
ABSTRAK 

Mutiah, Siti. Perbandingan antara Muslim dengan Kafir dalam Beribadah: kajian Tafsir al-

Qur‟an Surat al-Ka>firu>n 1-6 dan Relevansinya dengan Materi Qur’an Hadis Kelas VII 
Madrasah Tsanawiyah (MTs). Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan 
Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. 
Muh. Tasrif, M.Ag. 

 
Kata Kunci: Muslim dan kafir, ibadah. 

Manusia itu menurut kodratnya adalah beragama. Setiap agama memiliki cara tertentu 

dalam membedakan dirinya dari agama lain. Di antaranya ada yang beriman dan ada pula yang 

tidak beriman atau kufur. Orang yang beriman akan memilih dan menerima ajaran Islam itu 

dengan penuh kesadaran dalam memahami hukum-hukum Allah. Sedangkan orang yang tidak 

beriman atau kufur  menolak untuk tunduk dan patuh kepada ajaran Islam. Pada dasarnya hanya 

Allah yang pantas untuk di sembah, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan demikian, 

peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah sebagai 

berikut: (1) Bagaimana konsep beribadah muslim dan kafir  dalam Surat al-Ka>firu>n 1-6? (2) Apa 

persamaan dan perbedaan ibadah  antara muslim dan kafir dalam Surat al-Ka>firu>n 1-6? (3) 

Bagaimana relevansi konsep ibadah muslim dan kafir dalam Surat al-Ka>firu>n 1-6 dengan materi 

Qu’an Hadis kelas VII Madrasah Tsanawiyah? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian ini adalah 

penelitian pustaka. Dalam menganalisis data untuk menjawab rumusan masalah digunakan 

teknik analisis isi (content analysis). 

Setelah melakukan analisis, penulis dapat menyimpulkan bahwa orang muslim hanya 

menyembah Allah dengan melakukan shalat dengan tujuan mengharap rid}ha Allah. Sedangkan 

orang kafir menyembah berhala. Orang kafir melakukan ibadah di tempat-tempat yang telah 

mereka buat, yaitu di tempat yang sepi dan membutuhkan perantara. Menurut orang Kafir tujuan 

mereka beribadah adalah ikhlas untuk Allah dan mengharap apa yang mereka inginkan terkabul. 

Persamaannya bahwa orang muslim dan kafir pada dasarnya menyembah kepada Allah dan ingin 

mendapat pahala dari apa yang telah dikerjakannya. Namun orang Kafir menganggap Allah itu 

berupa bentuk. Perbedaannya adalah Tuhan yang disembah orang muslim tidaklah berubah, 

hanya Allah Yang Maha Esa. Bagi orang kafir apa yang disembah hari ini berbeda dengan hari 

esok. Ibadah mereka mengikuti hawa nafsu. Sedangkan relevansinya dengan materi Qur’an 
Hadis adalah bahwa ayat terakhir menunjukkan kebebasan kepada manusia dalam memilih 

agama. Kebebasan beragama ini hendaknya menjadi pilar toleransi antar umat beragama. 

Toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan akan adanya agama- agama lain 

selain agama Islam. 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia diharuskan menentukan pilihan, bagaimana problem kehidupan harus 

diatasi. Kondisi manusia harus menentukan pilihan, mengindikasikan bahwa manusia 

harus percaya terhadap satu pilihan, dan meniadakan pilihan yang lain. 

Manusia itu menurut kodratnya adalah beragama. Tidak beragama berarti 

menentang kodratnya sendiri. Inti agama adalah percaya akan adanya Dzat Yang 

Mahamutlak, yang kepada-Nya manusia bergantung dan mohon perlindungan. Tiap 

manusia menginginkan untuk mendapatkan keselamatan. Ia merasa bahwa hidupnya 

tak luput dari ancaman. Ia merasa kecil dalam alam raya ini. Ia ingin bersandar dan 

berpegangan pada sesuatu yang ia anggap kekuatan Yang Mahamutlak.
1
 

Agama adalah sesuatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang 

mempunyai akal untuk memegang peraturan Tuhan itu dengan kehendaknya sendiri 

untuk mencapai kebaikan hidup dan kebahagiaan kelak di akhirat. Menurut Mukti Ali 

agama adalah kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hukum yang 

diwahyukan kepada utusannya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di 

akhirat.
 2

  

Setiap agama memiliki cara tertentu dalam membedakan dirinya dari agama lain. 

Masing-masing kategorisasi ini memiliki akar teologis dan historis, yang 
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berhubungan dengan konsep diri masing-masing agama serta sejarah dari agama 

tersebut.
3
 

Gambaran pokok manusia beragama ialah penyerahan diri, tunduk, taat, patuh 

kepada Dzat Yang Maha Pengatur. Pengalaman manusia dalam agama merupakan 

pengalaman yang sangat besar dalam hidupnya. Hidupnya menjadi mempunyai tujuan 

dan bermakna. Tujuan hidup tersebut terdapat pada agama. Penyerahan diri manusia 

dalam beragama itu bersifat merdeka. Ia merdeka bukan berarti bebas menurut 

keinginannya. Ia merdeka untuk mengikatkan dirinya dalam agama tersebut.  

Dengan demikian manusia mempunyai kebebasan untuk memilih, berpendapat 

dan beragama. Karena sesungguhnya tidak ada paksaan dalam beragama. Allah 

berfirman : 

                               

 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan 

yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada 

Thaghut
[162]

 dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang 

kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui.
4
 (QS. Al- Baqarah: 256) 

 

 Secara eksplisit dapat dipahami, bahwa Tuhan Yang Maha Esa mempunyai sikap 

yang sangat agung dan patut diperhatikan perihal menyikapi realitas keberimanan dan 

                                                           

 
3
 Seyyed Hossein Nasr, The Heart Of Islam: Pesan- Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan 

(Bandung: Mizan Pustaka, 2003), 52.  

   
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), (Jakarta: 

Departemen Agama RI, 2009), 256 . 

 



ketidakberimanan. Manusia diciptakan dalam keanekaragaman. Diantaranya ada yang 

beriman dan ada pula yang tidak beriman atau kufur. Dalam hal ini, Tuhan 

memberikan kebebasan terhadap keduanya. Tapi dengan catatan, bahwa jalan iman 

merupakan jalan yang terbaik. Sedangkan jalan kufur merupakan pilihan yang 

terburuk. Kendatipun demikian, Tuhan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada 

makhluknya untuk memilih diantara jalan iman dan jalan kufur.
5
 

Islam adalah penyerahan diri atau pasrah kepada Tuhan dengan segala bentuk dan 

realisasinya. Dengan demikian Islam adalah sikap hidup yang mencerminkan 

penyerahan diri, ketundukan, kepasrahan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dengan sikap 

hidup yang demikian akan dapat mewujudkan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan 

serta kesempurnaan hidup lahir batin, dunia akhirat. Namun demikian manusia 

memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri, memilih jalan hidup yang 

berdasarkan agama manapun yang ia sukai, atau menetapkan aturan-aturan sendiri 

sebagai jalan hidupnya, dan atau aturan-aturan dari orang lain yang mendahuluinya. 
6
 

Dalam pandangan Islam manusia terbagi menjadi dua: yaitu mereka yang beriman 

dan mereka yang tidak beriman. Orang yang beriman, atas dasar pilihan bebasnya, 

akan memilih dan menerima ajaran Islam itu dengan penuh kesadaran, dan mengakui 

keterbatasan akalnya dalam memahami hukum-hukum Allah yang berlaku di dunia 

ini, sehingga agama Islam dijadikan sebagai pedoman hidupnya, yang dipandang 

mampu menyelamatkannya dari keadaan problematik dan berbagai malapetaka. 

Dengan demikian, ia menjadi muslim (tunduk, patuh dan pasrah kepada Allah) dalam 

arti yang sebenarnya, bukan hanya sekedar berislam secara alami. Sedangkan orang 
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yang tidak beriman, atas dasar pilihan bebasnya pula, telah memilih untuk tidak 

menerima ajaran Islam sebagai pedoman hidupnya. Ia menolak untuk tunduk dan 

petuh kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulnya atau menolak untuk pasrah 

kepada Allah, tetapi ia tidak bisa mengelak dari keadaannya sebagai Islam secara 

alami yang tunduk pada sunatulah. Dengan demikian ia masih tetap berada dalam 

keadaan problematis.
7
 

Seorang yang ingkar dan tak mau mengakui kebenaran agama Allah yang 

disampaikan Rasul-Nya, disebut kafir kerena ia selalu menutup hatinya rapat-rapat 

sehingga tak dapat masuk kedalamnya kebenaran sedikitpun. Hal ini digambarkan 

oleh Allah dalam firmannya:
8
 

    

    

       

Sesungguhnya orang- orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau 

tidak,  mereka tidak juga akan beriman
9
. (QS.Al- Baqarah: 6) 

 

Orang kafir adalah orang yang tidak bisa memahami dan mengerti akan hakikat 

kebenaran al-Qur’an, tidak mau memperhatikan bukti- bukti ke-Esaan Allah, serta 

tidak mau mendengar nasehat-nasehat kebenaran yang datang dari al-Qur’an.10
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Karakteristik ajaran Islam dapat dikenal melalui konsepsinya dalam bidang 

ibadah. Ulama fikih mendefinisikan ibadah sebagai ketaatan yang disertai dengan 

ketundukan dan kerendahan diri kapada Allah. Redaksi lain menyebutkan bahwa 

ibadah adalah semua yang dilakukan atau yang dipersembahkan untuk mencapai 

kerid{haan Allah, dan mengharapkan imbalan pahalanya di akhirat kelak.
11

 Pada setiap 

agama ada keyakinan-keyakinan yang memberikan arah bagi kehidupan para 

penganutnya menurut suatu cara. Pada beberapa agama ketentuan- ketentuan itu 

dipandang telah dipahami dengan sendirinya dan dinyatakan dalam sejenis sahadat 

iman. Pernyataan iman Islam tidak bertele-tele. Singkat, terus terang, terdiri dari satu 

kalimat tunggal: “Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul-Nya. 

Tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang suci itu. Karena kata ini bukan merupakan 

kata benda umum yang mencakup sekumpulan objek malainkan merupakan nama 

Allah yang menunjukkan sesuatu yang unik, suatu individu yang tunggal dan hanya 

Dia. Dengan demikian penegasan ini memusnahkan selama-lamanya semua saingan 

Tuhan untuk merebut kesetiaan manusia. Sekali untuk selamanya ia menumbangkan 

berhala-berhala yang tidak terhitung jumlahnya, yang telah disembah sejak zaman 

dahulu kala.
12

  

Pada dasarnya hanya Allahlah yang pantas untuk di sembah, karena tidak ada 

Tuhan Selain Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dengan demikian 

tampak jelas bahwa ibadah umat muslim dengan kaum kafir sangatlah berbeda. Syaikh 

Muhammad Abduh menjelaskan Perbedaan cara beribadah dan perbedaan yang 

disembah antara umat Islam dan kafir. Tidak satu dan tidak sama. Yang aku sembah 
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adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang bersih dari segala macam persekutuan, dan kamu 

menyembah berhala, bintang dan lainnya.
13

  

Karena perbedaan manusia merupakan kehendak Tuhan, maka tugas manusia 

adalah menjalin kerjasama serta menciptakan kedamaian diantara mereka serta 

berlomba-lomba dalam mencapai kebajikan dan kerid}haan Allah. 

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan 

menjadikanya sebuah penelitian kepustakaan sebagai tugas akhir dengan judul: 

PERBANDINGAN ANTARA MUSLIM DENGAN KAFIR DALAM 

BERIBADAH: KAJIAN TAFSIR AL-QUR’AN SURAT AL-KA>FIRU>N 1-6 DAN 

RELEVANSINYA DENGAN MATERI QUR’AN HADIS KELAS VII 

MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana konsep beribadah muslim dan kafir  dalam Surat al-Ka>firu>n 1-6? 

2. Apa persamaan dan perbedaan ibadah  antara muslim dan kafir dalam Surat al-

Ka>firu>n 1-6? 

3. Bagaimana relevansi konsep ibadah muslim dan kafir dalam Surat al-Ka>firu>n 1-6 

dengan materi Qu’an Hadis kelas VII Madrasah Tsanawiyah? 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui bagaimana konsep beribadah muslim dan kafir dalam Surat al-

Ka>firu>n 1-6 

2. Untuk mengatahui persamaan dan perbedaan ibadah antara muslim dan kafir 

dalam Surat al-Ka>firu>n 1-6 

3. Untuk mengetahui relevansi konsep ibadah muslim dan kafir dalam Surat al-

Ka>firu>n 1-6 dengan materi Qur’an Hadis kelas VII di Madrasah Tsanawiyah 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi penulisan 

dan wacana baru, khususnya dalam dunia pendidikan dengan ditemukannya 

konsep muslim dan kafir dalam beribadah dalam tafsir al-Qur’an Surat al-Ka>firu>n 

1-6, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan oleh berbagai pihak dalam dunia 

pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini akan bermanfaat: 

1. Bagi dunia pendidikan penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi,acuan, 

bahan pengetahuan dan sebuah bahan perbandingan lebih lanjut dalam 

pengembangan Pendidikan Agama Islam 

2. Bagi Penulis diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan, 

wawasan, dan ilmu pengetahuan dalam hal yang berkaitan dengan nilai-nilai 

pendidikan dalam al-Qur’an 



 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahu 

1. Skripsi yang ditulis oleh Said Abdullah Halim (2006, UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta) yang berjudul Surat Al- Kafirun dan Konsep Kebebasan Beragama . 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah : Pertama  Surat Al- Kafirun bicara dalam 

konteks agama- agama perihal “tidak ada paksaan dalam beragama”, sikap Islam 

memberikan kebebasan kepada orang- orang kafir semenjak dakwah Nabi 

Muhammad saw di Mekah. Selain itu bebas untuk memilih, melaksanakan ritual 

keagamaan dalam konteks beragama. Kedua dasar terbentuknya ide “tidak ada 

paksaan dalam beragama” dalam surat al- Kafirun, berangkat dari asumsi bahwa 

kebenaran keyakinan agama bersifat objektif bagi penganutnya, subjektif bagi 

penganut agama lain. Dengan demikian, pengakuan Islam akan eksistensi agama 

orang kafir Quraisy yang terdapat dalam surat al- Kafirun, bukan dipahami bahwa 

kebenaran agama mereka diasumsikan sama dengan agama Islam secara imani, 

akan tetapi agama mereka tetap tidak dapat dibenarkan dalam perspektif keyakinan 

Islam, namun Islam tetap tidak bisa memaksakan kebenarannya kepada mereka. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Fuad Hasan (2014, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) 

yang berjudul Nilai- nilai Pendidikan Toleransi dalam Surat al- Kafirun (Kajian 

Komparatif Tafsir al- kabir Karya Fakhr al- Din al- Razi dan Tafsir Al- Azhar 

Karya Hamka). Adapun hasil dari penelitian ini adalah: nilai pendidikan agama, 

yakni keimanan sebagai asas kebenaran tunggal dalam beragama. Kedua tafsir 

(Tafsir al- Kabir dan Tafsir al- Azhar) ini tidak membenarkan suatu sikap 

beragama yang menyamakan kebenaran semua agama atau banyak menganut 

agama- agama. Nilai ini secara tegas melarang bahwa tidak boleh bagi umat Islam 



memaksa atau berkompromi dalam urusan peribadatan. Tidak dibenarkan bagi 

umat Islam mengikuti prosesi peribadatan atau bergantian cara ibadah dengan 

umat lain. Nilai pendidikan toleransi disini ialah memberikan kebebasan pada umat 

non muslim atas keinginannya dalam memeluk agama pilihannya, kemusian 

mengakuinya sebagai pluralitas kehidupan. Umat Islam memberi kesepakatan 

kepada non muslim untuk bebas mengekspresikan sikap beribadah sesuai agama 

masing- masing. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Sunaryo (2005, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) yang 

berjudul Surah Al- Kafirun (Studi atas Penafsiran al- Razi dalam Kitab Tafsir 

Mafatih al- Gaib). Adapun hasil dari penelitian ini adalah: perlunya pengetahuan 

atas sasaran, lingkungan dan tata cara dakwah yang baik, perlunya ketegasan 

seorang muslim bagi tawaran menggiurkan menjerumuskan bagi keselamatan 

keimanannya, dan penegasan bahwa ayat terakir tidak mengindikasikan pluralisme 

murni (membiarkan keimanan dan keyakinan kufur mereka), tetapi ada unsur 

peringatan dan ancaman bagi kekeraskepalaan mereka yang tidak mengindahkan 

ajakan. 

Dari beberapa telaah diatas, kajian dalam skripsi penulis ini mempunyai 

persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah fokus kajian adalah sama-sama 

membahas tentang Surat al-Ka>firu>n. Sedangkan perbedaannya adalah objek 

penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji Surat al-Ka>firu>n dengan fokus 

pembahasan ibadah antara orang muslim dan kafir. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 



Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Moelong penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. secara holistic dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
14

 

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan perbandingan muslim 

dan kafir dalam Beribadah dalam QS. al- Ka>firu>n 1-6. 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research). Penelitian pustaka merupakan suatu 

penelitian  yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan 

menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, 

periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara 

berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, 

yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.
15

 

2. Sumber Data 

a) Sumber Data Primer 

a. al- Qur’an dan terjemahannya 

b. M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Mishba>h: Pesan, kesan dan keserasian al- 

Qur‟an .Jakarta: Lentera Hati, 2006. 

c. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA). Tafsir Al- Azhar. Jakarta: 

Pustaka Panjimas, 2006. 
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b) Sumber Data Sekunder 

a. Tadjab, et.al, Dimensi-dimensi Studi Islam. ( Surabaya: Karya Abditama, 

1994). 

b. Fuad Kauma, Tamsil al-Qur‟an: Memahami Pesan- pesan Moral dalam 

Ayat-ayat Tamsil. ( Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000). 

c. Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, Ar-Rahiq Al-Makhtum:Sirah Nabawiyah: 

Sejarah Lengkap Kehidupan Nabi Muhammad, terj. Faris Khairul Anam 

(Jakarta: Qisthi Press, 2014). 

d.  Yusuf Al- Qordhawi, Sistem Pengetahuan Islam. (Jakarta: Restu Ilahi, 

2004). 

e. Ahmad Mustafa Al- Maraghi, Tafsir Al-Maragi. Terj. Bahrun Abubakar. 

(Semarang: Toha Putra, 1992). 

f. Nashruddin Baidan, Tafsir Maudhu‟i: Solusi Qur‟ani  atas  Masalah 

Sosial Kontemporer. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). 

g. Ashgar Ali Engineer, Asal-Usul dan Perkembangan Islam, terj. Imam 

Baehaqi (Yogyakarta: INSIST, 1999). 

h. Yusuf Qardhawi, al-Qur‟an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu 

Pengetahuan. Terj. Abdul Hayyie, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 1998). 

i. Thalhas, Tafsir Pase: Kajian Surah Al-Fatihah dan Surah- surah dalam 

Juz „Amma: Paradigma baru. (Jakarta: Bale Kajian Tafsir al- Qur’an Pase, 

2001). 

j. Neal Robinson, Pengantar Islam Komprehensif. Terj. Anam Sutopo, dkk. 

(Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001). 



k. Nurcholish Madjid, Pintu-pintu Menuju Tuhan. (Jakarta: Paramadina, 

2002). 

l. Ali Nurdin, Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam 

al-Qur,an. (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2006). 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian pustaka ini, peneliti menggunakan teknik studi dokumenter 

dalam mengumpulkan data untuk penelitian. Teknik studi dokumenter adalah cara 

pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan- 

bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber 

dokumen maupun buku-buku, Koran, majalah dan lain-lain.
16

 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari 

berbagai sumber pustaka. Data-data yang telah terkumpul baik dari tafsir maupun 

buku, selanjutnya dikategorisasi dan diklasifikasikan kedalam bab-bab dan sub 

bab sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. 
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4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi 

(Content Analisis). Analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan  

isi sebuah buku yang menggambarkan situasi  penulis dan masyaraktnya pada 

waktu buku itu ditulis. Disamping itu dengan cara ini dapat dibandingkan antara 

satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan 

perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku 

tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai bahan yang disajikan kepada 

masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu.
17

 

Prosedur analisa ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
18

 

1. Menyeleksi teks yang akan diselidiki 

2. Menyusun item-item yang spesifik tentang isi dan bahasa yang akan 

diselidiki sebagai alat pengumpul data 

3. Melaksanakan penelitian terhadap teks sesuai tujuan penelitian 

4. Mengambil kesimpulan sebagai hasil analisa yang telah dilakukan 

Dalam penelitian ini data-data yang telah dihimpun baik dari tafsir 

maupun buku- buku diseleksi sesuai dengan keperluan penelitian. 

Selanjutnya dibagi kedalam bab-bab dan sub bab sesuai dengan 

pembahasan. Data tersebut dianalisa menggunakan teori yang ada untuk 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 

G. Sistematika Pembahasan 
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Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka 

penulis membagi skripsi ini menjadi 5 bab yang masing- masing bab terbagi menjadi 

beberapa sub bab, keseluruhannya merupakan suatu pembahasan yang saling 

berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan tersebut 

sebagai berikut:  

Bab I: Merupakan bab pendahuluan, yang digunakan sebagai dasar atau pedoman 

dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah hasil penelitian 

terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II: Kajian teori berisi tentang konsep ibadah muslim dan kafir, yang meliputi: 

pengertian Islam, pengertian kafir, pembagian kafir, pengertian ibadah, 

konsep ibadah muslim (objek sembahan, cara ibadah, dan tujuan ibadah), 

konsep ibadah kafir (objek sembahan, cara ibadah, dan tujuan ibadah) dan 

persamaan dan perbedaan ibadah muslim dan kafir serta relevansi konsep 

Ibadah muslim dan kafir dengan materi Qur’an Hadis kelas VII di 

Madrasah Tsanawiyah. 

Bab III: Berisi tentang kajian tafsir yang merupakan deskripsi data, meliputi: teks 

dan terjemahan Surat al-Ka>firu>n 1-6 dan penafsirannya 

Bab IV: Berisi tentang analisis konsep ibadah muslim dan kafir dalam QS. al- 

Ka>firu>n 1-6 dan relevansinya dengan materi Qur’an Hadis kelas VII 

Madrasah Tsanawiyah 



Bab V: Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dalam pembahasan skripsi 

ini serta saran- saran terkait dengan hasil penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KONSEP IBADAH MUSLIM DAN KAFIR 

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai konsep ibadahmuslim dan kafir  yang 

meliputi:  

A. Pengertian Islam 

Kata Islam mempunyai arti atau makna yang bermacam-macam, tetapi 

mengandung kesatuan arti atau makna. Sebagaimana dapat dipahami dan direnungkan 

pada uraian berikut:
19

 

1. Islam berasal dari kata al-sal>amu, al-salmu, dan al-silmu,yang berarti: menyerahkan 

diri, pasrah, tunduk dan patuh. Dengan demikian Islam mengandung makna sikap 

penyerahan diri, pasrah, tunduk dan patuh dari manusia terhadap Tuhannya, atau 

makhluk (ciptaan) terhadap Khaliq (pencipta), Tuhan Yang Maha Esa. 

Sikap tersebut tidak hanya berlaku bagi hamba-Nya (manusia), tetapi juga merupakan 

hakikat dari seluruh alam, yaitu sikap penyerahan diri, pasrah, tunduk dan patuh 

pihak ciptaan (makhluk) kepada penciptanya (khaliq), yaitu Allah. Langit dan bumi 

(benda-benda mati) adalah taat, patuh dan pasrah (Islam) kepada Tuhan. 

2. Islam berasal dari kata al-silmu atau al-salmu yang berarti:  damai (perdamaian) dan 

aman (keamanan). Hal ini mengandung makna bahwa orang yang ber-Islam, berarti 

orang yang masuk dalam perdamaian dan keamanan, dan seorang muslim adalah 

orang yang membikin perdamaian dan keamanan dengan Tuhan, sesama manusia 
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dirinya dan dengan alam. Damai dengan Tuhan berarti tunduk dan patuh secara 

menyeluruh kepada kehendak-Nya. 

3. Islam berasal dari kata as-salmu, as-sala>mu, dan as-sala>ma>tu, yang berarti: bersih dan 

selamat dari kecacatan-kecacatan lahir dan batin. 

Dari berbagai uraian tersebut dapat dipahami, bahwa walaupun kata  Islam mempunyai 

banyak arti, tetapi pada hakikatnya semua pengetahuan yang dikandung kata Islam 

tersebut menunjukkan pengertian umum yang mendasar dan lengkap, serta menuju 

kepada yang satu, yaitu penyerahan diri atau pasrah kepada Tuhan dengan segala 

bentuk dan realisasinya. 

Secara istilah islam adalah sikap hidup yang mencerminkan penyerahan diri, 

ketundukan, kepasrahan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dengan sikap hidup yang 

demikian akan dapat mewujudkan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, serta 

kesempurnaan hidup lahir batin, dunia akhirat. 

Sementara itu Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa Islam adalah agama 

perdamaian, dan dua ajaran pokoknya yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau 

persaudaraan umat manusia menjadi bukti nyata, bahwa agama Islam selaras 

benar dengan namanya. Islam bukan saja dikatakan sebagai agama seluruh Nabi 

Allah, sebagaimana tersebut pada beberapa ayat kitab suci al-Qur’an, melainkan 
pula pada segala sesuatu yang secara tak sadar tunduk sepenuhnya kepada 

undang- undang Allah, yang kita saksikan pada alam semesta.
20

 

  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam adalah ketundukan serta 

penyerahan diri seorang hamba kepada wahyu Ilahi yang diturunkan kepada 

Rasulullah untuk dijadikan sebagai pedoman hidup dan aturan Allah yang dapat 

membimbing umat manusia kejalan yang lurus, menuju kebahagiaan dunia dan 

akhirat. 

B. Pengertian Kafir 
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Lafad kafir secara bahasa berasal dari akar kata kufr yang berarti 

menyembunyikan atau menutup.
21

 Secara istilah kafir adalah orang yang mengkufuri, 

mengingkari dan tidak mempercayai terhadap eksistensi Allah, atau orang yang 

menyekutukan terhadap ke-Esaan Allah, dan tingkah lakunya mengarah kepada 

kezhaliman, kemaksiatan dan kedurhakaan, karena mereka tidak menggunakan ayat-ayat 

Allah sebagai landasan dan falsafah hidup. Oleh karena itu Allah mengancam mereka 

untuk di masukkan dalam neraka selamanya.
22

 

Orang kafir adalah orang yang tidak bisa memahami dan mengerti akan hakikat 

kebenaran al-Qur’an, tidak mau memperhatikan bukti-bukti ke-Esaan Allah, serta tidak 

mau mendengar nasehat-nasehat kebenaran yang datang dari al-Qur’an. Maka sudah 

selayaknya bila al-Qur’an membandingkan antara orang kafir dengan orang mukmin 

seperti orang buta lagi tuli dengan orang yang dapat melihat lagi dapat mendengar. 

Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya.
23 

 

Perbandingan kedua golongan itu (orang kafir dan orang- orang mukmin), seperti orang 

buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua 

golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran 

(daripada perbandingan itu)?
24

(QS. Huud: 24) 

1. Pembagian Kafir 
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a. Kafir ingkar (kafir munkir) : seseorang yang mengingkari Allah dengan hati dan 

lidahnya. Kelompok ini dijabarkan oleh Musa sebagai berikut: 

b. Mengingkari adanya Allah  

c. Mengingkari ke-Esaan Allah 

d. Mengingkari kitab Allah (al-Qur’an) 

e. Mengingkari kenabian 

2. Kafir juhud (kafir juhid) : seseorang yang mengakui adanya Tuhan, tapi tidak 

mau mengikrarkan imannya itu dengan lidah.  

3. Kafir mu’anadat (kafir mu‟anadit) : seseorang yang mengakui adanya Allah 

dan mengikrarkan imannya dengan lidah, tapi tak mau memeluk Islam. 

4. Kafir nifaq (munafik) : seseorang yang bersikap ambivalen, yaitu pada lahirnya 

ia beriman kepada Allah (mukmin) tapi di dalam hatinya ia kafir (ingkar). 

Orang semacam ini di ancam oleh Tuhan dengan azab yang paling pedih 

dengan menempatkannya di dasar neraka yang paling bawah. 

5. Kafir nikmat : orang yang meremehkan perintah dan larangan Allah, namun 

hatinya tetap mempercayai Allah dan lidahnya mengikrarkan dua kalimat 

syahadat. Dari itu para ulama umumnya menyebut orang ini dengan fasik 

sebagai ganti dari kata kafir.
25

 

C. Konsep Ibadah 

Konsep adalah hal yang abstrak, yang perlu diterjemahkan dalam kata-kata 

dengan sedemikian rupa, sehingga dapat diukur secara empiris.
26

 Selain itu konsep juga 
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dapat diartikan sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau 

gambaran dari objek, proses atau apapun yang ada diluar bahasa, yang digunakan oleh 

akal budi untuk memahami hal- hal lain.
27

 

“Sedangkan konsep ibadah menurut Abdul Wahab adalah konsep tentang seluruh 

perbuatan lahiriyah/batiniah, jasmani dan rohani yang dicintai dan dirid}hai Allah”.
28

 

Jadi konsep ibadah adalah gambaran dari objek yang digunakan oleh akal budi untuk 

memahami hal-hal lain berupa seluruh perbuatan lahiriyah/batiniah, jasmani dan rohani. 

Dalam penelitian ini konsep ibadah mencakup gambaran tentang konsep ibadah 

muslim dan kafir yang meliputi objek (sembahan), cara beribadah, tujuan beribadah serta 

persamaan dan perbedaan ibadah antara muslim dan kafir. 

1. Ibadah Muslim 

Ibadah secara etimologi berasal dari akar kata‟abida ya‟budu, „abdan, ‘iba>datan 

yang berarti taat, tunduk, patuh, merendahkan diri.
29

 Secara istilah berarti perbuatan 

yang dilakukan oleh seseorang sebagai usaha menghubungkan dan mendekatkan diri 

kepada Allah sebagai Tuhan yang disembah. Orang yang melakukan ibadah disebut 

‘a>bid (subjek) dan yang disembah disebut ma’bu >d(objek). Semua orang dihadapan 

Allah sebagai ‘a>bid, karena manusia tersebut harus mengabdikan diri kepada Allah. 

Firman-Nya:
30
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Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi 

kepada-Ku.
31

 (QS. Adz- Dzaariyat: 56) 

 

Ulama fikih mendefinisikan ibadah sebagai ketaatan yang disertai dengan 

ketundukan dan kerendahan diri kepada Allah. Redaksi lain menyebutkan bahwa 

ibadah adalah semua yang dilakukan atau yang dipersembahkan untuk mencapai 

kerid}haan Allah, dan mengharap imbalan pahalanya di akhirat kelak.  

Ibnu Taimiyah dan Yusuf Al-Qardawi mendefinisikan ibadah adalah ketaatan dan 

ketundukan yang sempurna dengan rasa cinta terhadap yang disembah. 

Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ibadah berawal dari suatu 

hubungan dan keterkaitan yang erat antara hati ‘a >bid dengan yang disembah 

(ma‟bud), hubungan dan keterikatan itu meningkat menjadi kerinduan karena 

tercurahnya perasaan hati kepada-Nya, dan rasa rindu itu meningkat menjadi 

rasa kecintaan yang kemudian meningkat pula menjadi keasyikan, dan akhirnya 

menjadi cinta yang sangat mendalam, sehingga membuat orang yang mencintai 

bersedia melakukan apa saja semi yang dicintainya.
32

 

 

Dijelaskan juga bahwa Ibadah adalah suatu jenis ketundukan yang tidak ada yang 

berhak atasnya kecuali Sang Maha Pemberi Kenikmatan yang paling tinggi jenisnya, 

seperti kehidupan, kefahaman, dan penglihatan.
33

 

Dengan demikian ibadah adalah semua aktifitas yang dilakukan manusia yang 

disenangi Allah dan merid}hainya, baik yang berupa perkataan, maupun perbuatan, 

baik yang bersifat lahiriyah, maupun bersifat batiniah. 

a. Objek (sembahan) 

Orang muslim hanya menyembah Tuhan (Allah) yang tidak ada 

persamaan dan tandingannya. Tidak mempunyai anak atau istri, tidak beraga, 

tidak diketahui oleh akal manusia, tidak bertempat tinggal, tidak terpengaruh oleh 
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masa, dan tidak diperlukan perantara untuk minta kepada-Nya, disamping itu 

tidak memerlukan wasilah didalam mendekatkan diri kepada-Nya.
34

 

                                                           
34

Ahmad Mustafa Al- Maraghi, Tafsir Al- Maragi, terj. Bahrun Abubakar  (Semarang: Toha Putra, 

1992),447. 



 

b. Cara Beribadah 

Cara ibadah orang muslim dengan menyembah Allah dan berdasarkan petunjuk 

Illahi.
35

 Orang muslim menyembah Allah dengan melakukan shalat dan rukunnya 

yang telah ditentukan.
36

 

c. Tujuan Beribadah 

Tujuan pokoknya adalah untuk menghadapkan diri kepada Allah dan 

mengkonsentrasikan niat untuk mendapat rid}ha-Nya dari apa yang telah 

dilakukan.
37

 

2. Ibadah Kafir 

a. Objek (sembahan) 

Sebelum Islam datang orang-orang quraisy mekah banyak memeluk 

keyakinan penyembahan berhala, yang terutama dipeluk oleh orang-orang Arab 

dari kabilah Quraisy di Mekah. Dalam literatur Islam mereka disebut sebagai 

orang-orang musyrik penyembah berhala, karena keyakinan mereka akan adanya 

lebih dari satu Tuhan.
38

 Selain itu, mereka menyembah matahari, bintang dan 

angin. Bahkan ada yang menyembah batu-batu kecil dan pohon-pohon yang 

dianggap keramat.
39

 

Al-Syihristani, seorang sejarawan muslim terkemuka, mengatakan bahwa 

terdapat 360 berhala di Ka’bah, yang paling terkenal adalah Hubal yang dianggap 
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bisa mendatangkan hujan, sebuah sifat khas Tuhan yang berasal dari wilayah 

pertanian. Selain itu sejarawan muslim terkemuka, Tabari, mengatakan bahwa 

Hubal dianggap sebagai Tuhan paling penting di Mekah. Semua sesaji yang 

dipersembahkan untuknya diletakkan disumur. Hubal juga dimanfaatkan sebagai 

ramalan.
40

 Hubal ini terbuat dari batu akik berwarna merah, dan berbentuk 

manusia.
41

 

Tiga patung Tuhan lain yang terkenal di Mekah adalah Al-Manat, Al-Lat 

dan Al-Uzza. Al-Manat menjadi model dewa perempuan yang menentukan nasib 

dan keberuntungan. Al-Lat mempunyai kedudukan sebagai dewi, kesuburan, dan 

langit. Al-Uzza berarti perkasa atau terhormat.
42

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang Quraisy di Mekah 

menyembah berhala yang berbentuk patung, matahari, batu dan pohon yang 

mereka anggap sebagai Tuhan. 

b. Cara Beribadah 

Adapun ritual ibadah terhadap berhala-berhala itu mengikuti ritual ibadah 

ciptaan Amr Ibn Luhay. Amr Ibn Luhay adalah orang yang mengenalkan berhala 

kepada bangsa Arab. Mereka meyakini ritual apapun yang diciptakan oleh Amr 

Ibn Luhay sebagai perkara yang baik. Ritual-ritual itu sebagai berikut:
43
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1) Mengitari berhala, dengan maksud untuk mohon perlindungan dan 

pertolongan kepadanya ketika menghadapi kesulitan. Mereka berdoa 

kepada berhala itu agar keinginan mereka terkabul. 

2) Berhaji dan thawaf mengelilingi berhala. Mereka tunduk dan sujud di 

hadapannya. 

3) Mempersembahkan aneka kurban. Mereka menyembelih ternak kurban di 

hadapan berhala atau menyembelih ternak atas nama berhala mereka 

dimanapun. 

4) Mempersembahkan sesajian secara khusus berupa makanan, minuman, 

hasil panen atau hewan ternak. 

5) Mempersembahkan unta yang disebut bah}i>rah, sa>’ibah, washi>lah dan 

h}a>mi, yang diperlakukan sedemikian rupa untuk berhala. 

Menurut Sa’id ibn Musayyab, bah}i>rahadalah unta yang air susunya khusus 

dipersembahkan kepada berhala. Sa>’ibahadalah unta yang dibiarkan 

begitu saja untuk berhala-berhala mereka. Unta ini tidak boleh 

ditunggangi. Washi>lahadalah unta betina yang melahirkan anak pertama 

betina disusul anak kedua betina pula. H}a>miadalah unta jantan yang 

mampu membuntingi betinanya hingga sepuluh kali. Jika sudah genap 

sepuluh kali, mereka menyerahkannya kepada berhala dan tidak lagi 

menungganginya. 

c. Tujuan Beribadah 

Pada awalnya orang Arab sudah mengenal dan memiliki agama yakni 

agama ibrahim (h}anif). Berawal dari penghormatan yang dilakukan secara 



berlebihan terhadap ka’bah, berangsur-angsur menjadi pemujaan terhadap benda 

yang mereka anggap memiliki kekuatan dan dapat melindungi mereka ketika 

dalam perjalanan. Ketika dalam perjalanan orang arab akan membawa batu dari 

sekitar ka’bah sebagai lambang dan penghormatan mereka terhadap 

ka’bah.44
Secara tidak langsung bahwa orang Arab yang menyembah berhala  

mengenal Allah tetapi menganggap Allah sebagai dewa yang jauh yang tidak 

banyak berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari.
45

Dengan demikian 

orang kafir menganggap bahwa ibadah yang mereka lakukan dihadapan berhala-

berhala atau di tempat- tempat beribadah lainnya, atau di tempat-tempat sepi, 

bahwa ibadah itu dilakukan secara ikhlas untuk Allah dan dengan ibadah tersebut 

apa yang diinginkan oleh mereka akan terkabulkan.
46

 

3. Persamaan dan Perbedaan Beribadah antara Muslim dan Kafir 

a. Persamaan  

Orang muslim dan kafir pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Orang 

muslim melakukan Ibadah ikhlas untuk Allah serta untuk mendapat rid}ha dari 

Allah atas apa yang telah mereka kerjakan. Sedangkan orang kafir melakukan 

ibadah juga untuk mendapat rid}haAllah, namun orang kafir melakukan 

kemusyrikan yaitu mempersekutukan Allah dengan benda atau sesuatu yang lain 

untuk disembah.
47
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Kepercayaan terhadap berhala itu merupakan bagian dari sifat mereka. 

Sebagai bangsa keturunan Nabi Ibrahim mereka masih mengenal agama h}anif 

yang mengenal nama Allah, yang dianggap sebagai Tuhan pencipta jagad raya. 

Namun karena Allah dirasakan terlampau jauh di dunia rohani, mereka lebih 

akrab dengan Tuhan-tuhan mereka.
48

 

b. Perbedaan  

Ibadah orang muslim ada konsistensi dalam objek pengabdian dan ketaatan, 

dalam arti yang orang muslim sembah tidak berubah-ubah. Bagi orang muslim, 

Allahlah sebagai pelindung dalam gelap menuju cahaya. Orang Islam mengikuti 

yang haq serta mau mendengarkan ayat-ayat Allah dan mau melihat tanda-tanda 

kekuasaan-Nya. Berbeda dengan ibadah orang kafir, apa yang mereka sembah 

hari ini dan esok berbeda dengan apa yang mereka sembah kemarin.
49

Bagi orang 

kafir, sesembahan serta berhala mereka yang mengeluarkannya dari cahaya 

kepada gelap gulita. Sehingga mereka mengikuti yang batil, dan mereka tuli 

akan perintah Allah.
50

 

Dengan demikian dapat dilihat bahwa ibadah orang muslim dan kafir itu ada 

persamaan serta perbedaannya. Persamaannya bahwa orang muslim dan kafir 

pada dasarnya menyembah kepada Allah dan ingin mendapat pahala dari apa 

yang telah dikerjakannya. Perbedaannya adalah bahwa sesungguhnya Tuhan 

yang disembah orang muslim tidaklah berubah, sedangkan orang kafir, apa yang 

disembah hari ini berbeda dengan hari esok. 
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