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ABSTRAK 

ORANG YANG PALING MERUGI  PERSPEKTIF  AL-QURÂN STUDI 

TAFSIR FÎ ZHILÂL AL-QURÂN 

Oleh: 

Ibnu Rusdi 

     Perlu diketahui bahwa makna rugi bukan hanya sekedar soal materi saja yang 

melekat kepada kepentingan duniawi, namun kerugian yang sebenarnya adalah ada 

pada kepentingan Ukhrowi. Dalam penelitian ini terkait Orang yang paling merugi, 

peneliti membatasi menggunakan kata kunci  sehingga dalam  al-Qur’ân hanya 

ditemukan empat ayat dalam surat yang berbeda yaitu  QS.al-Kahfi : 103, QS.an-

Naml : 4, dan QS.Hûd : 21, QS.al-Anbiya : 70. agar penelitian ini lebih terarah dan 

fokus. Manifestasi dari ayat-ayat tersebut adalah bentuk perbuatan-perbuatan yang 

menyebabkan manusia mengalami kerugian yang sangat tatkala hidup di Dunia dan 

pasti sangat merugi di Akhirat nanti. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka 

peneliti merumuskan pokok permasalahan yakni, Bagaimanakah penafsiran Sayyid 

Quthb tentang orang yang paling merugi?, dan Bagaimanakah kontekstualisasi ayat 

ayat orang yang paling merugi?. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka 

(library research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang 

bersifat kepustakaan, misalnya buku, majalah, naskah, jurnal, kisah, dokumen, dan 

lain sebagainya. Adapum penelitian ini bersifat “deskriptif” yaitu suatu penelitian 

yang bertujuan untuk menggambarkan secara komperhensif mengenai suatu yang 

menjadi pendekatan obyek, gejala atau kelompok tertentu. Metode yang digunakan 

untuk menganalisis data pada penelitian ini yaitu dengan metode maudhû’î dan 

interpretasi. Dalam pengambilan kesimpulan, metode yang digunakan adalah metode 

deduktif, yaitu suatu pola yang dilakukan untuk mengambil kaidah-kaidah yang 

bersifat  umum, untuk didapatkan dan ditarik menjadi kesimpulan pengetahuan yang 

bersifat khusus. Berdasarkan penelitian dari masalah yang peneliti kaji ditemukan 

kesimpulan bahwa orang yang paling merugi adalah Orang yang tidak memiliki ilmu 

(pengetahuan), mensia-siakan masa hidupnya dengan perbuatan yang buruk, merasa 

dirinya berbuat sebaik-baiknya amal, beramal shaleh namun juga melakukan 

perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang lain baik perkataan maupun prilaku, 

selalu mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya, menyembah kepada selain Allah, 

menyesatkan manusia dari jalan (petunjuk) Allah. Dalam kehidupan sehari-hari 

beberapa prilaku yang merugikan itu sering terjadi tanpa disadari, seperti menyakiti 

orang lain baik dengan perbuatan atau perkataan sehingga mereka menjadi manusia 

yang merugi di Akhirat nanti. 

 


