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Ditulis 

Muta`aqqidīn 

`iddah 

 

III. Ta Marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 هبة

 جزية

Ditulis 

Ditulis 
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dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h. 

 Ditulis karāmah al-auliyā كرامه األولياء
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a 
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 السماء

 الشمس
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Ditulis 

żawi al-furūḍ 
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ُ  َوالسَّالَمُ  َعلَى أَْشَرفِ  اأْلَْنبِيَاءِ  َواْلُمْرَسِلْينَ  َوَعلَى  ِِ  َرب ِ  اْلعَالَِمْينَ  َوالصَّالَة اْلَحْمدُ  ِلل

ا َبْعدُ  ِِ  أَْجَمِعْينَ  أَمَّ ِِ  َوَصْحبِ  اَِل

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, 

islam, dan kesehatan kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi atas kehendak-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah 

kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman 

kegelapan menuju ke zaman terang benderang. 

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 

dalam pencapaian gelar Sarjana Agama di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dengan judul: “KONSEP SABAR DALAM KISAH NABI YUSUF 

(STUDI PENAFSIRAN SAYYID QUT}B DALAM TAFSIR FI<> ZILA>L AL-

QURA>N).” Selain itu, penulis juga memiliki tujuan untuk memberikan sumbangsih 

dalam dunia penafsiran.  

Selama penulisan skripsi ini, tentunya penulis mendapat banyak kesulitan. 

Adapun kesulitan tersebut dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak 

yang telah membimbing, memberikan semangat, mendukung baik secara moril 

maupun materil kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
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ABSTRAK 

Kata sabar dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 102 kali. Sabar yang 

disebutkan ber-ulang-ulang secara  eksplisit membuktikan bahwasanya sabar 

merupakan sikap penting untuk dimiliki oleh masing-masing individu. Seperti 

halnya kisah Nabi Yusuf yang dalam kehidupannya dihadapkan dengan berbagai 

ujian yang mampu mengantarkannya ke dalam kedudukan yang tinggi berkat buah 

kesabaran yang ia miliki. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana 

konsep sabar jika diterapkan dalam kisah Nabi Yusuf yang pada dasarnya tidak 

disebutkan secara eksplisit. 

Dari sekian banyak makna sabar yang disebutkan secara eksplisit dalam al-

Qur’an, penulis meneliti makna sabar secara terminologi, etimologi, dan 

derivasinya. Dengan mengetahui berbagai makna sabar, kemudian penulis terapkan 

makna sabar tersebut ke dalam kisah Nabi Yusuf. Hasil dari kesabaran tersebut 

tidak diambil dari makna sabar yang disebutkan secara eksplisit, melainkan dengan 

mengetahui berbagai kriteria kesabaran yang tersirat atas perjalanan hidupnya. 

Dengan mengacu kepada teori kesabaran imam G}aza>li, diantaranya: sabar dalam 

hal taat kepada Allah SWT, sabar dalam menghadapi maksiat, serta sabar dalam 

menghadapi musibah. Kemudian penulis mengelompokkan jenis-jenis kesabaran 

tersebut ke dalam kisah Nabi Yusuf berdasarkan telaah penafsiran Sayyid Qut}b 

dalam kitab Tafsir Fi > Z}ila>>l al-Qur’a>n. 

 Berdasarkan penelitian penulis tentang konsep sabar, ada dua jenis 

kesabaran yang dimaksud. Pertama, sabar dalam arti eksplisit yang disebutkan 

secara gamblang dan jelas di dalam al-Qur’an. Kedua, sabar dalam makna implisit 

yang disimpulkan melalui indikasi-indikasi kesabaran yang diterapkan di dalam 

kisah Nabi Yusuf melalui teori imam G}aza>li atas telaah penafsiran Sayyid Qut}b 

dalam Tafsi>r Fi > Z}ila>>l al-Qur’a>n, diantaranya: 1). Sabar dalam hal taat terdapat 

dalam QS. Yusuf: 4-6, 2). Sabar dalam menjauhi maksiat terdapat dalam QS. 

Yusuf: 23-29, 3). Sabar dalam menghadapi musibah terdapat dalam QS. Yusuf: 9-

10 dan 25. 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, kisah Nabi Yusuf memiliki 

beberapa nilai idea moral. Salah satu nilai idea moral yang dominan ialah terkait 

dengan nilai kesabaran yang dapat di identifikasikan melalui lika-liku perjalanan 

hidupnya. Adanya relevansi adalah untuk mengetahui bagaimana isu-isu terkini 

seperti prostitusi online, tuduhan pembunuhan, dan pelarangan memakai jilbab 

yang keseluruhannya memiliki konteks serupa dengan kesabaran kisah Nabi Yusuf. 

Dari keseluruhan pembahasan, diharapkan mampu menjadi pelajaran bagi pembaca 

bahwa kesabaran itu sangatlah penting bagi manusia untuk dapat mencapai 

kebahagiaan yang sesungguhnya. 

Kata Kunci: Sabar, al-Qur’an, Tafsir , Relevansi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya manusia memiliki kecerdasan emosional yang 

mampu memahami serta mengatur suasana hati agar tidak melumpuhkan 

kejernihan berfikir seseorang, mampu menghadapi segala sesuatu dengan 

cakap (baik mengenai urusan individu, ataupun dengan individu lainnya).1 

Seperti halnya sikap yang dimiliki seseorang ketika mendapatkan sesuatu 

yang kurang begitu menyenangkan, atau hal lain yang dapat mempengaruhi 

kerja emosional seseorang yang berupa kesabaran.  

Menurut Ra>g}}}}}}}}}}}}{}} }}}{{{{}}} }}ib al-As}fiha>ni dalam kitabnya dijelaskan bahwasanya 

kata sabar memiliki makna dasar menahan sesuatu dari segala bentuk 

kesempitan (yang tidak disenangi).2 Adapun secara etimologi sabar berarti 

mencegah dan menghalangi. Sedangkan secara terminologi sabar adalah 

menahan diri untuk tidak berkeluh kesah, menjaga lisan dari perkataan yang 

buruk, dan menahan diri dari perilaku tercela.3 Pengertian sabar menurut 

                                                           
 

  1 Daniel Goleman, Kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Puncak Prestasi, terj. T. Hermaya, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003). hlm. 3. 

 
2 Nama asli beliau adalah Abi Qa>sim al-H}usain bin Muhammad bin al-Mufaḍal. Dalam 

dunia akademik ia lebih di kenal dengan sebutan Ra>g}}ib al-As}fiha>ni, Mu’jam Mufrodat al-Fa>z} al-
Qur’a>n, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 306.  

  
3 Ibn al-Qayyim al-Jauziy, Kemuliaan Sabar dan Keagungan Syukur, terj. M. Alaika 

Salamulloh, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005). hlm. 1. 
 



2 
 

 
 

pendapat lain adalah mengumpulkan atau menghimpun segala 

kemampuannya untuk bisa menyelesaikan kegelisahan atau permasalahan 

yang menimpanya.4 Beberapa ulama mengatakan bahwasanya sabar 

merupakan sebagian dari iman, seperti yang dikatakan oleh ‘Abdullah bin 

Mas’u>d5 bahwa iman terbagi menjadi dua, yaitu: sabar dan syukur. Melalui 

keimanan (keyakinan) maka seseorang bisa mengetahui bagaimana hakikat, 

larangan, pahala, dan siksa. Adapun dengan sabar menjadikan manusia 

mengetahui apa yang harus dilakukan dan harus ditinggalkan. Rasulullah 

SAW bersabda: 

 اْلُمِغْيَرة َجِمْيعًاَعْن ُسلَْيَماَن ْبنِ  ْوخ  ْبُن فَر   ْبِن َخاِلِداأْلَْزِدى َوَشْيبَانُ ثَنَاَهدَّاٌب َحدَّ 

ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيَلىثَابِت  َعْن َشْيبَاَن( َحدَّثَنَا ُسَلْيَمان َحدَّثَنَا )واللَّْفُظ لِ  ْن عَ  َعْبِد الرَّ

ِِ َوَسلََّم َعَجبًا أِلَْمِر اْلُمْؤِمِن صُ  ُ َعلَْي ِِ َصلَّى للِ  إِنَّ أََمَرهُ َهْيب  قَاَل قَاَل َرُسْوُل الل 

ُ َخْيٌر َولَْيَس ذَِلكَ  اٌء َشَكَر فََكاَن َخْيًرالَُِ َوإِنْ ِللْ  أِلََحد   ُكلِ   ُمْؤِمِن إَْن اََصابَتُِْ َسرَّ

اٌء َصبََر َفَكاَن َخْيًرالَُِ   اََصابَتُِْ َضرَّ

Haddab bin Khalid al-Azdi dan Syaiban Ibn Farru>h telah menceritakan 

kepada kita, dari Sulaiman bin Mug}i>roh (lafadz untuk Syaiban), Sulaiman 

telah menceritakan kepada kita, Sabit telah menceritakan kepada kita, dari 

Abdurrahman Ibn ibn Abi Laila dari S}uhaib berkata: Rasulullah SAW 

bersabda; “Sungguh menakjubkan urusan (keadaan) orang mukmin. 

Sesungguhnya semua keadaannya merupakan kebaikan, dan itu tidak 

                                                           
 

4 Ibn al-Qayyim al-Jauziy, Kemuliaan Sabar dan Keagungan Syukur, hlm. 4. 
  
5 Abdullah Mas’u >d memiliki nama lengkap Abdullah bin Mas’u >d bin G}a>fil al-Huz\ali. Ia 

merupakan salah seorang sahabat Rasul yang termasuk ke dalam golongan orang-orang pertama 

yang masuk Islam (Assa>biqunal Awwalu>n). Setelah memeluk Islam ia memohon kepada Rasulullah 

untuk menjadi pelayan beliau. Hampir separuh hidupnya ia gunakan untuk mengabdi sepenuhnya 

kepada Rasulullah, sekaligus belajar agama dan al-Qur’an kepada beliau secara langsung. Oleh 

karena itu tidak diragukan kredibilitas keimanan maupun keilmuannya karena kedekatannya dengan 

beliau. Dikutip dari www.academia.edu/12816561/18. 
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dimiliki oleh seorang pun selain orang mukmin. Jika ia mendapatkan 

kesenangan, maka ia bersyukur dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan 

Jika ditimpa kesusahan atau cobaann maka ia bersabar dan itu merupakan 

kebaikan baginya”. 6 

 

Karena begitu pentingnya sifat sabar yang sangat mempengaruhi 

agama dan moralitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga al-

Qur’an memiliki perhatian begitu besar terhadap sifat sabar tersebut. 

Berkaitan dengan sabar, al-Qur’an menjelaskan surat yang memiliki pesan 

kesabaran yang terkandung dalam kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf 

diceritakan dalam surat Yusuf  yang diturunkan setelah surat Hu>d, surat ke 

12 dalam urutan mushaf, terdiri dari 111 ayat, dan merupakan surat 

Makiyyah.7 Allah menyebutkan bahwasanya kisah Nabi Yusuf merupakan 

kisah terbaik yang ada di dalam al-Qur’an. 8 Seperti firman Allah dalam QS. 

Yusuf: 3 yang berbunyi: 

نَْحُن نَقُص  َعلَْيَك أَْحَسَن اْلقََصِص بَِما أَْوَحْينَا إِلَْيَك َهذَا اْلقُْرآَن َوإِْن ُكْنَت ِمْن 

ِِ لَِمَن الْ  غَافِِلينَ قَْبِل  

“Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan 

mewahyukan Al-Qur’an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum 

(Kami mewahyukan)nya adalah termasuk orang-orang yang belum 

mengetahui”. 

                                                           
 

6 Ab al-Husein Ibn al-Hajaj Muslim, S}ahi>h Musli>m, (Ttp: Tabaqah ‘Ala Nafaqah al: 

Qana’ah, tt), hlm: 596. 

 
7  Sayyid Qut}b, Tafsi>r Fi> Z}ila>l al-Qur’a >n, Jilid IV, (Beirut: Da>r Ih}ya al-Tura>s\ al-‘Arabi, 

1967). hlm. 164. 

 
8 Rahmi, Makna Sabar dalam Surat Yusuf, Jurnal al-Qur’an dan Hadis, Volume. VI, Juni 

2016, hlm. 22. 
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Selain kisah Nabi Yusuf memiliki keunikan sebagai kisah terbaik 

(ahsanal qas}as}i),  kisah ini memiliki keserasian antara ayat satu dengan ayat 

lainnya, alur cerita yang berurutan dari awal hingga akhir, dan perbedaan 

yang khas dibanding dengan kisah nabi-nabi lain yang memiliki alur cerita 

terpisah di berbagai surat maupun ayat.9 Hal menarik lainnya adalah 

pelajaran hidup yang terdapat dalam kisah-kisahnya, seperti: tipu daya atau 

tindak kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf  dengan 

mengajaknya ke tengah hutan dan memasukannya ke dalam sumur, Nabi 

Yusuf dipungut oleh musafir (kafilah) dan menjadikannya sebagai budak, 

pengangkatan Nabi Yusuf sebagai anak dari al-‘Azi>z (penguasa Mesir pada 

saat itu) yang mempertemukan Yusuf dengan Ibu asuh yang menggodanya 

untuk melakukan hal yang tidak terpuji, fitnah terhadap Nabi Yusuf atas 

perlakuannya terhadap istri al-‘Azi>z yang menjadikannya dipenjara, 

kemuliaan Allah yang diberikan kepada Nabi Yusuf dengan menjadikannya 

mampu untuk menakwilkan mimpi, menjadi pejabat pemerintahan sebagai 

bendaharawan negara yang bertugas mengatur keuangan dan kesejahteraan 

pangan masyarakat, dipertemukannya kembali Nabi Yusuf dengan 

keluarganya, serta kedudukan dan kehidupan mewah yang dirasakan Nabi 

Yusuf sebagai ujian nikmat yang dirasakannya.10  

                                                           
 

9 Sayyid Qut}b, Tafsi>r Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n, jilid IV, hlm.164-165. 

  
10 Sayyid Qut}b, Tafsi>r Fi> Z}ila>l Al-Qur’a>n, Jilid IV, hlm.164-165. 
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Pemahaman yang didapat dengan menganalisa seluruh ayat yang 

menceritakan kisah Nabi Yusuf memiliki sifat holistik yang menghasilkan 

simpulan yang lengkap. Oleh karena itu penulis ingin memahami konsep 

sabar dengan menelaah cerita lika-liku perjalanan yang dihadapi oleh Nabi 

Yusuf dimana diceritakan dalam surat Yusuf sehingga dapat mengambil 

makna sabar dari kisah tersebut. Penyimpulan benang-benang merah pada 

kisah yang dikumpulkan, penulis jelaskan ke dalam beberapa sub bab 

sehingga pada muaranya membentuk struktur yang membangun konsep 

sabar yang terkandung dalam kisah Nabi Yusuf dalam Tafsi>r Fi > Z>>}ila>l al-

Qur’a>n karya Sayyid Qut}b dan bagaimana implementasi serta 

reaktualisasinya dimasa sekarang. 

Sayyid Qut}b merupakan seorang cendekiawan yang memiliki 

banyak karya dan  seorang mufassir yang termasuk ke dalam mufassir masa 

kontemporer. Beliau menulis kitab tafsir Fi > Z>}ila>l al-Qur’a>n pada awal abad 

modern sebagai bentuk terobosan baru diantara tafsir-tafsir yang sudah ada. 

Ciri khas penafsirannya adalah susunannya yang indah, menjelaskan lebih 

kompleks terkait kebahasaan dibanding kitab-kitab lainnya, hukum, tauhid, 

filsafat, dan interpretasinya terkait sistem ekonomi, sosial, dan politik.11 

Kitab tafsir ini memiliki corak sastra kemasyarakatan (adabiy ijtima >’i). 

Kemasyhuran beliau terhadap pemikiran penafsirannya yang disebut 

                                                           
 

11 Leonard Binder, Islam Liberal: Kritik terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan, terj. 

Ikhsan Muttaqi>n, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). hlm. 256 
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dengan manhaj h}araki (tafsir pergerakan) yang menafsirkan al-Qur’an 

sesuai dengan kondisi sosial masyarakat menjadi daya tarik terhadap penulis 

dalam mencari konsep sabar kisah Nabi Yusuf  menurut kaca mata Sayyid 

Qut}b. 

Seperti penafsirannya yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 23 yang 

berbunyi:  

ِِ َوَغلَّقَِت اأْلَْبَواَب َوقَالَْت َهْيَت لََك قَاَل  َوَراَودَتُِْ الَّتِي ُهَو فِي َبْيِتَها َعْن نَْفِس

ُ ََل يُْفِلُح الظَّاِلُمونَ  ُ َرب ِي أَْحَسَن َمثَْواَي إِنَِّ ِِ إِنَِّ  َمعَاذَ اللَّ

 
Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk 

menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya 

berkata, "Marilah ke sini.” Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, 

sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik " Sesungguhnya 

orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. 

 
  Dalam menafsirkan ayat ini, Sayyid Qut}b menjelaskan  bahwasanya 

ketika Nabi Yusuf menghadapi godaan dan bujukan istri al-‘Azi>z, 

spontanitas Ia menolak secara terang-terangan dan memohon perlindungan 

kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberi-Nya agar dirinya selamat 

dari godaan yang sedang menimpanya.12 Hal itu tidak lain berawal dari 

kisah al-‘Azi>z dan istrinya yang belum dikaruniai putra selama berumah 

tangga, hingga mereka bersepakat untuk membeli Nabi Yusuf untuk 

dijadikan sebagai anak asuh. Dengan begitu istri al-‘Azi>z sangat mengerti 

                                                           
 

12 Sayyid Qut}b, Tafsi>r Fi> Z}ila>l Al-Qur’a>n, jilid IV, hlm. 210-211. 
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bagaimana pribadi Yusuf hingga Ia merasa tergoda, sampai-sampai ia 

membujuk dan memiliki hasrat untuk melakukan perbuatan yang tidak 

terpuji kepada Nabi Yusuf. Sayyid Qut}b dalam hal ini tidak menyebutkan 

bagaimana titik kesabaran yang terdapat dalam ayat tersebut, tetapi dengan 

melihat kalimat penafsirannya penulis menyimpulkan bahwasanya Sayyid 

Qut}b menjelaskan pesan moral Nabi Yusuf yang dalam kisahnya memiliki 

kesabaran yang sangat kuat dalam menghadapi lika liku kehidupan sehingga 

mampu melawan hawa nafsu yang menimpanya. 

  Selain faktor-faktor yang dijelaskan diatas, merupakan sebuah 

faktor kuat berupa latarbelakang kondisi sosial Sayyid Qut}b yang 

mempengaruhi penafsirannya terhadap kisah Nabi Yusuf dalam Tafsi>r Fi> 

Z}ila>l al-Qur’a>n. Seperti cobaan yang di alami oleh Sayyid Qut}b ketika ia 

dipenjara karena dituduh sebagai provokator perencanaan pembunuhan 

pemimpin Mesir pada saat itu, sama halnya seperti yang dialami Nabi Yusuf 

ketika dipenjara lantaran fitnah yang dituduhkan kepadanya. Dengan 

tafsirnya yang memiliki nuansa tas}wi>r (penggambaran) memberikan 

pemaparan yang luas  terhadap kisah-kisah yang ada dalam al-Qur’an. 

  Dari contoh penafsiran tentang kesabaran dalam tafsir Fi> Z}ila>l al-

Qur’a>n, penulis memetakan konsep kesabaran yang ada dalam tafsir tersebut 

sesuai dengan teori konsep kesabaran yang dijelaskan oleh Syeikh Abu 

Ha>mid Muhammad al-G}aza>li dalam kitab Ih}ya ‘Ulu>muddi>n yang membagi 

kesabaran menjadi tiga bagian, yaitu: sabar dalam mengerjakan atau 

menaati perintah Allah, sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat, dan 
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sabar atas ketentuan atau takdir (musibah) yang telah ditetapkan oleh Allah 

swt.13 

  Dengan adanya pemaparan dan penjelasan teori di atas, peneliti 

ingin mengkaji lebih lanjut penafsiran Sayyid Qut}b terkait perjalanan hidup 

Nabi Yusuf yang dapat mengantarkannya kepada keberhasilan dan 

kesuksesan atas kesabaran yang dimilikinya dan reaktualisasinya di masa 

sekarang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana konsep sabar dalam kisah Nabi Yusuf menurut pemikiran 

Sayyid Qut}b dalam tafsir Fi > Z}ila>l al-Qur’a>n? 

2. Bagaimana relevansi konsep sabar kisah Nabi Yusuf dalam konteks ke-

Indonesiaan? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, secara 

garis besar tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
 

  13 ‘Alawi Abu Bakr Muhammad al-Saqa >f, Mukhtas}a >r Ih}ya ‘Ulu>muddi>n, (Kairo: Dar al-

Kutub al-Islamiyyah, 2004). Hlm. 184. 
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1. Untuk mengetahui nilai-nilai dan konsep kesabaran yang terdapat 

dalam kisah Nabi Yusuf atas telaah penafsiran Sayyid Qut}b dalam 

Tafsi>r Fi > Z>}ila>l al-Qur’a>n. 

2. Untuk mengetahui relevansi (reaktualisasi) konsep sabar dalam konteks 

ke-Indonesiaan.  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Kegunaan teoritis, dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan yang berkaitan dengan ayat-ayat al-Qur’an. Adapun fokus 

dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang konsep sabar yang ada di 

dalam kisah Nabi Yusuf menurut penafsiran Sayyid Qut}b. 

2.  Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

informasi, kontribusi, dan manfaat bagi para pembaca, khususnya para 

mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Langkah awal dalam melakukan penelitian adalah mengumpulkan 

data pustaka yang menunjang terkumpulnya informasi-informasi  yang 

berkaitan dengan tema yang dibahas.  

Adapun beberapa literatur yang berkaitan dengan tema konsep sabar 

dalam kisah Nabi Yusuf adalah sebagai berikut: 

Pertama, buku  yang di tulis oleh Ahmad Hadi Yasin dengan judul 

“Dahsyatnya Sabar; Mengelola Hati Untuk Meraih Prestasi”. Buku ini 

menjelaskan tentang pentingnya mempraktekkan sabar dalam kehidupan 



10 
 

 
 

sehari-hari. Dalam buku tersebut menjelaskan tentang makna sabar, ayat-

ayat tentang sabar dalam al-Qur’an, macam-macam kesabaran seseorang 

dalam menjalani sesuatu, dan dimensi sabar yang dapat menjadi salah satu 

sumber acuan dalam pengklasifikasian sabar sesuai dengan tema yang 

diteliti.14 

Kedua, “Pelangi Kesabaran” karya Abu Sahla yang membahas 

tentang hakikat, makna, kisah, dan kiat-kiat kesabaran yang harus dipahami 

dan dimengerti oleh setiap individu agar dapat menjalani kehidupan yang 

indah ketika pembaca dapat mengamalkannya dengan baik. 15 

Ketiga, merupakan buku yang cenderung membahas tentang aspek 

tasawuf. Buku ini berjudul “Pelatihan Lengkap Tazkiyatun Nafs: Memandu 

Anda Membersihkan Hati dan Menumbuhkan Jiwa Mulia Agar Hidup Lebih 

Berhasil dan Lebih Bahagia” karya Syekh Yahya Ibn Hamzah al-Yamani 

yang diterjemahkan oleh Maman Abdurrahman Assegaf. Di dalam buku 

tersebut banyak di jelaskan tentang bagaimana kiat manusia dalam 

membersihkan hati untuk mencapai kebahagiaan, salah satunya adalah 

dengan cara sabar. Dalam pembahasan tersebut juga di jelaskan tentang 

hukum-hukum sabar sesuai dengan keadaan yang dialami setiap manusia. 

Selain itu, juga ada beberapa hadis yang memberikan penjelasan terkait 

                                                           
 

14 Ahmad Hadi Yasin, Dahsyatnya Sabar; Mengelola Hati Untuk Meraih Prestasi, 

(Jakarta: Qultum Media, 2012). 
 
15 Abu Sahla, Pelangi Kesabaran, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010).   
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tema sabar yang nantinya dapat dipadukan dengan tema yang di teliti dalam 

surat Yusuf tersebut.16 

Keempat, Buku yang berjudul “Al-Qur’an Menyuruh Kita Sabar" 

karya Dr. Yusuf al-Qard}a>wi yang memiliki judul asli As}s}obru Fi > Al-Qur’a>n 

dan telah diterjemahkan oleh H. A. Aziz Salim Basyarahil. Buku ini berisi 

tentang hakikat dan pentingnya sabar dalam al-Qur’an, aspek-aspek sabar 

yang terdapat dalam al-Qur’an, penjelasan para tokoh penyabar yang 

dikisahkan dalam al-Qur’an, dan hal-hal yang dapat menumbuhkan 

kesabaran pada diri seseorang menurut al-Qur’an.17 

Kelima, buku yang di tulis oleh Ulya Ali Ubaid yang berjudul 

“Sabar dan Syukur”. Sebagian isi buku ini memberikan penjelasan tentang 

makna sabar dan kata yang berlawanan dengannya, hakikat dan nama lain 

dari sabar, urgensi dan keutamaan sabar, dan adab-adab dalam bersabar.18 

Keenam, buku yang berjudul “Dahsyatnya Kekuatan Sabar” yang 

ditulis oleh Ummu Asma. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana kiat 

manusia utuk bisa menjadi seorang penyabar. Dalam buku ini juga 

dijelaskan bahwasanya bersabar merupakan sebuah sikap yang akan 

                                                           
 

16 Syekh Yahya Ibn H}amzah al-Yamani, Pelatihan Lengkap Tazkiyatun Nafs; Memandu 

Anda Membersihkan Hati dan Menumbuhkan Jiwa Mulia Agar Hidup Lebih Berhasil dan Lebih 

Bahagia, terj. Maman Abdurrahman Assegaf, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2012). 

 
17 Yusuf Qard}a>wi, Al-Qur’an Menyuruh Kita Sabar, terj. Aziz Salim Basyarahil, (Gema 

Insani, 2015). 

 
18 Ali bin Ubaid, Sabar dan Syukur; Gerbang Menuju Kebahagiaan di Dunia dan di 

Akhirat, (Jakarta: Amzah: 2012). 
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mendatangkan kebaikan.19 Dengan kesabaran yang dimiliki manusia 

tersebut, nantinya manusia akan mampu menghadapi apapun yang menjadi 

ketentuan Allah dan mendapatkan buah manis dari kesabaran yang 

dimiliki.20 

Ketujuh, skripsi yang berjudul “Konsep Sabar dalam Al-Qur’an 

(Pendekatan Semantik)” yang ditulis oleh Mahadi Sipatuhar, mahasiswa 

Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam tahun 

2013. Skripsi ini menjelaskan tentang konsep sabar secara umum dalam Al-

Qur’an.21 

Kedelapan, skripsi yang berjudul “Kisah Nabi Yusuf dalam Al-

Qur’an (Studi Komparatif  Tafsi>r Fi > Z}ila>l Al-Qur’a>n karya Sayyid Qut}b dan 

Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m karya Ibnu Kas\i>r)”. Skripsi ini ditulis oleh 

Amilatul ‘Azmi, mahasiswa Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam, tahun 2011. Skripsi ini membantu peneliti 

dalam menemukan persamaan dan perbedaan antara penafsiran Ibnu Katsir 

dengan penafsiran Sayyid Qut}b dalam memahami kisah Nabi Yusuf secara 

keseluruhan.22  

                                                           
 

19 Ummu Asma, Dahsyatnya Kekuatan Sabar, (Jakarta: Belanoor, 2010). hlm. 10. 

 
20 Ummu Asma, Dahsyatnya Kekuatan Sabar, hlm. 12. 

 
21 Mahadi Sipatuhar, “Konsep Sabar dalam Al-Qur’an; Kajian Semantik”, (Skripsi Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran UIN Sunan Kalijaga,  2013). 

 
22  Amilatul Azmi, “Kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Fi> Z}ila>lil 

Qur’a>n  Karya Sayyid Qut}b dan Tafsir al-Qur-a>n al-’Azi >m Karya Ibnu Katsir)”, ( Skripsi Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2011). 
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Kesembilan, karya mufassir modern kontemporer Indonesia yaitu 

M. Quraish Shihab yang berjudul “Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan 

Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat”. Salah satu pembahasan 

dalam buku tersebut adalah menjelaskan tentang gagasan al-Qur’an yang 

mengandung banyak pelajaran dan pengetahuan yang dapat diambil dari 

proses mempelajari dan memahami al-Qur’an. Buku ini secara keseluruhan 

memberikan dedikasi bahwasanya al-Qur’an merupakan wahyu dari langit 

yang diturunkan ke bumi dan menjadikannya menyatu dan serasi dengan 

segala sesuatu yang ada di bumi.23  

Kesepuluh, karya tulis Mohamad Zaenal Arifin yang berjudul 

“Pendidikan Moral Dalam Kisah Yusuf AS”. Tulisan ini menyebutkan 

berbagai macam pesan moral dari kisah Nabi Yusuf yang dapat dijadikan 

sebagai pelajaran bagi semua muslim dan semua manusia pada umumnya 

agar dapat mengambil intisari pesan yang terkandung di dalamnya, dan 

menjadikannya sebagai pelajaran serta idealisme dalam bermasyarakat.24 

Kesebelas, buku yang berjudul “Konsep Sabar dalam Al-Qur’an: 

Pendekatan Tafsir Tematik” karya M. Fajrul Munawir . Di dalam buku 

tersebut membahas tentang hakikat sabar, pelaksanaan sabar dalam al-

                                                           
 

23 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam 

Kehidupan Masyarakat, (Bandung, Mizan, 2013). 

 
24 Mohamad Zaenal Arifin,  Pendidikan Moral Dalam Kisah Yusuf AS, Jurnal Kordinat, 

Vol. XV, No. 1, 1 April 2015, hlm. 117. 
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Qur’an melalui tinjauan epistimologi, serta pembahasan isytiqa>q sabar yang 

terdapat di dalam al-Qur’an.25 

Dari pemaparan karya-karya seputar tema sabar di atas, sejauh ini 

belum ada penelitian yang terfokus pada pembahasan konsep sabar yang 

diambil dari kisah Nabi Yusuf (Studi Penafsiran Sayyid Qut}b dalam kitab 

Tafsi>r Fi > Z}ila>l al-Qur’a >n). Adapun salah satu skripsi yang membahas 

tentang tema yang sama adalah skripsi tentang konsep sabar dalam al-

Qur’an, disitu dijelaskan bagaimana macam-macam makna sabar dan jenis-

jenis sabar (sinonim kata yang mengandung persamaan atau memiliki 

makna kesabaran di dalamnya).  Untuk itu, kiranya tulisan ini dapat 

menyajikan pembahasan yang lebih spesifik mengenai konsep sabar yang 

terfokus pada kisah Nabi Yusuf menurut kaca mata penafsiran Sayyid Qut}b 

dalam Tafsi>r Fi > Z}ila>l al-Qur’a>n. 

 

E. Metode Penelitian 

Syarat dalam suatu penelitian adalah adanya suatu metode guna 

mengetahui jenis, sumber data, teknik pengumpulan data, hingga teknik 

analisis data yang di teliti. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Tema dalam penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian 

tematik tokoh yang bersifat kualitatif  atau literatur yang bersumber dari: 

                                                           
 

25 M. Fajrul Munawir, Konsep Sabar dalam Al-Qur’an; Pendekatan Tafsir Tematik, 

(Yogyakarta, TH Press, 20015). 
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kitab tafsir, catatan, referensi, buku, catatan, jurnal, dan lainnya.26 

Adapun fokus penelitian ini adalah karya Sayyid Qut}b terkait kisah Nabi 

Yusuf dalam kitab Tafsi>r Fi > Z>>}ila>l al-Qur’a>n. Melalui tahapan library 

research dengan metode dekskriptif-analitis27, langkah awal yang 

dilakukan adalah menjelaskan tentang biografi tokoh dan sekilas tentang 

kitab tafsirnya. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan mengenai 

konsep sabar perspektif Sayyid Qut}b dalam kitab tafsirnya. 

2. Sumber Data 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mencari data untuk dapat 

diolah dan disajikan melalui data primer maupun data sekunder. Data 

primer merupakan rujukan utama, yang dalam hal ini terfokuskan pada 

kitab Fi > Z}ila>l al-Qur’a>n karya Sayyid Qut}b. Sedangkan data sekunder 

adalah data yang digunakan untuk menunjang informasi yang terkait 

dengan tema penelitian berupa buku-buku, artikel, jurnal, atau lainnya 

yang dapat membantu proses analisis tema tersebut.  

 3. Metode Pengumpulan Data 

Pada dasarnya jenis penelitian ini merupakan library research, 

maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode 

                                                           
 

26 Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir, (Yogyakarta: Idea Press, 

2015). Hlm. 41-42. 

 
27 Adalah suatu metode yang berfungsi untuk memberikan gambaran terhadap objek yang 

diteliti dengan melakukan pengumpulan data pada saat proses penelitian. Oleh Sugiono, Memahami 

Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), 29. 
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dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan proses penelusuran 

kepustakaan, mengkaji, dan menelaah berbagai kitab, buku, maupun 

tulisan yang memiliki relevansi terhadap tema penelitian sebagai 

perbendaharaan sebelum melakukan  analisis. 

4. Metode Analisis Data 

Untuk mengolah dan menganalisis data yang terkumpul, penulis 

melakukan beberapa tahap, yaitu: Pertama tahap deskripsi dengan 

menguraikan penafsiran Sayyid Qut}b tentang ayat-ayat yang telah 

dihimpun sesuai dengan tema dan persoalan yang telah dirumuskan.28 

Kedua tahap analisis, yaitu melakukan suatu analisa dengan memaparkan 

argumentasi berdasarkan pendekatan sejarah yang melatarbelakangi 

kehidupan Sayyid Qut}b, sehingga dapat mengetahui cara-cara, 

kecenderungan, dan sikap Sayyid Qut}b ketika menafsirkan ayat-ayat al-

Qur’an mengenai tema konsep sabar dalam kisah Nabi Yusuf.  

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberi gambaran dalam penelitian ini, penulis akan 

menguraikan pembahasan yang akan dikaji. 

                                                           
 

28 Mulyadi Guntur Waseso, dkk. Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1982). hlm. 119.  
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Bab pertama berisi uraian tentang latar belakang penulisan yang 

memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan, rumusan 

masalah yang mempertegas pokok permasalahan dalam penelitian ini, 

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang memaparkan 

perbedaan dan kebaruan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-

penelitian yang pernah ada, metodologi penelitian, dan sistematika 

pembahasan yang menguraikan struktur dalam penelitian ini. 

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum tentang sabar yang 

mencakup definisi sabar secata etimologi dan terminologi. Penulisan 

tentang definisi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat masing-masing 

ulama dalam mendefinisikan kata sabar. Kemudian dilanjutkan dengan 

derivasi kata sabar,  ayat-ayat dalam al-Qur’an, macam-macam sabar,  

penjelasan kata lain yang identik dengan makna sabar, dan penjelasan 

tentang pembacaan ayat-ayat kisah untuk mengetahui penyusunan konsep 

sabar yang di terapkan melalui kisah Nabi Yusuf. 

Bab ketiga, penulis akan menjelaskan tentang Konsep sabar studi 

penafsiran Sayyid Qut}b dalam kitab tafsir Fi > Z}ila>l al-Qur’a>n. Pada bagian 

pertama akan dijelaskan seputar biografi Sayyid Qut}b  yang meliputi; latar 

belakang kehidupan, kondisi sosial keagamaan yang mencakup akademik, 

politik, dan karya-karyanya. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan 

tentang kitab tafsir Fi > Z}ila>l al-Qur’a>n yang mencakup latar belakang 

penafsiran, sumber penafsiran, corak dan metode penafsiran, kelebihan 

keistimewaan kitab tafsir Fi > Z}ila>l al-Qur’a>n dibanding kitab tafsir lainnya, 
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faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Sayyid Qut}b dalam tafsir Fi> 

Z}ila>l al-Qur’a>n, konsep sabar kisah Nabi Yusuf menurut Sayyid Qut}b 

dalam tafsir Fi > Z}ila>l al-Qur’a>n, serta analisis kelebihan dan kekurangan 

konsep sabar Sayyid Qut}b.  

Bab keempat, berisi tentang relevansi konsep sabar kisah Nabi 

Yusuf Sayyid Qut}b terhadap konteks ke-Indonesiaan, meliputi: 

pemahaman kisah Nabi Yusuf dalam konteks penghubung dan relevansi 

sabar dalam konteks ke-Indonesiaan. 

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran yang membangun peneliti maupun pembaca dalam mengembangkan 

penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis atas konsep sabar kisah 

Nabi Yusuf penafsiran Sayyid Qut}b dalam kitab Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n dan 

relevansinya terhadap konteks ke-Indonesiaan, terdapat beberapa kesimpulan. 

Kajian konsep sabar ini melibatkan kisah Nabi Yusuf dalam kitab Fi> 

Z}ila>l al-Qur’a>n atas penafsiran Sayyid Qut}b. Dari pengetahuan atas  konteks 

diturunkannya ayat-ayat kisah Nabi Yusuf, penulis kemudian menyimpulkan 

konsep sabar yang terbagi menjadi beberapa bagian.  Adapun konsep tersebut 

di ambil dari teori-teori Imam al-G}aza>li, kemudian di terapkan dalam tafsir Fi> 

Z}ila>l al-Qur’a>n. Makna historis atas turunnya ayat-ayat tersebut ialah berkaitan 

dengan perjalanan hidup Nabi Yusuf yang penuh dengan ujian dan cobaan yang 

pada akhirnya dapat Ia lewati, sehingga mendapatkan kedudukan tertinggi di 

hadapan manusia ketika di dunia dan kedudukan mulia di akhirat atas 

kesabaran dan keikhlasannya dalam menerima berbagai ujian dan cobaan yang 

Allah SWT berikan selama di dunia.   

Melalui keseluruhan kisah Nabi Yusuf, kemudian penulis  

menyimpulkan konsep sabar berdasarkan teori imam al-G}aza>li melalui kajian 

studi kitab tafsir Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n yang pada dasarnya dalam penjelasannya 

tidak menerangkan secara eksplisit tentang kesabaran, akan tetapi penjelasan 

Sayyid Qut}b mengenai kisah tersebut memiliki indikasi makna yang sama atas 
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teori kesabaran yang di jelaskan oleh Imam G}aza>li. Kemudian penulis 

mencantumkan isu-isu yang relevan dalam konteks ke-Indonesiaan atas 

konsep sabar tersebut. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menemukan 

tiga konsep sabar yang terdapat dalam kisah Nabi Yusuf atas penafsiran 

Sayyid Qut}b, diantaranya ialah : 1)Kesabaran Nabi Yusuf dalam hal taat 

kepada Allah berkaitan dengan tanda-tanda kenabian yang dijelaskan dalam 

QS. Yusuf: 5-6. 2) Kesabaran Nabi Yusuf dalam menghindari maksiat terdapat 

dalam QS. Yusuf: 23-29 ketika mengalami godaan dari istri al-Azi>z, dan 3) 

Sabar dalam menghadapi musibah dalam QS. Yusuf: 9-10 ketika dibuang oleh 

saudara-saudaranya ke dalam sumur dan dalam QS. Yusuf: 25 ketika 

mengalami fitnah. Dari keseluruhan konsep sabar Nabi Yusuf tersebut, 

kemudian penulis merelevansikan dengan isu–isu aktual yang serupa dengan 

kisah Nabi Yusuf dalam konteks ke-Indonesiaan, seperti: pelarangan berjilbab 

pada masa orde baru yang menjadi problematika atas hak-hak perempuan 

dalam menunjukkan identitas keyakinan mereka, tantangan media sosial yang 

menawarkan jasa asusila sebagai peringatan bagi manusia dalam 

membentengi diri agar tidak terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan, serta 

permasalahan dalam menegakkan hukum yang keliru dan merugikan salah 

satu pihak harus diselesaikan dengan cara yang benar dan sesuai dengan aturan 

yang berlaku agar tidak merugikan pihak lain. 
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Yang dari keseluruhan kisah Nabi Yusuf maupun relevansi memiliki 

nilai-nilai kesabaran yang harus dimiliki manusia agar  membentengi diri dan 

terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk, serta mampu menghadapi segala 

sesuatu dengan kesabaran yang tulus demi tercapainya kebahagiaan yang 

sesungguhnya. 
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