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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagaimana lazimnya dalam setiap penyusunan skripsi atau karya ilmiah 

maka terlebih dahulu di beri batasan pengertian judul yang akan di bahas sehingga 

dalam pokok penguraiannya tidak terjadi kesimpangsiuran dan salah pengertian 

terhadap judul yang di maksud. Adapun judul skripsi ini adalah “ Orang Yang 

Paling Merugi Perspektif  al-Qurân Studi Tafsir fî Zhilâl al-Qurân”. Dari judul 

tersebut terdapat beberapa kalimat  yang perlu dijelaskan maknanya maka peneliti 

akan mengemukakan beberapa kata yang dianggap perlu sebagai berikut: 

Kata merugi berasal dari kata dasar “rugi” yang memiliki arti tidak 

mendapat faedah (manfaat) dan sesuatu yang kurang baik (tidak 

menguntungkan).
1
 Kata rugi atau kerugian dalam  al-Qurân atau bahasa Arab 

disebut khusr. kata   memiliki arti sesat, rusak, binasa, kehilangan, dan 

mengurangi.
2
 tersebut juga mempunyai arti lain diantaranya sesat, celaka, dan 

lemah yang semua mengarah pada makna negatif yang tidak disenangi siapapun.
3
  

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.
4
 

                                                           
1
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008), Ce.1, 

Edisi.IV, h. 1186. 
2
 A.W Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya : Puataka Progressif, 

1997), Cet.25, h. 339. 
3
Ramdhani Abdurrahim, 20 Jalan Keberuntungan & Penyebab Kerugian, (Jakarta : 

Amzah : 2016) h. 361.  
4
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990),  Cet. Ke-3, h. 675. 
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Al-Qurân secara bahasa diambil dari kata – – –   yang 

berarti membaca, menelaah, mempelajari.
5
 Arti ini mempunyai makna anjuran 

kepada umat Islam untuk membaca  al-Qurân.
6
 Adapun secara istilah  al-Qurân 

adalah kitab Allah yang berisi kalam dari yang maha suci, mukjizat Nabi 

Muhammad yang abadi, diturunkan kepada seorang Nabi yang terakhir yakni 

Nabi Muhammad SAW, penutup para Nabi dan Rasul dengan perantaraan 

malaikat Jibril.
7
 

Tafsir menurut bahasa, berasal dari kata   yang artinya menjelaskan 

atau mengetahui maksud suatu kata yang sulit.
8
 Sementara Tafsir menurut istilah 

ialah ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung 

didalam  al-Qurân.
9
 

Fî Zhilâl al-Qurân adalah kitab tafsir yang kental nuansa tarbawi dan 

haraki. Penulisnya adalah asy-Syahid Sayyid Quthb, adalah tokoh besar dalam 

pemikiran Islam kontemporer yang menonjol pada masanya.
10

 

Dengan demikian, berdasarkan beberapa pengertian diatas, bahwa yang 

dimaksud judul ini adalah untuk mengupas dan melakukan penelitian terhadap 

Orang yang paling merugi perspektif  al-Qurân  studi Tafsir fî Zhilâl al-Qurân 

karya Sayyid Quthb. 

                                                           
5
 A.W Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, h. 1101. 

6
 Anshori, Ulumul Qurân, (Jakarta: Rajawali Press,2013), h. 17. 

7
Syamsu Nahar, Studi Ulumul Qurân, (Medan: Perdana Publishing 2015), Cet.1, h. 1. 

8
 Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir,(Jakarta: Amzah 2014), Cet.1 hal.9 

9
Ibid, h. 16.  

10
 Sayyid Quthb, Tafsir fî Zhilâl al-Qurân, (Jakarta: Gema Insani, 2001),Jilid.XII h. 386. 
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B. Alasan Memilih Judul 

  Adapun alasan-alasan dalam memilih dan menentukan judul tersebut 

adalah: 

1. Al-Qurân merupakan sumber pedoman kehidupan bagi umat Islam, yang 

didalamnya memuat perintah dan larangan yang harus ditaati bagi 

pemeluknya, mematuhi perintahNya supaya menjadi manusia yang 

beruntung dan memiliki  budi pekerti yang luhur terhadap Tuhaya maupun 

sesama ciptaanya. Melanggar aturanNya akan menjadi manusia yang akan 

merugi di Dunia dan Akhirat. 

2. Kitab tafsir dengan nama fî Zhilâl al-Qurân adalah kitab Tafsir 

kontemporer  yang disusun oleh Sayyid Quthb, pada penafsiranya tidak 

begitu banyak mengutip riwayat hadits atau atsar dan pendapat Ulama lain, 

sehingga harapannya, Penafsiran ayat-ayat terkait dengan Orang yang 

paling merugi dapat dipahami secara jelas, komprehensif dan apa adanya. 

3. Pembahasan mengenai Orang yang paling merugi perspektif al- Qur’ân 

merupakan salah satu pembahasan yang menarik, juga sesuai dengan 

jurusan dan progam studi penulis. Selain itu, kitab tafsir fî Zhilâl al-Qurân 

juga sudah ada yang diterbitkan dalam bentuk bahasa Indonesia sehingga 

sanggat membantu untuk dipahami apa yang terkandung dalam 

penafsiranya. Keberadaan kitab tafsir ini mudah untuk ditemukan baik di 

perpustakaan kampus maupun di toko buku.  
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C. Latar Belakang Masalah 

Selama ini manusia menilai bahwa orang yang paling merugi adalah orang 

yang bangkrut dalam bisnisnya dan orang yang gagal melaksanakan 

keinginannya. Sementara manusia bisa dikatakan bangkrut jika ia telah 

mengalami penderitaan berupa kerugian yang besar (tentang perusahaan, toko, 

dan sebagainya) yang bisa membuat gulung tikar.
11

 

Sebagai seorang Muslim bahwa memaknai sebuah kerugian ataupun 

kebangkrutan tentu bukan hanya dari sudut materi berupa harta ataupun benda 

bahkan sebuah jabatan, yang semua itu hanya bersifat duniawi saja, tetapi mampu 

memaknai sebuah kerugian yang bersifat hakiki, yaitu berupa akhirat. Padahal 

kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau dan sebaliknya kehidupan 

akhirat yang kekal dan abadi.  

Allah S.W.T berfirman : 

 

Artinya: Dan Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan 

main-main. dan Sesungguhnya akhirat Itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau 

mereka mengetahui. (QS. al-Ankabut : 64) 

Ibnu katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa dunia itu hina, lenyap, akan 

binasa, tidak kekal, dan berujung pada senda gurau dan permainan. Sebaliknya 

sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sebenarnya.
12

 Yakni kehidupan yang 

abadi, kehidupan sejati yang tidak pernah sirna dan tidak ada ujungnya. Namun 

                                                           
11

 https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-bangkrut/14858, diakses pada 

tanggal 20 Desember 2018 jam 08:47 
12

Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, (Bogor : Pustaka Ibnu 

Katsir, 2006), Jilid VII, Cet 1, h. 69-70.  

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-bangkrut/14858
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banyak yang tidak mengetahui itu sehingga mereka lebih mementingkan 

kehidupan dunia. Sekiranya mereka mengetahui niscaya mereka akan berlomba-

lomba mendahulukan kehidupan yang kekal dari pada kehidupan yang bersifat 

sementara. 

Selanjutnya Allah mengabarkan bahwa orang-orang musyrik, ketika 

mereka dilanda bencana dan malapetaka, mereka berdo’a dengan memohon 

keselamatan kepada Allah saja. Saat itu mereka mau mentauhidkan Allah dan 

tidak mau mempersekutukan-Nya.
13

 Demikianlah, sifat mereka disaat menghadapi 

kesulitan Allah abadikan dalam  al-Qurân,  

 

Artinya: “Maka apabila mereka naik kapal mereka mendoa kepada Allah 

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka tatkala Allah menyelamatkan 

mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah)”. 

(QS. al-Ankabut: 65) 

Orang yang mengutamakan kehidupan dunia dan hanya berdoa sesaat 

kepada Allah disaat kesulitan adalah orang-orang yang musyrik. Dan orang yang 

mempersekutukan Allah  merupakan kedzaliman yang besar. 

Allah S.W.T berfirman : 

 

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-

benar kezaliman yang besar". (QS. Luqmân: 13) 

                                                           
13

 Ibid, h. 70.  
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Luqman mewasiatkan kepada anaknya untuk tidak mempersekutukan 

Allah karena mempersekutukan Allah adalah kedzaliman yang besar. Bahkan 

Allah mengancam bagi orang orang yang dzalim. 

 Allah SWT berfirman:  

 

  

Artinya: “Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa 

Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya 

Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata 

(mereka) terbelala. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan 

mangangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati 

mereka kosong”. (QS. Ibrahim : 42-43). 

Asy-Syaikh as-Sa’di menjelaskan ayat ini adalah ancaman keras bagi 

orang-orang dzalim dan sekaligus sebagian hiburan bagi orang-orang yang 

terdzolimi.
14

 Dan kedzoliman pada ayat ini mencakup kedzoliman yang terjadi 

antara hamba dengan  Rabb dan juga kedoliman yang terjadi antara hamba kepada 

hamba Allah yang lain.  

Berkaitan dengan orang-orang yang paling merugi, Allah telah 

menjabarkan dalam  al-Qurân siapakah mereka tersebut. Dan pesan-pesan Ilahi 

yang terkandung didalam  al-Qurân harus menjadi petunjuk manusia dalam 

mengarungi dunia yang fana untuk mempersiapkan diri menghadap Allah serta 

mengetahui siapa yang termasuk orang yang paling merugi. 

                                                           
14

Hani al-Hajj, 100 Kisah Tragis Orang-Orang Dzolim, (Banyumas : Buana Ilmu Islami, 

2014), h. 2.  
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Semua manusia dari zaman Nabi Adam as. sampai umat Nabi Muhammad 

saw. akan meninggalkan dunia yang fana ini. Tentunya ibarat dalam sebuah 

perjalanan, menuju ke suatu tempat. Di dalam perjalanan itu harus 

mempersiapkan bekal yang cukup.
15

 

Beranjak dari sinilah mengetahui orang yang paling merugi bukan hanya 

dalam pandangan kehidupan dunia namun juga dalam pandangan  kehidupan 

Akhirat. Disamping itu sebagai muhasabah diri bagi setiap manusia agar tidak 

termasuk dalam golongan ini. 

Ayat-ayat  al-Qurân yang sangat dominan menyiratkan pelaku atau kriteria 

orang yang paling merugi adalah QS al-Kahfi: 103, QS an-Naml: 5, dan QS Hûd: 

22, QS al-Anbiya: 70. Surat tersebut adalah representasi mengenai orang yang 

paling merugi dalam  al-Qurân. 

Ayat al-Qurân terkait tentang orang yang paling merugi perlu adanya 

penjelasan secara utuh supaya dapat dimengerti maksud dan tujuan ayat tersebut, 

oleh karena itu perlu adanya penafsiran. para mufassir tentunya telah menafsirkan 

ayat-ayat tersebut dalam kitab-kitab tafsir karyanya. Tentu dalam menafsirkan 

setiaap mufassir memiliki penjelasan yang berbeda, yang disebabkan oleh latar 

belakang setiap mufassir dan metode penafsiranya. 

Salah satu mufassir kontemporer seperti Sayyid Quthb di dalam 

menafsirkan ayat-ayat tentang orang yang paling merugi dalam  al-Qurân melalui 

dua tahapan. Pertama, Sayyid Quthb menafsirkan ayat dengan ayat, maksudnya 

                                                           
15

Salim Hadiyat, Dua Macam Kehidupan Yang Berbeda: Antara Dunia dan Akhirat, 

(Bandung: Angkasa, 1995), h. 5. 
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dalam memberi penjelasan ayat al-Qurân  Sayyid Quthb tidak sama sekali 

mengambil sumber referensi kepada selain al-Qurân itu sendiri. Ini merupakan 

langkah utama Sayyid Quthb dalam menafsirkan al-Qurân. Kemudian 

tahap kedua, menafsirkan al-Qurân dengan hadits, ini merupakan tahap yang 

bersifatnya skunder, serta penyempurna bagi tahap pertama yang dilakukan oleh 

Sayyid Quthb. Dengan tahap yang kedua ini, Sayyid Quthb dalam menggunakan 

rujukan skunder, tidak terpengaruh terlebih dahulu dengan satu warna pun di 

antara corak-corak Tafsir dan takwil, sebagaimana hal itu juga menunjukkan tekad 

beliau untuk tidak keluar dari riwayat-riwayat yang sahih dalam Tafsir al-Matsur 

sebagaimana yang dikatakan Adnan Zurzur yang dikutip oleh al-Khalidi dalam 

bukunya.
16

 

Sebagai salah satu bukti penafsiran Sayyid Quthb dalam menerapkan 

metodenya adalah ketika memberikan penafsiran terhadap QS. an-Naml: 4-5, 

Allah berfirman: 

   

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri 

akhirat, Kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, 

maka mereka bergelimang (dalam kesesatan).(QS. an-Naml: 5) 

Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak beriman 

pada hari akhir, sehingga amal-amal dan syahwat mereka dijadikan indah oleh 

Allah bagi mereka dan seolah-olah baik bagi mereka, padahal mereka dalam 

                                                           
16

 Sayyid Quthb, Tafsir fî Zhilâl al-Qurân, h. 387. 
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bergelimang kesesatan, sehingga mereka tidak dapat melihat keburukan dan 

kejahatan yang ada pada diri mereka.
17

 

   

Artinya: Mereka itulah orang-orang yang mendapat (di dunia) azab yang 

buruk dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi.(QS an-

Naml: 5) 

Ayat ini oleh Sayyid Quthb dijadikan sebagai penguat dan penjelas pada 

ayat sebelumnya yaitu pada surat an-Naml, ayat 4. Kemudian  Beliau menjelaskan 

bahwa bagi orang-orang yang tidak mempercayai hari akhir akan mendapatkan 

azab yang buruk di dunia dan akhirat, tetapi yang pasti mereka secara mutlak rugi 

di Akhirat, sebagai balasan setimpal atas dorongan nafsu yang selalu menyuruh 

berbuat keji dan jahat.
18

 

Metode Sayyid Quthb dalam menafsirkan begitu konsisten, yaitu hanya 

mengambil dari  al-Qurân saja, sama sekali tidak ada peran bagi rujukan, 

referensi, dan sumber-sumber lain. Ini adalah tahap dasar, utama, dan langsung. 

sehingga harapannya, Penafsiran ayat-ayat terkait dengan Orang yang paling 

merugi dapat dipahami secara jelas, komprehensif dan apa adanya. 

Uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang orang 

yang paling merugi dalam  al-Qurân studi tafsir fii dzhilal- al-Qurân karya Sayyid 

Quthb dalam bentuk skripsi yang berjudul “ORANG YANG PALING MERUGI  

PERSPEKTIF  AL-QURÂN” (Studi Tafsir fî Zhilâl al-Qurân). 

D. Batasan Masalah 

                                                           
17

 Ibid, Jilid. VIII, h. 382. 
18

 Ibid. 



10 
 

 
 

Penelitian ini peneliti membatasi menggunakan kata   sehingga dalam  

al-Qurân hanya ditemukan empat ayat dalam surat yang berbeda yaitu QS.  al-

Kahfi : 103, QS. an-Naml : 5, dan QS. Hûd : 22, QS. al-Anbiya : 70. agar 

penelitian ini lebih terarah dan fokus . 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat   

dijadikan beberapa rumusan permasalahan: 

1. Bagaimanakah penafsiran Sayyid Quthb tentang orang yang paling 

merugi? 

2. Bagaimanakah relevansi ayat ayat orang yang paling merugi pada zaman 

sekarang? 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat tentang orang 

yang paling merugi. 

2. Mengetahui prilaku penyebab manusia merugi dalam kehidupan. 

 

 

 

b. Kegunaan Penelitian 
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1.   Secara teoritis, penelitian ini digunakan untuk memberikan wawasan 

pemikiran umat Islam terkait dengan persoalan orang yang paling 

merugi perspektif  al-Qurân dan dalam Tafsir fî Zhilâl al-Qurân. 

2.  Dilihat dari problem masalah terkait orang yang paling merugi 

perspektif  al-Qurân menurut  Tafsir fî Zhilâl al-Qurân dapat 

digunakan sebagai bahan untuk mawas dan muhasabah diri. 

G. Metode Penelitian 

Metode yang di gunakan dalam Penelitian mengenai skripsi ini merupakan 

metode penelitian kualitatif, yaitu peneitian murni atau penelitian 

kepustakaan(Library reseach). 

1. Sumber Data 

 Dalam mengumpulkan data ini peneliti meng ambil dari beberapa sumber 

sebagai berikut: 

a. Sumber Primer, yaitu” data atau informasi dari satu orang ke orang lain, 

Informasi yang secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung 

jawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data,”.
19

 Adapun 

sumber primer kajian ini adalah Kitab  al-Qurân  Tafsir fî Zhilâl  al-

Qurân karya Sayyid Quthb. 

b. Sumber sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan judul. 

seperti: buku-buku tafsir, hadits, sejarah, karya ilmiah, artikel-artikel, 

majalah dan lain-lain yang berkaitan langsung dengan tema yang 

dibahas dalam penelitian ini. 

                                                           
 

19
Muhamad  Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, (Bandung: 

Angkasa,1993), h. 42. 
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2. Metode Pengumpulan Data 

Mengingat metode penelitian sangatlah penting bagi penulis ilmiah, maka 

peneliti dalam usaha menyusun skripsi ini akan menggunakan cara atau metode 

yang mampu mengantarkan peneliti pada pemahaman pokok-pokok permasalahan 

yang telah dirumuskan agar permasalahan terselesaikan dengan optimal. 

Penulisan skripsi ini peniliti menggunakan langkah-langkah tafsir 

maudhu’i dimana langkah-langkah tersebut peneliti menggunakan di dalam 

penulisan karya ilmiah. Jadi di dalam penelitian ini yang digunakan adalah 

metode maudhu’I yang mengangkat tema “Orang Yang Paling Merugi”. 

3. Metode Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan 

a.   Deskriptif Analisis 

 Suatu metode yang berfungsi untuk menggambarkan atau memberikan 

gambaran umum objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah 

dikumpulkan sebagaimana adanya.
20

 Dalam  peneliti ini peneliti memaparkan data 

yang ada yaitu berupa ayat-ayat dalam  al-Qurân yang menggambarkan orang 

yang paling merugi dan mengklasifikasikan juga menafsirkannya. Dalam 

mengklasifikasikannya peneliti melihat bahwa terdapat ayat-ayat al-Qurân yang 

menggambarkan tentang orang yang paling merugi.  

 

 

b. Analisis Kontekstual 

                                                           
20

Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1985), h. 139. 
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   Analisis kontekstual adalah “Metode yang menghasilkan atau 

memadukan perkembangan masa lampau, kini dan mendatang”. Metode ini 

digunakan untuk data  al-Qurân dan data hadits sebagai sentral dan terapan masa 

lampau, kini, dan masa yang akan datang.
21

 Sehingga makna yang tersirat dari 

ayat  al-Qurân dan hadits dengan berawal dari pengertian kontekstual. 

 Metode Analisis kontekstual ini peneliti gunakan dalam memahami ayat-

ayat tentang orang yang paling merugi dalam QS.  al-Kahfi : 103, QS. an-Naml : 

5, dan QS. Hûd : 22, QS. al-Anbiya : 70. Karena bagaimanapun untuk memahami 

sebuah ayat harus mengetahui konteks pada saat ayat itu turun, baik mengenai 

Asbab an-Nuzulnya maupun kultur ataupun setting sosial, kemudian peneliti 

kaitkan pada saat sekarang dan masa yang akan datang, kemudian dalam hal ini 

peneliti lebih memfokuskan terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang orang yang 

paling merugi.  

 Selanjutnya sebagai langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan 

dengan menggunakan metode deduktif  yaitu cara menganalisis objek tertentu 

dengan titik awal dari mengamati hal-hal yang bersifat umum, kemudian menarik 

kesimpulan yang spesifik.
22

 

 Setelah peneliti memaparkan permasalahan yang berkaitan dengan  orang 

yang paling merugi dalam  al-Qurân (studi tafsir fî Zhilâl  al-Qurân) secara 

umum, kemudian  penulis menyimpulkan melalui pengamatan lalu mengambil 

kesimpulan secara singkat dan khusus, sehingga orang yang paling merugi dalam  

                                                           
 

21
M. Nur Ikhwan, Memasuki Dunia al-Qur’ân, (Semarang: Lubuk Karya, 2001), h. 69-70. 

22
Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah,  h. 141. 
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al-Qurân (studi tafsir fî Zhilâl al-Qurân)  bisa tergambar dan terjawab 

sebagaimana mestinya. 

H. Tinjauan Pustaka 

Di era saat ini, tentu saja karya ilmiah atau penelitian bukanlah hal baru, 

walaupun ada judul penelitian baru, mau tidak mau harus diakui bahwa penelitian 

ilmiah bukanlah hal baru, tetapi kemudian tidak membuat kita berhenti dan tidak 

mau menulis karya baru , karena walaupun masih akan ada sisi yang berbeda, 

seperti dengan judul skripsi ini yang berjudul “Orang Yang Paling Merugi 

Perspektif  al-Qurân  Studi  Tafsir fî Zhilâl al-Qurân” Kajian ini bukanlah hal 

yang baru, namun pada penelitian sebelumnya telah ada, yaitu:  

1. Orang-orang merugi dalam  al-Qurân (studi tafsir tematik)” skripsi yang 

ditulis oleh Busyro al-karim Tahun 2017 progam studi Ilmu  al-Qurân dan 

Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang akan 

peneliti tulis, yaitu sama-sama membahas orang yang merugi. Adapun 

yang menjadi pembeda yaitu, pada skripsi yang ditulis oleh Busyro al-

Karim hanya mengklasifikasikan ayat-ayat tentang orang yang merugi 

kemudian memberikan penjelasan menggunakan tafsir tematik. Namun 

yang menjadi pembeda pada skripsi yang peneliti tulis adalah dalam 

menafsirkan ayat-ayat orang yang paling merugi peneliti hanya 

menggunakan satu tafsir saja, sehingganya nanti akan ditemukan makna 

yang lebih konsisten tanpa adanya silang pendapat. 
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2. Konsep untung dan rugi dalam tafsir  al-Qurân (studi penafsiran sayyid 

qutb terhadap tema falah dan khusr) skripsi yang ditulis oleh Said Dedi 

Rahman tahun 2010 progam studi Ilmu  al-Qurân dan Tafsir Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  Skripsi 

ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti, yaitu 

sama-sama membahas tentang rugi, yang menjadi pembeda adalah pada 

skripsi yang ditulis oleh Said Dedi Rahman membahas makna falah dan 

khusr, sementara skripsi yang akan penulis teliti adalah lebih 

memfokuskan pada pembahasan makna akhsar (paling merugi) bukan 

falah (beruntung) dan khusr (rugi). 

     

  

 


