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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1   LATAR BELAKANG  

  Dosa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perbuatan yang 

melanggar hukum Allah SWT. Ada beberapa redaksi kata dosa dalam al-Qur’an 

seperti kata is}m, s}anb dan khati>ah. Is}m adalah melakukan suatu tindakan yang tidak 

dihalalkan oleh agama, s}}amb adalah sesuatu yang mengikuti, segala perbuatan yang 

tidak dibenarkan oleh agama serta perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dan 

akan mendapatkan balasan baik di Dunia maupun di Akhirat. Khati>ah artinya 

kesalahan, yaitu sesuatu perbuatan yang menyalahi perintah Allah SWT dan 

Rasulnya.  

   Menurut terminology dosa ialah segala sesuatu yang bertentangan dengan 

perintah Allah SWT baik yang berkaitan dengan melakukan sesuatu ataupun 

meninggalkannya. TM Hasbi al-Shiddieqy merumuskan dosa sebagai pelanggaran 

terhadap sesuatu ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan di sini ialah ketentuan Tuhan 

yang hukumnya wajib dikerjakan atau wajib ditinggalkannya. (Siregar 2013, h. 14-

15) 

Dosa berarti melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan suatu 

perbuatan yang diperintahkan syariat Islam, memiliki akibat dan dampak negatif, 

baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya. Imam al-Nawawi 

menuliskan dalam buku syarah al-Arbain al-Nawawi (2019). Dosa ialah apa yang 

membimbangkan dalam hatimu, yakni ragu dan bimbang, serta tidak membuat hati 
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merasa tenang untuk melakukannya (penjmh, h. 274). Dari hadis yang diriwayatkan 

Imam Muslim: 

اُٖ  َٚ ِٗ إٌَّبُط )س ٍَِغ َػ١ٍَْ ْْ ٠َطَّ َ َذ أ ْ٘ َوِش َٚ ْٟ َصْذِسَن  ب َؽبَن فِ َِ  ُُ اإِْلصْ َٚ ٌُْخٍُِك ،  ُٓ ا ٌْجِش  ُؽْغ ٌُ( اَ ٍِ ْغ ُِ 

Artinya  :  

Kebajikan ialah akhlak yang baik, dan dosa ialah apa yang 

membimbangkan dalam hatimu dan kamu tidak suka orang-orang 

mengetahuinya (HR. Muslim, 2553, h. 1980) 

 

 Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, memberikan paham bahwa ketika 

seseorang melakukan sebuah kesalahan dosa, maka akan membuat seseorang merasa 

tidak tenang meskipun orang lain tidak mengetahuinya. Manusia adalah makhluk 

yang secara mutlak pasti pernah melakukan dosa. Namun sebaik-baik manusia di 

sisi Allah SWT ialah yang bertobat. 

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: 

 َْ اثُٛ َّٛ َٓ اٌزَّ ٌَْخطَّبئ١ِ َخ١ُْش ا َٚ ََ َخطَّبٌء  ً  ثَِٕٝ آدَ  )سٚ اثٓ ِبعٗ(  ُو

Artinya: 
Setiap Bani Adam berbuat dosa dan sebaik-baik orang yang 

berbuat dosa adalah yang bertaubat.‛ (HR. Ibnu Majah, 4251, h. 

1420) 

 

Rasulullah SAW juga bersabda dalam Hadis Qudsi: 

 ِٓ ِ  َػ ّٟ ِٗ  َصٍَٝ هللا إٌَّجِ َػ١ٍَْ ُّ  َُ َعٍَّ َٚ  ِٓ ٜ َػ َٚ ب َس َّ ُ  رَجبََسنَ  ِّ  ّللاَّ  ف١ِْ رَؼبٌََٝ أََّٔٗ ذُ  لبَيَ  َٚ ِْ  ٠بَِػجبَِدٞ ئِِّٟٔ َؽشَّ

 َُ ٍْ ٍْزُُٗ  اٌظ  َعؼَ َٚ ُْ  َػٍَٝ َٔفِغٟ  َ  ث١ََُٕى ٛا ٠ب ُّ ٌِ ب فاََل رََظب ًِ َؾشَّ ُِ  ُْ ْٓ ئََِّل  َضبي   ِػجبَِدٞ ُوٍ ُى َِ فبَْعزٙذُِٟٚٔ  َ٘ذ٠َزُُٗ   

 ُْ ِذُو ْ٘ ُُ  أَ ْٓ  ئَِّلَّ  َعبئِغٌ  ٠بََػجبَِدٞ ُوٍ ُى زُُٗ  َِ ّْ ِٟٛٔ أَْطؼَ ُّ َ  فبَْعزَْطِؼ ١ب ّْ ُى ّْ ُْ  أَْطِؼ ْٓ  ػبَسٍ  ِػجبَِدٞ ُوٍ ُى َِ رُُٗ  ئََِّل  ْٛ  َوَغ

 ُْ َ  فبَْعزَْىُغِٟٛٔ أَْوُغُى ُْ  ٠ب َْ  ِػجَبِدٞ ئَُِّٔى ًِ  رَْخِطئُٛ ا ثِب١ٌٍَّْ بَسِ َٚ ٌَّٕٙ  َ أَٔب ُٛةَ  أَْغِفشُ  َٚ ١ؼًب فبَْعزَغِفُشِٟٚٔ  اٌزٔ  ِّ َع

ُْ )سٚاٖ ِغٍُ( أَْغِفشْ   ٌَُى

 
 

Artinya 
Wahai para hambaku sesungguhnya kalian berbuat dosa di siang dan 

malam hari, dan aku akan mengampuni seluruh dosa, maka mintalah 

ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian.‛ (HR. 
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Muslim, 1934 h. 2577)  
    

   Penanggungan dosa secara individu terkait dalam penelitian ini yaitu 

kedudukan seorang perempuan yang bisa saja menjerumuskan ayah atau suaminya 

kedalam api neraka karena dosa yang ia perbuat. hal itu terjadi lantaran ada hadis 

yang mengatakan bahwa ketika ikrar pernikahan telah diucapkan. ‚Aku terima 

nikahnya fulanah bWWinti fulan. Maka laki-laki yang sah menjadi suami telah 

manyampaikan janjinya yang diucapkannya dengan makna. ‚Aku tanggung dosa-

dosanya si dia (perempuan yang dijadikan istri) dari ayah dan ibunya. Dosa apa  saja 

yang telah dia  lakukan. Dari tidak menutup aurat hingga ia meninggalkan salat. 

Semua yang berhubungan dengan si dia (perempuan yang ia jadikan istri), aku 

tanggung dan bukan lagi orang tuanya yang menanggung. Serta akan aku tanggung 

semua dosa calon anak-anakku. Jika aku gagal maka aku adalah suami yang fasik, 

ingkar, dan aku rela masuk neraka. Aku rela malaikat menyiksaku hingga hancur 

tubuhku.‛  

Allah SWT menjelaskan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim dan 

Nabi Mu>sa> AS. yang tertulis dalam lembaran masing-masing. Allah SWT berfirman  

dalam QS. Al-Najm/ 53:38 

  ٜ ْصَس اُْخٰش ِ ّٚ اِصَسحٌ  َٚ  ٦٣اََّلَّ رَِضُس 

Terjemahnya 

(Dalam lembaran-lembaran itu terdapat ketetapan) bahwa 

seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 

(Qur’an kemenag 2019) 

Di antara ajaran dalam lembaran-lembaran kitab suci itu adalah bahwa 



4 
  

seseorang yang berdosa karena perbuatan dan keingkarannya tidak akan memikul  

dosa orang lain, dan tidak  mendapat manfaat dari perbuatan baik dari orang lain. 

(Tafsir kemenag 2019) 

Para ulama telah memberikan berbagai penafsiran terkait ayat di  atas. Yaitu 

sekali-kali setiap yang melakukan orang yang melakukan dosa terhadap dirinya 

sendiri,  maka sesungguhnya yang akan menanggung dosanya adalah dirinya sendiri. 

Tidak ada seorangpun yang dapat menaanggung dosa yang dilakukannya, walau itu 

dari kerabatnya. Penafsiran diatas telah dinukilkan dari berbagai pendapat ulama-

ulama ahli tafsir. Sebagaimana dalam ayat lain Allah berfirman:  

 ْْ اِ ضْمٍََخٌ  رَْذعُ  َٚ ُِ ٝ ٌٰ ب اِ َٙ ٍِ ّْ ًْ  ََّل  ِؽ َّ ُْٕٗ  ٠ُْؾ ءٌ  ِِ ْٟ ْٛ  َش ٌَ َّٚ  َْ ٝ   رَا َوب   لُْشٰث

Terjemahnnya: 

Jika seseorang yang (dibebani dengan) dosa yang berat (lalu) 

memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan 

dipikulkan sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum 

kerabatnya.  

   

 Diriwayatkan dari Kitab Shohih Muslim. Jika manusia meninggal dunia 

maka terputus segala perbuatannya, kecuali tiga hal yaitu: amal, jerih payah dan 

usahanya  sendiri. Rasulullah SAW bersabda: 

 َ ُٓ  َؽذَّصَٕب ةَ  ٠َْؾ١َٝ ْث لَزَ  أ٠َٛ  َٓ   ١ْجخُ َٚ ُٓ  ( َعِؼ١ْذٍ  ٠َؼِٕٟ اْث اْث َ  ُؽْغشٍ  َٚ ًُ  لَبٌُٛا َؽذَّصَٕب َٛ   )ئِْعّبَِػ١ْ ُ٘  ُٓ  اْث

ِٓ (َعْؼفَشٍ  ْٓ  اٌؼاََلءِ  َػ ِٗ  َػ ْٓ  أَث١ِْ َُ٘ش٠َشحَ  َػ َّْ  :  أَثِٟ  يَ  أَ ْٛ ِٗ  َصٍَّٝ هللا هللاِ  َسُع َُ  َػ١ٍَْ َعٍَّ بدَ  ) لبَيَ  َٚ َِ  ئِرَا 

 ُْ َْٔغب ُْٕٗ  أمََطغَ  اإِل ٍَُٗ  َػ َّ ْٓ  َػ ِِ ْٓ  صاََلصَخٍ  ئَِّلَّ  ِِ ِٚ  َعبِس٠َخٍ  َصذَلَخٍ  ئَِّلَّ  ٍُ  أَ ٍْ ِٗ  ٠ُٕزَفغُ  ِػ ْٚ  ثِ ٌَذٍ  أَ ٌِؼٍ  َٚ  َصب

 )سٚاٖ ِغٍُ) (٠َْذُػٌَُٛٗ 

 

 Artinya: 
Jika manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya 

kecuali tiga hal; anak shalih yang mendoakannya, shadaqah jariyah 

sepeninggalnya atau ilmu yang dimanfaatkannya.‛ (HR. Muslim, 

No. 1631, h. 1255) 
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 Disebutkan dalam lembaran-lembaran Nabi Ibrahim AS. dan Mu>sa> AS. pada  

masa antara Nabi Nuh AS. dan Ibrahim AS., manusia disiksa karena kesalahan  

saudaranya, anaknya, dan ayahnya. Demikian yang dikatakan dari Hudzail bin 

Syurahbil. (al-Qurthu>bi>, 2015, h. 145) 

Karena adanya dosa yang bisa ditanggung oleh orangtua menyebabkan para 

wanita di masa kini lebih berhati-hati dalam berpenampilan dan berperilaku. Tak 

sedikit para ustdz yang selalu menyinggung permasalahan ini dalam cuplikan dakwa-

dakwahnya. Yaitu tentang adanya dosa yang ditanggung oleh ayah atau suami 

karena seorang perempuan yang menampakkkan auratnya kepada yang bukan 

mahramnya. Aurat perempuan ditandai dengan adanya ayat yang membahas tentang 

batasan-batasan aurat perempuan, seperti yang termaktub  dalam QS. Al-Nu>r/24:31 

Sebagian kalangan masyarakat beranggapan. ‚Ketika seorang perempuan 

menyalahi batasan aurat yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Nu>r/24:31 maka 

dosanya akan ditanggung oleh ayah atau suaminya. Kini banyak dari kalangan artis 

mulai berlomba-lomba menggunakan jilbab lantaran sering mendengar ceramah-

ceramah ustdz yang mengatakan. ‚Ketika anak perempuan yang menampakkan 

auratnya,  maka dosa ditanggung oleh ayah atau suaminya.‛ Hal ini yang membuat 

para artis takut jika nantinya dia akan menggiring ayah atau suaminya  bagi yang 

sudah menikah kedalam api neraka disebabkan belum menggunakan jilbab.  

Jilbab merupakan salah satu syariat agama yang harus dipenuhi oleh umat 

Islam. Khususnya bagi kaum Muslimah, dalam ranah sosial religius, jilbab dipandang 
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salah satu pakaian wajib bagi kalangan Muslimah yang taat. Namun, saat ini esensi 

berjilbab menafikan hakikat perintah menutup aurat bagi kaum perempuan. 

(Arisanti, 2015). 

Bukan hanya sekedar jilbab, menurut para ustdz yang sering ditemui cuplikan 

video-video ceramahnya di media sosial juga mengatakan, para anak  perempuan 

juga bisa menjerumuskan orangtuanya kedalam api neraka disebabkan kemaksiatan 

lainnya yang ia lakukan. Seperti yang dikutip dari ceramah ustdz Yusuf Mansur 

tentang hukuman bagi orang tua yang anaknya berpacaran. Yaitu, ‚di Akhirat kelak 

ibunya akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih, dengan digenggamkannya 

batu kerikil oleh Malaikat Zabaniah yang dibawa dari neraka. Dan dapun siksaan 

yang paling ringan untuk ibunya yaitu hancurnya di ubun-ubun karena batu 

tersebut.‛ (channel youtube PGD PRODUCTION, 2017) 

Apakah benar bahwa seorang perempuan bisa menimbulkan dosa bagi ayah, 

atau suaminya?. Dikutip dari buku karya Abdul Mun’in Ibrahim yang berjudul, 

‚Mendidik Anak Perempuan, menjelaskan.‛ Usia baligh anak perempuan ditandai 

dengan haid. Jika hal tersebut terjadi pada seorang anak perempuan, pada saat itu 

juga ia  sudah dikenai takli>f  (beban hukum Syariah), maka tanggungan dosanya 

akan ditanggung secara individu jika ia meninggalkan kewajibannya.‛ (2005, h. 6) 

Imam Abu Yahya memberikan penjelasan dalam ceramahnya. ‚Setiap orang akan 

memikul dosanya masing-masing, kecuali dosa yang dilakukan anak sebab orangtua 

tidak pernah mendidiknya‛. (Al-Bahjah TV, 2017)  

Orangtua mempunyai tuntutan dan kewajiban untuk mendidik anaknya 
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sesuai dengan tuntutan agama, Seperti yang dilakukan oleh Lukma>n al-Haki>m 

kepada anaknya dalam QS. Lukma>n/31:13 (Fatkurrocman,2017). Dalam al-Qur’an 

Allah  SWT memerintahkan orang-orang yang beriman, agar menjaga keluarganya 

dari api neraka.  

Firman Allah SWT dalam QS.Al-Tahri>m/66:6 

ب َٙ َٓ  ٠ٰٰٓب٠َ  ا اٌَِّز٠ْ ْٛ ُٕ َِ ا ٰا ْٰٓٛ ُْ  لُ ْٔفَُغُى ُْ  اَ ١ُْى ٍِ ْ٘ اَ َ٘ب َٔبًسا َٚ دُ ْٛ لُ ٌِْؾَغبَسحُ  إٌَّبطُ  َّٚ ا ب َٚ َٙ ىَِٕىخٌ  َػ١ٍَْ
ٍٰٰۤ  َّلَّ  ِشذَادٌ  ِغاَلظٌ  َِ

 َْ ْٛ بٰٓ  ّللٰاَ  ٠َْؼُص َِ  ُْ ُ٘ َش َِ َْ  اَ ْٛ ُ ٠َْفؼٍَ ب َٚ َِ  َْ ْٚ ُش َِ  ٠ُْإ

Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya 
adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka 
kepada Allah SWT terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan 

selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Qur’an versi 2019) 

 

Manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk memelihara dirinya dan 

keluarganya dari neraka. Al-D{hahhak berkata, ‚Makna firman Allah  SWT itu 

adalah: peliharalah diri kalian. Dan hendaklah keluarga kalian memelihara diri dari 

api neraka.‛ 

Ali> bin Abi> Thalh\ah meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas. ‚Peliharalah diri kalian, 

dan perintahkanlah keluarga kalian berdzikir dan berdoa, agar Allah SWT 

memelihara mereka dari api neraka. Demikianlah, seseorang harus memperbaiki 

dirinya dengan melakukan ketaatan, dan juga memperbaiki keluarganya layaknya 

pemimpin yang menjaga dan memperbaiki orang yang dipimpinnya. (Al- Qurthu>bi>, 

2016, h. 744-745)   
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Sebagaiamana dalam hadis shahi>h  Nabi SAW bersabda.  

 ُ َٟ ّللاَّ ِ َسِض ْٓ َػْجِذ ّللاَّ ِ، لَبَي: َؽذَّصَِٕٟ َٔبفٌِغ، َػ ْٓ ُػج١َِْذ ّللاَّ َغذَّدٌ، َؽذَّصَٕب ٠َْؾ١َٝ، َػ ُِ َّْ َؽذَّصَٕب  ُْٕٗ: أَ َػ

١ُش اٌَّزِ  ِِ ، فَبألَ ِٗ ْٓ َسِػ١َّزِ ْغئٌُٛي َػ َّ ُْ َساعٍ فَ ُى
َُ لَبَي:ُوٍ  َعٍَّ َٚ  ِٗ ِ َصٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ ٞ َػٍَٝ إٌَّبِط َسُعَٛي ّللاَّ

ْشأَحُ َساِػ١َخٌ َػٍَٝ َّ اٌ َٚ  ، ُْ ُٙ ْغئٌُٛي َػٕ َِ  َٛ ُ٘ َٚ  ِٗ ًِ ث١ْزِ ْ٘ ًُ َساعٍ َػٍَٝ أَ ُع اٌشَّ َٚ  ، ُْ ُٙ ْغئٌُٛي َػٕ َِ  َٛ ُ٘ َٚ  َساعٍ 

ْغئٌُٛي ػَ  َِ  َٛ ُ٘ َٚ  ِٖ بِي َع١ِِّذ َِ اٌؼَْجذُ َساعٍ َػٍَٝ  َٚ  ، ُْ ُٙ  َػٕ
ْغئٌَُٛخٌ َِ  َٟ ِ٘ َٚ  ِٖ ٌَِذ َٚ َٚ ب  َٙ ٍِ ُْ ث١ِْذ ثْؼ ُْٕٗ، أََّلَ فَُىٍ ُى

 ِٗ ْٓ َسِػ١َّزِ ْغئٌُٛي َػ َِ  ُْ ُوٍ ُى َٚ  )سٚاٖ اٌجخبسٞ( َساعٍ 

 Artinya : 
Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin 

akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. 

Imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban 

atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai 

pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah 

pemipin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan 

dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. 

Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, 

dan akan dimintai pertanggu jawaban atas tanggung jawabnya 

tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan 

dimintai pertanggung jawaban. (HR. Bukha>ri>, no. 2554, h. 150) 

 

Seorang Imam yang yang memimpin manusia adalah pemimpin, dan dia akan 

dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Seseorang adalah pemimpin bagi 

keluarganya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. 

Dengan demikian, orangtua harus mengajari anaknya sesuatu yang halal dan haram 

sesuai dengan tuntutan al-Qur’an, sekaligus menjauhkannya dari kemaksiatan dan 

dosa serta hukum-hukum yang lainnya (Al-Qurthu>bi>, h. 746) . Secara tegas dalam 

QS. Al-Tahri>m/66:6 mengingatkan kepada orang-orang yang mukmin agar mendidik 

diri dan keluarganya dari api neraka, dimana neraka itu dijaga oleh para malaikat 

yang tidak pernah melanggar atas perintah Allah SWT (Yusuf, 2013, h. 151).  

Tidaklah ia menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang mawaddah wa 

rahmah jika ia tidak menjaga keluarganya dari perilaku-perilaku maksiat. Telah 
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tercatat dalam sejara, bahwa sebagian keluarga-keluarga nabi adalah manusia yang 

telah dilaknat oleh Allah SWT. Hal ini terjadi lantaran mereka tidak mengindahkan 

seruan Para nabi kepada mereka. Kemudian lebih memilih mengikuti hawa nafsunya 

untuk tetap ingkar kepada SWT. Padahal bukti kebesaran Allah SWT telah datang 

begitu nyata kepada mereka pada zaman itu. 

 Jagalah keluargamu dari api neraka, sebab jika telah datang pada hari akhir, 

maka manusia akan sibuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Sebagaimana 

dalam QS. ‘Abasa/80:34-36. 

 ََ ْٛ ْشءُ  ٠َِفش   ٠َ َّ ٌْ ْٓ  ا ِِ   ِٗ ٗ   اَِخ١ْ ِِّ ُ ا َٚ   ِٗ اَث١ِْ َٚ   ٗ َصبِؽجَزِ َٚ   ِٗ ث١َِْٕ َٚ 

 Terjemahnya:  

pada hari itu manusia lari dari saudaranya(34), (dari) ibu dan 

bapaknya (35), serta (dari) istri dan anak-anaknya (36). 

(Kemenag 2019) 

 

 Tanggungan dosa yang dikaitkan dalam penelitian ini yaitu dosa anak 

perempuan yang berpindah ke ayahnya atau suaminya. Hal ini tentu menarik untuk 

diteliti lantaran tanggungan dosa yang dibahas saat ini kontradiktif terhadap QS. Al-

Najm/15:38. Menurut pendapat Hasan, Ikrimah, Atha’, dan Jabir. Surah Al-Najm 

adalah surah makkiyah (yang diturunkan di Mekkah). Sementara menurut Ibnu 

‘Abbas RA. dan Qatadah yaitu kecuali pada ayat 32. (al-Qurthu>bi>, h. 358) 

1.2  Rumusan Masalah 

Karena luasnya pembahasan judul diatas, maka peneliti membatasi 

permasalahan diatas seputar analisis kajian tahli>li> terhadap surah Al-Najm/53:38 
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tentang penanggungan dosa secara individu, agar penelitian ini akan lebih terarah 

dan adapun rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaiamana al-Qur’an menjelaskan penanggungan atas dosa masing-masing 

manusia ? 

2. Bagaimana analisis kajian tahli>li>  mengenai penanggungan dosa secara individu 

dalam al- Qur’an surah al-Najm ayat 38? 

1.3  Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah sebagai berikut: 

Untuk mengetahui bagaimana al-Qur’an menjelaskan penanggungan atas 

dosa masing-masing manusia, serta untuk menganalisis kajian tahli>li> mengenai 

penanggunga..n dosa secara individu dalam al-Qur’an surah al-Najm/53:38. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1.3.1  Manfaat teoritis, manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan pengetahuan ilmu tafsir terkait penjelasan tentang penanggungan 

dosa yang  dijelaskan dalam al-Qur’an surah al-Najm/53:38, selain itu hasil 

dari pembahasan ini dapat memperluas khazanah ilmu dalam bidang tafsir. 

Selanjutnya jika ada penelitian-penelitian yang relevan dapat menjadi salah 

satu sumber pembanding atau rujukan.  

1.3.2 Manfaat praktis, dengan melakukan penelitian ini dapat mengetahui konsep al-

Qur’an mengenai penjelasan tentang ‚dosa.‛ Kebanyakan orang paham bahwa 
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anak perempuan serta istri dapat menyalurkan ‚dosanya‛ kepada ayah atau 

suaminya. Demikian penelitian ini dapat memberikan paham kepada banyak 

orang hakikat penanggungan dosa secara individu menurut al-Qur’an. Mudah-

mudahan dengan adanya penjelasan dari penelitian ini dapat memberikan 

paham kepada masyarakat hakikat penanggungan dosa dalam al-Qur’an surah 

al-Najm/53:38 melalui kajian analisis tahli>li>, serta dapat membuat manusia 

lainnya lebih takut untuk melakukan perbuatan dosa. 

1.4 Pengertian Judul Dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.4.1 Dosa  

Dosa adalah suatu istilah yang digunakan dalam konteks agama untuk 

menjelaskan tindakan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan 

Allah SWT, serta segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah SWT 

baik  yang  berkaitan  dengan  melakukan  sesuatu  ataupun  meninggalkannya.  

1.4.2   Penanggungan Dosa 

Menurut Wahba al-Zuhaili (2014). ‚Bahwa manusia tidak dapat menanggung 

dosa orang lain, dialah yang akan menanggung dosanya sendiri di akhirat kelak 

(h.162). Dosa yang dilakukan manusia, tidak akan berhenti pada dosa itu sendiri, 

tetapi akan berdampak negatif kepada dirinya, orang lain dan lingkungannya, serta 

hubungan antar  dirinya dengan Tuhannya 

1.4.2   Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup atau fokus penelitian ini adalah membahas tentang 

penanggungan dosa pada manusia. Peneliti mengambil ayat yang berkaitan tentang 
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penanggungan dosa yaitu berfokus pada QS. al-Najm/53:38. 

1.4.3   Pengertian Tahli>li> 

 Secara etimologis kata tahli>li>  berasal dari bahasa arab yakni ‚hallala-

yuhallilu‛  yang bermakna membuka sesuatu atau tidak menyimpang sesuatu 

darinya atau bisa juga berarti membebaskan, mengurai, menganalisis. Pengertian 

lebih lengkap diberikan oleh Muhammad Quraish Shihab yang mendefinisikan tafsir 

tahli>li> sebagai suatu metode tafsir dimana para mufassir mengkaji dan menjelaskan 

ayat-ayat al-Qur’an dari berbagai segi dan maknanya, sesuai dengan pandangan, 

kecenderungan dan keinginan mufassir nya, menafsirkan secara runtun sesuai dengan 

ayat demi ayat dan surah demi surah, sesuai dengan urutan pada mushaf.  

  Ada beberapa langkah yang digunakan para Ulama dalam metode tahli>li>, 

yaitu: pertama, penjelaskan makna kata dalam al-Qur’an. Kedua, penjelaskan Asba>b 

al-nuzu>l ayat. Ketiga, penjelasan muna>sabah  ayat. Keempat, penjelasan i’rab. 

Kelima, penjelasan kandungan bala>gahnya. Keenam, penjelasan makna umum dari 

ayat. (Rokim, h. 51) 

 

 

 

 

 

 

 


