


ABSTRAK 

 

 Islam adalah agama yang mengkampanyekan konsep anti berhala dan menyatakan 
perang terhadap penyembahan berhala. Oleh karena itu syariat Islam mengharamkan 
keberadaan gambar atau patung yang merupakan jembatan pembuka penyembahanterhadap 
berhala. Didalam sunnah nabi pun ditemukan sejumlah celaan terhadap keberadaan lukisan 
atau patung beserta pelukis atau pemahatnya. Rasulullah SAW.juga menganjurkan kepada 
kita untuk menjauhi lukisan atau patung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam 
mengharamkan lukisan atau patung tersebut melalui pengharaman yang qat’I (tegas). Inilah 
yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW.dahulu yang masyarakatnya masih dikhawatirkan 
akan terjerumus ke dalam kemusyrikan dengan adanya lukisan atau patung tersebut. 

 Permasalahannya sekarang apakah hadis-hadis tersebut masih relevan pada 
masyarakat sekarang ini, yang masyarakatnya tidak lagi menyembah, mengagung-agungkan 
atau untuk menyerupai Allah SWT. lukisan atau patung tersebut . Dalam skripsi ini akan 
mengkaji hadis-hadis tentang terhalangnya rahmat Allah SWT. pada rumah yang didalamnya 
terdapat lukisan atau patung dan relevansinya hadis-hadis tersebut. Penelitian ini bersifat 
penelitian perpustakaan (library research)  dengan menggunakan metode analisis deskriptif . 

 Dengan menggunakan kajian ma’ani al hadis ini, maka hadis-hadis tentang 
terhalangnya rahmat Allah SWT. pada rumah yang di dalamnya                       
terdapat lukisan atau patung, jika diterapkan pada kondisi saat ini yang masyarakatnya sudah 
tidak lagi menyembah, mengagung-agungkan maupun untuk menyerupai ciptaan Allah 
SWT.,maka hadis tersebut sudah tidak relevan lagi kecuali dalam masyarakat lain yang masih 
menyembah, mengagung-agungkan maupun menyerupai ciptaan Allah SWR. Gambar atau 
patung tersebut. Untuk kondisi sekarang yang masyarakatnya banyak menyalahgunakan 
lukisan atau patung tersebut dengan banyak beredarnya foto-foto yang berbau pornografi, 
maka hadis tersebut dapat juga  diaplikasikan, agar masyarakat terhindar dari dosa-dosa 
tersebut yang hal ini banyak menimbulkan keresahan masyarakat dan kerusakan moral. 
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