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ABSTRAK 

Nama/NIM : Amiq Khikmawan/1630110016 

Judul Skripsi : Konsep Pemuda Menurut M. Quraish Shihab dalam 

Tafsir Al-Mishba>h} 
 

 

Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana Konsep Pemuda Menurut 

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishba>h} dengan menggunakan Metode 

Maud}u>’i (tematik). Penelitian ini dilakukan karena pemuda sekarang yang ada di 

Indonesia sudah kehilangan jati dirinya yang merupakan sebagai pemegang agen 

perubahan dimasa depan sehingga banyak pemuda yang bertindak seenaknya 

sendiri dan bertindak anarkis yang sudah banyak ditemukan diberbagai penjuru 

Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian kepustakaan 

(Library research) yaitu sebuah pendekatan pengumpulan data melalui Tafsir Al-

Mishba>h} karya M. Quraish Shihab sehingga dapat dijadikan pembelajaran bagi 

para pemuda dimasa sekarang. 

Hasil penelitian menjelaskan kata pemuda di dalam Al-Qur’an dengan 

penunjukan kata fata> dengan derivasi kata fata (QS. Yu>suf: 30, QS. Al-Kahfi: 60 

dan 62, QS. Al-Anbiya>’: 60), fataya>ni (QS. Yu>suf: 36), al-fityatu (QS. Al-Kahfi: 

10 dan 13), fitya<n (QS. Yu>suf: 62) dan fataya>t (QS. An-Nisa>’: 25 dan QS. An-

Nu>r: 33) yang terdapat 10 ayat dalam Al-Qur’an. Penggunaan kata tersebut 

mempunyai makna yang berbeda, yaitu: 1) Pemuda/Remaja, 2) Pemuda yang 

diartikan sebagai pembantu, 3) Pemuda yang digunakan untuk mencela, dan 4) 

Fataya>t/pemudi yang mempunyai makna hamba sahaya. Setelah dilakukan kajian 

mendalam konsep pemuda terbagi menjadi beberapa konsep peranan pemuda, 

yaitu: 1) Ketakwaan, 2) Aspek Kejujuran, 3) Aspek Akidah dan Kepercayaan, 4) 

Taat kepada Pimpinan, dan 5) Menolak Kemungkaran. 

 

Kata Kunci: Pemuda, M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Misba>h} 
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MOTO 

رَاُس اْْلََمِل, َوََنُْم اْْلَُدى,  ََ َوَهَدُف الْ أَنْ ُتْم أَي َُّها النَّابتُ ْوَن, نِب ْ ُُ ُُ اْل َََر  ُُعََا, َو
“Wahai generasi muda, kalian adalah pelita harapan, bintang penunjuk 

dan tumpuan harapan bangsa” 

 
(Musthafa Al-Ghalayain dalam Kitab ‘Id}atun Na>syi’i>n) 
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KATA PENGANTAR 

دُ  ُْ ْْيَ َوبِِه َنْسَتُِعْْيِ  َب ِِّ الْ ِلِّٰ  َاْلَْ ُِ ََلٰ  َُعاَل نْ يَ َو ََلٰ ى اُُمْوبِالدُّ  ُُ ََا ُُ َوالسَّ ِِ َوالََََّّا ى ا َوالدِّْي
ْرَسِلْْيِ َأْشَرِف اْْلَنْبِ  ُُ ََلٰ  َياِء َوِإَماُِ اْل ٍد َو َُّ اَل  ُِعْْيِ ِلِه َوَصْحِبِه َاجْٰ أٰ  ىَسيِِّدََن َوَمْواَلََن ُُمَ

َُ ِاالَّ ِِبِلِّٰ  ا بَ ُْعدُ َحْوَل َوالَ قُ وَّ   اْلَُعِل ِِّ اْلَُعِيْيِم اَمَّ
Alhamdulilllah segala puji bagi Allah swt yang selalu kita panjatkan 

yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan yaitu nikmat Iman, 

Islam dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak 

lupa shalawat serta salam tetap tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi 

Agung Muhammad saw. yang selalu kita nantikan syafa’atnya di hari 

kiamat dan sudah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman 

globalisasi ini menuju jalan yang lurus yaitu agama Islam. 

Skripsi yang berjudul “KONSEP PEMUDA MENURUT M. 

QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBA>H}” dapat terselesaikan 

yang bertujuan untuk memenuhi syarat sebagai  tercapainya gelar Sarjana 

Agama Program Studi Ilmu Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin IAIN 

Kudus sekaligus bertujuan untuk  memberi pehaman bagi para pemuda 

Indonesia untuk memahami bagaimana konsep pemuda dimasa sekarang.  

Penulis juga menyadari mengenai penulisan skripsi ini tidak bisa 

terselesaikan dengan lancar tanpa adanya pihak-pihak yang mendukung 

baik secara moril dan meteril. Untuk itu penulis menyampaikan banyak 

terimakasih sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang sudah  

membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini terutama 

kepada: 

1. Allah swt. yang selalu memberikan kehidupan, keselamatan dan 

kesehatan berupa jasmani dan rohani. 

2. Nabi Muhammad saw. yang senantiasa menjadi panutan. 

3. Bapak Machmud dan Ibu Sri Chayati sebagai orang tua saya yang 

sudah memberikan dukungan baik moril dan materil serta 

motivasinya. 

4. Adik-adik kandungku tercinta, Zida Khusnia, M. Isyfa’ Maula Shofa 

dan Ajnihatin Nafisah yang selalu mendukung perjalanan penulis. 

5. Bapak Dr. H. Mudzakir, S.Ag., M.Ag selaku Rektor IAIN Kudus 

berseta jajarannya. 

6. Bapak Dr. H. Masrukhin, S.Ag., M.Pd selaku Dekan Fakultas 

Ushuluddin beserta jajarannya. 
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dan sekaligus dosen pembimbing yang dengan tulus dan sabar dalam 

memberikan bimbingan kepada penulis. 
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9. Para sahabat kelas IQT-A angkatan 2016 yang sudah menemani saya 

dalam menimba ilmu selama perkuliahan dan senantiasa mengisi hari-

hari menjadi lebih menyenangkan. 

10. Tak lupa teman-teman yang sudah membantu serta memberikan 

semangat serta motivasinya dan memberikan bantuan berupa literasi 

kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

Penulis juga memahami pastinya penulisan skripsi ini jauh dari kata 

sempurna karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang nantinya 

dikemudian hari terdapat adanya kritikan sekaligus saran yang 

membangun sehingga penelitian tentang bagaimana konsep pemuda 

nantinya dapat diteruskan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para 

pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang Ilmu Qur’an dan 

Tafsir. 
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