
 

 

ABSTRAK  

Karakteristik Pemuda Ashabul Kahfi Pada Surah Al-Kahfi Dalam Tafsir  

Al-Khozin 

Oleh 

Sopi Ratnasari 

 Tafsir  Lubab  Al-Ta’wil Fi Ma’ali Al-Tanzil  karya  Abu Al-Hasan ‘Ala’ 

Al-Din Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar bin Khalil Al-Shayhi Al-

Baghdadi Al-Syafi’i Al-Sufi, Ssendiri menggunkan bi al-ma’tsur dalam 

penafsiran. Meskipun tidak dipungkiri dalam sebagian penafsirannya terkadang 

menggunkan nalar atau disebut dengan tafsir bi al-ra’yi. Dimana penggunaan 

isra’iliyat sangat mumpuni. Kisah  masa lalu seperti  Ashabul Kahfi merupakan 

jenis kisah masa lalu yang informasinya itu bisa bersumber dari kisah isra’iliyat. 

Hal ini yang melatarbelakangi tujuan penelitian yang diharapkan mampu 

memberikan informasi yang lebih tentang kisah Ashabul Kahfi mengenai 

karakterteristik Pemuda Ashabul Kahfi untuk mengetahui motivasi mereka 

menghindari kampungnya masuk kedalam Gua. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content 

analysis dengan cara menganalisis isi. Adapun sumber data perimernya adalah 

tafsir  Lubab  Al-Ta’wil Fi Ma’ali Al-Tanzil  karya  Abu Al-Hasan ‘Ala’ Al-Din 

Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar bin Khalil Al-Shayhi Al-Baghdadi Al-

Syafi’i Al-Sufi. Sumber data sekunder yaitu Ilmu Tafsir, Studi Tentang Sejarah 

Perkembangan Tafsir Alquran Al-Karim, Sejarah Dan Metodologi Tafsir, 

Metodologi Penafsiran Alquran, Kisah-Kisah Alquran; Pelajaran Dari Orang-

Orang Terdahulu, Asbab An-Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat 

Alquran, dan Lain-Lain. Adapaun jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan. 

Adapun hasil dari penelitian skripsi ini berdasarkan masalah yang diangkat 

ternyata para pemuda ashabul kahfi memiliki karakteristik beriman kepada Allah, 

memegang teguh keimanannya kepada Allah SWT, dan zuhud. Yang mana kisah 

Ashabul Kahfi termasuk tanda-tanda kebesaran Allah yang tidaklah 

mengherankan jika dihubungkan dengan kekuasaan Allah yang ada dialam 

semesta, yang diceritakan Allah dalam kisah Ashabul Kahfi ini adalah para 

pemuda, penyebab dari para pemuda itu, berlindung kedalam gua adalah untuk 

menyelamatkan dan membela keyakinan agamanya dari kaumnya yang kafir. 

Adapaun Karakteristik pemuda pada tafsir Al-Khazin adalah bahwa pemuda 

Ashabul Kahfi memenuhi syarat tiga komponen karakter yang baik, yakni Pemuda 

Ashabul kahfi memiliki pengetahuan moral, Pemuda Ashabul kahfi dalam 

perasaan moral pada aspek  Harga Diri yaitu nilai-nilai seperti tanggung jawab, 

kejujuran, dan kebaikan serta berdasarkan pada keyakinan kemampuan diri, dan  

Ashabul Kahfi juga memiliki tindakan moral yang merupakan hasil atau outcome 

dari dua bagian karakter lainnya.   
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