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ABSTRAK
NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA
DALAM KISAH NABI YUSUF A.S

Oleh:
YESI YUSITA ANGGRAINI PUTRI
1311010294
Latar belakang penelitian, adanya arus globalisasi yang ditandai dengan
kehidupan yang serba teknikal dan profesional, diramalkan banyak orang yang
mengabaikan dimensi moral dan agama dalam kehidupan. Masyarakat akan bertumpu
pada sendi-sendi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang seharusnya diimbangi dengan
moral dan religi, agar tidak melunturkan kerendahan hati manusia. Setiap muncul
problem dalam kehidupan bermasyarakat, obat penyembuhnya diharapkan dari
pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pendidikan karakter untuk
menumbuh kembangkan sikap manusia agar menjadi lebih sempurna secara moral
dan menjadikan manusia berakhlak. Untuk itu hal yang dapat dilakukan dalam
Pendidikan Karakter adalah pengkajian nilai-nilai pendidikan karakter. Salah satu
metode yang kreatif dan mudah diterima oleh masyarakat yaitu metode bercerita.
Suatu keteladanan mempunyai posisi yang tanpa disadari mampu mempengaruhi jiwa
seseorang. Apalagi kisah tersebut terkandung dalam al-Qur’an, seperti Kisah Nabi
Yusuf. Dalam surat tersebut diungkapkan mengenai nilai-nilai karakter yang dimiliki
oleh Yusuf dan beberapa di dalamnya, seperti saudara-saudara Yusuf, sang raja, istri
al-aziz, dan lainnya.
Penelitian ini dilihat dari jenisnya merupakan penelitian kepustakaan
(Library Research). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan filosofis
(pemecahan masalah diselidiki secara rasional melalui penalaran yang terarah) dan
pedagogis (mencoba menjelaskan lebih rinci konsep yang ada dengan menggunakan
teori pendidikan, yakni menganalisa lebih dalam nilai-nilai pendidikan karakter kisah
Nabi Yusuf dalam Surat Yusuf). Sedangkan dalam metode pengumpulan data adalah
dengan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode analisis isi (Content Analysis). Dalam hal ini penulis mengungkapkan tentang
nilai-nilai pendidikan karakter kisah Nabi Yusuf dalam Surat Yusuf, serta
relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Nasional.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Kisah Nabi Yusuf dalam
Surat Yusuf terkandung nilai-nilai pendidikan karakter yang relevan dengan tujuan
Pendidikan Nasional. Nilai-nilai pendidikan karakter tersebut adalah nilai Relejius,
Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokrasi, Rasa Ingin
Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi,
Bersahabat/Komunikatif, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli
Sosial, Tanggung Jawab. Beberapa nilai tersebut relevan dengan tujuan pendidikan
nasional, yaitu Takwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa,yaitu Religius ,
berakhlak mulia , jujur, mandiri dan bertanggung jawab.
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MOTTO

ُ ﻛَﺮَمُ اﻟﺮَﺟُﻞِ دِﯾْﻨُﮫُ وَ ﻣُﺮُ ْوءَﺗُﮫُ ﻋَﻘْﻠُﮫُ وَ ﺣَﺴْ ُﺒﮫُ ﺧُﻠْ ُﻘﮫ: ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺿﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
Artinya:
Rosulullah SAW bersabda: Kemuliaan seseorang adalah agamanya,
Harga dirinya (kehormatannya) adalah akalnya, Sedangkan ketinggian
kedudukannya adalah akhlaknya. (HR. Ahmad dan Hakim)1

1

Muhammad Faiz Almath, 1100 Hadits Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad, (Jakarta: Gema
Insani Press, 1991) hal. 60
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Judul dalam penelitian ini merupakan sebuah istilah yang membutuhkan
kejelasan konseptual maupun operasional. Hal ini dimaksudkan agar rangkaian kata
yang menjadi kalimat judul di atas dapat dipahami pada tataran konsep masingmasing kata dan keseluruhannya pada level konseptual dan operasional.1 Dengan
begitu langkah tersebut secara otomatis akan membatasi cakupan objek kajian (ruang
lingkup) dalam penelitian ini.
Untuk keperluan itu, kerangka teori di sini berisi pengertian, deskripsi teori,
konsep dan metode yang terkait dengan judul penelitian, dan sekaligus berfungsi
untuk menganalisis rumusan masalah dari penelitian ini.
1.

Nilai-nilai
Nilai merupakan suatu konsep keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang

dipandang berharga olehnya dan mengarahkan tingkah laku seseorang dalam
kehidupannya sehari-hari sebagai makhluk yang bermasyarakat.
2.

Pendidikan
Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik

terhadap perkembangan jasmani maupun rohani si terdidik menuju terbentuknya
kepribadian yang utama.2
1

Penegasan masalah penelitian harusnya tidak berhenti pada definisi konseptual, tetapi juga
harus menyertakan penjelasan operasionalnya, yaitu rumusan yang tidak terlampau abstrak sehingga
sudah digambarkan indikator-indikator tertentu yang bisa diukur secara empirik. Lihat, Tatang M.
Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1986) hal. 41-45.
2
Marimba dalam Ahmad Tafsir, Metodelogi Pengajaran Agama Islam (Bandung :
PT.Remaja Rosdakarya,1999) hal. 6
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3.

Karakter
Secara bahasa, karakter berasal dari bahasa Yunani, charassein, yang artinya

mengukir. Pada umumnya para pakar mengartikan karakter sebagai watak,
kepribadian, sifat,

jati diri, sikap, akhlak dan perilaku.Hal ini mengindikasikan

bahwa manusia memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu baik dan buruk.Bisa dikatakan
pula bahwa karakter merupakan sifat yang melekat pada seseorang, seperti pemarah,
sabar, ceria, pemaaf, dan lain sebagainya.
4.

Bangsa
Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, bangsa menurut hukumadalah

rakyat atau orang-orang yang berada di dalam suatu masyarakathukum yang
terorganisir. Kelompok orang-orang satu bangsa ini padaumumnya menempati bagian
atau wilayah tertentu, berbicara dalambahasa yang sama (meskipun dalam bahasabahasa daerah), memiliki sejarah, kebiasaan, dan kebudayaan yang sama, serta
terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat.
5.

Kisah
Menurut segi bahasa, kata kisah berasal dari kata bahasa Arab “Qissash”,

bentuk jama’nya “Qishash” atau “Qashash” yang berarti kisah atau berita.
Kisah merupakan suatu media untuk mengungkapkan kehidupan atau salah
satu program tertentu dari kehidupan yang mencakup satu peristiwa atau beberapa
peristiwa, yang mana peristiwa tersebut disusun secara runtut, serta harus ada
permulaan dan akhirnya.

3

6.

Nabi Yusuf as
Surat Yusuf adalah salah satu surat dalam Al-Quran.Surat Yusuf ini masuk

kelompok surat Makiyyah, kecuali ayat ke 1, 2, 3 dan 7. Surat ini terdiri dari 111
yang diturunkan di Mekkah sebelum Hijrah.
Berdasarkan pada uraian diatas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan
judul Skripi ini adalah suatu proses pendidikan yang menembangkan nilai-nilai
karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai karakter
sebagai karakter dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang relejius,
nasioanalis, produktif dan kreatif yang mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf
didalam kisah-kisahnya yang ada di dalam Al-Quran.
B. Alasan Memilih Judul
Alasan memilih judul seperti yang tertera di atas adalah sebagai berikut:
1. Penulis merasa prihatin akan kemerosotan ahklak, karakter dan moral yang
nampak pada masyarakat kini di mana banyak sekali terjadinya kasus-kasus
kriminal yang mencerminkan buruknya akhlak, karakter dan moral
masyarakat sehingga dapat merugikan semua pihak, dan penulis memilih
kisah Nabi Yusuf dikarekan beliau memiliki kepribadian dan karakter mulia
yang dapat dicontoh oleh semua generasi sekarang.
2. Karena masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini sesuai dengan
relevansinya pendidikan yang penulis tekuni di Fakultas Tarbiyah ke Guruan
Jurusan Pendidikan Agama Islam.
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C. Latar Belakang Masalah
Pendidikan dapat di artikan sebagai proses pendewasaan anak bagi jasmani
maupun rohani. Menurut ibnu khaldun, pendidikan adalah mentranformasikan nilainilai pengalaman untuk berhusaha mempertahankan eksitensi manusia dalam
berbagai bentuk kebudayaan serta zaman yang terus berkembang.3
Pendidikan karakter merupakan suatu kinerja dari sebuah sistem pembinaan
dan pembentukan untuk menciptakan sosok pribadi pemimpin yang akan membawa
masyarakat pada suatu kebaikan dan keadilan, yang didalamnya ditanamkan nilainilai karakter guna membentuk insan kamil.
Oleh karena itu diperlukan adanya pendampingan dan pengarahan dari
pendidik baik dalam lembaga pendidikan formal maupun di keluarga agar anak
tersebut dapat menjadi orang-orang yang bermoral (berakhlak yang baik) selalu
bertakwa kepada Tuhannya.
Dalam menjalankan perannya tersebut manusia memerlukan dasar pegangan
untuk melanjutkan kehidupannya yakni agama. salah satu misi utama agama islam
adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana hadits:

 اﻧﻤﺎ ﺑﻌﺸﺖ ﻻ ﻟﺘﻢ:  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺿﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ: ﻋﻦ اﻧﺲ رﺿﻰ ا ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺎل
( ﻣﻜﺎ رم اﻻﺧﻼق ) رواه اﺑﻦ ﺷﺎﻋﺪ

3

Marsudin Siregar, Pendidikan Agama Islam (Yogjakatra: pustaka pelajar,1999) hal.16
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Artinya: Dari Anas r.a berkata: Rosulullah SAW bersabda:sesungguhnya aku diutus
hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.(HR. Ibnu syaid).4
Setiap kegiatan yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang sudah
pasti mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai, termasuk juga dalam kegiatan
pendidikan. Tujuan merupakan landasan berpijak sebagai sumber arah suatu kegiatan,
sehingga dapat mencapai suatu hasil yang optimal.
Pendidikan adalah gerbang menuju perubahan, agar terlepas dari belenggu
kebodohan.Sehingga bisa mencapai manusia yang merdeka. Seperti dalam cita-cita
kemerdekaan bangsa Indonesia.5 Cita-cita yang melandasi kehidupan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti ditegaskan dalam Undang-undang
Dasar 1945, adalah merdeka dari kemiskinan dan kebodohan, sehingga bisa menjadi
bangsa yang mandiri dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya.
Namun ironisnya, dalam masalah pendidikan Indonesia belumlah mendapatkan
kemerdekaan.
Memasuki kehidupan modern dan arus globalisasi sekarang dan masa
mendatang, yang ditandai dengan kehidupan yang serba teknikal dan profesional,
diramalkan banyak orang yang mengabaikan dimensi moral dan agama dalam
kehidupan individu maupun sosial. H. A. R. Tilar mengatakan bahwa masyarakat
memandang akan bertumpu pada sendi-sendi ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK). Apabila tidak pandai-pandai memanfaatkannya, bisa saja ilmu pengetahuan
4

Imam al-ghazali, ihya’ ulumuddin. terjemahan Muhammad Zuhri, (CV. Asyifa, Semarang.
2003) hal.94
5
Dalam Preambule UUD 1945, juga di antaranya mengamanatkan kepada Pemerintah
Negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lihat
dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, (Yogyakarta: Media Wacana Pers) hal. 7
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dan teknologi akan mengganti keyakinan umat manusia menjadi ber-Tuhan IPTEK
yang diarahkan pada hedonisme dan matrialisme. Kemampuan IPTEK harus
diimbangi dengan moral dan religi, karena kemajuan IPTEK saja dapat melunturkan
kerendahan hati manusia dan menyuburkan keangkuhan dan keserakahan manusia
akan kekuasaan yang tanpa batas.6
Berbagai bentuk kerusakan masyarakat antara lain dalam bentuk kekerasan
yang muncul pada fase transisi dari rezim orde baru ke orde reformasi, tidak dapat
dilepaskan dari “Proses pembusukan” yang terjadi selama orde baru. Sebagai
lazimnya pada zaman modern, setiap muncul problem dalam kehidupan
bermasyarakat, obat penyembuhnya diharapkan dari pendidikan. Sudah diyakini
bahwa hanya dengan pendidikan penyakit yang diderita masyarakat dapat
disembuhkan. Baik berupa pendidikan formal, non-formal maupun informal.7
Hakekat pendidikan karakter dalam Islam menurut Miqdad Yaljam adalah
menumbuh kembangkan sikap manusia agar menjadi lebih sempurna secara moral,
sehingga kehidupannya selalu terbuka bagi kebaikan dan tertutup dari segala macam
keburukan dan menjadikanmanusia berakhlak.8 Hal ini karena manusia dibekali akal
pikiran yang berguna untuk membedakan antara yang hak dan batil.9
Pandangan simplistik menganggap, bahwa kemerosotan akhlak, karakter,
moral dan etika peserta didik disebabkan gagalnya pendidikan agama di sekolah.
6

Muhammad Tholchah Hasan, Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman,
(Jakarta: Lantabaro Press, 2005) hal. 43-43.
7
Zamroni, Pendidikan Untuk Demokrasi, (Yogyakarta: BIGRAF Publising, 2001) hal. 8.
8
Miqdad Yaljam, Kecerdasan Moral, terj. Tulus Mustofa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004) hal. 24.
9
Anshori al Mansur, Cara Mendekatkan Diri Kepada Allah, (Jakarta: Grafindo Persada,
2000) hal. 165
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Harus diakui dalam batas tertentu, pendidikan agama memiliki kelemahan-kelemahan
tertentu, mulai dari jumlah jam yang sangat minim, materi pendidikan yang terlalu
banyak teoritis, sampai kepada pendekatan pendidikan agama yang cenderung
bertumpu pada aspek kognisi daripada afeksi dan psiko-motorik peserta didik.
Berhadapan dengan berbagai kendala dan masalah-masalah seperti ini, pendidikan
agama tidak atau kurang fungsional dalam membentuk akhlak, moral dan bahkan
kepribadian peserta didik.10
Titik tekan “moral” adalah aturan-aturan normatif yang perlu ditanamkan dan
dilestarikan secara sengaja, baik oleh keluarga (Bapak, Ibu, Nenek, Kakek, dan lain
sebagainya), lembaga-lembaga pendidikan (Sekolah, pesantren, seminar, universitas,
akademik, dan lain sebagainya), maupun lembaga-lembaga pengajian (majlis taklim,
pengajian RT, dan lain sebagainya). Dengan begitu moral adalah suatu aturan atau
tata cara hidup yang bersifat normatif yang sudah ikut serta bersama kita seiring
dengan umur yang kita jalani.11
Persoalan yang muncul di masyarakat seperti korupsi, kekerasan, kejahatan
seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif,
kehidupan politik yang tidak produktif, dan sebagainya menjadi topik pembahasan
hangat di media massa, seminar dan di berbagai kesempatan. Berbagai alternatif

10

Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: Kompas Media
Nusantara, 2002) hal. 178-179.
11
M. Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era Post-Modernisme, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004) hal. 167.
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penyelesaian diajukan seperti peraturan, undang-undang, peningkatan upaya
pelaksanaan dan penerapan hukum yang lebih kuat12.
Pada kalangan pelajar dan mahasiswa dekadensi moral ini tidak kalah
memprihatinkan. Perilaku menabrak etika, moral dan hukum dan yang ringan sampai
yang berat masih kerap di perlihatkan oleh pelajar dan mahasiswa. Kebiasaan
‘mencontek’ pada saat ulangan atau ujian masih dilakukan. Keinginan lulus dengan
cara mudah dan tanpa kerja keras pada saat ujian nasional menyebabkan mereka
berusaha mencani jawaban dengan cara tidak beretika. Mereka mencari ‘bocoran
jawaban’ dan berbagai sumber yang tidak jelas. Apalagi jika keinginan lulus dengan
mudah ini bersifat institusional karena direkayasa atau dikondisikan oleh pimpinan
sekolah dan guru secara sistemik. Plagiarisme atau penjiplakan karya ilmiah di
kalangan mahasiswa juga masih bersifat massif. Bahkan ada yang dilakukan oleh
mahasiswa program doctor dan calon/ guru besar.13 Semuanya ini menunjukkan
kerapuhan karakter di kalangan pelajar dan mahasiswa.
Alternatif yang banyak di kemukakan untuk mengurangi, masalah karakter
bangsa yang dibicarakan itu adalah pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai
12

Direktorat Ketenagaan, Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasioanal,
Kerangka Acuan Pendidikan Karakter Tahun Anggaran 2010, (http., t.p., 2010), hal. 2
13
Tiga dosen terduga plagiarisme dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mendapat
sanksi berupa penurunan pangkat dan jabatan.Sanksi ini sesuai rapat senat akademik UPI yang digelar.
Ketua Senat akademik UPI, Syihabudin, mengatakan sanksi diberikan kepada ketiga doktor sesuai
dengan peraturan pemerintah No.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, Permendiknas No 17 tahun
2010 tentang pencegahan plagiat di perguruan tinggi, dan keputusan senat akademik
No.001/senat.akd./UPI-SK/V/2008 tentang kode etik dosen UPI. Sindonews.com, dalam http://www.
sindonews.com/read/2012/03/03
Universitas Lampung (UNILA) memecat calon guru besar FKIP berinisial BS yang diduga
melakukan plagiat karya ilmiah. Keputusan itu diambil setelah tim verifikasi berhasil membuktikan
pelanggaran kode etik dosen tersebut. http://news.detik.com/read/2012/04/17
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alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan membangun generasi baru bangsa
yang lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan
dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang
dapat memperkecil dan mengurang penyebab berbagai masalah karakter bangsa.14
Mencermati fenomena aktual yang ada di masyarakat dapat diperoleh
kesimpulan sementara bahwa sebagaimana hegemoni media secara umum, hegemoni
televisi terasa lebih memunculkan dampak negatif bagi kultur masyarakat. Tidak
dipungkiri adanya dampak

positif dalam hal ini, meski terasa belum seimbang

dengan “pengorbanan” yang ada.
Televisi yang sarat muatan hedonistis menebarkan jalan untuk menjaring
pemirsa dengan berbagai tayangan yang seronok penuh janji kenikmatan, keasyikan,
dan kesenangan semata. Belum lagi tayangan film laga yang serba darah, atau iklan
yang mengeksploitasi aurat. Adanya sekat-sekat kultur dipandang tidak relevan di
era globalisasi kini, sehingga sensor dipandang sebagai sesuatu yang aneh dan tidak
diperlukan lagi. Menghadapi fenomena seperti ini hanya satu tumpuan yang
diharapankan, yakni pendarah dagingan akhlak melalui keluarga, Sekolah dan
masyarakat.
Tidak hanya tayangan TV saja yang mampu menggoyangkan karakter atau
moral masyarakat saat ini. Kemunculan mall-mall, banyaknya hiburan malam,
beredarnya minuman-minuman keras dan obat-obat terlarang, munculnya amukan
14

Tim, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah,
Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Kurikulum Tahun
2010.
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massa, serta beredarnya situs-situs porno, menjadikan gerakan bina moral serentak
untuk menanamkan akhlakul karimah serasa tidak dapat ditunda lagi.
Akhlak manusia yang ideal dapat dicapai dengan usaha pendidikan dan
pembinaan yang sungguh-sungguh, tidak ada manusia yang mencapai keseimbangan
yang sempurna kecuali apabila ia mendapatkan pendidikan dan pembinaan
karakternya secara baik. Sebagaimana menurut Syafi’i Ma’arif, dalam pengantar
buku Kuliah Akhlak karya Yunahar Ilyas; Dalam keseluruhan ajaran Islam, Karakter
menempati kedudukan yang istimewa dan sangat penting. Di dalam al-Quran saja
ditemui lebih kurang 1500 ayat berbicara tentang akhlak, yakni dua setengah kali
lebih banyak daripada ayat-ayat tentang hukum, baik yang teoritis maupun yang
praktis. Belum terhitung lagi hadist-hadist Nabi, baik perkataan maupun perbuatan,
yang memberikan pedoman akhlak yang mulia dalam seluruh aspek kehidupan.15
Seperti firman Allah Swt dalam (Q,S Al- Ahzab :21)

               
 
Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.
(Q,S Al- Ahzab :21)16
Melihat fenomena sekarang ini, sebagian manusia mengabaikan apa saja yang
sudah ada dalam tuntutan agama dan syari’at Islam. Manusia selalu lupa akan
hakikatnya sebagai khalifah fil ardl, yang seharusnya menyadari akan tugasnya, yakni
15

Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: Penerbit LPPI, 2007) hal. vvi
Al-Quran dan Terjemahnya

16
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menjaga dan melestarikan alam semesta. Namun sering kali manusia tidak menjaga
akhlaknya sehingga ia tidak lagi ingat fitrahnya sebagai pemimpin, baik bagi dirinya
sendiri maupun bagi orang lain. Dengan demikian perlu adanya pendidikan, sehingga
menyadari bahwa ada tugas yang seharusnya diemban, yakni dalam hal kewajibannya
sebagai hamba Allah dan tanggung jawabnya sebagai khalifah di muka bumi ini.
Untuk mencapai tujuan pendidikan Islam tersebut, sebagian dari operasional
pendidikan membutuhkan adanya materi, metode atau strategi pendidikan, dan juga
media pendidikan. Berbagai cara dapat ditempuh agar materi pendidikan dapat
diinternalisasikan dalam pribadi seseorang dengan lebih mudah, efektif, dan efisien.
Cara yang kreatif dan mudah diterima oleh masyarakat, salah satunya melalui metode
bercerita kisah teladan para Nabiyullah. Karena suatu keteladanan mempunyai posisi
yang tanpa disadari mampu mempengaruhi jiwa seseorang. Kisah teladan yang di
maksudkan dalam penelitian ini adalah sebuah kisah dalam Al-Quran Surat Yusuf.
Kisah yang akan penulis kaji termasuk salah satu kisah yang sangat
mengagumkan, yang dijelaskan oleh Allah secara keseluruhan (lengkap). Allah
menjelaskannya tersendiri dalam satu surat yang panjang dengan penjelasan yang
rinci dan gamblang, yang dapat dibaca dari tafsiran. Di dalamnya Allah SWT
menjelaskan kisah Nabi Yusuf dari awal hingga akhir berikut jumlah perubahan dan
peristiwa yang terjadi yang menyertainya. Dalam surat tersebut diungkapkan
mengenai pendidikan karakter yang dimiliki Yusuf dan saudara-saudaranya. Di
antaranya, yang dimiliki Yusuf adalah sabar, rendah hati, taat, cerdas, bekerja keras,
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dan lain sebagainya.Sedangkan yang dimiliki saudara-saudara Yusuf adalah hasud,
iri, dusta, sombong, dan lain sebagainya.
Merujuk kembali kepada kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, terdapat
beberapa aspek ekstern yang berperan dalam perjalanan kenabiannya, antara lain
adalah keberadaan saudara-saudaranya yang kebanyakan bersifat hasud terhadap
Yusuf. Dalam perjalanan ceritanya, banyak perilaku buruk yang dilakukan saudarasaudara Yusuf terhadapnya. Padahal Yusuf dan saudara-saudaranya adalah samasama anak Yaqub, seorang nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan risalah
kepada umat manusia. Fenomena tersebut menimbulkan kekaguman tersendiri. Jika
Yusuf tidak memiliki karakter yang kuat serta sifat-sifat yang terpuji, kemungkinan
besar sangat sulit untuk bisa menghadapi saudara-saudaranya itu. Atau mungkin ini
memang merupakan keniscayaan yang harus dilalui Yusuf dalam perjalanan
kenabiannya. Penelitian ini mencoba membahas lebih jauh tentang nilai-nilai karakter
apa saja yang dimiliki Yusuf dalam kisah cerita itu. Berdasarkan hal-hal di atas
peneliti tertarik untuk meneliti apa saja “ Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam
Kisah Nabi Yusuf as”
D. Identifikasi Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah disampaikan, penulis mencoba
menetapkan masalah. Permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Globalisasi telah membawa dampak yang luas di seluruh kehidupan manusia
yang menyebabkan dampak negatifnya lebih dominan yaitu terjadi dekadensi
moral dan hilangnya karakter bangsa.
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2. Tidak adanya harmoni dan di sorientasi dalam keluarga sehingga
menyebabkan banyak anak tidak memiliki kebajikan dan inner beauty dalam
karakternya, namun mengalami kepribadian terbelah (split personality). Hal
ini juga berdampak terhadap banyaknya anak yang tidak patuh kepada orang
tua.
3. Tidak terlaksananya dengan baik tugas dan wewenang manusia sebagai
khalifatullah fi al-ardh. Dikarenakan manusia melakukan pengrusakan dan
pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan. Pelanggaran tersebut
merupakan indikasi manusia sebagai makhluk yang tidak bersyukur atau
makhluk yang kufur nikmat terhadap status kekhalifahan yang dipercayakan
kepada manusia.
4. Tidak adanya keseimbangan pendidikan rohani dan jasmani, bahkan justru
pendidikan keimanan, ketakwaan, dan akhlak karimah belum dilaksanakan
dan diimplementasikan dengan optimal. Sehingga berdampak terhadap
nihilnya manusia dari mengenal Tuhan yang merupakan sumber tertinggi
dalam berakhlak dan berbudaya karakter yang baik.
E. Rumusan Masalah
Rumusan Masalah merupakan “formulasi dari problem (masalah) yang di
susun atas dasar hasil study literature atau prasurvey yang di lakukan sebelum
mengadakan penelitian sesungguhnya di lapangan/perpustakaan.17

17

Basri,Metodelogi Pendidikan Sejarah,(Restu Agung,Jakarta,2001) hal.109

14

Sebagaimana

yang di kemukan oleh prasetya Irawan Bahwa, ”Masalah

adalah kebenaran yang akan dicari, di jelaskan dan di teliti oleh seseorang peneliti
melalui penelitiannya. Dalam hal ini, kebenaran yang diteliti adalah kebenaran
ilmiah.18
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahannya dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Apa saja Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Bangsa yang ada di dalam Kisah
Nabi Yusuf A.s?
2. Bagaimana Relevansi Nilai- Nilai Pendidikan Karakter Bangsa Dalam Kisah
Nabi Yusuf A.s Terhadap Pendidikan Nasioanal?
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan dan
kegunaanan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian.
Adapun tujuan dari di adakannya penelitian ini adalah:
a.

Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan budaya karakter bangsa
dalam kisah nabi Yusuf as.

b.

Untuk mengetahui relevansi nilai-nilai pendidikan budaya karakter
bangsa dalam kisah nabi yusuf terhadap pendidikan nasional.

2. Kegunaan Penelitian.
18

Prasetya Irawan,Logika Prosedur Penelitian, (STIA-LAN Press, Jakarta, 1999) hal.27
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Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
a.

Secara Teoritis Akademik.
Memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan tentang kisah

Nabi Yusuf dan nilai-nilai pendidikan budaya karakter bangsa dalam
kisah Nabi Yusuf As, serta bagaimana Relevansinya terhadap Pendidikan
Nasional.
b.

Secara Praktis.
1) Bagi Mahasiswa, di harapkan dapat di jadikan sebagai tambahan
pengetahuan dalam khasanah keilmuan dan budaya intelektual.
2) Bagi Pendidik, bisa dijadikan sebagai pedoman dan acuan sebagai
bekal menjalankan tugas, yakni proses penanaman nilai dalam diri
peserta didik, sehingga mencapai hakikat tujuan pendidikan.
3) Bagi masyarakat pemerhati pendidikan, memberikan informasi
dan wawasan tentang nilai-nilai pendidikan karakter sebagai acuan
dan bahan kajian dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan
karakter di lingkungan tempat tinggalnya.

c. Secara Umum
Bagi penelitian sebagai suatu bahan yang dapat di lakukan peneliti
lain kaitannya untuk menambah wawasannya dan mendorong untuk
menambah wawasan dan mendorong untuk penelian lebih lanjut guna
meningkatkan kualitas pendidikan.
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G. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian
kepustakaan (library research), dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara
lengkap dan menentukan tindakan yang akan diambil dalam kegiatan ilmiah. Uraian
yang digunakan bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan mengumpulkan data-data
yang ada, menafsirkan, dan mengadakan analisa yang interpretative. Penelitian
kepustakaan adalah jenis penelitian yang berusaha menghimpun data penelitian dari
khasanah literatur dan menjadikan “Dunia Teks” sebagai bahan utama analisisnya.
Jadi data yang diolah dan digali berasal dari Al-Quran, buku, jurnal, surat kabar,
majalah, dan beberapa tulisan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis dan
pedagogis. Dengan filosofis ini, pemecahan masalah diselidiki secara rasional melalui
penalaran yang terarah. Hal ini karena penelitian ini berbentuk penelitian literatur
dengan corak analisis tekstual yang berorientasi pada upaya memformulasikan ide
pemikiran melalui langkah-langkah penafsiran terhadap teks.
Sedangkan maksud dari pendekatan pedagogis di sini yaitu mencoba
menjelaskan lebih rinci konsep yang ada dengan menggunakan teori pendidikan,
yakni menganalisa lebih dalam nilai-nilai pendidikan karakter bangsa dalam kisah
Yusuf dan relevansinya terhadap pendidikan nasional.
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3.

Sumber Data
Dalam penelitian kali ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang
digunakan sebagai sumber rujukan utama, yakni; Al- Quran dan Terjemahnya, AlQuran dan Terjemahnya oleh Depag RI, Buku Ibnu Katsir, kisah para Nabi:Sejarah
lengkap perjalanan hidup para Nabi, sejak Adam A.s hingga Isa A.s (Jakarta,Qisthi
Press:2015), M. Quraish Shihab,Tafsir Al mishbah,volume 6 (Jakarta,Lentera Hati
:2002)
Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber informasi yang secara tidak
langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada
padanya. Adapun data sekundernya berupa buku-buku yang terkait, antara lain:
Muhajir, Sejarah 25 Nabi dan Rosul (Jakarta, Alayidrus: 2015),

serta Undang-

Undang SISDIKNAS, dan Kementrian, Badan Penelitian dan Pusat Kurikulum dan
buku buku yang bersangkutan lainnya.
4. Metode Pengumpulan Data
Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang bersifat study
pustaka, oleh karena itu penulis menggunakan teknis dokumentasi, yaitu metode
pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang
berupa Al-Quran dan Terjemahnya,catatan, artikel, buku, majalah, agenda, surat
kabar, karya ilmiyah dan lain-lain.19

19

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek, Edisi Revisi,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal. 231.
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Dalam penelitian ini memuat keterangan dan analisis mengenai nilai-nilai
Pendidikan

Karakter Bangsa dalam kisah Nabi Yusuf A.s. Penulis semaksimal

mungkin menggunakan referensi yang sesuai dengan tema, baik yang dari Al-Qaran
dan Terjemahnya, catatan, artikel, kitab-kitab tafsir, buku-buku, agenda, surat kabar,
ataupun karya ilmiah yang lainnya.
5. Metode Analisis Data
Dalam menganalisis data, menggunakan “Contens analisis”yaitu suatu teknik
penyelidikan yang berusaha untuk menguraikan secara objektif, sistematik dan
kuantatif isi yang termanifestasikan dalam suatu komunikasi.20 Juga menggunakan
metode maudhu’i tahlili
Metode maudhu’i, yakni penulis akan membahas ayat-ayat Al-Quran yang
sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan.
Metode tahlili berarti menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan meneliti
aspeknya dan menyingkap seluruh maksudnya, mulai dari uraian makna kosakata,
makna kalimat, maksud setiap ungkapan dengan bantuan asbab an nuzul, riwayatriwayat yang berasal dari nabi, sahabat dan tabi’in.21
Analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis),22 yaitu
analisis atas nilai-nilai karakter yang sudah ditetapkan pada ayat tersebut. Data yang
telah dianalisis, selanjutnya disusun menjadi kesimpulan penelitian yang dianggap

20

Hasan Sadily, Ensiklopedia (Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hoeve,1980) hal .207
Rosihon Anwar, Ilmu Tafsir,(Bandung : CV. Pustaka Setia, 2005) hal.25
22
Klauskrippendoff, Content Analisis:Introductions To Its Theory And Methology,terjemah
Faridwajidi, Analisis Isi: PengantarTeori Dan Metodologi, (Jakarta, Rajawali Press, 1993) hal. 69
21

19

sebagai jawaban Al-Quran terhadap masalah yang dibahas dengan menggunakan
metode berfikir indikasi. Lebih sederhananya Noeng Muhadjir mengatakan bahwa
content analysis adalah suatu cara analisis ilmiah tentang pesan suatu komunikasi
yang

mencakup

klarifikasi

tanda-tanda

yang

dipakai

dalam

komunikasi,

menggunakan kriteria sebagai dasar klarifikasi dan menggunakan teknis tertentu
sebagai pembuat prediksi.23
Metode indikasi yaitu suatu cara yang menuntun seseorang untuk hal-hal
yang bersifat khusus menuju konklusi yang bersifat umum. berfikir indukatif, artinya
berfikir

berangkat

dari

fakta

atau

peristiwa

yang

bersifat

khusus

dan

kongkrit,kemudian ditarik pada generalisme yang bersifata umum.
Metode indukasi di gunakan untuk generalisasi kisah Nabi Yusuf As. yang
memuat nilai-nilai pendidikan karakter bangsa idenfikasi nilai-nilai pendidikan
karaker ini di dasarkan atas prinsip induksi yang dibangun berdasarkan primes yang
sudah diasumsikan kebenarannya. Premis ini menegaskan bahwa setiap Al-Quran
bernilaikan pendidikan yang mana nilai pendidikan karakter termasuk dari pada
bagiannya.

23

68.

Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000) hal.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian Nilai-nilai Pendidikan Karakter Bangsa
1. Pengertian Nilai
Value berasal dari bahasa Latin “Velere” secara harfiah berarti baik atau buruk
yang kemudian artinya diperluas menjadi segala sesuatu yang disenangi, diinginkan,
dicita-citakan, dan disepakati. Nilai berada dalam hati nurani dan pikiran sebagai
suatu keyakinan atau kepercayaan. Nilai harus dibina terus menerus karena nilai
merupakan aspek masalah kewajiban yang timbul tenggelam atau pasang surut.1
Pada dasarnya, nilai adalah sesuatu yang menurut sikap suatu kelompok orang
dianggap memiliki harga bagi mereka.2 Nilai merupakan konsep yang abstrak di
dalam diri manusia atas masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap baik, benar,
salah, dan buruk. Nilai mengarah pada perilaku dan kepuasan dalam kehidupan
sehari-hari.3
Nilai dikaitkan dengan konsep, sikap dan keyakinan, yang memandang
berharga terhadap agama dan ilahiyah, yang meliputi nilai imaniyah, ubudiyah dan
muamalah. Nilai imaniyah merupakan sikap dan keyakinan yang memandang
berharga mengenai adanya Tuhan dan segenap atribut-Nya, juga mengenai hal-hal
ghaib yang termasuk ke dalam kerangka rukun iman. Nilai ubudiyah, yakni konsep,
1

Purwa Hadiwardoyo, Moral dan Masalahnya,(Yogyakarta: kanisius,1988) hal. 14.
Muhammad Zein, Pendidikan Islam Tinjauan Filosofis, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga,
1987) hal. 67.
3
Hamid Darmadi, Dasar Konsep Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2007) hal. 50-51.
2
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sikap, dan keyakinan yang memandang berharga terhadap ibadah dalam rangka
pendekatan diri kepada Tuhan. Sedangkan nilai muamalah adalah konsep, sikap dan
keyakinan yang memandang berharga hubungan antara manusia dengan manusia dan
hubungan manusia dengan alam di bawah kerangka tuntutan Tuhan.4
Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil pengertian bahwa nilai
merupakan suatu konsep keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang dipandang
berharga olehnya dan mengarahkan tingkah laku seseorang dalam kehidupannya
sehari-hari sebagai makhluk yang bermasyarakat.
2.

Pendidikan Karakter Bangsa

a. Pengertian Pendidikan
Pendidikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai
proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan; proses, perbuatan,
cara mendidik.
Pada hakekatnya pendidikan adalah usaha transformasi untuk mempersiapkan
sebuah generasi, agar mampu hidup secara mandiri dan mampu melaksanakan tugastugas hidupnya dengan sebaik-baiknya. Transformasi tersebut mengandung nilai,
norma hidup dan kehidupan agar mencapai kesempurnaan hidup. Hal ini tersirat
dalam UU Sisdiknas yang berbunyi:

4

Kamrani Buseri, Nilai-nilai Ilahiyah Remaja Pelajar, Telaah Fenomenologis dan Strategi
Pendidikannya, (Yogyakarata: UII Press, 2004) hal. 15.
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“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memilik kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara”.5
b. Pengertian Karakter
Karakter adalah tabiat, watak, akhlak, atau kepribadian seseorang yang
terbentuk dari suatu penghayatan terhadap berbagai kebajikan yang diyakini dan
digunakan sebagai dasar cara pandang, berpikir dan bertindak. Kebajikan terdiri atas
sejumlah nilai, moral dan norma.6 Karakter adalah kualitas kekuatan mental atau
moral, budi pekerti atau akhlak seseorang yang merupakan kepribadian khusus
sebagai pendorong dan untuk membedakan dengan individu lain.7
Secara bahasa, karakter berasal dari bahasa Yunani, charassein, yang artinya
mengukir.8 Kegiatan mengukir memiliki kelebihan dibandingkan menulis, di mana
mengukir akan mampu memberikan bekas yang sulit dihilangkan, berbeda dengan
menggoreskan tinta di kertas atau kapas yang mudah luntur.

5

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab. 1 Pasal 1
Ayat 1, hal. 2
6
Said Hamid Hasan, dkk, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, (Jakarta:
Badan Penelitian dan Pengembangan, 2010) hal. 3
7
Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa, (Surakarta:
Yuma Pustaka, 2010) hal. 13
8
Abdullah Munir, Pendidikan Karakter Membangun Karakter Anak Sejak dari Rumah,
(Yogyakarta: Pedagogia, 2010) hal. 2
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Pada umumnya para pakar mengartikan karakter sebagai watak, kepribadian,
sifat, jati diri, sikap, akhlak dan perilaku.Hal ini mengindikasikan bahwa manusia
memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu baik dan buruk. Bisa dikatakan pula bahwa
karakter merupakan sifat yang melekat pada seseorang, seperti pemarah, sabar, ceria,
pemaaf, dan lain sebagainya.
Jadi Pendidikan karakter adalah suatu sistem penananaman nilai-nilai karakter
kepada warga sekolah meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan
tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter berpijak dari
karakter dasar manusia, yang bersumber dari nilai moral universal, (bersifat absolut)
yang bersumber dari agama yang juga disebut sebagai the golden rule. Pendidikan
karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai karakter
dasar tersebut.9
Melihat dari pengertian di atas, maka pendidikan karakter diartikan sebagai
usaha untuk mengembangkan niali-nilai karakter dalam diri peserta didik agar mereka
mempunyai bekal nilai dan karakter untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam
kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat, warga negara secara religius,
rasionalis, kreatif dan produktif.10Diperlukan adanya bimbingan, pendidikan, dan
arahan bagi anak dalam menggapai karakter sejati. Apabila dihadapkan pada
masyarakat Indonesia, maka karakter yang sesuai adalah karakter ketimurannya,
yakni tolong-menolong, bersahaja, rendah hati, sopan-santun, dan lain sebagainya.
9

Kemendiknas, Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama, (Jakarta:
2010), hal. 12
10
Furqon Hidayatullah, op,cit, hal.4
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Selanjutnya, menurut Thomas Lickona dalam Bambang dan Adang, pendidikan
karakter adalah pendidikan yang membentuk kepribadian budi pekerti, yang hasilnya
terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur,
bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras dan sebagainya.11
c. Pengertian Bangsa
Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, bangsa menurut hukumadalah
rakyat atau orang-orang yang berada di dalam suatu masyarakathukum yang
terorganisir. Kelompok orang-orang satu bangsa ini padaumumnya menempati bagian
atau wilayah tertentu, berbicara dalambahasa yang sama (meskipun dalam bahasabahasa daerah), memiliki sejarah, kebiasaan, dan kebudayaan yang sama, serta
terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat.
Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan
karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa hanya dapat
dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang. Pengembangan
karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak
melepaskan siswa dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa.
Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila; jadi pendidikan budaya dan
karakter bangsa haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain,
pendidikan karakter bangsa adalah usaha sadar untuk mengembangkan nilai-nilai
Pancasila pada diri siswa melalui pendidikan hati, otak, dan fisik.

11

Bambang Q-Anees dan Adang Hambali, Pendidikan Karakter Berbasis al-Quran,
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008) hal. 99.
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Berdasarkan pengertian pendidikan, karakter, dan bangsa yang telah
dikemukakan di atas maka pendidikan karakter bangsa dimaknai sebagai pendidikan
yang mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga
mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai
tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang
religius, nasionalis, produktif dan kreatif.
Atas dasar pemikiran itu, pengembangan pendidikan karakter sangat strategis
bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa mendatang.Pengembangan itu
harus dilakukan melalui perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai, dan metode
belajar serta pembelajaran yang efektif. Sesuai dengan sifat suatu nilai, pendidikan
karakter bangsa adalah usaha bersama sekolah. Oleh karenanya harusdilakukan
secara bersama oleh semua guru dan pemimpin sekolah melaluisemua mata pelajaran
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya sekolah.12
3.

Landasan Pedagogis Pendidikan Karakter Bangsa

Pendidikan adalah suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi siswa
secara optimal.Usaha sadar itu tidak boleh dilepaskan dari lingkungan peserta didik
berada, terutama dari lingkungan budayanya karena peserta didik hidup tidak
terpisahkan dalam lingkungannya dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah
budayanya. Pendidikan yang tidak dilandasi oleh prinsip itu akan menyebabkan
peserta didik tercerabut dari akar budayanya. Ketika hal ini terjadi, maka mereka
tidak akan mengenal budayanya dengan baik sehingga ia menjadi orang “asing”
12

Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum,op cit, hal. 4
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dalam

lingkungan

budayanya.

Selain

menjadi

orang

asing

yang

lebih

mengkhawatirkan adalah dia menjadi orang yang tidak menyukai budayanya.
Apabila peserta didik menjadi asing dari budaya terdekat maka dia tidak
mengenal dengan baik bangsa dan dia tidak mengenal dirinya sebagai anggota bangsa.
Dalam situasi demikian, dia sangat rentan terhadap pengaruh budaya luar dan bahkan
cenderung untuk menerima budaya luar tanpa proses pertimbangan. Kecenderungan itu
terjadi karena dia tidak memiliki norma dan nilai budaya nasionalnya yang dapat
digunakan sebagai dasar untuk melakukan pertimbangan.
Semakin kuat seseorang memiliki dasar pertimbangan semakin kuat pula
kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang baik. Dengan
demikian, peserta didik akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki wawasan,
cara berpikir, cara bertindak, dan cara menyelesaikan masalah sesuai dengan norma dan
nilai ciri ke-Indonesiaannya.13

Kemerosotan moral akhlak, etika dan menurunnya prestasi bangsa memberi
sinyalemen kuat bahwa bangsa ini sedang mengalami dilema, jika tidak dicarikan
solusi perbaikan akan menghadapi persoalan yang semakin komplek. Pendidikan
budaya dan karakter adalah salah satu tawaran solusi untuk meminimalisir
dangkalnya pemahaman terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.14
Pendidikan karakter bangsa dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau
kebajikan yang menjadi nilai dasar budaya dan karakter bangsa. Kebajikan yang menjadi

13

Ibid, hal. 5
(http://www.scribd.com/doc.htm :Pendidikan Karakter Bangsa dan Transdisiplinaritas).
diakses pada tgl 16 desember 2016 pukul 10:23
14
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atribut suatu karakter pada dasarnya adalah nilai. Oleh karena itu pendidikan budaya dan
karakter bangsa pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari
pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang
terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional.15

4.

Fungsi Pendidikan Karakter Bangsa

Fungsi pendidikan karakter bangsa adalah:
a

Pengembangan: Pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi
berperilaku baik. Hal ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan
perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa.

b

Perbaikan : Memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab
dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat.

c

Penyaring : Untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang
tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.16

Melalui pendidikan budaya dan karakter bangsa, diharapkan peserta didik
mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji
dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa
serta akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.
5. Tujuan Pendidikan Karakter Bangsa
Tujuan pendidikan ialah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh
peserta didik sehingga dapat berfungsi secara individual dan berfungsi sebagai
anggota masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang
15
16

(http://mamansherman.wordpress.com.htm: Pendidikan Karakter Bangsa).
Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum,op cit , hal. 7
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bersifat aktif, ilmiah, dan memasyarakat serta berdasarkan kehidupan nyata yang
dapat mengembangkan jiwa, pengetahuan, rasa tanggung jawab, keterampilan,
kemauan, dan kehalusan budi pekerti.17
a Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan
warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa.

b Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan
dengan nilai-nilai universal dan tradisi bangsa yang religius.

c Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai
generasi penerus bangsa.

d Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri,
kreatif, dan berwawasan kebangsaan.

e Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar
yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa
kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan.18

Pendidikan karakter bangsa menjadi sangat pentingkarena posisinya strategis
dalam memompa semangat peserta didikdalam melestarikan dan memperjuangkan
nilai-nilai yang diharapkan.
6. Jenis Pendidikan Karakter
Terdapat berbagai jenis pendidikan karakter. Jamal Mamur menyebutkan
terdapat empat jenis karakter yang dikenal dan dilaksanakan dalam proses
pendidikan, yaitu sebagai berikut:
17

M Sukardjo dan Komarudin, Landasan pendidikan konsep Aplikasinya, (Bandung,
RajaGrafindo Persada, 2009) hal .14
18
Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, op cit, hal. 7
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a

Pendidikan karakter berbasis nilai religius yang merupakan kebenaran wahyu
Tuhan (konservasi moral);

b Pendidikan karakter berbasis nilai budaya, misalnya berupa budi pekerti,
pancasila, apresiasi sastra, keteladanan tokoh sejarah, dan lainnya;
c

Pendidikan karakter berbasis lingkungan (konservasi lingkungan);

d Pendidikan karakter berbasis potensi diri, yaitu sikap pribadi, hasil proses
kesadaran pemberdayaan potensi diri yang diarahkan untuk meningkatkan
kualitas pendidikan (konservasi humanis).
Pembagian jenis-jenis pendidikan karakter tersebut menjadikan pendidikan
senantiasa hidup di level individu, kelompok, sosial, lingkungan, peradaban, dan
agama.Pembagian jenis karakter bertujuan untuk memudahkan dalam pemahaman
pendidikan karakter.Jenis karakter di atas didasarkan pada sumber karakter, tinjauan
filsafat ilmu, dan tinjauan ilmu akhlak. Terdapat berbagai jenis pembagian karakter
yang lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini.
7.

Peran Pendidikan Karakter

Terdapat beberapa elemen penting yang berperan dalam pelaksanaan
pendidikan karakter. Antara lain keluarga, semua komponen sekolah, pemimpin, dan
media massa. Keluarga berperan sebagai basis pendidikan karakter, keluarga
merupakan komunitas pertama yang mengajarkan manusia sejak dini tentang baik
buruk, pantas tidak pantas, dan benar salah.Keluarga merupakan rumah pertama
seorang manusia belajar tata nilai atau moral.Pada keluarga inti, peran utama
dipegang oleh ayah ibu sebagai modelling karakter anak.Philips menegaskan keluarga
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hendaknya menjadi sekolah untuk kasih sayang (school of love) yaitu tempat belajar
yang penuh cinta sejati dan kasih sayang. Dari keluarga ini, seorang anak berproses
menjadi orang yang lebih dewasa dan belajar berkomitmen terhadap nilai moral
tertentu
Dari uraian di atas diketahui bahwa keluraga berperan sebagai pondasi awal
internalisasi

karakter.Hal

ini

diamini

oleh

Nurla

Isna

Aunillah19

yang

mengungkapkan bahwa orang tua harus mengupayakan agar rumah benar-benar
terasa sebagai sekolah bagi anaknya. Sehingga tercipta suasana yang mendukung
anak mendapatkan pengetahuan yang berguna bagi dirinya. Kemudian secara umum
menurut Daryanto & Suryatri mengutip beberapa sumber mengungkapkan pada
hakikatnya peran pendidikan karakter adalah sebagai berikut:
a. Pembinaan watak (jujur, cerdas, peduli, tangguh) merupakan tugas utama
pendidikan;
b. Mengubah kebiasaan buruk tahap demi tahap yang pada akhirnya menjadi
baik;
c. Karakter merupakan sifat yang tertanam di dalam jiwa dan dengan sifat itu
seseorang secara spontan mampu memancarkan sikap, tindakan, dan
perbuatan;
d. Karakter adalah sifat yang terwujud dalam kemampuan daya dorong dari
dalam, sehingga dikeluarkan untuk menampilkan perilaku terpuji dan

19

Nurla Isna Aunillah, Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter Di Sekolah, (Yogyakarta,
Laksana: 2011) hal 161
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mengandung kebajikan. Sementara itu Barnawi & M. Arifin menyatakan
pendidikan karakter patut menjadi perhatian serius dalam praksis pendidikan
Indonesia. Pendidikan perlu menganut progresivisme dengan adaptif terhadap
perkembangan zaman dan humanis dengan memberikan individu kebebasan
beraktualisasi (free will). Maka peran pendidikan karakter adalah memberi
pencerahan atas konsep free will dengan menyeimbangkan konsep
determinism

dalam

praksis

pendidikan.

Pendidikan

karakter

perlu

memberikan ruang yang luas kepada peserta didik untuk bebas memilih.
Pendidikan menekankan bahwa kebebasan itu satu paket dengan tanggung
jawab yang dipikul. Apabila terjadi kesalahan dalam mengambil pilihan atau
bahkan bertentangan dengan etika dan norma universal, tanggung jawab dan
sanksi harus diterima peserta didik.
Melihat berbagai pandangan di atas pendidikan karakter mempunyai peran
strategis dalam pembentukan watak, pembiasaan, dan pemahaman peserta didik
terhadap perilaku yang baik dan terpuji. Melihat urgennya peran tersebut, maka
model pendidikan karakter perlu diarahkan tidak sekedar mengenalkan berbagai
aturan dan definisinya, namun lebih menekankan pada sikap, attitude, dan tanggung
jawab. Peran pendidikan karakter ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal
apabila didukung seluruh komponen, utamanya keluarga sebagai tempat pendidikan
pertama dan utama bagi anak.
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8. Manfaat Pendidikan Karakter
Hamdani Hamid & Beni Ahmad Saebanimenyebutkan beberapa manfaat
pendidikan karakter adalah sebagai berikut:
a

Meningkatkan amal ibadah yang lebih baik dan khusyuk serta lebih ikhlas;

b

Meningkatkan ilmu pengetahuan untuk meluruskan perilaku dalam kehidupan
sebagai individu dan anggota masyarakat;

c

Meningkatkan kemampuan mengembangkan sumber daya diri agar lebih mandiri
dan berprestasi;

d

Meningkatkan kemampuan bersosialisasi, melakukan silaturahmi positif, dan
membangun ukhuwah atau persaudaraan dengan sesama manusia dan sesama
muslim;

e

Meningkatkan penghambaan jiwa kepada Allah yang menciptakan manusia, alam
jagat raya beserta isinya;

f

Meningkatkan kepandaian bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas
segala nikmat yang telah diberikan-Nya tanpa batas dan tanpa pilih bulu;

g

Meningkatkan strategi beramal saleh yang dibangun oleh ilmu yang rasional,
yang membedakan antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang taklid
karena kebodohannya.20
Senada dengan penjabaran di atas, manfaat lain yang diperoleh dari pendidikan

karakter baik langsung maupun tidak langsung menurut Pupuh Fathurrohman, dkk antara
lain adalah:

20

Hamdani Hamid & Beni Ahmad Saebani,op cit. hal 92-93
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a

Peserta didik mampu mengatasi masalah pribadinya sendiri;

b

Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain;

c

Dapat memotivasi peserta didik dalam meningkatkan prestasi akademiknya;

d

Meningkatkan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan serta
kondusif untuk proses belajar mengajar yang efektif.21
Demikian begitu besar manfaat dari pendidikan karakter yang secara keseluruhan

dapat diambil benang merah yaitu untuk mengantarkan manusia menjadi insan kamil.
Untuk mewujudkan insan kamil, nilai-nilai yang dianut bersama dan menjadi komitmen
yang kuat bersumber dari agama, norma sosial, peraturan atau hukum yang dipadukan
dengan nilai budaya lokal. Kemudian secara total mengikat kehidupan batiniah sosial
yang terungkap secara integral dalam proses pendidikan karakter.

B. Nilai-Nilai dalam Pendidikan Karakter Bangsa
Tanggung jawab moral siswa tidak hanya kepada guru agama saja tetapi guru
mata pelajaran lain juga turut bertanggung jawab. Dengan cara menyisipkan nilai-nilai
pendidikan karakter bangsa dalam kegiatan belajar mengajar. Nilai pendidikan karakter
bangsa ini dapat dimasukkan dalam silabus.22

Nilai-nilai

yang

dikembangkan

dalam

pendidikan

karakter

bangsa

diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini:
1. Agama
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu kehidupan
individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya
21

Pupuh Fathurrohman, dkk ,op cit. hal 118
(http://hamimnova.wordpress.com.htm: Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Bangsa pbkb
dalam kbm).diakses pada tgl 13 desember 2016 pukul 19:13
22
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maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai
dan kaidah yang berasal dari agama.
2. Pancasila
Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik
menjadi warga negara yang lebih baik yaitu warga negara yang memiliki kemampuan,
kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga
negara.
3. Budaya
Nilai-nilai budaya dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep
dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat.Posisi budaya yang demikian
penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam
pendidikan karakter bangsa.
a)

Tujuan Pendidikan Nasional

Sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia
dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur.Tujuan
pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga
negara Indonesia.
Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling
operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.23
Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai dan deskripsi

nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut ini:
23

(http://abdurrazzaaq.com.htm: Fungsi Tujuan dan Nilai Pendidikan Karakter Bangsa).
diakses pada tgl 13 desember 2016 pukul 19.11

35

1) Religius :
Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang
dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain serta hidup rukun dengan
pemeluk agama lain.
2) Jujur :
Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang
selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan,dan pekerjaan.
3)

Toleransi :
Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat,

sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda daridirinya.
4) Disiplin :
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai
ketentuan dan peraturan.
5) Kerja keras :
Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi
berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaikbaiknya.
6) Kreatif :
Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan caraatau hasil baru dari
apa yang telah dimiliki.
7) Mandiri :
Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam
menyelesaikan tugas-tugas.
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8) Demokratis :
Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai samahak dan kewajiban
dirinya dan orang lain.
9) Rasa ingin tahu :
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam
dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10) Semangat kebangsaan :
Cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan
bangsa dan negara di atas kepentingan diridan kelompoknya.
11) Cinta tanah air :
Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian,
dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya,
ekonomi, dan politik bangsanya.
12) Menghargai prestasi :
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang
berguna bagi masyarakat, danmengakui serta menghormati keberhasilan orang lain.
13) Bersahabat/komunikatif :
Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja
sama dengan orang lain.
14) Cinta damai :
Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang
dan aman atas kehadiran dirinya.
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15) Gemar membaca :
Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang
memberikan kebajikan bagi dirinya.
16) Peduli lingkungan :
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada
lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki
kerusakan alam yang sudah terjadi.
17) Peduli sosial :
Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan
masyarakat yang membutuhkan.
18) Tanggung jawab :
Sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan
Tuhan Yang Maha Esa.24

24

BadanPenelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, op cit, hal .9

BAB III
PENYAJIAN DATA
A. Deskripsi Ringkas Al-Quran surat Yusuf
1. Deskripsi Ringkas Al-Quran
Al-Quran merupakan wahyu Allah yang di sampaikan kepada Nabi
Muhmmad saw melalui malaikat Jibril A.s yang berfungsi sebagai hidayah atau
petunjuk bagi segenap manusia. Nabi Muhammad saw sebagai pembawa pesanpesan Allah diberi tugas oleh Allah untuk mensosialisasikan pesan-pesan AlQuran kepada segenap manusia. Nabi Muhammad saw telah melaksanakan
amanat ini dengan sebaik-baiknya, melalui berbagai macam cara, antara lain:
pertama, mengajarkan bacaan Al-Quran kepada para sahabatnya pada
mulanya bacaan diajarkan adalah bacaan yang sesuai dengan dialek kabilah
Quraisy. Namun setelah beberapa waktu lamanya, Nabi membacakannya kepada
para sahabatnya dengan bacaan-bacaan dalam versi lain yang sesuai dengan
dialek dari kabilah lain seperti dialek dari kabilah Tamim, sa’d, Hawazin, dan
lain sebagainya, agar mereka bisa memilih sendiri mana bacaan yang paling
mudah bagi mereka.
Kedua, Nabi mengambil beberapa sahabatnya yang senior untuk bisa
menggantikan beliau dalam pengajaran bacaan Al-Quran kepada sahabatnya
yang lebih senior, mengingat kaum muslimin beretambah banyak. diantara
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mereka adalah: Sahabat Abu Bakar, Umar, Usman, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin
Ka’an, Abdullah bin mas’ud dan lain-lainnya.
Ketiga,

Nabi

menugaskan

kepada

sebagian

sahabatnya

untuk

mengajarkan Al-Quran kepada kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya Madinah,
seperti pada kisah perang Bi’r Ma’unah.
Keempat, Nabi menugaskan kepada sebagian sahabatnya untuk
menuliskan Al-Quran kedalam benda-benda yang bisa ditulis seperti pelepah
kurma, batu-batu putih yang tipis, tulang-tulang, kulit binatang dan lain
sebagainya. Diriwayatkan bahwa penulis wahyu berjumlah kurang dari 40 orang.
Kelima, Nabi selalu menghimbau kepada para sahabatnya untuk
mempelajari Al-Quran atau mengajarkan kepada orang lain. Orang yang belajar
dan mengajarkan Al-Quran di katagorikan oleh Nabi sebagai orang-orang yang
terbaik.
Keenam, Nabi menafsirkan Al-Quran kepada para sahabatnya melalui
berbagi macam penafsiran, baik dengan tindakan nyata atau penjelasan secara
lisan terhadap beberpa ungkapan yang ada didalam Al-Quran, sehingga
ungkapan-ungkapan yang masih global bisa diketahui maksud dan tujuannya.
Itulah beberapa hal yang terkait dengan tanggung jawab dan kegiatan
Nabi dalam rangka mengsosialisasikan Al-Quran kepada generasi pertama ditulis
semua, banyak sahabat yang sudah hapal Al-Quran dan merekapun sudah bayak
mengetahui isi kandungan Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi.
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mereka adalah generasi yang telah mereflesikan Al-Quran dalam kehidupan
mereka sehingga mereka layak disebut sebagai generasi terbaik.
Sebagimana di ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci bukan untuk
generasi saja tapi untuk beberapa generasi, dan bukan untuk bangsa Arab saja
tapi untuk segenap umat manusia, termasuk didalamnya adalah bangsa Indonesia
terutama kaum musliminnya, sebagaimana firman Allah:

       
Artinya: Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan Dia aku memberi
peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai AlQuran (kepadanya). (Q,S Al-An’am:19)
Mengingat Al-Quran adalah bahasa Arab, maka sosialisasinya harus
mengunakan bahasa

yang difahamai oleh pembaca Al-Quran di manapun

mereka berada. Dalam hal ini para ulama’ disatu daerah mempunyai tanggung
jawab yang besar dalam memasyarakatkan Al-Quran.1
2. Deskripsi Ringkas Surat Yusuf
Surah Yusuf yang ayat-ayatnya terdiri dari 111 ayat, ia merupakan Surat
Makkiyyah kecuali Ayat 1, 2, 3 dan 7 merupakan Surat Madaniyyah, surah yang
kedua belas dalam perurutan mushaf, sesudah surah Hud dan sebelum surah AlHijr. penempatannya sesudah surah Hud sejalan dengan turunnya, karena surah
ini dinilai oleh banyak ulama turun setelah sesudah turunnya surah hud.

1

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, Jilid IV (Jakarta, Percetakan Ikrar Mandiri
abadi, 2010) hal.xxx
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Surah Yusuf adalah satu satunya nama dari surah ini. ia dikenal sejak
nabi Muhammad saw. Penanaman itu sejalan juga dengan kandungannya yang
mengurai kisah nabi Yusuf As, berbeda dengan banyak nabi yang lain kisah
beliau hanya di sebut di dalam surah ini nama beliau sekedar nama di sebut
dalam surah Al-An’am dan surah Al-Mu’min.
Yusuf adalah Putra Yaqub Ibn Ibrahim As, ibunya adalah Rahil, salah
seorang dari tiga istri nabi Yaqub As. Ibunya meninggal ketika Bunyamin
adiknya di lahirkan sehingga ayahnya mencurahkan kasih sayang yang besar
kepada keduanya melebihi kasih sayang terhadap kakak-kakaknya. ini
menimbulkan kecemburuan

yang akhirnya mengantar menjerumuskannya

kedalam sumur ia dipunggut oleh kafilah orang-orang Arab yang sedang menuju
Mesir ketika itu yang berekuasa dinegri Mesir adalah dinasti yang digelari oleh
orang mesir dengan Heksos yakni para pengembara babi. Pada masa kekuasaan
Abibi yang digelari oleh Al-Quran dengan malik bukan firaun Yusuf tiba dan
dijual oleh kafilah yang menemukannya kepada seorang penduduk Mesir
menurut perjanjian lama bernama Potifar yang merupakan kepala pengawal raja
ini terjadi sekitar 1720 SM. Setelah perjalanan hidup yang berliku-liku pada
akhirnya nabi Yusuf mendapat kedudukan tinggi, bahkan menjadi penguasa
mesir setelah kawin dengan putri salah satu pengmuka agama. Nabi Yusuf
meninggal dimesir sekitar 1635 SM konon jasadnya diawetkan sebagaimana
kebiasaan orang-orang mesir pada masa itu. dan ketika orang-orang Israel
meninggalkan Mesir mereka membawa jasad /mumi beliau di makamkan disuatu
tempat yang bernama Syakim.
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Surah Yusuf turun dimekah sebelum Nabi Muhammad saw. Berhijrah
kemadinah situasi dakwah ketika itu serupa dengan situasi turunnya surah Yunus,
yakni sangat kritis khususnya setelah peristiwa Isra’ dan Mi’raj dimana sekian
banyak yang meragukan pengalaman nabi saw itu bahkan sebagian yang lemah
imannya menjadi murtad. Di sisi lain jiwa Nabi Muhammad saw. Sedang diliputi
rasa bersedih karnena istri beliau, sayyidah Khadijah Ra dan paman beliau Abu
Thalib baru saja wafat nah dalam situasi semacam inilah turun surah ini untuk
menguatkan hati nabi saw.
Dalam kisah ini pribadi tokohnya nabi Yusuf As di papaparkan juga
aneka ujian dan cobaan yang menimpa beliau bermula dari gangguan saudarasaudaranya, pelemparan masuk kesumur tua selanjutnya bagaimana beliau
terdampar di negri yang jauh, lalu rayuan seorang wanita cantik, kaya dan istri
mengusaha yang di hadapi oleh seorang pemuda normal yang pasti memiliki juga
perasaan dan birahi, dan bagaimana kisahnya berakhir dengan sukses setelah
berhasil istiqomah dan bersabar. Sabar dan istiqomah itulah yang merupakan
keberhasilan dan itu pula yang di pesankan nabi Muhammad saw, pada akhir
surah yang lalu. Di akhir surah yang lalu juga ayat 115 di sebutkan bahwa Allah
swt tidak menyia-nyiakan ganjaran Al muhsinin untuk membuktikan hal tersebut
di memukakan kisah Nabi Yaqub as dan Nabi Yunus As dua orang yang sabar
sekaligus termasuk kelompok muhsinin yang tidak disasiakan Allah swt amal
baik mereka.
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Surah ini adalah wahyu ke 53 yang di terima oleh nabi Muhammad saw,
seluruh ayat-ayat turun sebelum beliau berhijrah ada pendapat yang mengatakan
bahwa tiga ayatnya yang pertama turun setelah nabi berhijrah, lalu di tempatkan
pada awal surat ini.
Ketiga ayat yang di nilai turun di madinah itu sungguh tepat merupakan
mukadimah bagi uraian surat ini sekaligus sejalan dengan penutup surah dalam
dan dengan demikian ia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan
karena itu sungguh tepat pula yang menilai bahwa pendapat yang mengecualikan
itu adalah lemah atau seperti tulis as-suyuthi dalam al-itqan tidak perlu
diperhatikan.
Tujuan utama surat ini menurut Al-Biqa’i adalah untuk membuktikan
bahwa kitab suci Al-Quran benar-benar adalah penjelasan menyangkut segala
sesuatu yang mengantar kepada petunjuk berdasarkan pengetahuan dan
kekuasaan Allah swt, secara menyeluruh baik terhadap yang nyata maupun yang
ghaib nah kisah ini adalah yang paling tepat untuk menunjukan tujuan dan
maksud.2 Dan begitu banyak pelajaran yang terdapat di dalamnya.
Pokok-pokok isinya
a. Keimanan
Kenabian yusuf mukjizat-mukjizat ketetapan hal-hal yang bertentangan
dengan agama adalah hak allah semata-mata ketetapan (qodho) Allah tidak dapat
diubah: para rosul semuanya adalah laki-laki.
2

M.qurais shihab, Tafsir al mishbah, volume 6 ( Jakarta, lentera hati, 2002 ) hal. 387-390
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b. Hukum-hukum
Keharusan merahasiakan sesuatu untuk menghindari fitnah barang-barang
atau anak yang di temukan harus di pungut tidak boleh di biarkan begitu saja
boleh melakukan siasat yang tidak merugikan bagi orang lain dengan maksud
memperoleh suatu kemaslahatan.
c. Kisah-kisah
Kisah Nabi Yusuf as dengan saudara-saudaranya dan ayah mereka nabi
Ya’qub as.
d. Lain-lain
Kisah Yusuf dapat di jadikan teladan yang baik sedangkan tauhid adalah
pokok utama ajaran semua nabi.3
Hubungan Surat Yusuf Dengan Surat Huud
a. Kedua surat ini sama-sama di mulai dengan aliif laam raa dan kemudian di
iringi dengan penjelasan tentang Al-Quran.
b. Surat Yusuf menyempurnakan penjelasan kisah para rasul yang di sebut
dalam surat Hud dan surat Yusuf, kemudian kisah itu di jadikan dalil untuk
menyatakan bahwa Al Quran itu adalah wahyu Ilahi; tidak ada lagi sesudah
Nabi Muhammad saw. Nabi-nabi atau rasul-rasul yang diutus Allah.
c. Perbedaan kedua surat ini dalam menjelaskan kisah-kisah para Nabi ialah
bahwa dalam surat Hud diutarakan kisah beberapa orang rasul dengan
kaumnya dalam menyampaikan risalahnya, akibat-akibat bagi orang yang
mengikuti mereka dan akibat bagi orang yang mendustakan, kemudian di
3

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, op cit , hal.493
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jadikan perbandingan dan khabar yang mengancam kaum musyrikin Arab
beserta pengikut-pengikutnya. Dalam surat Yusuf diterangkan tentang
kehidupan Nabi Yusuf yang mula-mula dianiaya oleh saudara-saudaranya
yang kemudian menjadi orang yang berkuasa yang dapat menolong saudarasaudaranya dan ibu bapanya. Pribadi Nabi Yusuf a.s. Ini harus dijadikan
teladan oleh semua yang beriman kepada Nabi Muhammad saw.4
B. Penyajian Data
Allah swt menurunkan salah satu surah di dalam Al-Quran yang agung, yaitu
surah Yusuf yang menceritakan tentang beliau dan berbagai macam peristiwa yang di
alaminya. Surah ini mengandung beberapa hikmah, nasehat, adab, dan kebijakan
yang patut di tadaburi (direnungkan) didalamnya.5
1. Kisah Nabi Yusuf As Adalah Kisah Paling Baik
a. Teks Ayat dan Terjemahnya
Aku berlindung kepada allah dari golongan setan yang terkutuk

            

           

     

Artinya: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang Alif, laam, raa.6 ini adalah ayat-ayat kitab (Al Quran)
4

Ibid, hal. 493-494
Ibnu katsir, Kisah Para Nabi : Sejarah lengkap perjalanan hidup para nabi, sejak Adam a.s
hingga Isa A,S (Jakarta,Qisthi press: 2015) hal. 297
6
[741] Ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al
Quran seperti: Alif laam miim, Alif laam raa, Alif laam miim shaad dan sebagainya. diantara Ahli-ahli
tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena dipandang Termasuk ayat-ayat
5
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yang nyata (dari Allah).Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa
Al Quran denganberbahasa Arab, agar kamu memahaminya,Kami
menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan
Al Quran ini kepadamu, dan Sesungguhnya kamu sebelum (kami
mewahyukan) nya adalah Termasuk orang-orang yang belum
mengetahui.(Q,S Yusuf:1-3)7
b. Kosa Kata
Ahsanal Qasas ا
Ahsanul Qasas sebaik-baiknya cerita, Qasas adalah cerita-cerita yang
terus diikuti (Al-Akhbar Al Mutatatabba’ah) terambilkan dari al-qass yaitu
mengikuti jejak. Dari sini muncul kata qissah atau kisah. seseorang yang
berkisah adalah orang yang menuturkan satu cerita sedikit demi sedikit
mengikuti alur cerita yang sebenarnya. Qisas berarti balasan yang sama sebab
orang yang di lukai atau di bunuh akan mengikuti jejak yang melukai atau
membunuhnya untuk menuntut balasan atas darah yang di alirkannya.
Cerita dalam surah Yusuf di golongkan dalam kisah terbaik karena dalam
surah ini kaya akan nilai dan pelajaran. Cerita nya bisa memancing emosi dan
membangkitkan perasaan pembacanya. Oleh sebab itu, tepat jika kisah Nabi
Yusuf menjadi cerita terbaik dari kisah-kisah yang ada didalam Al-Quran.8

mutasyaabihaat, dan ada pula yang menafsirkannya. golongan yang menafsirkannya ada yang
memandangnya sebagai nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu
gunanya untuk menarik perhatian Para Pendengar supaya memperhatikan Al Quran itu, dan untuk
mengisyaratkan bahwa Al Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari
huruf-huruf abjad. kalau mereka tidak percaya bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan hanya
buatan Muhammad s.a.w. semata-mata, Maka cobalah mereka buat semacam Al Quran itu.
7
Muhammad Nasib ar –rifa’i, Kemudahan dari allah ringkasan tafsir Ibnu katsir Jilid
(Jakarta, Gema Insani press:1999)
8
Departemen Agama RI, op cit, hal. 495
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c. Asbabu Al-Nuzul Surat Yusuf Ayat 1-3
Berkenaan dengan asbabu an-nuzul surat Yusuf ayat 3, yang
diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Marduwaih menurutkan bahwa para
sahabat berkata kepada rosulullah saw, ”Ya Rosulullah, bagaimana jika tuan
mengisahkan sesuatu kepada kami? maka Allah SWT. Menurunkan ayat ini
bahwa didalam Al-Quran sudah terdapat kisah-kisah yang baik sebagai teladan
bagi kaum mukminin (HR.Ibnu Jarir).9
d. Tafsir Ayat
(1) Ayat pertama surah Yusuf ini sama bunyinya dengan ayat pertama
pada surat Yunus kecuali pada akhir ayat pertama surat Yunus ada kata AlHakimartinya penuh hikmat dan Al Mubin artinya nyata, jelas dan terang.
biasanya dengan memperhatikan ayat pertama dan tiap-tiap surah sudah dapat
diperkirakan apa pokok-pokok isi surah itu. Surah Yunus yang ayat pertamanya
di akhiri dengan al-hakim terdapat didalamnya masalah-masalah hikmat dan
filsafat, seperti masalah keesaan Allah, sifat-sifatnya kebenaran risalah yang
dibawa para nabi yang dikuatkan dengan berbagai macam mukjizat masalah
hari kebangkitan, hari pembalasan dan sebagainya, semuanya itu adalah
masalah-masalah yang harus direnungkan dan fikirkan secara mendalam dan
termasuk masalah hikmat dan filsafat. Adapun surah Yusuf ayat pertamanya
diakhiri dengan al mubin. Hal ini mengisyaratkan bahwa didalamnya terdapat
suatu kisah yang sangat menarik, digubah dengan susunan kata-kata yang
9

Al-Quran Al-Aqsha dan Terjemahnya surat Yusuf, hal. 235
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mempesona penuh balagah dan filsafah dalam suatu jalinan cerita yang indah
yang mendorong pembacanya untuk mengikuti sampai akhir suatu kisah yang
patut menjadi contoh dan teladan yang menggambarkan dengan jelas
bagaimana kehidupan seorang nabi yang mulia semenjak kecilnya mengalami
beraneka ragam penderitaan sampai ia menjadi penguasa yang disegani dan
dihormati dinegri Mesir.
(2) Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa Dia menurunkan Al-Quran
dalam bahasa Arab yang fasih agar dapat di renungkan dan di fikirkan isi dan
maknanya. Memgang Al-Quran di turunkan untuk semua manusia bahkan juga
untuk jin, tetapi karena yang pertama-tama menerimanya ialah penduduk
mekah maka wajarlah bila firman itu ditunjukkan lebih dulu kepada mereka dan
seterusnya berlaku untuk semua umat manusia. Pertama-tama Allah menuntut
perhatian orang-orang Qurais dan orang-orang Arab seluruhnya supaya mereka
memperhatikan isinya dengan sebaik-baiknya.
Karena didalamnya terkandung bermacam-macam ilmu pengetahuan
yang bermanfaat bagi mereka di dunia maupun di akhirat seperti hukum-hukum
agama, kisah para nabi dan rosul, hal-hal yang bertalian dengan pembangunan
masyarakat, pokok-pokok kemakmuran, akhlak, filsafat, tata cara politik baik
yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional dan lain sebagainya.
sesungguhnya semua itu diutarakan dalam Bahasa Arab yang indah susunannya
mudah dipahami oleh mereka.
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(3) Pada ayat ini Allah mengkhususkan firmannya kepada Nabi
Muhammad saw dan tentu saja untuk di perlihatkan oleh orang Arab dan umat
manusia seluruhnya. Para musafir mengatakan bahwa surah Yusuf ini adalah
salah satu surah dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa surah Yusuf ini
adalah salah satu surah dalam Al-Quran yang diturunkan untuk menghibur dan
menggembirakan hati nabi Muhammad saw dikala beliau menderita tekanantekanan yang berat

oleh kaum Quraisy berupa cemoohan, hinaan,

pembangkangan, dan tindakana kekerasan sehingga beliau terpaksa hijrah
bersama Abu Bakar ke Madinah. Memang demikian lah halnya karena kisah
Nabi Yusuf ini adalah suatu kisah yang menarik sekali, di kisahklan dengan
cara terperinci, tiap babak mengandung hikmah yang dalam dan pelajaran yang
besar manfaatnya bagi orang yang memperhatikannya, apalagi bila dilihat dari
segi keindahan susunan bahasa dan isi ceritanya yang belum dikenal seluruh
baik oleh Nabi Muhammad saw sendiri maupun oleh kaum Quraisy dan orang
Arab pada umumnya.10
Kisah ini selain menceritakan keadaan Nabi Ya’qub as beserta anaknya
yang masih hidup dengan cara kehidupan orang-orang Badui, menceritakan
pula bagaimana dalam masyarakat yang telah maju dan berduyaan tinggi, serta
kehidupan para penguasa yang penuh dengan kemewahan serta kesenagan dan
bagaimana pula cara mereka mengendalikan pemerintahan dan mengatur
perekonomian negara. Benarlah firman Allah yang mengatakan bahwa Kisah
10

Departemen Agama RI, op cit. hal. 496
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Nabi Yusuf as yang kan dikisahkan berikut ini adalah kisah yang paling baik
,menarik, dan yang paling indah pengambarannya.
2. Masa Kanak-kanakNabi Yusuf A.s
Nabi Yusuf A.s anak nabi nabi Ya’qub A.s dari sejak kecil, keturunan nabi
Ibrahimn as beliau, sejak kecil, amat di cintai oleh ayahnya melebihi saudarasaudaranya yang lain. Karena itulah saudara-saudaranya merasa iri kepada nabi
Yusuf a.s memang, Nabi Yusuf memiliki keistimewaan di bandingkan dengan
saudara-saudaranya yang lain. Beliau berbudi pekerti amat baik dan rupawan.11
Pada suatu ketika, nabi Yusuf as menghadap ayahnya, nabi Ya’qub as, dan
menceritakan tentang nabi yang ia alami pada malam harinya. Di dalam Al-Quran,
Allah Swt menceritakan tentang ini dengan firmannya:
a. Teks Ayat dan Terjemahnya

           
          

          

         
             

 

11

Muhajir, Sejarah 25 Nabi dan Rosul (Jakarta, Alaydrus: 1988) hal.53
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Artinya:

b.

(ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai
ayahku[742],12 Sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas
bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku."
Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan
mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, Maka mereka membuat
makar (untuk membinasakan) mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah
musuh yang nyata bagi manusia."dan Demikianlah Tuhanmu,
memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan diajarkan-Nya kepadamu
sebahagian dari ta'bir mimpi-mimpi dan disempurnakan-Nya
nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Ya'qub, sebagaimana
Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada dua orang
bapakmu[743],13 sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishak.
Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.14

Kosa kata

Yusuf AS

ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼ م

Surah Yusuf ini di dalam Al-Quran seluruhnya mengenai kisah nabi
Yusuf As, surah yang paling terperinci berisi kisah kehidupan Nabi Yusuf dan
terjalin seksama sejak masa muda sampai waktu ia menduduki kedudukan
penting dalam kerajaan Firaun. Kisah ini merupakan kisah yang paling indah
dan utuh serta banyak mengandung pelajaran akhlak dan karakter.
Dari segi silsilah Nabi Yusuf anak Yaqub (Yaqub) anak Ishaq anak
Ibrahim Nama Yusuf disebutkan 26 kali didalam Al-Quran, 24 kali dalam
Yusuf/12 satu ayat dala Quran Surah An-An’am /6 dan satu ayat pada surah
Gafir/40, kisahnya didalam Al-Quran dimulai (Yusuf/12:4) dari ketika iya
berkata kepada ayahnya yang sudah tua, bahwa Dia bermimpi melihat sepuluh

12

[742] Bapak Yusuf a.s. ialah Ya'qub putera Ishak putera Ibrahim a.s.
[743] Dimaksud bapak disini kakek dan ayah dari kakek
14
Ibnu Katsir, op cit. hal. 299
13
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bintang beserta matahari dan bulan yang sujud kepadanya. Ayahnya berpesan
agar tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya, khawatir
mereka akan tergoda oleh setan memperdayakannya. Dari sini datang drama
perjalan kehidupannya.
Menurut perjanjian lama (kejadian 25-36) Yaqub adalah saudara kembar
Esau, Yaqub menjadi kesayangan ibunya Ribka, putri Betuel orang Aram dari
Padan-Aram, Suria, dan Esau adalah kesayangan bapaknya. Yaqub dan Esau
menurunkan dua bangsa. karena Ishak hanya mendoakan Yaqub maka Esau
marah dan dendam kepada Yaqub. Ibunya khawatir Yaqub akan dianiyaya,
disuruhnya ia pergi kepada laban pamannya Padan-Aram.
Istri Ishaq orang Aram dari Padan-Aram dan istri-istri Yaqub juga dari
Padan-Aram. ia bekerja kepada pamannya dengan imbalan akan dikawinkan
kepada Rahel, tetapi nyatanya di kawinkan kepada Lea yang tidak dicintainya.
Yaqub marah, karena merasa di tipu untuk mengawini Rahel, kata Laban,
Yaqub harus bekerja kepadanya tujuh tahun lagi, sebab di tempatnya itu tidak
biasa orang mengawinkan adik lebih dahulu sebelum kakaknya. Di samping itu
ia juga kawin dengan kedua budak perempuan Lamban, Bilha dan Zilpa. Dari
mereka ia lahir semua anaknya diAram, kecuali Bunyamin. Yaqub membawa
kekayaan dalam jumlah besar ketika kemudian pindah ke Palestina dan
sebagian di berikan kepada saudaranya, karena ia khawatir di aniyaya. Sejak itu
Esau bersikap baik kepadanya.
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Yusuf adalah salah seorang dari dua belas orang bersaudara, tetapi
hanya yusuf dan bunyamin yang sebapak dan seibu, Rahel putri Laban yang
amat cantik. Yusuf juga dikenal tampan mungkin diturunkan dari neneknya
Sarah atau ibunya Rahel. Saudara-saudara yang lain berlainan ibu. Seperti
cintanya kepada Rahel istrinya, Yaqub juga sangan mencintai Yusuf sehingga
wajar saja jika timbul iri hati diantara saudara-saudara yang lain. Oleh karena
itu mereka berunding dengan sesame mereka, lalu berkelompot hendak
membinasakan Yusuf. Mereka meminta izin kepada ayahnya hendak mengajak
Yusuf bermain dan mereka berjanji akan menjaganya. Setelah terjadi dialaog
sebentar, mereka di izinkan membawanya. Tetapi sore hari mereka sudah
kembali menemui Yaqub sambil menangis dengan mengatakan bahwa saat
mereka bermain dan berlomba seekor serigala tiba-tiba menerkam Yusuf
dengan membawa pulang bajunya yang sudah berlumuran darah palsu sebagai
bukti. Naluri Yaqub sebagai ayah sudah merasa bahwa mereka berbohong
dengan cerita yang dibuat-buat.
Di kalangan para musafir ada yang menyebutkan bahwa setelah itu ada
sebuah kafilah yang datang dari maydan menuju mesir membawa barang
dagangan. Kafilah itu mengurus orang ketempat yang ada air dan mereka akan
berkemah didekatnya. Setelah menurunkan timbanya orang itu terkejut gembira
karena melihat ada anak muda rupawan yang ikut terbawa keluar. Selanjutnya
Yusuf cepat-cepat dijual dengan harga murah dan dibeli oleh orang dari Mesir,
yaitu al-Aziz, seorang pejabat tinggi istana, yang biasa disebut Potifir seperti
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dalam Bibel. ada musafir yang mengatakan bahwa pengasa Mesir waktu itu ArRayyan bin al-Walid dari suku Amaliq didalam dinasti Hyksos, ada yang
mengatakan firaun (yang benar raja sebab Al-Quran menyebut Malik, sedang
terhadap firaun Al-Quran selalu menyebut namanya saja, Firaun) Yusuf
mendapatkan tempat dalam hati tuan rumah suami istri. Ia diberi kekuatan
penuh dalam urusan rumah tangga Yusuf juga mendapatkan hidayah, taufik,
dan pendidikan dari Allah, dan setelah dewasa Allah menganugrahkan kearifan
dan ilmu yang luas kepadanya (Yusuf/12:21-22) mungkin ini suatu persiapan
menjadi nabi. Ketika menginggalkan kanaan,Yusuf masih dalam usia remaja
yang bersih antara tujuh belas atau delapan belas tahun.
Dari waktu kewaktu keberadaan Yusuf dalam rumah itu diam-diam
telah menanamkan cinta birahi dalam hati istri Aziz yang oleh sebagian mufasir
biasa disebut zulaikha atau zalikha, nama fiktif, ciptaan khayal penyair.
tampaknya kerupawanan Yusuf telah menjadi cobaan berat baginya. Yusuf
hampir tergoda “kalau tidak segera ia melihat tanda kesaksian Tuhannya”
(Yusuf/12:24) Bagaimanapun dirayu oleh perempuan yang di lukiskan orang
sangat cantik itu, Yusuf tidak tergoda dan yang kemudian terjadi sebaliknya.
untuk membalas dendam perempuan itu kemudian mengadu kepada suaminya
bahwa anak muda itu menggodanya dan mau memperkosanya, Yusuf dengan
sikapnya yang jujur meminta Al-Aziz menyelidiki peristiwa itu dan kebetulan
yang menjadi saksi kunci sepupu istri al-Aziz sendiri. Ia mengatakan bahwa
baju Yusuf sobek dibagian bekang maka istri al-aziz yang curang, karena dialah
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yang mengejar Yusuf kenyataannya memang baju Yusuf sobek dibelakang dan
perempuan itu mengaku. Al-Aziz menyalahkan istrinya dan dimintanya
bertaubat

dan

dimintanya

kepada

Yusuf

merahasiakan

kejadian

itu

(Yusuf/12:23-29) tetapi untuk mejaga nama al Aziz seolah ada jalan keluar
dengan mempenjarakan Yusuf untuk sementara. Buat Yusuf hal itu bukan
masalah. Lebih baik dia dipenjarakan dari pada berbuat dosa Nama Yusuf
sudah dapat dipertahankan, sesudah itu dia tidak perlu merasa malu dimasukan
kedalam penjara, bahkan justru dia dipenjara ia dapat berdakwah dan bertauhid
dan berhasil. Dia juga dihormati dipenjara karena ia dapat menafsirkan mimpi,
sehingga ia kemudian diminta oleh raja untuk menafsirkan mimpinya. Raja
begitu senang kepada Yusuf, karena telah menyelamatkan negrinya dari bahaya
kelaparan oleh raja ai diberi kekuasaan penuh Dalam kitab kejadian, Firaun
mengawinkan Yusuf dengan Asnat, putri Potifera, imam On
Di awali dengan keadaannegri kanaan yang dilanda kekeringan dan
serombongan orang kanaan berdatangan ke Mesir setelah mendengar negri itu
sudah subur, tanpa mereka ketahui siapa dibalik itu, sesudah itu orang tua
Yusuf dan saudara-saudaranya dapat berkumpul kembali keistana Yusuf di
Mesir.
Surah Yusuf yang terdiri dari 111 ayat hakikatnya merupakan kisah
keluarga Yaqub. Membaca kisah kisah surah ini, kita seperti membaca sebuah
novel Rohani yang begitu agung, dengan alur cerita yang memikat diseling
dengan peristiwa-peristiwa yang kadang sangat mengharukan kadang ada
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kejadian tiba-tiba dan mengejutkan diluar dugan disertai trik-trik yang manis,
dijalin dengan jalan bahasa yang begitu indah.15
c.

Munasabah
Pada ayat yang lalu, Allah menerangkan bahwa dia akan menceritakan

kepada Nabi Muhammad saw suatu kisah yang paling baik dan paling indah
pemaparannya yang dapat dijadikan contoh teladan dan sebagai penghibur dan
pengimbira hatinya, agar ia tetap tabah dan sabar dalam menegakkan
kebenaran.pada ayat berikut ini, Allah memulai kisah itu dengan mimpi Yusuf
dan Ta’bir mimpi itu yang dijelaskan oleh ayahnya sendiri Yaqub.16
d.

Tafsirannya
(4) Pada suatu ketika Nabi Yusuf as memberitahukan kepada ayahnya

Nabi Yaqub bin Ishak bin Ibrahim bahwa ia bermimpi melihat sebelas bintang,
matahari dan bulan, semuanya tunduk dan sujud kepadanya. Tentu saja sujud
disini bukan arti menyembah seperti kita kenal, tetapi hanyalah sujud dalam arti
kiasan yaitu tunduk dan patuh. sujud dengan arti tunduk dan patuh itu ada juga
dalam Al-Quran seperti firman Allah :

   
“Dan tetumbuhan dan pepohonan ,keduanaya tunduk kepanya (ArRahman/55:6)

15
16

Departemen Agama RI, op cit, hal. 498-500
Ibid. hal. 500

57

Setelah mendengar cerita itu, Nabi Yaqub as menyadari bahwa mimpi
anaknya bukan mimpi biasa, tetapi merupakan ilham dari Allah sebagaimana
kerap kali dialami oleh para Nabi, ia yakin bahwa anaknya ini akan menghadapi
urusan yang sangat penting dan setelah dewasa menjadi pemimpin dimana
masyarakat akan tunduk kepadanya tidak terkecuali saudara-saudaranya dan ibu
bapaknya. Ia merasa khawatir kalu hal ini diketahui saudara-saudaranya dan ibu
bapaknya. Ia merasa khawatir karena hal ini diketahui oleh saudara-saudaranya,
dan tentulah mereka iri dan dengki terhadapnya serta berhusaha untuk
menyingkirkan atau membinasakan nya apalagi mereka telah merasa bahwa
ayah mereka lebih banyak menumpahkan kasih sayangnya kepadanya.
Tergambarlah dalam khayal nabi Yaqub bagaimana nasip anaknya bila mimpi
itu diketahui oleh saudara-saudaranya, tentulah mereka dengan segala cara
usaha dan tipu daya akan mencelakainya.17
(5) Oleh sebab itu, Nabi Yaqub as berkata kepada anaknya, ”Hai
anakku, jangan sekali-kali engkau beritahu apa yang engkau lihat dalam mimpi
itu, karena kalau mereka sampai mengetahuinya, mereka akan mengerti ta’bir
mimpi itu mereka akan iri dan dengki terhadapmu. Maka melihat mimpi itu
bukan sembarang mimpi. Mimpimu itu adalah sebagai ilham dari Allah bahkan
engkau dibelakang hari akan menjadi orang besar serta berpengaruh, dan
manusia akan tunduk dan patuh kepadamu termasuk saudara-saudaramu dan

17

Ibid, hal. 501
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aku serta ibumu. Aku tidak akan dapat menjamin bahwa saudara-saudaramu
tidak akan melakukan tindakan tindakan buruk terhadapmu.
Nasehat ayahnya itu didasari sepenuhnya oleh Yusuf dan selalu diingat
dan dikenangnya sehingga nanti pada akhir kisah ketika ia telah dapat bertemu
seluruh keluarganya, ia tetap mengatakan bahwasannya setanlah yang
memperdaya saudara-saudaranya sehingga terputus hubungan antara dia dan
keluarganya, sebagaimana tersebut dalam firman Allah:

             

               
               

    

Artinya: dan berkata Yusuf: "Wahai ayahku Inilah ta'bir mimpiku yang
dahulu itu; Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan.
dan Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaKu, ketika Dia
membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun
padang pasir, setelah syaitan merusakkan (hubungan) antaraku dan saudarasaudaraku. Sesungguhnya Tuhanku Maha lembut terhadap apa yang Dia
kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana.(Yusuf/12:100)18
(6) Selanjutnya ayahnya berkata, ”Demikianlah Tuhan akan memilihmu
untuk menjadi nabi dan mengangkat derajatmu menjadi penguasa serta
menanugrahkan kepadamu berbagai macam nikmat dan kemulian dia akan
memberikan kepadamu ilmu dan mengilhamkan kepadamu. Dengan ilmu itu
18

Al-Quran dan terjemahnya

59

kamu dapat menta’birkan mimpi dan mengetahui hal-hal yang tidak dapat
diketahui oleh manusia biasa hal ini terbukti diwaktu Yusuf didalam penjara,
dapat menta’birkan mimpi raja Mesir sehingga ia menjadi orang yang disegani
dan diangkat menjadi penguasa tertinggi selain itu juga dapat mengetahui
makanan apa yang akan dibawa oleh pegawai penjara sebelum makanan itu
sampai kamar temannya seperti tersebut didalam firman Allah dalam surah ini
juga.

            

              



Artinya: Yusuf berkata: "tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan
yang akan diberikan kepadamu melainkan aku telah dapat menerangkan jenis
makanan itu, sebelum makanan itu sampai kepadamu. yang demikian itu
adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku.
Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman
kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian.(Yusuf/12:37)
Kemudian Yaqub berkata lagi kepada Yusuf dalam ayat ini, ”Allah akan
menyempurnakan nikmat dan karunia-Nya kepadamu dan kepada keluarga
termasuk Ayahmu, saudaramu, dan keturunan mereka dibelakang hari. Adapun
nikmat dan karunianya kepadamu ialah seperti yang telah diterangkan tadi,
sedangkan nikmat dan karunianya kepadamulah seperti yang telah diterangkan
tadi, sedang nikmat dan karunianya kepada ayah ibumu serta saudarasaudaramu dan keturunan mereka ialah terlepasnya mereka dari berbagai
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macam kesulitan serta marabahaya dan mendapat kehormatan serta kedudukan
dimesir, kemudian diantara keturunan keluarga Yaqub akan diangkat pula
beberapa orang nabi. Semua nikmat dan karunia itu telah diberikan Allah
kepada kakekmu Ibrahim serta Ishak. Kepada Ibrahim Allah telah menjanjikan
akan memilih diantara keluarga dan keturunan nya untuk menerima kenabian
dan kitab suci.
Lanjut Yaqub lagi. Demikianlah ta’bir mimpi itu dan bergembiralah
dengan rahmat dan karunia Allah yang akan dianugrahkan kepadamu, tetapi
engkau harus tabah dan sabar menghadapi segala ujian nya dan penuh tawakal
serta rela atas segala

yang di timpakannya kepadamu, karena dia

mahabijaksana dan maha mengetahui segala yang ditimpakan nya kepadamu
,karena dia mahabijaksana dan maha mengetahui segala apa yang ditetapkanNya.19
3. Nabi Yusuf ditengah saudaranya
a. Teks Ayat dan Terjemahnya

            
              

           

19

Ibid, hal. 497-503
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Artinya:
7.

Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada
(kisah) Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang
bertanya.
8. (yaitu) ketika mereka berkata: "Sesungguhnya Yusuf dan saudara
kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita dari pada kita
sendiri, Padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat).
Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata.
9. bunuhlah Yusuf atau buanglah Dia kesuatu daerah (yang tak
dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan
sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang
baik[744].20"
10. seorang diantara mereka berkata: "Janganlah kamu bunuh
Yusuf, tetapi masukkanlah Dia ke dasar sumur supaya Dia dipungut
oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat."21
b. Kosakata : Usbah
Usbah artinya ialah golongan (yang kuat) akar kata dari ( ض-ع-)ب
yang berarti mengingat sesuatu dengan sesuatu yang baik memajang atau
membulat. Satu golongan yang kuat dikatakan usbah karena mereka saling
memperkuat dengan lainnya. Sorban disebut isabah karena kain sorban akan
dililitkan dikepala sehingga kuat. Pembalut disebut juga isab. Asabiyyah atau
fanatisme terhadap satu keyakinan atau faham di katakan demikian karena
orang-orang tersebut mengikatkan diri mereka dengan pemahaman tersebut.

20

[744] Menjadi orang baik-baik yaitu, mereka setelah membunuh Yusuf a.s. bertaubat
kepada Allah serta mengerjakan amal-amal saleh.
21
Al-Quran dan terjemahnya
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Pakar bahasa menyebut usbah untuk sekelompok manusia dari satu hingga 10
orang, sampai 40 orang.22
c. Munasabah
Ayat yang lalu memulai cerita Yusuf dengan menerangkan mimpi dan
ta’birnya menurut pendapat ayahnya Yaqub. Ayat ini menerangkan betapa
dalamnya sifat iri dan dengki yang tertenam dalam hati saudara-saudara Yusuf
terhadap

dirinya,

sehingga

mereka

merencanakan

maker

untuk

membunuhnya, atau sekurang-kurangnya menyingkirkannya jauh-jauh.23
d. Tafsirannya
(7) Allah memperingatkan lebih baik dahulu bahwa pada kisah Nabi
Yusuf a.s ini terdapat teladan yang baik dan pelajaran bagi orang yang
memperhatikannya yaitu betapa besar kekuasaan Allah swt, dan betapa luas
hikmah dan kebijakannya dalam mengatur sesuatu dalam sesuatu rentatan
kejadian yang akhirnya sampai ketujuan yang dimaksud yaitu pemberian
rahmat dan karunia kepada orang yang dikasihi nya, sesudah itu barulah
,Allah mengisahkan bagaimana sikap saudara-saudara Yusuf terhadapnya.
(8) Saudara-saudara Yusuf berkata sesama mereka, sesungguhnya ayah
kita lebih banyak menyayangi Yusuf saudaranya Bunyamin dan lebih banyak
menumpahkan perhatiannya kepada keduanya, padahal kitalah yang lebih
berhak untuk disayangi dan diperhatikan, karena kita ini sudah menjadi orang

22
23

Ibid, hal. 504
Ibid, hal. 504
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dewasa yang kuat dan dapat membelanya serta memenuhi segala
kebutuhannya. Sikap ayah kita itu bertentangan dengan keadilan dan
persamaan hak antara anak-anak.mengapa ayah lebih mengutamakan dua
orang anak yang lebih lemah dan tak berdaya itu dari pada kita yang kuat serta
lebih sanggup berkhidmat dan berbakti kepadanya?
Sepintas lalu Nampak dengan jelas kebenaran ucapan saudarasaudaranya Yusuf itu, seakan akan Nabi Yaqub a.s telah membuat kekeliruan
dengan tindakannya itu padahal dia seorang nabi yang selalu dibimbing Allah
dalam segala sikap dan tindakannya, menurut riwayat memang Yaqub
menumpahkan perhatan yang besar terhadap Yusuf, karena ada firasat dan
tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Yusuf mempunyai keistimewaan pada
sifat dan pembawaannya. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh saudarasaudaranya yang lain. Maka Yaqub sangat menaruh harapan kepadanya,
apabila setelah ia mendengar Yusuf menceritakan mimpinya, Jika Yaqub lebih
cinta kepada Yusuf dan lebih banyak perhatiannya, maka hal itu wajar sebab
Yusuf dan Bunyamin masih kecil-kecil dan lebih banyak membutuhkan
perhatian dan bimbingan orang tuanya dibandingkan saudara-saudaranya yang
sudah besar. Hanya sifat iri dan dengki sajalah yang mendorong saudarasaudaranya untuk melakukan tindakan permusuhan terhadapnya, bukanlah
karena ayah mereka sudah menyimpang dari jalan keadilan.24

24

Ibid, hal, 505
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(9) Dalam suatu musyawarah untuk menetapkan tindakan yang tepat
dan tegas terhadap Yusuf, mereka mengusulkan agar dia dibunuh saja atau
dibuang ditempat yang jauh, sehingga ia tidak mungkin kembali atau binasa
dan mati ditempat pembuangan itu. Dengan demikian, ayah mereka Yaqub
akan berputus asa dan tidak mempunyai harapan lagi untuk bertemu dengan
anaknya yang paling disayangi itu, dan lama kelamaan tentunya dia akan
melupakannya.

Selama

ini

yang

menjadi

halangan

baginya

untuk

memperhatikan mereka ialah Yusuf disampingnya. Bila Yusuf sudah tiada
atau tersingkir kenegri yang jauh tentulah ayah mereka akan kembali
memperhatikan dan menyayangi mereka. Mereka menginsyafi bahwa
tindakan ini adalah suatu tindakan yang kejam tidak berprikemanusiaan, suatu
tindakan kriminal yang sangat besar dosanya, akan tetapi mereka telah jauh
tersesat dari jalan yang benar dan terjerumus kedalam perangkap setan,
sehingga tanpak lagi oleh mereka akibat perbuatan itu bagi ayah dan diri
mereka mereka sendiri jika perbuatan itu dilakukan.
Mereka membujuk diri mereka sendiri dengan mengatakan, meskipun
mereka telah berdosa pintu tobat masih terbuka lebar. Mereka akan bertobat
dengan tobat nasuha dan tidak akan berbuat seperti itu lagi, dan menjadi
hambaAllah yang saleh. Tentu Allah akan menerima taubat, mengampuni
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segala dosa kesalahan hambanya, dengan demikian ayah mereka akan merasa
senang kepada mereka dan Allah tidak akan menyiksa mereka.25
(10) Rupanya masih ada diantara mereka yang tidak mau
melaksanakan usul itu dan masih mengalir dalam tubuhnya rasa kasih sayang
terhadap saudaranya dan tergambar dalam khayalanya, betapa ngerinya
perbuatan itu. Dia mengusulkan agar Yusuf jangan dibunuh jika hanya ingin
memisahkan dari ayahnya dan menarik perhatian ayah mereka kembali.
Mengapa untuk mencapai tujuan itu kita harus melakukan pembunuhan,
melakukan suatu dosa besar yang belum tentu akan diampuni Tuhan? Dia
mempunyai usul yang tidak begitu berat dosanya yaitu menjatuhkan Yusuf
kedalam sumur dan nanti dia akan ditemukan oleh para musafir dan akan
dibawa mereka kenegri yang jauh. Dengan demikian, Yusuf tidak akan mati
dan mereka bebas dari dosa. Pembunuhan sedang maksud dan tujuan tercapai
juga. Akhirnya usul mereka diterima dengan baik dan mereka sudah bertekad
dalam hati untuk melaksanakannya.26
Suatu ketika, saudara-saudaranya nabi yusuf berkumpul semua,
kecuali bunyamin. Mereka membicarakan tentang tindakan ayah mereka nabi
Ya’qub as, yang membedakan kasih sayangnya diantara anak-anaknya. Dalam
anggapan mereka, nabi Ya’qub telah bertindak tidak adil. Permusyawaratan
mereka menghasilkan keputusan bahwa nabi harus dilenyapkan dari rumah
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bapaknya agar bapaknya mengalihkan perhatiannya kepada mereka. Yusuf
bukan hendak dibunuh, melainkan dibuang saja ketempat yang jauh.
Maka datanglah saudara-saudaranya kepada bapaknya untuk meminta
izin hendak membawa Yusuf pergi bermain kesuatu tempat. Pada mulanya
nabi Yaqub tidak mengizinkan permohonan mereka. tetapi dengan bujukan
dan desakan mereka serta janji untuk benar-benar menjaga Yusuf selama
diperjalanan, akhirnya bapaknya mengizikan juga. Di dalam Al-Quran Allah
swt menerangkan dengan firmannya:
Mereka berkata: "Wahai ayah Kami, apa sebabnya kamu tidak
mempercayai Kami terhadap Yusuf, Padahal Sesungguhnya Kami adalah
orang-orang yang mengingini kebaikan baginya. Biarkanlah Dia pergi
bersama Kami besok pagi, agar Dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat)
bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. "berkata Ya'qub:
"Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku
khawatir kalau-kalau dia di makan serigala, sedang kamu lengah dari
padanya. "mereka berkata: "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang
Kami golongan (yang kuat), sesungguhnya Kami kalau demikian adalah
orang-orang yang merugi[745]."27(Q,S Yusuf :11-14)
Kemudian mereka membawa Yusuf pergi kesuatu tempat yang jauh
mereka telah sepakat untuk memasukan Yusuf kedalam sumur, dan rencana
itu akhirnya mereka laksanakan juga lalu mereka semua pulang kerumah
27

[745] Maksudnya: menjadi orang-orang pengecut yang hidupnya tidak ada artinya
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bapaknya sambil pura-pura menangis

mereka berkata: ’hai Bapak kami,

sesungguhnya kami datang membawa berita duka tentang yusuf yakni, ketika
kami sedang bermain dengannya disuatu tempat, tiba-tiba datang seekor
serigala dan langsung menerkam Yusuf. Barangkali engkau tidak percaya,
meskipun kami berkata sebenarnya.”28
Di dalam Al-Quran, Allah swt berfirman. ‘’Maka tatkala mereka
membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka
masukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) kami wahyukan kepada
Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan
mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. "Kemudian mereka datang kepada
ayah mereka di sore hari sambil menangis. Mereka berkata: "Wahai ayah
kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf
di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala; dan kamu sekali-kali
tidak akan percaya kepada kami, Sekalipun kami adalah orang-orang yang
benar." mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan
darah palsu. Ya'qub berkata: "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang
baik perbuatan (yang buruk) itu; Maka kesabaran yang baik Itulah
(kesabaranku[746])29. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya
terhadap apa yang kamu ceritakan." (Q,S Yusuf ayat 15-18)
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Muhajir, op cit. hal. 54
[746] Maksudnya: dalam hal ini Ya'qub memilih kesabaran yang baik, setelah mendengar
cerita yang menyedihkan itu.
29
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Mereka terus menerus melakukan pendekatan kepada ayah mereka untuk
memohon agar Yusuf di izikan pergi bersama mereka hingga akhirnya ayah
mereka mengizikan. Selanjutnya, mereka membawa Yusuf pergi hingga sosok
Yusuf tidak terlihat lagi oleh penglihatan ayahnya. Dalam perjalanan mereka
menghina dan mencaci maki Yusuf dengan tindakan dan ucapan. Mereka
bersepakat untuk memasukan Yusuf kedalam sumur. Di tengah-tengah sumur
terdapat sebuah batu panjatan. Ketika air sumur menyusut atau menjadi
sedikit, orang pun turun menapaki batu panjatan tersebut agar lebih mudah
menggapai air dasar sumur hingga ember sudah berisi penuh air. Penimbapun
segera menarik tali timbanya saat ember sudah berisi penuh.30
Ketika mereka memasukan Yusuf didalam sumur, Allah memberi
wahyu kepada Yusuf: Enggkau pasti mendapat jalan keluar dari kesulitan
yang engkau hadapi ini. Pada saatnya nanti engkau akan menceritakan kepada
saudara-saudaramu itu tentang apa yang pernah mereka lakukan terhadap
dirimu itu, yaitu ketika engkau menjadi orang terhormat dan berkedudukan
tinggi sementara mereka pada saat itu sangat membutuhkan dirimu. Bahkan,
mereka takut kepadamu. Akan tetapi saat itu mereka tidak mengenal
dirimu.”31
Mujahid dan Qatadah berkata, Mereka tidak mengetahui bahwa saat
itu Allah telah menurunkan wahyu kepada Yusuf.
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Ibnu Abbas berkomentar tentang firman Allah: “sementara mereka
tidak mengingatnya lagi. (Q,S Yusuf ayat 15) maksudnya, suatu saat nanti
engkau pasti akan menceritakan peristiwa ini kepada saudara-saudaramu itu
pada saat mereka tidak lagi mengenali dirimu. ”Demikianlah, sebagaimana
diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas.32
Didalam sumur pinggir hutan nabi Yusuf tidak celaka karena sumur itu
ternyata tidak berair dalam. Ketika datang musafir yang hendak mengambil
air dari sumur itu, nabi Yusuf yang masih kecil itu menggantung pada tali
timbanya: maka naik lah ia keatas. Sang musafir terkejut bukan main, tapi
segera ia mengamati Yusuf seraya berkata: ”Aduhai alangkah gembiranya
kita memperoleh anak yang rupawan ini.
Kebetulan musafir itu adalah seorang pedagang. Maka nabi Yusuf
dibawanya kenegeri Mesir, kemudian dijual kepada pembesar disana.
pembesar negri Mesir amat gembira memperoleh seorang anak yang rupawan
seperti Yusuf, maka nabi Yusuf diambil sebagai anak angkatnya. Dalam hal
itu istri pembesar itulah yang merawat nabi Yusuf dan melayani segala
keperluannya. Siti Zulaiha, ibu angkat Yusuf, amat menyayangi anak
angkatnya itu.33
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4. Masa Remaja Nabi Yusuf a.s di rumah Al-Azizi
a.

Teks Ayat dan Terjemahnya (Q,S Yusuf 26-29)

             
             

              
            

   

Artinya:
26. Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku
(kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan
kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu
benar dan Yusuf Termasuk orang-orang yang dusta.
27. dan jika baju gamisnya koyak di belakang, Maka wanita Itulah
yang dusta, dan Yusuf Termasuk orang-orang yang benar."
28. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di
belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah
diantara tipu daya kamu, Sesungguhnya tipu daya kamu adalah
besar."
29. (Hai) Yusuf: "Berpalinglah dari ini34[751], dan (kamu Hai
isteriku) mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu
Sesungguhnya Termasuk orang-orang yang berbuat salah."35
b. Kosa kata
Bi Ahliha (Yusuf/12:26)
Kata ahl untuk orang yang terhubung dengan lainnya dalam agama,
keturunan, nasab, pekerjaaan, Negri dan lainnya. kata ahliha pada ayat ini di

34

[751] Maksudnya: rahasiakanlah Peristiwa ini.
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artikan dengan istri al-aziz. ahlbait ialah orang yang mendiami rumah itu ahl
bait sering di nisbatkan kepada keluarga Nabi Muhammad. Hewan yang
sudah terbiasa dengan satu tempat dinamakan ahliy. Semua orang islam
dinamakan ahlul islam, karena mereka terkait dengan satu keyakinan anaknya
Nabi Nuh yang tidak taat kepadanya dikatakan: dia bukan ahlimu
(Hud/11:46),

walaupun

dia

anaknya

sendiri,

karena

islam

telah

menghilangkan batas-batas nasab dan keturunan, diganti dengan ikatan
agama.36
c. Munasabah
Pada ayat ayat yang lalu diterangkan bagaimana bujuk rayu istri mentri
Mesir itu terhadap Yusuf, sehingga berani mengunci pintu kamarnya, karena
ingin berbuat serong dengan dia, juga diterangkan bahwa Yusuf lari dari
dalam kamar sampai bajunya ditarik dari belakang hingga koyak dan akhirnya
hal itu diketahui oleh suaminya, ia sangat kaget dan menuduh bahwa Yusuf
ingin memperkosa istrinya. Pada ayat ayat berikut ini diterangkan bahwa
dalam peristiwa ini, Yusuf adalah seorang yang bersih tidak terpedaya oleh
bujukan dan rayuan dengan adanya bukti yang membenarkan Yusuf.37
d. Tafsirannya
(26) Ayat ini menerangkan tentang bersihnya Yusuf dari perbuatan
serong Yusuf adalah seorang pemuda yang takut kepada tuhannya, yang tidak
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goyah imannya oleh bujuk rayu seorang wanita. Dengan tegas dia berkata
kepada Mentri, suami dari perempuan itu, ”Dalam peristiwa yang terjadi ini,
sebenarnya perempuan itulah yang menggoda saya melompat lari seperti yang
tuan dapat sekarang ini. Dalam peristiwa Yusuf ini, banyak sekali tindakan
yang bisa diambil oleh mentri untuk mencari bukti-bukti yang membenarkan
bahwa Yusuf adalah seorang yang bersih, karena Yusuf adalah budak yang
biasanya tidak berani berbuat serong terhadap istri majikannya. Yusuf didapati
oleh Al-Aziz sedang melompat hendak keluar dari rumah. Ini menunjukkan
bahwa Al-Aziz melihat istrinya dalam keadaan bersalah dengan mengenakan
pakaian yang bagus sekali, dengan bedak dan wangi wangianan yang
semerbak baunya, sedangkan tidak dimuka Yusuf bekas-bekasnya. Sebagai
bukti yang lain yang kuat sekali, bahwa suaminya tidak pernah melihat akhlak
Yusuf yang buruk, sejak Yusuf tinggal dirumahnya.38
(27) Dengan pengetahuan dan pengalaman terhadap Yusuf, sebenarnya
al-Aziz telah mempercayai bahwa Yusuf tidak bersalah. Kemudian keyakinan
ini dikuatkan lagi saksi yang lain, yang mengatakan bahwa Yusuf tidak
bersalah. Saksi itu ialah anak paman istri Al-Aziz menurut sebagian musafir
namanya Zulaikha, seorang cerdik cendikawan lagi bijaksana. Saksi itu adalah
.”Kami mendengar suatu keributan tarik-tarikan dalam rumah, sampai kami
mendengar bunyi kain sobek. Kalau baju Yusuf yang sobek dimuka, maka
perempuan itulah yang benar dan Yusuf pendusta. Kalau bajunya sobek
38
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dibagian belakang, benarlah Yusuf dan perempuan itu pendusta. Menurut
sebagian riwayat yang menjadi saksi peristiwa ini, ialah seorang bayi yang
ditakdirkan Allah dapat berbicara untuk sekedar menjkadi saksi. Tetapi
riwayat ini adalah lemah, pendapat yang kuat menyatakan bahwa saksi dalam
peristiwa ini, ialah anak paman istri Al- Aziz itu sendiri.39
(28) Setelah diadakan penyelidikan dan pertukaran pikiran antara
menteri dengan keluarga istrinya tentang peristiwa yang terjadi ini maka
diperiksalah baju Yusuf yang sobek itu. Ternyata baju Yusuf bagian
belakangnya yang robek. Jelaslah dalam peristiwa ini, Yusuf yang benar tidak
dapat dibantah dan diragukan lagi. Maka tuduhan perempuan itu terhadap
Yusuf

adalah

palsu.

Tapi

bagaimana

pandainya

orang

bersalah

mengemukakan alasan-alasannya, namun yang bersalah akan diketahui juga,
sesuai dengan pepatah. ”Sepandai pandainya membungkus yang busuk
akhirnya akan berbau juga. ”Setelah jelas duduk perkara peristiwa ini, maka
mantra berkata kepada istrinya, ”dan sekarang jelas, engkau telah membujuk
dan merayu Yusuf. Ketahuilah, bujuk rayu yang seperti itu besar bahayanya.
Untung Yusuf seorang pemuda yang kuat imannya, tidak terpengaruh oleh
godaan seperti engkau lakukan itu.
(29) Selanjutnya dalam ayat ini, menteri itu berkata, ”wahai Yusuf,
peliharalah dirimu, tutup mulutmu, jangan sampai kejadian ini engkau
ceritakan kepada orang lain. kejadian itu adalah rahasia kami, kalau diketahui
39
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orang, kami akan mendapat malu. Engkau jangan merasa takut dalam
persoalan ini, percayalah bahwa kami tetap menjaga namamu, sebab engkau
benar-benar orang yang berakhlak mulia dan beriman kuat. Engkau hai istriku,
bertaqwalah kepada tuhanmu, minta ampunalah atas dosamu, karena engkau
termasuk orang yang bersalah dan berdosa. Kesalahanmu sangat besar yaitu
mengkianati suamimu, dan kesalahanmu menuduh orang lain yang bersih dan
suci.”40
Tersiar berita di kalangan perempuan di dalam kota bahwa kejadian
yang dirahasiakan itu dimana istri menteri jatuh cinta kepada bujangnya,
mengajak dan merayu untuk menuruti keinginan hawa nafsunya. Selanjutnya
mereka mengatakan, “Sungguh kami melihat istri mentri itu sudah menempuh
jalan sesat yang akan membawa kepada kehinaan.
Pengunjingan perempuan-perempuan itu sampai juga ketelinga istri
menteri yang menyebabkan ia merasa marah bercampur malu. Dia tidak
mengira bahwa berita mengenai dirinya akan tersebar luas itu. Maka di
undangnya perempuan-perempuan

terkemuka

itu

datang kerumahnya

mengahadiri sebuah jamuan. Untuk pesta itu, sudah diatur tempat sebaikbaiknya, makanan yang enak–enak dan minuman dari berbagai macam sudah
disiapkan. Tidak ketinggalan buah-buahan yang segar dan manis yang
bermacam jenis dan ragamnya sudah disediakan dimeja makan. Kursi-kursi
yang bagus sudah tersusun untuk dapat duduk bertsantai, menikmati makanan
40
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dan buah-buahan lezat cita rasanya. Undangan ini mendapat sambutan yang
sangat hangat lebih-lebih dari perempuan-perempuan yang ingin mengetahui
kejadian yang sudah menjadi buah bibir selama ini, terutama ingin melihat
anak muda yang bernama Yusuf itu. Meriah sekali pesta ini. Gelak tawa
bersahut-sahutan, omong dan kelakar menjadi-jadi. Bermacam makana
dihidangkan tanpa putus-putusnya, Begitu juga minuman terakhir sekali di
hidangkan buah-buahan kepada masing-masing yang hadir di berikan sebuah
pisau untuk mengupas buah-buahan. disaat itu istri mentri yang menjadi
nyonya rumah memerintahkan Yusuf untuk keluar ketengah para tamu-tamu
yang sedang duduk bersantai memotong buah-buahan untuk memperkenalkan
dirinya. Maka keluarlah Yusuf dan berdiri dihadapan tamu-tamu itu. Baru saja
perempuan-perempuan itu melihat wajah Yusuf yang sangat elok seperti bulan
purnama, kagumlah mereka melihatnya, bahkan lupa akan diri mereka
masing-masing karena terpesona melihatnya bahkan lupa akan diri mereka
masing-masing karena terpesona oleh kegagahan dan ketampanannya. Dengan
tidak sadar pisau yang ada ditangan mereka, mereka memotong ketangan dan
jari mereka sendiri bukan untuk memotong buah-buahan dan mereka tidak
merasakan sakit perihnya.41
Dari mulut mereka keluar kata-kata, ”Maha sempurna Allah, dia
bukanlah manusia, tetapi adalah malaikat yang mulia. ”Begitu kagum dan
tercengan mereka melihat Yusuf yang sangat menawan dan menggetarkan
41
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jantung mereka, inilah sosok orang yang mereka biarkan berhari-hari dengan
mempersalahkan dan mengejek istri mentri.
Selanjutnya perempuan-perempuan yang diundang itu kagum dan
terpesona melihat Yusuf. Melihat reaksi mereka, istri mentri itu gembira, lalu
berkata, ”inilah dia Yusuf yang selalu kamu gunjingkan dan selalu kamu cela
sikap saya terhadap Yusuf dan kejadian antara dengan dia baru-baru ini.
Sekarang kamu semua terpesona memandanginya. Baru sepintas lalu kamu
memandanginya, kamu sudah lupa diri. Lihatlah kamu sudah memotong
jarimu karena terpesona memandangi Yusuf.
Istri Al-Aziz berkata: Saya akui terus terang memang saya lah yang
telah jatuh cinta kepadanya dan sayalah yang menggodanya dan mengajaknya
berlaku serong. Tetapi dia tetap engan dan berlindung diri kepada Tuhannya
dia berpaling dan menjauhkan dirinya dariku, aku terus menggodanya dan
merayunya sampai dia mau mengikuti keinginan hawa nafsuku. Seandainya
dia juga tidak mau, aku akan katakana kepada suamiku, supaya dia dimasukan
didalam penjara dan tentunya dia akan menjadi orang yang hina. Suamiku
tidak berani menolak usulku itu dan suamiku akan menghukum dia sesuai
dengan keinginannku.42
Sengaja kata-kata itu dilontarkan dihadapan tamu-tamu dalam jamuan
meriah itu, supaya didengar oleh Yusuf sendiri dan supaya para tamu dapat
melunakkan hati Yusuf. lebih baik mematuhi apa yang saja kehendak istri Al42
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Aziz dari pada mendapat kemarahan yang akhirnya akan di panjarakan, hidup
bersama-sama dengan orang-orang jahat dan hina-hina. Bila Yusuf mau
mengikuti kehendaknya, tentu Yusuf akan beruntung seluruh kekayaan dan
kemewahan isi istana itu dapat pula dikuasai Yusuf. Pendek nya, semua yang
hadir pada waktu itu telah berpihak kepada istri Al-Aziz tidak lagi
menyalahkan dan mengejeknya, semua membenarkan sudah sepantasnya istri
mentri itu turut membujuk Yusuf agar mematuhi kehendak istri mentri itu,
tanpa malu-malu dan takut-takut.
Keteguhan hati dan kekuatan iman Yusuf yang tidak mempan segala
bujukan dan rayuan begitu juga semua kata-kata untuk melunakkan hati Yusuf
yang keluar dari mulut perempuan-perempuan itu. Tidak mencemaskan hati
Yusuf gertakan dan ancaman yang mengatakan bahwa Yusuf akan
dipenjarakan dan dihukum kalau tidak mau tunduk mengikuti ajakan untuk
berbuat serong itu, mendengar semua itu Yusuf hanya berlindung diri kepada
Allah menundukkan kepala sambil berdoa agar dijauhkan Tuhan dari godaan
perempuan-perempuan itu seraya berkata, ”Ya Allah, penjara yang gelap lagi
sempit itu lebih baik bagiku daripada didalam istana, menghadapi perempuanperempuan yang cantik yang selalu menggoda dan mengajakku untuk
memenuhi keinginan hawa nafsunya. Aku khawatir ya Allah, bila aku masih
tinggal didalam diistana ini selalu berhadapan dengan perempuan-perempuan
yang mengodaku, kalau-kalau semangatku, imanku luntur, sehingga aku
terperosok jatuh kelembah kehinaan bersama mereka. Ya Allah, kalau bukan
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karena pertolongan dan petunjuk mu aku akan jadi orang bodoh sesat jalan
dan mudah terpedaya akhirnya terjerumus kedalam lembah kehinaan
maksiat.43
Akhirnya

Yusuf

dimasukkan

kedalam

penjara.

Doa

Yusuf

diperkenankan Allah, agar Yusuf tetap terpelihara dari godaan dan tipu daya
perempuan-perempuan itu. Maka mentri memasukkan Yusuf kedalam penjara
sekedar mematuhi permintaan istrinya. Oleh karena istrinya meminta kepada
suaminya supaya jangan membocorkan peristiwa itu dan berhusaha
mententramkan suasana rumah tangganya. Maksud Allah mengabulkan doa
Yusuf untuk masuk penjara berlainan dengan maksud pembesar itu Al-Aziz,
Maksud Allah ialah supaya Yusuf tetap bersih, terpelihara dari segala godaan
yang mengotori jiwanya. Juga supaya Yusuf tetap bersih, terpelihara dari dari
godaan yang mengotori jiwanya, juga supaya Yusuf menjadi orang-orang
yang sabar dan tahan menderita didalam penjara, bergaul dengan orang-orang
yang sudah lama meringkuk didalam penjara dengan bermacam-macam
karakter,

tingkah

laku,

dan

perangainya.

Penjara

adalah

tempat

mendewasakan dan tempat pertama kali Allah menurunkan wahyu kepadanya.
Oleh karena itu, Allah selalu menjaganya dan Allah adalah maha mendengar
lagi maha mengetahui segala doa yang dipanjatkan dan segala perbuatan yang
dikerjakan hamba-hambanya.44
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Mentri beserta istrinya telah melihat bukti-bukti bahwa Yusuf adalah
orang baik, jujur, dan mempunyai akhlak yang mulia serta mempunyai
keimanan dan kepercayaan yang teguh kepada tuhannya. Selama mereka
bergaul dengan Yusuf yang salah nyata bagi mereka bahwa Yusuf selalu
dipelihara Tuhannya dan dilindunginya dari perbuatan perbuatan yang keji.
Walaupun dia di tuduh, di bujuk, dan diancam namun Yusuf tetap
tenang dan selalu meminta perlindungan kepada Tuhannya. Hal seperti itu
bukan saja diketahui dengan jelas oleh mentri dan istrinya, tetapi juga oleh
seluruh keluarga istana. Sungguh pun begitu Yusuf tetap di masukkan
kedalam penjara untuk waktu yang tidak ditentukan sebagai pelaksanaan dari
permintaan istrinya, agar dianggap oleh orang banyak bahwa Yusuf bersalah
padahal istrinya yang salah.Yusuf tidak merasa sengsara dan hina dalam
penjara dengan bergaulan dalam penjara itu, Yusuf bertambah kuat imannya,
bertambah tabah hati dan jiwanya, makin banyak rahasia manusia yang
diketahuinya, dan makin besar keagungan Allah yang dirasakannya.45
5. Kehidupan Nabi Yusuf a.s dipenjara
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Artinya:
36. dan bersama dengan Dia masuk pula ke dalam penjara dua orang
pemuda[754]46. berkatalah salah seorang diantara keduanya:
"Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memeras anggur." dan yang
lainnya berkata: "Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku membawa
roti di atas kepalaku, sebahagiannya dimakan burung." berikanlah
kepada Kami ta'birnya; Sesungguhnya Kami memandang kamu
Termasuk orang-orang yang pandai (mena'birkan mimpi).47
Bersama-sama dengan Yusuf masuk pula kedalam penjara dua orang
pemuda.menurut riwayat, kedua pemuda itu adalah bekas tukang siram kebun raja
dan bekas bendehara raja. Keduanya dimarahi karena bersalah dan dimasukkan
didalam penjara. Pada suatu ketika, Yusuf melihat kedua pemuda itu duduk
dengan bersedih hati seperti orang melamun. Maka Yusuf menyapa kedua pemuda
itu, mengapa kalian dalam keadaan begini? Jawab mereka, kami tadi malam
bermimpi yang aneh dan ajaib, sehingga kami gelisah dan sedih seperti yang
engkau lihat ini. kami tidak tahu apa tafsir mimpi kami kami ini. ”Yusuf berkata
kepada keduanya, Tafsir mimpi kamu itu hanya Allah yang mengetahuinya.
cobalah ceritakan kepada saya mimpi apa mimpi kalian, ”maka salah seorang dari
keduanya bercerita tentang mimpinya dan katanya: ”Saya bermimpi bahwa saya
sedang berada dalam sebuah kebun anggur yang sangat lebat buahnya dan
menghijau warnanya. seakan-akan ditangan saya ada sebuah gelas kepunyaan raja.
Dengan gelas itu, saya menampung airnya sesudah saya peras anggur itu untuk
dijadikan mimuman. Sesudah itu seorang lagi menceritakan mimpinya pula, seraya
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berkata, Saya mimpi bahwa saya membawa sebuah keranjang di atas kepala saya,
penuh dengan bermacam macam roti dan makanan. Tiba-tiba terbang melayang
diatas kepala saya beberapa burung, lalu disambarnya semua roti dan makanan
yang ada dalam keranjang itu dan membawanya terbang jauh. Keduanya
memohon kepada Yusuf, agar Yusuf sudi memberikan tafsir mimpi mereka.
Kepada Yusuf bertumpu harapannya, karena hanya Yusuf yang paling mereka
percayai. Selama dalam penjara mereka telah mengenal Yusuf sebagai orang yang
baik, luas ilmunya, baik pergaulannya, dan dekat tuhannya.48
Sebelum Yusuf memberikan takwil mimpi kedua pemuda itu, lebih dahulu
ia berdakwah tentang kebesaran dan kekuasaan Allah, tentang nikmat Allah yang
telah diperolehnya, dan sikap yang tidak mau tunduk kepada agama yang tidak
benar. Yusuf berkata kepada kedua pemuda itu. ”Sebelum kamu berdua menerima
makanana yang dikirimkan untukmu, aku sudah tahu apa makanan itu dan akan
aku jelaskan kepada mu sekarang ini menurut riwayat, bahwa orang-orang
kerajaan ada yang mengirimkan kepada orang-orang yang bersalah dalam penjara
yaitu makanan yang dicampur dengan racun dengan maksud untuk membunuh
mereka. Yusuf sudah tahu maksud orang-orang kerajaan itu telah dijelaskan
kepada kedua pemuda itu. Yusuf menjelaskan bahwa ilmu yang seperti itu adalah
wahyu dari tuhannya kepadanya. ”Dengan ilmu itulah saya dapat mentakwilkan
mimpi, bukan seperti tukang tenun dan ahli nujum yang mempergunakan
pertolongan setan, menerka-nerka dan menjampi-jampi yang belum benar
48
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terkaannya itu, ”Kata Yusuf. Selanjutnmya Yusuf menjelaskan bahwa dia tidak
mau terpengaruh oleh ajaran agama yang salah. Dia tinggalkan kepercayaan
orang-orang yang tidak benar itu, orang-orang yang tidak mau beriman kepada
Allah dan mengingkari kehidupan akhirat.49
Yusuf melanjutkan pembicaraan nya dengan kedua pemuda itu sebelum
menerangkan takwil mimpi mereka Yusuf mengatakan bahwa dia hanya patuh
mengikuti agama nenek moyangnya, yaitu agama nabi Ibrahim, Ishak a.s, Agama
tauhid bukan agama yang mengekutukan Allah. ”tidak sepantasnya bagi kami para
nabi dan rosul untuk menyekutukan Allah dengan yang lain, seperti halnya dengan
golongan firaun dan pengikut-pengikutnya. Mereka mempersekutukan Allah
dengan yang lain, seperti matahari, bulan berhala dan lain-lain. Kepercayaan
tauhid itu termasuk karunia Allah kepada kami para Nabi dan Rosul, begitu juga
kepada semua orang yang mempunyai kepercayaan yang sama. Allah telah
memberikan petunjuk kepada kami dan manusia yang beriman. Dengan diutusnya
kami para nabi dan para rosul, kami menunjukkan kepada mereka mana jalan yang
lurus dan mana jalan yang bengkok, kami terangkan kepada mereka kepercayaan
yang benar. Namun begitu masih ada saja manusia yang tidak tahu bersyukur
kepada Allah, ”Kata Yusuf.50
Yusuf meneruskan dakwahnya dengan menyeru kepada pemuda yang
menjadi kawannya didalam penjara itu, wahai kedua penghuni penjara, manakah
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yang lebih baik, tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang maha esa
yang perkasa? seruan itu adalah ikhlas dari seorang kawan yang setia dan jujur
kepada kawan-kawannya pernyataan dalam seruan ini adalah merupakan suatu
penegasan bahwa berhentilah menyembah tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu
dan sembahlah Allah yang maha Esa lagi maha perkasa. Tuhan-tuhan yang
bermacam-macam itu tidak akan dapat menolong mereka dari siksaan diakhirat.
Hanya Allah yang maha esa lagi maha perkasa saja yang dapat memberikan
pertolongan dikala susah dan membantu dikala sempit.51
Kelanjutan dari seruan Yusuf adalah semua yang mereka sembah selain
Allah itu adalah tuhan-tuhan palsu yang sengaja diberi nama bermacam-macam
oleh mereka sendiri, bapak-bapak dan nenek moyang mereka. Yusuf berkata:
kamu yang membuatnya,kamu yang memberinya nama dan kamu pula yang
menyembahnya sebagai tuhan. Padahal dia adalah benda yang lemah yang tidak
mempunyai kekuatan apa-apa dan tidak ada pula keterangan dari Allah kepada
Rosul-rosulnya untuk membenarkan tuhan yang kamu buat-buat itu. Bahwa
ketentuan yang benar tentang ketuhanan dan pengabdian ialah yang diatur oleh
Allah yang telah diwahyukan kepada rosul-rosulnya. Allah telah memerintahkan,
bahwa janganlah kamu menyembah selain Allah. Kepadanyalah kamu berdoa dan
minta tolong, kepada nyalah kamu sujud bersimpuh itulah Agama yang lurus
Tetapi kebanyakan manusia belum mengetahuinya.52
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Takwil mimpi kedua pemuda itu oleh Yusuf. Hai kedua kawan penghuni
penjara, adapun mimpi yang pertama, takwilnya ialah, bahwa engkau akan segera
keluar dari penjara ini dan kembali bekerja seperti dulu sebelum masuk penjara,
yaitu sebagai tukang kebun raja dan memberikan minum raja khamar. takwil
mimpi kedua, bahwa engkau akan dihukum salib, lalu bangkaimu dan sebagian
kepalamu akan dimakan burung begitulah takwil mimpi yang kamu tanyakan
kepada saya sebagai wahyu yang telah diwahyukan kepadaku.53
Yusuf berpesan kepada pemuda yang keluar dengan takwil yang baik, agar
disampaikan kepada raja, bahwa didalam penjara masih banyak orang yang tidak
bersalah dihukum. Mereka dihukum karena tuduhan-tuduhan yang tidak benar
agar hal ini menjadi perhatian raja. Sampaikan juga kepada raja apa yang dia apa
yang dia dengar tentang Yusuf dan seruan untuk menganut agama tauhid dan lainlain selama ia didalam penjara. Rupanya pemuda itu telah sampai diluar lupa
menyampaikan kepada raja apa yang dipesankan oleh Yusuf, sehingga Yusuf
meringkuk didalam penjara beberapa tahun lamanya.54
6. Takwil Mimpi Raja
a) Teks Ayat dan Terjemahnya
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Artinya:
46. (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf,
Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang
tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor
sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan
(tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu,
agar mereka mengetahuinya."
47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya)
sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan
dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.
48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang
menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun
sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.
49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi
hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."55

            
             

              
           

Artinya: dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaKu, agar aku memilih Dia
sebagai orang yang rapat kepadaku". Maka tatkala raja telah bercakapcakap dengan Dia, Dia berkata: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini
menjadi seorang yang berkedudukan Tinggi lagi dipercayai pada sisi
kami". berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir);
Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi
berpengetahuan" dan Demikianlah Kami memberi kedudukan kepada
55
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Yusuf di negeri Mesir; (dia berkuasa penuh) pergi menuju kemana saja ia
kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat Kami kepada
siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala
orang-orang yang berbuat baik.dan Sesungguhnya pahala di akhirat itu
lebih baik, bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.56
Setelah terbukti secara gambling bagi raja kebenaran Yusuf as dan
kezaliman yang menimpanya sehingga terpaksa mendekam dipenjara sekian
tahun lamanya, dan di ketahuinya pula betapa baiknya dan luhurnya sikap dan
kelakuan didalam penjara, ditambah lagi dengan kepuasan raja mendengar
penjelasa Yusuf as. tentang makna mimpinya, dan kini tanpa ragu raja bertitah
kepada petugas yang dia tunjuk, Bawalah dia kepadaku,agar aku memilihnya
untukku saja sebagai orang dekat padaku dan untuk kujadikan penasehat dan
pembentuku dalam memutar roda pemerintahan. ”petugaspun segera berangkat
menemui Yusuf dan mengundangnya segera keistana, setelah terlebih dahulu
menyampaikan pengakuan tulus wanita-wanita yang melukai tangan mereka
serta pengakuan wanita yang merayunya. Yusuf pun segera berangkat karena
memenuhi undangan Raja, setelah berpamitan dengan para tahanan dan
mendoakan mereka, maka tatkal dia, yakni Yusuf telah bercakapcakapdengannya, Raja sangat kagum mendengar uraian Yusuf serta kedalam
pengetahuannya, sebagaimana dia terpesona pula melihat kejernihan air muka
dan penampilannya. dia bertitah menyampaikan kepada Yusuf bahwa
“sesungguhnya engkau mulai hari ini dan saat ini kami adalah seseorang yang
berkedudukan tinggi lagi terpercaya untuk mengelola semua yang berkaitan
56
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dengan urusan negara. Dia menyambut tawaran Raja demi kesuksesan tugasnya
menyebarluaskan ajaran agama dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh
masyarakat dan menjawab: jadikanlah aku bendaharawan negara diwilayah
kekuasaan baginda, yakni di Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang amat
pemelihara yang sangat pandai menjaga amanah lagi amat berpengetahuan
menyangkut tugas yang aku sebutkan itu.
Sementara beberapa ulama, berdasarkan sebuah riwayat mengikulasikan
bahwa ketika terlaksananya pertemuan anatara raja dan Yusuf a.s Raja meminta
Yusuf a.s untuk menguraikan kembali makna mimpinya sambil menjelaskan
nya Yusuf a.s mengusulkan agar Raja memerintahkan mengumpulkan makanan
dan meningkatkan upaya pertanian ketika itulah Raja bertanya, “siapa yang
dapat melaksanakan semua itu, maka Yusuf as berkata: Jadikanlah aku
bendaharawan negara.57
Ayat diatas mendahulukan kata ( ) ﺣﻔﯿﻆHafizh/pelihara dari pada kata
( )ﻋﻠﯿﻢalim/amat perpengetahuan.ini karena pemeliharaan amanah lebih penting
daripada pengetahuan. seseorang yang memelihara amanah dan tidak
berpengetahuan akan terdorong untuk meraih pengetahuan

yang belum

dimilikinya. Sebaliknya seseorang yang berpengetahuan tetapi tidak memiliki
amanah, bisa jadi ia mengunakan pengetahuannya untuk mengkianati amanah.
ini berupa dengan ayat Al-Baqorah (2) : 282 yang mendahulukan keadilan
daripada
57
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M.qurais shihab, op cit, hal. 485

menulis

utang

piutang
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penulis
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mengemukakan bahwa hal itu agaknya disebabkan karena keadilan, disamping
menuntut adanya pengetahuan bagi yang akan berlaku adil, juga karena
seseorang yang adil tapi tidak mengetahuinya, keadilannya untuk mendorong ia
untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui, keadilannya akan mendorong
ia untuk tidak adil. Ketika itu, pengetahuannya akan ia gunakan untuk
mentutupi ketidak adilannya. Karena akan mencari celah hukum untuk
membenarkan penyelewengan dan menghindari sanksi.
Permintaan jabatan yang diajukan oleh Yusuf a.s, kepada raja diatas
tidaklah bertentangan dengan moral agama yang melarang seseorang meminta
jabatan, permintaan tersebut lahir atas dasar pengetahuannya bahwa tidak ada
yang lebih tepat dari dirinya sendiri dalam tugas tersebut. Dan tentu saja
memotivasinya adalah menyebarkan dakwah ilahiah. Demikian jawaban
mayoritas ulama. Dapat juga dikatakan bahwa sebenarnya Yusuf as terlebih
dahulu ditawari atau ditugasi oleh raja untuk membantunya dalam berbagai
bidang. tawarana itu diterimanya, tatapi Yusuf as memilih tugas tertentu bukan
dalam segala bidang. Karena itu, dia bermohon kiranya penugasan tersebut
terbatas dalam bidang keahliannya saja, yakni perbendaharaan negara.58
Apa pun jawaban yang anda pilih, yang jelas ayat ini dapat menjadi
dasar untuk membolehkan seorang untuk mencalonkan dirinya guna menepati
suatu jabatan tertentu atau berkampannye untuk dirinya, selama memotivasinya
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adalah untuk kepentingan masyarakat, dan selama dia merasa dirinya memiliki
kemampuan untuk jabatan itu.
Permintaan jabatan dalam kondisi dan sifat seperti yang di alami Yusuf
as itu menunjukkan kepercayaan diri yang bersangkutan Yusuf a.s serta
kebenaran

moral

yang

disandangnya,

dengan

mengusulan

ini

yang

bersangkutan juga berhusaha bersaing dengan pihak lain yang boleh jadi tidak
memiliki kemampuan yang sama sehingga jika dia berhasil menduduki jabatan
tersebut pastilah akan merugikan masyarakat.
Ayat ini menjelaskan apa jawaban Raja terhadap usul Yusuf itu: apakah
diterima atau tidak Al-Quran sejalan dengan gayanya mempersingkat uraian,
tidak menjelaskan karena semua indikator telah menunjukkan kekaguman Raja
terhadap Yusuf a.s ayat berikutpun mengisyaratkan hal tersebut.
Permintaan Yusuf itu diterima baik oleh Raja tetapi ayat ini
mengingatkan bahwa jangan duga hal tersebut terlepas dari pengaturan Allah.
Karena itu ayat ini menegaskan bahwa dan sebagaimana kami
menjadikan hati dan fikiran raja tertarik kepada Yusuf sehingga dia
memberikan kedudukana yang terbaik disisinya, demikianlah juga lah kami
memberi kedudukan kepada Yusuf dibumi khususnya diwilayah Mesir: dia
bebas menempatinya disana serta bebas pula berkunjung kedaerah mana saja
yang dia kehendaki. itu semua diperolehnya berkat kekuasaan kami, karena
kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan dalam
hal ini yang kami kehendaki adalah Yusuf, dan juga hal tersebut demikian lah
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karena Yusuf adalah salah seorang hamba kami yang muksin (baik) ,sedang
kami tidak menyia-yiakan sedikit pun ganjaran al muhsin orang-orang yang
berbuat baik apa yang diperbolehkan itu adalah anugrah yang sangat
besar,tetapi itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan anugrah dan
ganjaran ukhrawi kelak. dan sesungguhnya pasti ganjaran diakhirat lebih baik
bagi orang orang yang telah beriman dan terus menurus bertaqwa.
Ayat-ayat diatas tidak menjelaskan bagaimana cara Yusuf a.s
menjelaskan bagaimana cara Yusuf as melaksanakan kebijaksanaannya dalam
bidang pertanian, logistic dan perbendaharaan negara. Agaknya Al-Quran
menilai bahwa uraian tentang hal tersebut tidak terlalu dibutuhkan, karena itu
berkaitan dengan kondisi khusus Mesir pada masa itu yang belum tentu dapat
diteapkan didaerah daerah lain atau masa yang lain, namun ada hal yang pasti
dan yang merupakan syarat bagi setiap pejabat serta berlaku umum kapan dan
dimana saja yaitu yang memegang satu jabatan haruslah yang benar-benar amat
tekun memelihara amanah dan amat berpengetahuan.
Mutawali asy Sya’rawi mendapat kesan dari pertanyaan ayat ini tentang
Nabi Yusuf bahwa dia menempati daerah mana saja di Mesir yang dia
kehendaki sebagai isyarat bahwa ketika itu pelayanan merata bagi seluruh
masyarakat. ”jangan mengganggap bahwa ketika itu dia memiliki rumah
dibanyak tempat. jangan juga ada yang menduga bahwa ini adalah salah satu
bentuk penyebaran tempat foya-foya mengapa kita tidak melihatnya dengan
mata sementara orang yang berkecimpung dalam bidang administrasi
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pembangunan dibeberapa negara dewasa ini. jika mereka mengetahui bahwa
pejabat tinggi akan berkunjung diwilayahnya, maka mereka melakukan
perbaikan, paling tidak disekitar rumah pejabat, kini kita melihat jalan-jalan
diaspal, sarana masyarakat diperbaiki dan dilengkapi bahwa wilayah diperindah
dengan penghijauan. ini lebih-lebih lagi jika pengusaha setempat mengetahui
bahwa pejabat tinggi akan berkunjung kewilayahnya, maka mereka melakukan
perbaikan paling tidak disekitar rumah pejabat kini kita melihat jalan-jalan
diaspal, sarana masyarakat diperbaiki dan dilengkapi bahkan wilayah
diperindah dan penghijauan. ini lebih-lebih lagi jika penguasa setempat
mengetahui bahwa wilayah mereka ada rumah pejabat tinggi dari pusat. Tentu
segala rincian akan diperhatikan dan diperbaiki demikian Asy-Sya’rawi.
Atas

dasar

pemahaman

itu,

ulama

Mesir

kontemporer

itu

menghubungkan pengalaman ayat berikut dengan pengalaman yang lalu. Dia
menulis: jika demikian keberadaan Yusuf as menempat daerah mana saja yang
dikendaki, bukan hanya rahmat buat dia sendiri, tetapi juga masyarakat. Karena
itu tulisannya, lanjutan pengalan ayat diatas adalah firmannya: Kami
melimpahkan rahmat kami kepada siapa saja yang kami kehendaki.
Firman Allah:

       
Artinya: dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, bagi orang-orang
yang beriman dan selalu bertakwa.
Setelah sebelumnya berbicara tentrang ganjaran bagi al-muhsinin,
bukan saja menegaskan adanya ganjaran khusus bagi yang beriman dan
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bertaqwa diakhirat kelak, tatapi juga mengisyaratkan bahwa yang melakukan
ihsan terhadap manusia dan lingkungan dalam kehidupan dunia akan
memperoleh balasan dan rahmat dari Allah, walaupun dia tidak beriman dan
bertaqwa.
Ayat 57 diatas menggunakan kata kerja masa Lampau untuk kata ()اﻣﻨﻮا
amanu/berimandan kata kerja masa kini yang mengandung arti keseimbangan
untuk kata { } ﯾﺘﻘﻮنyattaqun (bertaqwa) ini agaknya untuk mengisyaratkan
bahwa keimanan adalah sesuatu yang dapat diraih sekaligus dan secara spontan,
sedangkan ketaqwaan berlanjut dari saat kesaat dapat diperoleh melalui aneka
aktivitas positif.59
7. Reuni Keluarga

             

                
      

Artinya:
89. Yusuf berkata: "Apakah kamu mengetahui (kejelekan) apa yang
telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak
mengetahui (akibat) perbuatanmu itu?".
90. mereka berkata: "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?". Yusuf
menjawab: "Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah
melimpahkan karunia-Nya kepada kami". Sesungguhnya barang siapa
yang bertakwa dan bersabar, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyianyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik"60
59
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Memikirkan

nasib ayahnya, saudara-saudara nabi Yusuf a.s amat

berduka cita. Mereka merasa amat iba melihat ayahnya yang semakin lemah
karena dukanya maka bersepakatlah mereka untuk kembali kemesir dan memohon
kepada penguasaannya agar Bunyamin dibebaskan. Dengan begitu mereka
berharap ayahnya akan terhibur kesedihannya. Maka, setelah berpamitan mereka
berangkat dengan tekat yang bulat.
Sampai dimesir mereka mengajukan kembali permohonan kepada nabi
Yusuf A.s dengan mengiba-iba, agar Bunyamin dapat dibebaskan dan dibawa
pulang. Mereka menceritakan tentang kesedihan ayah mereka yang luar biasa
menghadapi peristiwa itu. Maka nabi Yusuf a.s tidak tahan mendengarnya.
akhirnya dibukalah rahasia dirinya dihadapan saudara-saudaranya itu Allah swt
menerangkan kisah itu didalam Al-Quran dengan firman:
Yusuf berkata: "Apakah kamu mengetahui (kejelekan) apa yang telah
kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui
(akibat) perbuatanmu itu? "mereka berkata: "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?
"Yusuf menjawab: "Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah
melimpahkan karunia-Nya kepada kami. ‘’Sesungguhnya barang siapa yang
bertakwa dan bersabar, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala
orang-orang yang berbuat baik" mereka berkata: "Demi Allah, Sesungguhnya
Allah telah melebihkan kamu atas Kami, Dengan kata lain. ’’Allah memuliakan
engkau dan memberikan karunia kepadamu yang tidak diberikannya kepada kami.

94

selanjutnya mereka berkata: dan Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang
bersalah (berdosa). ”Maksudnya kami berdosa atas segala kesalahan yang kami
lakukan terhadap dirimu dan sekarang kami berada dihadapanmu.’’
Yusuf a,s berkata:

   
Dia (Yusuf) berkata: "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kalian...
Maksudnya, aku tidak akan mencela dan memaki kalian setelah hari ini
atau

kesalahan

yang

dulu

kalian

lakukan

kepadaku.’’selanjutnya,Yusuf

melanjutkan ucapannya

       
‘’Mudah-mudahan Allah mengampuni (kamu), dan Dia adalah Maha
Penyayang diantara Para Penyayang".61
Yusuf kemudian memerintahkan mereka pergilah dengan membawa baju
gamisku ini, lalu letakkanlah Dia kewajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali;
dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. "Atas izin Allah swt kedua mata
ayahnya dapat melihat kembali yang sebelumnya dalam keadaan buta. Hal itu
merupakan suatu peristiwa diluar kebiasaan sekaligus bukti kenabian dan mukjizat
tersebut. Setelah itu, Yusuf memerintahkan mereka untuk membawa semua
keluarganya kemesir guna menyatukan kembali seluruh keluarganya yang dulunya
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terpisah hingga terbentuk sebuah kesatuan keluarga yang tertata dengan sebaikbaiknya.62
Maka kembali saudara-saudara nabi Yusuf A.s ke Negeri Kan’an untuk
menyampaikan berita gembira itu kepada ayah mereka. Tiba dirumah, mereka
langsung menemui ayahnya dengan membawa baju gamis Nabi Yusuf a,s untuk
diserahkan kepada ayahnya nabi Ya’qub mencium baju gamis itu, maka matanya
yang buta itu tiba-tiba dapat melihat kembali, dengan izin allah swt kemudian
berceritalah semua anaknya itu tentang peristiwa yang mereka alami tentang nabi
Yusuf dan bunyamin. Nabi Ya’qub mendengar semua itu dengan sangat gembira
lalu berkata marilah kita lupakan peristiwa yang lampau. Aku berdoa kepada Allah
swt semoga Allah mengampuni dosa-dosamu dan dosa dosaku, karena Allah maha
pengampun dan maha penyang sekarang marilah kita berangkat ke Mesir.’’63
Allah berfirman, Lalu ia (Yusuf) menaikkan kedua orang tuannya keatas
singgasana, Maksudnya, Yusuf mempesilahkan keduanya untuk duduk diatas
hamparan permandani bersamanya. Selanjutnya Allah swt berfirman, dan mereka
semuanya merebahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf. maksudnya kedua orang
tuanya dan saudara-saudaranya yang berjumlah sebelas orang bersujud kepada
Yusuf untuk memuliakannya dan menghormatinya. Bersujud seperti itu
diisyaratkan bagi mereka. Syariat seperti ini terus berlaku pada masa-masa
berikutnya hingga diharamkan dalam syariat agama kita (islam).
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Yusuf berkata, ”wahai ayah inilah takwil mimpi yang dahulu itu.
”maksudnya inilah takbir mimpi yang dulu pernah aku ceritakan kepadamu, yaitu
mimpiku melihat sebelas bintang, bulan, matahari, semuanya sujud kepadaku.
Selanjutnya, engkau memerintahkan aku agar merahasiakan mimpi itu dari
saudasra-saudaraku dan engkau juga menjanjikan sesuatu kepadaku saat itu,
Selanjutnya Yusuf berkata, sesungguhnya, Tuhanku telah menjadikan suatu
kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia
membebaskan aku dari penjara, maksudnya setelah mengalami berbagai macam
kesedihan dan kesulitan Allah swt menjadikan diriku sebagai penguasa, pengambil
kebijkan dan menjalankan roda pemerintahan dinegri Mesir sesuai dengan
keinginanku, Yusuf melanjutkan, ”dan ketika membawa kamu sekalian dari dusun
padang pasir, maksudnya, daerah perdesaan yang mserupakan tempat tinggal
keluarga Yusuf wilayah padang pasir dinegri alkahlil. Selanjutnya, Yusuf berkata
”Setelah setan merusak (hubungan) antara diriku dan saudara-saudaraku,
maksudnya, setelah saudara-saudara Yusuf melakukan tindakan kesalahan
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.64
Di Mesir nabi Ya’qub A.s. Akhirnya bertemu dengan kedua anaknya yang
sangat dicintai, nabi Yusuf mengangkat kedua tangannya keatas seraya berdoa
kepada Allah swt, sebagaimana tersebut didalam Al-Quran:
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Artinya:
Ya Tuhanku, Sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku
sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta'bir
mimpi. (ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi. Engkaulah pelindungku di
dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam Keadaan Islam dan
gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh.(Q.S Yusuf:101)65

65
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BAB IV
ANALISIS DATA
A. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Bangsa Dalam Kisah Nabi Yusuf A.S
1.

Masa Kanak-Kanak Nabi Yusuf A.S

َﺸﻤۡﺲ
ﺸﺮَ ﻛَﻮۡﻛَﺐا وَٱﻟ ﱠ
َ َﺳﻒُ ِﻟﺄَﺑِﯿﮫِ ٓﯾَٰﺄَﺑَﺖِ إِﻧﱢﻲ رَأَﯾۡﺖُ َأﺣَﺪَ ﻋ
ُ إِذۡ ﻗَﺎلَ ﯾُﻮ
َ ﻗَﺎلَ َٰﯾﺒُ َﻨﻲﱠ ﻟَﺎ َﺗﻘۡﺼُﺺۡ رُءۡﯾَﺎكَ ﻋََﻠﻰٰٓ ِإﺧۡﻮَﺗِﻚ٤ َﺳﺠِﺪِﯾﻦ
َٰ وَٱﻟۡﻘَ َﻤﺮَ رَأَﯾۡﺘُﮭُﻢۡ ﻟِﻲ
ﻚ
َ  وَﻛَﺬَِٰﻟﻚَ ﯾَﺠۡﺘَﺒِﯿ٥ ﻋﺪُوّ ﱡﻣﺒِﯿﻦ
َ ِﺴﻦ
َٰ ﻄﻦَ ِﻟﻠۡﺈِﻧ
َٰ ۡﻓَﯿَﻜِﯿﺪُواْ َﻟﻚَ ﻛَﯿۡ ًﺪاۖ ِإنﱠ ٱﻟﺸﱠﯿ
َرَ ﱡﺑﻚَ وَﯾُﻌَﻠﱢ ُﻤﻚَ ﻣِﻦ ﺗَﺄۡوِﯾﻞِ ٱﻟَۡﺄﺣَﺎدِﯾﺚِ وَﯾُ ِﺘﻢﱡ ِﻧﻌۡ َﻤ َﺘﮫُۥ ﻋََﻠﯿۡﻚَ وَﻋََﻠﻰٰٓ ءَالِ َﯾﻌۡﻘُﻮب
٦ ﻋﻠِﯿﻢٌ ﺣَﻜِﯿﻢ
َ َﺤﻖَۚ إِنﱠ رَ ﱠﺑﻚ
َٰ ۡﻞ إِﺑۡﺮَٰھِﯿﻢَ وَِإﺳ
ُ ۡﻚ ﻣِﻦ ﻗَﺒ
َ ۡﻛَ َﻤﺎٓ أَﺗَﻤﱠﮭَﺎ ﻋََﻠﻰٰٓ أَﺑَ َﻮﯾ
Artinya:
4. (ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku
Sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan
bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku."
5. Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu
itu kepada saudara-saudaramu, Maka mereka membuat makar (untuk
membinasakan) mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata
bagi manusia."
6. dan Demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi Nabi) dan
diajarkan-Nya kepadamu sebahagian dari ta'bir mimpi-mimpi dan
disempurnakan-Nya nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga
Ya'qub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada
dua orang bapakmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishak.
Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Dari teks ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya didalam surat
Yusuf ayat 4-6 terdapat unsur nilai-nilai pendidikan karakter yang pertama yaitu
nilai pendidikan karakter : Religius, Jujur, Rasa Ingin Tahu

1) Jujur
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Dalam ayat tersebut, terdapat unsur nilai Jujur didalamnya dimana
ketika nabi

Yusuf

berkata kepada ayahnya yaitu Nabi Yaqub beliau

menceritakan kepada ayahnya bahwa ia bermimpi melihat sebelas bintang,
matahari dan bulan semuanya bersujud kepadaku.
2) Religius
Dalam ayat tersebut, terdapat unsur nilai relijius yaitu sikap dan
prilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.
Yaqub berkata kepada anaknya setelah mendengar mimpinya itu
bahwa Allah akan memilihnya untuk dijadikan nabi dan akan mengajarkan
kepadanya ilmu ta’bir mimpi serta akan menyempurnakan karunia dan
nikmat-Nya kepadanya dan kepada keluarga Yaqub.
3) Rasa Ingin Tahu
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih
mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar.
Dimana didalam ayat diatas Nabi Yusuf menceritakan kepada
ayahnya maksud dari mimpi yang dialaminya kepada ayahnya nabi Yaqub
untuk mengetahui apa maksud dari mimpinya tersebut dan itu termasuk
didalam nilai-nilai pendidikan karakter yang sedang marak diperbincangkan.
No
1.

2.

Ayat
Q,S Yusuf Ayat 4-6

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter
Bangsa
1.
Jujur
2.
Religius
3.
Rasa Ingin Tahu

Nabi Yusuf Ditengah Saudara-Saudaranya
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١١ َﺼﺤُﻮن
ِ َٰﻒ وَإِﻧﱠﺎ َﻟﮫُۥ ﻟَﻨ
َ ﺳ
ُ ﻗَﺎﻟُﻮاْ ٓﯾَٰﺄَﺑَﺎﻧَﺎ ﻣَﺎﻟَﻚَ ﻟَﺎ َﺗﺄۡﻣَ۟ﻨﱠﺎ ﻋَﻠَﻰٰ ﯾُﻮ
Artinya:
11. mereka berkata: "Wahai ayah Kami, apa sebabnya kamu tidak
mempercayai Kami terhadap Yusuf, Padahal Sesungguhnya Kami
adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya.

١٤ َﺴﺮُون
ِ َٰﻗَﺎﻟُﻮاْ ﻟَﺌِﻦۡ أَﻛََﻠﮫُ ٱﻟﺬﱢﺋۡﺐُ وَ َﻧﺤۡﻦُ ﻋُﺼۡ َﺒ ٌﺔ إِ ﱠﻧﺎٓ إِذا ﱠﻟﺨ
Artinya:
14. mereka berkata: "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang
Kami golongan (yang kuat), Sesungguhnya Kami kalau demikian adalah
orang-orang yang merugi,Maksudnya: menjadi orang-orang pengecut
yang hidupnya tidak ada artinya.
Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya didalam ayat 11 dan 14
ini terdapat nilai-nilai pendidikan karakter : Kreatif, Demokratis
1) Demokratis
Cara berfikir dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban
dirinya dan orang lain.
Dimana didalam kisah itu saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf
karena alasan ayahnya Yaqub lebih sayang terhadap Yusuf dan Bunyamin
sedangkan mereka merasa ayahnya (Yaqub) tidak memperhatikan mereka.
2) Kreatif
Saudara-saudara Yusuf berfikir dan melakukan semua untuk
menghasilkan cara untuk membunuh Yusuf akan tetapi salah satu saudara
Yusuf

ada yang tidak setuju jikalau Yusuf dibunuh, lalu merekan

mendiskusikan cara apa yang bisa memisahkan Yusuf dengan ayahnya
Yaqub lalu mereka bermusyawarah untuk mencelaki Yusuf dengan cara
mengajak Yusuf pergi bersama mereka dan mengatakan kepada ayahnya
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Yaqub untuk menjaga Yusuf, setalah berbagai bujukan dan desakan mereka
akhirnya mengizinkan mereka pergi dengan membawa Yusuf dan setelah
menerima izin dari sang ayah mereka sepakat untuk memasukan Yusuf
kedalam sebuah sumur, dan rencana itu mereka laksanakan dan memasukan
Yusuf kedalam sumur dan meninggalkan Yusuf didalamnya setelah itu
mereka pulang kerumah bapaknya sambil pura-pura menagis. dan mereka
berkata.

”Hai bapak kami, sesungguhnya kami membawa berita duka

tentang Yusuf.Yakni, ketika sedang bermain dengan nya disuatu tempat,
tiba-tiba datang seekor serigala dan langsung menerkam Yusuf. Barang kali
engkau tidak percaya, meskipun kami telah berkata sebenarnya.
Jelaslah bahwa cara berfikir melakukan sesuatu untuk menyingkirkan
Yusuf jelas menghasilkan nilai pendidikan karakter yaitu, Kreatif.
No
2.
3.

Ayat
Q,S Yusuf Ayat 11dan 14

Nilai-Nilai Pendidikan
Karakter Bangsa
1.
Demokratis
2.
Kreatif

Masa Remaja Nabi Yusuf a.s dirumah Al-aziz

َﺖ ﻟَﻚَۚ ﻗَﺎل
َ ۡﺴﮫِۦ وَﻏَﱠﻠ َﻘﺖِ ٱﻟۡﺄَﺑۡﻮَٰبَ َوﻗَﺎﻟَﺖۡ ھَﯿ
ِ َۡورَٰوَدَﺗۡﮫُ ٱﻟﱠﺘِﻲ ُھﻮَ ﻓِﻲ َﺑﯿۡﺘِﮭَﺎ ﻋَﻦ ﻧﱠﻔ
٢٣ َﻣَﻌَﺎذَ ٱﻟﱠﻠﮫِۖ إِ ﱠﻧﮫُۥ رَ ﱢﺑﻲٓ َأﺣۡﺴَﻦَ ﻣَﺜۡﻮَايَۖ إِ ﱠﻧﮫُۥ ﻟَﺎ ُﯾﻔِۡﻠﺢُ ٱﻟﻈﱠٰﻠِﻤُﻮن
Artinya: 23. dan wanita (Zulaikha) 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.

ﺼﮫُۥ ُﻗ ﱠﺪ
ُ ﺷﮭِﺪَ ﺷَﺎھِﺪ ﻣﱢﻦۡ أَھۡﻠِ َﮭﺎٓ إِن ﻛَﺎنَ ﻗَﻤِﯿ
َ َﺴﻲۚ و
ِ ۡﻗَﺎلَ ِھﻲَ رَٰ َودَﺗۡﻨِﻲ ﻋَﻦ ﻧﱠﻔ
ﺼﮫُۥ ُﻗﺪﱠ ﻣِﻦ دُﺑُﺮ
ُ  وَإِن ﻛَﺎنَ ﻗَﻤِﯿ٢٦ َﻣِﻦ ﻗُﺒُﻞ ﻓَﺼَ َﺪﻗَﺖۡ َوھُﻮَ ﻣِﻦَ ٱﻟۡ َٰﻜﺬِﺑِﯿﻦ
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ﺼﮫُۥ ﻗُﺪﱠ ﻣِﻦ دُﺑُﺮ ﻗَﺎلَ إِ ﱠﻧﮫُۥ
َ  ﻓَﻠَﻤﱠﺎ رَءَا ﻗَﻤِﯿ٢٧ َﺼ ِﺪﻗِﯿﻦ
ٰﻓَﻜَﺬَﺑَﺖۡ وَھُﻮَ ِﻣﻦَ ٱﻟ ﱠ
ض ﻋَﻦۡ ھَٰﺬَاۚ وَٱﺳۡ َﺘﻐۡ ِﻔﺮِي
ۡ ِﺳﻒُ َأﻋۡﺮ
ُ  ﯾُﻮ٢٨ ﻋﻈِﯿﻢ
َ ﻣِﻦ ﻛَﯿۡﺪِ ُﻛﻦﱠۖ إِنﱠ ﻛَﯿۡﺪَﻛُﻦﱠ
٢٩ َﻃِِﯿﻦ
ٔ ﻚ إِﻧﱠﻚِ ﻛُﻨﺖِ ﻣِﻦَ ٱﻟۡﺨَﺎ
ِۖ ﻟِﺬَﻧۢ ِﺒ
Artinya:
26. Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku
(kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan
kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu
benar dan Yusuf Termasuk orang-orang yang dusta.
27. dan jika baju gamisnya koyak di belakang, Maka wanita Itulah yang
dusta, dan Yusuf Termasuk orang-orang yang benar."
28. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di
belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya (kejadian) itu adalah diantara
tipu daya kamu, Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar."
29. (Hai) Yusuf: "Berpalinglah dari ini dan (kamu Hai isteriku) mohon
ampunlah atas dosamu itu, karena kamu Sesungguhnya Termasuk
orang-orang yang berbuat salah."
Dari teks ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya didalam surat
Yusuf ayat 23, 26-29 dan 29 terdapat unsur nilai-nilai pendidikan karakter yang
yaitu nilai pendidikan karakter : Religius, Jujur, Cinta Damai
1) Religius
Dalam ayat tersebut, terdapat unsur nilai relijius yaitu sikap dan
prilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.
Dimana didalam kisah tersebut Istri Al-Aziz adalah seorang
perempuan cantik, sangat dimuliakan oleh seluruh penghuni istana, karena
disamping dia istri al-aziz, dia juga berbudi tinggi, berakhalak mulia, bersih
dari sifat-sifat congkak dan sombong, menjauhi segala hal yang akan
menjatuhkan derajatnya. Tetapi setelah melihat Yusuf tinggal diistana
sebagai salah seorang keluarganya, istri al-aziz mulai tertarik kepadanya
karena ahlak dan ketampanannya, suatu ketika, setelah mengunci semua
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pintu rumah, istri al-aziz merayu Yusuf untuk berselingkuh. Yusuf sebagai
seorang yang jujur dan berahlak mulia sangat terkejut mendengar rayuan
dan ajakan itu, apalagi yang mengajak itu adalah istri majikannya sendiri
yang telah memberikan tempat berteduh dan memperlakukannya seperti
anaknya sendiri. Selain dari itu, bila ia memetuhi ajakan demikian, berarti ia
telah melakukan maksiat yang sangat dimurkai Allah. Karena itu dengan
spontan ia menjawab. ”Aku berlindung kepada Allah agar aku jangan
terjerumus kedalam perbuatan keji dan mungkar, Suamimu itu adalah
tuanku, majikanku, yang telah berbuat baik kepadaku, apakah kebaikannya
aku balas dengan kekejian? ini adalah suatu kezaliman dan aku tidak
melakukannya karena tidak ada orang yang zalim yang sukses dan bahagia
kehidupannya.
2) Jujur
Dalam ayat tersebut, terdapat nilai pendidikan karakter yaitu Jujur
didalamnya dimana ketika nabi Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk
menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga wanita
itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka
wanita itu benar dan Yusuf Termasuk orang-orang yang dusta. dan jika baju
gamisnya koyak di belakang, Maka wanita Itulah yang dusta, dan Yusuf
Termasuk orang-orang yang benar. "Maka tatkala suami wanita itu melihat
baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya
(kejadian) itu adalah diantara tipu daya kamu, Sesungguhnya tipu daya kamu
adalah besar."
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Setelah diadakan penyelidikan dan pertukaran pikiran antara menteri
dengan keluarga istrinya tentang peristiwa yang terjadi ini maka diperiksalah
baju Yusuf yang sobek itu. Ternyata baju Yusuf bagian belakangnya yang
robek. jelaslah dalam peristiwa ini, Yusuf yang benar tidak dapat dibantah
dan diragukan lagi. maka tuduhan perempuan itu terhadap Yusuf adalah
Palsu. Tapi bagaimana pandainya orang berslah mengemukakan alasanalasannya,namun yang bersalah akan diketahui juga, sesuai dengan pepatah.
”Sepandai pandainya membungkus yang busuk akhirnya akan berbau juga”.
setelah jelas duduk perkara peristiwa ini, maka mantri berkata kepada
istrinya,” dan sekarang jelas,engkau telah membujuk dan merayu Yusuf.
ketahuilah, bujuk rayu yang seperti itu besar bahayanya. Untung Yusuf
seorang pemuda yang kuat imannya, tidak terpengaruh oleh godaan seperti
engkau lakukan itu.
3) Cinta Damai
Dimana al aziz berkata. “Wahai Yusuf, peliharalah dirimu, tutup
mulutmu, jangan samapai kejadian ini engkau ceritakan kepada orang lain.
Kejadian ini adalah rahasia kami,

kalau diketahui orang,

kami akan

mendapat malu. engkau jangan merasa takut dalam persoalan ini,
percayalah bahwa kami tetap menjaga namamu, sebab engkau benar-benar
orang yang berakhlak mulia dan beriman kuat. engkau hai istriku,
bertaqwalah kepada tuhanmu,

minta ampunalah atas dosamu,

karena

engkau termasuk orang yang berslah dan berdosa. kesalahanmu sangat besar
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yaitu mengkianati suamimu, dan kesalahanmu menuduh orang lain yang
bersih dan suci.

4.

No

Ayat

3.

Q,S Yusuf Ayat 23, 26-28
dan 29

Nilai-Nilai Pendidikan
Karakter Bangsa
1.
Religius
2.
Jujur
3.
Cinta Damai

Kehidupan Nabi Yusuf A.S dipenjara

ل
َ ﺼﺮُ ﺧَﻤۡﺮاۖ َوﻗَﺎ
ِ ۡﺴﺠۡﻦَ ﻓَ َﺘﯿَﺎنِۖ ﻗَﺎلَ َأﺣَﺪُھُ َﻤﺎٓ إِ ﱢﻧﻲٓ َأرَىٰ ِﻨﻲٓ أَﻋ
وَ َدﺧَﻞَ ﻣَ َﻌﮫُ ٱﻟ ﱢ
ﺧﺒۡﺰا َﺗﺄۡﻛُﻞُ ٱﻟﻄﱠﯿۡﺮُ ِﻣﻨۡﮫُۖ ﻧَ ﱢﺒﺌۡﻨَﺎ
ُ ﺧﺮُ إِ ﱢﻧﻲٓ َأرَىٰ ِﻨﻲٓ َأﺣۡﻤِﻞُ ﻓَﻮۡقَ رَأۡﺳِﻲ
َ ٱﻟۡٓﺄ
٣٦ َﺑِﺘَﺄۡوِﯾِﻠﮫِۦٓۖ إِﻧﱠﺎ َﻧ َﺮىٰﻚَ ِﻣﻦَ ٱﻟۡ ُﻤﺤۡﺴِﻨِﯿﻦ
Artinya:
36. dan bersama dengan Dia masuk pula ke dalam penjara dua orang
pemuda. berkatalah salah seorang diantara keduanya: "Sesungguhnya
aku bermimpi, bahwa aku memeras anggur." dan yang lainnya
berkata: "Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku membawa roti di
atas kepalaku, sebahagiannya dimakan burung." berikanlah kepada
Kami ta'birnya; Sesungguhnya Kami memandang kamu Termasuk
orang-orang yang pandai (mena'birkan mimpi).

ﻗَﺎلَ ﻟَﺎ ﯾَﺄۡﺗِﯿﻜُﻤَﺎ ﻃَﻌَﺎم ُﺗﺮۡ َزﻗَﺎ ِﻧﮫِۦٓ إِﻟﱠﺎ ﻧَﺒﱠﺄۡﺗُﻜُﻤَﺎ ﺑِﺘَﺄۡوِﯾِﻠﮫِۦ َﻗﺒۡﻞَ أَن ﯾَﺄۡﺗِﯿَﻜُ َﻤﺎۚ ذَٰﻟِﻜُﻤَﺎ
ۡﺧ َﺮةِ ُھﻢ
ِ ﻣِﻤﱠﺎ ﻋَﻠﱠﻤَﻨِﻲ رَ ﱢﺑﻲٓۚ إِﻧﱢﻲ َﺗﺮَﻛۡﺖُ ﻣِﱠﻠﺔَ ﻗَﻮۡم ﻟﱠﺎ ُﯾﺆۡﻣِﻨُﻮنَ ﺑِﭑﻟﱠﻠﮫِ وَھُﻢ ﺑِﭑﻟۡٓﺄ
٣٧ ََٰﻛ ِﻔﺮُون
Artinya:
37. Yusuf berkata: "tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan
yang akan diberikan kepadamu melainkan aku telah dapat
menerangkan jenis makanan itu, sebelum makanan itu sampai
kepadamu. yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang
diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah
meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah,
sedang mereka ingkar kepada hari kemudian.

 ﻣَﺎ٣٩ ُﺣﺪُ ٱﻟۡﻘَﮭﱠﺎر
ِ ﺴﺠۡﻦِ ءَأَرۡﺑَﺎب ﻣﱡ َﺘ َﻔ ﱢﺮﻗُﻮنَ ﺧَﯿۡﺮٌ أَمِ ٱﻟﱠﻠﮫُ ٱﻟۡ َٰﻮ
ﺼﺤِ َﺒﻲِ ٱﻟ ﱢ
َٰ َٰﯾ
ﺳﻤﱠﯿۡﺘُﻤُﻮ َھﺎٓ أَﻧﺘُﻢۡ وَءَا َﺑﺎٓؤُﻛُﻢ ﱠﻣﺎٓ أَﻧ َﺰلَ ٱﻟﱠﻠﮫُ ﺑِﮭَﺎ
َ ﺗَﻌۡﺒُﺪُونَ ﻣِﻦ دُو ِﻧﮫِۦٓ إِﱠﻟﺎٓ أَﺳۡ َﻤﺎٓء

106

ﻦ
ﻄﻦٍۚ ِإنِ ٱﻟۡﺤُﻜۡﻢُ إِﻟﱠﺎ ﻟِﱠﻠﮫِ أَ َﻣﺮَ أَﻟﱠﺎ ﺗَﻌۡﺒُﺪُ ٓواْ إِﱠﻟﺎٓ إِﯾﱠﺎهُۚ ذَِٰﻟﻚَ ٱﻟﺪﱢﯾﻦُ ٱﻟۡﻘَﱢﯿﻢُ وَﻟَٰ ِﻜ ﱠ
َٰ ۡﺳﻠ
ُ ﻣِﻦ
٤٠ ن
َ أَﻛۡ َﺜﺮَ ٱﻟﻨﱠﺎسِ ﻟَﺎ ﯾَﻌۡﻠَﻤُﻮ
Artinya:
39. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang
bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha
Perkasa?
40. kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya
(menyembah) Nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuatbuatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Namanama itu.keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah
memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama
yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."
Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya didalam surat Yusuf
ayat 36, 37 dan 39-40 terdapat unsur nilai- nilai pendidikan karakter yaitu:
Religius, Bersahabat/Komunikatif, Mandiri, Peduli Sosial, Toleransi, Rasa Ingin
Tahu.
1) Mandiri
Sikap dan prilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain.
dimana didalam kisah ini setelah nabi Yusuf dipenjara, nabi Yusuf hidup
mandiri tidak bergantung kepada orang lain.
2) Bersahabat/Komunikatif
Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan
bekerja sama dengan yang lain dimana didalam tafsir ayat ini nabi Yusuf.
Bersama-sama dengan Yusuf masuk pula kedalam penjara dua orang
pemuda. menurut riwayat, kedua pemuda itu adalah bekas tukang siram
kebun raja dan bekas bendehara raja. Keduanya dimarahi karena bersalah
dan dimasukkan didalam penjara. pada suatu ketika,Yusuf melihat kedua
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pemuda itu duduk dengan bersedih hati seperti orang melamun. maka Yusuf
menyapa kedua pemuda itu, mengapa kalian dalam keadaan begini? Jawab
mereka, kami tadi malam bermimpi yang aneh dan ajaib, sehingga kami
gelisah dan sedih seperti yang engkau lihat ini. kami tidak tahu apa tafsir
mimpi kami kami ini. ”Yusuf berkata kepada keduanya, Tafsir mimpi kamu
itu hanya Allah yang mengetahuinya.cobalah ceritakan kepada saya mimpi
apa mimpi kalian, ”maka salah seorang dari keduanya bercerita tentang
mimpinya dan katanya: ”Saya bermimpi bahwa saya sedang berada dalam
sebuah kebun anggur yang sangat lebat buahnya dan menghijau warnanya.
seakan-akan ditangan saya ada sebuah gelas kepunyaan raja. Dengan gelas
itu, saya menampung airnya sesudah saya peras anggur itu untuk dijadikan
mimuman. sesudah itu seorang lagi menceritakan mimpinya pula, seraya
berkata, Saya mimpi bahwa saya membawa sebuah keranjang diatas kepala
saya, penuh dengan bermacam macam roti dan makanan. Tiba-tiba terbang
melayang diatas kepala saya beberapa burung, lalu disambarnya semua roti
dan makanan yang ada dalam keranjang itu dan membawanya terbang jauh.
keduanya memohon kepada Yusuf, agar Yusuf sudi memberikan tafsir
mimpi mereka. kepada Yusuf bertumpu harapannya, karena hanya Yusuf
yang paling mereka percayai. selama dalam penjara mereka telah mengenal
Yusuf sebagai orang yang baik, luas ilmunya, baik pergaulannya, dan dekat
tuhannya.
3) Rasa Ingin Tahu
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Sebagimana dijelaskan didalam tafsir ayat 37 ini Sebelum Yusuf
memberikan takwil mimpi kedua pemuda itu, lebih dahulu ia berdakwah
tentang kebesaran dan kekuasaan Allah, tentang nikamat Allah yang telah
diperolehnya, dan sikapa yang tidak mau tunduk kepada agama yang tidak
benar. Yusuf berkata kepada kedua pemuda itu. ”Sebelum kamu berdua
menerima makanana yang dikirimkan untukmu, aku sudah tahu apa
makanan itu dan akan aku jelaskan kepada mu sekarang ini menurut riwayat,
bahwa orang-orang kerajaan ada yang mengirimkan kepada orang-orang
yang bersalah dalam penjara yaitu makanan yang dicampur dengan racun
dengan maksud untuk membunuh mereka. Yusuf sudah tahu maksud orangorang kerajaan itu telah dijelaskan kepada kedua pemuda itu.Yusuf
menjelaskan bahwa ilmu yang seperti itu adalah wahyu dari tuhannya
kepadanya. ”Dengan ilmu itulah saya dapat mentakwilkan mimpi, bukan
seperti tukang tenun dan ahli nujum yang mempergunakan pertolongan
setan, menerka-nerka dan menjampi-jampi yang belum benar terkaannya itu,
”Kata Yusuf. selanjutnmya Yusuf menjelaskan bahwa dia tidak mau
terpengaruh oleh ajaran agama yang salah.dia tinggalkan kepercayaan orangorang yang tidak benar itu, orang-orang yang tidak mau beriman kepada
Allah dan mengingkari kehidupan akhirat.
4) Religius
Dimana Nabi Yusuf ketika didalam penjara berdakwah kepada kedua
pemuda yang menjadi kawannya didalam penjara wahai kedua penghuni
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penjara,manakah yang lebih baik, tuhan yang bermacam-macam itu ataukah
Allah yang maha esa yang perkasa? seruan itu adalah ikhlas dari seorang
kawan yang setia dan jujur kepada kawan-kawannya pernyataan dalam
seruan ini adalah merupakan suatu penegasan bahwa berhentilah
menyembah tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu dan sembahlah Allah
yang maha Esa lagi maha perkasa. Tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu
tidak akan dapat menolong mereka dari siksaan diakhirat.Hanya Allah yang
maha esa lagi maha perkasa saja yang dapat memberikan pertolongan dikala
susah dan membantu dikala sempit.
Kelanjutan dari seruan Yusuf adalah semua yang mereka sembah
selain Allah itu adalah tuhan-tuhan palsu yang sengaja diberi nama
bermacam-macam oleh mereka sendiri, bapak-bapak dan nenek moyang
mereka. Yusuf berkata: kamu yang membuatnya, kamu yang memberinya
nama dan kamu pula yang menyembahnya sebagai tuhan. Padahal dia adalah
benda yang lemah yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa dan tidak ada
pula keterangan dari Allah kepada Rosul-rosulnya untuk membenarkan
tuhan yang kamu buat-buat itu. Bahwa ketentuan yang benar tentang
ketuhanan dan pengabdian ialah yang diatur oleh Allah yang telah
diwahyukan kepada rosul-rosulnya. Allah telah memerintahkan, bahwa
janganlah kamu menyembah selain Allah. Kepadanyalah kamu berdoa dan
minta tolong, kepada nyalah kamu sujud bersimpuh itulah Agama yang
lurus Tetapi kebanyakan manusia belum mengetahuinya.
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Nabi Yusuf mengajak kedua penghuni penjara memeluk agama
tauhid, yaitu hanya menyembah kepada Allah yang maha esa.
5) Peduli Sosial
Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan bagi orang
lain. Seperti yang telah dijelaskan dalam tafsiran ayat 36 : berikanlah kepada
Kami ta'birnya; Sesungguhnya Kami memandang kamu Termasuk orangorang yang pandai (mena'birkan mimpi). yang mana nabi Yusuf
memberikan bantuan dengan menta’wilkan mimpi dua kawannya yang ada
dipenjarabersama nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf sangat berpengaruh dan
terkesan bagi kawan- kawannya selama dalam penjara.

6) Toleransi
Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis,
pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. dimana
nabi Yusuf didalam penjara berkawan dengan pemuda yang tidak seagama
dengan Nabi Yusuf tapi nabi Yusuf didalam penjara berdakwah dan
mengajak kepada agama tauhid bukan agama yang menyekutukan Allah dan
mengikuti agama bapak dan kakeknya Ibrahim, Ishak, dan Yaqub.
7)

Gemar membaca
Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang

memberikan kebajiakan bagi dirinya dan orang lain, maksud kisah disini
bukan dalam artian membaca buku ataupun sebagainya, maksud dari kisah
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ini adalah gemar membaca mimpi yang telah diceritakan dua sahabat Yusuf
yang sama-sam berada di dalam penjara tersebut.

5.

No

Ayat

4.

Q,S Yusuf Ayat 36, 37 dan
39-40.

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter
Bangsa
1.
Mandiri
2.
Bersahabat/Komunikatif
3.
Religius
4.
Rasa Ingin Tahu
5.
Peduli Sosial
6.
Toleransi
7.
Gemar Membaca

Takwil Mimpi Raja

ﺳﺒۡﻊِ َﺑ َﻘﺮَٰت ﺳِﻤَﺎن َﯾﺄۡﻛُﻠُﮭُﻦﱠ ﺳَﺒۡ ٌﻊ
َ ﺳﻒُ أَﯾﱡﮭَﺎ ٱﻟﺼﱢﺪﱢﯾﻖُ أَﻓۡﺘِﻨَﺎ ﻓِﻲ
ُ ﯾُﻮ
ِﺟﻊُ إِﻟَﻰ ٱﻟﻨﱠﺎس
ِ ۡﺧﺮَ ﯾَﺎﺑِﺴَٰﺖ ﻟﱠﻌَﱢﻠﻲٓ َأر
َ ﺧﻀۡﺮ وَُأ
ُ ٍﺳﻨُۢﺒﻠَٰﺖ
ُ ِﻋﺠَﺎف وَﺳَﺒۡﻊ
ِ
ُ ﻗَﺎلَ َﺗﺰۡرَﻋُﻮنَ ﺳَﺒۡﻊَ ﺳِﻨِﯿﻦَ دَأَبا ﻓَﻤَﺎ ﺣَﺼَﺪﺗﱡﻢۡ ﻓَ َﺬرُوه٤٦ َﻟَﻌَﻠﱠﮭُﻢۡ َﯾﻌۡﻠَﻤُﻮن
 ُﺛﻢﱠ ﯾَﺄۡﺗِﻲ ﻣِﻦۢ َﺑﻌۡﺪِ ذَِٰﻟﻚَ ﺳَﺒۡﻊ٤٧ َﻓِﻲ ﺳُﻨۢﺒُِﻠﮫِۦٓ إِﻟﱠﺎ ﻗَﻠِﯿﻞا ﻣﱢﻤﱠﺎ َﺗﺄۡﻛُﻠُﻮن
ۢ ﺛُﻢﱠ َﯾﺄۡﺗِﻲ ِﻣﻦ٤٨ َﺷِﺪَاد َﯾﺄۡﻛُﻠۡﻦَ ﻣَﺎ ﻗَ ﱠﺪﻣۡﺘُﻢۡ ﻟَﮭُﻦﱠ إِﻟﱠﺎ ﻗَﻠِﯿﻞا ﻣﱢﻤﱠﺎ ُﺗﺤۡﺼِﻨُﻮن
٤٩ َﺼﺮُون
ِ ۡﺑَﻌۡﺪِ ذَِٰﻟﻚَ ﻋَﺎم ﻓِﯿﮫِ ﯾُﻐَﺎثُ ٱﻟﻨﱠﺎسُ َوﻓِﯿﮫِ ﯾَﻌ
Artinya:
46. (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf,
Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang
tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh
ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau
dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang
itu, agar mereka mengetahuinya."
47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya)
sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu
biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.
48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit,
yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya
(tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.
49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia
diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."
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ﺣﺶَ ﻟِﱠﻠﮫِ ﻣَﺎ ﻋَﻠِﻤۡﻨَﺎ ﻋََﻠﯿۡ ِﮫ
َٰ َﺴﮫِۦۚ ُﻗﻠۡﻦ
ِ ۡﺳﻒَ ﻋَﻦ ﻧﱠﻔ
ُ ﻗَﺎلَ ﻣَﺎ ﺧَﻄۡﺒُﻜُﻦﱠ إِذۡ َٰروَدﱡﺗﻦﱠ ﯾُﻮ
ﺤﻖﱡ أَ َﻧﺎ۠ رَٰوَد ﱡﺗﮫُۥ ﻋَﻦ
َ ۡﺣﺼۡﺤَﺺَ ٱﻟ
َ َ ﻗَﺎﻟَﺖِ ٱﻣۡﺮَأَتُ ٱﻟۡ َﻌﺰِﯾﺰِ ٱﻟَٰۡـٔﻦ
ۚ ﻣِﻦ ﺳُﻮٓء
٥١ َﺼ ِﺪﻗِﯿﻦ
ٰﺴﮫِۦ َوإِ ﱠﻧﮫُۥ ﻟَﻤِﻦَ ٱﻟ ﱠ
ِ ۡﻧﱠﻔ
Artinya:
51. raja berkata (kepada wanita-wanita itu): "Bagaimana keadaanmu,
ialah Pendapat wanita-wanita itu tentang Yusuf a.s. Apakah Dia
terpengaruh oleh godaan itu atau tidak ketika kamu menggoda Yusuf
untuk menundukkan dirinya (kepadamu)?" mereka berkata: "Maha
sempurna Allah, Kami tiada mengetahui sesuatu keburukan dari
padanya". berkata isteri Al Aziz: "Sekarang jelaslah kebenaran itu,
Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya (kepadaku),
dan Sesungguhnya Dia Termasuk orang-orang yang benar."

 َوﻛَ َٰﺬِﻟﻚَ ﻣَﻜﱠﻨﱠﺎ٥٥ ﺣﻔِﯿﻆٌ ﻋَﻠِﯿﻢ
َ ﻗَﺎلَ ٱﺟۡﻌَﻠۡﻨِﻲ ﻋََﻠﻰٰ ﺧَﺰَآﺋِﻦِ ٱﻟۡﺄَرۡضِۖ إِﻧﱢﻲ
ﺸﺎٓءُۖ وَﻟَﺎ
َ ﺸﺎٓءُۚ ﻧُﺼِﯿﺐُ ِﺑ َﺮﺣۡﻤَﺘِﻨَﺎ ﻣَﻦ ﱠﻧ
َ َﺳﻒَ ﻓِﻲ ٱﻟۡﺄَرۡضِ َﯾﺘَﺒَﻮﱠأُ ﻣِﻨۡﮭَﺎ ﺣَﯿۡﺚُ ﯾ
ُ ﻟِﯿُﻮ
 وََﻟَﺄﺟۡﺮُ ٱﻟۡٓﺄﺧِ َﺮةِ ﺧَﯿۡﺮ ﻟﱢﻠﱠﺬِﯾﻦَ ءَاﻣَﻨُﻮاْ وَﻛَﺎﻧُﻮ ْا٥٦ َﻧُﻀِﯿﻊُ َأﺟۡﺮَ ٱﻟۡﻤُﺤۡﺴِﻨِﯿﻦ
٥٧ َﯾَ ﱠﺘﻘُﻮن
Artinya:

55. berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir);
Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi
berpengetahuan".
56. dan Demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri
Mesir; (dia berkuasa penuh) pergi menuju kemana saja ia kehendaki di
bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat Kami kepada siapa yang
Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang
yang berbuat baik.
57. dan Sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, bagi orangorang yang beriman dan selalu bertakwa.
Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya didalam surat Yusuf
ayat 46-449, 51 dan 55-57 terdapat unsur nilai- nilai pendidikan karakter yaitu:
Peduli Lingkungan, Kerja Keras, Religius, Tanggung Jawab, Menghargai
Prestasi, Peduli Sosial, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah air.
1) Peduli Lingkungan
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Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada
lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk
memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Dimana didalam kisah
tersebut nabi Yusuf berkata "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya)
sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan
dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.
2) Kerja Keras
Didalam ayat tersebut diterangkan bahwasannya tukang siram
kebun itu diutus oleh raja untuk bertemu dengan Yusuf didalam penjara
dan menanyakan perihal mimpi yang dialami oleh raja tersebut. Raja
sangat gembira mendengar pendapat tukang kebun itu, lalu mengutusnya
untuk menemui Yusuf dalam penjara.Sesampainya dipenjara dan bertemu
dengan Yusuf, dia berkata, “Hai Yusuf, saudaralu yang mulia yang dapat
dipercaya. Saya datang kepadamu untuk meminta suatu ta’bir mimpi: Yaitu
tujuh ekor sapi yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus dan
tujuh bulir gandum yang hampa kering dan adapula tujuh bulir gandum
yang rimbun. Mudah-mudahan saya kembali dengan membawa ta’bir
mimpi itu engkau dan supaya dapat diketahui oleh orang banyak yang
tentunya mereka akan berterima kasih kepadamu atas segala kelebihan dan
kebaikan yang engkau berikan itu.
Dengan segala kemurahan hati dan upaya yang sungguh-sungguh
Yusuf

menerangkan

ta’bir

mimpi

raja

itu,

seolah-olah

Yusuf
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menyampaikan kepada raja dan pembesar-pembesarnya, katanya, ‘’Wahai
raja dan pembesar-pembesar negara semuanya, kamu akan menghadapi
suatu masa tujuh tahun lamanya penuh dengan segala kemakmuran dan
keagamaan. Ternak berkembang biak, tumbuh-tumbuhan subur, dan semua
orang akan merasa senang dan bahagia, maka galaklah rakyat bertanam
dalam masa tujuh tahun itu. Hasil dari tanaman itu harus kamu simpan,
gandum disimpan dengan tangkai tangkainya supaya tahan lama.Sebagian
kecil kamu keluarkan untuk dimakan sekedar keperluan saja.
Sehabis masa yang makmur itu akan datang masa yang penuh
dengan kesengsaraan dan penderitaan selama tujuh tahun pula. Pada waktu
itu ternak habis musnah, tanaman-tanaman tidak berbuah, udara panas,
musim kemarau panjang. sumber-sumber air menjadi kering dan rakyat
menderita kekurangan makanan.Semua simpanan makanan akan habis,
kecuali tinggal sedikit untuk kamu jadikan benih.
Kemudian sesudah berlalu masa kesulitan dan kesengsaraan
itu,maka datanglah masa hidup makmur, aman dan sentosa. Di masa itu
bumi menjadi subur, hujan turun sangat lebatnya, manusia kelihatan
beramai-ramai memeras anggur dengan aman dan gembira. Mereka telah
duduk bersantai menikmati buah-buahan hasil kebunnya bersama anakanak dan keluarganya.Itulah ta’bir mimpi raja itu saya sampaikan
kepadamu untuk saudara sampaikan kepada raja dan pembesarpembesarnya.
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Didalam kutipan tafsir ayat tersebut terdapat nilai pendidikan
karakter yaitu kerja keras maksudnya, prilaku yang menunjukkan upaya
sungguh-sungguh dalam menta’wilkan mimpi raja tersebut.
3) Religius
Sebagaimana diterangkan ayat diatas bahwasannya raja bertanya
kepada wanita-wanita tentang Nabi Yusuf a.s apakah dia terpengaruh oleh
godoan itu

atau tidak ketika kamu mengoda Yusuf dan wanita itu

menjawab Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya
(kepadaku), dan Sesungguhnya Dia termasuk orang-orang yang benar."
Jelaslah sudah bahwa Yusuf orang yang patuh akan ajaran agama
yang dianutnya,dan termasuk orang yang berakhlak yang baik.
4) Tanggung Jawab
Didalam ayat tersebut jelaslah sudah bahwasannya Nabi Yusuf
meminta kepada raja untuk dijadikan bendaharawan negara Mesir dan nabi
Yusuf berkata bahwasannya Yusuf adalah orang yang bertanggung jawab
dan pandai menjaga, lagi berpengetahuan. dan akan melaksanakan tugas
dan kewajiban terhadap diri sendiri, masyarakat dan lingkungan.
5) Menghargai Prestasi
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan
sesuatu yang berguna bagi masyarakat.
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Dimana didalam kisah diatas nabi Yusuf meminta untuk dijadikan
Bendaharawan kerajaan kepada raja dimana tindakan itu diperbolehkan.
6) Peduli Sosial
Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberikan bantuan kepada
orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Dimana didalam kisah
nabi Yusuf ketika takwil mimpi yang dialami raja berbukti dimana masa
peceklik itu benar-benar menyulitkan keadaan rakyat diberbagai negri.
Tapi tidak pada negri Mesir, berkat keterampilan Nabi Yusuf, persediaan
makana didalam Negri Mesir masih cukup,bahkan melimpah. itu sebabnya,
banyak orang dari berbagai negri bertetangga dengan Mesir berdatangan
untuk meminta bantuan makanan.
7) Semangat ke Bangsaan
Cara berfikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan
kepentingan diri dan kelompoknya.
Dimana didalam kisah nabi Yusuf ketika takwil mimpi yang
dialami raja berbukti dimana masa peceklik itu benar-benar menyulitkan
keadaan rakyat diberbagai negri. Tapi tidak pada negri Mesir, berkat
keterampilan Nabi Yusuf, persediaan makana didalam Negri Mesir masih
cukup, bahkan melimpah. itu sebabnya, banyak orang dari berbagai negri
bertetangga dengan Mesir berdatangan untuk meminta bantuan makanan.
Dimana

dalam

kisah

tersebut

Nabi

Yusuf

tidak

hanya

mementingkan kepentingan negara Mesir saja melainkan negara terangga
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yang membutuhkan bahan pangan dan negara mesir yang dikoordinir oleh
Yusuf itu dengan senang hati membantu negara-negara yang lain termasuk
Negri kan’an.
8) Cinta Tanah Air
Cara berfikir, Bersikap, bertindak, dan berbuat yang menunjukkan
kesetian, kepedulian.
Dimana didalam kisah ini sang Raja bersikeras untuk mengetahui
arti dari mimpi yang Raja alami, setelah mengetahui arti mimpi itu raja
memerintahkan rakyatnya untuk bercocok tanam sehingga negara yang
dipimpin tidak akan mengalami kelaparan nantinya.
Maka jelaslah bahwa raja amat peduli terhadap negari yang
dipimpinya yaitu Mesir.
No
5.

6.

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter
Bangsa
Q,S Yusuf Ayat 46-49, 51
1.
Peduli Lingkungan
dan 55-57
2.
Kerja Keras
3.
Religius
4.
Tanggung Jawab
5.
Peduli Sosial
6.
Semangat Kebangsaan
7.
Menghargai Prestasi
8.
Cinta Tanah Air
Ayat

Reuni Keluarga

ﻚ
َ  ﻗَﺎﻟُ ٓﻮاْ أَءِﻧﱠ٨٩ َﺳﻒَ وََأﺧِﯿﮫِ ِإذۡ أَﻧ ُﺘﻢۡ ﺟَٰﮭِﻠُﻮن
ُ ﻗَﺎلَ ھَﻞۡ ﻋَﻠِﻤۡﺘُﻢ ﻣﱠﺎ ﻓَ َﻌﻠۡﺘُﻢ ﺑِﯿُﻮ
ﻖ
ِ ﺧﻲۖ َﻗﺪۡ ﻣَﻦﱠ ٱﻟﱠﻠﮫُ ﻋَﻠَﯿۡ َﻨﺎٓۖ إِ ﱠﻧﮫُۥ ﻣَﻦ ﯾَﱠﺘ
ِ ﺳﻒُ وَھَٰﺬَآ َأ
ُ ﺳﻒُۖ ﻗَﺎلَ أَ َﻧﺎ۠ ﯾُﻮ
ُ َﻟﺄَﻧﺖَ ﯾُﻮ
٩٠ َوَﯾَﺼۡﺒِﺮۡ َﻓﺈِنﱠ ٱﻟﱠﻠﮫَ ﻟَﺎ ُﯾﻀِﯿﻊُ َأﺟۡﺮَ ٱﻟۡ ُﻤﺤۡﺴِﻨِﯿﻦ
Artinya:
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89. Yusuf berkata: "Apakah kamu mengetahui (kejelekan) apa yang
telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak
mengetahui (akibat) perbuatanmu itu?".
90. mereka berkata: "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?". Yusuf
menjawab: "Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah
telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami". Sesungguhnya barang
siapa yang bertakwa dan bersabar, Maka Sesungguhnya Allah tidak
menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik"

 ﻗَﺎلَ ﻟَﺎ ﺗَﺜۡﺮِﯾﺐَ ﻋَﻠَﯿۡ ُﻜ ُﻢ٩١ َﻄِِﯿﻦ
ٔﺨ
َٰ ﻗَﺎﻟُﻮاْ ﺗَﭑﻟﱠﻠﮫِ َﻟ َﻘﺪۡ ءَا َﺛ َﺮكَ ٱﻟﱠﻠﮫُ ﻋَﻠَﯿۡﻨَﺎ وَإِن ﻛُﻨﱠﺎ َﻟ
٩٢ َٱﻟۡﯿَﻮۡمَۖ َﯾﻐۡ ِﻔﺮُ ٱﻟﱠﻠﮫُ ﻟَﻜُﻢۡۖ َوھُﻮَ َأرۡﺣَﻢُ ٱﻟ ﱠٰﺮﺣِﻤِﯿﻦ
Artinya:
91. mereka berkata: "Demi Allah, Sesungguhnya Allah telah
melebihkan kamu atas Kami, dan Sesungguhnya Kami adalah orangorang yang bersalah (berdosa)".
92. Dia (Yusuf) berkata: "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap
kamu, Mudah-mudahan Allah mengampuni (kamu), dan Dia adalah
Maha Penyayang diantara Para Penyayang".

َﻞ رُءۡ َٰﯾﻲ
ُ ﺳﺠﱠﺪاۖ َوﻗَﺎلَ ٓﯾَٰﺄَﺑَﺖِ ھَٰﺬَا َﺗﺄۡوِﯾ
ُ ﺧﺮﱡواْ َﻟﮫُۥ
َ َو َرﻓَﻊَ أَﺑَ َﻮﯾۡﮫِ ﻋَﻠَﻰ ٱﻟۡ َﻌﺮۡشِ َو
ِﺴﺠۡﻦ
ﺴﻦَ ِﺑﻲٓ ِإذۡ َأﺧۡ َﺮﺟَﻨِﻲ ِﻣﻦَ ٱﻟ ﱢ
َ ۡﺣﻖّاۖ َوﻗَﺪۡ أَﺣ
َ ﻣِﻦ َﻗﺒۡﻞُ َﻗﺪۡ ﺟَﻌَﻠَﮭَﺎ َرﺑﱢﻲ
ﺟﺎٓءَ ﺑِﻜُﻢ ﻣﱢﻦَ ٱﻟۡ َﺒﺪۡوِ ﻣِﻦۢ ﺑَﻌۡﺪِ أَن ﱠﻧﺰَغَ ٱﻟﺸﱠﯿۡﻄَٰﻦُ ﺑَﯿۡﻨِﻲ وَ َﺑﯿۡﻦَ ِإﺧۡﻮَ ِﺗﻲٓۚ إِنﱠ رَﺑﱢﻲ
َ َو
١٠٠ ُﺸﺎٓ ُۚء إِ ﱠﻧﮫُۥ ُھﻮَ ٱﻟۡﻌَﻠِﯿﻢُ ٱﻟۡﺤَﻜِﯿﻢ
َ ََﻟﻄِﯿﻒ ﻟﱢﻤَﺎ ﯾ
Artinya:
100. dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya ke atas singgasana. dan
mereka (semuanya) merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. dan
berkata Yusuf: "Wahai ayahku Inilah ta'bir mimpiku yang dahulu itu;
Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. dan
Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaKu, ketika Dia
membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari
dusun padang pasir, setelah syaitan merusakkan (hubungan) antaraku
dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku Maha lembut terhadap
apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang Maha mengetahui
lagi Maha Bijaksana.

َ۞رَبﱢ َﻗﺪۡ ءَا َﺗﯿۡﺘَﻨِﻲ ﻣِﻦَ ٱﻟۡ ُﻤﻠۡﻚِ وَﻋَﻠﱠﻤۡﺘَﻨِﻲ ﻣِﻦ َﺗﺄۡوِﯾﻞِ ٱﻟَۡﺄﺣَﺎدِﯾﺚِۚ ﻓَﺎﻃِﺮ
ٱﻟﺴﱠﻤَٰﻮَٰتِ وَٱﻟَۡﺄرۡضِ أَﻧﺖَ وَِﻟﻲﱢۦ ﻓِﻲ ٱﻟ ﱡﺪﻧۡﯿَﺎ وَٱﻟۡٓﺄﺧِ َﺮةِۖ ﺗَ َﻮﻓﱠﻨِﻲ ﻣُﺴۡﻠِﻢا وََأﻟۡﺤِﻘۡﻨِﻲ
١٠١ َﺑِﭑﻟﺼﱠِٰﻠﺤِﯿﻦ
Artinya:
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101. Ya Tuhanku, Sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan
kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku
sebahagian ta'bir mimpi. (ya Tuhan) Pencipta langit dan
bumi.Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku
dalam Keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang
saleh.
Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya didalam surat Yusuf
ayat 89-90, 91-92,100 dan 101 terdapat nilai-nilai pendidikan karakter bangsa:
Jujur, Cinta Damai, Cinta Tanah air, Religius.
1) Jujur
Jelas dari ayat dan terjemah ayat diatas bahwasannya nabi Yusuf
membuka siapa dirinya kepada saudara-saudaranya.Nabi Yusuf membuka
identitasnya dan jujur kalau dia adalah Yusuf adik yang dimasukkan
didalam sumur dan ditinggalkan oleh saudara-saudaranya tersebut.
2) Cinta Damai
Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain
merasa senang.
Dimana didalam ayat diatas Nabi Yusuf memaafkan apa yang pernah
dilakukan saudara-saudaranya dimana saat beliau masih kecil Nabi Yusuf
dimasukan didalam sumur dan ditinggalkan sendiri.
3) Disiplin
Tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai
ketentuan dan peraturan.
4) Cinta Tanah Air
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Dimana cara berfikir dan berbuat yang menunjukkan kesetian,
kepedulian dan penghargaan yang tinggi dimana didalam kisah tersebut
nabi Yusuf memerintahkan kepada saudaranya untuk membawa ayahnya
Yaqub pergi keYusuf berada yaitu Negri Mesir dimana Nabi Yusuf
memperoleh kekuasaan atas negara itu.
5) Religius
Dimana didalam kisah ini mengandung nilai Religius, sikap dan
prilaku yang patuh terhadap pelaksanaan ibadah agama yang dianautnya.
yang mana didalam kisah tersebut nabi Yusuf mendudukkan ayah Yaqub
dan Ibunya disinggasana dan mimpi yang dulu pernah dialami Yusuf
menjadi kenyataan dimana pada kisah itu nabi Yusuf bermimpi melihat
sebelas bintang, matahari dan bulan semua bersujud kepadanya.
No
6.

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter
Bangsa
Q,S Yusuf Ayat 89-90, 911.
Jujur
92, 93 dan 100- 101
2.
Cinta Damai
3.
Disiplin
4.
Religius
5.
Cinta Tanah Air
Ayat

B. Relevansi Nilai-Nilai Karakter Bangsa dalam Kisah Nabi Yusuf a.s
Terhadap Pendidikan Nasional
1.

Nilai Religius
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Pendidikan nilai relgius merupakan awal dari pembentukan budaya
religius.tanpa adanya pendidikan nilai religius, maka budaya religius dalam
lembaga pendidikan tidak akan terwujud.
Pendidikan nilai religius adalah bantuan terhadap peserta didik agar
menghindari dan mengalami nilai-nilai religius serta mengamalkan religius
secara intragral dalam keseluruhan hidupnya.
Pendidikan nilai religius mempunyai posisi yang penting dalam upaya
mewujudkan budaya religius, karena hanya dengan pendidikan nilai religius
anak akan menyadari pentingnya nilai religius dalam kehidupan.
Budaya globalisasi yang melanda kehidupan masyarakat juga merambah
kehidupan para pelajar, sehingga para pelajar ikut terpengaruh oleh budaya
globalisai yang merusak moral.adanya kemerosotan akhlak karakter yang
terjadi pada masyarakat ini dapat dilihat dengan adanya kenakalan remaja
seperti minum-minuman keras, pemerkosaan, narkoba dan hal nakal lainnya,
Kemerosotan akhak karakter pada manusia menjadi salah satu problem dalam
perkembangan pendidikan Nasional itu. Untuk itu banyak kisah-kisah di dalam
al-Qur'an sering dikemukakan sebagai tamsil, itibar atau perumpamaan, agar
manusia mau tafakkur, suatu refleksi religius tatkala musibah datang
menimpa.Terhadap musibah bencana yang terjadi khususnya di Indonesia, dari
sekian banyak kisah Nabi, mungkin kitabisa menarik hikmah dari kisah Yusuf
sebagai cermin dari sikap kesabarannya dalam menghadapi dan melewati
cobaan yang menimpanya. Kalau kita perhatikan perjalanan kehidupan Yusuf
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penuh dengan ujian dan cobaan.Dimulai dari disingkirkannya Yusuf oleh
saudara-saudaranya sampai Yusuf harus masuk penjara dikarenakan tipu daya
Zulaikha yang mau memperkosanya. Dilaluinya semua ujian dan cobaan
dengan penuh kesabaran, keikhlasan, istiqomah dan selalu memohon
bimbingan Allah swt. Sabar dan istiqomah itulah ternyata yang mendatangkan
kesuksesan hidup dan kunci keberhasilan sebagaimana yang dialami Yusuf.
2.

Nilai Jujur
Perbuatan jujur ini dapat diartikan:
 Mengakui fakta-fakta apa adanya
 Keseimbangan dalam fikiran,ucapan dan tindakan
 Tulus dan tidak curang
 Kuat dan berani
 Kujujuran mencakup semua hal, mulai dari niat hingga pelaksanaan
tindakan.
Ada tiga hal yang penting untuk kita lakukan dalam hal kejujuran :
1. Kejujuran harus dilakukan dalam niat dan tindakan, jika niat didasari
atas ketulusan kepada Tuhan dan sesama manusia, maka tindakan
yang dilakukan pun akan mudah dan ringan.
2. Kejujuran juga dimulai dari diri sendiri, artinya kita harus menyadari
kelemahan dan kelebihan kita. Jika kita tahu, katakanlah ‘’tidak
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tahu’’. jika tidak mampu, katakanlah yamng sebenarnya bahwa
memang ‘’tidak mampu’’.
3. Mulailah

kejujuran

dari

hal-hal

kecil

seperti

bicara

jujur,

mengerjakan soal ulangan dengan jujur,dan memakai uang jajan
pemberian orang tuan dengan jujur.
Sebagaimana didalam kisah nabi Yusuf ayat 11-14 dimana didalam kisah
nabi Yusuf saudara-saudara Yusuf berkata kepada ayahnya:
Mereka berkata: "Wahai ayah Kami, apa sebabnya kamu tidak
mempercayai Kami terhadap Yusuf, Padahal Sesungguhnya Kami adalah
orang-orang yang mengingini kebaikan baginya.
biarkanlah Dia pergi bersama Kami besok pagi, agar Dia (dapat) bersenangsenang dan (dapat) bermain-main, dan Sesungguhnya Kami pasti menjaganya."
berkata Ya'qub: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf Amat
menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau Dia dimakan serigala, sedang
kamu lengah dari padanya." mereka berkata: "Jika ia benar-benar dimakan
serigala, sedang Kami golongan (yang kuat), Sesungguhnya Kami kalau
demikian adalah orang-orang yang merugi. dari kutipan diatas apa yang
dilakukan saudara-saudara Yusuf itu jelas bukan perbuatan yang jujur sehingga
merugikan pihak lain dan menjadi orang-orang pengecut yang hidupnya tidak
ada artinya.
3.

Nilai Mandiri
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Mandiri adalah karakter positif karena hubungan sikap yang tidak
bergantung kepada orang lain dan dapat berdiri sendiri. pada zaman modern
ini,kemandirian semakin sulit diketahui karena orang tua kerap memberikan
fasilitas berlebih kepada anaknya sehingga anak-anak mereka kerap bergantung
secara berlebihan kepada orang tuanya.
Tapi, tidak didalam kisah nabi Yusuf ini. Dimana didalam kisah nabi
Yusuf ini terdapat nilai mandiri sebab dari kecil Yusuf sudah terpisah dari
ayahnya Nabi Yaqub dan saudara-saudara saudaranya, bermula dari dimana
nabi Yusuf dimasukan kedalam sumur dan dijual oleh para musafir yang
menemukan nabi Yusuf nabi Yusuf dijual dengan harga murah dan dibeli oleh
pembesar negri yaitu al-aziz dan nabi Yusuf mendapat kemuliaan dirumah itu
dan setelah dewasa terlihatlah ketampanana nabi Yusuf dan memicu zulaikha
untuk berbuat tidak senonoh dengan nabi Yusuf sampai pada akhirnya nabi
Yusuf difitnah telah memperkosa istri dari al-aziz padahal pada kenyatannya
zulikhalah yang telah menggoda nabi Yusuf dan belum berakhir sampai disitu
saja cobaan terhadap beliau, setelah berita itu mulai tersebar zulaikha merasa
malu dan marah berinisiatiflah dia untuk mengumpulkan wanita-wanita yang
telah mengunjingkannya tersebut, setelah itu zulaika memberikan apel dan
pisau kepada wanita-wanita tersebut dan dipanggillah Yusuf untuk keluar.
Betapa terkejutnya wanita-wanita itu melihat ketampanan nabi Yusuf dan tanpa
sadar telah memotong jari-jarinya,setelah itu zulikha berkata inilah orang yang
kalian gunjingkan itu? dan tanpa sadar kalian telah memotong jari kalian,lalu
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zulaikha melanjutkan bicaranya aku ingin menundukkan

Yusuf untuk

melayani nafsuku tapi Yusuf tidak mau ketahuilah sesungguhnya aku bisa
memasukan engkau kedalam penjara dan termasuk orang-orang yang hina,
maka wanita-wanita itu berkata turuti saja apa yang diinginkan zulikha itu. tapi
Yusuf menolak dan berbicara penjara lebih baik untukku dari pada harus
berbuat maksiat, samapi akhirnya nabi Yusuf dipenjarakan dan bertemu 2
kawannya berdakwah dengan ajaran yang diajarkan oleh kakaknya Ibrahim,
Ishaq dan Yaqub samapi pada akhirnya menjadi Bendeharawan kerajaan nabi
Yusuf hidup mandiri tanpa bantuan tergantung kepada orang lain.
4.

Tanggung Jawab
Tanggung jawab adalah melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh

hingga tuntas. Jika kamu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, kamu
bisa dipersalahkan atau dihukum.nah ada dua jenis tanggung jawab, pertama,
tanggung jawab perorangan. Artnya, tanggung jawab yang diberikan kepada
satu orang untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diberikan
kepadanya. Kedua, tanggung jawab kelompok, yang diberikan kepada banyak
orang.
Tanggung jawab itu meliputi banyak hal. sebagai individu, kita memiliki
tanggung jawab untuk merawat diri kita: Misalnya dengan mandi tiga kali
sehari, mengosumsi makanan bergizi, berolah raga yang rutin, dan tidak
merokok. Sebagi mahluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, kita memiliki
tanggung jawab untuk beribadah kepadanya. Umat islam wajib menegakkan

126

sholat lima waktu, umat Kristiani beribadah kegereja, Umat Hindu Sembahyang
dipura, Umat Budha sembayang diwihara, dan lain sebagainya.
Sebagaimana didalam kisah nabi Yusuf Bermula dari mimpinya seorang
raja dan meminta pertolongan kepada Yusuf untuk menafsirkan mimpinya dan
apa yang ditafsirkan oleh Yusuf sang raja mempercayainya, maka Yusuf
diberikan tempat oleh sang raja untuk menduduki jabatan di pemerintahannya.
Maka apa yang dilakukan Yusuf kepada sang raja adalah meminta jabatan
untuk ditempatkan sebagai bendaharawan. Hal ini bisa tercermin dalam surat
Yusuf ayat 55 ;

٥٥ ﻆ ﻋَﻠِﯿﻢ
ٌ ﺣﻔِﯿ
َ ﺧﺰَآﺋِﻦِ ٱﻟۡﺄَرۡضِۖ إِﻧﱢﻲ
َ ٰﻗَﺎلَ ٱﺟۡﻌَﻠۡﻨِﻲ ﻋََﻠﻰ
Artinya: " Berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir)
karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi
berpengetahuan".
Apa yang dilakukan Yusuf dengan meminta jabatan kepada sang raja
dalam masa sekarang masih relevan dan sering terjadi. Permintaan jabatan yang
diajukan Yusuf tidak bertentangan dengan moral agama yang meminta jabatan,
permintaan ini berdasarkan pengetahuannya bahwa tidak ada yang lebih tepat
dari dirinya dalam tugas tersebut dan tentunya dengan tujuan menyebarkan
dakwah ilāhiah. Ayat diatas selanjutnya dapat menjadi dasar untuk
membolehkan seseorang untuk mencalonkan diri atau kampanye untuk dirinya,
selama motivasinya demi kepentingan masyarakat, serta merasa mampu atas
jabatan tersebut, syarat bagi pejabat serta berlaku umum kapan dan dimana saja,
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yaitu memegang suatu jabatan haruslah benar-benar amat tekun memelihara
amanah dan amat berpengetahuan.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data, maka rumusan masalah tersebut dapat di jawab,
Bahwa nilai-nilai pendidikan karakter bangsa yang dipaparkan dalam kisah nabi
Yusuf ini ada 18: Relejius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri,
Demokrasi, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai
Prestasi,

Bersahabat/Komunikatif,

Cinta

Damai,

Gemar

Membaca,

Peduli

Lingkungan, Peduli Sosial, Tanggung Jawab, Dimana dalam kisah tersebut nilai
pendidikan karakter bangsa yang dominan sering muncul. kedua, yang sedang. dan
yang Ketiga, yang kurang. Yang dominan sering muncul yaitu : nilai religius, jujur,
cinta damai. sedangkan nilai yang kedua yaitu sedang adalah nilai: rasa ingin tahu,
peduli sosial, cinta tanah air dan cinta damai. dan untuk nilai yang kurang/jarang
mucul yaitu nilai: Demokrasi, kreatif, bersahabat/komunikasi, mandiri, toleransi,
kerja keras, tanggung jawab, Disiplin, semangat kebangsaan, Gemar membaca,
Peduli lingkungan dan menghargai prestasi.
Dan relevansi nilai-nilai pendidikan karakter yang dimaksud disini adalah
kesesuaian nilai-nilai karakter yang terdapat dalam Al-Quran surat Yusuf sesuai
dengan tujuan pendidikan Nasional yakni bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa
yaitu nilai religius, nilai jujur, nilai mandiri dan bertanggung jawab. Yang mana nilainilai tersebut dapat ditanamkan didalam diri peserta didik ataupun sebagai bahan
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renungan bagi pendidik atau pemerhati pendidikan, sehingga dapat diaplikasikan
dalam mengarahkan anak kedalam hal lebih baik lagi.
B. Saran-Saran
Saran yang penulis samapaikan, ditujukan kepada beberapa pihak. Pertama,
kepada pendidik untuk menggunakan kisah-kisah yang terdapat dalam al-Quran
sebagai contoh kisah Islami, seperti halnya kisah yang terdapat dalam Q.S Yusuf.
Karena diakui maupun tidak, anak-anak cenderung lebih antusias dengan cerita-cerita
yang diberikan. Yang kedua, untuk orang tua, hendaknya membiasakan anak untuk
melakukan hal-hal yang baik sejak masih kecil, karena lebih dari 50% peran orang
tua di lingkungan luar sekolah berperan penting. Sehingga karakter yang terbentuk
dalam diri anak bisa mengakar kuat. Orang tua bisa menjadikan kisah Yusuf dalam
Q.S Yusuf sebagai tambahan reverensi dalam membimbing anaknya dalam mencapai
karakter yang diharapkan.
C. Penutup
Hamdan Lillah, segala puji milik Allah, Dzat yang Kuasa, yang dengan KuasaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Tak lupa penulis haturkan
salam kepada kekasih-Nya, yang telah mengajarkan “Iqra...” kepada ummat
manusia, sehingga kita semua tidak mengalami buta huruf.
“Tiada gading yang tak retak”, ungkapan pepatah yang penulis sadari bahwa
dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan
kritik dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan
skripsi ini.
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Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi
perseorangan ataupun lembaga Pendidikan Islam untuk berjuang demi tercapainya
tujuan Pendidikan Islam, yaitu manusia yang berakhlak mulia, khususnya bagi
pengembangan keimanan Pendidikan Islam di kemudian hari. Hanya untaian kata
jazakumullah khoirol jaza - jazakumullah khoiron kastiron yang bisa penulis
sampaikan atas bantuan, motivasi, serta semangat yang telah diberikan oleh semua
pihak. Allahu alamu bishowab
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