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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 

 
2.1. Kajian Pustaka 

  Untuk menghindari terjadinya pengulangan pada penelitian ini atau 

plagiasi maka penulis merasa perlu untuk mengkaji penelitian yang telah 

terdahulu, jika ada kesamaan dalam judul penelitian akan tertapi berbeda dalam 

segi metode dalam mengkaji dan memhami isi dalam penelitian. 

1. Di dalam penelitian Bakri Marzuki, STAIN Datokarama Palu, Jurusan 

Ushuluddin yang berjudul “Kejahatan Setan dalam Al-Qur’an”. Prinsip 

kejahatan terkadang dipersonifikasikan oleh Al-Qur’an sebagai iblis dan 

setan. Dalam kelakuan atau tingkah laku manusia yang terkadang 

melakukan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan itu tidak terlepas 

dari peran setan didalamnya. Kekuatan jahat setan dapat hilang jika 

manusia memiliki spirit dalam melawan kekuatan jahat tersebut.  

Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada kejahatan yang 

dilakukan oleh setan yang selalu menggoda manusia, serta mengungkap 

ayat-ayat Al-Qur’an yang mana ayat Al-Qur’an yang diangkat adala Q.S. 

al- Falaq/113:2, dan Q.S. al-‘Araf/7:16-17. Serta menggungkap kejahatan 

setan yang selalu mengajak dan membujuk manusia hingga jauh dari Allah 

swt. (Bakri Marzuki,;56-57). Sedangkan penelitian penulis lebih fokus 

kepada Q.S al-An’am/6:112 yaitu setan manusia yang betul betul setan 

yang berwujud manusia dan bukan dalam bentuk makhluk gaib. 

2. Penelitian Ummul Khoiriyah “ Makna Setan dalam Al-Qur’an” (Analisis 

Metode dan Pendekatan M. Quraish Shihab dalam Menafsirkan Ayat-Ayat 

Setan). Pada penelitian ini peneliti memakai metode kualitatif untuk 
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mengkaji begaimana sebenarnya M. Quaish Shihab menafsirkan dan 

memaknai ayat-ayat setan serta peneliti menggunakan studi kepustakaan 

atau library reasech. Metode dan pendekatan yang digunakan adalah 

tahlili atau analisis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya 

perluasan makna, tidak hanya mencakup pelaku kejahatan atau keburukan 

dari jenis jin dan manusia akan tetapi juga mencakup virus dan kuman 

kuman (Ummul Khoiriyah ,2016) 

3. Di dalam penelitian Hasiah mengenai “Mengungkap Jejak Iblis dan Setan 

dalam Al-Qur’an” Penelitian ini mengemukakan bahwa iblis adalah efek 

manusia ditempatka dibumi, dengan cara yang buruk dan telah menipu 

Adam dan Hawa di surga. Kemudian bagaimana iblis dan setan 

menempati posisi dihati manusia bahkan setan dapat berupa manusia 

ketika manusia tidak mampu untuk melawan hawa nafsunya maka ia dapat 

dikuasai dan dikendalikan oleh setan.  

 Perbadaan dari tulisan penulis ini yaitu penelitian dari Hasiah lebih 

luas dengan mancakup bagaimana iblis menggoda Adam dan Hawa. Dan 

juga mengatakan bahwa setan yang menghasut manusia sehingga manusia 

itu berbuat keburukan. Dalam penelitain Hasiah sempat menyinggung 

masalah setan dari kalangan manusia akan tetapi tidak dibahas secara 

signifikan, dan tetap hasilnya adalah manusia berbuat buruk dan keji 

kerena adanya gangguan dari setan. (Hasiah,2018;41-42).  

 Adapun persamaan dari penelitian ini ialah dengan memakai 

metode penelitian yang sama yaitu kualitatif serta memakai pendekatan 

tahlili kemudian menggunakan studi kepustakaan. Kemudian perbedaan 
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penelitian adalah Ummul Khoiriyah lebih fokus kepada ayat ayat setan 

yang ditafsirkan oleh Quraish Shihab yang dianggapnya beda dari pada 

yang lain. Sedangkan peneliti lebih fokus kepada Q.S. al-An’am/6:112 

tentang setan manusia dan bagaimana ciri ciri setan manusia. 

4. Didalam buku M. Quraish Shihab “Setan dalam Al-Qur’an” seri makhluk 

gaib mengatakan bahwa dalam nalar manusia perbincangan tentang jin, 

setan, dan malaikat dianggap sebagai omong kosong. Hal ini dapat 

dipahami karena keberadaan makhluk gaib ini tidak terdeteksi oleh 

metedologi keilmuan modern atau ilmiah. karena orang-orang barat 

mengandalkan rasio, kemudian hal-hal yang dianggap tidak terdeteksi, 

makhluk-makhluk ini dianggap tidak ada dan perbincangannya secara 

inderawi dan rasional bukan berarti wujudnya tidak ada. Dalam buku ini 

dijelaskan bahwa jin, setan, dan malaikat lebih dulu diciptakan dari pada 

manusia yang menjadi permasalahannya adalah bukan tentang ada dan 

tidak adanya makluk ini akan tetapi bagaimana kita menyikapi dengan 

adanya iblis dan setan dalam kaitannya dengan kehidupan manusia, dalam 

buku ini menguraikan berbagai hal yang menyakut dengan perihal asal 

usul kejadiannya, pengertiannya, nama-namanya, kekuatan dan 

kelemahannya, metode yang digunakan dalam menggoda manusia, bisikan 

setan, ayat-ayat setan, setan dan wanita dan lain-lain. (M. Quraish 

Shihab,2017;1-200) 

 Persamaan buku Setan dalam Al-Qur’an karya M. Quraish Shihab 

dengan penelitian ini adalah sama sama menguraikan tentang setan 

manusia dalam Q.S. al-An’ām/6:112 yang berbicara mengenai setan yang 
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berasal dari kalangan manusia dan selain manusia ketika berbuat 

keburukan seperti kuman, hewan juga dapat dikaitkan dengan  setan ketika 

ia berbuat keburukan. Sedangkan perbedaannya adalah jika peneliti 

memakai metode tahlili sedangkan Quraish Shihab memakai metode 

maudu’i dan mengambil semua ayat-ayat yang berkaitan dengan setan . 

2.2 Terminologi Setan 

2.2.1 Pengertian Setan 

Jauh sebelum manusia mengenal agama-agama besar, bahkan sejak masa 

awal sejarah manusia kepercayaan makluk halus telah ada. Makhluk halus dalam 

pandangan mereka bermacam- macam, ada yang dapat dilihat dan ada pula yang 

tidak dapat dilihat. Kemudian ada yang menampakkan dirinya melalui mantra dan 

jimat kemudian ada juga yang masuk kedalam sesuatu sehingga siapapun dapat 

melihatnya kapanpun dan di manapun.(Quraish Shihab,2017;1)  

Setan merupakan suatu kelompok yang dinamakan jin, jin tidak selamanya 

bersifat buruk. Dalam suatu kelompok jin yang memiliki sifat buruk dan 

pembangkang maka dia diberikan lebel nama setan. Orang-orang masa kini 

memahami bahwa wilayah setan yang tadinya sedemikian luas yang mencakup 

seluruh alam, dengan siring berjalannya waktu dengan memasuki abad sekarang, 

pemahaman seseorang terhadap wilayah kekuasaan setan semakin menciut. 

Sebagian memahami setan hanya ada disekitar manusia saja  dan berfungsi untuk 

menggoda tanpa kekuasaan. 

Ada yang berpendapat bahwa kata setan dalam bahasa arab terambil dari 

bahasa ibrani yang berarti lawan atau musuh. Dalam kamus Al-Misbah al-Munīr 

karya Aḥmad ibn Muḥammad ‘Ali al-Fayyumi berpendapat bahwa kata setan bisa 
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saja  terambil dari akar kata syatana yang berarti jauh dikarenakan setan menjauh 

dari kebenaran atau menjauh dari rahmat Allah. Kemudian pakar bahasa Al-

Jauhāri mengemukakan pendapat yang mengatakan bahwa segala bentuk 

pembangkangan, baik jin atau manusia maupun binatang juga dinamai setan. 

Setan jika dilihat dari definisi jin yang membangkang maka ia termasuk setan 

seolah membuka pemikiran atau wawasan kita yang mana ternyata kata setan 

merupakan suatu sifat yang tak terpuji. 

Setan manusia merupakan sifat setan yang dimiliki oleh manusia. Setan 

seringkali dianggap sebagai hal-hal yang mistis sebagaimana yang biasa 

dipertontonkan di TV misalnya kuntilanak, pocong, dll. Kemudian jin juga 

dianggap sebagai setan yang menggoda manusia dengan sikap yang pantang 

menyerah sebelum manusia itu terpedaya. 

Setan manusia dapat berupa perorangan, kelompok, organisasi dan  

sebagainya, setan jin ketika menggoda manusia ia melakukan dengan cara 

membisikkan kepada manusia sehingga manusia itu tergoda, akan tetapi setan 

manusia biasa membisikkan dengan mengatakan masih banyak waktu shalat, tidak 

usah salat berjama’ah salat sendiri juga bisa, nanti saja salatnya filmnya lagi seru 

(Quraish Shihab,2017;17-23). 

Menurut M. Quraish Shihab,(2000).  sebagaiaman dikutib oleh Aḥmad bin 

Muḥammad Ali Al-Fayyūmi dalam bukunya “ Al-Misbah Al-Munir” dijelaskan 

bahwa kata setan terambil dari kata  NOP yang berarti jauh. Karena setan jauh dari 

kebenaran dan jauh dari rahmat Allah swt. kata setan juga dapat diambil dari kata 

  .RP dengan arti melakukan kebatilan atau terbakar. (h.94)ط

 



19 
 

2.2.2 Makna Syayāṭīn dalam Al-Qur’an 

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

menjauhkan dari kebenaran dan bersikap sombong maka dapat dikatakan sebagai 

setan. (Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā,1979;183).  Di dalam Al-Qur’an terdapat 

beberapa makna setan sebagaimana yang akan disebutkan sebgai berikut: 

1. Kata setan yang mimiliki sifat terkutuk sebagaimana dalam Q.S. āli-

‘Imrān/3:36. 

َها قَاَلْت َرب ِإين َوَضْعتُـَها أُنـَْثى َواللُه َأْعَلُم ِمبَا َوَضَعْت  فـََلما َوَضَعتـْ
 ْيتـَُها َمْرَميَ َوِإينَمس َكُر َكاْألُنـَْثى َوِإينتَـَها َولَْيَس الذيـأُِعيُذَها ِبَك َوُذر 

 ِمَن الشْيطَاِن الرِجيمِ 
Terjemahnya: 

Maka ketika melahirkannya, dia berkata,”Ya Tuhanku, aku telah 
melahirkan anak perempuan.” Padahal Allah lebih tahu apa yang 
dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. “Dan 
aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-
Mu untuknya dan anak cucunya dari (gangguan) setan yang 
terkutuk.”(Qur’an 3:36) 

 
Jika dilihat dari penafsirannya maka yang dimaksud dari perkataan 

ibunda Maryam agar terlindung dari setan yang terkutuk ialah setan dari 

kalangan jin . 

2. Kata setan  yang memiliki gambaran sesuatu yang jelek, sebagaiman 

dalam Q.S. ashāfāt/37:65. 

 طَْلُعَها َكأَنُه ُرُءوُس الشَياِطنيِ 
 Terjemahnya: 

Mayangnya seperti kepala-kepala setan.(Qur’an 37:65) 
 

Mayangnya berarti buahnya atau kepalanya, ada yang mengatakan 

bahwa yang nampak adalah fisik setan tersebut adapun kata kepala-kepala 
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setan karena sama jeleknya. Sedangkan kata jelek bisa tergambar pada diri 

manusia sejalan dengan perkataan setiap yang jelek adalah setan dan 

setiap yang baik adalah malaikat. (tafsir al-Qurṭubī:203-204). Dalam ayat 

ini bisa jadi yang dimaksud adalah benar wujud setan yang asli, kemudian 

bisa bermakna segala perbuatan yang menunjuk kepada sesuatu yang jelek 

maka dapat dikatakan setan.  

3. Kata setan yang memiliki sifat musuh yang nyata bagi manusia 

sebagaimana dalam Q.S. Yūsuf/12:5. 

 َال تـَْقُصْص ُرْؤيَاَك َعَلى ِإْخَوِتَك فـََيِكيُدوا َلَك َكْيًدا ِإن قَاَل يَا بـَُين
ْنَساِن   َعُدو الشْيطَاَن ِلْإلِ

Terjemahnya: 
Dia (ayahnya) berkata, “wahai anakku! Janganlah engkau 
ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, mereka akan 
membuat tipu daya (untuk membinaksakan)mu. Sungguh, setan 
itu musuh yang jelas bagi manusia.”(Qur’an 12:5). 

 
4. Kata setan yang memiliki sifat selalu menimbulkan perselisihan diantara 

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

Isrā’/17:53 

 نَـُهْم ِإن َوُقْل لِِعَباِدي يـَُقوُلوا الِيت ِهَي َأْحَسُن ِإن الشْيطَاَن يـَنـْزَُغ بـَيـْ
ْنَساِن   َعُدوا ُمِبيًناالشْيطَاَن َكاَن ِلْإلِ

Terjemahannya: 
Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, “Hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, setan 
itu (selalu) menimbulkan perselisihan diantara mereka. 
Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. (Qur’an 
17:53). 

 
Allah swt. ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan oleh setan 

menjadi cobaan bagi orang-orang yang didalam hatinya ada penyakit dan  
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orang yang berhati keras, sebagai mana firman Allah dalam Q.S.  al-

Ḥajj/22:53 

َنةً  الشْيطَانُ لَِيْجَعَل َما يـُْلِقي  لِلِذيَن ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض َواْلَقاِسَيِة  ِفتـْ
  قـُُلوبـُُهْم َوِإن الظاِلِمَني َلِفي ِشَقاٍق بَِعيدٍ 

Terjemahnya: 
Dia (Allah) ingin menjadikan godaan yang ditimbulakan setan 
itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada 
penyakit dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang 
zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh, (Qur’an 
22:53). 

 
5. Setan yang selalu menakut-nakuti orang yang beriman, sebagaimana 

dalam Q.S. āli-‘Imrām/3:175 

َا َذِلُكُم  ْيطَانُ ِإمنُف َأْولَِياَءُه َفَال َختَاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ  الشُخيَو 
Terjemahnya:  

Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti 
(kamu) dengan teman-teman setianya, karena itu janganlah 
kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika 
kamu orang-orang yang beriman. (Qur’an 3:175). 

 
6. Kata setan selalu menggoda manusia agar selalu mengikuti apa yang 

dikerjakannya, maka dari itu Allah memperingatkan kepada orang-orang 

yang beriman agar tidak mengikuti langkah-lagkah setan, karena siapa 

yang mengikutinya maka dia adalah setan, sebagaimana dalam Q.S. al-

Nūr/24:21 

َوَمْن يـَتِبْع ُخطَُواِت  الشْيطَانِ يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا َال تـَتِبُعوا ُخطَُواِت 
اللِه َعَلْيُكْم  فَِإنُه يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلْوَال َفْضلُ  الشْيطَانِ 

َوَرْمحَُتُه َما زََكا ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد أََبًدا َوَلِكن اللَه يـُزَكي َمْن َيَشاُء َواللُه 
يٌع َعِليمٌ    مسَِ

Terjemahnya: 
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Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah 
setan, maka sesungguhnya dia (setan) menyuruh mengerjakan 
perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia 
Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di 
antara kamu bersih (dari perbuatan keji dan mungkar itu) 
selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia 
kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 
(Qur’an 24:21). 

  
7. Setan bermaksud  untuk menimbulkan permusuhan diantara  manusia, 

sengaimana dalam Q.S. al-Mā’idah/5:91 

َا يُرِيُد  ْيطَانُ ِإمنَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِيف اْخلَْمِر  الش َأْن يُوِقَع بـَيـْ
 َواْلَمْيِسِر َوَيُصدُكْم َعْن ذِْكِر اللِه َوَعِن الصَالِة فـََهْل أَنـُْتْم ُمْنتَـُهونَ 

Terjemahnya: 
Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud 
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan 
menghalag-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan 
salat maka tidakkah kamu mau berhenti? (Qur’an 5:51). 

 
2.2.3 Perbedaan Antara Jin, Setan dan Iblis 

 Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini maka penulis 

merasa perlu untuk menguraikan perbedaan tersebut. 

1. Jin 

Jin dari segi bahasa terambil dari akar kata yang terdiri dari tiga huruf yaitu 

jim, nun, dan nun. Menurut pakar bahasa semua kata yang terdiri tiga huruf ini 

mempunyai makna ketersembunyian atau ketertutupan.(M.Quraish 

Shihab,2017;17). Sebagaimana kata janna dalam Q.S. al-An’ām/6:76 

 

 ا أََفَل قَاَل َال ُأِحبفـََلم ْيُل رََأى َكوَْكًبا قَاَل َهَذا َريبَعَلْيِه الل ا َجنفـََلم
 اْآلَِفِلي

Terjemahnya: 
Ketika malam menjadi gelap, dia (Ibrahim) melihat sebuah 
bintang (lalu) dia berkata, “inilah tuhanku” maka ketika bintang 
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itu terbenam dia berkata, “aku tidak suka kepada yang 
terbenam”.(Qur’an 6:76). 

 
 Adapun menurut istilah jin adalah penghuni alam gaib dan bersifat 

immaterial. Jin merupakan makhluk gaib yang diciptakan dari api sehingga wujud 

aslinyapun tidak dapat dilihat, meskipun ada yang melihatnya itu merupkan 

penjelmaannya. Allah swt memberitahukan kepada kita bahwa jin tercipta dari api 

(Basri Ali,2015;16-17). Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Ḥijr/15:27. 

 َواْجلَان َخَلْقَناُه ِمْن قـَْبُل ِمْن نَاِر السُمومِ 
Terjemahnya:  

Dan kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang 
sangat panas.(Qur’an 15:27).  

 
Sebelum membahas mengenai jenis jenis jin, ada dua jenis yang perlu 

diketahui mengenai gaib, yang pertama gaib nisbi yaitu sesuatu yang tertutup 

sebagaian pengetahuannya bagi sebagian makluk, kemudian sebagiannya lagi 

tidak tertutup sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua ghaib hakiki ialah 

sesuatu yang mutlak yang secara keseluruhan tidak dapat diketahui oleh indera 

manusia karena hakikatnya hanya Allah yang maha mengetahui. Berikut adalah 

jenis-jenis jin yaitu: 

a. Jin Muslim 

Sebagaimana halnya manusia, jin juga ada yang muslim dan juga ada yang 

kafir. Diantara beberapa jin bahkan ada yang menghafal Al-Qur’an. Jin yang 

muslim yang beriman kepada Allah tidak mengganggu manusia terlebih lagi 

menggodanya. Tingkat keimanan jin ada yang kuat dan emah layaknya seorang 

manusia, kemudian diantara mereka ada yang cerdas dan adapula yang bodoh dan 

selalu membuat kesalahan. Mengenai jin muslim dan kafir Allah swt menjelaskan 

dalam Al- Qur’an dengan firmannya dalam Q.S. al-Jin/72:11. 
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ِلَك   ا َطَراِئَق ِقَدًداُكن   ۖ◌ َوأَنا ِمنا الصاِحلُوَن َوِمنا ُدوَن ذَٰ
Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya diantara kami (jin) ada  yang shaleh dan 
ada (pula) kebalikannya. kami menempuh jalan yang 
berbeda beda. (Qur’an 72:11).  

 
b. Jin Laki Laki 

Allah menciptakan manusia secara perpasang pasangan, begitupula bangsa 

jin, ada yang berjenis kelamin laki laki dan juga perempuan. Sebagaimana Allah 

telah menerangkan firmannya dalam Q.S. al-Jin/72:6 

ْنِس يـَُعوُذوَن ِبرَِجاٍل ِمَن اجلِْن فـََزاُدوُهْم َرَهًقا  َوأَنُه َكاَن رَِجاٌل ِمَن اْإلِ
Terjemahnya : 

Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki laki dari 
kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada 
beberapa laki laki dari jin, tetapi mereka (jin) menjadikan 
mereka (manusia) bertambah sesat.(Qur’an 72:6).  

 
Ayat tersebut dapat menunjukkan bahwa dari kalangan jin Allah telah 

membagi mereka dari jenis laki laki dan perempuan layaknya manusia yang 

diciptakan Allah secara berpasang pasangan. 

c. Jin Yang Menguasai Manusia 

Jin ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dan 

kemudian ia enggan untuk sujud dikarenakan ia merasa lebih mulia dibandingkan 

dengan Adam. Dari sinilah permusuhan antara manusia dan jin, sehingga jin pun 

meminta kepada Allah agar diizinkan untuk menggoda anak cucu Adam. 

Sebagaimana dalam firman Allah Q.S. al-A’rāf/7:16. 

 فَِبَما أَْغَويـَْتِين َألَقْـُعَدن َهلُْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيمَ قَاَل 
Terjemahnya: 

(Iblis) menjawab: karena engakau telah menyesatkan aku, 
pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan-Mu 
yang lurus.(Qur’an 7:16).  
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2. Setan 

Setan menurut pakar Mesir kenamaan cenderung menguatkan pendapat 

yang menyatakan bahwa setan merupakan kata Arab asli yang sudah sangat tua, 

bahkan boleh jadi lebih tua dari pada kata serupa yang digunakan selain oleh 

orang Arab. Ini dibuktikan dengan adanya sekian kata Arab asli yang dapat 

dibentuk dengan kata setan, contohnya syathatha Í¨r , syatha (ط�r), syawatha 

 syathana (�¨r), yang mengandung makna jauh, sesat, berkobar, dan ,(mrط)

terbakar serta ekstrem. (Quraish Shihab,2017;19-20). 

Penyebutan setan dalam Al-Qur’an dalam bentuk mufrad sebanyak 68 kali 

dan bentuk jama’ sebanyak 17 kali (Muḥammad Fu’ād  Abdul Bāqī,470-479). 

Dan kata iblis disebut sebanyak 11 kali (h.164). Sedangkan jin dalam bentuk 

ma’rifah disebutkan sebanyak 22 kali dan dalam dalam bentuk nakirah sebanyak 

10 kali (h.220). kemudian kata setan manusia di dalam Al-Qur’an disebutkan 

hanya 1 kali yaitu pada Q.S al-An’ām/6:112 (h.471). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iblis adalah makhluk halus yang 

selalu berupaya menyesatkan manusia dari petunjuk Allah, seperti roh jahat, 

setan. (Dapartemen Pendidikan Nasional,1990;), Sebagian berpendapat bahwa 

iblis bukan terambil dari bahasa Arab akan tetapi iblis berasal dari bahasa Yunani 

yakni diabolos. Kata ini terdiri dari kata dia yang berarti di tengah atau sewaktu 

dan ballein  yang berarti melontar atau mencampakan. Kata diabolic  biasa 

digunakan dalam bentuk adjektif dengan arti sangat buruk dan juga diartikan setan 

(M.Quraish Shihab,2020:253).   
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Sedangkan menurut pendapat ustad Adi Hidayat, Lc., MA. Ialah setan pada 

dasarnya ialah jin, akan tetapi jin yang menyimpang dari rahmat Allah karena 

ketika diperintahkan sujud kepada Adam (ceramah pendek,05-09:2020). 

sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Kahf/18:50 

ْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإال إِبِْليَس َكاَن ِمَن اجلِْن َوِإْذ قـُْلَنا لِ 
أَفـََتتِخُذونَُه َوُذريـَتُه َأْولَِياَء ِمْن ُدوِين َوُهْم َلُكْم  ۗ◌ فـََفَسَق َعْن أَْمِر رَبِه 

 اِلِمَني َبَدلً  ۚ◌ َعُدوبِْئَس لِلظ 
Terjemahnya:  

 Dan (ingatlah) ketika kami berfirman kepda para malaikat, 
“sujudlah kamu kepada Adam!” maka merekapun sujud kecuali 
Iblis. Dia adalah dari (golongan) jin, maka dia mendurhakai 
perin tah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia d an 
keurunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka 
adalah musuhmu? Sengat buruklah (Iblis itu) sebagai pengganti 
(Allah) bagi orang yang zalim.(Qur’an 18:50).  

 
Ketika jin diperintahkan sujud kepada Adam maka sebagian dari golongan 

jin enggan sujud kepada Adam. Jin yang enggan  sujud kepada Adam 

dikategorikan sebagai Iblis sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-

A’rāf/7:12 

ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن  ۖ◌ قَاَل َما َمنَـَعَك َأال َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك  قَاَل أَنَا َخيـْ
 نَاٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ 

Terjemahnya:  
 (Allah) berfirman, “Apakah yang mengahalangimu (sehingga) 

kamu tidak bersujud (kepada Adam) ketika aku menyuruhmu?” 
(Iblis) menjawab, “aku  lebih baik dari pada dia. Engkau 
ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari 
tanah. (Qur’an 7:12).  

 
Jin ketika ia menyimpang maka jin itu dikategorikan sebagai Iblis karena ia 

menyimpang dari rahmat Allah, ia dikategorikan sebagai Iblis karena pada saat itu 

ia diselimuti oleh keburukan. Ketika Iblis dikeluarkan dari surga, maka Adam dan 
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Hawa diperintahkan untuk tinggal di surga, saat itulah Iblis meminta kepada Allah 

untuk Menggoda Adam dan Hawa dan ada saat menggoda maka Iblis 

dikategorikan sebagai setan. (2017). Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. 

al-Baqarah/2:36 

َها فََأْخَرَجُهَما ِمما َكا َُما الشْيطَاُن َعنـْ َوقـُْلَنا اْهِبطُوا  ۖ◌ نَا ِفيِه فََأَزهل
 َوَمَتاٌع ِإَىلٰ ِحنيٍ  ۖ◌ بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدو َوَلُكْم ِيف اْألَْرِض ُمْستَـَقر 

Terjemahnya: 
Lalu setan memperdayakan kedunya dari surga, sehingga 
keduanya dikeluarkan dari (segala kenikmatan)  ketika 
keduanya disana (surga). Dan kami berfirman, “Turunlah kamu! 
Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu 
ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang 
ditentukan.(Qur’an 2:36).  

 
2.2.3 Sifat-Sifat Dasar   Setan 

Sifat merupakan hal yang ada pada setiap makluk, seseorang dapat 

dikenali dengan adannya sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Begitu  pula 

dengan makluk yang tidak nampak sekalipun memiliki sifat-sifat yang mesti 

diketahui guna untuk waspada kewaspadaan terhadap sifat-sifat tersebut. Berikut 

adalah sifat-sifat setan yang mesti diketahui. 

1. Takabbur  

Ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, maka ia 

enggan dan bersifat takabbur karena menganggap dirinya lebih baik ketimbang 

Nabi Adam. Sebagaimana dalam Q.S. al-‘Arāf/7:12 

ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن نَاٍر  قَاَل َما َمنَـَعَك َأال َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك قَاَل أَنَا َخيـْ
 َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطي

Terjemahnya: 
(Allah) berfirman, “Apakah yang menghalangimu (sehingga) 
kamu tidak bersujud  (kepada Adam) ketika aku menyuruhmu?” 
(Iblis) Menjawab “ alu lebih baik dari pada dia. Engkau ciptakan 
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aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah.”(Qur’an 
7:12). 

 
 

2. Sombong dan Keras Kepala 

Kekufuran iblis bukan karena kejahilan yang ia timbulkan akan tetapi 

kerena sikap sombong dan keras kepala yang ada padanya. Sebagaimana 

dalam Q.S. al-A’rāf/7:16-17. 

ُمث َآلَتِيَـنـُهْم ِمْن  ْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم قَاَل فَِبَما أَْغَويـَْتِين َألَقْـُعَدن هلَُ 
بـَْنيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَْميَاِِْم َوَعْن َمشَائِِلِهْم َوَال جتَُِد َأْكثـََرُهْم 

 َشاِكرِينَ 
Terjemahnya: 

(Iblis) menjawab, “ karena engkau telah menyesatkan aku, pasti 
aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, 
kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari 
belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan 
mendapati kebanyakan mereka bersyukur.(Qur’an 7:16-17). 

 
3.  Menggoda  

 
Antara sifat setan adalah menggoda, sebagaimana halnya ketika ia 

menggoda Nabi Adan dan Hawa sehingga keduanya dikeluarkan dari surga. 

Sebagaimana dalam Q.S al-A’rāf/7:20 

ُهَما ِمْن َسْوَآَِِما  فـََوْسَوَس َهلَُما الشْيطَاُن لِيُْبِدَي َهلَُما َما ُوورَِي َعنـْ
َوقَاَل َما نـََهاُكَما رَبُكَما َعْن َهِذِه الشَجَرِة ِإال َأْن َتُكونَا َمَلَكْنيِ أَْو 

 َتُكونَا ِمَن اْخلَاِلِدينَ 
Terjemahnya: 

Kemudia setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar  
menampakkan aurat mereka (yang selama ini) tertutup. Dan 
setan berkata, “tuhanmu hanya melarang kamu berdua 
mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat 
atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga).”(Qur’an 
7:20). 
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4. Ingkar Janji 

Salah satu sifat setan adalah ingkar janji. Setan mengahasut manusia 

dengan jani-janji dan menggoda manusia dengan hawa nafsunya, setan 

menghasut mereka dengan menjanjikan ketika kamu membunuh maka kamu akan 

mendapatkan kedudukan, maka ketika ia membunuh maka ia diwafatkan oleh 

Allah maka apa yang didapatkan hanyalah dosa. Sebagaimana dalam Q.S. al-

Anfāl/8:48 

َوِإْذ زَيَن َهلُُم الشْيطَاُن أَْعَماَهلُْم َوقَاَل َال َغاِلَب َلُكُم اْليَـْوَم ِمَن الناِس 
َوِإين َجاٌر َلُكْم فـََلما تـََراَءِت اْلِفَئَتاِن َنَكَص َعَلى َعِقبَـْيِه َوقَاَل ِإين بَرِيٌء 

ين أََرى َما َال تـََرْوَن ِإين َأَخاُف اللَه َواللُه َشِديُد اْلِعَقابِمْنُكْم إِ   
Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika setan menjadikan terasa indah bagi 
mereka perbuatan (dosa) mereka mengatakan “ tidak ada 
(orang) yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan 
sungguh, aku adalah penolongmu”. Maka ketika kedua 
pasukan itu telah saling melihat (berhadapan), setan balik 
kebelakang  seraya berkata, “ sesungguhnya aku berlepas diri 
dari kamu; aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat lihat; 
sesungguhnya aku takut kepada Allah.” Allah sangat keras 
siksa-Nya.(Qur’an 8:48). 

 
5. Menghasut 

Sifat menghasut setan sangatlah berbahaya dan dapat mengakibatkan 

perceraian dan perpisahan, sebagaiamana setan menghasut saudara-saudara Nabi 

Yusuf sehingga mereka membuang saudara mereka. Sebagimana dalam Q.S. 

Yūsuf/12:100 
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ْرِش َوَخروا َلُه ُسجًدا َوقَاَل يَا أََبِت َهَذا تَْأِويُل َوَرَفَع أَبـََوْيِه َعَلى اْلعَ 
ُرْؤيَاَي ِمْن قـَْبُل َقْد َجَعَلَها َريب َحقا َوَقْد َأْحَسَن ِيب ِإْذ َأْخَرَجِين ِمَن 
السْجِن َوَجاَء ِبُكْم ِمَن اْلَبْدِو ِمْن بـَْعِد َأْن نـَزََغ الشْيطَاُن بـَْيِين َوبـَْنيَ 

  ِيت ِإن َريب َلِطيٌف ِلَما َيَشاُء ِإنُه ُهَو اْلَعِليُم احلَِْكيمِإْخوَ 
Terjemahnya: 

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singasana. Dan 
mereka (semua) tunduk bersujud kepadanya (yusuf). Dan dia 
(Yusuf) berkata, “wahai ayahku! Inilah takwil mimpiku yang 
dahulu itu. Dan sesungguhnya tuhanku telah menjadikannya 
kenyataan. Sesungguhnya tuhanku telah berbuat baik kepdaku, 
ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa 
kamu dari dusun, setelah setan merusak (hubungan) antara aku 
dan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku Hahalembut 
terhadap apa yang Dia kehendaki. Sunggguh, Dia Yang Maha 
Mengetahui Mahabijaksana.(Qur’an 12:100). 

 
6. Memperdaya 

Banyak manusia yang terperdaya dengan kenikmatan dunia yang sifatnya 

hanya sementara. Namun terkadang setan memperdaya manusia sehingga 

manusia mengejar dunia seolah-olah sifatnya abadi, dan akhirnya mereka akan 

mendatkan kekecewaan. Sebagaimana dalam Q.S. Luqmān/31: 33 

َعْن َوَلِدِه َوَال  يَا أَيـَها الناُس اتـُقوا رَبُكْم َواْخَشْوا يـَْوًما َال َجيْزِي َواِلدٌ 
َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه َشْيًئا ِإن َوْعَد اللِه َحق َفَال تـَُغرنُكُم اْحلََياُة 

نـَْيا َوَال يـَُغرنُكْم بِاللِه اْلَغُرورُ  الد  
Terjemahnya: 

Wahai manusia! Bertakwalah kepada tuhannmu dan takuktlah 
pada hari yang (ketika itu) seorang bapak tidak dapat menolong 
anaknya, dan seorang anak itu tidak dapat (pula) menolong 
bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar, maka 
jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia, dan 
janga sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam (menaati) 
Allah.(Qur’an 31:33). 
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2.3 Manusia  

2.3.1 Pengertian Manusia 

Secara etimologi  kata manusia berasal dari bahasa Sansekerta yakni dari 

kata manu dan bahasa Latin yakni mens  yang berarti berpikir, berakal budi atau 

makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah 

manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau 

realitas, sebuah kelompok (genus) atau seorang individu. (Pelayanan Publik 

id.bagian Discussion. para.1). 

Seseorang ketika ditanya kamu itu siapa? Maka ia akan menjawab 

manusia! Akan tetapi ketika diberi kesempatan untuk menjelaskan apa itu 

manusia maka ia akan menjawab, seperti yang kamu lihat sekarang dihadapanmu  

adalah manusia, atau mereka akan menjawab manusia adalah makluk yang 

diciptakan Allah dari tanah dan makhluk yang paling mulia dan istimewa karena 

diberikan akal sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang 

buruk. Berikut ini adalah beberapa pendapat menurut para ahli tentang manusia. 

Manusia adalah makhluk yang memilki berbagai interumen: fisik, ruh, 

akal, nafsu dan kalbu. (Kementerian Agama RI,2010;70). 

Meneurut Paula J. C dan Janet W. K. manusia merupakan makhluk yang 

terbuka, bebas memilih makna dalam setiap kondisi, mengemban tanggung jawab 

atas setiap keputusan, yang hidup secara berkelanjutan, serta turut menyusun pola 

hubungan antara sesama dan unggul multideminsional dengan berbagai 

kemungkinan.  
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Omar Muhammad Al-Toumi Al-Syaibāni berpendapat bahwa manusia 

makhluk yang mulia. Manusia merupakan makluk yang dapat berpikir, dan 

manusia merupakan makhluk tiga dimensi yang terdiri dari badan, ruh, dan akal. 

Manusia dalam tumbuh kembangnya dipengaruhi oleh dua faktor utama di 

antaranya faktor keturunan dan lingkungan.(bagian Discussion.para.1). 

2.3.2 Sifat Sifat Manusia 

Manusia memang diciptakan sempurna, bahkan Allah memuji manusia 

didalam beberapa ayat bahwa mereka diciptakan dalam bentuk fisik dan psikis 

yang sempurna bahkan malaikat dan jin diperintahkan sujud kepada manusia 

karena potensi positif yang ada pada dirinya. Sebagaimana dalam Q.S. at-

Tīn/95:4. 

ِوميٍ   ْق ِن تـَ ْحَس اَن ِيف َأ َس ْن ا اْإلِ َن ْق َل ْد َخ َق   َل
Terjemahnya: 

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya, (Qur’an 95:4). 
 

Pada dasarnya manusia cenderung atau fitrah manusia itu pada kebaikan. 

Sebagaimana dalam hadis Rasulullah swt. 

ُكل َمْوُلْوٍد يـُْوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة، فَأَبـََواُه يـَُهوَدانِِه َأْو يـَُنصرَانِِه أَْو 
-Muḥammahd bin Ismā’īl Abū ‘Abdullāh al- Bukhārī al) ُميَجَسانِهِ 

Ja’fī 1407-1987;4650.) 
Artinya:  

Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang 
tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi 

 
Setiap manusia pada dasarnya memiliki sifat yang baik, Diantara sifat-

sifat manusia yang cenderung kepada kebaikan di antaranya. 
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1. Sabar 

Kehidupan manusia diciptakan tidak terpisah dari kesulitan dan penderitaan 

bila tidak dihadapi dan tidak berusaha untuk menembus rintangan dan tantangan, 

sebagaiman firman Allah dalam Q.S. al-Balad/90:4. 

ْنَساَن   ِيف َكَبدٍ َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
 
Terjemahnya: 

Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam 
susah payah. (Qur’an 90:4). 
 

Maka karakter manusia yang patut dipuji ialah dikarenakan ia dapat melalui 

berbagai rintangan dan tantangan dengan rasa sabar.(Kementerian Agama 

RI,2010;306). 

2. Optimis  

Sikap optimis merupakan sifat manusia yang mesti dikembangkan dalam 

berpikir negatif atau positif dalam melihat sebuah masalah atau sebuah kejadian. 

jika seseorang melihat hal positif maka ia adalah orang yang optimis dengan 

keyakinan tinggi. Seseorang yang selalu berpikir positif dan percaya akan 

usahanya, berarti ia memiliki sifat optimis. Namun zaman sekarang ini sulit 

menemukan orang yang optimis dan benar-benar bisa berpandangan positif. 

3. Ambisius  

Ambisius merupakan sifat manusia dimana ia menunjukan target dan akan 

mencapainya dengan cara apapun. Bagaimanapun caranya ia ingin bisa 

menggapai keinginanya. Sayangnya orang ambisius seringkali memilih jalan yang 

salah, dan akhirnya merugikan diri sendiri dan banyak pihak. 

4. Rendah Hati 
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Sifat rendah hati merupakan sikap positif yang harus dimiliki semua orang. 

Bagi dirinya, apa yang ia bisa atau ia miliki belum tentu lebih dibanding orang 

lain sehingga tetap menjaga sikapnya. 

5. Jujur  

 Sifat yang jujur sangat sulit didapatkan terutama pada jaman sekarang ini. 

Jujur merupakan sifat terbuka dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada 

orang lain.(Dosen Psikologi.com.para.4). 

 Manusia memiliki fitrah memiliki sifat yang baik Akan tetapi terkadang 

lingkungan mempengaruhi sifat manusia tersebut, di antara sifat buruk manusia 

sebagai berikut. 

1. Ghūrūr /Congkak 

Manusia sering kali tertipu oleh dirinya sendiri, keadaan yang terkadang 

membuat mereka berpikir positif atau negatif, bahkan dugaan tersebut terkadang 

bukan pada tempatnya. Gerlap duniawi, harta, kekuasaan, jabatan dan berbagai 

faktor lain yang dapat menimbulkan Ghūrūr. 

2. Iri Hati 

Iri hati merupakan salah satu kelemahan manusia. Iri hati merupakan lahan 

yang sangat subur bagi setan untuk menggoda manusia. Bahkan pembunuhan 

pertama yang dilakukan merupakan disebabkan oleh iri hati seperti yang 

dilakukan Habil dan Qabil. Kemudian penderitaan yang dialami Nabi Yusuf juga 

tidak lepas dari iri hati para saudaranya hingga Nabi yusuf dijerumuskan kedalam 

sumur tua. 

3. Tamak  

Keinginan yang sangat menggebu untuk mandapatkan  sesuatu yang tidak 

wajar bahkan melakukan hal yang tidak wajar adalah ketamakan. Harus diakui 
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bahwa sifat meggebu untuk   mendapatkan sesuatu yang disukai merupakan sifat 

manusia. Bahkan Rasulullah pun begitu ketika ia berkeinginan agar manusia 

semuanya beriman, sampai sampai Allah kasihan padanya. 

4. Keangkuhan 

Keangkuhan merupakan sifat yang enggan menerima kebenaran setelah 

mengetahuinya dan menutup mata menyagkut hak orang lain. Jiwa manusia 

memiliki sifat ini. Pada saat ia merasa memiliki kelebihan. 

5.  Amarah 

Amarah merupakan luapan hati yang berada dalam dada manusia, kobaran 

api yang barada dalam dada akan semakin berkobar ketika ada yang meniupnya 

atau api itu disiram denga bensin atau minyak tanah. Amarah juga dapat membuat 

mata buta dan  pandangan manusia itu menjadi gelap.  

6. Keterbatasan pengetahuan 

Keterbatasan pengetahuan merupakan salah satu kelemahan manusia yang 

juga merupakan pintu masuknya setan. Karena setan sering membisikkan kepada 

manusia sehingga enggan untuk menuntut ilmu, kemudian orang bodoh merasa 

malu untuk bertanya untuk menambah pengetahuan, orang tua dan dewasa 

terkadang dialihkan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, dan terkadang setan 

menambahkan kepada diri manusia rasa serbatahu sehingga merasa tidak perlu 

lagi untuk belajar karena telah mengetahui apa yang akan diajarkan. 

7. Ketergesaan  

Ketergesaan merupakan salah satu sifat manusia yang telah disebutkan 

dalam firman Allah swt. Q.S. al-Isrā’/17:11. 

ْنَساُن َعُجوالً  ْنسَ اُن بِالشر ُدَعاَءُه بِاخلَْْريِ ۖ◌  وََكاَن اْإلِ  َوَيدُْع اْإلِ
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Terjemahnya: 
Dan manusia (seringkali) berdoa untuk kejahatan sebagaimana 
(biasanya) dia berdoa untuk kebaikan, dan memang manusia 
bersifat tergesa-gesa. (Qur’an 17:11).  

  
Manusia itu bersifat ketergesa gesa. Oleh karena itu manusia berdoa 

sebagaimana dikemukakan oleh Al-Qur’an di atas. Dalam keadaan marah, sedih, 

atau ketila ditimpa musibah atau malapetaka. Ada saja manusia karena 

ketergesaan dan ketidaksabarannya maka ia berdoa untuk kebinasaan dirinya, 

sebagaimana dalam keadaan normal ia berdoa untuk kebahagiaan untuk dirinya 

(Quraish Shihab,2017; 217-225). 

Manusia memiliki karakter yang berbeda dengan makhluk lainnya seperi 

malaikat dan setan. Di dalam diri manusia ada unsur sifat kepatuhan yang juga 

dimiliki oleh malaikat, dan unsur kedurhakaan seperti setan dan kecenderungan 

hewani seperti sifat binatang. 

Manusia diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk dan makhluk mulia 

yang diberikan kelebihan dari makhluk lainnya. namun kemuliaan yang diberikan 

kepada manusia dapat menjadi rendah derajatnya  seperti binatang bahkan dapat 

melebihi rendah yaitu sesat. Untuk mempertahankan kemuliannya manusia harus 

tetap berusaha untuk beriman dan beramal shaleh. Namun ada beberapa kendala 

yang selalu menjadi penghalang untuk manusia mempertahankan posisinya 

sebagai ciptaan yang mulia yaitu godaan setan dan hawa nafsu. 

Setan dan hawa nafsu merupakan lawan yang berat bagi manusia yang tidak 

Nampak yang berada dalam diri manusia yang selalu berusaha mangajak manusia 

melakukan yang diinginkan kepada arah yang tidak baik.(Enuzar,2007;130-131). 

2.4  Cara Setan Menyesatkan Manusia 
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 Setan menyesatkan manusia bukan hanya sekedar meggoda  akan tetapi 

setan memiliki cara atau trik untuk melancarkan aksinya dalam menggoda 

manusia. 

2.4.1 Bisikan Jahat 

) 5) الِذي يـَُوْسِوُس ِيف ُصُدوِر الناِس (4ِمْن َشر اْلَوْسَواِس اْخلَناِس (
 ) 6ِمَن اْجلِنِة َوالناِس (

Terjemahnya:  
 Dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi, yang 

membisikkan (kejahatan) kedalam dada manusia, dari (golongan) 
jin dan mansuia.(Qur’an 114:4-6).  

 
  Kalimat al-waswas merupakan ajakan setan kepada manusia melalui 

bisikan yang tidak terdengar, akan tetapi dapat dipahami oleh hati atau bisikan 

suara lirih yang hanya dapat didengar oleh seseorang yang dibisiknya. Manakala 

setan tak henti hentinya membisikkan godaanya kepada manusia maka lafal 

waswas diulang sebanyak dua kali sebagaimana lafal pada kata kabkaba, qolqola, 

zalzala.  

 Setan mendatangi hati manusia dan membisikkan apa saja yang ingin 

dibisikkan dan Allah telah memberikan akses untuk menuju hati manusia dan 

dikatakan juga bahwa setan berjalan didalam diri manusia seperti berada didalam 

setiap aliran darah manusia. Jika setan  menemukan hati yang lalai maka itu 

merupakan sasaran yang empuk akan tetapi jika hati tersebut masih mengingat 

rabbnya maka setan akan menjauh. 

2.4.2 Memberikan Janji dan Angan Angan 

Manusia ketika diangan-angani sebuah janji maka ia akan turut kepada 

seseorang yang memberikan janji tersebut, maka dari itu setan mengambil trik-trik 
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yang ia gunakan dalam menyesatkan manusia dengan janji-janjinya. Allah 

berfirman dalam QS. an-Nisā/4:120. 

 يَِعُدُهْم َوميَُ نيِهْم ۖ◌  َوَما يَِعُدُهُم الشْيطَاُن ِإال ُغُرورًا
Terjemahnya: 

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

Ayat ini memperlihatkan bahwa setan benar benar malancarkan serangan 

dengan janji-janji dan angan-angan kepada para pengikutnya. 

 Ibnū Qayyīm mengatakan “janji setan adalah suatu yang menembus ke  

dalam hati mansuia, sebagai contoh umurmu akan panjang, kamu akan 

mendapatkan kenikamatan dunia, akan mengungguli teman temanmu, menguasai 

musuhmu, dan dunia berputar suatu saat nanti akan menjadi milikmu, seperti 

orang lain yang pernah memilikinya. 

2.4.3 Mengajari Para Tukang Sihir dan Dukun 

Untuk menyesatkan manusia, setan mengajari dari dua jenis manusia dan 

dengan perantara dari keduanya ia dapat menyebarkan kekufuran dan kesyirikan 

kepada Allah dapat ditegakkan. Dan kedua jenis manusia tersubut adalah: 

1. Tukang sihir 

Sihir berdampaknya terhadap manusia, sehingga Setan memberikan dan 

mengajarkan kepada tukang sihir ilmu ilmu sihir sehingga mereka menjadi kafir 

dan dapat memecah belah dan menyesatkan manusia. 

2. Para Dukun 

Dukun merupakan seseorang yang menerima kabar dari jin dan mencuri 

pedengaran. Jika mereka menyembah setan dengan suatu bentuk ibadah maka 

setan akan mengajarkan kepadanya apa yang telah diputuskan oleh Allah swt. 
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Lalu para dukun datang dan mengabari kepada manusia apa yang akan terjadi 

dimasa mendatang, dan jika benar terjadi maka orang orang bodoh membenarkan 

dengan cerita cerita mereka.(bagi Discussion.para.1). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


