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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1    Kajian Relevan 

 Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa penelitian ini 

belum pernah ditulis sebelumnya. Penelitian ini menemukan literatur baik berupa 

skripsi maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Ada beberapa 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu: 

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Darussalam yang berjudul ‚Kegelisahan 

dosa, dalam perspektif hadis.‛ Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya setiap 

manusia memiliki naluri untuk melakukan kebajikan, pada dasarnya manusia 

memiliki kecenderungan untuk melakukan kebajikan sesuai apa yang yang telah 

dijelaskan dan diajarkan dalam al-Qur’an dan Hadis. Jadi apabila manusia 

melakukan perbuatan yang diluar dari nilai-nilai positif maka ia telah menyalahi 

identitas dirinya sendiri atau fitrahnya. Manusia yang melakukan perbuatan dosa 

niscaya ia akan merasa gelisah atas perbuatannya, karena ia mengingkari sifat 

nalurinya. Sebagaimana Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa yang membuat 

seseorang takut dan gelisah terhadap dosanya adalah karena dosa akan membuat 

seseorang terus menerus dihantui rasa takut dan ragu. Seseorang yang melakukan 

dosa akan terus gelisah karena telah melakukan dosa tersebut. Karena sebenarnya 

mereka tahu bahwa apa yang telah mereka kerjakan itu adalah perbuatan yang salah. 

Pengetahuan tersebut terus disampaikan dari nalurinya sendiri, namun ia tetap 

mengingkari nalurinya. Maka perlu adanya pencegahan agar terhindar dari perbuatan 
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dosa, yaitu salah satunya adalah meninggalkan segala sesuatu yang meragukan. 

(Tajang, 2019, h.170) 

Penelitian yang dilakukan oleh Sarwita yang berjudul ‚dosa-dosa dalam 

perspektif al-Qur’an (Studi analisis tafsir Imam Al-Qurthu>bi>).‛ Hasil dalam 

penelitian ini menunjukkan. Tingkat dosa terbagi menjadi tiga, yaitu: Maksiat dan 

dosa kepada Allah SWT, terkait langsung dengan diri sendiri, berkaitan dengan diri 

orang lain. Dan adapun dosa terbagi menjadi dua, yaitu:  Dosa besar dan dosa kecil. 

Dalam penafsiran Imam al-Qurthu>bi> terhadap ayat-ayat dosa adalah jangan dilihat 

kepada kecilnya dosa, tetapi dilihat kepada siapa ia berdosa. Dan dosa adalah 

perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, perbuatan tersebut dapat menjerumuskan 

kedalam api neraka, maka bertobat adalah jalan yang terbaik agar Allah SWT 

mengampuni dan melepaskan hambanya dari dosa yang telah ia perbuat. (Sarwita, 

2019, h. 79 ) 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Halimi Zuhdy yang berjudul. 

‚Derai dosa, derasnya ampunan sang penguasa semesta (Membincang Dosa dan 

Pengampunan dalam Perspektif Islam). ‛Dan adapun hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa dalam Islam ada beberapa nama untuk menyebutkan kata dosa. Yaitu: al-Is}m, 

a-S}anb, al-Khathi>ah, asy-Syar, al-Hins}, al-Sayyiah, al-Ma’shiyah, al-Jurm, al-haram, 

al-Fisq, al-fasad, al-Fuju>r, al-Munkar, al-Fahisyah, al-Khabt, al-Lamama, al-Wizr 

wats-tsiqal. Nama-nama tersebut memiliki arti yang berbeda, hukum, dan cara 

pengampunan yang berbeda dari Allah SWT. Seseorang yang melakukan dosa akan 

mendapatkan balasan atas perbuatannya, karena sebuah pelanggaran, baik dosa; 
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kecil, sedang, dan besar. Dan setiap pelanggaran ada sangsinya. (Zuhdy, 2018) 

Kemudian penelitian dari Parluhutan Siregar dengan judul ‚Maknah juna>h 

dalam al-Qur’an.‛ Hasil dari penelitian ini yaitu di dalam al-Qur’an ditemukan lebih 

dari satu istilah untuk menjelaskan mengenai persoalan dosa. Ada istilah s}anb, 

khati>ah, juna>h dan is}m. Khusus pada istilah juna>h ditemukan perbedaan yang 

dimaksudkan pada makna dosa. Pada penggunaan kata juna>h cenderung 

menggunakan huruf negatif yaitu: ‚La> dan laisa‛ pada pendahuluan kata juna>h. hal 

ini dibuktikan pada beberapa surah dalam al-Qur’an seperti surah al-Baqarah/2:198. 

Dari pengertian bahasa dapat disimpulkan bahwa pada penggunaan kata juna>h 

berarti suatu perbuatan yang kelihatannya tidak pantas dilakukan, padahal perbuatan 

tersebut tidak merupakan tindakan perbuatan dosa. Kata juna>h selalu digunakan 

dalam bentuk kalimat negatif, ketika perbuatan ini digabungkan dengan huruf 

negatif maka berarti perbuatan tersebut tidak berakibat pada perbuatan dosa 

(Siregar, 2013, h. 68) 

 Selanjutnya penelitian dari M. Badrut Tamam yang berjudul.‚Konsep Dosa 

Ja>riyah Dalam al-Qur’an (Study Tafsir Tematik).‛ Dosa ja>riah adalah dosa yang 

akan tetap terus mengalir. Dosa ja>riah kebalikan dari amal ja>riah. Dalam al-Qur’an 

tidak ditemukan term tentang dosa ja>riah, tetapi banyak ayat yang menjelaskan 

definisi tentang adanya dosa ja>riah. Ada beberapa faktor timbulnya dosa ja>riah 

:pertama, karena membuat tradis keburukan. Kedua, mengajak kepada kemaksiatan. 

Dosa ja>riah akan mengalir kepada orang yang pernah mengajak kemaksiatan, 

sehingga orang lain mengikuti ajakannya, dan orang lain yang melakukan 
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kemaksiatan itu mengajak orang lain juga untuk melakukannya. Maka dosa itu akan 

terus mengalir kepada orang yang pertama mengajak kepada kemaksiatan. Dan yang 

ketiga karena meninggalkan as\a>r (bekas) keburukan, seperti membuat tempat 

maksiat. Selama orang lain menggunakan tempat maksiat tersebut, maka yang 

membuat tempat maksiat akan mendapat kandosa ja>riah. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Andi Darussalam yaitu tentang kegelisahan 

dosa dengan menggunakan perspektif hadis. Sedangkan penelitian peneliti yaitu 

tentang dosa yang ditanggung oleh orang lain dengan menggunakan perspektif al-

Qur’an. Dan penelitian yang dilakukan oleh Sarwita yaitu dosa-dosa dalam 

perspektif hadis dengan menggunakan analisis tafsir Imam al-Qurthu>bi>. Sedangkan 

peneliti berfokus pada konsep dosa tanggungan dengan menggunakan analisis kajian 

tahli>li> QS. al-Najm/53:38. Halimi Zuhdy dalam penelitiannya membahas tentang 

derai dosa, derasnya ampunan sang penguasa semesta dan pengampunan dalam 

perspektif Islam. Sedangkan peneliti membahasa tentang penanggungan dosa secara 

individu. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang dosa dengan 

menggunakan kata wizr  yang artinya beban yang dipikul. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Parluhutan Siregar, yaitu makna juna>h dalam al-Qura’n. 

Penelitian dari M. Badrut Tamam yaitu tentang dosa ja>riah dengan menggunakan 

tafsir tematik. Sedangkan penelitian ini membahas tentang dosa tanggungan dengan 

menggunakan tafsir tahli>li>. 
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2.2  Pengertian Tanggungan 

Tanggungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah beban yang 

menjadi tanggung jawab. Sebagai wujud kesempurnaan, manusia diciptakan oleh 

Allah memiliki dua tanggung jawab besar: pertama, seorang hamba berkewajiban 

untuk beribadah kepada Allah SWT. Kedua, sebagai khali>fah yang mempunyai 

jabatan ilahiyah untuk menjaga dan mengurus alam. (Maryani, 2017, h. 4) 

Orangtua mempunyai kewajiban serta tanggung jawab untuk memberikan 

pendidikan-pendidikan islami kepada anaknya. Hal ini agar memberikan bentengan 

kepada anak agar tidak berjalan kearah yang salah (Suryani, 2012, h. 1-8) 

 Seorang ayah dan ibu, suami dan istri mempunyai peran serta tanggung 

jawab masing-masing yang telah diatur serta dijelaskan didalam al-Qur’an dan 

Hadis. Setiap kewajiban masing-masing dalam biduk rumah tangga telah diatur 

dengan jelas, baik secara personal maupun universal. 

2.3  Penanggungan Dosa 

 Dalam literatur Islam dosa dibicarakan dalam fiqih, teologi, dan tasawuf. 

Dalam fiqih, perbuatan biasanya dibagi kedalam lima kategori, yakni: wajib, sunnah, 

mubah, makruh, dan haram. Menurut para fuqaha, tidak mengerjakan perbuatan yang 

wajib atau mengerjakan perbuatan yang haram, berarti melakukan perbuatan yang 

menghasilkan dosa.  Dosa sebagai akibat buruk dari perbuatan jahat, menurut ajaran 

Islam pasti dirasakan oleh pelakunya. Bila di Dunia ini pelakunya belum merasakan 

akibat buruk atau jahat dari perbuatan dosa itu, niscaya kelak dihari akhirat pasti ia 
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merasakan sebagai sesuatu yang membuatnya menderita atau merasa pahit dan tidak 

bahagia. (Siregar, 2013, h. 15) 

  Dosa yang dilakukan manusia, tidak akan berhenti pada dosa itu sendiri, 

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

hubungan antara dirinya dengan Tuhan. (Zuhdy, 2018) 

  Imam al-Nawawi> dalam kitab syarah Arbain al-Nawawi> (2019) mengatakan, 

‚Dosa ialah apa yang membimbangkan dalam jiwa dan meragukan dalam hati, 

meskipun orang-orang memberikan fatwa kepadamu dan memberikan fatwa lagi 

kepadamu.‛ (penjmh, h. 280) 

  Perbuatan dosa yang pernah dilakukan akan membuat selalu merasa was-was 

dan dihantui rasa bersalah karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh 

agama, karena sesungguhnya jika manusia telah berbuat dosa maka ia telah 

menganiayai dirinya sendiri. Sungguh Allah SWT maha pengampun lagi maha 

penyayang. Semua manusia akan memikul dosa mereka masing-masing, walau dosa 

yang mereka peroleh disebabkan dari lisan mereka sendiri. Firman Allah SWT 

berfirman QS.Al-Nahl 16:25 

ٍُ   اَََّل  ٍْ ُْ ثِغ١َِْش ِػ ُٙ َٔ ْٛ َٓ ٠ُِضٍ  َصاِس اٌَِّز٠ْ ْٚ ْٓ اَ ِِ َٚ ِخ   َّ ِم١ٰ ٌْ ََ ا ْٛ ٍَخً ٠َّ ِِ ُْ َوب ُ٘ َصاَس ْٚ ا اَ ْٰٓٛ ٍُ ِّ ١َْؾ ٌِ َْ ْٚ ب ٠َِضُس َِ َء  ࣖ  َعبٰۤ

٥٨ 

 Terjemahnya  :  

(Ucapan mereka) menyebabkan mereka pada hari Kiamat 

memikul dosa-dosanya sendiri secara utuh dan sebagian dosa 

orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui 

(bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, alangkah buruknya (dosa) 

yang mereka pikul. (kemenag 2019) 
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2.4  Term-Term Kata Dosa Dalam al-Qur’an   

  Kata dosa digunakan dengan kata yang berbeda dengan tujuan makna yang 

berbeda pula, dosa secara arti umum tidak sesederhana arti dosa itu sendiri, walau 

menggunakan arti kata yang sama. Namun penjelasan dalam al-Qur’an mempunyai 

maksud dan tujuan bayan yang berbeda. Demikian juga dengan ampunan dosa yang 

diberikan oleh Allah SWT SWT. Maka dalam Islam ada beberapa nama untuk 

menyebut kata dosa. Seperti: Al-S}anb, al-Ma’shiyah, al-Is}m, ,al-Fisq, al-fasad, al-

Fuju>r, al-Fahisyah, al-Wizr wats-s}iqa, juna>h.  (Tamam, 2019 ) 

  Al-S}anb: Artinya akibat, karena setiap amal salah mempunyai akibatnya 

sebagai balasan, baik di Dunia maupun di Akhirat. Ma'shiyah: Berarti 

pembangkangan atau keluar dari perintah Tuhan. Kata ini menjelaskan bahwa 

manusia sudah keluar dari batas abdi Tuhan ('ubudiyyah) jika melakukannya.  Is}m: 

Artinya kealpaan dan tidak mendapatkan pahala. Jadi pendosa sebenarnya orang 

yang alpa tapi menganggap dirinya sadar atau pintar. Fisq: Pada asalnya berarti 

keluarnya butiran kurma dari kulitnya. Dengan melakukan fisq, pendosa keluar dari 

ketaatan dan pengabdian kepada Tuhan. Seperti pecahnya kulit kurma, pendosa 

dengan perbuatannya ini memecahkan benteng perlindungan Tuhan, sehingga ia 

akhirnya tidak dijaga sama sekali.  Fasad: Artinya melewati batas keseimbangan. 

Akibatnya kesusahan dan hilangnya potensi-potensi manusia. Fuju>r: Berarti 

tersingkapnya tirai rasa malu, kehormatan dan agama yang akan menyebabkan 

kehinaan. Dan Wizr: Berarti beban. Kebanyakan disebutkan perihal orang yang 

menanggung atau memikul dosa orang lain. Wazi>r (perdana menteri) adalah orang 
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yang mempunyai beban dan tugas yang berat. Pendosa adalah orang lalai yang 

memikulkan beban berat pada pundaknya sendiri. 

  Dalam Kamus Bahasa Arab kata wizran ialah memikul beban berat, muatan 

berat, dosa, (Munawwir, 1997, h. 1555). Kata wizrun dalam al-Qur’an ialah beban 

yang dimaksudkan adalah dosa. Dosa dinamakan wizrun, sebab seorang yang 

berdosa merasa di dalam jiwanya beban sesuatu yang berat. ‚Dosa‛ akan menjadi 

sesuatu yang sangat berat dipikul oleh pelakunya, sebagaimana dalam QS.Tha> 

Ha>/20:100.  

 ْٓ ُْٕٗ  اَْػَشضَ  َِ ٗ   َػ ًُ  فَِبَّٔ ِّ ََ  ٠َْؾ ْٛ خِ  ٠َ َّ ِم١ٰ ٌْ ْصًسا ا ِٚ 

  Terjemahnya: 

Siapa yang berpaling darinya (Al-Qur’an), sesungguhnya dia 

akan memikul beban yang berat (dosa) pada hari Kiamat. 

 

2.5 Penanggungan Dosa Menurut al-Qur’an  

 Demikianlah Islam telah mengatur dengan rapi terkait berbagai masalah, 

termasuk masalah yang sangat fenomenal di kalangan masyarakat. Yaitu masalah 

terkait tentang penanggungan dosa secara individu. Ada beberapa surah dalam al-

Qur’an yang menjelasakan terkait tentang penanggungan dosa secara individu. Yaitu 

dalam QS Al-An’am, QS Al-Isra’, QS Fa>tir, QS Al-Zumar, dan QS Al-Najm. Dan 

terkait masalah penebusan dosa dalam QS Bani >Isra>il /17:15. (Asrori, 2012) 

Firman Allah SWT QS. Bani> Isra>il, QS.Al-Isra’ /17:15 berbunyi:  

 ِٓ زَٰذٜ َِ ْ٘ ب ا َّ ْٞ  فَِبَّٔ زَِذ ْٙ َ٠    ٗ َْٕفِغ ٌِ  ْٓ َِ َٚ  ًَّ ب َض َّ ً   فَِبَّٔ ب   ٠َِض َٙ ََّل  َػ١ٍَْ اِصَسحٌ  رَِضسُ  َٚ ْصسَ  َٚ ِ ّٚ   ٜ ب اُْخٰش َِ َٚ 

َٓ  ُوَّٕب ِث١ْ ؼَزِّ ًَّل  َْٔجؼَشَ  َؽزٰٝ ُِ ْٛ  َسُع
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Terjemahnya: 
Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat 

petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, 

sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa 

dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 

lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami 

mengutus seorang rasul. 

 

Di kutib dari kitab al-Mu’jam al-Mufahras ada 6 surah dalam al-Qur’an yang 

membahas tentang penaggungan dosa dengan menggunakan kata wizr yaitu dalam 

QS Al-Najm/53:38, QS. Al-Isra/17:15, QS. F>a>tir/35:18, QS. Al-Zumar/39:7, QS. Al-

An’am/6:164, dan Q.S Al-An’a>m/6:31 (Abdul Baqi, 1364, h. 750) 

Diriwayatkan oleh Abdil Bar bahwa suatu ketika ‘A<isyah RA. bertanya 

kepada Rasulullah SAW tentang anak-anak kaum musyrikin, apakah mereka juga 

berdosa atau menanggung dosa orangtuanya. Maka turunlah ayat ini dan kemudian 

beliau bersabda: ‚Mereka di dalam surga.‛Dalam riwayat lain, dari Ibnu ‘Abba>s 

bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Wali>d bin Mughi>rah ketika ia berkata: 

‚Ingkarilah Muhammad dan saya akan yang menanggung dosamu.‛ (Asrori, 2012, h. 

70) 

 Dalam kitab tafsir al-Qurthu>bi> menyatakan sebagaimana Ibnu ‘Abba>s RA. 

berkata, ‚Sebelum Ibra>hi>m AS. manusia menyiksa seseorang karena kesalahan orang 

lain dan mereka menghukum wali dengan wali dalam perkara pembunuhan dan luka. 

Maka seseorang dapat dihukum karena perbuatan, ayah, anak, saudara, dari pihak 

ayah, paman dari pihak ibu, keponakan, kerabat, istri, suami, dan budaknya. Lalu 

Nabi Ibra>hi>m menyampaikan firman Allah SWT kepada umatnya ‚bahwsanya 
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seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa mereka (al-Qurthu>bi>, cet II, 2015, 

h.426). Dan dalam Tafsir Ibnu Abbas, bahwasanya manusia tidak memperoleh selain 

apa yang telah diusahakannya. (Ibnu Abbas, Cet I, 2009, h. 715) 

  Menurut Wahbah al-Zuhaili pengingkaran mereka kepada al-Qur’an 

menjadikan mereka sesat dan kafir, sehingga di hari kiamat mereka memikul dosa-

dosanya sendiri tanpa dikurangi, diampuni, maupun diringankan sedikit pun, dan 

mereka bahkan memikul sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak 

mengetahui sedikitpun bahwa mereka telah disesatkan. Sebagaimana dalam QS.Al-

Najm/58:38, ‚(Yaitu )bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang 

lain‛. Seseorang tidak akan dituntut untuk mempertanggung jawabkan dosa orang 

lain, karena setiap orang yang melakukan perbuatan dosa, hanya dirinya yang 

mempertanggung jawabkan dan memikulnya. Tidak ada seorang pun yang dapat 

mengambil alih dalam memikul dosanya tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam 

ayat yang lain. (Wahba al-Zuhaili, Jilid 14, 2014, h. 162) 

  Setiap orang menanggung sendiri atas dosa yang telah dilakukannnya. Tidak 

dapat dibebani tanggung jawab kepada orang lain. Kendati yang bersangkutan 

menyatakan kesediaannya untuk memikul dosa tersebut. (Quraish Shihab, jilid 4, 

2012, h.100) 

Setiap jiwa menzhalimi dirinya sendiri dengan kekufuran atau sebagian dosa-

dosa akan menanggung sendiri beban dosanya, tidak bisa dipikul oleh orang lain. 

Dan sama halnya seseorang tidak dibebani untuk menanggung dosa orang lain, maka 

ia pun tidak akan mendapatkan pahala, kecuali dari apa yang telah ia kerjakan 
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sendiri. (Ibnu Kas}i>r, Jilid 8, 2006, h. 617) 

  Dan jika seorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk 

memikul bebannya itu. Tidak akan dipikulkan sedikitpun, meskipun (yang dipanggil 

itu kaum kerabatnya). (QS.Fa>thir: 18) 

2.6   Dalil-Dalil Tentang Tanggungan Dosa 

1. Q.S Al-Najm/53:38-39 

   ٜ ْصَس اُْخٰش ِ ّٚ اِصَسحٌ  َٚ ٝ   ٦٣اََّلَّ رَِضُس  ب َعٰؼ َِ ِْ اَِّلَّ  َْٔغب اْلِ ٌِ ْْ ١ٌََّْظ  اَ َٚ٦٣ 

 

Terjemahnya : 

(Dalam lembaran-lembaran itu terdapat ketetapan) bahwa 

seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain (38), 

bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya 

(39) (QS. Al-Najm/53:38) 

2. Q.S Al-An’am/6:164 

ًْ اََغ١ ِّٚ لُ اِصَسحٌ  َٚ ََّل رَِضُس  َٚ ب   َٙ ً  َْٔفٍظ اَِّلَّ َػ١ٍَْ ََّل رَْىِغُت ُو َٚ ٍء   ْٟ ًِّ َش َٛ َسة  ُو ُ٘ َّٚ ْٟ َسثًّب  ٜ  َش ّللٰاِ اَْثِغ ْصَس اُْخٰش

ْشعِ  َِّ  ُْ ٝ َسثُِّى ٌٰ َُّ اِ َْ صُ ْٛ فُ ٍِ ِٗ رَْخزَ ُْ ف١ِْ زُ ْٕ ب ُو َّ ُْ ثِ ُْ ف١ََُٕجِّئُُى  ٤٩٧ؼُُى

Terjemahnya: 
Katakanlah (Nabi Muhammad), ‚Apakah aku (pantas) mencari 

Tuhan selain Allah SWT, padahal Dialah Tuhan bagi segala 

sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang 

akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban 

dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, 

lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu 

perselisihkan.‛ (Q.S Al-An’am/6:164) 

3. Q.S Fa>tir/35:18 

ََّل  اِصَسحٌ  رَِضسُ  َٚ ْْ ّ   اُْخٰشٜ ْصسَ ِّٚ  َٚ اِ ضْمٍََخٌ  رَْذعُ  َٚ ُِ ٝ ٌٰ ب اِ َٙ ٍِ ّْ ًْ  ََّل  ِؽ َّ ُْٕٗ  ٠ُْؾ ءٌ  ِِ ْٟ ْٛ  َش ٌَ َّٚ  َْ ٝ   رَا َوب ب لُْشٰث َّ  أَِّ

ِْٕزسُ  َٓ  رُ َْ  اٌَِّز٠ْ ْٛ ُْ  ٠َْخَش ُٙ ٌْغ١َْتِ  َسثَّ ٛا ِثب ُِ اَلَب ٛحَ  َٚ ٍٰ ْٓ ّ   اٌصَّ َِ ب رََضٰوٝ َٚ َّ ٗ   ٠َزََضٰوٝ فَِبَّٔ َْٕفِغ اٌَِّٝ   ٌِ  ّللٰاِ  َٚ

ِص١ْشُ  َّ ٌْ  ا

Terjemahnya: 
Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 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. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan 
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hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya (sekalipun) tidak 

melihat-Nya dan mereka yang menegakkan salat. Siapa yang 

menyucikan dirinya sesungguhnya menyucikan diri untuk 

kebaikan dirinya sendiri. Hanya kepada Allah SWT tempat 

kembali. (Q.S Fa>tir/35:18) 

4. Q.S Al-Zumar/39:7 

 ْْ ا اِ ْٚ َّْ  رَْىفُُش ٟ   ّللٰاَ  فَِب ُْ  َغِٕ ُى ْٕ ََّل ّ   َػ ِؼجَبِدِٖ  ٠َْشٰضٝ َٚ ٌُْىْفَش   ٌِ ْْ  ا اِ ا َٚ ْٚ ُْ   ٠َْشَضُٗ  رَْشُىُش ََّل  ٌَُى اِصَسحٌ  رَِضسُ  َٚ َٚ 

ْصسَ  ِ ّٚ   ٜ َُّ  اُْخٰش ٝ صُ ٌٰ ُْ  اِ ُْ  َسثُِّى ْشِعؼُُى َِّ  ُْ ب ف١ََُٕجِّئُُى َّ ُْ  ثِ ْٕزُ َْ   ُو ْٛ ٍُ َّ ٗ   رَْؼ ٌُ ػٍَِ  أَِّ سِ  ثِزَادِ ّ   ١ْ ْٚ ذُ  اٌص 

Terjemahnya: 

Jika kamu kufur, sesungguhnya Allah SWT tidak memerlukanmu. 

Dia pun tidak meridai kekufuran hamba-hamba-Nya. Jika kamu 

bersyukur, Dia meridai kesyukuranmu itu. Seseorang yang 

berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian, kepada 

Tuhanmulah kembalimu, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang 

telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa 

yang tersimpan di dalam dada. (Q.S Al-Zumar/39:7) 

 

 

5. QS. Al-Ankabu>t/29:12 

ُٕٛا  َِ َٓ ٰا ٍَِّز٠ْ ٌِ ا  ْٚ َٓ َوفَُش لَبَي اٌَِّز٠ْ ٍء  َٚ ْٟ ْٓ َش ِِّ  ُْ ُٙ ْٓ َخٰط١ٰ ِِ  َٓ ١ْ ٍِ ِّ ُْ ثِٰؾ ُ٘ ب  َِ َٚ   ُْ ًْ َخٰط١ُٰى ِّ ٌَْْٕؾ َٚ ا َعج١ٍََِْٕب  ْٛ ارَّجِؼُ

 َْ ْٛ ُْ ٌَٰىِزثُ ُٙ  ٤٥أَِّ

Terjemahnya: 
Orang-orang yang kufur berkata kepada orang-orang yang 

beriman, ‚Ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosa 

kamu.‛ Padahal, mereka tidak (sanggup) sedikit pun memikul 

dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka (orang-orang 

kafir) benar-benar para pendusta. (QS. Al-Ankabut/29:12) 

6. QS. Al-Isra’/17:13 

 َٚ    ٗ ْٟ ُػُِٕم ٖ  فِ َش ىِٕ
ٰۤ
ُٗ ٰط ٰٕ ِْ َض ٌْ ٍْ اَ َْٔغب ًَّ اِ ُو ًسا َٚ ْٛ ُْٕش َِ ٰمىُٗ  ٍْ ِخ ِوٰزجًب ٠َّ َّ ِم١ٰ ٌْ ََ ا ْٛ َ٠  ٗ  ٤٦ُْٔخِشُط ٌَ

Terjemahnya: 
Setiap manusia telah Kami kalungkan (catatan) amal 

perbuatannya di lehernya. Pada hari Kiamat Kami keluarkan 

baginya sebuah kitab yang diaterima dalamkeadaan terbuka. (QS. 

Al-Isra’/ 17:13) 

 

2.7   Pengampunan Dosa Dalam  Islam 

 Dalam hadis Arbain al-Nawawi. Dari Anas dia berkata, aku mendengar 

Rasulullah SAW berfirman:  
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ٍُ لَبَي: َؽذَّصَٕ  ٞ  لَبَي: َؽذَّصَٕب أَثُٛ َػبِص ٞ  اٌجَْصِش َِ٘ش ْٛ ُٓ ئِْعَؾبَق اٌَغ ِ ْث ُٓ فَبئٍِذ لَبَي: َؽذَّصَٕب َػْجذُ ّللاَّ ب َوض١ُِش ْث

، ٠مُٛيُ  َّٟ َضِٔ ُّ ِ اٌ َٓ َػْجِذ ّللاَّ ْؼُذ ثَْىَش ْث ِّ ُٓ ُػج١ٍْذ، لَبَي: َع ٌٍِه، لَبَي:  :َؽذَّصَٕب َعِؼ١ذُ ْث ب َِ  ُٓ َؽذَّصَٕب أََُٔظ ْث

ُ رجَبَسنَ  َُ ٠َمُُٛي: " لَبَي ّللاَّ َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َصٍَّٝ ّللاَّ ْؼُذ َسُعَٛي ّللاَّ ِّ رَِٕٟ  َع ْٛ ب دََػ َِ ََ ِئََّٔه  َٓ آدَ رؼَبٌَٝ: ٠َب اْث َٚ
بِء صُ  َّ َْ اٌغَّ ْٛ ثٍَغَْذ رُُٔٛثَُه َػَٕب ٌَ ََ َٓ آدَ ٌِٟ، ٠َب اْث ََّل أُثَب َٚ َْ ف١َِه  ب َوب َِ رَِٕٟ َغفَْشُد ٌََه َػٍَٝ  ْٛ َسَع َٚ َُّ

ََ ئََِّٔه ٌَ  َٓ آدَ ٌِٟ، ٠َب اْث ََّل أُثَب َٚ َُّ ٌَِم١زَِٕٟ ََّل اْعزَْغفَْشرَِٕٟ َغفَْشُد ٌََه،  ْٛ أَر١زَِٕٟ ثِمَُشاِة األَْسِض َخَطب٠َب صُ
ْغِفَشحً  َِ ب  َٙ   رُْشِشُن ثِٟ َش١ئًب أَلَر١زَُه ثِمَُشاثِ

 

Artinya:  

Hai anak adam, selama kalian berdoa dan berharap kepada-ku, pasti 

kuampuni dosa yang pernah kalian lakukan , dan aku tidak peduli. 

Hai anak adam, seandainya dosa kalian membumbung setinggi 

langit lalu kalian memohon ampunan kepadaku, pasti kuampuni, 

dan aku tidak peduli. Hai anak adam, seandainya kalian datang 

kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, asalkan tidak 

menyukutukan aku, pasti aku mendatangimu dengan membawa 

ampunan sepenuh bumi pula.‛ (HR Tirmi >z\i>, no. 1631) 

 

Dalam al-Qur’an tentang luasnya ampunan Allah SWT QS.Nisa/ 4:116  

ْْ ٠ ْشَشَن ثِٗ َّْ ّللٰاَ ََّل ٠َْغِفُش اَ اًل   ثَِؼ١ْذًا اِ ٍٰ ًَّ َض ْٓ ٠ ْشِشْن ثِبلِٰلِ فَمَْذ َض َِ َٚ ُء    ْٓ ٠ََّشبٰۤ َّ ٌِ ٌَِه  َْ ٰر ْٚ ب دُ َِ ٠َْغِفُش  َٚ 

Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampuni (dosa) karena 

mempersekutukannya (syirik), tetapi Diamengampuni apa (dosa) 

yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun 

yang mempersekutukan Allah SWT sungguh telah tersesat jauh. 

(Qur’an 4:16)  

Terkait masalah tentang dosa besar, para aliran teologi Islam seperti aliran 

Khawa>rij, Murjiah, Mu’tazilah, al-Qadariah, dan al-Jabariah. Berbeda paham tentang 

pengampunan dosa tersebut. Menurut kaum Khawa>rij bahwa  orang yang melakukan 

perbuatan dosa besar adalah kafir, dalam artian ia telah keluar dari agama Islam 

(murtad), maka wajib untuk dibunuh. Sedangkan aliran Murji’ah menegaskan bahwa 

orang yang melakukan dosa besar tetap dikatakan mu’min dan bukan kafir. Adapun 

soal dosa yang telah dilakukannya, terserah dari Allah SWT apakah Allah SWT akan 

mengampuninya atau tidak. Kaum Mu’tazilah tidak sepakat dengan pendapat-

pendapat yang ada pada kaum Khawa>rij dan Murji’ah, Menurut Mu’tazilah bahwa 
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orang yang berdosa besar tidak dikatakan mu’min dan tidak pula dikatakan kafir. 

Tapi berada pada posisi tengah dengan istilah manzilah baina manzilataini (posisi 

diantara dua posisi). Menurut aliran al-Qadariah bahwa manusia mempunyai 

kemerdekaan dan kehendak atas perbuatannya, sedangkan menurut al-Jabariah 

bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dan kehendak atas perbuatannya. 

Segala gerak-gerik manusia ditentukan oleh SWT. (Nasution, 1986, h. 7-8) 

 Allah SWT mempunyai ampunan yang sangat luas bagi hambanya, dengan 

begitu walau manusia mempunyai banyak dosa, namun Allah SWT senantiasa 

mengampuninya selain itu tidak termasuk dalam kategori dosa terhadap 

menyekutukan Allah SWT. Meski demikian bukan berarti manusia boleh terlena 

untuk melakukan dosa, sebab jangan sampai bagi dirinya terlarut dalam perbuatan 

dosanya kemudian ia tidak sempat bertoba tsampai maut menghampirinnya. 

 Allah SWT mempunyai 99 Asmaul Husnah, salah satu dari ke 99 

menyebutkan bahwa Allah SWT al-Ghafu>r yaitu maha pengampun. Allah SWT 

selalu memberikan ampunan kepada hambanya yang senantiasa memohon ampunan 

kepadanya. Manusia merupakan makhluk yang dikaruniai sifat yang mudah lupa. 

Sehingga dengan sifat lupa itu, manusia sering berbuat salah dan dosa. Namun Allah 

SWT senantiasa memaafkan hambanya sebagaiamana dalam QS al-Hajj/22:60 ayat. 

 Meski Allah SWT adalah zat yang maha mengampun, namun memohon 

ampunan tidak harus menunggu ketika melakukan dosa atau merasa melakukan 

dosa. Sebab setiap saat seharusnya manusia harus selalu berdoa dan meminta 

ampunan kepada Allah SWT.  
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 Manusia tidak akan memikul dosa mereka masing-masing sebagaimana 

seseorang tidak akan memikul dosa orang lain dan bahwa manusia hanya 

memperoleh apa yang diusahakannya. Maka dia juga tidak akan memperoleh pahala 

kecuali dari apa yang sudah diusahakannya. Dari ayat ini Malik dan al-Syafi’ serta 

ulama-ulama yang lain mengambil ketetapan, bahwa pahal bacaan Qur’an, zikir, dan 

sebagainya, tidak akan sampai kepada yang sudah meninggal. Karena bacaan yang 

dibacakan bukan dari perbuatan dan amalan dari usaha mereka sendiri. (Hasbi al-

Shiddiqiey, 2000, h. 4013) 

 Inilah isi kandungan dari surah yang diturunkan kepada Mu>sa> AS. Atau 

kepada Ibra>hi>m AS.. Yaitu bahwasanya sesuatu tanggungan yang dipikul oleh orang 

lain adalah tanggungan dari orang itu sendiri. (Hamka, 2003, jilid 9, h. 7011) 

 Menurut Imam Ma>lik, amalan puasa tidak dapat diberikan kepada walinya 

atau orang tuanya yang sudah meninggal. Dan para Ulama bersepakat, ketika amalan 

itu masih bersangkutan tentang harta seperti sedekah atau pembebasan budak, maka 

masih bisa diberikan pahala amalannya kepada orang lain. Namun, para Ulama 

berbeda pendapat terkait amalan yang dilakukan dengan fisik. Seperti salat, dan 

puasa. Dikatakan bahwa ayat ini telah dimansukhkan dengan ayatAl-Thu>r/52:21. 

(ibn Juzay, 2007, h. 384) 

 

 

 

 


