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  BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 Allah swt. adalah Tuhan seluruh alam yang menciptakan langit dan bumi 

dan juga seluruh isi jagat raya, yang dapat dilihat dengan mata, kepala betapa 

indah ciptaannya, sebagaimana dalam Q.S. Yūnus/10:3 

اَواِت َواْألَْرَض ِيف ِستِة أَياٍم ُمث اْستَـَوى ِإن رَبُكُم اللُه الِذي َخَلَق السمَ 
َعَلى اْلَعْرِش يَُدبـُر اْألَْمَر َما ِمْن َشِفيٍع ِإال ِمْن بـَْعِد ِإْذنِِه َذِلُكُم اللُه 

  رَبُكْم فَاْعُبُدوُه أََفَال َتذَكُرونَ 

Terjemahnya:  
Sesungguhnya Tuhan kamu Dialah yang menciptakan langit dan 
bumi dalam enam masa, kemudiam Dia bersemayam di atas ‘Arsy 
(singgasana) unuk mengatur segala urusan. tidak ada yang dapat 
memberi syafaat kecuali setelah ada izinNya. Itulah Allah, 
Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil 
pelajaran?. (Qur’an 10:3). 

 
 Kemudian Allah  menciptakan di muka bumi ini hal-hal yang dapat dilihat 

dengan indera penglihatan maupun yang tidak, seperti manusia, malaikat, jin, 

iblis, dan setan (Heryadi,2017;91). 

 Al-Qur’an merupakan bagian esensial dari seluruh kisah mahluk di muka 

bumi. Kisah, menempati bagian terbanyak dalam keseluruhan kitab suci. Kisah-

kisah itu diturunkan sebagai penyampaian kepada umat manusia tentang usaha 

yang dilakukan agar meningkatkan harkat martabat manusia sebagai puncak 

ciptaan Allah dan mengambil hikmah yang terjadi dalam kisah-kisah tersebut. 

Banyak kisah yang diceritakan, salah satu yang terdapat di dalam Al-Qur’an 

adalah tentang eksistensi setan, sosok setan yang merupakan mahkluk yang 

membangkang dan menjauh dari rahmat Allah swt. ( Muhammad  Zainal 

Muhtaram Ali Ridla,2017;2). 
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 Oleh karena itu dalam Al-Qur’an istilah gaib mencakup beberapa hal, 

yaitu kematian, hari  akhir,  surga,  neraka,  jin,  malaikat,  dan  lain  sebagainya.  

Jauh  sebelum manusia diciptakan dan mengenal agama-agama besar, sejak masa 

awal sejarah kemanusiaan,  kepercayaan  mengenai  makhluk  gaib  telah  ada,   

di  antara makhluk yang gaib ialah setan, jin, iblis, dan malaikat. Oleh karena itu 

setiap orang yang beriman wajib mengimani yang gaib. sebagaimana dalam Q.S. 

al-Baqarah/2:3. 

ْم  اُه َن َة َوِمما َرَزقـْ َال وَن الص يُم ِق ِب َوُي ْي َغ اْل وَن ِب ُن يَن يـُْؤِم الِذ
ونَ  ُق ِف  يـُْن

Terjemahnya: 
(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan 
shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami 
anugerahkan kepada mereka. (Qur’an 2:3). 

 Perbincangan tentang makluk halus, keberadaanya di dalam Al-Qur’an 

tidak bisa terlepas dari sosok jin, iblis, setan bahkan dari esksistensi manusia itu 

sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa keempatnya 

kecuali manusia adalah dari jenis yang sama. Sebagaimana firman Allah dalam 

Q.S. Ṣād/38:76. 

 َخَلقَتين ِمن ناٍر َوَخَلقَتُه ِمن طنيٍ  ۖ◌ قاَل أَنا َخٌري ِمنُه 
Terjemahnya: 

Aku lebih baik dari padanya, karena kau engkau ciptakan dari 
api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. (Qur’an,38:76). 

 
 Jin adalah jasad yang berakal, tidak terlihat dan diciptakan dari api. 

Sebagaimanan dalam Q.S. al-Rahmān/55:15, 

ارٍ   ْن َن ارٍِج ِم ْن َم َق اْجلَان ِم َل   َوَخ
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Terjemahnya:  
dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. (Qur’an 
55:15). 

 
 Jin berasal dari kata   ّ� َ̧ yang berarti menutup, kemudian ia dapat dikaitkan 

dengan manusia yang tertutup akalnya dikarenakan gila sehingga dapat disebut 

 ,sedangkan bayi yang dalam kandugan disebut janīn, karena tertutup (mُْo½ْiَن)

sedangkan hati manusia dikatakan (ن�o¸) karena hati manusia tertutup dari 

pandangan dan pengetahuan (Abū Ḥasīn Aḥmad bin Fāris bin 

Zakariyā,1979;241). sehingga kemudian ia dapat melihat manusia dan sebaliknya 

manusia tidak dapat melihat jin (Syharin Harahap dan Hasan Bakri 

Nasution,2003;309). Jin  memiliki sifat yang baik dan buruk. Sifat baik jin 

sebagaimana dijelaskan didalam  Q.S. al-Jin/72:11 

لِ     ُكنا َطَراِئَق ِقَدًدا  ۖ◌ َك َوأَنا ِمنا الصاِحلُوَن َوِمنا ُدوَن ذَٰ
Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya di antara kami (jin) ada yang shaleh dan ada 
(pula) kebaliknya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda 
(Qur’an 72:11). 
 

 Kemudan sifat jin yang buruk yang suka menggoda dan juga menyesatkan 

manusia sebagamana juga disebutkan dalam firman Allah Q.S. al-‘Arāf/7:16-17. 

قَاَل فَِبَما َأْغَويـَْتِين َألَقْـُعَدن َهلُْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم . ُمث َآلتِيَـنـُهْم ِمْن 
َمشَائِِلِهْم َوَال جتَُِد َأْكثـََرُهْم بـَْنيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَْميَاِِْم َوَعْن 

 َشاِكرِينَ 
Terjemahnya: 

Iblis berkata: “Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, 
saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan 
Engkau yang lurus. kemudian saya akan mendatangi mereka dari 
muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. 
dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur 
(taat) (Qur’an 16:17). 
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 Iblis berasal dari kata ¾ب� yang berarti سj�pا keputusasaan (Abū Ḥasīn 

Aḥmad bin Fāris,1979;300). Sedangkan di dalam tafsir  al-Țabarī disebutkan  

bahwa iblis yang mengikuti bentuk ��uإ dapat diartikan putus asa dari kebaikan, 

penyesalan, dan kesedihan. ( Abū Ja’far Muḥammad bin Jarir al-Ṭabarī;261) 

 Perseteruan antara iblis dan manusia pertama kali terjadi ketika Allah 

menciptakan Nabi Adam. Iiblis yang cukup lama hidup, kemudian diperintahkan 

sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan ditolak oleh iblis dengan penuh 

kebencian, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2:34. 

ِة  َك ِئ َال َم ْل ا ِل َن ْل ْذ قـُ مَ َوِإ َد وا ِآل ُجُد َىبٰ   اْس يَس َأ ِل ْب ال ِإ وا ِإ َسَجُد  َف
 َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِينَ 

Terjemahnya:  
Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: 
"Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali 
Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan 
orang-orang yang kafir (Qur’an 2:34). 

Selain jin dan iblis, setan diberikan keleluasaan untuk mengganggu hamba 

Allah di muka bumi, setan akan selalu mengganggu kehidupan manusia sama 

seperti saat setan menggoda Nabi Adam dan Hawa, seperti janjinya di hadapan 

Allah swt. bahwa ia akan menggoda manusia sampai akhir zaman. Sebagaimana 

yang terdapat dalam Q.S. al-A’rāf/7:27. 

َن  ْم ِم ُك َوْي بـَ َرَج َأ ْخ ا َأ َم اُن َك َط ْي ُم الش نُك نـَ ِت َم َال يـَْف ِين آَد ا َب َي
ا  ْوآَِِم ا َس َم ُريِيـَُه ا ِل َم ُه اَس َب ا ِل َم ُه نـْ زُِع َع نُه  ۗ◌ اْجلَنِة يـَْن ِإ

ْم  َرْونـَُه ُث َال تـَ ْي ْن َح ُه ِم يُل ِب َو َوَق ْم ُه نا ۗ◌ يـََراُك ا  ِإ َن ْل َع َج
ونَ  ُن يَن َال يـُْؤِم لِذ اَء ِل َي ْوِل َني َأ اِط َي الش 

Terjemahnya: 
Wahai anak cucu Adam! janganlah sampai kamu tertipu oleh setan 
sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapamu 
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dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk 
memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan 
pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu 
tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan 
setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman 
(Qur’an 7:27). 

 
 Setan berasal dari kata �¨r yang berarti ���pا (jauh) yaitu setiap yang 

menjauhkan dari kebenaran dan bersikap sombong maka dapat dikatakan sebagai 

setan (Abū Ḥasīn Aḥmad bin Fāris,1979;183). Allah menyebutkan bahwa setan 

merupakan musuh yang nyata bagi manusia sebagaimana dalam Q.S. al-

Baqarah/2:168 

  ا الن يـَه ا َأ وا ِمما ِيف اْألَْرضِ َي ُل وا  اُس ُك ُع تِب ا َوَال تـَ يًب َالًال َط َح
اِن  َط ْي َواِت الش ُط نيٌ  ۚ◌ ُخ ِب و ُم ُد ْم َع ُك نُه َل   ِإ

Terjemahnya: 
Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik 
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. 
(Qur’an 2:168). 

 
 Sehingga manusia harus menjauhkan diri dari berbagai macam godaannya, 

sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Fāṭir/35:6 

ُذوُه َعُدوا  ِفَاخت ْيطَاَن َلُكْم َعُدوالش َا يَْدُعو ِحْزبَُه لَِيكُ  ۚ◌ ِإن ونُوا ِمْن ِإمن
 َأْصَحاِب السِعري

Terjemahnya:  
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu, maka 
jadikanlah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan 
itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi 
penghuni neraka yang menyala-nya (Qur’an 35:6). 

 
 Walaupun masyarakat sering mendengar kata setan dan sejenisnya, namun 

pada dasarnya tidak ada yang mengetahui betul bagaimana wujud setan itu 

sebenarnya. Al-Qur’an biasa menggunakan kata setan untuk menggambarkan 
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sosok manusia dan jin yang suka menentang dan sombong (Muhammad  Zainal 

Muhtaram Ali Ridla;2). Seperti dalam firman Allah Q.S. al-An’ām/6:112. 

 ِيب ُكل َن ا ِل َن ْل َع َك َج ِل ذَٰ ِس َواْجلِن  وََك ْن اطَني اْإلِ َي وا َش ُد َع
ُروًرا  ْوِل ُغ َق ُرَف اْل َىلٰ بـَْعٍض ُزْخ ْم ِإ ُه ُض وِحي بـَْع اَء  ۚ◌ ُي ْو َش َوَل

وُه  ُل َع ا فـَ ُرون ۖ◌ َربَك َم تـَ ْف ا يـَ ْم َوَم ْرُه َذ  َف
Terjemahnya: 

Dan demikianlah untuk setiap Nabi kami menjadikan musuh 
yang terdiri dari setan setan manusia dan jin, sebagian mereka 
membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah 
sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya 
mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka 
bersama apa (kebohongan) yang mereka ada-adakan (Qur’an 
6:112). 

 
 Di dalam tafsir Ibnu Kaṡīr disebutkan bahwa kata  ََ�ِط���rَ  ّ�½ِpْْنِ¾ َوا ِÄْا  yaitu 

setan setan ( dari jenis) manusia, sebagai badal dari kata ا  Maksudnya, mereka .َ°ُ�ّوً

memiliki para musuh dari kalanngan manusia dan jin. Setan ialah setiap yang 

keluar dari golongannya dengan membawa keburukan. Tidak ada yang memusuhi 

para Rasul kecuali para setan dari jenis manusia dan jin. Abdul razaq 

meriwayatkan, dari Ma’mar menuturkan kepada kami dari Qātādah tentang 

firman-Nya, َ�ِط�َ� ا�rَ ّ�½ِpْْنِ¾ َوا ِÄْ   yang berarti setan setan dari (jenis) manusia dan 

dari (jenis) jin. Ia mengatakan, dari jenis jin ada setan-setan, dan dari manusia pun 

ada setan-setan yang satu sama lain memberi kabar. 

 Selanjutnya,  Æٍ�ْ̄ إpَِ© بَْ ُ£¢ُ�hَُف اmَْwpِْل hُÈُوًرا�qÇِmُ بَْ ْ́ ُز  sebagian mereka 

membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk 

menipu (manusia). Yakni mereka satu sama lain menyampaikan kata-kata yang 

sudah dipoles dengan keindahan yang mampu memperdaya pendengarannya dari 

kalangan yang tidak tahu tentang urusannya (Tafsir Ibnu Kaṡīr;1998;403). 

Didalam Q.S. al-An’ām/6:112 memberikan informasi bahwa setan terdiri dari dua 
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jenis, yaitu dari jenis manusia dan dari jenis jin, setan-setan dari kedua jenis 

inilah kemudian dihimpun dengan sifat yang sama dan juga tugas yang sama, 

yaitu menyebarluaskan  kedurhakaan dan penyesatan dari jalan yang lurus 

(Heryadi,2017;92-93). Sebagaimana juga dalam hadis Rasulullah saw yang 

diriwayatkan oleh Imām Aḥmad Ibnu Ḥanbal al-‘Asqalānī, Musnad Imām Aḥmad 

bin Ḥambal, Jilid ke 8. 

َمْشِقي ، َعْن  أَنـَْبَأِين أَبُو ُعَمَر الد ، ثـََنا اْلَمْسُعوِدي ثـََنا وَِكيٌع ، َحد َحد
ُعبَـْيِد ْبِن اخلَْْشَخاِش ، َعْن َأِيب َذر ، قَاَل : أَتـَْيُت َرُسوَل اِهللا َصلى 

َوُهَو ِيف اْلَمْسِجِد َفَجَلْسُت ، فـََقاَل : يَا أَبَا َذر ، َهْل اللُه َعَلْيِه َوَسلَم 
 ْيُت ُمثقَاَل : فـَُقْمُت َفَصل ْيَت ؟ قـُْلُت : َال . قَاَل : ُقْم َفَصلَصل
َجَلْسُت ، فـََقاَل : يَا أَبَا َذر ، تـََعوْذ بِاللِه ِمْن َشر َشَياِطِني اِإلْنِس 

َل : قـُْلُت : يَا َرُسوَل اِهللا ، َوِلِإلْنِس َشَياِطُني ؟ قَاَل : َواجلِْن قَا
 رواه امحد)…(نـََعمْ 

Artinya:  
Waqi’ menceritakan kepada kami, mas’ud menceritakan 
kepada kami, Abū Ūmar Al-Dimasyqī menjelaskan kepada 
kami dari Ūbaid bin Khasykhasy, dari Abū Dżar beliau 
berkata: “saya pernah mendatangi Rasulullah s.aw. sedang ia 
berada didalam masjid, kemudian saya duduk, kemudian 
Rasulullah bersabda: wahai Abū Dżar apakah kamu sudah 
shalat? Kemudian saya menjawab “tidak”,  kemudian 
Rasulullah bertanya lagi “berdirilah lalu shalatlah! Kemudian 
Abū Dżar berkata lagi kemudian saya berdiri lalu shalat 
kemudian duduk kembali, kemudian Rasulullah bersabda: 
wahai Abū Dżar berlindunglah kepada Allah dari keburukan 
setan setan manusia dan jin! Abū Dżar bertanya: “Wahai 
Rasullah“ apakah ada setan dari golongan manusia?” 
Rasulullah saw. Bersabda, “Ya.” 

 Di dalam Musnād Ahmad Ibnu Ḥanbal al-‘Asqalānī ada dua versi 

mengenai hadis ini, hadis yang diatas tidak memakai  sedangkan hadis yang َوھَ�ْ  

lain menggunakan  ْ�ََوھ dengan menyambungkan setelah kata ¯� hubungan antara ن



8 
 

hadis ini dengan وًراhُÈُ ِلmَْwpَْف اhُ ْ́ ْ̄ إpَِ© بَْ�Æٍ ُز ُ£¢ُ� �rَ, secaraَ�ِط�ُ� اÄِِ◌ْنِ¾ َواqÇِmُ� ِّ�½ِpْ بَْ

tidak langsung mengatakan bahwa setan dari kalagan manusia yang dimaksud 

dalam hadis tersebut sesuai dengan Q.S. al-An’ām/6:112 (265). Kemudian 

dijelaskan di dalam Syarah Bulūghul Marām bahwa maksud dari kata  �َُ�ِط��rَ

 ِّ�½ِpْْنِ¾ َوا◌ِÄِا ialah  perbuatan manusialah yang terlihat seperti perbuatan setan ( 

329). Sebagimana juga disebutkan dalam Q.S. al-Nās/114:1-6 

) ِمْن َشر 3) إِلَِه الناِس (2) َمِلِك الناِس (1ُقْل َأُعوُذ ِبَرب الناِس (
) ِمَن اْجلِنِة 5) الِذي يـَُوْسِوُس ِيف ُصُدوِر الناِس (4اْلَوْسَواِس اْخلَناِس (

  ) 6َوالناِس (
Terjemahnya 

Katakanlah, “aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja 
manusia, sembahan manusia dari kejahatan (bisikan) setan yang 
bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) kedalam dada 
manusia, dari (golongan) jin dan manusia. (Qur’an 114:). 

 
Di dalam ayat ini juga disebutkan adanya bisikan yang berasal dari setan 

yaitu dari golongan jin dan manusia, sedangkan setan dari kalangan jin 

membisikkan kedalam dada manusia sedangkan setan manusia membisikkan 

secara terang-terangan. 

Masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa setan adalah makhluk yang 

tidak terlihat atau gaib, akan tetapi dalam Q.S. Surah al-An’ām ayat 112 Allah 

menegaskan adanya setan manusia. Itu berarti ada golongan manusia yang 

disifati atau diidentifikasi dengan setan. Sebagai contoh salah satu sifat setan 

adalah tipu daya, sebagaimana dalam Q.S. al-Nisā’/4:120. 

  يَِعُدُهْم َوُميَنيِهْم َوَما يَِعُدُهُم الشْيطَاُن ِإال ُغُرورًا

Terjemahnya: 
(setan itu)memberikan janji-janji kepada mereka dan 
membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan 
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itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka (Qur’an 
4:120). 
 

Akan tetapi bukan hanya setan yang terkadang menipu manusia akan tetapi 

manusia sendiri menipu sesama manusia  dan fenomena seperti ini sudah marak 

dimasyarakat. Semisal para pejabat yang ketika ingin melakukan kampaye, 

anggap saja pencalonan Bupati mereka berlomba-lomba untuk menghias kata-

kata mereka dengan janji-janji kampaye mereka. Banyak dari mereka yang ketika 

terpilih maka janji tersebut tidak ditepati dan ini membuat masyarakat kecewa. 

Kemudian contoh lainnya adalalah penjual batu, baik itu batu cincin dan lain 

sebagainya. Disinilah juga para setan-setan manusia menghias kata-kata mereka 

dengan sangat indah dengan mengatakan jika menggunakan batu cincin ini maka 

akan mendapatkan kesaktian maka seseorang yang tertipu oleh rayuan dari setan 

manusia maka ia akan percaya begitu saja. Oleh karena itu dengan adanya 

fenomena-fenomena setan manusia maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang 

penafsiran manakah yang disebut dengan setan manusia dan eksistensi setan 

manusia dalam konteks masa kini. Dan apakah benar setan manusia itu benar-

benar seperti  apa yang digambarkan oleh peneliti. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebelumnya maka penulis merumuskan 

beberapa permasalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Penafsiran Q.S. al-An’ām/6:112? 

2. Bagaimana Kriteria Setan Manusia Dalam Q.S. al-An’ām/6:112? 

3. Bagaimana Wujud Setan Manusia Dalam Konteks Masa Kini? 

4. Bagaimana Ganjaran Bagi Setan Manusia dan Cara Menghadapai setan 

Manusia? 
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1.3. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibangun atas asumsi dasar bahwa eksistensi setan 

merupakan terminologi Qur’ani yang dijelaskan secara gamblang di dalam Al-

Qur’an. Namun demikian, terminologi setan dalam Al-Qur’an masih 

mengisyaratkan tanda tanya besar, terkait apakah ia sebuah sifat, karakter atau 

justru berupa wujud nyata. Karena pada kenyataannya Al-Qur’an mengakui 

bahwa setan bisa dari kalangan Jin atau dari kalangan manusia. Oleh karena itu, 

untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka peneliti memfokuskan penelitian 

ini kepada permasalahan yang bersangkutan dengan masalah setan yang berasal 

dari kalangan manusia dengan judul “Setan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur’an 

Q.S. al-An’ām/6:112 (Kajian Tahlili). 

 Untuk menghindari adanya  kesalahan dalam menafsirkan judul ini maka 

penulis merasa perlu untuk menguraikan masing-masing pengertian dari judul 

penelitian ini.  

1.3.1. Al-Qur’an  

 h~ digunakan untuk kata Al-Qur’an karena kandungan maknanya yang luasأَ  

dan mulia. Kata  َأh~ bersal dari  قـَرَأَُه يـَْقَرُؤُه atau bisa dibaca   ُيـَْقُرُؤه menurut Al-Zujāj, 

sedangkan masdarnya  قـَْرءًا وِقراءة وقُرآنًا , kemudian yang pertama kata  َأh~ yang berarti 

yang dibaca ini menurut Al-Lihyānī, sedangkan Abū Ishaq Al-Nahwī menamai 

Al-Qur’an sebagai  ًكتابًا وقـُْرآنًا وفـُْرقانا  dan Al-Qur’an bermakna mengumpulkan dan 

juga dapat berarti membaca.(Muḥammad Ibnu Mukarram Bin Munẓūr;128). 

sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Qiyamah/75:17-18. 

َنا َمجَْعُه َوقـُْرآنَُه فَِإَذا قـََرأْنَاُه فَاتِبْع قـُْرآنَهُ   ِإن َعَليـْ
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Terjemahnya : 
Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya (didadamu) 
dan membacakannya. Apabila kami telah selesai 
membacakannya maka ikutilah bacaan itu. (Qur’an 75:17-18). 

 
  Pengertian Al-Qur’an yang dipahami selama ini yang secara umum adalah 

Al-Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan melalui malaikat jibril kedalam 

hati Nabi Muḥammad sekaligus bersama dengan lafal Arab dan maknanya dan 

membacanya merupakan ibadah yang diawali dengan surat al-Fātiḥah dan diakhiri  

dengan surah al-Nās, diriwayatkan secara mutawatir dari generasi ke generasi 

yang lain melalui tulisan dan lisan (Nasaruddin Baidan,2011;14-15). 

1.3.2. Pengertian Tahlili 

Metode tahlili sebagimana disebutkan di dalam buku karya Abuddin Nata 

sebagai metode tajzī’iy  adalah suatu metode tafsir ketika mufassirnya berusaha 

menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dari berbagai segi dengan 

memperhatikan runtutan ayat-ayat Al-Qur’an sebagaimana tercantum di dalam 

mushaf. 

Dalam hubungan ini mufassir mulai dari ayat ke ayat berikutnya, atau dari 

surat ke surat berikutnya dengan mengikuti urutan ayat atau surat sesuai dengan 

yang termaktub di dalam mushaf. Segala segi yang dianggap perlu oleh seorang 

mufassir tajzī’iy atau tahlili diuraikan. Yaitu  bermula dari kosa kata, asbāb al-

nuzūl, munāsabah, dan lain-lain yang berkaitan denga teks atau kandungan ayat. ( 

Abuddin Nata,2012;219). 

Pendapat lain menguraikan bahwa metode tahlili ialah berusaha 

menjelaskan kandungan ayat Al-Qur’an dari berbagai seginya sesuai dengan 

pandangan dan kecenderungan seorang mufassir dengan peruntutan ayat dalam 

Al-Qur’an dengan memperhatikan kosa kata umum dari ayat, munāsabah, asbāb 



12 
 

al-nuzūl, makna global ayat, hukum yang dapat ditarik dan tidak jarang 

dihidangkan adalah menghidangkan berbagai pendapat ulama mazhab dan 

menambahkan qira’at serta i’rab dari ayat yang ingin ditafsirkan serta 

keistimewaan susunan kata-katanya (M.Quraish Shihab,2013;378). 

1.3.3. Pengertian Setan 

Setan berasal dari kata �¨r yang berarti ���pا (jauh) yaitu setiap yang 

menjauhkan dari kebenaran dan bersikap sombong maka dapat dikatakan sebagai 

setan. ( Abū Ḥasīn Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā,1979;183). 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, setan diartikan sebagai roh 

jahat yang selalu menggoda manusia agar belaku jahat, kemudian setan juga dapat 

diartikan sebagai kata yang dipakai untuk  menyatakan kemarahan, sumpah 

serapah, dan juga dapat diartikan sebagai orang yang sangat buruk perangainya 

atau orang yang berbuat jahat. ( Departemen Pendidikan Nasional, 1990;1055).  

1.4. Tujuan Penelitian 

 Sehubungan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Penafsiran Q.S. al-An’ām/6:112 Tentang Setan 

Manusia 

2. Untuk Mengetahui Kriteria Setan Q.S. al-An’ām/6:112 

3. Untuk mengetahui Setan Manusia Dalam Konteks Masa Kini 

4. Untuk Mengetahui Ganjaran Bagi Setan Manusia dan Cara Menghadapi 

Setan Manusia. 
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1.5.  Manfaat Penelitian 

Untuk menarik perhatian dan minat pembaca maka akan dikemukakan 

beberapa manfaat dari penelitian ini. 

1.5.1.  Manfaat Teoritis 

Diharapkan dalam penelitian ini akan menambah wawasan dalam 

khazanah ilmu penegetahuan para pembaca, kemudian terutama pada penelitian 

tafsir yang terkait dengan konsep dan pendekatan dan penafsiran setan manusia 

dalam Q.S. al-An’ām/6:112 yang mana peneliti akan memperlihatkan  makna 

setan yang bukan hanya dari kalangan jin akan tetapi juga dari kalangan manusia. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1. Dengan adanya penelitian ini diharap dapat bermanfaat bagi mahasiswa 

IAIN Kendari, terkhusus pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah 

IAIN Kendari, untuk kiranya bisa menjadi dan menambah referensi bagi 

peneliti selanjutnya. 

2. Bagi penulis, semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsih dalam bidang akademisi terutama pada program studi Ilmu 

Al-Qur’an dan Tafsir dan juga masyarakat agar kiranya dapat menambah 

pemahaman, karena penelitian ini mengenai hal yang berkaitan dengan 

manusia yang memiliki sifat yang sama dengan setan maka penelitian ini 

diharapkan dapat sangat bermanfaat bagi bertambahnya pengetahuan yang 

dimiliki.  

 
 
 
 
 


