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BAB V 

PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 

 
Dari beberapa hal yang penulis tuangkan di atas, maka penulis dapat 

mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan tersebut yakni sebagai berikut: 

 Pertama menurut ulama tafsir klasik mengenai setan manusia di dalam 

Q.S. al-An’ām/6:112  ialah manusia yang memiliki sifat yang terlaknat dan setiap 

manusia yang keluar dari golongannya dengan membawa keburukan maka disebut 

sebagai setan munusia. Sedangkan menurut ulama kontemporer setan manusia 

ialah setiap yang durhaka, membangkang, sombong dan jahat. 

 Kedua kriteria setan manusia dalam Q.S. al-An’ām/6:112  yang pertama 

sebagai musuh, akan tetapi musuh yang dimaksud bukan hanya untuk Nabi akan 

tetapi juga untuk orang-orang yang selalu membawa kebaikan baik dalam hal 

agama maupun sosial. Yang kedua senantiasa membisikkan, membujuk dan 

merayu. Yang ketiga senantiasa membisikkan perkataan yang indah untuk tujuan 

menipu. 

 Ketiga Jika dahulu setan manusia menjadi musuh bagi para Nabi maka di 

zaman sekarang setan manusia bahkan dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-

hari seperti merusak lingkungan, pendengki yang tidak pernah gembira dengan 

apa yang telah dicapai orang lain sehingga dapat menimbulkan penyebaran gosip, 

orang-orang yang malas ibadah terutama shalat dan suka bermabuk-mabukan. 

Sifat setan manusia dapat ditemukan bukan hanya dalam sifat keseharian akan 
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tetapi dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, politik bahkan dalam 

bidang agama. Dan setan manusia dapat berupa perempuan yang berparas cantik, 

laki-laki yang berwajah ganteng, dan dapat berupa orang tua bahkan anak muda. 

 Keempat bagi pelaku setan manusia ganjaran-ganjaran yang akan 

didapatkan baik itu di dunia maupun di akhirat kelak ialah Allah melaknat dan 

memurkai orang-orang menyembah selain Allah Q.S. al-Mā’dah/5:60, di 

masukkan ke dalam neraka Q.S. al-An’ām/61:128, mendapatkan siksaan yang 

sangat pedih Q.S. Ibrāhīm/14:22, untuk terhindar dari godaan setan dari kalangan 

manusia ialah dengan bertawakkal kepada Allah Q.S. al-Nahl/16:99, 

meninggalkan tempat yang memiliki potensi adanya setan Q.S. al-An’ām/6:68, 

selalu mengingat Allah dengan cara berzikir Q.S. al-A’rāf/7:200. 

B. Saran 

 Sebagai mahasiswa prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, maka harus memiliki 

pengetahuan dan spesialisasi dalam kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir sehingga 

dapat dengan mudah dalam memahami dan mengkaji Al-Qur’an dengan berbagai 

metode. 

 Selama penulis melakukan penelitian, penulis merasa sangat sulit dalam 

mencari referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, sebaiknya pihak IAIN 

Kendari terkhusus perpustakaan IAIN Kedari lebih banyak menyediakan referensi 

yang dapat memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam mencari referensi. 

 Setelah penyusunan skripsi ini selesai, peneliti sangat meyadari bahwa 

sebuah penelitian tidak akan lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu 

penelitian ini tidak dapat dikatakan selesai, akan tetapi dapat dikaji ulang secara 

mendalam lagi, mengingat masih ada yang kurang dalam penelitian ini. 


