bagi sesama manusia dan bagi hubungan 

dengan Allah SWT.Hidayah khassah pula merupakan taufiq yang Allah 

SWT berikan kepada siapa yang dia inginkan untuk menerima agama 

dan ajaran Islam firman Allah SWT: Sesungguhnya kamu tidak akan 

dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah 

memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah 

lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. (28:56). 

Ini adalah hak mutlak Allah yang tidak boleh diubah dan dilawan 

karena Dia berhak atas semua makhluk ciptaanNya. Tidak lah kita 

sebagai makhluknya mempersoalkan hak Allah dan kebijaksanaanNya 

dalam memberi hidayah kepada siapa yang diinginkan. Sebagai 

makhluk, kita hanya berhak memohon hidayah taufiqNya. Maha Suci 

Allah yang Maha Bijaksana dalam penciptaan makhlukNya, Maha 

Pemurah, Maha pengasih, Maha Mengetahui.34 

 

C. Karateristik Atau Ciri-ciri Orang Yang Mendapat Hidayah 

Hidayah hanyalah milik Allah, dan Allah  memberi hidayah kepada orang 

yang dikehendakinya. Barangsiapa yang Allah  beri hidayah, tidak ada seorang 
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pun yang bisa menyesatkannya dan barangsiapa yang telah Allah  sesatkan, tidak 

ada seorangpun yang bisa memberi hidayah kepadanya. Allah  berfirman : 

.....      

      

Artinya : “AllAh memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki-Nya 

kepada jalan yang lurus.”  (QS. Al-Baqoroh [02]: 213) 

 

Al Qur’an menggolongkan manusia menjadi dua golongan besar, yaitu  

a. Golongan Al Muhtadun (Orang yang mendapat hidayah, QS. 9:18, QS. 

39:17-18). 

b. Golongan Ad Dhallun (orang yang sesat: QS. Al An’am 6:117,82).  

Atau juga disebut golongan Kafir dan golongan Mukmin (QS. At 

Taghaabun 64:2; QS 5:44; QS. 14 :2-3; QS. 23:1-11).  Atau disebut juga 

golongan Al Muttaqun (orang yang bertaqwa: QS. Ali Imran 3:133-136; 

QS. 51:15-19; QS. 15:45-50) dan Al Mujrimun (orang yang berdosa: QS. Al 

An’am 6:55, 112, 123, 124, 147; QS. 7:40; QS. 10:17; QS. 14:49-52; QS. 

26:99; QS. 30:47,55; QS. 18:53; QS. 32:12-14; QS.20:100-104). 

 

Kedua golongan manusia ini dijelaskan oleh Al Qur’an dengan cara yang 

sangat terang, dan rinci, agar manusia dapat mengenalnya sekaligus memilih 

mana yang disukainya sesuai dengan keimanan dan keilmuannya. Disebutkan 

pula ciri-ciri dan karakter masing-masing.  



Berikut ini, ciri dan tanda orang-orang yang mendapat hidayah Allah 

Subhannahu wa Ta'ala (Al Muhtadun): 

1. Al Muhtadun (Orang yang hatinya bersih / bercahaya. 

Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu'Alaihi Wasallam membacakan 

ayat berikut: 

☺    

     

▪    

     

   ✓     

Artinya :“Maka Apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk 

(menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya 

(sama dengan orang yang membantu hatinya)? Maka kecelakaan 

yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk 

mengingat Allah. mereka itu dalam kesesatan yang nyata.” (QS. 

Az Zumar, 39:22). 

 

Maka ,kami (para sahabat) berkata: Wahai Rasulullah! Bagaimanakah 

caranya mengetahui hati dilapangkan atau dibuka oleh Allah? Beliau 

menjawab: “Bila hati seseorang sudah masuk kedalamnya Nur (cahaya Iman) 

maka dia akan menjadi lapang dan terbuka.” Mereka (para Sahabat) 

bertanya: “Apakah tandanya hati yang terbuka dan lapang itu ya Rasulullah.” 

Beliau menjawab: “Fokus (pusat) perhatiannya sangat kuat terhadap 

kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat, dan tumbuh kesadaran yang 

tinggi terhadap tipu daya kehidupan dunia yang sekarang ini, lalu dia 



berkerja keras mempersiapkan bekalan menghadapi mati sebelum 

datangnya mati itu.” (HR. Ibnu jarir) 

Dalam satu riwayat Ibnu Umar ra berkata: 

“Pada suatu hari aku datang menjumpai Rasulullah sebagai orang 

yang kesepuluh .( Beliau sedang berada di tengah-tengah sahabat-sahabat 

terkemuka). Tiba-tiba salah seorang sahabat ansahr berdiri dan bertanya 

kepada Rasulullah,“ya Nabi Allah, siapakah orang yang paling pintar dan 

orang yang paling cerdas otaknya? Rasulullah Shallallahu'Alaihi Wasallam 

menjawab: “Yang paling cerdas dan paling pintar ialah orang yang palinng 

banyak mengingat mati, yang paling banyak menyiapkan bekal untuk 

menghadapi kematian. Mereka pulang (ke akhirat) dengan ketinggian dunia 

dan kemuliaan akhirat.” (HR. Tahbrany dengan sanad yang hasan). 

Orang yang paling banyak mengingat mati itulah yang dianggap oleh 

Rasulullah sebagai orang yang paling pintar dan cerdas karena orang yang 

paling banyak mengingat mati itulah yang paling lengkap bekal untuk mati, 

sehingga dialah orang yang mendapat kemuliaan di dunia dan kehormatan di 

akhirat nanti. 

Dan Allah Subhannahu wa Ta'ala berfirman: 

☺     

    

     

   ☺ 

  ☺   



  ▪  

       

Artinya :  “Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan 

kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk 

(memeluk agama) Islam. dan Barangsiapa yang dikehendaki Allah 

kesesatannya (orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak 

mau memahami petunjuk-petunjuk Allah), niscaya Allah 

menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang 

mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-

orang yang tidak beriman.” (QS Al An’am 6:125) 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang tidak membuka seluruh 

hatinya (jiwanya) untuk menerima dan memeluk Islam, maka Allah 

Subhannahu wa Ta'ala tidak akan memberikan petunjuk yang sempurna 

kepadanya untuk memahami dan mengamalkan Islam. Mereka menjadi 

orang yang peragu, tidak memiliki prinsip yang jelas, terombang- ambing 

oleh dunia yang mengelilinginya. 

2. Orang yang selalu mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah 

Shallallahu'Alaihi Wasallam. 

    

 ✓   

☺    

     

     

 ✓      

    



   

 ☺   

   

   

    

Artinya : “Hai ahli Kitab, Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, 

menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al kitab yang kamu 

sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. 

Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan 

kitab yang menerangkan, dengan kitab Itulah Allah menunjuki 

orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, 

dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu 

dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan 

seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.” (QS. Al 

Ma’idah, 5:15-16) 

 

3. Orang yang hidupnya mengikuti system hidup Islam saja. 
 

   ☺ 

    

 ▪   

    

     

 

Artinya :  “Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang 

lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-

jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu 



dari jalan-Nya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu 

bertakwa.” (QS. Al An’am, 6:153)35 

 

4.  Orang yang tidak mengikuti system Thaghut 

  

   

    

       

 ☺  

   

   

    

      

 

Artinya : “Dan orang-orang yang menjauhi Thaghut (yaitu) tidak 

menyembah- nya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita 

gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba- 

hamba-Ku, yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa 

yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang 

telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang 

mempunyai akal.” (QS. Az Zumar, 39:17-18) 

Dan firman Allah Subhannahu wa Ta'ala : 

 

     

▪    

   

☺     
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 ✓☺     

 

Artinya : “Dan sungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat 

(untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah 

Thaghut itu”, Maka di antara umat itu ada orang-orang yang 

diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang 

yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu 

dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-

orang yang mendustakan (rasul-rasul).” (QS. An Nahl, 16:36) 36 

 

5. Orang yang tidak mencampur-baurkan yang Haq dan yang batil. 

   

 ☺  

    

     

 

Artinya : “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman 

mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat 

keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat 

petunjuk.” (QS. Al An’am, 6:82) 
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Artinya :  “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang 

bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang 

kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah, 2:42) 

 

Al Mujrimun adalah orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya dan 

mengikuti tradisi Kafir Jahiliyah. 

 

  ▪  

  ✓   

   

✓☺   

    

      

 

Artinya : “Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran 

baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang 

mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah 

dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan 

Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. An Nisa’, 

4:115) 

 

    

     

    

    

   

       

Artinya :  “Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutilah apa yang telah 

diturunkan Allah,” mereka menjawab: “(Tidak), tetapi Kami 

hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) 

nenek moyang kami”. “(Apakah mereka akan mengikuti juga), 

walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu 



apapun, dan tidak mendapat petunjuk?”. (QS. Al Baqarah, 

2:170)37 

 

    

     

▪    

    

    

☺    

    

Artinya : “Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah mengikuti apa yang 

diturunkan Allah dan mengikuti Rasul”. mereka menjawab: 

“Cukuplah untuk Kami apa yang Kami dapati bapak-bapak Kami 

mengerjakannya”. dan Apakah mereka itu akan mengikuti nenek 

moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak 

mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?.” (QS. 

Al Ma’idah, 5:104) 

 

    

     

    

    

   

      

 

Artinya : “Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutilah apa yang 

diturunkan Allah”. mereka menjawab: “(Tidak), tapi Kami (hanya) 

mengikuti apa yang Kami dapati bapak-bapak Kami 

mengerjakannya”. dan Apakah mereka (akan mengikuti bapak-

bapak mereka) walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam 

siksa api yang menyala-nyala (neraka)?” (QS. Lukman, 31:21)38 
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BAB III 

PANDANGAN AL-QUR’AN TENTANG HIDAYAH DAN MAKSIAT 

 

A. Jenis-Jenis Prilaku Maksiat Dalam Pandangan Al-Qur’an 

 Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sebagian besar maksiat itu masuk 

melalui empat pintu, yaitu: Al-Lahazhat (pandangan pertama), Al-Khatharat 

(pikiran yang terlintas di benak), Al-Lafazhat (ungkapan yang diucapkan), Al- 

Khuthuwat (langkah nyata untuk sebuah perbuatan).39 

1. Al  Lahazhat  (pandangan  pertama) 

Yang satu ini bisa dikatakan sebagai provokator syahwat atau ‘utusan’ 

syahwat. Oleh karenanya, menjaga pandangan merupakan pokok dalam 

usaha menjaga  kemaluan. Maka barang siapa yang melepaskan 

pandangannya tanpa kendali, niscaya dia akan menjerumuskan dirinya sendiri 

pada jurang kebinasaan. Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa Sallam bersabda:  

Janganlah kamu ikuti pandangan (Pertama) itu dengan pandangan berikutnya 

pandangan pertama itu boleh buat kamu, tapi tidak dengan pandangan 

selanjutnya.” (HR. At Turmudzi, hadits hasan ghorib).Dan di dalam musnad 

Imam Ahmad, diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa Sallam, 

beliau bersabda: “Pandangan itu adalah panah beracun dari panah panah 

iblis. Maka barang siapa yang memalingkan pandangannya dari kecantikan 

seorang wanita,ikhlas karena Allah semata, maka Allah akan memberikan di 

                                                           
39 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Jangan Dekati Zina, Terj. Tim Darul Haq-Jakarta (Jakarta: 

Maktabah Ummu Salmi Al-atsari, 2007), h. 9 



hatinya kelezatan sampai pada hari kiamat.” (HR. Ahmad). Beliau juga 

bersabda : “Palingkanlah pandangan kalian, dan jagalah kemaluan kalian.” 

(HR. At Thobrani dalam Al mu’jam al  kabir ). Pandangan adalah asal muasal 

seluruh musibah yang menimpa manusia. Sebab, pandangan itu akan 

melahirkan lintasan dalam benak, kemudian lintasan itu akan melahirkan 

pikiran, dan pikiran itulah yang melahirkan syahwat, dan dari syahwat itu 

timbullah keinginan, kemudian keinginan itu menjadi kuat, dan berubah 

menjadi niat yang bulat. Akhirnya apa yang tadinya melintas dalam pikiran 

menjadi kenyataan, dan itu pasti akan terjadi selama tidak ada yang 

menghalanginya. Oleh karena itu, dikatakan oleh sebagian ahli hikmah bahwa 

“bersabar dalam menahan pandangan mata ( bebannya ) adalah lebih ringan 

dibanding harus menanggung beban penderitaan yang ditimbulkannya. 

Betapa banyak pandangan yang berhasil menembus kedalam hati pemiliknya, 

seperti tembusnya anak panah yang dilepaskan dari busurdan talinya. 

2. Al Khothorot (pikiran yang melintas dibenak).  

Adapun “Al Khothorot” (pikiran yang terlintas dibenak) maka 

urusannya lebih  sulit. Di sinilah tempat dimulainya aktifitas, yang baik 

ataupun yang buruk. Dari sinilah lahirnya keinginan (untuk melakukan 

sesuatu) yang akhirnya berubah manjadi tekad yang bulat. Maka barang siapa 

yang mampu mengendalikan pikiran pikiran yang melintas di benaknya, 

niscaya dia akan mampu mengendalikan diri dan menundukkan hawa 

nafsunya. Dan orang yang tidak bisa mengendalikan pikiran  pikirannya, maka 



hawa nafsunyalah yang berbalik menguasainya. Dan barang siapa yang 

menganggap remeh pikiran pikiran yang melintas di benaknya, maka tanpa 

dia inginkan ia akan terseret pada kebinasaan. Orang yang paling jelek cita 

citanya dan paling hina adalah orang yang merasa puas dengan angan angan 

kosongnya. Dia pegang angan angan itu untuk dirinya dan dia pun merasa 

bangga dengan senang dengannya. Padahal demi Allah, angan angan itu 

adalah modal orang orang yang pailit, dan barang dagangan para 

pengangguran serta merupakan makanan pokok bagi jiwa yang kosong, yang 

bisa merasa puas dengan gambaran gambaran dalam hayalan, dan angan 

angan palsu. 

3. Al Lafazhat (ungkapan kata-kata).  

Adapun tentang Al Lafazhat (ungkapan kata kata), maka cara 

menjaganya adalah dengan mencegah keluarnya kata kata atau ucapan dari 

lidahnya, yang tidak bermanfaat dan tidak bernilai. Misalnya dengan tidak 

berbicara kecuali dalam hal yang    diharapkan    bisa    memberikan    

keuntungan    dan tambahanmenyangkut masalah keagamaannya. Bila ingin 

berbicara, hendaklah seseorang melihat dulu, apakah ada manfaat dan 

keuntungannya atau tidak ? bila tidak ada keuntungannya, dia tahan lidahnya 

untuk berbicara, dan bila dimungkinkan ada keuntungannya, dia melihat lagi, 

apakah ada kata kata yang lebih menguntungkan lagi dari kata kata tersebut ? 

bila memang ada, maka dia tidak akan menyia-nyiakannya. Kalau anda ingin 

mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang, maka lihatlah ucapan 



lidahnya, ucapan itu akan menjelaskan kepada anda  apa yang ada dalam hati 

seseorang, dia suka ataupun tidak suka.Yahya bin Mu’adz berkata : hati itu 

bagaikan panci yang sedang menggodok apa yang ada di dalamnya, dan lidah 

itu bagaikan gayungnya, maka perhatikanlah seseorang saat dia berbicara, 

sebab lidah orang itu  sedang menciduk untukmu apa yang ada di dalam 

hatinya, manis atau asam, tawar atau asin, dan sebagainya. Ia menjelaskan 

kepada anda bagaimana “rasa” hatinya, yaitu apa yang dia katakan dari 

lidahnya, artinya, sebagaimana anda bisa mengetahui rasa apa yang ada 

dalam panci itu dengan cara mencicipi dengan lidah, maka begitu pula anda 

bisa mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang dari lidahnya, anda dapat 

merasakan apa yang ada dalam hatinya dan lidahnya, sebagaimana anda juga 

mencicipi apa yang ada di dalam panci itu dengan lidah anda. 

4.  Al Khuthuwat (langkah nyata untuk sebuah perbuatan).  

Adapun tentang Al Khuthuwat maka hal ini bisa dicegah dengan 

komitmen seorang  hamba  untuk  tidak  menggerakkan  kakinya  kecuali     

untuk perbuatan yang bisa diharapkan mendatangkan pahala dari Allah 

Subhanahu wa Ta’ala. Bila ternyata langkah kakinya itu tidak akan menambah 

pahala, maka mengurungkan langkah tersebut tentu lebih baik baginya. Dan 

sebenarnya bisa saja seseorang memperoleh pahala dari setiap perbuatan 

mubah (yang boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan) yang dilakukannya 

dengan cara berniat untuk Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dengan demikian maka 

seluruh langkahnya akan bernilai ibadah. Tergelincirnya seorang hamba dari 

perbuatan salah itu ada dua macam : tergelincirnya kaki dan tergelincirnya 



lidah. Oleh karena itu kedua macam ini disebutkan sejajar oleh Allah 

Subhanahu wa Ta’ala dalam firmanNya : 

 ▪  

☺     

   

☺      

Artinya : “Dan hamba hamba Ar Rahman, yaitu mereka yang berjalan di atas 

bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa 

mereka, mereka mengucapkan kata kata (yang mengandung) 

keselamatan.” (QS. Al Furqon, 63).40 

 

B. Syarat – Syarat Mendapat Hidayah  

Allah SWT telah berjanji di dalam al-quran bahawa terdapat beberapa 

cara untuk seseorang itu mendapat hidayahNya. Sekiranya seseorang itu 

mempunyai syarat-syarat tersebut maka Allah menjanjikan baginya anugerah 

hidayah yang amat diperlukan oleh segenap manusia di dalam hidupnya di dunia. 

Antara syarat-syarat tersebut adalah: 

1. Islam : Firman Allah SWT: 

    

     

   

  

☺   ☺ 

    

 ☺  

                                                           
40 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung, Jumanatul Ali-Art, 2005: 



    

     

Artinya : “ Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran 

Islam), Maka Katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah 

dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku". Dan 

Katakanlah kepada orang-orang yang Telah diberi Al Kitab dan 

kepada orang-orang yang ummi"Apakah kamu (mau) masuk 

Islam". Jika mereka masuk Islam, Sesungguhnya mereka Telah 

mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, Maka kewajiban 

kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha 

melihat akan hamba-hamba-Nya.” (Qs. Ali imron:20) 41 

 

2. Iman: Firman Allah SWT:  

    

    

   ☺ 

      

 ☺   

   

   

 ☺ 

   

    

Artinya : Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya Aku adalah utusan Allah 

kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit 

dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, 

yang menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu 

kepada Allah dan Rasul-Nya, nabi yang ummi yang beriman 

kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) 

dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk".(Qs. Al-

A’raaf:158)42 
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3. Ihsan: Firman Allah SWT: 

  ✓☺     

Artinya: “ Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat 

kebaikan (ihsan)”, (Qs:Luqman:3)43 

 

4. Taubat: Firman Allah SWT:  

   

     

▪       

 ✓   

     

Artinya : Orang-orang kafir berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya 

(Muhammad) tanda (mukjizat) dari Tuhannya?" Katakanlah: 

"Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan 

menunjuki orang-orang yang bertaubat kepada-Nya",(Qs: Ar 

Ra'd :27)44 

 

5.  Jihad: Firman Allah SWT:  

   

    

 ☺ ✓☺     
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Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, 

benar- benar akan kami tunjukkan (hidayah)kepada mereka 

jalan-jalan kami. Dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta 

orang-orang yang berbuat baik.” (Qs:Al-'Ankabuut:69)45 

 

Namun, terdapat juga perkara-perkara yang boleh menyebabkan 

seseorang itu tidak akan mendapat anugerah hidayahNya. Antara perkara-

perkara tersebut adalah: 

 

1) Kufur: Firman Allah SWT:  

  

   

  

    

 ✓  

      

  

  

    

    

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada 

Allah dan rasul-Nya dan kepada Kitab yang Allah turunkan 

kepada rasul-Nya serta Kitab yang Allah turunkan 
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sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-

malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari 

Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu Telah sesat sejauh-

jauhnya.” (Qs:An Nisaa':136)46 

 

2) Nifaq: Firman Allah SWT:  

   

   

   

   

 ☺  

☺     

☺  ☺ 

  ☺    

  

  

 ☺  

   

     

Artinya : “Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang 

beriman, mereka mengatakan: "Kami Telah beriman". Dan 

bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka 

mengatakan: "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, 

kami hanyalah berolok-olok."15. Allah akan (membalas) olok-

olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing 

dalam kesesatan mereka.16. Mereka Itulah orang yang 

membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah 
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beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat 

petunjuk”  (Qs: Al Baqarah:14-16)47 

 

3) Zalim: Firman Allah SWT:  

  ☺  

    

    

    

✓     

 

Artinya: “Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-

adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam? 

Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 

zalim.” (Qs: Ash Shaff :7)48 

 

4) Fasiq: Firman Allah SWT:  
 

    

   

  ✓ ▪ 

      

   

     

 ✓     

Artinya : “Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu 

mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). sekalipun 

kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, 

namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada 

mereka. yang demikian itu adalah Karena mereka kafir 
                                                           

47 Depag RI, Op, Cit,.5 
48 Depag RI, Op, Cit,.806 



kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Allah tidak memberi 

petunjuk kepada kaum yang fasik.” (Qs: At Taubah :80)49 

 

C.  Dampak Pelaku Maksiat Dalam Kehidupan 

Menurut Ibn Al-Qayyim, dosa dan maksiat karena hati yang sakit 

menyebabkan seseorang terus terjerumus dalam perbuatan yang menjauhkan 

dirinya dari Allah. Hal itu berakibat pada hilangnya berkah, rasa malu, dan 

kenikmatan yang seharusnya diterima oleh hamba serta berujung pada syirik, 

cinta dunia, laknat, dan kehancuran. 50  
Dari sinilah maka penyakit hati lebih 

mengganggu dan lebih berbahaya, lebih parah dan lebih buruk dari   penyakit-

penyakit tubuh ditinjau dari berbagai segi dan arah yang paling merugikan dan 

paling besar bahayanya ialah karena penyakit hati mendatangkan madharat atas 

seseorang dalam agamanya, yaitu modal kebahagiaan di dunia, dan bermudharat 

bagi akhiratnya. 

Dari keterangan Ibn Al-Qayyim di atas, hati yang sakit menyebabkan 

seseorang itu terus terjerumus kedalam perbuatan yang menjauhkan dirinya dari 

Allah. Maksiat membahayakan manusia di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang 

bisa mengetahui akibat dan pengaruhnya kecuali Allah Subhaana Wa Ta’aala. 

Namun demikian, pengaruh maksiat itu dapat dirasakan. 

Muhammad dalam bukunya “Kitab Tauhid” terjemahan M. Yusuf Harun, 

mengatakan bahwa kemaksiatan itu bisa berdampak negatif, sebagaimana 

                                                           
49http://kahsul.blogspot.co.id/2010/12/konsep-hidayah-dalam-al-quran.html diakses pada 

tanggal 6/7/2017 pukul 11.39 WIB. 

50 Ahmad bin Yusuf al-Duraiwisy, al-Istiqamah Arkaanuhu wa al-Wasailu al-Mu’inah la 

Tathbiqihi, terj. Istiqamah oleh Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2001) hal. 254 

http://kahsul.blogspot.co.id/2010/12/konsep-hidayah-dalam-al-quran.html%20diakses%20pada%20tanggal%206/7/2017%20pukul%2011.39
http://kahsul.blogspot.co.id/2010/12/konsep-hidayah-dalam-al-quran.html%20diakses%20pada%20tanggal%206/7/2017%20pukul%2011.39


ketaatan berdampak positif.51 

Selanjutnya pada skripsi ini akan terlihat pengaruh dan  bahaya  maksiat 

yang dapat langsung dirasakan oleh setiap diri manusia, seperti yang dituliskan 

oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziah dalam bukunya Aatsaarul Ma'ashi  wa Adhraaruha" 

(Akibat Berbuat Maksiat) :52 

Maksiat menghalangi ilmu Sesungguhnya ilmu adalah sinar yang 

diletakkan Allah di dalam hati, sedangkan maksiat memadamkan sinar tersebut. 

Imam Syafi’i duduk di depan Imam Malik. Dia membacakan sesuatu yang 

membuat Imam Malik kagum. Imam Malik sangat mengagumi kecepatannya 

dalam menangkap pelajaran, kecerdasannya dan pemahamannya yang sempurna. 

Imam Malik berkata, “Aku  melihat, Allah telah meletakkan sinar dalam hatimu. 

Jangan padamkan sinar itu dengan kegelapan maksiat.” Imam Syafi’i menjawab, 

“Saya mengeluhkan hafalanku yang jelek kepada Waki’. Ia menasehatiku untuk 

meninggalkan maksiat. Waki’ berkata, ‘Ketahuilah bahwa ilmu  itu anugerah dan 

anugerah Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat.” 

1. Maksiat menghalangi rezeki 

Dalam Musnad dikatakan, “Sesungguhnya seorang hamba tidak 

mendapatkan rezeki karena dosa yang dikerjakannya.” Taqwa kepada Allah 

dapat mendatangkan rezeki, sementara meninggalkan taqwa mendatangkan 

kefakiran dan kemiskinan. 

2. Maksiat menimbulkan kerisauan dan kesepian dalam hati 

                                                           
51 Muhammad  bin  Abdul  Wahab,  Kitab  Tauhid,Terjemahan M.Yusu  Harun, MA 

(Islam.house.com, 2007). h. 71 

52 Ibid, http://www.pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&id=211 7 Juli 2017 

http://www.pk-sejahtera.org/v2/main.php?op=isi&amp;id=211


Kenikmatan dunia seisinya tidak akan mampu mengimbangi keresahan 

seorang manusia. Ini adalah sesuatu yang tidak dirasakan, kecuali oleh orang-

orang yang hatinya hidup. Orang mati tidak merasakan sakit yang ditimbulkan 

oleh lukanya. Maksiat dapat  membuat keresahan dan keterasingan. Orang 

berakallah yang memilih meninggalkan maksiat. 

Tidak ada yang lebih pahit yang dirasakan seseorang di dalam hatinya 

daripada kerisauan dan keterasingan dari orang lain, lebih-lebih dari orang baik 

yang ada di lingkungannya. Setiap kali perasaan terasing akan menjadi kuat, ia 

akan menjauhkan diri dari lingkungan dan dari majelis mereka. Ia tidak akan 

mendapatkan manfaat dari orang-orang yang baik. Akhirnya, ia mendekati 

kelompok setan, sebanding dengan jauhnya ia dengan kelompok orang yang 

dekat dengan Allah. Perasaan terasing ini bertambah kuat dan akhirnya 

menguasai dirinya. Kemudian muncullah perasaan terasing dari keluarganya 

serta anak-anaknya. Iapun menjadi risau dan tertekan. 

3. Maksiat mendatangkan kesulitan 

Kemaksiatan menjadikan seseorang menjumpai banyak kesulitan. Ia 

tidak mendapatkan pemecahan, kecuali jalan yang serba sulit. Orang yang 

bertaqwa kepada Allah mendapatkan keringanan, orang yang tidak bertaqwa 

akan mendapatkan kesukaran dari Allah dalam setiap urusannya. Sangat 

mengherankan, seorang hamba mendapati pintu- pintu kebaikan dan 

kemaslahatan sudah tertutup bagi dirinya, sedangkan ia tidak mengetahui asal 

muasalnya. 

4. Maksiat menimbulkan kegelapan dalam hati 



Berkatalah Abdullah ibn Abbas r.a, “Sesungguhnya  untuk kebaikan 

ada cahaya pada wajah, sinar pada hati, kelapangan pada rejeki, kekuatan pada 

badan, dan kecintaan dari hati banyak orang terhadap dirinya. Adapun 

perbuatan buruk menimbulkan warna hitam pada wajah, kegelapan dalam hati, 

kelemahan pada badan, kekuranga rezeki, dan rasa benci kepadanya di hati 

banyak orang.” 

5. Maksiat melemahkan hati dan badan 

Sesungguhnya orang mukmin itu kekuatannya terletak pada hati. 

Bilamana hatinyamenguat, badannya pun menjadi kuat. Sedangkan orang yang 

jahat akan rusak badannya. Walaupun berbadan kuat, sesungguhnya ia sangat 

lemah. Saat memerlukan kekuatan, ia dikelabui oleh oleh kekuatannya sendiri 

yang sangat diperlukannya. Kita tidak bisa membayangkan mengenai kekuatan 

badan tentara Romawi dan Persia yang akhirnya dapat dikalahkan oleh orang-

orang beriman dengan kekuatan hati. 

6. Maksiat menghalangi ketaatan 

Hukuman bagi pendosa adalah terhalangnya ia dari menaati Allah dan 

terputusnya jalan kebaikan yang lain. Sedangkan ketaatan lebih baik dari dunia 

seisinya. Ibaratnya, seseorang makan makanan yang mendatangkan penyakit, 

yang akhirnya mencegahnya dari berbagai macam makanan yang enak dan 

baik. 

7. Maksiat mengurangi umur dan mengikis berkah 

Sesungguhnya kebaikan akan menambah umur dan kejahatan 

mengurangi umur. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian 



mengatakan bahwa kurangnya umur orang yang suka melakukan maksiat ialah 

karena hilangnya berkah. Ini yang benar dan merupakan bagian dari akibat 

kemaksiatan. Ulama yang lain berpendapat, maksiat  benar-benar mengurangi 

umur. Ia menguranginya seperti ia mengurangi rezeki. Allah s.w.t menjadikan 

berkah pada rezeki sebagai sebab yang membuatnya bertambah banyak. 

Adapun berkah umur manusia juga banyak tandanya. Bisa berupa rezeki yang 

bertambah banyak dan umur yang bertambah panjang. Para ulama mengatakan, 

bertambahnya atau berkurangnya itu tidak karena sesuatu sebab. Rezeki dan 

ajal, bahagia dan sengsara, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kemiskinan, 

merupakan ketetapan dari Allah. Kelompok lain berpendapat bahwa pengaruh 

dari maksiat itu ada pada   panjang   pendeknya   umur,   karena   hakekat   

hidup merupakan kehidupan kalbu. Oleh karena itu, Allah menjadikan orang 

kafir sebagai orang mati. 

8. Maksiat melemahkan hati untuk berbuat kebajikan 

Maksiat tumbuh sedemikian rupa sehingga terasa berat bagi seseorang 

untuk meninggalkan dan keluar darinya. Para salaf mengatakan bahwa buah 

dari keburukan adalah keburukan pula. Sesungguhnya pahala dari kebaikan 

adalah kebaikan pula. Bila seseorang hamba berbuat kebajikan, amal kebajikan 

lain akan berkata, “Amalkan aku juga.” Kalau ia mengerjakan amal yang kedua 

tadi, amal kebaikan yang ketiga-pun menuntut hal yang sama. Dengan 

demikian keuntungan menjadi bertambah berlipat ganda. 

Demikian pula halnya dengan keburukan. Sikap taat dan maksiat, sama-

sama dapat menjadi sifat yang permanen dan akan menjadi karakter yang kuat. 



Bila sedikit saja melalaikan ketaatan kepada Allah, orang yang berakhlak baik 

akan merasa terhimpit. Bumi yang teramat luas akan terasa sempit. 

Jika pelaku maksiat meninggalkan maksiat dan berniat berbuat taat, 

pasti hatinya merasa sempit, resah dan sesak. Pandangannya menjadi buntu, ia 

tak rela meninggalkan kemaksiatannya. Ia lega apabila  kembali berbuat 

maksiat, Oleh karena itu, banyak orang fasik berbuat maksiat lagi tanpa merasa 

puas dan ingin selalu mengulanginya karena merasa sakit bila 

meninggalkannya. Bila seorang hamba terus menerus menyukai ketaatan, Allah 

akan mengirimkan  malaikat  pembawa  rahmat untuknya.  Malaikat  tersebut 

mengangkatnya dengan rahmat yang dibawa, menariknya dari tempat tidur atau 

tempat duduk untuk dicurahi rahmat itu. Kalau seseorang terus-menerus 

menumpuk kemaksiatan sehingga menjadi ketagihan, Allah akan mengirim 

setan untuknya. Setan mengangkat orang itu lalu menggotongnya untuk 

dilemparkan lagi ke jurang kemaksiatan yang semakin dalam. 

9. Maksiat melemahkan kebaikan 

Maksiat merupakan hal yang paling menakutkan bagi manusia. Ia akan 

melemahkan kehendak yang baik dan memperkuat kehendak yang buruk atau 

keinginan berbuat maksiat. Sementara itu, keinginan untuk bertaubat melemah 

sedikit dmi sedikit hingga lenyap secara keseluruhan dari hatinya. Perbuatan 

maksiat di dunia ini tidak akan mendapat sebuah  manfaat melainkan mudharat, 

baik bagi diri sendiri maupun orang lain, bahkan kita akan terjerumus untuk 

selalu ingin melakukannya berulang- ulang kali, yang akan membuat 

kehancuran pada diri sendiri dan orang lain. 



Perbuatan maksiat jelas-jelas telah mempengaruhi hati, apalagi hati 

yang mempunyai penyakit iri, dengki, hasud, marah, ujub, mengolok- olok 

orang lain, dendam, egois, sombong, ria, kikir, berbohong, munafik, mencari-

cari kesalahan orang lain, khianat, serakah, mudah berkeinginan, membenci 

kebenaran, dan menyukai kebathilan.  

 

  



BAB IV 

DAMPAK  MAKSIAT DALAM AL-QUR’AN  

 

A. Kesan Mendapat Hidayah  

Seseorang itu mungkin tertanya-tanya, adakah dia telah mendapat 

hidayah sekiranya dia memenuhi syarat-syarat yang telah Allah SWT sebutkan 

dalam Al-Quran tadi.atau adakah dia tergolong dikalangan orng-orang yang 

sesat. Adakah ada tanda-tanda khusus dia telah mendapat hidayah dari Allah 

SWT? Sesungguhnya Allah SWT tidak membiarkan manusia tertanya-tanya dalam 

hal ini. Di dalam Al-Quran Allah SWT telah menggariskan 3 petunjuk seseorang 

itu telah mendapat hidayahNya: 

1) Firman Allah SWT:  
 

☺     

     

     

  ☺   

☺     

▪     

    

 

Artinya :”Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan 

kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk 

(memeluk agama) Islam. dan barangsiapa yang dikehendaki Allah 



kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, 

seolah-olah ia sedang mendaki langit. begitulah Allah menimpakan 

siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. (6:125). 

 

Dalam ayat ini, jelaslah kepada kita apabila seseorang itu telah 

mendapat hidayah Allah SWT dia telah mempunyai perasaan gembira, puas 

dan sentiasa bersegera dalam melakukan amal soleh yang ditentukan Allah 

SWT dan RasulNya. Tidak ada perasaan malas dan terpaksa dalam 

melakukannya. 

 

2) Firman Allah SWT:  

   

    

  ☺   

     

     

Artinya : “Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari surga itu! 

Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, Maka barang siapa 

yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas 

mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati".(2:38). 

 

Seseorang itu juga telah medapat hidayah dari Allah apabila dia 

senantiasa tenang dan berlapang dada serta ridha dengan ketentuan Allah 



SWT setelah dia melaksanakan perintahNya dengan bersungguh-sungguh. 

Kadang-kadang dalam melaksanakan perintah Allah SWT, seseorang itu 

terpaksa berhadapan dengan berbagai cobaan. Lihatlah dalam peristiwa 

hijrah yang berlaku pada zaman Rasulullah, di mana para sahabat terpaksa 

berkorban harta dan nyawa demi menjalankan perintah Allah SWT. Namun 

mereka sedikitpun tidak sedih dan gelisah, bahkan mereka tetap tenang 

dalam menghadapi ujian ini. Mereka tergolong dari kalangan yang telah 

diberi hidayah oleh Allah SWT. 

3) Firman Allah SWT:  
   

▪☺     

  ☺ 

     

     

Artinya :“Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain 

Allah; dan syaitan Telah menjadikan mereka memandang indah 

perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan 

(Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk, (27:24) 

 

Perasaan benci untuk melakukan maksiat juga merupakan satu 

indikasi seseorang itu telah mendapat hidayahNya. Sebenarnya apabila 

seseorang itu selalu melakukan maksiat, mereka telah disesatkan syaitan 



dari jalan yang lurus. Dia melakukan zina, membunuh, mengumpat dan 

sebagainya tanpa ada perasaan bersalah. 

 

B. Kemaksiatan Dan Dampak Negatifnya Terhadap Individu Dan Masyarakat 

Perbuatan dosa dan maksiat memberi pengaruh yang besar serta efek 

yang sangat berbahaya bagi masyarakat dan individu. Allah telah menerangkan 

dengan sejelas-jelasnya pengaruh perbuatan ini sejak perbuatan maksiat 

dilakukan pertama kali. Marilah kita mengambil beberapa nash Al Qur’an dan 

hadits, serta atsar (riwayat) ulama’ Salaf yang menyebutkan pengaruh-pengaruh 

ini. Allah berfirman, 

“ Dan Adam pun mendurhakai Rabb-nya, maka ia sesat. Kemudian Rabb-

nya (Adam) memilihnya, maka Dia menerima taubatnya dan memberi Adam 

petunjuk. Allah berfirman, “Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, 

sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu 

petunjuk dariKu, lalu barangsiapa yang mengikuti petunjukKu, ia tidak akan seat 

dan ia tidak akan celaka. Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatanKu, 

maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan 

mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”. Berkatalah ia:”Ya, 

Rabb-ku, mengapa Engkau menghimpun aku dalam keadaan buta, padahal aku 

dahulunya seorang yang bisa melihat”. Allah berfirman:”Demikianlah, telah 

datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) 

pada hari inipun kamu dilupakan”. Dan demikanlah Kami membalas orang yang 



melampaui batas dan tidak percaya terhadap ayat-ayat Rabb-nya. Dan 

sesungguhnya adzab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal [Thaha:121-127].  

Ayat ini menyebutkan beberapa efek negatif yang ditimbulkan karena 

perbuatan maksiat. Allah menjelaskan dalam ayat ini, bahwa akibat (yang 

ditimbulkan karena) perbuatan maksiat adalah ghay (kesesatan) yang merupakan 

sebuah kerusakan. Allah berfirman “Barangsiapa mendurhakai Allah, maka Allah 

akan merusak kehidupannya di dunia.” Makna seperti ini juga disebutkan dalam 

ayat-ayat berikut. FirmanNya: 

   ☺  

     

   ☺ 

     

     

Artinya : “Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, 

sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika 

datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu Barangsiapa yang 

mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. 

[Thaha : 123]. 

 

Konsekwensinya, orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah, maka ia akan 

sesat dan sengsara. Dan ayat-ayat berikut ini menjelaskan lebih gamblang. 



      

    

☺ ☺     

Artinya : “dan Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya 

baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari 

kiamat dalam Keadaan buta". [Thaha:124]. 

 

Maksudnya, dia akan mendapatkan kesengsaraan dan kesusahan. Dalam 

tafsirnya (3/164), Ibnu Katsir berkata: “Di dunia, dia tidak akan mendapatkan 

ketenangan dan ketenteraman. Hatinya gelisah yang diakibatkan kesesatannya. 

Meskipun dhahirnya nampak begitu enak, bisa mengenakan pakaian yang ia 

kehendaki, bisa mengkonsumsi jenis makanan apa saja yang ia inginkan, dan bisa 

tinggal dimana saja yang ia kehendaki; selama ia belum sampai kepada keyakinan 

dan petunjuk, maka hatinya akan senantiasa gelisah, bingung, ragu dan masih 

terus saja ragu. Inilah bagian dari kehidupan yang sempit”.  

Alangkah seringnya kita melihat dan mendengar berita tentang orang 

yang memiliki harta yang sangat banyak, mati bunuh diri dengan terjun dari 

tempat-tempat yang tinggi (atau gedung-gedung). Apa yang menyebabkan 

mereka melakukan itu? (Sudah puaskah mereka menikmati harta kekayaannya,)? 

Pasti, penyebabnya adalah sempitnya kehidupan yang menderanya akibat 

berpaling dari dzikrullah. Kalau orang-orang yang berpaling dari dzikrullah itu 

tidak bertaubat, maka akibatnya mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat di 

padang Mahsyar dalam keadaan buta. Allah berfirman. 



    ☺  

  ☺   

    

Artinya :”Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat 

(nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang 

benar). [Al Isra:72]. 

 

Dan dia akan dibiarkan di dalam neraka. Allah berfirman. 

    ☺ 

       

   

☺    

     

Artinya :”Berkatalah ia: “Ya, Rabb-ku. Mengapa Engkau mengumpulkan aku 

dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya seorang yang dapat 

melihat?” Allah berfirman: “Demikianlah, telah datang kepadamu 

ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu(pula) pada 

hari inipun kamu dilupakan.” [Thaha :125- 126]. 

 

Kata “dilupakan” dalam ayat di atas, maksudnya adalah ia dibiarkan di 

dalam neraka sebagai balasan yang setimpal. Jadi balasan itu sejenis dengan 

perbuatannya. (Dia melupakan syari’at Allah di dunia, maka Allah melupakan dia 

di dalam nerakaNya,). 

Perhatikanlah pula pengaruh dan efek dari perbuatan maksiat dalam firman 

Allah. 

  ☺  

    

     



    

   

    

   

     

     

    

 ☺ 

     

   

   

   

     

      

Artinya :”Dan (ingatlah), ketika kamu (Bani Israil) berkata: “Hai Musa, kami tidak 

bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu 

mohonkanlah untuk kami kepada Rabb-mu, agar Dia mengeluarkan 

bagi kami, apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu: sayur-mayurnya, 

ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang 

merahnya”. Musa berkata: “Maukah kamu mengambil sesuatu yang 

rendah sebagai pengganti yang baik? Pergilah kamu ke suatu kota, 

pastilah kamu memperoleh apa yang kamu minta”. Lalu ditimpakan 

kenistaan dan kehinaan kepada mereka, serta mereka mendapat 

kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka selalu 

mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan 

yang benar. Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat 

durhaka dan melampaui batas. [Al Baqarah:61]. 

 

Ayat ini memuat beberapa akibat (yang ditimbulkan karena perbuatan) 

maksiat. Diantaranya: 

Pertama : Allah telah menetapkan kehidupan yang rendah buat mereka, 

karena mereka menghendaki hal itu. Maka terwujudlah yang mereka minta. 

Mereka menukar madu dan salwa (sejenis burung puyuh,) (ini merupakan 



sesuatu yang lebih berharga) dengan sayur-mayur, mentimun, bawang putih, 

kacang adas dan bawang merah (sesuatu yang lebih rendah). 

Kedua : Ditimpakan kepada mereka kehinaan. Bukan itu saja, bahkan 

kepada mereka ditimpakan. Yaitu kefakiran dan kehinaan. Allah telah 

menetapkan hal itu bagi mereka. 

Ketiga : Mereka akan kembali kepada Allah dengan menanggung 

kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta’ala.  

Renungkanlah firman Allah: 

     

     

       

Artinya :”Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah (Rasulullah) 

takut akan ditimpa musibah atau ditimpa adzab yang pedih. [An 

Nur:63]. 

 

Maksud menyalahi perintah Rasulullah, adalah menyeleweng dari 

perintahnya. Akibat yang (ditimbulkan) dari fitnah (musibah), yaitu meliputi 

kemurtadan, kematian, kegoncangan, kesusahan, penguasa yang zhalim dan 

tertutupnya hati, kemudian setelah itu (akan mendapat adzab yang pedih). 

Diantara pengaruh lainnya karena perbuatan maksiat juga, yaitu 

ditenggelamkan. Allah menceritakan apa yang Allah lakukan terhadap kaum Nuh 

Alaihissallam : 



☺ ☺  

     

        

Artinya :”Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu 

dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong-

penolong bagi mereka selain dari Allah. [Nuh:25]. 

 

Diantara pengaruh yang ditimbulkan karena perbuatan maksiat juga, yaitu 

kehancuran total. Allah berfirman. 

     

    

    

     

Artinya :”Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami 

perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu 

(untuk mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan di 

dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya 

perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu 

sehancur-hancurnya”. [Al Isra’:16]. 

 

   ☺   

      

      

Artinya: ”Dan Barangsiapa yang dihinakan Allah Maka tidak seorangpun 

yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia 

kehendaki”. [Al Hajj:18]. 

 



Diantara efek negatif yang lain, yaitu melemahkan hati. Ini merupakan 

akibat yang paling mengkhawatirkan atas seorang hamba. Dosa akan 

melemahkan keinginan hati, keingian berbuat maksiat semakin menguat, 

sementara keinginan untuk bertaubat sedikit demi sedikit semakin melemah. 

Sampai akhirnya, keinginan untuk bertaubat hilang sama sekali. Kalau 

seandainya, hati seseorang mati separuh saja, maka dia tidak akan bisa 

bertaubat, (apalagi kalau mati total). Akibatnya, dia akan sering melakukan 

istighfar atau taubat dusta, sementara hatinya tertambat dengan perbuatan 

maksiat, dan dia tetap berazam untuk melakukannya ketika kondisi 

memungkinkan. Inilah penyakit hati yang paling berat dan paling dekat kepada 

kehancuran . Dan masih banyak lagi efek negatif yang diakibatkan karena 

perbuatan maksiat.  

Terakhir, hendaklah setiap diri kita mengetahui, bahwasanya perbuatan 

maksiat terlihat pada wajah dan ucapan para pelaku. Tidak ada satu rahasiapun 

yang disembunyikan, melainkan Allah akan memasang bungkusnya. Jika baik, 

maka baik pula (tutupnya). Dan jika jelek, maka jelek pula tutupnya. Oleh karena 

itu, Allah berfirman kepada NabiNya Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

   

 ☺  

     

  ☺     

Artinya : ”Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami perlihatkan mereka 

kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka 

dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal 



mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka dan Allah mengetahui 

perbuatan-perbuatan kamu“[Muhammad:30]. 

 

 

  



BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pada akhir pembahasan tentang hidayah bagi pelaku maksiat ini penulis 

dapat mengambil kesimpulan, kesimpulan ini merupakan jawaban dari 

pertanyaan dalam perumusan masalah berdasarkan uraian dari setiap bab yang 

sudah penulis lakukan, maka ditemukan oleh penulis bahwa Hidayah  berasal  

dari  akar  kata  hada-hudan-hadyan-hidyatan- hidayatan, yang berarti memberi 

petunjuk, menunjukkan. Kata hudan/petunjuk juga merupakan bentuk kata 

jadian/mashdar (infinitive noun). Dalam kamus al-Munjid disebutkan bahwa 

Hidayah adalah kebalikan dari dhalâl (tersesat). Selain bermakna petunjuk, 

hidayah juga bermakna bimbingan, keterangan, dan kebenaran. Hidayah sinonim 

dengan dalâlah (petunjuk), dan irsyâd (bimbingan) Dalam kamus bahasa Inggris, 

Hidayah adalah guidance yang berarti pimpinan, bimbingan, pedoman dan 

petunjuk.  Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, hidayah bermakna 

petunjuk atau bimbingan dari tuhan. 

Hidayah menurut Secara istilah (terminologi), ialah penjelasan dan 

petunjuk jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih 

kemenangan di sisi Allah. 

 Sedangkan Maksiat adalah satu kata yang mampu  menjerumuskan 

manusia ke dalam kenistaan. Berjuta Bani Adam telah terperosok ke kubang dosa, 

dan terlempar dari rahmat Tuhan karena satu kata tersebut. Dalam bahasa Arab, 



makna dasar kata ma'shiyat adalah  durhaka.
 
Sedangkan pengertian maksiat dalam 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang melanggar perintah 

Allah SWT. Seperti yang kita ketahui bahwa maksiat adalah lawan ketaatan, baik 

itu meninggalkan perintah Allah maupun melakukan suatu larangan Allah SWT.
 

 Ada beberapa bentuk-bentuk hidayah  dalam diri seseorang diantaranya 

yaitu: a). al-Hidayah al-‘Ammah adalah hidayah (petunjuk) yang Allah berikan 

secara keseluruhan kepada setiap jiwa yang bernyawa sejak awal kejadiannya 

hingga akhir ajalnya untuk mendapatkan petunjuk yang mengarah pada kebaikan 

dalam menjalani kehidupan serta mencegah dari keburukan yang menimpa 

dirinya. b). al-Hidayah al-Khassah yaitu hidayah (petunjuk) yang khusus 

diberikan oleh Allah swt. kepada makhluk-makhluk tertentu sesuai dengan 

kehendak-Nya. 

Ada beberapa faktor yang mendorong Prilaku Maksiat diantaranya yaitu : a). 

Al  Lahazhat  (pandangan  pertama). b). Al Khothorot (pikiran yang melintas 

dibenak). c). Al Lafazhat (ungkapan kata-kata). d). Al Khuthuwat (langkah nyata 

untuk sebuah perbuatan). 

 

B. Saran-Saran 

 

Penulis masih sangat merasa kekurangan dalam membahas masalah ini. 

Sehingga perlu sekali kritik dan saran untuk mencapai kesempurnaan dalam 

menyelesaikan karya tulis ini, sehingga penulis dapat memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Sebagai manusia biasa yang banyak lalai dan lupa dalam mengarungi 



kehidupan ini jangan sekali-kali kita melakukan maksiat kepada Allah Swt. 

2. Kepada mahasiswa dan mahasiswi di perguruan tinggi manapun 

diharapkan dapat meningkatkan kembali amal-amal kebajikan, dan upaya 

meningkatkan kembali penggalian nilai-nilai hukum serta 

melaksanakannya. 

3. Penelitian yang penulis lakukan ini belum sampai mengetahui tentang 

hakikat hidayah bagi pelaku maksiat itu sendiri, sehingga perlu adanya 

penelitian lanjutan dengan peluang- peluang penemuan yang lebih  

banyak lagi. 
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