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ABSTRAK 

 

ISTIQOMAH DALAM AL-QUR’AN  

(Perspektif Tafsir Al-Maraghi) 

 

Oleh: 

Amir Arsyad 

 

Al-Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, 

yang menjadi sumber primer umat Islam. Tulisan ini memfokuskan pada argumentasi 

al-Qur’an dalam mengungkap konsep istiqomah, diantara teks al-Qur’an sebagai 

landasan konsep tersebut diantaranya adalah QS. al-Ahqaf : 13 “Sesungguhnya orang-

orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata: Tuhan kami ialah Allah, 

kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang benar, maka tidak ada kebimbangan 

terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berdukacita”. Seorang muslim 

memerlukan istiqomah yang mapan dalam rangka usaha untuk menjaga hidayah yang 

diberikan oleh Allah SWT disamping istiqomah melaksanakan perintah dan larangan 

Allah SWT. Namun, realitasnya masih banyak diantara kita yang tergelincir dari 

tuntutan agama seperti meninggalkan solat, puasa, zakat, melakukan maksiat dan 

sebagainya.  

Al-Qur’an sendiri menyebutkan tentang istiqomah melalui surat Yunus  : 89, 

surat Hud: 112, surat al-Syura: 15, surat al-Ahqaf : 13, surat Fussilat : 6 dan 30, surat al-

Taubah ayat 7. Ayat-ayat tersebut menjadi dalil agar setiap muslim istiqomah diatas 

jalan yang lurus yakni agama Islam. Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ciri-ciri 

orang yang istiqomah dan bagaimana pengaruh istiqomah dalam kehidupan manusia 

menurut al-Maraghi. 

           Penelitian ini tergolong penelitian pustaka (library research), dengan 

menggunakan data primer kitab tafsir al-Maraghi karya Ahmad Musthofa  

al-Maraghi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode tafsir  

al-Maudhu‘i atau tematik. Data yang terkumpul berdasarkan kamus al-Qur’an yaitu al-

Mu’jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur’an al-Karim kemudian dianalisis dengan 

variable utama yaitu ayat-ayat al-Qur’an berkaitan istiqomah menurut perspektif  

al-Maraghi. Adapun langkah pokok analisis data dalam penelitian ini diawali dengan 

inventarisasi teks berupa ayat, mengkaji teks, melihat historis ayat dan melihat hadis 

selanjutnya diinterpretasikan secara objektif dan dituangkan secara deskriptif dan ditarik 

beberapa kesimpulan secara deduktif dengan mengacu kepada masalah yang telah 

dirumus. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa menurut al-Maraghi ciri-ciri orang yang 

istiqomah antaranya adalah beriman kepada Allah secara teguh dan tidak musyrik, 

beriman kepada al-Qur’an dan kitab Samawi dengan menjalankan aturannya, beriman 

kepada rasul SAW indikator mentauhidkan Allah, memohon keampunan Allah dan 

bertaubat, menepati janji, keberanian yang jitu dan beramal soleh. Adapun, pengaruh 

istiqomah dalam kehidupan manusia menurut al-Maraghi antaranya; prinsip hidup yang 

jelas, loyal terhadap islam, jujur dalam berperilaku, optimis dalam kehidupan, spritual 

jiwa yang kondusif, waspada terhadap batasan agama dan menegakkan yang makruf dan 

mencegah yang mungkar. 
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MOTTO

                         

                        

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan Kami ialah Allah”, 
kemudian mereka tetap istiqamah. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap 
mereka dan mereka tiada (pula) berdukacita. Mereka itulah penghuni-
penghuni surga, mereka kekal di dalamnya; sebagai Balasan atas apa 
yang telah mereka kerjakan.”

(QS. Al-Ahqaf 46: 13-14)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 2016/2017

1. Konsonan

Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin

ا A ذ Dz ظ Zh ن N

ب B ر R ع , و W

ت T ز Z غ Gh ه H

ث Ts س S ف F ء A

ج J ش Sy ق Q ي Y

ح Ha ص Sh ك K

خ Kh ض Dl ل L

د D ط Th م M

2. Vokal

Vokal 

Pendek
Contoh Vokal Panjang Contoh

Vokal 

Rangkap

A جدل ا Ā  سار ...ي
ai

I سبل ي Ī قیل ...و
au

U ذكر و Ū یجور
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3. Ta marbuthah

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

dhammah, transliterasinya ada /t/. Sedangkan ta marbuthah yang mati atau

mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Seperti kata: Thalhah, 

Jannatu 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 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 

2016), h. 20-21



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan gambaran pokok persoalan yang akan menjadi 

pembahasan dalam suatu karya ilmiah, serta akan memberikan arah yang 

konkrit terhadap apa yang akan diteliti. Untuk menghindari kesalahpahaman 

dalam penafsirannya, peneliti perlu mengemukakan pengertian-

pengertian/istilah yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi ini 

adalah: “ISTIQOMAH DALAM AL-QUR’AN (PERSPEKTIF TAFSIR 

AL-MARAGHI)”. Dalam judul tersebut ada beberapa istilah yang perlu 

dijelaskan, yaitu;

Istiqomah dari segi bahasa berasal dari kata ‘istaqoma’,‘yastaqimu’, 

‘istiqomah’, yang berarti al-I’tidāl yakni lurus.1Sedang menurut istilah, 

istiqomah adalah memenuhi janji-janji secara keseluruhan dan tetap berada di 

jalan yang lurus yakni Islam dengan menjaga batasan secara sederhana dalam 

setiap perkara baik terkait hal makanan, minuman, pakaian dan begitu juga 

dalam urusan agama dan dunia.2 Istiqomah juga berarti meniti jalan yang 

lurus yang tidak lain adalah agama Islam, tidak menyimpang darinya, ke 

                                                            
1Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 2002), h. 1173-1175
2Ali bin Muhammad al-Jurjani, al-Ta’rifat (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1983), h. 19
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kanan atau ke kiri. Istiqomah mencakup melakukan seluruh ketaatan yang 

terlihat dan tersembunyi dan meninggalkan seluruh yang dilarang.3

Istiqomah dalam al-Qur’an adalah konsisten melaksanakan ajaran Islam 

dengan teguh yang dikaji melalui ayat-ayat al-Qur’an. Adapun perspektif

adalah suatu sudut pandang, pandangan.4 Sedangkan Tafsir 

al-Maraghi adalah sebuah hasil karya tafsir yang dikarang oleh salah satu 

tokoh tafsir yaitu Ahmad Musthafa al-Maraghi. Beliau seorang ahli tafsir 

terkemuka dari negara Mesir yang juga merupakan anak murid syeikh 

Muhammad Abduh. Kitab tafsir ini dikategorikan juga sebagai tafsir 

kontemporer. Beliau dalam metode penafsirannya menggunakan cara yang 

lebih sistematis sehingga mudah untuk dipahami oleh setiap pembacanya. Hal 

ini sesuai dengan hasrat pengarangnya seperti yang dinyatakan di dalam 

muqaddimahnya yaitu untuk menyajikan sebuah karya tafsir yang mudah

dipahami oleh masyarakat umum.

Maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah peneliti ingin 

mengupas atau membuat penelitian terhadap penafsiran ayat-ayat yang 

menggunakan istilah istiqomah, dibahas berdasarkan pada pemikiran salah 

seorang tokoh tafsir kontemporer yakni Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam 

kitab Tafsir al-Qur’an al-Karim yang lebih dikenali dengan nama Tafsir

al-Maraghi.

                                                            
3Zainuddin ‘Abdul Rahman, Jāmi’ul Ulum wal hikam fi Syarah Khamsina Haditsan min 

Jawami’ al-Kalam (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), Cet. Ke-7, Jilid I, h. 510
4Departement P dan K, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 

Cet. Ke-3, h. 675
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B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih dan menetapkan judul ini adalah sebagai 

berikut:

1. Secara Obyektif

a. Al-Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW sebagai sumber primer/ ajaran umat Islam. Argumentasi 

al-Qur’an memiliki  kekuatan lebih dibandingkan dengan argumentasi 

teks-teks agama lain. Istiqomah menjadi muslim setelah memilih 

Islam sebagai agama merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa 

ditawar. Terdapat banyak argumentasi ayat-ayat al-Qur’an yang 

merupakan doktrin bahwa al-Qur’an membuka konsep istiqomah. 

Akan tetapi faktanya pelanggaran istiqomah menjadi muslim masih 

sering terjadi dengan pengabaian sebahagian ajaran agama bahkan 

mencampur baurkan dengan ritual yang lain.

b. Tafsir al-Maraghi merupakan salah satu kitab tafsir kontemporer yang 

membahas secara lebih jauh tentang tema-tema aktual dalam 

al-Qur’an karena bercorak al-Adab al-Ijtima’i5 sehingga sesuai dalam 

memahami maksud istiqomah dalam al-Qur’an.

                                                            
5Kadar M. Yusuf, Studi al-Quran (Jakarta: AMZAH, 2014), Cet. Ke-2, h. 165. al-Adaby

adalah kata kerja aduba yang berarti sopan santun, tata krama dan sastra budaya, sedangkan kata 
al-Ijtima’i bermakna banyak bergaul dengan masyarakat atau bisa diterjemahkan sosial 
kemasyarakatan. 
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2. Secara Subyektif

a. Pada penelusuran penulis, istiqomah mengandung makna lurus,  

ketulusan dan teguh sehingga relevan untuk memahami gambaran 

istilah dan ayat-ayat tentang istiqomah dalam al-Qur’an.6

C. Latar Belakang Masalah

Menjadi seorang muslim adalah suatu anugerah dari Allah SWT yang 

tidak ternilai. Betapa banyak manusia yang menjadi muslim lewat keturunan 

dan tidak kurang juga lewat hidayah Allah yang menuntun ke jalan yang lurus 

yakni Agama Islam. Seorang muslim manhaj hidupnya adalah al-Qur’an yang 

akan memandu hidupnya dalam melaksanakan perintah dan menjauhi 

larangan Allah SWT dalam segenap sudut.

Setiap muslim mengetahui dan menyadari, bahwa ia adalah makhluk 

yang diciptakan untuk tujuan ibadah kepada Allah. Ibadah dalam arti yang 

sebenarnya. Yakni, mengikhlaskan seluruh gerak kehidupan semata hanya 

kepada Allah SWT, berupa perkataan dan perbuatan baik yang sifatnya lahir 

maupun batin. Namun, dalam rangka merealisasikan hal tersebut, terkadang

seorang muslim dihadapkan oleh beraneka macam tantangan atau rintangan 

yang sengaja diciptakan oleh musuh-musuh Islam.

Menjadi seorang muslim memerlukan istiqomah yang mapan dalam 

rangka usaha untuk menjaga hidayah yang diberikan oleh Allah SWT 

disamping istiqomah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan 

Allah SWT. Sebaliknya, seorang muslim yang tidak istiqomah dalam 

                                                            
6Muhammad Idris, Kamus Idris al-Marbawi, (Surabaya: al-Hidayah), Cet. 5, h. 164
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menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah akan banyak 

memunculkan permasalahan di dalam masyarakat. Walaupun sebenarnya kita 

tidak miskin dari orang-orang sholeh yang sentiasa istiqomah dalam 

menjalankan ajaran agama, namun masih banyak diantara kita yang 

tergelincir dari tuntutan agama seperti meninggalkan solat, puasa, zakat dan 

sebagainya.

Demikian pula manusia itu adalah makhluk yang lemah dan rentan 

terhadap ujian. Ditambah tabiat hati yang mudah terbolak-balik

kemungkinan tergelincir ke jurang maksiat dan dosa sangat besar. Makanya, 

tidak boleh tidak, setiap muslim butuh akan konsep istiqomah dalam hidup 

ini. Terlebih saat mana godaan, fitnah dan ujian telah meruap ke permukaan 

hingga tak ada yang bisa lepas dari cengkramannya.

Mengingat pentingnya hal ini, maka Islam memberi perhatian yang 

besar dan mengarahkan umatnya agar berpegang kepadanya. Allah SWT 

berfirman dalam al-Qur’an: 

                     

    

Artinya : “Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana 

diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu 

dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa 

yang kamu kerjakan.”(QS. Hud/11:112).
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Pada ayat tersebut yang paling ditekankan untuk istiqomah adalah

Nabi SAW, karena baginda SAW merupakan suri tauladan bagi umatnya. 

Menurut Quraisy Shihab dalam ayat ini baginda SAW diperintahkan untuk 

konsisten dalam menegakkan tuntunan wahyu Illahi sebaik mungkin sehingga 

terlaksana secara sempurna sebagaimana mestinya, adapun tuntunan wahyu 

itu mencakup seluruh persoalan agama dan kehidupan baik kehidupan dunia 

maupun akhirat. Dengan demkian perintah tersebut mencakup perbaikan 

kehidupan duniawi dan ukhrowi, pribadi masyarakat dan lingkungan.7

Pada intinya yang perlu diketahui, perintah istiqomah tidak berlaku

hanya untuk nabi, bahkan mencakup seluruh umatnya, hal itu sejalan

sebagaimana firman Allah SWT di bawah ini:

                               

             

Artinya: “Katakanlah bahwasanya aku hanyalah manusia seperti 

kamu,diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang

Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadaNya dan

mohonlah ampun kepada-Nya, dan kecelakan yang besarlah bagi orang-

orang yang musyrik”.(QS. Fussilat/ 41: 6)

                                                            
7 M. Quraisy Shihab, Tafsir al-Misbah, Volume VI (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h.351
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Rasulullah SAW bersabda:

َرُسوَل اِهللا، ُقْل ِلي ِفي َعْن ُسْفَیاَن ْبِن َعْبِد اِهللا الثََّقِفيِّ، َقاَل: ُقْلُت: َیا 
.َفاْسَتِقْم َقاَل: ُقْل: آَمْنُت ِباِهللا،. َغْیَرَك اْلِإْسَلاِم َقْوًلا َلا َأْسَأُل َعْنُھ َأَحًدا

)صحیح مسلم(

Artinya: Dari Sufyan bin ‘Abdillah Ats-Tsaqafi yang berkata : “Aku berkata, 

‘Ya Rasulullah! Katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang 

tidak aku tanyakan kepada orang selain engkau.’ Baginda menjawab, 

‘Katakanlah, ‘Aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla,’ kemudian 

istiqomahlah.”(Shahih Muslim)

Perkataan sahabat R.A, “Katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah

perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang selain engkau.” Maksudnya 

adalah ajarkanlah kepadaku suatu perkataan tentang pengertian Islam yang 

jelas bagi diriku sehingga aku tidak perlu lagi menanyakan tafsirnya kepada 

orang lain dan aku akan mengerjakannya. Kemudian Nabi SAW menjawab, 

“Katakanlah, ‘Aku beriman kepada Allah,’ kemudian istiqomahlah.” 

Sabda baginda SAW, “Katakanlah,” maksudnya, ucapkanlah dengan 

lisanmu serta iringi dengan pembenaran hatimu  “Aku beriman kepada Allah 

Azza wa Jalla,” bahwa Dialah Allah Azza wa Jalla, Ilah Yang Maha Esa yang 

wajib diibadahi oleh semua makhluk, yang disifati dengan sifat-sifat yang 

sempurna Yang Maha Tinggi, dan wajib disucikan dari sifat-sifat yang jelek. 

Apa saja yang dijadikan-Nya benar maka itulah yang benar dan apa saja yang 

dijadikan-Nya batil maka itu batil. “Kemudian Istiqomahlah,” yaitu 

istiqomahlah (konsistenlah) di atas konsekuensi perkataan tersebut; berupa 
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mencintai Allah Azza wa Jalla yang mendatangkan keridhaan dan kecintaan-

Nya serta menjauhkan diri dari kemurkaan-Nya dengan meninggalkan semua 

yang menyebabkan kemarahan-Nya.

Pada dua kalimat ini telah terpenuhi pengertian iman dan Islam secara 

utuh. Baginda SAW menyuruh orang tersebut untuk selalu memperbaharui 

imannya dengan ucapan lisan dan mengingat di dalam hati, serta menyuruh 

dia secara teguh melaksanakan amal-amal soleh dan menjauhi semua dosa. 

Hal ini, seseorang muslim tidak dikatakan istiqomah jika ia menyimpang 

walaupun hanya sebentar. Sejalan dengan firman Allah:

                              

                         

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah 

Allah", kemudian mereka tetap istiqomah. Maka tidak ada kekhawatiran 

terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita. Mereka Itulah 

penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya; sebagai Balasan atas 

apa yang telah mereka kerjakan.”(QS. al-Ahqaf/ 46 : 13-14)

Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya menyatakan pada ayat 

sebelumnya Allah menyebutkan tentang jalan-jalan orang-orang yang 

melakukan kebatilan, maka Allah menunjukkan pula jalan orang-orang yang 

benar dan balasan untuk mereka dalam ayat ini.
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Beliau menyatakankan bahwa orang-orang yang berkata Tuhan kami 

adalah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, kemudian mereka teguh dalam 

pernyataan mereka seperti itu, dan tidak mencampurinya dengan syirik dan

tidak melanggar perintah mahupun larangan Allah, maka tidak ada rasa takut 

pada mereka yang berupa kengerian pada hari Kiamat dengan segala 

peristiwanya yang mengerikan dan tidak pula bersedih hati atas apa yang 

mereka tinggalkan di belakang mereka sesudah kematian.8

Selanjutnya al-Maraghi menyebut balasan orang-orang yang benar 

yang mengatakan pernyataan seperti itu lalu bersikap teguh (istiqomah); 

mereka adalah penghuni surga yang bakal tinggal di sana buat selama-

lamanya sebagai pahala dari Allah untuk mereka yakni sebagai imbalan atas 

amal soleh yang telah mereka kerjakan di dunia.9

Maka dalam memahami makna istiqomah ini peneliti memilih salah 

satu tokoh kontemporer yang karyanya banyak dijadikan sandaran rujukan 

oleh para ulama. Tokoh tafsir yang dijadikan penelitian dalam skripsi ini 

adalah Musthafa al-Maraghi yang terkenal dengan kitab tafsirnya yaitu tafsir 

al-Maraghi. 

Beliau merupakan seorang penuntut ilmu bahkan seorang sosok ulama 

yang mengabdikan hampir seluruh waktu hidupnya demi kepentingan ilmu 

disamping mengajarkan ilmu, beliau membahagi waktunya untuk menulis 

sehingga terhasillah karya beliau yang disebut Tafsir al-Maraghi. Kitab Tafsir 

beliau ini adalah salah satu tafsir yang menafsirkan ayat-ayat 
                                                            

8Ahmad Musthafa al-Maraghi, Terjemah Tafsir al-Maraghi (Semarang: CV Tohaputra, 
1989), Cet 1, Juz 26, h. 23-24

9Ibid.
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al-Qur’an dengan corak Adab al-Ijtima’i sehingga sangat sesuai digunakan 

sebagai rujukan untuk memahami ayat yang berkaitan dengan istiqomah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti

merumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apakah ciri-ciri orang yang istiqomah menurut al-Maraghi?

2. Bagaimana pengaruh istiqomah dalam kehidupan manusia menurut 

al-Maraghi?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan dengan rumusan masalah di

atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui ciri-ciri orang yang istiqomah menurut al-Maraghi.

2. Untuk mengetahui pengaruh istiqomah dalam kehidupan manusia menurut 

al-Maraghi.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Untuk menambah wawasan khazanah keilmuan khususnya bagi peneliti

dan umumnya bagi yang membaca skripsi tentang penafsiran yang terkait 

dengan ini.

2. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teologi Islam, pada Fakultas 

Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung.
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G. Tinjauan Pustaka

Sejauh tinjauan penulis, belum ada karya ilmiah yang serupa dengan 

judul skripsi ini. Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan

yang membahas permasalahan yang sama dari  seseorang baik dalam 

bentuk buku, ataupun dalam bentuk tulisan yang lain. Maka peneliti akan 

memaparkan beberapa karya ilmiah yang menjelaskan tentang istiqomah 

antaranya: 

1. Buku karya Yazid Bin Abdul Qadir Jawas dengan judul “Istiqamah: 

Konsekuen & Konsisten Menetapi Jalan Ketaatan” dalam bahasan 

buku ini fokus kajiannya tentang istiqamah dan kiat-kiat agar seorang 

muslim dapat istiqomah serta bagaimana ia dapat konsekuen, konsisten 

dan kontinyu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah.10

2. Maisaroh, dengan judul Istiqamah Dalam al-Quran Dan 

Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental, mahasiswi Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta, Fakultas Ushuluddin pada 

tahun 1431 H/ 2010 M. Bedanya ia membahas atau meneliti tentang 

implikasi istiqomah dalam kehidupan manusia serta pengaruhnya 

terhadap kesehatan mental.11

3. Arif Stiyo Budi, dengan judul Dinamika Psikologis Istiqomah Pada

Santri Hamilil Qur’an Pondok Pesantren Tebuireng, mahasiswa

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas 

                                                            
10Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, Istiqamah: Konsekuen & Konsisten Menetapi Jalan 

Ketaatan, (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2014), Cet ke-1.
11Maisaroh, Istiqamah Dalam al-Quran Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental,

(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogjakarta, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir 
Hadis,2010).
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Psikologi pada tahun 1435H/ 2014 M. Bedanya dalam penelitiannya 

ia mengfokuskan pada makna istiqomah bagi santri Hamilil Quran 

serta faktor-faktor dan dampak istiqomah pada santri Hamilil Qur’an 

Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebuireng Jombang.12

Adapun persamaan karya ilmiah peneliti dan penelitian yang 

sebelumnya yaitu pada variabel bebasnya dengan judul “Istiqomah Dalam 

al-Qur’an (Perspektif Tafsir al-Maraghi)” yang sama-sama membahas 

tentang istiqomah. Sedangkan letak perbedaannya pada variabel terikat 

karya ilmiah peneliti ini adalah tentang ciri-ciri orang yang istiqomah dan 

pengaruh istiqomah dalam kehidupan manusia menggunakan penafsiran 

Ahmad Musthafa al-Maraghi. Adapun peneliti memfokus kajian mengenai 

tema ini dalam memahami makna dan penafsiran ayat-ayat istiqomah dalam 

al-Qur’an menurut pandangan salah satu tokoh tafsir kontemporer yaitu 

Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam kitab tafsirnya Tafsir al-Maraghi.

H. Metode Penelitian

Untuk mempermudah mencapai sasaran yang tepat sesuai dengan tujuan 

penelitian, penggunaan dan pemilihan metode penelitian memiliki peran yang 

sangat penting. Oleh karena itu peneliti akan menggunakan beberapa metode 

untuk mengumpulkan data dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

                                                            
12 Arif Stiyo Budi, Dinamika Psikologis Istiqomah Pada Santri Hamilil Qur’an Pondok 

Pesantren Tebuireng, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas 
Psikologi, 2014).
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a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk 

penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam 

material yang terdapat diruangan perpustakaan, misalnya berupa buku-

buku, majalah-majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-

dokumen dan lain-lain.13

Untuk memperoleh data ini, penulis mengkaji literatur-literatur dari 

perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini dengan cara 

melakukan langkah-langkah identifikasi melalui pembacaan, 

pengumpulan, pengolahan dan pengkajian terhadap data-data yang telah 

ada terkait masalah istiqomah dalam al-Qur’an, baik berupa data primer 

ataupun data sekunder, secara akurat dan faktual.14

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sebuah penelitian setelah 

memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, obyek, gejala, kebiasaan, 

perilaku tertentu kemudian dianalisis secara lebih tajam.15 Penelitian ini 

berusaha memaparkan dengan cara mendialogkan data yang ada sehingga 

membuahkan hasil penelitian yang dapat mendeskripsikan secara 

komprehensif, sistematis dan obyektif tentang permasalahan seputar tema 

judul skripsi ini.

                                                            
13 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung : Mandar Maju, 1996), 

Cet. Ke-7, h. 33
14Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986), 

Jilid I, h. 3
15 Kartini Kartono, Ibid., h. 33
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2. Sumber Data

Pada hal ini peneliti menggunakan dua sumber data penelitian, 

yaitu: Sumber data primer dan sekunder.16

a. Sumber data primer:  Sumber utama yang dijadikan referensi 

dalam penulisan yang diperoleh secara langsung dari sumber 

aslinya yaitu Tafsir al-Maraghi.

b. Sumber data sekunder: Data yang diperoleh dari literatur-literatur 

lain, berupa buku-buku, kitab-kitab tafsir lainnya, hasil penelitian 

dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah istiqomah dalam 

al-Qur’an guna memperkaya dan melengkapi sumber data primer.

Data sekunder berdasarkan hal ini yaitu:

1. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Madarijus Salikin: Pendakian 

Menuju Allah.

2. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Manajemen Qalbu: Senjata

Melumpuhkan Syetan.

3. Imam al-Nawawi, Riyadh al-Sholihin.

4. Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijiri, Mausu’ah Fiqh 

al-Qulub.

3. Metode Penelitian

Obyek utama penelitian ini adalah kitab suci al-Qur’an, untuk 

memahami ayat-ayat Al-Qur’an digunakan penafsiran. Dalam kajian tafsir 

terdapat 4 metode, yaitu metode al-Tahlili (analisis), al-Ijmali (global), 

                                                            
16Ahmad Anwar, Prinsip-Prinsip Metodologi Research (Yogyakarta: Sumbangsih, 1974), 

h. 2
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al-Muqaran (komparatif) dan al-Maudhu’i ( tematik).17 Metode tafsir yang 

paling tepat dan proposional menurut penulis adalah dengan mengunakan 

metode tafsir Al-Maudhu’i,18 supaya penelitian ini dapat menggambarkan 

obyek penelitian secara sistematis dan komprehensif benar secara praktis. 

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun pada penulisan ini, penulis menggunakan metode kajian 

pustaka dengan langkah-langkah penelitian tafsir al-Maudhui’i menurut 

Abu Hayy al-Farmawi yang dikutip dari buku Pengantar Ilmu Tafsir karya 

Rahmat Syafi’i adalah seperti berikut:

a. Menetapkan pokok masalah yang akan dibahas (topik).

b. Menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan masalah 

istiqomah dengan menggunakan al-Mu’jam al-Mufahras li 

al-Fazh al-Qur’an al-Karim karya Muhammad Fu’ad ‘Abd 

al-Baqi19 sebagai alat untuk memudahkan seorang peneliti

memudahkan melacak ayat-ayat tersebut, serta merujuk al-Qur’an 

Terjemahnya, untuk melihat terjemahan ayat tersebut. 

c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa 

turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya 

ayat.

                                                            
17Rosihon Anwar, Ilmu Tafsir (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), Cet. 1, h. 185-187
18Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir (Jakarta: AMZAH, 2014), Cet. 1, h. 123. 

al-Maudhu’i berarti: judul, tema, topik. Tafsir al-Maudhu’i artinya tafsir tematik yaitu mengumpul 
ayat-ayat yang terdapat dalam surat-surat al-Qur’an yang berhubungan dengan satu tema
tersendiri, baik secara lafadznya atau hukum-hukumnya dan menafsirkannya sesuai dengan tujuan 
al-Qur’an.

19Kitab al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur’an al-Karim adalah salah satu kamus 
al-Qur’an yang sering digunakan oleh para peneliti untuk memudahkan mencari dan mengingat 
ayat-ayat al-Qur’an yang dicari.
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d. Mengetahui munasabah ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-

masing.

e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna dan utuh 

(outline).

f. Melengkapi pembahasan dengan mencantumkan hadits-hadits yang 

relevan dengan pokok bahasan jika diperlukan dan ditemukan bila 

dipandang perlu sehingga pembahasan menjadi semakin jelas dan 

sempurna.

g. Mempelajari ayat-ayat yang terkait tema istiqomah dalam 

al-Qur’an secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat yang 

mempunyai pengertian yang sama atau mengompromikan antara 

ayat yang ‘am (umum) dan yang khas (khusus).20

5. Analisis dan Kesimpulan

a. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan 

data secara sistematis guna mempermudah peneliti dalam meningkatkan 

pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti. Pokok analisa data dalam 

penelitian ini yakni menginventarisasi teks berupa ayat-ayat al-Qur’an 

yang berkenaan dengan istiqomah, membahas dan mengkaji teks tersebut 

dengan mempertimbang latar belakang historis turun ayat, melihat hadits-

hadits yang berkaitan, seterusnya diinterpretasikan secara objektif lalu 

dituangkan secara deskriptif.

                                                            
20Rahmat Syafi’i, “Pengantar Ilmu Tafsir” (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 297-298, 

mengutip Abd al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’i (Bandung: Pustaka Setia, 2002).
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b. Kesimpulan

Proses penyimpulan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan 

kerangka berfikir deduktif yaitu kesimpulan yang berangkat dari fakta-

fakta yang bersifat umum kepada yang khusus atau mendetail dengan

mengarah kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan.21 Dalam hal 

ini, peneliti menyimpulkan penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi 

terhadap ayat-ayat istiqomah dalam kitab tafsirnya yang kemudian 

dijadikan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian.

                                                            
21Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1994), h. 141



BAB II

MAKNA DAN CIRI  TENTANG ISTIQOMAH

A. Pengertian Istiqomah

Istiqomah merupakan suatu istilah bahasa Arab yang tidak asing lagi

diungkapkan oleh masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Secara 

bahasa istiqomah berarti lurus (al-I’tidāl).22 Dalam kajian ilmu sorof, 

istiqomah adalah bentuk isim masdar dari fi’il madi istaqoma yang kata 

dasarnya adalah qama. Maka, istaqoma merupakan fiil madi dari wazan yang 

berjenis fi’il tsulasi mazid dan mendapat tambahan tiga huruf (hamzah wasol, 

sin dan ta). Kata qama merupakan kata dasar dan memiliki arti berdiri tegak 

lurus.23 Adapun istilah istiqomah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

bermaksud sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen.24

Istilah tersebut dalam kamus bahasa Inggris merupakan kata sifat yang 

berarti not changing yakni tidak berubah, senantiasa berperilaku sama

terutama dalam hal positif.25 Sedangkan dalam kamus Arab-Indonesia,

istiqomah diterjemahkan dengan kelurusan dan keadilan.26 Adapun dalam 

Ensiklopedi Islam Indonesia, istiqomah bermaksud taat asas, selalu setia dan 

taat kepada asas atau suatu keyakinan.27

                                                            
22 Ibnu Manzur, Lisan al-Arab (Kaherah: Dar al-Ma’arif, 1119), h. 3782
23 Ahmad Warson Munawwir, Op.Cit. h. 1173-1175
24 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang: Widya 

Karya, 2011), h. 193
25 Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (China: Cambridge University Pres, 2008), 

h. 297
26Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pondok 

Pesantren Krapyak), h. 1476
27Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Islam Indonesia (Jakarta: 

Djambatan, 1982), h. 461
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Sedangkan istiqomah diistilahkan dalam al-Qur’an sebagaimana 

firman Allah pada surat Fusshilat/41: 30, Hud/11: 112 dan Fusshilat/41: 6 :28

                        

                      

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan Kami ialah 
Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat 
akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan 
janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang 
telah dijanjikan Allah kepadamu”.(QS. Fusshilat/41:30)

                          

Artinya: “Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana 
diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu 
dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa 
yang kamu kerjakan”. (QS. Hud/11: 112)

                             

             

Artinya: “Katakanlah: Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti 
kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang 
Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang Lurus menuju kepadanya dan 
mohonlah ampun kepadanya. dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang 
yang mempersekutukan-Nya”. (QS. Fusshilat/41: 6)

Secara terminologi istiqomah adalah lurus dan benar dalam niat, 

perkataan dan perbuatan yang mencakup seluruh agama yaitu menghadap 

Allah dengan sebenar-benar jujur dan memenuhi janji serta

                                                            
28 Al-Raghib al-Asfahani, Mu’jam Mufradat al-Fadz al-Qur’an, (Beirut: Dar Kutub 

al-Islamiyyah, 2004), h. 692



20

diimplementasikan hanya karena Allah, di jalan Allah dan atas perintah 

Allah.29

Istiqomah jika ditelusuri dari perkataan para Shahabat dan lainnya 

antaranya Abu Bakar al-Shiddiq, orang yang paling lurus dan jujur serta yang 

paling istiqomah pernah ditanya berkenaan istiqomah. Maka beliau 

menjawab, “Janganlah engkau menyekutukan sesuatu pun dengan Allah”. 

Maksudnya, istiqomah adalah berada dalam tauhid yang murni.30

Umar bin al-Khattab juga menyatakan bahwa istiqomah artinya 

“Engkau teguh hati pada perintah dan larangan dan tidak menyimpang seperti

jalannya rubah”. Demikian juga sebagaimana yang dikatakan oleh Utsman 

bin Affan istiqomah artinya “Amal yang ikhlas karena Allah”. Adapun Ali 

bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas menyatakan istiqomah artinya 

“Melaksanakan kewajiban-kewajiban”.31

Sedangkan Mujahid berkata, “Istiqomah artinya teguh hati pada 

syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah hingga bertemu Allah”. Syaikhul 

Islam Ibnu Taimiyah berkata “Istiqomah artinya teguh hati untuk mencintai 

dan beribadah kepada-Nya, tidak menoleh dari-Nya ke kiri atau ke kanan”.32

Adapun Imam al-Nawawi berpandangan sebagaimana para Ulama 

                                                            
29Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Madarijus Salikin: Pendakian Menuju Allah (Jakarta: 

Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 228
30 Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Op.Cit. h. 227
31 Ibid.
32 Ibid.
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menafsirkan maksud istiqomah dengan ‘Luzūmu Tho’ah’ artinya tetap 

konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah. 33

Berdasarkan beberapa pandangan yang dinyatakan, kesimpulan dapat 

dirumuskan bahwa istiqomah merupakan suatu sikap konsisten dan 

konsekuen terhadap suatu keyakinan yakni Islam dan diimplementasikan

segala perintah kewajiban dan perintah larangan, ikhlas hanya karena Allah

baik secara zahir dan batin sampai ajal menjemput.

B. Keutamaan Istiqomah

Istiqomah adalah karamah wali yang paling besar, seperti yang 

tercatat dalam kata-kata Ibnu Taimiyah, “Sebesar-besar karamah adalah 

melazimi istiqomah. Bahkan Istiqomah, itulah semulia-mulia karamah.34

Al-Qur’an sendiri telah menyatakan keutamaan-utamaan istiqomah dalam 

berbagai ayat antaranya:35

a. Istiqomah adalah jalan kebahagian, firman Allah :

                         

                           

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan Kami 
ialah Allah", kemudian mereka tetap istiqomah. Maka tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita.
Mereka Itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya; 
sebagai Balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.”(QS al-Ahqaf : 13 
14)

                                                            
33 Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Syarah Riyadh al-Shalihin, (Riyad: Dar 

al-Wathan, 1426 H), h. 537
34 Dzul Khairi Mohd Noor, Bimbingan Para Solihin (Selangor: Grup Buku Karangkraf 

Sdn Bhd, 2016), h. 184
35 Muhammad Nasruddin ‘Uwaidah,  Fashlu al-Khitob Fi Az-Zuhd Wa al-Raqaiq Wa 

al-Adab (t.t: Ash-Shamela, 2011), Juz 5, h. 58
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b. Ahli istiqomah dijamin menjadi penghuni surga, Firman Allah :

                        

                      

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan Kami 
ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka 
Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: “Janganlah 
kamu takut dan janganlah merasa sedih” dan gembirakanlah mereka 
dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.”( QS Fusshilat : 30)

c. Istiqomah sebagai sebab luasnya rezeki, firman Allah :

                     

Artinya: “Dan bahwasanya sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas 
jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada 
mereka air yang segar (rezeki yang banyak).”(QS al-Jin : 16)

d. Istiqomah sebagai medium keampunan Allah, firman Allah :

                   

Artinya: “...Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan 
mohonlah ampun kepada-Nya.”(QS Fushshilat : 6)

e. Istiqomah sebagai medium terkabulnya doa, firman Allah :

         ...    

Artinya: “AlIah berfirman: “Sesungguhnya telah diperkenankan 
permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan 
yang lurus...”.(QS Yunus : 89)
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C. Bentuk-Bentuk Istiqomah

Dalam buku al-Wafi karya Dr. Musthafa Al-Bugha dijelaskan bahwa

istiqomah itu meliputi beberapa hal, yaitu:36

a. Istiqomah dalam niat atau dalam hati

Hati adalah anggota tubuh yang paling penting yang wajib dijaga dengan 

sunguh-sunguh oleh seorang hamba agar tetap istiqomah. Hal ini karena hati 

bagi segenap anggota tubuh laksana raja yang mengatur bala tentaranya, yang 

semua perbuatan berasal dari perintahnya, lalu ia gunakan sekehendaknya, 

sehingga semua berada di bawah kekuasaan dan perintahnya, dan 

daripadanya sebab istiqamah dan kesesatan, serta daripadanya pula niat 

termotivasi atau pudar.37

Istiqomah dalam dalam niat atau hati ini merupakan bagaimana 

individu tersebut dapat menjaga niat yang sudah tertanam sejak awal, 

sehingga ketika individu tersebut mengalami suatu ujian dalam proses 

beristiqomah, maka individu tersebut akan kuat dalam berpegang teguh pada 

niat yang sudah tertanam dalam hatinya. Maka, karena itu semualah sehingga 

nabi SAW bersabda:

َأَال َوِإنَّ ِفى اْلَجَسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اْلَجَسُد ُكلُُّھ ، َوِإَذا 
َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد ُكلُُّھ َأَال َوِھَى اْلَقْلُب

“Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging, jika ia 

baik maka baiklah seluruh tubuh jika ia rusak, maka rusak pula seluruh 

tubuh. Ketahuilah bahwa ia adalah hati ”.(HR. al-Bukhari dan Muslim).38

                                                            
36 Musthafa al-Bugha, al-Wafi (Jakarta: Hikmah, 2007), h. 236-237
37 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syetan (Jakarta: 

Darul Falah, 2005), h. XXXVI
38 Musthafa al-Bugha, Op.Cit. h. 236-237
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b. Istiqomah dengan lisan atau dengan ucapan

Anggota yang perlu di beri perhatian setelah hati adalah lisan. 

Istiqomah dengan lisan merupakan salah satu bentuk bagaimana individu

tersebut mampu beristiqomah secara lisan. Seseorang bisa istiqomah apabila 

lisannya istiqomah dalam berbuat ketaatan atau tidak berbicara hal-hal yang 

mendatangkan dosa dan murka Allah. Sebagaimana contoh, yaitu selalu

menjaga lisannya dari perkataan yang buruk atau kotor  bahkan kalimat-

kalimat yang bisa membatalkan keislaman seseorang.

Lisan adalah adalah pengungkap hati yang harus dipelihara sebaik-

baiknya hal ini sesuai sabda nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam 

Tirmidzi:

ُقْلُت َیا َرُسوَل اللَِّھ َما َأْخَوُف َما َتَخاُف َعَليَّ َفَأَخَذ ِبِلَساِن َنْفِسِھ
“Aku bertanya kepada, wahai Rasulullah, apa yang engkau khawatirkan 

padaku? lalu ia memegang lidahnya sendiri”.

Hadis lain yang menjelaskan pentingnya istiqomah lisan diriwayatkan 

oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad-nya dari Anas dari Rasulullah SAW :

َلا َیْسَتِقیُم ِإیَماُن َعْبٍد َحتَّى َیْسَتِقیَم َقْلُبُھ َوَلا َیْسَتِقیُم َقْلُبُھ َحتَّى َیْسَتِقیَم 
ِلَساُنُھ

“Tidak istiqomah iman seseorang sebelum hatinya istiqomah, dan hatinya 

tidak akan istiqomah sebelum lisannya istiqomah.”39

c. Istiqomah dengan perbuatan anggota tubuh.

Istiqomah ini merupakan bentuk istiqomah secara perilaku, yakni

bagaimana individu tersebut dapat melakukan suatu kebaikan untuk

                                                            
39 Ibid. h. 237
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mengembangkan potensi positif dirinya secara istiqomah. Hal-hal seperti 

melakukan sholat wajib berjamaah, membaca al-Qur’an setiap usai sholat 

wajib, rutin kuliah agama dan lain sebagainya mampu mengantarkan 

seseorang istiqomah dalam Tauhid. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh

‘Aisyah RA dari Rasulullah SAW bersabda,

َأَحبُّ اَألْعَماِل ِإَلى اللَِّھ َتَعاَلى َأْدَوُمَھا َوِإْن َقلَّ
“Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta’ala adalah amalan yang 

berterusan walaupun itu sedikit.” (HR. Muslim).40

Anggota tubuh laksana rakyat bagi hati sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya sudah pasti akan menurut perintah rajanya. Seandai sebaliknya 

yang berlaku, itu adalah tanda bagi kurangnya keimanan dan lunturnya 

istiqomah seseorang

Kesimpulannya, bahwa yang dimaksud dengan istiqomah dalam niat

atau dalam hati adalah senantiasa teguh dengan pendirian yaitu Tauhid dan 

kebenaran, istiqomah dangan lisan atau ucapan berarti senantiasa 

mengucapkan kalimat yang baik dan waspada dari kalimat yang membatalkan

keislaman, sedangkan istiqomah dengan perbuatan anggota tubuh maksudnya

adalah konsisten melakukan ibadah dan ketaatan-ketaatan yang dapat

menjadikan dirinya menjadi lebih baik dan dekat dengan Allah. Ketiga-tiga 

bentuk sinergi ini mampu menjadikan seseorang istiqomah dalam 

menjalankan Syariat Islam dan loyal terhadap Islam dari menyimpang jalan 

yang tidak diredhai Allah.

                                                            
40 Abu Zakariyya Yahya al-Nawawi, Syarh Shahih Muslim (Beirut: Dar Ihya Turath 

al-‘Arabi, t.t), h. 70
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D. Jalan Menuju Istiqomah

Menurut Dr. Danial Zainal Abidin, untuk cemerlang kita harus 

konsisten dengan segala kebaikan yang telah kita lakukan.41 Setiap muslim 

hendaknya bersikap istiqomah dalam segenap hal walaupun hal tersebut 

tidaklah mudah untuk diperoleh, karena setiap manusia yang hidup di dunia 

ini tidak ada yang tidak pernah mendapat cobaan. 42Apabila seseorang tidak

istiqomah secara utuh hendaklah melakukan semampunya yakni minimal 

berusaha untuk mendekatinya sesuai dengan kesanggupannya. 

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah, Nabi SAW 

bersabda:

َأَحبُّ اَألْعَماِل ِإَلى اللَِّھ َتَعاَلى َأْدَوُمَھا َوِإْن َقلَّ
“Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta’ala adalah amalan yang 

berterusan walaupun itu sedikit.”(HR. Muslim)43

Beristiqamah membutuhkan proses, tidak bisa instan. Karena itu ada 

tiga tingkatan menuju istiqomah yang harus dilalui oleh setiap Muslim, 

yaitu:44

a. Al-Taqwim atau Ta’dibun Nafs.

Artinya, pada tahap ini seorang Muslim mengevaluasi diri sejauh 

mana dia telah mampu menjadi Muslim yang taat kepada Allah dan 

                                                            
41 Danial Zainal Abidin, al-Quran For Life Excellence (Jakarta: Hikmah, 2008), h. 212
42 Muhbib Abdul Wahab, Selalu Ada Jawaban (Jakarta: Qultum Media, 2013), h. 145
43 Abu Zakariyya Yahya al-Nawawi, Op.Cit. h. 70
44 Muhbib Abdul Wahab, Op.Cit. h. 145-147
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Rasul-Nya, sekaligus menyadarkan dirinya akan kebenaran Islam yang 

diyakininya. Evaluasi diri diharapkan mampu melahirkan sikap edukatif 

(mendidik) terhadap diri sendiri untuk selalu melakukan perubahan dan 

perbaikan kualitas hidup dan ibadahnya hingga husnul khatimah.

b. Al-Iqomah dan Tahdzibul Qulub

Artinya, pada tahap ini seorang Muslim melaksanakan ajaran 

dengan konsisten dan mendidik hati, menjadikan hati lebih sadar dan 

berhias diri dengan akhlak mulia agar semakin terkendali dengan 

mengubah akhlak menjadi lebh baik dari sebelumnya. Caranya adalah 

dengan menghindari hal-hal yang dilarang (haram) dan yang syubhat 

(meragukan)

c. Taqribul Asrar (mendekati rahasia dan hikmah Syariat Allah SWT)

Pada tingkat ini, seorang Muslim tidak hanya melaksanakan ibadah 

sebatas kewajiban atau memenuhi tuntutan agama, melainkan berusaha 

memaknai kewajiban sebagai pelajaran dan pesan moral yang 

membuahkan akhlak mulia. Sholat, misalnya, harus membuahkan

kepribadian yang anti kemaksiatan dan kemungkaran.

Oleh karena itu, semua ibadah baik ritual maupun sosial, perlu 

diorientasikan kepada pendidikan istiqomah agar dapat membentuk 

kepribadian muslim yang utuh dan bebas dari cacat moral. Boleh jadi, 

dekadensi moral bangsa seperti korupsi, kriminalitas dan bahkan isu murtad 

disebabkan belum berfungsinya sikap istiqomah dalam diri umat Islam. 45

                                                            
45 Ibid. h. 146
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E. Tanda-Tanda Istiqomah

Menurut Dr. Muhbib Abdul Wahab, MA tolak ukur atau indikator 

apakah kita sudah bisa istiqomah atau belum, bisa diintropspeksi antaranya 

yaitu: 46

a. Muslim yang istiqomah selalu berkomitmen bahwa hanya Allah Tuhan 

yang harus disembah, dimintai pertolongan, dijadikan sebagai pelindung 

dan pemberi rahmat. Singkatnya, orang yang istiqomah selalu menyucikan 

diri dari kemungkinan-kemungkinan yang merusak kemurnian akidah atau 

tauhidnya.

b. Selalu teguh pendirian, terus-menerus beramal saleh, konsisten dalam 

menjalankan tugas dan tidak merasa sedih, khawatir dan takut kepada 

siapa pun kecuali kepada Allah.

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan:“Tuhan Kami ialah 

Allah”, kemudian mereka tetap istiqomah Maka tidak ada kekhawatiran 

terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita.”(QS al-Ahqaf: 13)

c. Berusaha untuk terus belajar, menuntut ilmu dan mendalami agama 

sehingga dapat mengamalkan ajaran agama dengan lebih yakin dan benar

berdasarkan ilmu yang dipelajari.

Dalam buku Dr. A. Ilyas Ismail, MA disebutkan juga bahwa indikasi 

istiqomah seseorang apabila dia konsisten dalam empat hal, yaitu:47

a. Konsisten dalam memegang teguh akidah tauhid.

                                                            
46 Muhbib Abdul Wahab, Op.Cit. h. 147
47 A. Ilyas Ismail, Pintu-pintu Kebaikan (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 155
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b. Konsisten dalam menjalankan perintah (al-Awamir) maupun berupa

menjauhi larangan (an-Nawahi).

b. Konsisten dalam bekerja dan berkarya dengan tulus dan ikhlas karena

Allah.

c. Konsisten dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan baik dalam 

waktu lapang maupun dalam waktu susah.

Dari indikasi-indikasi istiqomah seseorang maka jelas bahwa dengan 

sikap istiqomah berarti istiqomah itu berkaitan dengan hal-hal aqidah, ibadah 

dan amaliah yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap muslim, karena 

dengan istiqomah tersebut akan terhasil hubungan yang baik antara manusia 

dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain serta manusia dengan alam 

sekitarnya sehingga akan terwujud ketentraman, kemakmuran dan

kebahagiaan dalam hidup.

F. Hambatan Istiqomah

Berdasarkan hadits dari Anas dari Rasul SAW “Tidak istiqomah iman 

seseorang sebelum hatinya istiqomah…” menunjukkan hati sebagai pemicu 

bentuk-bentuk istiqomah yang seterusnya.48 Namun kebersihan hati tidak 

akan sempurna secara mutlak sebelum menghadapi empat kendala yang bisa 

menghambat istiqomah seorang muslim yaitu :49

1. Hawa nafsu yang merusak kedekatan dengan Allah

2. Syirik yang menggoyahkan tauhid

                                                            
48 Musthafa al-Bugha, Op.Cit. h. 237
49 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Terapi Penyakit Hati (Jakarta:Qisthi Press, 2005), h. 183
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3. Bid’ah yang bertentangan dengan sunnah

4. Syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah.

5. Kealpaan yang menghilangkan zikir.



BAB III

TAFSIR AL-MARAGHI DAN AYAT TENTANG ISTIQOMAH

A. Biografi Ahmad Musthafa Al-Maraghi

1. Latar Belakang Pengarang Tafsir Al-Maraghi

Nama lengkap al-Maraghi adalah Ahmad Musthafa Ibn 

Muhammad Ibn Abd Mun’im al-Qadhi al-Maraghi (setelah ini disebut 

al-Maraghi). Beliau lahir pada tahun 1298 H/ 1881 M di kota al-Maraghi, 

Mesir.49 Sebutan al-Maraghi yang terdapat pada nama Ahmad Musthafa

al-Maraghi bukanlah dikaitkan dengan keturunan, melainkan dihubungkan 

dengan nama daerah atau kota, yaitu kota Al-Maraghah. 50

al-Maraghi berasal dari kalangan ulama yang taat dan cinta akan 

agama. Hal tersebut dibuktikan dengan melihat kedelapan saudaranya, 

yang lima orang di antaranya memiliki keahlian yang cemerlang di bidang 

agama, antaranya:51

a. Syeikh Muhammad Mustafa al-Maraghi pernah menjadi Rektor

al-Azhar dua periode; tahun 1928-1930 dan 1935-1945.

b. Syeikh Ahmad Mustafa al-Maraghi, pengarang Tafsir al-Maraghi

c. Syeikh Abdul-‘Aziz al-Maraghi, Dekan Fakultas Ushuluddin 

Universitas al-Azhar dan Imam Raja Faruq.

                                                            
49Mani' Abdul Halim Mahmud, Manahij al-Mufassirin, (Kaherah: Dar al-Kutub al-Misri, 

2000),  h. 339
50Dewan Redaksi IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, ( Jakarta :

Djambatan, 1992 ), h. 617
51Abdul Jalal HA, Tafsir al-Maragi dan Tafsir al-Nur Sebuah Studi Perbandingan, 

(Yogyakarta:IAIN Sunan Kalijaga, 1985), h. 110 dikutip oleh Hasan Zaini, Tafsir Ayat-ayat 
Kalam Tafsir al-Maraghi, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1997), h. 15.
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d. Syeikh Abdullah Mustafa al-Maraghi, Inspektur Umum pada 

Universitas al-Azhar dan pengarang buku al-Fath al-Mubin fi 

Thabaqat al-Ushuliyin.

e. Syeikh Abdul Wafa Mustafa al-Maraghi, Sekretaris Badan 

Penelitian dan Pengembangan Universitas al-Azhar.

Di samping itu, al-Maraghi melahirkan generasi yang cinta  akan

agama. Hal ini dibuktikan dengan adanya empat orang puteranya yang 

menjadi hakim, yaitu:52

a. M. Aziz Ahmad al-Maraghi, Hakim di Kairo.

b. A. Hamid al-Maraghi, hakim dan Penasehat Menteri Kehakiman di 

Kairo

c. Asim Ahmad al-Maraghi, Hakim di Kuwait dan Pengadilan Tinggi 

di Kairo

d. Ahmad Midhat al-Maraghi, Hakim di Pengadilan Tinggi Kairo dan 

Wakil Menteri Kehakiman di Kairo.

Al-Maraghi sebenarnya sudah bisa menghafal seluruh ayat-ayat 

al-Qur’an sebelum mencapai umur 13 tahun setelah beberapa waktu 

belajar al-Qur’an di tempat kelahirannya. Setelah menamatkan pendidikan 

di tingkat menengah, al-Maraghi berhijrah ke Kairo untuk menuntut ilmu

di Universitas al-Azhar.53 Fokus perhatian untuk menjadi seorang mufassir 

pun nampak kian jelas disini. Di samping menempuh pendidikan formal di 

                                                            
52Ibid. h. 16
53Mani’ Abdul Halim Mahmud, Op.Cit. h. 339
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Universitas al-Azhar, pada waktu yang sama, al-Maraghi juga 

menyambung pelajarannya ke Perguruan Tinggi Darul Ulum di Kairo. Di 

sini beliau mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan agama, seperti 

Bahasa Arab, Balaghah, Tafsir, Ilmu al-Qur’an, Hadis, Ilmu Hadis, Fikih, 

Ushul Fikih, Akhlak, Ilmu Falak dan sebagainya dengan lebih mendalam 

lagi.54

Keperibadian beliau sedikit sebanyak dipengaruhi oleh Syeikh 

Muhammad Abduh karena beliau sering melazimi pengajian gurunya ini.55

Bahkan antara lain guru-guru beliau semasa menuntut di al-Azhar dan di 

Darul Ulum adalah Syeikh Muhammad Bukhit al-Mut’iy dan Syeikh 

Muhammad Rifa’i al-Fayumi.56

Berkat kepintaran dan kealimannya, beliau langsung diangkat 

sebagai pengajar di Perguruan Tinggi Darul Ulum dalam mata pelajaran  

Syariah Islamiyah setelah selesai studinya. Beberapa tahun kemudian, 

beliau juga menjadi Guru Besar pada Fakultas  Gurdun di Khurtham 

Sudan, khusus di bidang Bahasa Arab dan Syariah Islamiyah.57Di Sudan, 

selain sibuk mengajar, al-Maraghi juga giat mengarang buku-buku ilmiah.

Namun demikian, dari sekian banyak karyanya, yang paling menonjol 

adalah karya tafsirnya yang dikenal dengan Tafsir al-Maraghi, yang terdiri 

dari 10 jilid. Karya ini menjadi monumental sehingga masyhur di dunia 

Islam.

                                                            
54 Dewan Redaksi IAIN Syarif Hidayatullah, Ibid. h. 618
55Mani’ Abdul Halim Mahmud, Op.Cit.  h. 339
56Muhammad Ali Iyazi, al-Mufassirun Hayatuhum Wa Manhajuhum, (Teheran: Wizarat 

al-Tsaqafah Al-Irsyad al-Islamiyyah, 1313), h. 358
57 Dewan Redaksi IAIN Syarif Hidayatullah, Ibid. h. 618
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Pada masa selanjutnya al-Maraghi semakin mapan, baik sebagai

birokrat maupun sebagai intelektual muslim. Beliau pernah menjabat

sebagai Qadhi di Sudan hingga 1919, kemudian beliau diangkat sebagai

ketua tinggi Mahkamah Syari’ah pada tahun 1920. Pada tahun 1928,

beliau diangkat menjadi Rektor Universitas al-Azhar sebanyak dua kali,

yaitu pertama pada bulan Mei 1928, dan keduanya bulan April 1935.58

Sewaktu memimpin al-Azhar beliau berusaha untuk melanjutkan

usaha gurunya untuk melakukan pembaharuan terutama dalam mengubah

pola pikir umat Islam yang ketika itu menjadi umat yang terbaik dan

bersikap terbuka dalam masalah pendidikan. Namun, apa yang telah

direncanakan itu mendapat tantangan yang amat kuat terutama oleh pihak

tradisional. Beliau akhirnya meletakkan jabatan tersebut.59 Al-Maraghi

wafat pada tahun 1952 (1371 H ) merupakan pencetus ratusan bahkan 

ribuan ulama dan sarjana serta cendikiawan muslim yang sangat 

dibanggakan oleh berbagai lembaga pendidikan diberbagai penjuru dunia, 

khususnya di Indonesia.60

2. Karya- Karya Al-Maraghi

Karya al-Maraghi yang masyhur adalah kitab tafsirnya yaitu Tafsir 

al-Quran al-Karim dan kemudian dinamakan dengan judul

“Tafsir al-Maraghi” yang dikarangnya dalam masa 7 tahun dan ditulisnya 

                                                            
58Mani’ Abdul Halim Mahmud, Op.Cit. h. 340
59Ibid. h. 340
60Dewan Redaksi IAIN Syarif Hidayatullah, Ibid. h. 618
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kitab ini ke dalam juz lengkap sebanyak 10 jilid pada tahun 1904 M.61

Kitab tafsir al-Maraghi tersebut selesai ditulisnya pada bulan Zulhijjah 

tahun 1365 H di Kota Helwan, Mesir.62Adapun karya-karya lain yang 

dikarang oleh al-Maraghi antaranya:63

a. Kitab al-Hisbat Fi Islam

b. Kitab al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh

c. Kitab al-Ulum al- Balaghah

d. Kitab Muqaddimah Tafsir

e. Kitab Buhuts Wa al-‘Ara’ Fi Funun al-Balaghah

f. Kitab al-Dinayat Wa al-Akhlak

g. Kitab Hidayah al-Thalib64

h. Kitab Tahbiz al-Tandih

i. Kitab Tarikh ‘Ulum al-Balaghah Wa Ta’rif Bi Rijaliha

j. Kitab Mursyid al-Tullab

k. Kitab al-Muzasif al-Adab al-Arabi

B. Karakteristik Kitab Tafsir Al-Maraghi

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Maraghi

Tafsir al-Maraghi merupakan salah satu kitab tafsir yang terbaik di 

abad modern. Penulisannya secara jelas dapat dilihat di dalam muqadimah 

                                                            
61Dewan Redaksi IAIN Syarif Hidayatullah, Ibid. h. 618
62Ibid.
63Muhammad Ali Iyazi,Op.Cit. h. 358
64Kafrawi Ridwan, et.al (ed), Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve 

Jakarta. 1994), Cet. Ke-3, h. 166
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tafsirnya, bahwa dalam penulisannya dilatarbelakangi oleh dua faktor , 

yaitu:

a. Faktor Internal

Pada muqaddimah tafsir beliau menyatakan telah mempunyai cita-

cita untuk menjadi obor pengetahuan Islam terutama di bidang ilmu tafsir. 

Beliau merasa berkewajiban mengembangkan ilmu yang sudah beliau 

pelajari. Oleh itu, al-Maraghi yang sudah berkecimpung dalam bidang

Bahasa Arab selama lebih dari setengah abad baik belajar maupun 

mengajar merasa terpanggil untuk menyusun kitab tafsir dengan metode 

penulisan yang sistematis, bahasa yang ringkas dan efektif, serta mudah 

untuk dipahami.65

b. Faktor Eksternal

Al-Maraghi banyak mendapatkan pertanyaan dari masyarakat yang 

berkisar dalam masalah tafsir. Secara tidak langsung, disini bisa diketahui 

bahwa beliau adalah sosok yang sangat dekat dengan masyarakatnya. 

Disamping itu, kehadiran kitab tafsir tersebut sangat bermanfaat bagi 

masyarakat, karena telah mengungkapkan persoalan-persoalan agama dan 

macam-macam kesulitan yang tidak mudah dipahami. Namun, pada 

kenyataannya dari sekian banyak kitab-kitab tafsir telah banyak diserap

dengan istilah-istilah ilmu lain, seperti balaghah, nahwu, sharaf, fiqih, 

tauhid, dan ilmu-ilmu lainnya. Begitu juga sama halnya dengan kisah-

kisah yang bertentangan dengan fakta dan kebenaran bahkan berlawanan 

                                                            
65Ahmad Musthafa al-Maraghi, Op.Cit.Juz 1, h.2
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dengan akal. Dan semua itu menurut beliau merupakan hambatan bagi 

masyarakat (umat Islam) dalam memahami al-Qur’an secara benar.66

2. Metode Dan Corak PenulisanTafsir Al-Maraghi

Secara metodologi, telah kita ketahui bahwa metode penafsiran 

ayat–ayat al-Qur’an telah dibagi menjadi empat macam yaitu : metode 

al-Tahlili, metode al-Ijmali, metode al-Muqaran, dan metode 

al-Maudhu’i. Sedangkan metode yang digunakan dalam penulisan Tafsir 

al-Maraghi adalah metode al-Tahlili, karena pada mulanya, al-Maraghi

menempatkan ayat–ayat yang dianggap satu kelompok dan sistematikanya 

sebagai berikut :67

a. Menempatkan ayat–ayat diawal pembahasan.

Pada setiap pembahasan ini, dia mulai dengan satu, dua atau lebih 

ayat-ayat al-Qur’an, yang kemudian disusun sedemikian rupa sehingga 

memberikan pengertian yang menyatu.

b. Penjelasan kata-kata tafsir mufradat

Kemudian dia juga menyertakan penjelasan-penjelasan kata-kata 

secara bahasa jika memang terdapat kata-kata yang dianggap sulit untuk 

dipahami oleh para pembaca.

c. Pengertian ayat secara ijmali ( global )

Kemudian dia juga menyebutkan makna ayat-ayat secara ijmali

(global) dengan maksud memberikan pengertian ayat-ayat di atas secara 

                                                            
66Ibid. h. 1
67Ibid. h. 17-18
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global, sehingga sebelum memasuki pengertian tafsir yang menjadi topik 

utama para pembaca terlebih dahulu mengetahui ayat-ayatnya secara global.

d. Asbab al-Nuzul ( Sebab-sebab turunya ayat )

Selanjutnya, dia juga menyertakan bahasan asbab al-Nuzul jika 

terdapat riwayat sahih dari hadist yang menjadi pegangan dalam 

menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an                                                                                                                             

e. Mengesampingkan istilah-istilah yang bertentangan dengan ilmu 

pengetahuan.      

Di dalam tafsir ini, al-Maraghi sengaja mengesampingkan istilah-

istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan misalnya, ilmu sharaf, 

ilmu nahwu, ilmu balagah dan sebagainya, walaupun masuknya ilmu–ilmu 

tersebut dalam tafsir sudah terbiasa di kalangan mufassirin terdahulu. 

Menurutnya, masuknya ilmu–ilmu tersebut justru merupakan suatu 

penghambat bagi para pembaca di dalam mempelajari kitab-kitab tafsir.68

Corak yang dipakai dalam Tafsir al-Maraghi adalah corak al-Adab

al-Ijtima’i, sebagai berikut: diuraikan dengan bahasa yang indah dan 

menarik dengan berorentasi sastra kehidupan budaya dan kemasyarakatan. 

Sebagai suatu pelajaran bahwa al-Qur’an diturunkan sebagai petunjuk 

dalam kehidupan individu maupun masyarakat. 

Penafsiran dengan corak al-Adab al-Ijtima’i berusaha 

mengemukakan segi keindahan bahasa dan kemukjizatan al-Qur’an 

berusaha menjelaskan makna atau maksud dituju oleh al-Qur’an, berupaya 

mengungkapkan betapa al-Qur’an itu mengandung hukum-hukum alam 
                                                            

68Ibid.
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dan aturan-aturan kemasyarakatan, serta berupaya mempertemukan antara 

ajaran al-Qur’an, teori-teori ilmiah yang benar.69Tafsir al-Maraghi ini juga 

menggunakan bentuk bil ra’yi, disini dijelaskan bahwa suatu ayat itu 

uraiannya bersifat analisis dengan mengemukakan berbagai pendapat dan 

di dukung oleh fakta-fakta dan argumen yang diambil dari al-Qur’an.70

C. Penafsiran Ayat-Ayat Istiqomah Perspektif Al-Maraghi

Dalam penelitian ini, langkah awal yang digunakan oleh peneliti adalah 

menetapkan suatu tema tertentu yang akan dibahas, setelah menetapkan tema 

selanjutnya melakukan pencarian atau menghimpun ayat-ayat yang terkait 

dengan tema pembahasan. Untuk memudahkan  peneliti dalam pencarian ayat-

ayat yang terkait  dengan tema  istiqomah dalam al-Qur’an perspektif tafsir 

al-Maraghi maka hendaknya menggunakan metode praktis  yaitu  dengan 

mengunakan kamus al-Qur’an. Kamus yang digunakan adalah kamus 

al-Mu’jam al-Mufahras li Al-Fazh al-Qur’an al-Karim karya Muhammad 

Fu’ad ‘Abd al-Baqi.71

Langkah pencarian dilakukan dengan kata kunci istaqoma yang 

merupakan fiil madi dari wazan istiqomah yang berjenis fi’il tsulasi mazid.

Setelah beberapa ayat ditemukan selanjutnya dilakukan pengklasifikasian ayat-

ayat terkait istiqomah berdasarkan urutan masa turunnya beserta penafsirannya. 

Berdasarkan telaah peneliti dalam kamus ini, ditemukan beberapa ayat yang 

menjadi fokus peneliti dalam memahami tema pembahasan antaranya yaitu ; 
                                                            

69Ibid. h. 19
70Ibid.
71Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur’an 

al-Karim (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 735
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Surah Yunus: 89, Surah Hud: 112, Surah al-Syura : 15, Surah al-Ahqaf : 13, 

Surah Fusshilat : 6 dan 30, Surah al-Taubah : 7.72

1. Surah Yunus, ayat 89 (Makkiyah) :

                      

     

Artinya: “AlIah berfirman: Sesungguhnya telah diperkenankan
permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan 
yang Lurus dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang 
yang tidak Mengetahui”. (QS. Yunus/10: 89)

Munasabah ayat-ayat sebelumnya, Allah telah menerangkan 

kekejaman Firaun dan para pembesar kerajaannya, tentang takutnya Bani 

Israil terhadap penindasan mereka sehingga mereka tidak mau beriman 

kepada nabi Musa kecuali beberapa orang pemuda yang memenuhi seruan 

dakwah baginda. Kemudian, nabi Musa menyampaikan kabar gembira 

bahwa mereka akan memperoleh kemenangan dan kejayaan.73

Pada ayat ini, Allah menerangkan tentang doa nabi Musa terhadap 

kecelakaan Firaun dan kaumnya yang diaminkan oleh saudaranya yaitu

nabi Harun disamping menerangkan sebab mereka melakukan hal tersebut. 

Yaitu keingkaran mereka dikeranakan mendapatkan kenikmatan yang luas 

sehingga membuat mereka sombong lalu meninggalkan agama seolah-olah 

terbuang di belakang mereka.74

                                                            
72Andi Rosadisastra, Metode Tafsir Ayat-ayat Sains dan Sosial (Jakarta: Amzah, 2007), h. 

54-59
73Ahmad Musthafa al- Maraghi, Op.Cit. Juz 11, Cet ke-2 , h. 285
74Ibid. h. 285
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Menurut al-Maraghi, Allah berkata kepada Musa dan Harun, 
“Doamu berdua mengenai Firaun, para pembesar dan harta mereka telah 
diterima. Oleh karena itu, laksanakanlah perintah-Ku dan tetaplah kamu 
berdua menyeru kepada kebenaran sebagaimana biasa serta persiapkan 
bangsamu berdua untuk berjuang dengan tabah dan keluar dari Mesir. 
Janganlah kamu menempuh jalan orang-orang yang tidak mengetahui 
sunnah-Ku pada makhluk sehingga menghendaki agar urusan ini 
disegerakan sebelum saatnya atau ditangguhkan terjadi dari saatnya”.75

Disinilah Allah menceritakan akhir dari kisah tersebut,

dimakbulkan doa nabi Musa lalu Allah mengokohkan pendirian nabi Musa 

dan nabi Harun sekalipun mereka berdua dalam keadaan lemah sedang 

Firaun bersama kaumnya dalam keadaan kuat. Hal ini karena kerajaan 

Firaun pada waktu itu memang merupakan kerajaan yang terkuat di 

seluruh dunia.76

Al-Maraghi menyatakan dalam Taurat Kitab keluaran terdapat 

petunjuk bahwa doa nabi Musa itu dikabulkan Tuhan. Di sana disebutkan 

bahwa berbagai macam bencana turun di tanah Mesir, menyerang 

penduduknya. Lalu, Firaun membujuk nabi Musa pada setiap turunnya 

bencana itu supaya beliau berdoa kepada Tuhan agar bencana itu 

dihilangkan. Permintaan Firaun pun dikabulkan sehingga mereka beriman 

kepadanya. Namun, apabila bencana itu telah hilang maka Tuhan membuat 

hati Firaun tetap keras sehingga dia tetap kafir.77

                                                            
75Ahmad Musthafa al- Maraghi, Op.Cit. Juz 11, Cet ke-2, h. 288
76Ibid. h. 290
77Ibid.
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2. Surah Hud, ayat 112 (Makkiyah) :

                       

    

Artinya: “Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana 
diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu 
dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat 
apa yang kamu kerjakan”. (QS. Hud/11: 112)

Munasabah ayat-ayat sebelumnya, Allah telah menerangkan

perihal orang-orang yang berselisih mengenai tauhid dan kenabian serta 

menerangkan perkara terkait janji atau ancaman yang ditujukan kepada 

kaum nabi Musa yang telah didatangi Taurat dan sikap mereka ini serupa 

dengan orang-orang musyrik Makkah.78

Pada ayat ini maka Allah memerintahkan Rasul SAW dan orang 

yang bertaubat bersamanya agar tetap istiqomah dan jangan melanggar apa 

yang telah digariskan oleh agama, yaitu kata-kata yang mempunyai arti 

yang luas mencakup apa saja yang berkaitan dengan ilmu, amal dan akhlak 

yang mulia.79

Menurut al-Maraghi, tempuhlah olehmu jalan lurus yang tidak 
bengkok dan tetaplah kamu kepada-Nya. Begitu pula hendaknya berlaku 
lurus orang yang bertaubat dari kemusyrikan dan beriman bersamamu, dan 
janganlah kalian menyeleweng dari apa yang telah digariskan untukmu 
dengan melanggar batas-batas-Nya, karena berlaku keterlaluan dalam 
beragama, karena hal itu sama artinya dengan mengurangi masing-masing 
dari keduanya dan merupakan penyelewengan dari jalan yang lurus.80

Al-Maraghi juga menyatakan pada ayat ini kewajiban mengikuti 

nas dalam segala perkara keagamaan, baik dalam soal aqidah atau ibadah-
                                                            

78Ahmad Musthafa al- Maraghi, Op.Cit. Juz 12, h. 173
79Ibid. h. 176
80Ibid. h. 176-177
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ibadah dan menghindari pendapat akal atau taqlid yang tidak benar dalam 

perkara agama.81 Hal ini jika sebaliknya maka menyelewenglah setiap 

insan sebagaimana firman Allah:

                     

    

Artinya: “Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan 
mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga 
dengan apa yang ada pada golongan mereka”.(QS. al-Rum/30: 32)

Andai kata mereka menempuh jalan yang pernah di tempuh oleh 

angkatan terdahulu yakni para sahabat dan para tabi’in, niscaya mereka 

terhindar dari sebab-sebab perselisihan dan perpecahan mengenai agama 

yang diancam oleh Allah dengan azab yang besar.

Maka, seharusnya berpegang teguh kepada Kitab Allah 

(al-Qur’an) dan tafsirannya, sebagaimana diterangkan oleh sunnah Rasul 

SAW baik terkait soal ibadah amaliah tanpa direka-reka oleh pendapat 

akal maupun kias, atau yang terkait soal mu’amalat, sesuai dengan cara 

yang diterangkan oleh al-Qur’an dan al-Sunnah, menurut kaidah-kaidah 

yang lurus tanpa ditakwilkan atau dikomentari menurut pengertian yang 

tidak dipahami sebagaimana lahirnya.82

                                                            
81Ahmad Musthafa al-Maraghi, Op.Cit. Juz 12, h.177
82Ibid. h.177-178
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3. Surah al-Syura, ayat 15 (Makkiyah) :

                        

                         

                             

     

Artinya: “Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan 
tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti 
hawa nafsu mereka dan Katakanlah: “Aku beriman kepada semua kitab 
yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya Berlaku adil 
diantara kamu. Allah-lah Tuhan Kami dan Tuhan kamu. bagi Kami amal-
amal Kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran 
antara Kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-
Nyalah kembali (kita)”.(QS. al-Syura/42: 15)

Penafsiran kata-kata sulit:

Ud’u : Ajaklah kepada persatuan dan kesatuan.

Istaqim : Tetaplah kamu menyeru sebagaimana diwahyukan kepadamu.

Amantu Bima Anzala ‘l-lahu min kitab: Aku membenarkan semua kitab-

kitab yang telah diturunkan.

La hujjata : Tidak ada perdebatan dan tidak ada permusuhan.

Munasabah ayat-ayat sebelumnya, Allah mengecam perihal kaum 

musyrik dan ahli kitab yang berselisih dan berkelompok-kelompok dalam 

ajaran agama. Allah juga menyuruh mereka pada ayat-ayat tersebut agar 

bersatu dalam agama dan jangan berpecah-belah mengenainya, dan 

menyebutkan bahwa mereka benar-benar telah berpecah-belah mengenai 
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agama setelah didatangi pengetahuan karena aniaya dan dengki, 

membangkang dan sombong.83

Menurut al-Maraghi, oleh karena perpecahan tersebut juga karena 
beraneka cabangnya kekafiran dalam kalangan umat-umat terdahulu yang 
disebabkan oleh perpecahan tersebut. Maka ajaklah mereka kepada 
persatuan dan kesepakatan untuk menganut agama yang hanif, yaitu agama 
Ibrahim. Dan tetaplah kamu (Muhammad) bersama orang-orang yang 
mengikuti kamu untuk beribadah kepada Allah sebagaimana yang telah 
Dia perintahkan kepadamu. Dan janganlah kamu wahai rasul mengikuti 
hawa nafsu dari orang-orang ragu memahami kebenaran yang telah 
disyariatkan Allah kepadamu yaitu orang-orang yang mewarisi kitab 
sebelum kamu sehingga kamu ikut ragu mengenai kitab tersebut 
sebagaimana keraguan mereka.84

Al-Maraghi menyatakan kalimat “ katakanlah: aku membenarkan 

semua kitab yang telah diturunkan kepada para nabi, yaitu Taurat, Injil, 

Zabur dan shuhuf-shuhuf Ibrahim, tidak ada satu pun di antaranya yang

aku sertakan”. Hal ini sebagi sindiran terhadap dalil kitab karena mereka 

membenarkan sebahagian dari kitab-kitab tersebut dan kafir terhadap 

sebahagian yang lain, di samping merupakan pelebur hati mereka karena 

nabi SAW beriman kepada yang mereka imani.85

4. Surah al-Ahqaf, ayat 13 (Makkiyah) :

                     

      

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: Tuhan Kami 
ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah Maka tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita”. 
(QS. al-Ahqaf/46: 13)

                                                            
83Ibid. Juz 25, h. 43
84Ahmad Musthafa al- Maraghi, Op.Cit. Juz 25, h. 43-44
85Ibid.
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Munasabah ayat-ayat sebelumnya, Allah menerangkan keadaan 

kaum musyrik maupun yahudi, dalam mengingkari kenabian Muhammad 

SAW dan mendustakan al-Qur’an. Lalu dilanjutkan dengan perihal 

syubhat lain dari mereka mengenai keimanan golongan orang-orang yang 

fakir dari kalangan Quraisy seperti Amr, Syuhaib dan Ibn Mas’ud. Mereka 

mengatakan: seandainya agama ini yang lebih baik tentu orang-orang fakir 

itu tidak akan mendahului kita menganutnya. Sesudah itu, Allah 

menyatakan diantara yang menunjukkan kebenara al-Qur’an adalah kitab 

Taurat yang merupakan imam yang menjadi panutan dan memberi khabar 

tentang kedatangan nabi Muhammad SAW.86

Menurut al-Maraghi, sesungguhnya orang-orang yang berkata: 
Tuhan kami adalah Allah tiada Tuhan melainkan Dia kemudian mereka 
teguh dalam pernyataan mereka seperti itu dan tidak mencampurinya 
dengan syirik dan tidak melanggar perintah maupun larangan Allah, maka 
tidak ada rasa takut pada mereka yang berupa kengerian pada hari kiamat 
dengan segala peristiwanya yang mengerikan dan tidak pula bersedih hati 
atas apa yang telah mereka tinggalkan dibelakang mereka sesudah 
kematian.87

Setelah Allah menyebutkan tentang jalan orang-orang yang 

melakukan kebatilan, maka pada ayat tersebut disebutkan pula jalan orang-

orang yang benar dan balasan mereka yaitu surga sebagai imbalan atas 

amal saleh yang telah mereka kerjakan di dunia.88

                                                            
86Ibid. Juz 26, h. 17-18
87Ahmad Musthafa al-Maraghi, Op.Cit.Juz 26, h. 24
88Ibid. Juz 26, h. 23-24
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5. Surah Fusshilat, ayat 6 dan 30 (Makkiyah) :

                         

             

Artinya: “Katakanlah: Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia 
seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah 
Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang Lurus menuju 
kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan kecelakaan besarlah 
bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya”. (QS. Fusshilat/41: 6)

Penafsiran kata-kata sulit :

Istaqimu Ilaih  : Uraikanlah olehmu penyembahanmu kepada Allah.

Wail : Kebinasaan

Munasabah ayat-ayat sebelumnya, Allah menjelaskan al-Qur’an 

yang telah diturunkan dalam bahasa Arab yang telah dirincikan dan 

dijelaskan ayat-ayatnya bagi kaum yang mengetahui. Isi kandungan 

al-Qur’an membawa berita yang menggembirakan bagi orang-orang yang 

beriman dan membawa amaran bagi orang-orang yang ingkar. Selanjutnya 

dijelaskan bahwa keberpalingan orang-orang kafir itu bukan saja terlihat 

dari sikap dan tingkah laku mereka, tetapi juga pengakuan dari mereka 

sendiri dengan menyebutkan sebab-sebab yang menghalangi mereka dari 

menerima seruan Rasul yaitu disebabkan hati mereka tidak suka 

memahami kebenaran yang disampaikan oleh Rasul SAW, seolah-olah ada 

sumbatan ditelinga mereka serta antara mereka dan Rasul SAW terdapat 

dinding yang tebal.89

                                                            
89Ibid. Juz 24, h. 196-198
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Pada ayat ini Allah menyuruh Rasul SAW untuk menjawab 

perkataan mereka, bahwa dirinya tidaklah mampu memaksa mereka 

beriman dan membawa mereka secara paksa beriman. Karena, baginda 

hanyalah manusia biasa seperti mereka dan tidak ada keistimewaan 

padanya atas mereka kecuali bahwa Allah telah memberi wahyu 

kepadanya sedang mereka tidak diberi wahyu. Kemudian Allah 

menyebutkan bahwa keringkasan wahyu adalah ilmu dan amal. Ilmu 

didasari dengan tauhid sedangkan amal didasari dengan permohonan 

ampun dan taubat atas dosa-dosa yang telah terlanjur dilakukan90

Menurut al-Maraghi, katakanlah wahai Rasul kepada kaummu: aku 
tidak lain hanyalah manusia biasa seperti kalian, baik jenis rupa maupun 
tabiatku. Dan aku bukanlah seorang Malaikat maupun jin yang tidak 
memungkinkan kamu bertemu denganku. Dan aku tidaklah mengajak 
kalian kepada apa yang tidak masuk akal. Akan tetapi aku mengajak kalian
kepada tauhid (mengesakan Allah) yang dapat dibuktikan dalil-dalil yang 
ada pada semesta alam (Dala’il Kauniyah) dan juga dikuatkan dengan 
berita yang diterima dari para nabi seluruhnya dari sejak Adam sampai 
nabi-nabi sesudahnya. Maka, murnikanlah oleh kalian ibadahmu kepada 
Allah dan mintalah kalian kepada-Nya maaf atas dosa-dosa yang terlanjur 
kamu lakukan dengan cara bertaubat dari kemusyrikanmu, niscaya Allah 
memberi taubat dan keampunan kepadamu. Dan rugi serta binasalah orang 
yang menyekutukan Tuhannya.91

Adapun, perintah istiqomah yang disebutkan dalam surah

Fusshilat, ayat 30 ini, memiliki sedikit kemiripan dalam surah al-Ahqaf 

ayat 13 yang telah dijelaskan sebelumnya. Firman Allah:

                        

                      

                                                            
90Ibid. h. 198
91Ibid. h.198-199
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan Kami 
ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka 
Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah 
kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka 
dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu”.(QS. 
Fusshilat/41:30)

Penafsiran kata-kata sulit :

Istaqamun : Mereka teguh dalam beriman dan tidak kembali kepada 

syirik

Munasabah ayat-ayat sebelumnya bahwa Allah menjelaskan 

keadaan orang musyrik dan balasannya. Kemudian setelah Allah Ta’ala 

menyampaikan ancaman yang keras kepada orang-orang kafir, Allah 

tunjukkan penyesalan orang-orang kafir diakhirat kelak dengan 

permohonan mereka agar diperlihatkan golongan yang telah menyesatkan 

mereka. 92

Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar al-Shiddiq yang 

memberikan bantahan atas ucapan kaum Musyrik dan Yahudi. Kaum 

Musyrik mengatakan, “Allah adalah tuhan kami,sementara para malaikat 

adalah anak-anak-Nya.” Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, 

Allah adalah tuhan kami dan Uzair adalah anak-Nya, sementara nabi 

Muhammad bukanlah seorang nabi.” Baik ucapan kaum Musyrik maupun 

Yahudi menunjukkan kebodohan dan tidak istiqomah. Setelah mendengar 

ucapan dari dua golongan tersebut, Abu Bakar tegas mengatakan , “Allah 

                                                            
92Ibid. h. 230-233



50

adalah tuhan kami yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya dan Muhammad 

SAW adalah hamba sekaligus utusan-Nya.” Kemudian, turunlah ayat ini.93

Menurut al-Maraghi, sesungguhnya orang-orang yang berkata: 
Tuhan kami adalah Allah dengan mengaku kepemeliharaan-Nya 
(Rububiyyah-Nya) dan mengakui keesaan-Nya (Wahdaniyyah-Nya),
kemudian teguh dalam beriman sehingga tidak tergelincir kakinya dan 
termasuk dalam hal ini semua ibadah dan i’tikad-i’tikadnya. Maka 
turunlah Malaikat kepada mereka dari sisi Allah dengan membawa kabar 
gembira yang mereka turunkan yang berupa diperolehnya kemanfaatan 
atau ditolaknya bahaya atau dihilangkannya kesedihan. Yakni dengan 
membawa apa saja yang berguna bagi mereka dari segala urusan dunia 
maupun agama yang melapangkan dada mereka dan menolak dari mereka 
rasa khawatir dan sedih dengan cara memberi ilham sebagaimana orang-
orang kafir disesatkan oleh teman-teman yang buruk dengan membuat 
mereka memandang baik kepada kemaksiatan-kemaksiatan dan melakukan 
dosa-dosa.

Janganlah kamu khawatir terhadap urusan-urusan akhirat yang 
akan kamu hadapi dan janganlah kamu sedih atas urusan-urusan dunia 
yang telah lalu baik yang berkaitan dengan keluarga, anak-anak maupun 
harta. Dan dikatakanlah kepada mereka: Bergembiralah kamu dengan 
surga yang pernah dijanjikan kepadamu lewat lidah para Rasul semasa di 
dunia karena kamu akan sampai ke sana dan tinggal disana dengan kekal 
menikmati segala kenikmatan di sana.94

Al-Maraghi menyatakan istaqomu pada ayat tersebut memberi arti 

teguh dalam beriman kepada Allah dan tidak kembali kepada syirik.95

6. Surah al-Taubah, ayat 7 (Madaniyyah) :

              

                        

         

                                                            
93Abul Hassan Ali bin Ahmad al-Wahidi, Asbab Nuzul al-Qur’an (Dimam: Darul Ishlah, 

1992), h. 373
94Ahmad Musthafa al- Maraghi, Op.Cit. Juz 24, h. 234-235
95Ibid. h. 233
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Artinya: “Bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan 
Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang 
kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di dekat 
Masjidilharaam?96 Maka selama mereka Berlaku Lurus terhadapmu, 
hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (QS. al-Taubah/9: 7)

Munasabah pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa telah dijelaskan 

bahwa setelah Allah dan Rasul-Nya membiarkan kaum musyrikin bebas 

berjalan di muka bumi selama empat bulan, menyeru mereka supaya 

bertaubat dari kemusyrikan, dan memperingatkan mereka akan akibat 

buruk dari perbuatannya. Kemudian Allah memerintahkan Rasul supaya 

melakukan sesuatu yaitu merupakan implikasi perjanjian itu, yakni 

kembali kepada kondisi perang bersama mereka setelah berakhirnya empat 

bulan haram yang ditentukan, yaitu melawan kaum musyrikin dengan 

segala bentuk peperangan yang dikenal pada masa itu, seperti membunuh, 

menawan, mengepung, dan menghalang jalan mereka, kecuali orang yang 

datang meminta perlindungan kepada Rasul untuk mendengarkan kalam 

Allah. Maka dia harus dilindungi hingga dapat mendengarkannya.97

Menurut al-Maraghi, selama mereka masih tetap berlaku jujur 
terhadap perjanjian, maka nantikanlah dan janganlah kalian membunuh 
mereka, karena pelanggaran terhadap perjanjian tidak boleh dimulai oleh 
kalian.98Bahkan pada akhir ayat ini, Allah memuji orang-orang yang 
bertaqwa yaitu orang-orang yang memelihara dirinya dari berlaku khianat 
dan melanggar perjanjian.99

                                                            
96Muhammad Husain Haekal, Sejarah hidup Muhammad, terjemahan Ali Audah

(Jakarta: Litera AntarNusa, 2014), Cet. Ke-42, h. 395. Yang dimaksud dengan dekat 
Masjidilharam ialah: Al-Hudaibiyah, suatu tempat yang terletak dekat Makkah di jalan ke 
Madinah, sekitar 15 km utara Makkah. Pada tempat itu nabi Muhammad SAW mengadakan 
perjanjian gencatan senjata dengan kaum musyrikin dalam masa 10 tahun.

97Ahmad Musthafa al- Maraghi, Op.Cit.Juz 10, h. 105
98 Ibid. h. 106
99Ibid.
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Adapun al-Maraghi menyatakan bahwa kaum musyrikin yang 

membuat pelanggaran itu disebabkan kebanyakan mereka telah keluar dari 

ikatan perjanjian dan janji setia serta melanggar batas-batas kejujuran.

Mereka tidak mempunyai adab dan aqidah yang mencegah mereka dari 

berbuat seperti itu, tidak pula menghindarkan dirinya dari pengkhianatan 

dan hal-hal yang melahirkan berbagai perkara buruk.100

Ayat-ayat ini menjelaskan, bahwa pengembalian perjanjian ini dan

implikasinya tidak lain merupakan perlakuan terhadap musuh-musuh yang

setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat terhadap kaum mukminin,

atau lebih ringan daripadanya.101

                                                            
100Ibid. h. 107
101Ibid. h. 105



BAB IV

KEBERADAAN ISTIQOMAH DALAM BERAGAMA

Setelah mengkaji data-data yang terkumpul dari data kepustakaan dalam 

bab-bab terdahulu, maka peneliti dapat menganalisa permasalahan yang timbul 

dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini yaitu analisis sebagai berikut :

A. Ciri-ciri Orang Yang Istiqomah

1. Beriman kepada Allah secara teguh dan tidak musyrik.

Beriman kepada Allah adalah teras yang penting dalam

melahirkan tingkat-tingkat keimanan yang selanjutnya bagi setiap insan. 

Mengakui bahwa Allah itu Esa dan hanya Allah yang berhak disembah 

sehingga segala ibadah yang dilakukan hanya karena Allah bukan untuk 

selain dari-Nya.

Menurut al-Maraghi, sesungguhnya orang-orang yang berkata: 

Tuhan kami adalah Allah tiada Tuhan melainkan Dia kemudian mereka 

teguh dalam pernyataan mereka seperti itu dan tidak mencampurinya 

dengan syirik.102 Al-Maraghi juga menyatakan, sesungguhnya orang-

orang yang berkata: Tuhan kami adalah Allah dengan mengaku 

kepemeliharaan-Nya (Rububiyyah-Nya) dan mengakui keesaan-Nya 

(Wahdaniyyah-Nya), kemudian teguh dalam beriman sehingga tidak 

                                                          
102 Ahmad Musthafa al-Maraghi, Op.Cit. Juz 26, h. 24
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tergelincir kakinya dan termasuk dalam hal ini semua ibadah dan i’tikad-

i’tikadnya.103

Hal inilah esensi dari ayat-ayat istiqomah yang menjadi 

karakteristik orang yang istiqomah sebagaimana yang dinyatakan di 

dalam surah al-Ahqaf : ayat 13 dan Fusshilat: ayat 30.

2. Beriman kepada al-Qur’an dan Kitab Samawi dengan menjalankan 

aturannya.

Beriman kepada semua kitab lebih-lebih lagi al-Qur’an sebagai 

risalah terakhir yang dibawa oleh Muhammad SAW. Sebagaimana yang 

dinyatakan di dalam surah asy-Syura, ayat 15. Al-maraghi menyatakan 

“…dan janganlah kamu wahai rasul mengikuti hawa nafsu dari orang-

orang ragu memahami kebenaran yang telah disyariatkan Allah 

kepadamu yaitu orang-orang yang mewarisi kitab sebelum kamu 

sehingga kamu ikut ragu mengenai kitab tersebut sebagaimana keraguan 

mereka.”104

Kalimat “…katakanlah: aku membenarkan semua kitab yang telah 

diturunkan kepada para nabi, yaitu Taurat, Injil, Zabur dan shuhuf-shuhuf 

Ibrahim…”, sebagaimana yang ditafsirkan oleh al-Maraghi adalah 

sebagai sindiran terhadap dalil kitab karena mereka membenarkan 

sebahagian dari kitab-kitab tersebut dan kafir terhadap sebahagian yang 

                                                          
103 Ibid. Juz 24, h. 234-235
104 Ibid. Juz 25, h. 43-44



55

lain, di samping merupakan pelebur hati mereka karena nabi SAW 

beriman kepada yang mereka imani.105

Hal ini karena umat terdahulu menyelisihi serta ragu terhadap 

kitab mereka dan kebenaran al-Qur’an sehingga beriman kepada semua 

kitab samawi dan beriman kepada al-Qur’an serta mengamalkan 

ajarannya, menjadi ciri bagi orang-orang yang istiqomah.

3. Beriman kepada Rasul SAW indikator mentauhidkan Allah.

Keimanan kepada nabi Muhammad SAW sebagai penutup para 

nabi dan risalah yang dibawanya yakni al-Qur’an menjadi ciri orang-

orang yang istiqomah. Bilamana kita mengingat kembali, orang-orang 

kafir dan yang sejalan dengannya ingkar dan enggan beriman kepada 

nabi SAW serta risalahnya sebagaimana yang dinyatakan di dalam surah 

Fusshilat, ayat 6.

Al-Maraghi dalam tafsirnya menyatakan pada ayat tersebut bahwa 

Rasulullah SAW mengatakan kepada kaumnya bahwa hamba tidak lain 

hanyalah manusia biasa seperti mereka, baik jenis rupa maupun 

tabiatnya. Dan baginda bukanlah seorang Malaikat maupun jin yang 

tidak memungkinkan kaumnya untuk bertemu dengan baginda. Dan 

Rasulullah SAW tidaklah mengajak mereka kepada apa yang tidak 

masuk akal. Akan tetapi baginda mengajak mereka kepada tauhid.106

Ayat tersebut sebagai jawaban kepada orang-orang kafir yang 

mana keengganan mereka untuk beriman bukan saja terlihat dari sikap 

                                                          
105 Ibid.
106 Ibid. Juz 24, h.198-199
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dan perlakuan mereka, tetapi juga pengakuan dari mereka sendiri dengan 

menyebutkan sebab-sebab yang menghalangi mereka dari menerima 

seruan Rasul yaitu disebabkan hati mereka tidak suka memahami 

kebenaran yang disampaikan oleh Rasul SAW. Disini jelas baginda tidak 

lain adalah manusia biasa yang Allah berikan wahyu kepadanya sedang 

mereka tidak diberi wahyu agar beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, 

sehingga beriman kepada Rasulullah SAW merupakan ciri bagi orang-

orang yang konsisten beriman kepada Allah.

4. Memohon ampunan Allah dan bertaubat.

Orang-orang bertaubat dan senantiasa beristighfar kepada Allah 

merupakan bagian dari ciri orang-orang yang istiqomah. Hal ini karena 

orang-orang yang bertaubat dan memohon ampun atas kemusyrikan atau 

kesalahan yang terlanjur dilakukan, sebagaimana yang dinyatakan di 

dalam surah Hud: ayat 112 dan surah Fusshilat: ayat 6.

Sebagaimana al-Maraghi nyatakan dalam tafsirnya , “tempuhlah 

olehmu jalan lurus yang tidak bengkok dan tetaplah kamu kepada-Nya. 

Begitu pula hendaknya berlaku lurus orang yang bertaubat dari 

kemusyrikan dan beriman bersamamu...”(Hud/11:112)107 dan

“…Murnikanlah oleh kalian ibadahmu kepada Allah dan mintalah kalian 

kepada-Nya maaf atas dosa-dosa yang terlanjur kamu lakukan dengan 

cara bertaubat dari kemusyrikanmu, niscaya Allah memberi taubat dan 

keampunan kepadamu…”(Fusshilat/41: 6).108

                                                          
107 Ibid. Juz 12, h. 176-177
108 Ibid. Juz 24, h. 198-199



57

Disini jelas orang-orang yang telah mengakui kesalahan-

kesalahannya dan bertaubat dari kemusyrikannya dan beriman terhadap 

apa yang diserukan oleh Rasul SAW berada di jalan yang lurus. Bahkan 

kita sendiri dalam melakukan amal ibadah sehari-hari, terkadang tidak 

lepas dari kesalahan sehingga mengurangi kualitas amal kita. Maka perlu

senantiasa memohon ampun dari Allah sekaligus menjadi ciri orang-

orang yang istiqomah beribadah kepada Allah. 

5. Menepati Janji

Memenuhi janji atau kesepakatan merupakan ciri orang-orang 

yang istiqomah dan tidak berlaku khianat. Hal ini ditunjukkan dari sikap 

orang musyrik yang khianat terhadap perjanjian dengan Allah dan Rasul 

SAW, sedang orang yang beriman dan istiqomah tetap teguh dengan 

kesepakatan sebagaimana dinyatakan yang  surah al-Taubah: ayat 7.

Pada ayat ini, Allah menjelaskan hikmah dari pemutusan 

hubungan dengan kaum kafir, yaitu pada peristiwa perjanjian 

Hudaibiyah. Kemudian Rasul SAW dan kaum muslimin melakukan janji 

dan perdamaian dengan penduduk Mekah berlangsung mulai dari bulan 

Dzulqa’dah tahun ke-6 H. hingga, kaum Quraisy melanggar janji dan 

bersatu dengan sekutunya yaitu Bani Bakar, untuk menyerang Bani 

Khuza’ah yang merupakan sekutu Rasulullah di tanah haram. Oleh 

karena itu, Rasul SAW pun memerangi mereka pada bulan Ramadhan 

tahun ke-8 H. Maka Allah telah menaklukkan Negeri Haram bagi 
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nabi SAW dan menempatkan baginda di sana, sedang kaum Quraisy 

melarikan diri.109

Kaum musyrikin yang membuat pengkhianatan itu disebabkan 

kebanyakan mereka telah berpaling dari perjanjian dan janji setia serta 

melanggar batas-batas kejujuran.110 Bahkan, harini kita melihat 

bagaimana orang-orang kafir yang khianat terhadap perjanjian sebagai 

contoh fenomena di Palestina, yang sering dicabuli hak-hak mereka 

dalam perjanjian hingga saat ini.

Disini dapat dilihat bahwa antara ciri orang mukmin adalah 

menepati janji sebagaimana yang ditonjolkan dalam surah tersebut 

sekaligus menjadi ciri bagi orang-orang yang istiqomah dalam beriman 

kepada Allah. Namun, yang terpenting adalah perjanjian kita dengan 

Allah secara konsisten dalam melaksanakan perintah-Nya dan 

meninggalkan segala larangan-Nya hingga ajal menjemput.

6. Keberanian Yang Jitu

Sifat berani menjadi bagian dari ciri orang-orang yang istiqomah 

karena kebenaran yang didapatkan hasil dari keimanan kepada Allah dan 

Rasul-Nya. Berani menyatakan dan menegakkan kebenaran baik di masa 

sempit maupun lapang. Hal ini disebutkan dalam surah al-Ahqaf: ayat 13 

dan Fusshilat: ayat 30.

Orang-orang yang istiqomah tidak digoyahkan oleh pelbagai 

godaan serta ujian dan mereka tetap istiqomah yakni bersungguh-

                                                          
109 Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kasir al-Dimasyqiy, Op.Cit. Juz 10, h. 142-143
110 Ahmad Musthafa al-Maraghi, Op.Cit., Juz 10, h. 107
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sungguh konsisten dalam ucapan juga perbuatannya menyangkut ucapan 

dan keyakinan mereka itu. Maka tercermin sifat berani pada diri orang-

orang yang istiqomah. Sebagai contoh, sahabat nabi SAW, Umar bin 

al-khattab berani menyatakan secara terbuka keimanan beliau kepada 

Allah dan Rasul SAW serta konsisten terhadap apa yang beliau yakini 

sampai ajal menjemput. 

Al-Maraghi juga menjelaskan “…janganlah kamu khawatir 

terhadap urusan-urusan akhirat yang akan kamu hadapi dan janganlah 

kamu sedih atas urusan-urusan dunia yang telah lalu baik yang berkaitan 

dengan keluarga, anak-anak maupun harta...”111(al-Ahqaf/46: 13) dan 

“…tidak ada rasa takut pada mereka yang berupa kengerian pada hari 

kiamat dengan segala peristiwanya yang mengerikan dan tidak pula 

bersedih hati atas apa yang telah mereka tinggalkan dibelakang mereka 

sesudah kematian…112(Fusshilat/41: 30).

Disini jelas yang ditonjolkan daripada kedua surah tersebut 

berdasarkan makna yang tersirat adalah sifat berani sekaligus menjadi 

ciri bagi orang-orang yang istiqomah menjalankan syariat Allah.

7. Beramal Soleh

Ciri yang jelas dari orang-orang yang istiqomah adalah senantiasa 

beramal soleh dalam arti melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan 

larangannya bahkan selalu beramal sesuai dengan tuntutan Allah dan 

nabi SAW. Inilah yang terlihat dari kehidupan orang-orang yang beriman 

                                                          
111 Ibid. Juz 24, h. 234-235
112 Ibid. Juz 26, h. 24
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kepada Allah. Setiap detik waktunya terisi baik ibadah umum maupun 

khusus.

Pada akhir ayat 13 surah al-Ahqaf, Allah nyatakan ganjaran bagi 

orang-orang yang istiqomah sebagaimana yang dijelaskan oleh 

al-Maraghi dalam tafsirnya, orang-orang yang mengatakan perkataan 

seperti itu lalu bersikap teguh (istiqomah), mereka adalah para penghuni 

surga yang bakal tinggal disana buat selama-lamanya, sebagai pahala dari 

Allah bagi mereka, yakni sebagai imbalan atas amal saleh yang telah 

mereka kerjakan di dunia.113

Disini jelas bahwa orang-orang yang beramal soleh bahkan 

konsisten dengan amal ibadahnya, adalah ciri bagi orang-orang yang 

istiqomah sekaligus mendapat ganjaran yang dijanjikan oleh Allah.

B. Pengaruh Istiqomah Dalam Kehidupan Manusia

1. Prinsip Hidup Yang Jelas

Setiap individu yang mengakui dan mengucapkan bahwa

tuhannya adalah Allah yang Maha Esa serta membenarkan apa yang 

dibawa oleh Rasul-Nya yakni Al-Qur’an, sebenarnya adalah orang yang 

telah memutuskan untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya lalu

membuat komitmen untuk sentiasa istiqomah bertaqwa kepada Allah. 

Inilah yang terhimpun di dalam syahadat. Namun, sudah pasti pengakuan 

ini tidak sebatas kalimat yang diucapkan lewat lisan sahaja.

                                                          
113Ibid.
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Syahadat memiliki kandungan makna yang besar. Hal ini karena 

merupakan bentuk persaksian dan sumpah yang memuat keyakinan teguh 

akan adanya tuhan dalam kehidupan kita sehingga menjadi prinsip hidup 

bagi setiap muslim. Kalimat syahadat merupakan asas utama dan 

landasan terpenting karena tegaknya syahadat dalam kehidupan, akan 

tegaknya ibadah dan agama dalam hidup kita secara konsisten.

Kalimat Rabbuna Allah yakni tuhan kami adalah Allah adalah 

sistem yang menyeluruh bagi kehidupan, mencakup semua kegiatan dan 

arah, gerak serta pikiran sehingga hanya kepada-Nya tertuju ibadah. 

Demikian kalimat tersebut merupakan sistem yang sempurna bukan 

sekadar kalimat yang diucapkan bibir atau keyakinan yang bersifat pasif 

jauh dari kenyataan hidup.114

Prinsip hidup ini, merupakan kunci kita berproses di dunia dan 

memanen di akhirat sehingga orientasi kehidupan kita selari sebagaimana 

firman Allah surah al-An’am ayat 162 yang sering dibaca di dalam solat, 

“…Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk 

Allah, Tuhan semesta alam.” Prinsip hidup inilah yang akan 

menumbuhkan kesadaran ruhani kita sehingga totalitas keimanan dari 

syahadat, akan membawa kita ke jalan Allah secara istiqomah.

                                                          
114 M. Quraish Shihab, Op.Cit. Volume 13. h. 84
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2. Loyal Terhadap Islam 

Loyalitas seorang individu kepada Allah terlihat jelas ibadahnya 

hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun 

serta mentaati setiap syariat dan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Dia 

pasti mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang 

dibenci oleh Allah, serta rela berkorban untuk membela agamanya dan 

menegakkannya. 

Pada saat seorang hamba mencintai Allah, maka Allah akan 

membalas dengan mencintainya. Salah satu bukti cinta Allah kepada 

hamba-Nya adalah dengan menolongnya dan mengaruniakan 

kemenangan di dunia dan di akhirat. Pertolongan itu bisa berupa 

penjagaan Allah kepada hamba-Nya dari ketergelinciran dan kesesatan.

Adapun kemenangan hidup di dunia bisa berupa akhir hidup sebagai 

seorang mukmin yang istiqomah.

Adapun Allah mencela serta mengancam mereka yang tidak setia 

dan berpaling dari Islam, firman Allah: 

...                      

                    

     

Artinya: ...“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, 
lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia 
amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, 
mereka kekal di dalamnya” (QS. al-Baqarah 2: 217)
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Allah sudah tahu pasti ada hambanya yang kembali berpaling 

dari-Nya. Lebih-lebih lagi pada akhir zaman kini yang penuh dengan 

fitnah dan jauh dari sang pembawa risalah. Maka Allah berulang kali 

memberi peringatan agar istiqomah berada di atas jalan yang lurus yakni 

Islam antaranya firman Allah:

                      

                 

Artinyadan “Bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku 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)

3. Jujur Dalam Berperilaku

Muslim yang telah mengakui dan mengikat janjinya kepada 

aturan Allah pasti akan memberikan komitmen dari konsekuen perjanjian 

tersebut. Ini bermakna dia akan jujur dalam memenuhi segala tuntutan 

tanpa berkhianat. Segala amal perbuatan baik dari aspek ibadah maupun 

sosial, tercermin dari dirinya kejujuran hasil dari istiqomah terhadap 

syariat Allah. Firman Allah:

                   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan 
hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”(QS. al-Taubah 9: 
119)

Pada ayat tersebut Allah menganjurkan kepada kita supaya selalu 

berbuat benar, berbicara benar dan selalu bersama dengan orang yang 
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benar perkataan dan perbuatannya. Sebagaimana al-Maraghi nyatakan 

bahwa orang-orang musyrik itu tidak jujur disebabkan tidak mempunyai 

adab dan aqidah yang mencegah mereka dari berbuat khianat.115Justeru, 

para rasul dan nabi-nabi yang membawa risalah kebenaran dan 

menerangkannya dengan jujur sesuai yang diamanahkan menjadi 

tauladan buat kita dalam kehidupan ini.

Kejujuran amat penting dalam sebuah kehidupan. Tanpanya,

rusaklah institusi masyarakat sehingga munculnya sang munafiq, pencuri, 

koruptor dan banyak lagi. Inilah yang perlu dibenahi sehingga fungsi 

konsekuen kita terhadap aturan Allah hasil dari keistiqomahan, akan 

memunculkan individu yang berkarakter jujur dalam masyarakat.

4. Optimis Dalam Kehidupan

Seorang individu yang bersikap istiqomah akan melihat segala hal

dalam kaca mata yang positif. Hal ini karena pandangannya dipacu oleh 

keimanan yang teguh sehingga setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. 

Firman Allah:

                              

      

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali 
dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya 
Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu”.(QS. al-Taghabun 64: 11)

                                                          
115 Ahmad Musthafa al-Maraghi, Op.Cit., Juz 10, h. 107



65

Keistiqomahan yang dimiliki seseorang akan menjauhkannya dari 

sikap pesimis karena hatinya dipimpin oleh Allah untuk menerima apa 

yang telah berlaku dengan tenang dan sabar. Dia tidak akan mudah putus 

asa dalam menjalani kehidupan walaupun keistiqomahannya terkadang 

tergoyahkan karena akan hadir suatu saat dia kurang istiqomah atau 

meninggalkan istiqomah.

Manusia sifatnya lemah, hingga kadang-kadang imannya 

bertambah dan berkurang. Maka ketika iman berkurang, istiqomahnya 

akan berkurang. Allah SWT tahu akan perkara ini. Maka Allah katakan 

“Wastaghfiru” pada surah Fusshilat ayat 6. Seolah-olah Allah 

mengisyaratkan setelah kita istiqomah, akan datang suatu saat dimana 

kita akan cuai daripada istiqomah, jangan putus asa. Apabila kita dapati 

istiqomah tidak mencapai istiqomah sebagaimana hari-hari sebelumnya,

istighfar-lah kepada Allah  dan usaha sekali lagi. 

5. Spritual Jiwa Yang Kondusif

Individu yang telah diberikan hidayah oleh Allah kemudian dia 

istiqomah dalam keyakinannya, amalnya dan keikhlasannya maka dia 

mendapatkan ketenangan jiwa dari Allah sebagaimana firman Allah :

                       

               

Artinya: “Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati 
orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping 
keimanan mereka (yang telah ada)”.(QS. al-Fath 48: 4)
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Ketenangan dan kedamaian yang dimiliki menjadikan kehidupan

orang mukmin terasa luas sehingga urusan-urusan dunia tidak 

membuatnya gelisah dan sedih. Apa yang dinantikan adalah janji yang 

pernah disampaikan oleh nabi SAW kepadanya sebagaimana firman 

Allah:

...                            

Artinya: “…Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan 
gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah 
kepadamu”. (QS. Fusshilat/41:30)

Adapun orang-orang yang sesat dan berpaling dari petunjuk 

Allah, tidak akan merasakan ketenangan. Kehidupannya dirasakan terlalu 

sempit biarpun pada zahir jasadnya sihat, namun rohaninya gersang dari 

hidayah Allah. Sebagaimana firman Allah:

                       

    

Artinya: “Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka 
sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan 
menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”(QS. Thaha 
20: 124)

6. Waspada Terhadap Batasan Agama

Kesungguhan dan kesabaran dalam beristiqomah membuatkan 

individu peka terhadap apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang 

oleh syariat. Kewaspadaan inilah yang membantu dirinya baik di dunia 

maupun di akhirat dari tergelincir ke arah jalan-jalan yang menyimpang 

bahkan yang bisa memudaratkannya. Hal ini karena umat terdahulu telah 
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melampaui batas-batas syariat sehingga berlaku penyelewengan dalam

agama.

Istiqomah sendiri merupakan kebalikan dari sikap melampaui 

batas. Maka berusahalah agar sesuai dengan sunah, dan setidaknya 

mendekati jika tidak mampu mengerjakan seluruhnya. Kedua-dua sikap 

ini perlu ada bagi orang yang beriman yang istiqomah lagi sentiasa 

waspada dalam melaksanakan amal. 

Banyak pakar termasuk al-Biqa’i, al-Alusi dan Sayyid Quthub 

menggarisbawahi bahwa perintah istiqomah mengandung makna perintah 

untuk terus menerus memelihara moderasi dan berada pada jalan 

pertengahan diantara dua titik ekstrim yakni tidak melebihkan 

(melampaui batas) dan tidak juga mengurangi.116 Sebagaimana hadis 

riwayat Abu Hurairah, Rasul SAW bersabda:

… سددوا وقاربوا
“Hendaklah membetulkan (tepat) dan mendekatkan (menyesuaikan)”117

Justeru, al-Maraghi juga nyatakan kewajiban untuk mengikuti 

dalil dalam segala perkara keagamaan, baik dalam soal aqidah atau 

ibadah-ibadah dan menghindari pendapat akal atau taqlid yang tidak 

benar dalam perkara agama. Caranya adalah berpegang teguh kepada 

al-Qur’an dan sunnah Rasul SAW baik terkait soal ibadah amaliah tanpa 

direka-reka oleh pendapat akal maupun kias, atau yang terkait soal 

mu’amalat, sesuai dengan cara yang diterangkan oleh al-Qur’an dan 

                                                          
116 M. Quraish Shihab, Op.Cit. Volume 6, h. 350
117 Mustafa ‘Abdul Rahman, Hadith 40: Terjemahan Dan Syarahnya (Selangor: Dewan 

Pustaka Fajar, 2008), h. 256
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al-Sunnah, menurut kaidah-kaidah yang lurus tanpa ditakwilkan atau 

dikomentari menurut pengertian yang tidak dipahami sebagaimana 

zahirnya.118

7. Menegakkan Yang Makruf dan Mencegah Yang Mungkar

Sinergi dari keimanan yang teguh dan konsisten dalam 

melaksanakan ajaran agama, pasti akan membawa perkara yang makruf 

dan menghindar dari perkara yang mungkar. Bahkan keluarga, tetangga 

dan lingkungan turut menjadi perhatian bagi orang-orang yang istiqomah 

dalam mengimplementasikan agama Islam secara menyeluruh.

Kita ingat kembali ketika mana nabi Musa dan Harun mengajak 

kaumnya agar beriman kepada Allah dan meninggalkan perkara-perkara 

yang melampai batas. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus 

ayat 89:

          ...    

Al-Maraghi menjelaskan Fastaqīma pada ayat tersebut bahwa 

“Oleh karena itu, laksanakanlah perintah-Ku dan tetaplah kamu berdua 

menyeru kepada kebenaran sebagaimana biasa…”119 Begitu juga nabi 

Muhammad SAW yang menyeru kepada kaumnya secara konsisten 

selama 23 tahun  kepada perkara yang makruf dan menghindar dari 

perkara mungkar pada surah al-Syura: 15, firman Allah:

                                                          
118 Ahmad Musthafa al-Maraghi, Op.Cit. Juz 12, h. 177-178
119 Ibid. Juz 11, Cet ke-2, h. 288
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             ...    

Artinya: “Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan 
tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu…”(QS. al-Syura/42: 15)

Al-Qur’an sendiri memberikan motivasi kepada orang-orang 

yang teguh menjalan ajaran agama sehingga dalam kehidupannya 

memberikan pengaruh yang positif dan terhindar dari segala hal yang 

negatif sebagaimana disebutkan pada surah al-Imran ayat 110, firman 

Allah:

                     

       ...    

Artinya: “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang 
munkar, dan beriman kepada Allah…”(QS. al-Imran/3: 110).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian dan pembahasan mulai dari bab 

pendahuluan sampai analisis data, selanjutnya peneliti dapat mengajukan 

beberapa kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

diatas. Sehubungan dengan istiqomah menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi, 

istiqomah adalah konsisten dalam melakukan ketaatan baik yang berkaitan iktikad 

perkataan maupun perbuatan dengan mengekalkan sikap seperti itu. Adapun 

sebagai hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut: 

1. Ciri-ciri orang yang istiqomah menurut al-Maraghi antaranya; beriman 

kepada Allah secara teguh dan tidak musyrik, beriman kepada al-Qur’an 

dan kitab Samawi dengan menjalankan aturannya, beriman kepada rasul 

SAW indikator mentauhidkan Allah, memohon ampunan Allah dan 

bertaubat, menepati janji, keberanian yang jitu dan beramal soleh.

2. Adapun, pengaruh istiqomah dalam kehidupan manusia menurut 

al-Maraghi antaranya; prinsip hidup yang jelas, loyal terhadap islam, jujur 

dalam berperilaku, optimis dalam kehidupan, spritual jiwa yang kondusif, 

waspada terhadap batasan agama dan menegakkan yang makruf dan 

mencegah yang mungkar.
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B. Saran

Setelah kita mendapati, konsep yang sedemikian mulianya sikap 

istiqomah yang diharapkan oleh al-Qur’an. Dalam pembahasan yang peneliti 

lakukan tentunya banyak mengandung kekurangan bahkan masih banyak yang 

belum terungkap. Semoga para peneliti selanjutnya dapat memberikan 

kontribusi yang lebih mendalam lagi terhadap kajian ini lebih-lebih lagi 

terkait dengan kajian al-Qur’an. Peneliti berharap peneliti selanjutnya dan 

terutama peneliti sendiri agar mampu mengamalkan, mengajarkan bahkan 

menerapkan apa yang telah diteliti pada skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan taufik dan 

hidayahnya kepada kita semua. Skripsi ini dapat bermanfaat di dunia dan 

akhirat. Amin ya robbal’alamin.
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