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TEMA-TEMA PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB  

TENTANG AS{H{A<B AL-KAHFI  DALAM TAFSIR AL-MISHBA<H 

ABSTRAK 

Al-Qur‟an telah banyak mengisahkan berbagai macam peristiwa. Surah al-Kahfi
 termasuk surah yang berisi berbagai peristiwa dalam al-Qur‟an. Surah al-Kahfi 

memiliki nilai tersendiri dalam menggambarkan peristiwa-peristiwa di dalamnya, 

seperti peristiwa As}h}a>b al-Kahfi. Peristiwa sebagaimana digambarkan oleh al-

Qur‟an tentu tidak mudah masuk dalam rasionalitas manusia jika pembaca tidak 

benar-benar beriman kepada Allah s.w.t dan bantuan mufasir dalam 

memahaminya. Para mufasir telah memberikan penafsiran yang beraneka ragam 

tentang kisah As}h}a>b al-Kahfi, di antara para mufasir tersebut adalah tokoh 

mufasir Indonesia yaitu M. Quraish Shihab. Penelitian ini akan bermuara pada 

bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab mengenai kisah As}h}a>b al-Kahfi. Tujuan 
dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab 
mengenai kisah As}h}a>b al-Kahfi dan tema yang ada di dalamnya.  Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan pendekatan tafsir dakwah. 
Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku Tafsir Al-Mishba>h cetakan 
pertama tahun 2002 Vol. 8 oleh Lentera Hati karya M. Quraish Shihab dan 
dibantu dengan buku-buku, penelitian, artikel, dan karya ilmiah yang terkait 
dengan objek kajian sebagai sumber sekunder. Teknis analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Kesimpulan yang dapat diambil 
dalam penelitian ini adalah dalam menafsirkan surah al-Kahfi ayat 9-26 M. 
Quraish Shihab menggunakan metode analitik atau tah}li>li> dan pengambilan 
kesimpulan dalam setiap ayat yang ditafsirkan. Tema-tema penafsiran M. Quraish 
Shihab tentang As}h}a>b al-Kahfi antara lain: Pertama, pemuda ideal dan 
anjuran berdakwah. Kedua, kekuasaan Allah s.w.t tentang Hidayah dan Rahmat-
Nya. Ketiga, kemampuan manusia terbatas, sedang kemampuan Allah s.w.t tidak 
terbatas dan pasti. Keempat, kebaikan pasti akan terbukti, sekalipun 
membutuhkan waktu yang lama. Kelima, keakuratan informasi yang diberikan al-
Qur’an. 

 

Kata kunci: As}h}a>b al-Kahfi, M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishba>h. 

ABSTRACT 

One part of al-Qur'an is the history about past people. Surah al-Kahfi is one of 

surah in al-Qur'an contain the history about past people. There are four history in 

surah al-Kahfi, one of them is As}h}a>b al-Kahfi. The history described by al-Qur'an 

does not easily to understanding by human rationality without believing in Allah 

s.w.t (iman) and mufasir help to understanding. There are many various views of 

mufasir toward there interpretation about history of As}h}a>b al-Kahfi, among them 

is a mufasir from Indonesia M. Quraish Shihab. This research will study about 

how interpretation of M. Quraish Shihab regarding the history of As}h}a>b al-Kahfi. 

The purpose of this study is to know interpretation of M. Quraish Shihab 

regarding the history of As}h}a>b al-Kahfi and topic in his interpretation. This 
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research is literature research with dakwah interpretation approach. Primary 

source of this research is first printed Tafsir Al-Mishba>h book in 2002 Vol. 8 from 

Lentera Hati by M. Quraish Shihab and secondary source is books, research, 

articles, and scientific papers related to the object of study. Technical analysis 

data used in this study is descriptive analysis. The conclusion that can be taken in 
this research is interpretation of M. Quraish Shihab regarding the story of 
As}h}a>b al-Kahfi used analytic method or tah}li>li> and made conclusion in 
each interpreted verse. Themes of M. Quraish Shihab interpretation about 
As}h}a>b al-Kahfi is: First, ideal youth and preaching recommendation. Second, 
the power of Allah s.w.t about Hidayah and His Grace. Third, human ability is 
limited, while the ability of Allah s.w.t is infinite and definite. Fourth, kindness 
will surely prove, even if it takes a long time. Fifth, the accuracy of information 
provided by al-Qur'an.

  

Keywords: As}h}a>b al-Kahfi, M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishba>h. 

1. PENDAHULUAN

Al-Qur‟an telah banyak menceritakan tentang peristiwa-peristiwa, baik

yang telah terjadi di masa lalu seperti peristiwa pembuatan bahtera Nabi Nuh  

(QS. 54: 13-14)
1
 maupun yang akan terjadi di masa yang akan datang seperti

peristiwa hari kiamat (QS. 21: 104).
2
 Peristiwa sebagaimana digambarkan oleh al-

Qur‟an tentu tidak mudah masuk dalam rasionalitas manusia jika pembaca tidak 

benar-benar beriman kepada Allah s.w.t, oleh sebab itu percaya dan yakin tentang 

kebenaran peristiwa dalam al-Qur‟an juga termasuk dalam rukun iman. 

Surah al-Kahfi termasuk surah yang berisi berbagai peristiwa dalam al-

Qur‟an untuk meneguhkan keimanan. Surah ini termasuk salah satu dari lima 

surah yang dimulai dengan lafazh “Alh}amdulilla>h”, sebagai pujian terhadap 

pencipta yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Sebagai pengajaran bagi hamba 

bagaimana seharusnya mereka memuji Allah s.w.t dengan ungkapan dan lafal 

yang sempurna.
3
 Dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah s.w.t tadi, surah

al-Kahfi memiliki nilai tersendiri dalam menggambarkan peristiwa-peristiwa di 

dalamnya. Seperti peristiwa As}h}a>b al-Kahfi. 

1
 Ardika Rizki, Kunci Ayat al-Qur‘an, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 31. 

2
 Ibid, hlm. 125. 

3
 Muhammad Ali As}-S{abuni>, Qabas}un Min Nu>ri al-Qur‘an al-Kari>m, terj. Kathur 

Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 20. 
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Peristiwa As}h}a>b al-Kahfi menceritakan tentang sekelompok pemuda 

Muslim militan yang lari mengungsi dari kampung halaman ke sebuah gunung, 

karena menghindari raja yang zalim. Raja memaksa rakyatnya kepada paganisme, 

menyembah berhala, dan membunuh setiap Muslim yang tidak mau tunduk 

kepada padanya.
4
 Peristiwa As}h}a>b al-Kahfi merupakan peristiwa yang luar biasa

dan menarik untuk diteliti lebih mendalam. Namun sangat disayangkan, 

masyarakat Indonesia khususnya pemuda dewasa ini sudah enggan untuk 

berinteraksi dengan al-Qur‟an dan mempelajari penafsiran tentang kisah-kisah 

umat terdahulu. Pemuda lebih senang menghabiskan waktu berjam-jam bermain 

gadget, dari pada meluangkan waktu beberapa menit saja untuk membaca al-

Qur‟an. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penafsiran  dan menemukan 

tema-tema penafsiran M.Quraish Shihab tentang As}h}a>b al-Kahfi, untuk 

menumbuhkan rasa cinta al-Qur‟an bagi masyarakat Indonesia khususnya 

pemuda.  

Para mufasir telah memberikan penafsiran yang beraneka ragam tentang 

kisah As}h}a>b al-Kahfi, di antara para mufasir tersebut adalah tokoh mufasir 

Indonesia yaitu M. Quraish Shihab. Penelitian ini akan bermuara pada penafsiran 

M. Quraish Shihab dalam mengkaji ayat dan pesan moral dari peristiwa As}h}a>b al-

Kahfi. M. Quraish Shihab merupakan salah satu tokoh mufasir Indonesia yang 

sangat cinta dengan al-Qur„an. Bentuk kecintaannya kepada al-Qur‟an dibuktikan 

dengan karyanya yang sangat fenomenal yakni Tafsir al-Mishba>h. Tafsir al-

Mishba>h merupakan kitab tafsir 30 juz yang ditulis orang Indonesia yang paling 

terakhir muncul dan kiranya frame berfikir M. Quraish Shihab mampu mewakili 

frame sosial kebudayaan Indonesia walaupun belum dapat dipastikan seratus 

persen.
5
 Tafsir al-Mishbah adalah salah satu kitab tafsir yang menggunakan

bahasa Indonesia dalam penyajiannya, sehingga dapat dipahami dengan mudah 

oleh masyarakat Indonesia. Sistematika penulisan Tafsir al-Mishbah sangat 

mudah dipahami baik oleh kalangan terpelajar mapun masyarakat awam. Selain 

4
 Ibid. 

5
 Adilah Mahmud, Konsep al-Tijarah dalam Tafsir al-Mishba>h Karya M. Quraish 

Shihab, Jurnal al-Asas, Vol III, No. 2, Oktober 2015. hlm. 150. 
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itu, dalam menafsirkan setiap ayat dalam al-Qur‟an M. Quraish Shihab 

menjelaskan dengan cermat dan mengaitkan ayat yang ditafsirkan dengan 

fenomena yang terjadi dalam masyarakat.
6
 Kelebihan-kelebihan ini yang membuat

Tafsir al-Mishbah cocok untuk dijadikan sebagai sumber primer dalam penelitian 

ini.  

Memperhatikan latar belakang di atas fokus kajian dalam penelitian ini 

adalah: Pertama, bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab terhadap surah al-

Kahfi ayat 9-26 tentang As}h}a>b al-Kahfi. Kedua, apa saja tema yang terdapat pada 

penafsiran M. Quraish Shihab tentang As}h}a>b al-Kahfi. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab terhadap surah al-Kahfi ayat 9-

26 tentang As}h}a>b al-Kahfi dan tema yang terdapat pada penafsiran M. Quraish 

Shihab tentang As}h}a>b al-Kahfi.  

Metode penafsiran merupakan salah satu substansi yang tak terpisahkan 

dari ilmu tafsir. Metode penafsiran memiliki posisi sebagai media atau jalan yang 

harus ditempuh jika ingin sampai ke tujuan instruksional dari suatu penafsiran.
7

Metode dalam studi al-Qur‟an adalah suatu cara yang teratur dan terpikir baik-

baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud Allah 

s.w.t di dalam ayat-ayat al-Qur‟an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

s.a.w Jadi, metode tafsir merupakan kerangka atau kaidah yang digunakan dalam 

menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an.
8

Jika ditelusuri perkembangan tafsir al-Qur‟an sejak dulu sampai sekarang, 

akan ditemukan bahwa dalam garis besarnya penafsiran al-Qur‟an itu dilakukan 

melalui empat cara (metode) yaitu: ijma>li> (global), tah}li>li> (analitis), muqa>rin 

(perbandingan), maud}u>‘i> (tematik).
9
 Penelitian ini akan terfokus pada metode

tafsir maud}u>‘i> (tematik). Kata “tema” berasal dari bahasa Yunani tithenai yang 

berarti menempatkan atau meletakkan. Dalam KBBI tema adalah pokok pikiran, 

6
https://datarental.blogspot.co.id/2015/09/kelebihan-dan-kekurangan-tafsir-al.html, 

diakses pada tanggal 14 April 2018, pukul 20.00 WIB. 
7
 Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2012), hlm. 10. 
8
 Ibid, hlm. 2. 

9
 Ibid, hlm. 3. 

https://datarental.blogspot.co.id/2015/09/kelebihan-dan-kekurangan-tafsir-al.html
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dasar cerita (yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah 

sajak).
10

 Tema dalam studi tafsir adalah kandungan atau ide pokok yang terdapat

pada setiap ayat atau surah dalam al-Qur‟an.
11

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu

penelitian yang dasarnya bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi 

dengan bantuan berbagai literatur perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, 

dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah, ensiklopedi, biografi, dan lain-lain baik 

dari sumber data primer maupun sekunder.
12

 Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan tafsir dakwah (tafsir da’awi). Tafsir da’awi 

adalah sebuah pendekatan tafsir yang terfokus pada pembahasan ayat-ayat yang 

bersinggungan dengan tema dakwah secara khusus.
13

 Dalam ranah penelitian,

pendekatan ini akan terfokus pada penarikan hasil analisis tema-tema penafsiran 

M. Quraish Shihab tentang As}h}a>b al-Kahfi ke dalam prespektif dakwah.
14

Data primer dari penelitian ini adalah buku Tafsir Al-Mishba>h cetakan 

pertama tahun 2002 Vol. 8 oleh Lentera Hati karya M Quraish Shihab. Sumber 

data sekunder sebagai penunjang data primer dalam penelitian ini adalah buku, 

penelitian, jurnal, artikel ilmiah yang mengkaji tentang As}h}a>b al-Kahfi dan M. 

Quraish Shihab. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis-

Deskriptif, yaitu mendeskripsikan penafsiran M. Quraish Shihab terhadap surah 

al-Kahfi ayat 9-26 tentang As}h}a>b al-Kahfi, lalu dianalisis secara kritis, serta 

mencari akar-akar pemikiran tokoh tersebut, menjelaskan metode penafsiran yang 

tokoh gunakan, kemudian mencari tema-tema penafsiran. 

10
 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2014),  hlm. 1429. 
11

 Ahmad Azib, Eksatologi Dalam Prespektif Fazlur Rahman (Telaah Atas “Tema Pokok 

al-Qur’an), Skripsi Program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, Sekolah UIN Sunan 

Kalijaga, Jogjakarta, 2009, hlm 35-46. 
12

 Strisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 3 
13

 Atabik Luthfi, Tafsir Da’awi (Tadabbur Ayat-ayat Dakwah untuk Para Da’awi), 

(Jakarta: Al-I‟tishom, 2011), hlm. viii. 
14

 Dadan Rusmana, Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir, (Bandung: Pustaka Setia, 

2015), hlm. 261. 
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Surah Al-Kahfi Ayat 9-

26 Tentang As}h}a>b Al-Kahfi 

Dalam menafsirkan surah al-Kahfi ayat 9-26 tentang As}h}a>b al-Kahfi, 

M. Quraish Shihab menggunakan metode analitik atau tah}li>li>,  sebab 

metode yang digunakan dalam menafsirkan ayat ini sesuai dengan metode 

tah}li>li>, dengan menjelaskan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-

ayat yang ditafsirkan, serta menerangkan makna-makna yang tercangkup 

di dalamnya lalu mengambil is}tinbat} (kesimpulan) dengan memperhatikan 

hadis dan pendapat para ulama. Kemudian dalam penafsirannya, M. 

Quraish Shihab menggunakan urutan surah demi surah dan ayat demi ayat 

sesuai dengan mushaf. Berikut adalah penafsiran M. Quraish Shihab 

terhadap surah al-Kahfi ayat 9-26 tentang peristiwa As}h}a>b al-Kahfi: 

3.1.1 Surah al-Kahfi ayat 9 

Menjelaskan bahwa peristiwa As}h}a>b al-Kahfi bukanlah satu-

satunya peristiwa yang mengherankan dan menakjubkan. Masih 

banyak lagi peristiwa lain yang lebih menakjubkan selain dari 

peristiwa As}h}a>b al-Kahfi. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini 

adalah pelajaran tentang kekuasaan Allah s.w.t menghidupkan yang 

telah mati.
15

3.1.2 Surah al-Kahfi ayat 10-12 

Ayat ini adalah awal mula Allah s.w.t mengisahkan peristiwa 

As}h}a>b al-Kahfi. Dalam ayat ini juga Allah s.w.t memilih 

pemuda/remaja sebagai tokoh utama dibuktikan dengan kata fata>. Ayat 

ini juga menjelaskan bahwa kepergian pemuda-pemuda itu bukan 

karena di sengaja atau lari dan berlepas tangan. Tapi mereka pergi 

setelah melakukan segala cara hingga tidak ada satu pun cara yang 

tersisa selain yang diluar kemampuan manusia.
16

15
 Lihat M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 8, hlm. 14-19. 
16

 Ibid, hlm. 19-23. 
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3.1.3 Surah al-Kahfi ayat 13-15 

Dalam ayat ini Allah s.w.t menguraikan kisah As}h}a>b al-Kahfi 

secara lengkap. Sikap dan ucapan pemuda itu disampaikan didepan 

kaum dan penguasanya dengan bantuan Allah s.w.t yang memberikan 

keteguhan hati kepada pemuda As}h}a>b al-Kahfi. Ayat ini juga 

mengajarkan bahwa hidayah Allah s.w.t bertingkat-tingkat dan 

bermacam-macam. Bisa jadi orang yang telah diberi hidayah akan 

memperolehnya kembali.
17

3.1.4 Surah al-Kahfi Ayat 16 

Ayat ini menjelaskan bagaimana sikap pemuda-pemuda As}h}a>b al-

Kahfi dan pembicaraan antara mereka. Menurut M. Quraish Shihab 

ayat ini mengajarkan kepada manusia bahwa Allah s.w.t akan 

melimpahkan rahmat-Nya bagi siapa yang mau berdoa dan 

mempertahankan keimanannya.
18

3.1.5 Surah al-Kahfi Ayat 17 

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat ini menjelaskan 

tentang posisi gua tersebut dan bagaimana Allah s.w.t mengaturnya, 

sehingga mereka dapat terpelihara dari cahaya dan teriknya matahari. 

Allah s.w.t benar-benar telah mempersiapkan segala sesuatu saat 

memutuskan ketetapa-Nya.
19

3.1.6 Surah al-Kahfi Ayat 18 

Ayat ini menambah informasi ayat sebelumnya, dengan 

menjelaskan keadaan pemuda-pemuda As}h}a>b al-Kahfi dalam gua. 

Ayat ini juga menjelaskan bagaimana Allah s.w.t mempersiapkan 

segala sesuatu dalam ketetapan-Nya.
20

3.1.7 Surah al-Kahfi Ayat 19-20 

Ayat ini menjelaskan keadaan As}h}a>b al-Kahfi ketika Allah s.w.t 

membangunkan mereka. Ucapan “Tuhan kamu lebih mengetahui” 

17
 Ibid, hlm. 23-25. 

18
 Ibid, hlm. 25-26. 

19
 Ibid, hlm. 26-29. 

20
 Ibid, hlm. 29-30. 
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bukan hanya sebatas akhlak dan tata krama, tetapi juga sebagai 

keyakinan bahwa hanya Allah s.w.t yang mengetahui segala sesuatu. 

Di sisi lain ucapan itu mengandung anjuran untuk menghentikan 

diskusi yang menghabiskan waktu dan energi. Melalui ayat ini M. 

Quraish Shihab memahami bahwa jumlah mereka tidak kurang dari 

tujuh orang.
21

3.1.8 Surah al-Kahfi Ayat 21  

Ayat ini menguraikan apa yang terjadi kepada pemuda yang 

membeli makanan. Meskipun sudah berhati-hati pemuda tersebut tidak 

sadar bahwa yang ia bawa adalah uang perak yang sudah tidak dapat 

digunakan. Dari sinilah penduduk mulai menyadari keberadaan 

mereka. Ayat ini juga menjelaskan bagaimana respon penduduk dan 

penguasa pada masa itu.
22

3.1.9 Surah al-Kahfi Ayat 22 

Ayat ini menguraikan perbedaan pendapat masyarakat, jauh 

sesudah pemakaman As}h}a>b al-Kahfi tentang jumlah pemuda As}h}a>b al-

Kahfi. Ayat menjalaskan bahwa kita dilarang berdebat tentang sesuatu 

yang gaib.
23

3.1.10 Surah al-Kahfi Ayat 23-24 

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini berpesan kepada Nabi 

Muhammad s.a.w dan umat beliau agar selalu mengaitkan tindakan 

yang kita lakukan dengan Allah s.a.w. Namun bukan berarti manusia 

hanya diam dan berpangku tangan kepada Allah s.w.t. tetapi dibarengi 

dengan usaha dan doa.
24

21
 Ibid, hlm. 31-35. 

22
 Ibid, hlm. 35-38. 

23
 Ibid, hlm. 38-40. 

24
 Ibid, hlm. 40-43. 
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3.1.11 Surah al-Kahfi Ayat 25-26 

Ayat ini memberi informasi tentang berapa lama pemuda As}h}a>b al-

Kahfi berada dalam gua. Hal ini membuktikan keakuratan informasi 

yang diberikan al-Qur‟an.
25

3.2 Tema-tema Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang As}h}a>b al-Kahfi 
Al-Qur‟an memiliki kandungan, nilai, dan tema-tema dalam setiap 

suratnya, oleh karenanya al-Qur‟an menjadi rahmat, pemberi kabar 

sekaligus al-Huda> (petunjuk)
26

 untuk meraih kebenaran dalam kehidupan

manusia. Surah al-Kahfi ayat 9-26 juga memiliki tema-tema di dalamnya. 

M. Quraish Shihab memiliki pandangan tersendiri tentang tema-tema yang 

terdapat pada surah al-kahfi ayat 9-26 tentang As}h}a>b al-Kahfi, di 

antaranya adalah: 

3.2.1 Pemuda ideal dan anjuran berdakwah 

Surah al-Kahfi ayat 9-26 bercerita tentang peristiwa 

sekelompok pemuda yang lari meninggalkan pemukiman setelah 

berupaya menyampaikan kebenaran namun tetap saja ditolak. Allah 

s.w.t menjadikan fata> yaitu remaja/pemuda sebagai tokoh dalam 

peristiwa ini (ayat 10-12). Menurut M. Quraish Shihab kata ini bukan 

saja mengisyaratkan kelemahan bentuk fisik dan jumlah yang sedikit, 

namun juga usia yang belum cukup berpengalaman. Hal ini 

menunjukkan tidak ada alasan bagi pemuda untuk tidak berdakwah 

menyampaikan kebenaran. Pemuda harus memiliki keimanan dan 

ideologi yang kukuh dalam beragama Islam. Seperti yang dicontohkan 

oleh As}h}a>b al-Kahfi  yang dengan tegar menyuarakan kebenaran 

kepada masyarakat dan penguasa zalim, kemudian setelah ditolak dan 

diancam mereka pergi meninggalkan pemukimannya ke gua yang kecil 

dan sempit untuk mempertahankan keimanan mereka. Bukan hanya 

berlepas tangan dan memberikan kewajiban berdakwah kepada kaum 

tua, tetapi pemuda yang seharusnya memiliki andil besar dalam 

25
 Ibid, hlm. 44-45. 

26
 Diterangkan dalam al-Qur‟an surah al-Isra‘ ayat: 9 dan surah an-Naml ayat: 1-2. 
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mendakwahkan Islam. Kemudian jika upaya berdakwah sudah kita 

lakukan dengan maksimal sesuai dengan kemampuan kita, akan tetapi 

tetap ditolak dan bahkan sampai mengancam diri pribadi, al-Qur‟an 

membenarkan untuk pergi meninggalkan kediaman tersebut. 

3.2.2 Kekuasaan Allah s.w.t tentang Hidayah dan Rahmat-Nya 

Allah s.w.t memiliki kuasa menghidupkan yang mati (ayat 9), 

kekuasaan ini digambarkan oleh Allah s.w.t melalui kisah As}h}a>b al-Kahfi 

dengan cara membangunkan mereka setelah ditidurkan selama 300 atau 

309 tahun lamanya. M. Quraish Shihab menyimpulkan bahwa “mati” dan 

“tidur” dalam konteks ayat ini memiliki makna yang sama. Hal ini juga 

membuktikan bahwa janj-janji Allah s.w.t itu benar dan pasti akan terjadi. 

Kemudian Allah s.w.t juga ingin menunjukkan bahwa Hidayah-Nya 

bertingkat dan tidak terbatas, karena boleh saja orang yang sudah 

mendapatkan hidayah bisa memperolehnya kembali atas izin Allah s.w.t 

(ayat 13-15). 

Allah s.w.t juga menunjukkan bahwa Rahmat yang dimiliki-Nya 

sangatlah besar, sebagaimana rahmat yang Dia berikan kepada As}h}a>b al-

Kahfi setelah mereka berdoa dan memohon untuk dimudahkan urusannya 

(ayat 16), Allah s.w.t mengabulkan dengan menjadikan gua yang kecil dan 

sempit menjadi luas dan lapang. Kemudian Allah s.w.t sangat 

mempersiapkan segala sesuatu dalam menetapkan ketetapan-Nya dan tidak 

membutuhkan siapapun dalam menentuklan ketetapan-Nya. Allah s.w.t 

telah mempersiapkan peristiwa As}h}a>b al-Kahfi dengan menyiapkan gua 

tempat tinggal (ayat 17), memberi rasa takut bagi siapa yang ingin 

mendekati mereka, mengatur cahaya dan udara dalam gua sehingga 

peristiwa ini dapat terjadi dan menjadi pelajaran bagi manusia (ayat 18).  

3.2.3 Kemampuan manusia terbatas, sedang kemampuan Allah s.w.t 

tidak terbatas dan pasti 

Ayat ini mengajarkan tentang keterbatasan kamampuan manusia , 

sedang kemampuan Allah s.w.t tidak terbatas. Manusia tidak memiliki 
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kuasa atas apa yang ia lakukan (ayat 23-24). Hal ini digambarkan dalam 

peristiwa yang dialami Rasulullah s.a.w saat menjawab siapa yang 

bertanya tentang As}h}a>b al-Kahfi dengan berjanji akan menjawabnya 

besok. Allah s.w.t berpesan untuk senantiasa mengaitkan langkah-langkah 

kita dengan kehendak Allah s.w.t.  

Pengetahuan manusia sangatlah terbatas, maka jangan sekali-kali kita 

memastikan bahwa pengetahuan kita adalah yang paling benar (ayat 19-

20). Sebab manusia tidak mengetahui apa yang ada diluar diri mereka 

kecuali dibantu dengan indikator eksternal, dan bahkan manusia juga tidak 

mengetahui apa-apa tentang diri mereka. Hanya Allah s.w.t yang 

mengetahui dan pemilik pengetahuan. Tinggalkanlah segala bentuk 

perdebatan tentang yang gaib karena sesungguhnya itu di luar batas 

kemampuan manusia (ayat 22). 

3.2.4 Kebaikan pasti akan terbukti, sekalipun membutuhkan waktu 

yang lama 

Allah s.w.t menunjukkan bahwa kebatilan yang di tutup-tutupi akan 

terlihat dan kebaikan akan terbukti meskipun membutuhkan waktu yang 

lama. Dalam peristiwa ini pun Allah s.w.t memberi bukti bahwa kebenaran 

Islam akan terbukti walaupun membutuhkan waktu ratusan tahun (ayat 

21). Para pemimpin negeri memberi penghormatan yang besar atas 

peristiwa As}h}a>b al-Kahfi dengan membangun tempat ibadah (masjid) di 

atas gua tempat mereka tertidur. Maka jangan pernah bosan berprilaku 

baik dan mengajak orang kepada yang ma’ru >f dan menjaukan dari yang 

munka>r. 

3.2.5 Keakuratan informasi yang diberikan al-Qur‟an 

Al-Qur‟an sebagai petuntuk juga memberikan informasi yang akurat 

(25-26). Ayat 25 dalam surah al-Kahfi memberi informasi yang jelas 

tentang berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Ayat ini dengan jelas 

menyatakan: Dan mereka tinggal dalam gua mereka dalam keadaan 

tertidur selama tiga ratus tahun, menurut perhitungan kalender Syamsiah 
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(Yahudi) dan ditambah sembilan tahun jika dihitung menurut perhitungan 

kalender Qamariah (Mekah). Dari sini jelaslah sudah bahwa al-Qur‟an 

adalah haq dan tidak ada keraguan di dalamnya, maka hendaklah kita jaga 

keimanan, cinta kepada al-Qur‟an, dan selalu berinteraksi dengannya. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penafsiran M. Quraish Shihab terhadap 

surah al-Kahfi ayat 9-26 tentang As}h}a>b al-Kahfi, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

4.1.1 Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap surah al-Kahfi ayat 9-26 

tentang As}h}a>b al-Kahfi: 

a. Surah al-Kahfi ayat 9

Menjelaskan bahwa peristiwa As}h}a>b al-Kahfi bukanlah 

satu-satunya peristiwa yang mengherankan dan menakjubkan. 

Ayat ini juga menerangkan tentang kekuasaan Allah s.w.t 

menghidupkan yang telah mati. 

b. Surah al-Kahfi ayat 10-12

Ayat ini adalah awal mula Allah s.w.t mengisahkan 

peristiwa As}h}a>b al-Kahfi. Dalam ayat ini juga Allah s.w.t 

memilih pemuda/remaja sebagai tokoh utama dibuktikan 

dengan kata fata>. 

c. Surah al-Kahfi ayat 13-15

Dalam ayat ini Allah s.w.t menguraikan kisahnya secara 

lengkap. Ayat ini juga mengajarkan bahwa hidayah Allah s.w.t 

bertingkat-tingkat dan bermacam-macam.  

d. Surah al-Kahfi Ayat 16

Ayat ini menjelaskan bagaimana sikap pemuda-pemuda 

As}h}a>b al-Kahfi dan pembicaraan antara mereka.  



13 

e. Surah al-Kahfi Ayat 17

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat ini 

menjelaskan tentang posisi gua tersebut dan bagaimana Allah 

s.w.t mengaturnya. 

f. Surah al-Kahfi Ayat 18

Ayat ini menambah informasi ayat sebelumnya dengan 

menjelaskan keadaan pemuda-pemuda As}h}a>b al-Kahfi dalam 

gua.  

g. Surah al-Kahfi Ayat 19-20

Ayat ini menjelaskan keadaan As}h}a>b al-Kahfi ketika Allah 

s.w.t membangunkan mereka. Melalui ayat ini M. Quraish 

Shihab memahami bahwa jumlah mereka tidak kurang dari 

tujuh orang.  

h. Surah al-Kahfi Ayat 21

Ayat ini menguraikan apa yang terjadi kepada pemuda 

yang membeli makanan. Ayat ini juga menjelaskan bagaimana 

respon penduduk dan penguasa pada masa itu. 

i. Surah al-Kahfi Ayat 22

Ayat ini menguraikan perbedaan pendapat masyarakat, 

jauh sesudah pemakaman As}h}a>b al-Kahfi, tentang jumlah 

pemuda As}h}a>b al-Kahfi.  

j. Surah al-Kahfi Ayat 23-24

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini berpesan kepada Nabi 

Muhammad s.a.w dan umat beliau agar selalu mengaitkan 

tindakan yang kita lakukan dengan Allah s.w.t.  

k. Surah al-Kahfi Ayat 25-26

Ayat ini memberi informasi tentang berapa lama pemuda 

As}h}a>b al-Kahfi berada dalam gua. Hal ini membuktikan 

keakuratan informasi yang diberikan al-Qur‟an.1 



14 

4.1.2 Tema-tema penafsiran M. Quraish Shihab tentang As}h}a>b al-Kahfi 

adalah: 

a. Pemuda ideal dan anjuran berdakwah.

b. Kekuasaan Allah s.w.t tentang Hidayah dan Rahmat-Nya.

c. Kemampuan manusia terbatas, sedang kemampuan Allah s.w.t

tidak terbatas dan pasti.

d. Kebaikan pasti akan terbukti, sekalipun membutuhkan waktu

yang lama.

e. Keakuratan informasi yang diberikan al-Qur‟an.

4.2 Saran 

Secara praktis peristiwa As}h}a>b al-Kahfi menunjukkan nilai-nilai dan 

pesan-pesan bagi masyarakat. Dengan mengkaji dan mengaca pesan dari 

penelitian ini, Pemuda dapat mengambil peran lebih dalam menyampaikan 

dan mengajak kepada yang ma’ru>f dan menjauhkan dari yang munka>r. 

Secara teoritis, penelitian ini masih menyisakan ruang bagi peneliti 

selanjutnya. Misalnya, Penelitian tentang hukum lari dari kewajiban 

berdakwah atau penelitian tentang pengaruh tema-tema penafsiran M. 

Quraish Shihab dalam aktivitas dakwah secara kuantitatif. 
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