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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan 
taubatan nasu>ha (taubat yang semurni-murninya).  

Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan 
memasukkanmu ke dalam jannah 

(QS: at-Tahri>m 8 )  
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PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk 

Ayahanda H. Abdul Bayat dan Ibunda Hj. Harliyah  

yang senantiasa memberikan semangat hidup  

dan seseorang yang selalu kusebut dalam hati 
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ABSTRAK 

 

 

 Manusia adalah makhluk yang tak lepas dari kesalahan dan dosa, baik itu 

dosa besar maupun dosa kecil. Sedang manusia yang telah terlanjur berbuat dosa 

kepada Allah, maka manusia itu harus mensucikannya melalui taubat. Bertaubat 

atas dosa-dosa adalah suatu hal yang wajib, hal ini tidak diragukan lagi sebab 

logika dan teks-teks naqliyyah mendukungnya, yaitu berupa perintah Allah 

kepada manusia agar bertaubat. Taubat juga merupakan modal untuk 

memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Ini tercermin terhadap opsi yang 

diberikan oleh Allah, yaitu: pertama, menjadi orang yang beruntung dengan 

bertaubat. Kedua, menjadi orang yang tidak beruntung (rugi) dengan tidak 

bertaubat, seperti dalam firman-Nya “wa tu>bu ilalla>hi jami>an ayyuha> al-

mu’minu>n la’allakum tuflihu>n” bahkan Allah menyebut orang yang tidak 

bertaubat dengan orang yang dho>lim. Dari beberapa hal inilah penulis merasa 

betapa pentingnya taubat itu bagi manusia. 

 Persoalan taubat ini ynag menarik bagi penulis untuk mengkajinya lebih 

dalam. Mengingat luasnya permaslahan maka penulis membatasi pada tiga sub 

tema yang dianggap sangat signifikan dan termasuk dosa besar yaitu taubat dari 

syirik, munafik dan murtad. Selain itu jumlah ayat yang membicarakannya 

sangat banyak tak kurang ada 87 kali dalam 70 ayat dan cakupannya yang luas. 

 Siginifikansi dari penelitian ini adalah meneliti mengenai penafsiran 

Muhammad Quraish Shihab dalam kitab Tafsir al-Misba>h tentang ayat-ayat 

taubat dari kesyirikan, kemunafikan dan taubat dari kemurtadan. Sedangkan 

metode yang ditempuh adalah dengan menggunakan metode tafsir maudhu>i yang 

didasarkan kepada tafsir al-Misba>h sebagai sumber data primer dan buku-buku 

lainnya yang mendukung sebagai sumber data sekunder. 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya dan karena 

Kasih sayang-Nya pula penyusun bisa menuntaskan studi. Shalawat dan salam 

senatiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang 

membawa risalah terang bagi seluruh mahluk di dunia.      

Tidak terasa, penyusun membutuhkan waktu hampir enam tahun untuk 

menyelesaikan studi penyusun di Jurusan Tafsir Hadis, meskipun tidak bisa juga 

dikatakan lama untuk sebuah pencarian ilmu. Dengan selesainya penyusunan 

skripsi ini, penyusun sepenuh hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan 

sedalam-dalamnya kepada: 

1. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran Pejabat dan Stafnya.  

2. Bapak Drs. Mohammad Yusuf, M.A selaku Ketua Jurusan Tafsir 

Hadis dan Bapak Muhammad Alfatih Suryadilaga, S. Ag, M. Ag 

selaku Sekretaris Jurusan.  

3. Bapak Drs. M. Yusron, MA dan Bpk. Muhammad Hidayat Noor, M. 

Ag selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah 

meluangkan waktunya sedemikian rupa demi kelancaran saran dan 

masukan yang sangat bernilai. 

4. Ibu Dr. Nurun Najwah, M. Ag selaku Penasehat Akademik selama 

penyusun belajar di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. 
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5. Kedua orang tua, H. Abd Bayat dan Ibunda Hj. Harliyah yang tiada 

henti-hentinya memberikan motivasi baik moral maupun materi 

dalam keadaan susah maupun senang, sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan studi. 

6. Kakak-kakak saya seperti Mba’ Basriah, Abang Amar Sa’id, Abang 

Sufyan Noor, Mba’ Ela, KH. Nufail Shidqi, Mba’ Mariatul Firtiyah, 

Abang Baihaqi dan istri, Mba’ Faridah dan Mas Syaiful, serta adik-

adikku yang kusayangi seperti Abd. Hamid dan Hadrani.  

7. Titi Fitriyah yang selalu menyemangati dan yang selalu memberi 

kenangan di dalam hati 

8. Kawan-kawan seperjuangan, Badrun Fawaidi, Hanafi, Hamdi 

Ustman, Dewi Khodijah, Muzani, Mahfud Sayuti, Moh Arif, Basyir, 

Syaiful A’la, Imam Taretan, Bairi, Agus Budianto dan semua teman-

teman walaupun tidak disebut namanya di sini tapi selalu mengiringi 

di setiap canda dalam secangkir kopi.  

9. Kawan-kawan Tafsir Hadis A, B, dan C angkatan 2002 

10. Sahabat-sahabat Teater ESKA UIN SUKA angkatan XVI 

   Dan akhirnya penyusun menyadari bahwa dalam sekripsi ini terdapat 

banyak sekali kekurangan, oleh karenanya penyampaian saran, kritik dan 

masukan akan sangat berharga dan penyusun senantiasa mengharapkannya. 
 

Yogyakarta, 18 Januari 2008 

Penyusun 
 

 Taufiqurrahman  
NIM : 02531160 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 

158/1987 dan 0543b/U/1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

أ Alif ……….. tidak dilambangkan 

ب Bā' b be 

ت Tā' t te 

ث Śā' ś es titik atas 

ج Jim j je 

ح Hā' h 
· 

ha titik di bawah 

خ Khā' kh ka dan ha 

د Dal d de 

ذ Źal ź zet titik di atas 

ر Rā' r er 

ز Zai z zet 

س Sīn s es 

viii 
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ش Syīn sy es dan ye 

ص Şād ş es titik di bawah 

ض Dād d 
· 

de titik di  bawah 

ط Tā' ţ te titik di bawah 

ظ Zā' Z 
· 

zet titik di bawah 

ع 'Ayn …‘… koma terbalik (di atas) 

غ Gayn g ge 

ف Fā' f ef 

ق Qāf q qi 

ك Kāf k ka 

ل Lām l el 

م Mīm m em 

ن Nūn n en 

و Waw w we 

ه Hā' h ha 

ء Hamzah …’… apostrof 

ي Yā y ye 

ix 
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II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 

 ditulis   muta‘aqqidīn متعاّقدين

 ditulis  ‘iddah  عّدة

III. Tā' marbūtah di akhir kata. 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

 ditulis   hibah  هبة

 ditulis  jizyah  جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, 

kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

 ditulis   ni'matullāh  نعمة اهللا

 ditulis   zakātul-fit}ri زآاة الفطر

IV. Vokal pendek 

___َ_ (fathah) ditulis a contoh  ضَََرَب     ditulis   

d}araba 

____(kasrah) ditulis i contoh  َفِهَم      ditulis   fahima 

___ً_(dammah) ditulis u contoh ُآِتَب    ditulis   kutiba 

V. Vokal panjang: 

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 
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 ditulis   jāhiliyyah  جاهلية

2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis   yas'ā  يسعي
x

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 

 ditulis   majīd  مجيد

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 

 {ditulis   furūd  فروض

VI. Vokal rangkap: 

1. fathah + yā mati, ditulis ai 

 ditulis   bainakum  بينكم

2. fathah + wau mati, ditulis au 

 ditulis   qaul  قول

VII. Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof. 

 ditulis   a'antum  اانتم

 ditulis   u'iddat  اعدت

 ditulis   la'in syakartum  لئن شكرتم

VIII. Kata sandang Alif + Lām 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 ditulis   al-Qur'ān  القران
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 ditulis   al-Qiyās  القياس

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.  

 ditulis   al-syams  الشمس
xi 

 'ditulis   al-samā  السماء

IX. Huruf besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) 

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut  

penulisannya 

 ditulis    z\awi al-furūd  ذوى الفروض

 ditulis   ahl al-sunnah      اهل السنة

 

xii 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Satu persoalan besar yang dihadapi manusia adalah perbuatan dosa, dosa 

inilah yang mengakibatkan tidak tercapainya kebahagiaan atau keselamatan di 

dunia dan di akhirat, karena itu tingkat kebaikan manusia terletak sejauh mana 

manusia yang bersangkutan mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang 

menimbulkan dosa kepada Allah. Dosa merupakan suatu bentuk kesalahan 

manusia kepada Allah sehingga harus disucikan melalui taubat. Bertaubat atas 

dosa-dosa adalah suatu hal yang wajib, hal ini tidak diragukan lagi sebab logika 

dan teks-teks naqliyah mendukungnya.1

 Bertaubat dari dosa-dosa dengan cara kembali kepada Allah SWT yang 

mengetahui yang telah diperbuat manusia adalah modal untuk memperoleh 

keuntungan di dunia dan di akhirat. Ini tercermin terhadap opsi yang diberikan 

oleh Allah SWT, yaitu: pertama, menjadi orang yang beruntung dengan 

bertaubat. Kedua, menjadi orang yang tidak beruntung (rugi) dengan tidak 

bertaubat, sebagaimana perintah Allah SWT kepada hamba-Nya agar selalu 

bertaubat: 

(#þθ ç/θ è?uρ ’n< Î) «!$# $ ·èŠÏΗ sd tμ •ƒ r& šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÷/ä3ª= yè s9 šχθ ßs Î= øè? ∩⊂⊇∪   

 

                                                 
1 QS. al-Mut}affifîn: 14, al-Ma>idah: 39, dan QS. al-Tahri>m: 8. 
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“Dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang mukmin, 
mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung (An-Nu>r 
31)2

 
Bahkan dalam suatu ayat, Allah SWT menyebutkan bahwa orang-orang 

yang tidak bertaubat dengan sebutan orang yang z}a>lim, seperti dalam firman-

Nya: 

⎯tΒ uρ öΝ©9 ó=çG tƒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβθçΗ Í>≈ ©à9$# ∩⊇⊇∪   

 “Dan barangsiapa yang tidak bertaubat, mereka adalah orang-orang yang 
z}a>lim (al-Hujarat : 11)3

 
Taubat bukan hanya sebagai penghapus dosa tetapi sebagai sarana untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena itu sekalipun tidak berdosa, 

manusia diperintahkan untuk bertaubat. Nabi Muhammad Saw sendiri sekalipun 

sudah terpelihara dari segala dosa, beliau tetap bertaubat dan meminta ampun 

(istigfar) kepada Allah SWT. Ini tercermin dari sabda beliau yang diriwayatkan 

oleh Imam Bukhari. 

مرة سبعين من آثر ا ليوم ا فى ليه ا ب تو وا اهللا الستغفر ني ا هللا ا و  
 

 “Demi Allah, aku beristigfar kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya  
dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali (H.R. Bukhari).4

 
 Dari uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya taubat itu bagi setiap 

manusia yang tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa. Berawal dari 

kegelisahan seperti itulah maka penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai taubat 

itu. 

                                                 
2 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Tanjungmas Inti, 

t.th), cet, III, hlm. 549.  
3 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya…,hlm.1016.  
4 Lihat dalam Soft Ware al-Hadis al-Syarif library, Kitab Shahih Bukhari, bab Istigfar al-

Nabi> fi> al-Yau>m wa al-lai>l, hadis nomor. 6162. 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 3

 Taubat adalah suatu masalah yang banyak diungkapkan dalam al-Qur’an, 

pembicaraan mengenai taubat itu sendiri muncul dalam beberapa surat dan 

terulang sebanyak 87 kali yang tersebar dalam 70 ayat.5 Di atas adalah ungkapan 

taubat yang diungkapkan dengan akar kata t-w-b. 

 Pada beberapa bahasa memiliki sinonim, meskipun makna sinonim 

tersebut ada pada sebagian sisi kandungan maknanya saja, tidak pada 

keseluruhannya. Pada kata t-w-b misalnya, kata ini mempunyai sinonim dalam 

penggunaan taubat yaitu a-w-b yang berarti kembali. Dalam al-Munjid, kata ini 

juga diartikan seperti di atas yaitu “kembali”. Tidak berbeda dengan kata di atas 

kata nawab juga merupakan sinonim kata taubah yang artinya juga sama yaitu 

“kembali”. 6  

 Menurut F. M. Denny selain dengan kata t-w-b, al-Qur’an juga 

mengungkapkan taubat dengan kata-kata yang mempunyai kemiripan arti, yaitu: 

a-w-b, n-d-m dan kata n-w-b.7 Menurut Burhan Djamaluddin taubat bila 

dikaitkan dengan pengampunan juga diungkapkan dengan kata ‘Afa, Kaffara dan 

Gaffara.8 Selain itu M. Quraish Shihab mengatakan bahwa taubat dalam al-

Qur’an bila dikaitkan dengan pengampunan juga diungkapkan dengan kata Safh.9

                                                 
5 Louis Ma’luf, Al-Munjid fi> al-Lugah wa al-‘Ala>m, (Beiru>t: Da>r al-Masyriq), hlm. 20.  
6 F. M. Denny, Kosa Kata Taubat dalam al-Qur’an: Arah dan Sikap, terj. M. Yusron, 

dalam “Suara Muhammadiyah”, No. IV. th. 1997, ke. 82, hlm. 44. 
7 Ibid, hlm. 44. 
8 Burhan Djamaluddin, Konsepsi Tobat: Pintu Pengampunan Dosa Besar dan Syirik, 

(Surabaya: Dunia Ilmu, 1996), hlm. 13 
9 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu>i atas Pelbagai Persoalan 

Ummat, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 244-248 
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 Taubat yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata tobat atau 

taubat berasal dari kata t-w-b, yatu>bu, taubatan, dalam beberapa kamus diartikan 

‘a>da yang berarti kembali, raja’a yang juga berarti kembali dan ana>ba juga berarti 

kembali.10 Terdapat arti tambahan yang signifikan tentang makna dasar t-w-b 

yaitu : n-d-m (penyesalan) sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw: al-Nadam 

al-Taubat.11  

 Secara istilah (terminologi Islam) taubat adalah meninggalkan dosa dalam 

segala bentuknya, menyesali dosa yang pernah dilakukannya dan berjanji tidak 

akan mengulanginya lagi, inilah rumusan yang paling sering (umum) dan sering 

dipakai oleh ulama.12

 Taubat seperti apakah yang bakal diterima oleh Allah SWT? Ada 

beberapa ayat yang menjelaskan bahwa taubat yang diterima Allah adalah taubat 

yang dilakukan dengan sungguh-sungguh atau yang dalam al-Qur’an disebut 

dengan istilah taubat nasu>h}a>.13 Allah memerintahkan kepada orang-orang yang 

beriman supaya bertaubat yang sungguh-sungguh seperti firman-Nya sebagai 

berikut: 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#þθ ç/θ è? ’ n<Î) «!$# Zπ t/öθ s? % ·nθ ÝÁ ¯Ρ 4© |¤ tã öΝä3š/u‘ β r& tÏes3ãƒ öΝä3Ψ tã öΝä3Ï?$ t↔ Íh‹y™ 

öΝà6n= Åz ô‰ãƒ uρ ;M≈̈Ζy_   

                                                 
10 Muh}ammad Murtad}a al-Zubaydi>, Taj al-‘Aru>sy, jilid. I, (Mesir: al-Mutaba’at al-

Khairiyyah bi Jamaliyyah, 1336), hlm. 161. Dan lihat juga Jamal al-Din Muh}ammad Ibnu 
Mukarram Ibn Manzu>r, Lisa>n al-‘Arab, jilid. I, (Beirut: Dar al-Sadr, t.th), hlm. 233. 

11 Ah}mad Ibn Muh}ammad Ibn H}ambal al-Syaiba>ni>, Musnad Imam Ah}mad Bin H}ambal, 
jilid. I, (Beirut: Da>r al-Ihya>’ al-Turas al-‘Arabi, t.th), hadis nomor 3558, hlm. 621.  

12  Burhan Djamaluddin, Konsepsi Tobat..., hlm. 3. 
13  Departemen Agama RI, al-Qur’an..., hlm. 951. 
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“Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat 
yang semurni-murninya; Pasti Tuhan kamu menghapus kesalahan-
kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga.” (at-Tahri>m: 8) 
 

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misba>h berpendapat tentang taubat 

nas}u>ha> ini. Menurut beliau, kata (نصوحا ) adalah bercirikan (نصح ). Kata ini lahir 

kata nasih{at yaitu upaya untuk melakukan sesuatu, baik dengan perbuatan 

maupun dengan ucapan yang membawa manfaat untuk dinasihati. Kata ini juga 

bermakna tulus/ ikhlas. Taubat disifati dengan kata tersebut mengilustrasikan 

taubat itu sebagai sesuatu yang secara ikhlas menasihati seseorang agar tidak 

mengulangi kesalahannya. Karena itu, taubat yang (nas}u>ha>) adalah yang 

pelakunya tidak terbersit lagi dalam benaknya keinginan untuk mengulangi 

perbuatannya, karena setiap saat ia diingatkan dan dinasihati oleh taubatnya 

itu.14

Dalam menafsirkan taubat nas}u>ha> tersebut, beliau mengambil 

pendapatnya al-Qurt}ubi>. Taubat yang nas}u>ha> adalah yang memenuhi empat 

syarat, yaitu: pertama, istigfa>r dengan lisan. Kedua, meninggalkan dosa dengan 

anggota badan. Ketiga, memantapkan niat untuk tidak mengulanginya lagi. 

Keempat, meninggalkan semua teman buruk.15

Terkait dengan hal di atas tentang tema taubat cukup banyak jumlah dan 

cukup luas cakupannnya seperti yang telah diungkap sebelumnya, sedangkan 

dalam penelitian skripsi ini penulis membatasinya pada ayat-ayat tentang taubat 

                                                 
14 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol XIV, hlm. 328. 
15 Ibid, Vol XIV,  hlm. 329. 
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dari kesyirikan, kemunafikan dan kemurtadan, yang mana ketiga hal tersebut 

penulis anggap adalah sangat urgen. Selain itu supaya penelitian ini bisa terfokus 

dan tercapai hasil maksimal. Sedangkan kitab tafsir yang menjadi rujukan utama 

bagi penulis adalah kitab tafsir al-Misba>h dan buku-buku lainnya yang 

mendukung penelitian ini. Metode yang ditempuh penulis adalah menggunakan 

metode tafsir maudhu>i.  

Di sisi lain penulis merasa tertarik untuk mengadakan studi terhadap 

penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat taubat, disamping belum 

adanya penelitian yang membahasnya secara khusus, penulis juga menemukan 

beberapa hal yang menarik perhatian dalam penafsiran beliau tentang ayat-ayat 

taubat. 

Ada salah satu contoh penafsiran M. Quraish Shihab dalam menafsirkan 

ayat yang berkaitan dengan taubat. 

Èβ#s% ©!$#uρ $ yγ ÏΨ≈uŠÏ?ù'tƒ öΝà6ΖÏΒ $ yϑ èδρèŒ$ t↔ sù ( χ Î* sù $ t/$ s? $ ys n= ô¹ r&uρ (#θ àÊ Ìôã r'sù !$ yϑ ßγ ÷Ψtã 3 ¨β Î) ©!$# tβ$ Ÿ2 

$ \/#§θ s? $ ¸ϑ‹ Ïm §‘ ∩⊇∉∪   

 
“Dan terhadap dua orang yang pria yang melakukan perbuatan keji di 
antara kamu, maka jatuhilah hukuman kepada keduanya, lalu jika 
keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. 
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang” (an-
Nisa’: 16) 
 
M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini, terhadap orang yang melakukan 

perbuatan keji, maka berilah kepada keduanya hukuman yaitu dengan mencaci-

maki dan cambuk. Ayat ini ditujukan kepada orang yang melakukan zina, 

pemuda dan pemudi yang melakukan hubungan intim sebelum menikah dan 
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merupakan sindiran yang beliau sebut dengan liwa>t. Namun bila mereka telah 

bertaubat, yakni menyesali perbuatannya , dengan jalan mengerjakan amal shaleh 

dalam waktu yang cukup sehingga ia benar-benar dapat dinilai telah menempuh 

jalan yang benar, maka biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah Maha Penerima 

taubat bagi yang benar-benar bertaubat.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasar latar belakang tersebut di atas maka penelitian ini akan mengacu 

pada rumusan masalah sebagai berikut 

1. Bagaimanakah penafsiran ayat-ayat taubat menurut M. Quraish Shihab 

dalam tafsir al-Misba>h ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat 

taubat dalam tafsir al-Misba>h  

Sedangkan kegunaannya adalah sebagai berikut: 

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam, khususnya di bidang tafsir 

al-Qur’an. 

2. Untuk memenuhi persyaratan akademis mendapatkan gelar sarjana Strata 

satu (S1) 
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D. Tinjauan Pustaka 

 Sebenarnya masalah taubat ini telah banyak dibahas, baik dalam bentuk 

buku-buku, tulisan-tulisan artikel dan berbagai bacaan lainnya. Pertama, buku 

yang ditulis oleh Yusuf Qardhawy dengan judul at-Taubah Ilallah yang 

diterjemahkan oleh Suhardi Kathur yang berjudul at-Taubah. Penulisan buku 

tersebut berlandaskan dari dua kitab: a) Mada>rijus S}alihi>n Syaikh Manazilus 

Sairin Ila> Maqa>\mat Iyya>ka Na’budu wa  iyya>ka nasta’in, karangan Ibnu Qayyim 

dan b) Ihya>’ ulu>muddi>n, karangan Imam al-Ghazali. Dijelaskan bahwa ilmu 

tentang taubat adalah merupakan ilmu yang sangat dibutuhkan, lebih-lebih pada 

saat sekarang dimana pada saat ini manusia tenggelam dalam lumpur dosa. Pada 

saat manusia melalaikan Allah SWT sehingga Allah pun melalaikan mereka. 

Pada saat kejahatan merebak dimana-mana dan kebaikan justru dihalangi, untuk 

itu manusia membutuhkan peringatan yang berseru ditengah-tengah kalian, 

“hentikanlah mabuk kalian, bangunlah dari tidur kalian, bertaubatlah kalian 

sebelum datang suatu hari yang pada saat itu tidak ada manfaatnya harta dan 

anak-anak, kecuali orang yang menemani Allah SWT dengan hati yang sudah 

dibersihkan”. 

Dalam buku tersebut, Yusuf Qardhawy berusaha membangunkan hati 

manusia yang lalai, menggugah akal yang tersesat, menegaskan hasrat yang 

lembek, menjelaskan urgensi taubat, keutamaan, sendi dan hukum-hukumnya 
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yang terpenting, buah yang bisa dipetik dari taubat baik di dunia maupun di 

akhirat.16  

Buku yang kedua yang ditemukan oleh penulis adalah yang berjudul 

Taubat dalam Dosa yang ditulis oleh Ahmad Farid. Dalam buku tersebut 

dijelaskan tentang bahaya perbuatan dosa dan maksiat serta cara menghindari 

perbuatan tersebut. Dengan banyak merujuk kepada al-Qur’an dan al-H}adis|, 

pendapat para sahabat dan ulama.  

Buku tersebut diterangkan bahwa Allah SWT memberikan peluang 

kepada setiap manusia untuk dapat menghapus dosa-dosa yang dilakukannya. 

Yaitu dengan cara menjauhi dosa-dosa itu. Allah SWT akan memperkenankan 

taubat hamba-Nya yang memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang 

telah dilakukan, berjuang sekuat tenaga untuk tidak mengulang perbuatan dosa 

dan maksiat. Dan hendaknya setiap manusia hendaknya memperbanyak amal 

shaleh.17  

Selanjutnya buku yang berjudul Konsepsi Tobat, karya Burhan 

Djamaluddin,18 buku ini menggunakan metode tafsir tematik (maud}u>’i>) dalam 

mendekati masalah taubat, dan mendeskripsikan beberapa kata yang berkaitan 

dengan pengampunan Allah kepada manusia, dengan kesimpulan akhir bahwa 

pengampunan Allah masih terbuka bagi dosa besar dan dosa syirik. 

                                                 
16 Yusuf Qardhawi, at-Taubah ‘Ila Alla>h, terj, Suhardi Kathur, at-Taubat, (Pustaka al-

Kautsar, 1998), hlm. 7. 
17 Ahmad Farid, Taubat dalam Dosa, terj, H. M. Nasri, (Jakarta: AMZAH, 2006), hlm. 

11.  
18 Burhan Djamaluddin, Konsepsi Tobat.., hlm. 13. 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 10

Ihya>’Ulu>muddi>>n karya Imam al-Ghazali,19 banyak membahas tentang 

taubat terutama dalam jilid IV. al-Ghazali dalam kitabnya membahasnya dalam 

empat rukun, rukun pertama membahas keadaaan taubat, rukun kedua membahas 

taubat dari dosa kecil dan dosa besar, rukun ketiga membahas kesempurnaan 

taubat dan kelangsungan taubat sampai akhir hayat, dan yang terakhir rukun 

yang keempat mambahas tentang cara-cara yang dilakukan seseorang untuk 

dapat melepaskan diri dari dosa-dosa. Bila dilihat secara mendalam taubat yang 

dibicarakan al-Ghazali, bahwa taubat Allah hanya diberikan kepada orang-orang 

mukmin dengan cara bertaubat dan kepada orang-orang yang non mukmin 

dengan cara menjadi beriman (mukmin). 

Buku kecil yang berjudul Taubah al-Nasu>ha> fi> Dau’i al-Qur’a>n wa al-

H}adis|> al-Soh}i>h}ah, karya Salim al-Hilali20 menempatkan al-Qur’an dan al-H}adis| 

sebagai landasan utama tentang taubat, namun Salim al-Hilali tidak menyertakan 

interpretasi terhadap teks-teks tersebut sehingga terkesan sedikit kaku. 

Penelitian dalam bentuk skripsi juga ditemukan pembahasan mengenai 

taubat. Sebagai contoh skripsi yang ditulis oleh Fatkhatun, mahasiswa Jurusan 

Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001 

yang berjudul Konsep Hati Menurut Imam al-Ghazali (Suatu Tinjaun Tasawuf), 

dijelaskan mengenai hati dalam pandangan al-Ghazali. Disebutkan bahwa hati 

merupakan suatu media untuk menghantarkan manusia untuk mengapai ma’rifat. 

                                                 
19 Abd al-Hamid al-Ghazali, Ihya>’ Ulu>muddi>n, jilid IV (Beiru: Dar> al-Kitab al-‘Ilmiyah, 

t.t.), hlm. 346 
20 Salim al-Hilali, Taubah al-Nasu>ha> F>i Dau’i al-Qur’a>n wa al-H}adis> al-Soh}i>h}ah (Beirtu: 

Maktabah al-Islamiyyah Dar> Ibn Hajm, t.t.), hlm. 214 
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Untuk menggapai ma’rifat tersebut, seseorang salik harus melewati maqam-

maqam yang diantaranya adalah maqam taubat. 

Adapun kajian taubat yang lain yang bisa dijumpai dalam beberapa karya 

namun dalam titik tekan yang berbeda, yaitu: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dara Quthni Muhammad, mahasiswa 

Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

pada tahun 1999 yang berjudul Kehujjahan H}adis|-H}adis| Keutamaan Taubat 

Dalam Kitab Durrah an-Na>sihi>n (Studi kritik Sanad dan Matan). Dalam skripsi 

ini pembahasan difokuskan pada penelitian terhadap kehujjahan dan nilai-nilai 

hadis tentang keutamaan taubat yang ada dalam kitab Durrah an-Na>sihi>n. 

Terutama analisa sanad dan matan hadis|.21

Kedua, skripsi yang ditulis Agus Sulthoni, mahasiswa Jurusan Aqidah 

Filsafat, Fakultas Uahuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2006 

yang berjudul Konsep Taubat Menurut Imam al-Ghazali. Dijelaskan bahwa 

taubat dibagi menjadi tiga tingkatan, ilmu, keadaan, dan perbuatan. Al-Ghazali 

memberikan penjelasan dan pemahaman yang berbeda mengenai konsep taubat. 

Demikian juga, imam al-Ghazali berusaha memfomulasikan konsep taubat antara 

syari’at dan tasawuf, sehingga memungkinkan bagi syarat diterimanya taubat 

oleh Allah SWT.  

Sedangkan dalam skripsi ini, penulis ingin mendeskripsikan konsep taubat 

dalam al-Qur’an menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah.  

                                                 
21 Dara Quthni Muhammed, “Kehujjahan Hadis-hadis Keutamaan Taubat Dalam Kitab 

Durrah an-Na>sihi>n; Studi Kritik Sanad dan Matan”, Skripsi, (Fakultas Ushuluddin Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999). 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian skripsi ini adalah Library Research, yaitu penelitian 

yang obyek utamanya adalah buku-buku dalam hal ini adalah ayat-ayat al-

Qur’an yang membahas tema penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini 

penulis terlebih dahulu menelusuri berbagai buku yang ada relevansinya 

dengan tema yang akan dibahas untuk dikaji lebih dalam.22 Sedangkan sifat 

penelitian ini adalah diskriptif-analitik. Diskriptif adalah metode yang 

menggunakan pencarian fakta dengan menggunakan interpretasi yang tepat. 

Sedangkan analitik adalah usaha menguraikan sesuatu dengan cermat dan 

terarah. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, penulis melakukan 

penelusuran kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai 

buku dan tulisan-tulisan baik yang berupa kitab-kitab (tafsir) sebagai 

referensi utama maupun tulisan-tulisan para pakar dan ahli yang mempunyai 

relevansi dengan kajian penelitian ini. Ini dilakukan guna memperoleh 

informasi dan data yang dibutuhkan.  

Adapun sumber data penulis terbagi menjadi dua kategori, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primernya adalah 

kitab tafsir al-Misba>h karya Muhammad Quraish Shihab. Sedangkan yang 

                                                 
22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1996), hlm. 245 
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termasuk pada sumber data sekunder meliputi buku-buku maupun literatur 

lain yang memuat informasi dan data yang menunjang dan yang berkaitan 

dengan tema pembahasan penulisan penelitian ini. 

3. Analisis Data 

Analisis data yang penulis maksud adalah proses pengurutan data 

dalam bentuk pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga diperoleh tema 

substansial darinya. Dimana proses penyusunan dan pengolahan data 

dimaksudkan untuk mengubah data kasar menjadi data yang lebih halus dan 

lebih bermakna.23 Kemudian mengingat yang akan dianalisis adalah ayat-ayat 

al-Qur’an, maka untuk mengetahui cakupan kandungan yang cermat dan 

tepat, penulis juga menggunakan metode analisis secara deduktif dan 

induktif. Deduktif yaitu menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke 

khusus, sedangkan induktif yaitu penarikan kesimpulan yang berdasarkan dari 

pengetahuan dan kaedah yang bersifat khusus ke umum. 

4. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan tafsir tematik. Adapun sistem operasionalnya adalah dengan cara 

menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang satu 

masalah atau tema serta mengarah pada satu pengertian dan satu tujuan, 

sekalipun ayat-ayat itu cara turunnya berbeda-beda dan tersebar dalam 

berbagai surat dalam al-Qur’an dan berbeda pula waktu dan tempat turunnya. 

                                                 
23 Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm. 

76. 
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Dimana ayat-ayat tadi dijelaskan semua dengan rinci dan tuntas serta 

didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari al-Qur’an, hadis maupun 

pemikiran rasional.24

 

F. Sistematika Pembahasan 

 Seluruh pembahasan dalam penelitian ini akan dituangkan dalam bab-

per bab yang sesuai dengan pokok permasalahan masing-masing, sebagai tahapan 

dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun sistematikanya 

sebagai berikut: 

 Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri  dari latar 

belakang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan 

pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  

 Bab kedua, membahas Muhammad Quraish Shihab dimulai dari biografi 

Muhammad Qurasih Shihab, karya-karyanya, dan corak tafsirannya dalam tafsir 

al-Misba>h. 

Bab ketiga, merupakan pembahasan secara umum makna taubat yang 

meliputi: definisi taubat baik secara etimologi dan secara terminologi, ungkapan-

ungkapan taubat, perintah untuk menyegerakan taubat, syarat-syarat taubat, 

macam-macam taubat, serta hikmah taubat. 

                                                 
24 Nashruddin Baidan, Metologi Penafsiran al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1998), hlm. 151  
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Bab keempat, dalam bab ini akan dibahas mengenai penafsiran 

Muhammad Quraish Shihab tentang ayat-ayat taubat dari syirik, munafik dan 

kemurtadan dalam tafsir al-Misba>h. 

 Bab kelima, merupakan bab penutup. Di dalamnya berisi kesimpulan dan 

saran-saran.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dari uraian-uraian yang disampaikan oleh M. Quraish Shihab tentang 

ayat-ayat taubat terebut, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Taubat dari Syirik 

 Allah SWT menyatakan penerimaan taubat dari seluruh kemaksiatan 

(secara umum) dengan syarat bertaubat, menyesali dosa yang telah terlanjur ia 

lakukan, karena telah berpaling dari agama Allah, dengan menyesali jiwa dengan 

hiasan amal shaleh, maka ia telah bertaubat yang diterima. Allah akan 

menghilangkan siksanya dan memberinya banyak pahala dan memberinya 

petunjuk untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhkan dari bahaya syirik. 

Terkait dengan hal tersebut di atas, M. Quraish Shibab ketika 

menafsirkan ayat taubat dari kesyirikan diawali dengan memberikan suatu 

penjelasan yang singkat tapi padat baik dari segi isi ayat per-ayat atau pun 

cakupan seluruh ayat. Beliau juga memaparkan dalam suatu penafsirannya 

dengan ayat-ayat lain yang sepadan atau terkait dengan ayat yang dimaksud. 

Misalnya ayat 48 surat an-Nisa>’ yang menjelaskan taubat dari kesyirikan ini, 

kemudian baliau menjelaskan dengan surat atau ayat lain yang terkait untuk 

memperkuat analisis penafsirannya.  
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Dalam surat an-Nisa>’ 48 misalnya, bahwa Allah tidak mengampuni dosa-

dosa orang syirik karena mereka telah mempersekutukan-Nya. Sebagaimana 

mereka telah menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai 

Tuhan selain Allah (QS. at-Taubat [9]: 31). Namun beliau mengaitkannya 

dengan ayat lain bahwa dosa syirik itu akan diampuni Allah jika seseorang mau 

bertaubat, karena Allah adalah maha Pengampun lagi Maha Penyantun (QS. At-

Taubah [3] : 155).1

2. Taubat dari Kemunafikan 

 M. Quraish Shihab berpendapat bahwa orang yang munafik yang akan di 

azab oleh Allah, adalah mereka yang tidak bertaubat, dan terus-menerus dalam 

kemunafikannya sampai mati. Sedangkan orang yang munafik dan ia telah 

bertaubat kepada Allah, berpegang teguh kepada agama Allah dengan tulus 

ikhlas, maka Allah akan senantiasa menerima taubatnya, dan Allah akan 

memberikan orang-orang mukmin pahala yang besar di akhirat kelak.2

3. Taubat dari Kemurtadan 

 Menurut M. Quraish Shihab, bahwa orang yang murtad yang tidak 

diampuni oleh Allah adalah orang murtad yang tidak bertaubat sampai akhir 

hayatnya dalam keadaan kafir. Juga orang yang murtad yang bertaubat, 

kemudian ia kembali murtad setelah taubatnya itu, maka taubatnya orang 

tersebut tidak akan diterima Allah SWT, (QS ali-Imran: 90). Sebaliknya, orang 

yang murtad dan yang kemudian bertaubat sebelum ia mati, dengan cara kembali 
                                                 

1 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misba>h..., Vol II, 442. 
2 Ibid.., Vol II, 604.  
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kepada Allah, meninggalkan kekafirannya selama hidupnya di dunia, menyesali 

dan berniat memperbaikinya dengan amal shaleh serta tetap dijalan Allah, maka 

taubat orang tersebut pastilah diterima Allah SWT.3

 

B. Saran-saran 

 Tulisan ini masih jauh dari bagus, apalagi sempurna. Di sini penulis ingin 

menyarankan kepada penulis lain yang tertarik dengan tema taubat, untuk 

meneliti sub tema lain dari tema taubat yang penulis teliti, seperti ayat-ayat 

taubat bagi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, taubat dari pencuri 

dan lain-lain, atau berusaha mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang 

muncul dari penafsiran M. Quraish Shihab tersebut, atau menulis kembali tema 

taubat namun dari sisi lain dan tentunya dengan pendekatan yang lain pula.  

 

C. Penutup 

 Alhamdulillah, skripsi ini dapat terselesaikan juga meskipun masih 

banyak kekurangan yang terdapat di sana-sini. Namun, ini adalah hasil optimal 

dari penulis. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi agama, masyarakat dan 

bangsa, dan terutama sekali bagi penulis sendiri.  

 

                                                 
3 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misba>h..., Vol II, hlm. 138.  
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