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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah 

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 

0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam Buku Pedoman Transliterasi 

Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterastion), INIS Fellow 1992. 

A. Konsonan 

Huruf  Huruf 

Arab  Latin Arab  Latin 

 T / Th = ط A = ا

 Z / Zh = ظ B = ب

 ‘ = ع T = ت

 Gh = غ Ts = ث

 F = ف J = ج

 Q = ق H / H = ح

 K = ك Kh = خ

 L = ل D = د

 M = م Dz = ذ

 N = ن R = ر

 H = ه Z = ز

 W = و S = س
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 ‘  ء Sy = ش

 Y = ي S/Sh = ص

    D /Dh = ض

 

 

B. Vokal, Panjang dan Diftong. 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 

dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan 

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut. 

Vokal (a) panjang  = â  misalnya قال menjadi qâla 

Vokal (i) panjang  = î  misalnya قيل menjadi qîla 

Vokal (u) panjang = û  misalnya دون menjadi dûna 

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat 

diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah 

ditulis dengan “aw” dan “ay” 

Diftong (aw) = ــوــ  misalnya قول menjadi qawlun 

Diftong (ay) = ـــــي misalnya خير menjadi khayrun 

 

C. Ta’marbûthah (ة) 

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “ṯ” jika berada di tengah kalimat, 

tetapi apabila ta’marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “ḧ” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi 

al-risalaṯ li al-mudarrisaḧ, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang 

terdiri  dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan 

dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, 

misalnya فى رحمة هللا menjadi fî rahmatillâh. 
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D. Kata Sandang dan Lafazh al-Jalâlaḫ 

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak 

diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafazh jalâlaḫ yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya ; 

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan... 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan... 

3. Mâsyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.  
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Motto Hidup 

 

اءََِِّّفََّّوهلهََّّاْْلهْرضََِّّفََّّشهْيء ََّّعهلهْيهَََِّّيهْفهىَّلهََّّاّلل هََِّّإن َّ ﴾َّالس مه  ﴿ 

“Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak 

(pula) di langit”. (Surah Ali Imrân [3] ayat 6) 
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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas Syayb Perspektif al-Qur’an dan Sains. Syayb merupakan 

rambut yang berwarna putih di atas kepala, baik sedikit maupun banyak. Menurut 

Ilmu Sains, syayb merupakan proses biologis yang timbul terkait dengan usia dan 

kemampuan tubuh untuk memproduksi melanin yang berasal dari sel melanosit. 

Syayb dijelaskan dalam al-Qur’an sebagai isyarat biologis yang menunjukkan 

bahwa seseorang telah tua, sekaligus isyarat teologis bahwa seseorang akan segera 

dikembalikan kepada Rabbnya. Dalam skripsi ini mengkaji syayb dalam 

pandangan mufassir dan keistimewaan syayb dalam al-Qur’an. Penelitian ini 

merupakan penelitian kepustakaan (library research) dan metodologi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah studi tematik (maudhu’i). Data-data yang 

terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui pendekatan tafsir ‘ilmi. Penelitian ini 

disajikan dengan teknis analisis yaitu dengan menjelaskan ayat yang berkaitan 

dengan syayb, dengan merujuk pada al-Qur’an dan tafsir sebagai data primer, 

serta buku-buku literatur yang berkaitan sebagai data sekunder. Penyebutan syayb 

dalam al-Qur’an terdapat dalam 3 surah yaitu surah Maryam [19] ayat 4 dengan 

lafaz syaybâ yang berarti, isyarat tunduk, hina, menampakkan kelemahan, takut 

tidak mendapat apa yang dipinta, dan tidak sampai apa yang diharapkan. Lalu 

surah al-Rûm [30] ayat 54 dengan lafaz syaybah yang digunakan untuk 

menunjukkan tentang ciptaan Allah. Selanjutnya surah al-Muzzammil [73] ayat 

17 dengan lafaz syîbâ menunjukkan syayb yang timbul karena rasa genting. 

Adapun keistimewaan syayb dalam al-Qur’an adalah sebagai pengingat kematian, 

menjadikan seseorang lagi tidak tamak terhadap dunia, cahaya pada hari kiamat, 

pemacu agar giat beramal, serta memancarkan sikap tabah dan wibawa.  

 

Kata Kunci : Syayb, al-Qur’an. 
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ABSTRACT 

This script was a research about Gray Hair on the Quran’s Perspective and 

Science. Gray hair was white hair with a little or a lot, on the head. According to 

Science  gray hair was processed of biological that appeared related to age and the 

body’s ability to produce melanin be from melanocyte cells. The gray hair was 

explained in the Quran as a biological sign that showed, the human was old, all at 

once theology sign that, he will be back to his god soon. This script examines the 

mufassir view and speciality of gray hair in the Quran. This script was used a 

library research and a thematic study’s methodology. The research was used a 

tafsheer ilmi to collected the data related to this study. This research was 

presented by technical analysis, that explained verses of the Quran related to gray 

hair, the sources  by  Quran and tafsir were as primary  data and books of 

literature were as secondary data. The gray hair was mentioned in the three surah 

of Quran, they were Surah Maryam [19] verse 4 with word syaybâ which means is 

expose weaknesses, fear of not getting what is asked. Surah al-Rûm [30] verse 54 

with word syaybah used for show about God’s creation. Surah al-Muzzamil [73] 

verse 17 with word syîbâ used for gray hair from extreme fear. In this research 

found some speciality of gray hair in the Quran, such as it  can be used as a 

reminder of death, a light on the doomsday, a stimulation for doing charity, to 

show stoicism and authority and it can not be think a lot about the world. 

Keywords : Grey hair, al-Quran.  
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 امللخص

هذاَّالبحثَّيبنيَّعنَّتفسريَّالشيبَّفَّالقران.َّشيبَّهوَّالشعرَّاْلبيضَّعلىَّرأسَّاإلنسانَّقلتهَّأوََّّ
َّإىلَّ َّمنَّشبابه َّالذيَّيتعلقَّبعمره َّالتغيريَّحالَّاإلنسان َّأنَّالشيبَّهو َّالعامل َّقيلَّفَّعلم كثرته.

َّوَّبرانميجَّاإلنتاخَّمتالننيَّمنَّمالنوسيت. َّالكبارََّّشيوخه َّفَّالقرانَّوَّهوَّعالمة بَّأوَّيالسأمَّ
فَّهذاَّالبحثَّيبنيَّالشيبَّعنَّاْلقوالَّاملفسرَّوَّأمهيتهَّالشيخَّلإلنسانَّوَّعالمةَّقربةَّمنَّاملوت.َّ

َّكلَّشيءَّمنَّهذاَّالبحثَّمبحلَّالنوعيَّوَّفَّالقران .َّوَّهذاَّحبثَّاملكتيبَّوَّمنهجهَّاملوضوعي.َّيبني
َّكتبَّاليتَّ َّكتبَّالتفسريَّو َّيذكرَّيتعلقَّبه.يبنيَّاْلايتَّاليتَّيتغلقَّابلشيبَّابطالقَّإىلَّالقرانَّو

معَّالكلماتَّشيبا,َّيعينَّفضحََّّ،٤َّآيةَّ[٩١مرميَّ]َّسورةَّمنها.َّسوارَّثالثَّعلىَّالقرانَّفَّالشيب
معََّّ،٤٤َّآيةَّ[٠٣الرومَّ]َّسورةَّمث.َّنقاطَّالضعف,َّاخلوفَّمنَّعدمَّاحلصولَّعلىَّماَّهوَّمطلوب

,َّيعينَّمعَّالكلماتَّشيبا٩٣ََّّآيةَّ[٣٠املزملَّ]َّسورةَّو.َّالكلماتَّشيبة,َّيعينَّيظهرَّعنَّخلقَّهللا
َّمنَّللشيبَّبيَّ.الشيبَّبسببَّخوفَّشديد َّانه َّوَّعانَّاخلاصَّفَّالقرانَّمنها َّاملوت, َّقربة المة

 .مالَّالصاحلعأنَّجيتهدَّفَّإَّاَّواحدَّمنَّاإلنسانالشيبَّلهَّالنورَّفَّيومَّالقيامة,َّوَّجيعلَّك

َّ:َّالشيب,َّالقرأنََّّ الكلماتَّالرئيسية
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Allah هلالج لج telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang sebaik-baiknya. 

Dia telah mengutamakannya atas sekian banyak makhluk yang lain, serta 

memuliakannya dengan pemuliaan yang besar. Dia juga telah menetapkan dan 

menjadikan manusia berpindah dari satu tahap ke tahap berikutnya, dari masa 

kanak-kanak ke masa remaja, lalu masa tua, hingga beruban dan menjadi lemah 

tak berdaya.1 Masing-masing tahapan tersebut memiliki karakteristik dan urgensi 

tersendiri dalam kehidupan manusia. 

Allah هلالج لج menciptakan manusia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban 

kepada Allah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada sesama makhluk. 

Allah juga telah memberikan umur kepada manusia sebagai pemberi peringatan. 

Setiap umur yang dilewati pada hakikatnya bukan bertambah, melainkan 

berkurang.2 

Seiring dengan bertambahnya usia, akan muncul tanda-tanda peringatan 

seperti munculnya uban pada rambut kepala dan  jenggot. Uban biasanya muncul 

pada usia 40 tahun, atau bahkan ada yang muncul sebelum berusia 40 tahun.3 Usia 

40 tahun ini juga disebut dengan masa puncak kedewasaan. Saat pertambahan usia, 

terjadi penurunan kemampuan melanosit menghasilkan melanin. Faktor genetik 

                                                             
1 Muhammad Musa asy-Syarif, Jaddid Hayâtaka! : Risâlah ilâ Man Jâwazal Arba’in, 

Alih Bahasa : Ibnu Abdil Jamil, Cet.IV, (Solo : Mumtaza, 2017), hlm. 3. 

2 Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Waktumu, Dihabiskan Untuk Apa?, Cet.XIII, (Bogor : 

Pustaka at-Taqwa, 2019), hlm. 8. 

3 Muhammad Musa asy-Syarif, Jaddid, hlm. 37. 
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juga mempengaruhi perubahan warna rambut menjadi putih pada usia relatif 

muda.4  

Melanosit merupakan target untuk mengendalikan sinyal genetik kulit dan 

pigmentasi rambut. Melanosit berfungsi untuk menyintesis pigmen melanin yang 

memberi warna pada kulit dan rambut, sedangkan rambut uban merupakan akibat 

kekurangan pigmen melanin. Melanin adalah pigmen warna yang diproduksi oleh 

melanosit yang terdapat di akar rambut. Seperti halnya warna kulit putih, hitam 

atau sawo matang, melanosit ini juga yang menentukan warna rambut seseorang 

coklat, pirang, atau hitam.5 

Uban adalah mahkota putih di kepala seseorang yang sudah menginjak usia 

tua. Tumbuh dan berkembangnya uban di kepala karena faktor usia merupakan 

sinyal teologi dan peringatan atas lamanya usia yang sudah digunakan, sekaligus 

petunjuk bahwa dengan bertambahnya usia, sesungguhnya ajal sudah bergerak 

mendekat dan seseorang akan segera dikembalikan kepada Allah هلالج لج, meski hal ini 

tidak berarti seseorang akan segera meninggal dunia, bisa jadi saat kematian 

masih relatif lama. 6  Uban merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mampu 

untuk ditolong dan dicegah, karena munculnya uban adalah sebuah fase 

kehidupan. Siapapun yang menua, maka dia akan mendapatkannya. 

Dengan adanya tanda-tanda peringatan tersebut, seharusnya kita kembali 

kepada Allah هلالج لج dengan menuntut ilmu agama, memperbanyak membaca al-

Qur’an dan hadis-hadis Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, bertaubat kepada Allah هلالج لج dengan taubat nashuha, 

sibuk melaksanakan amal-amal shalih dengan ikhlas dan ittiba’, serta hal-hal 

lainnya yang dapat menyadarkan dan meningkatkan keimanan kepada Allah هلالج لج. 

                                                             
4 Roslin Sinaga, Sunny Wangko, dan Marie M. Kaseke, “Peran Melanosit Pada Proses 

Uban”, Jurnal Biomedik, Vol.4 No.3, (November 2012), hlm. 4. 

5 Ibid., hlm. 8. 

6 Moh Sholihuddin dan Muhammad Jalil, “Uban Dalam Perspektif Biologi dan Teologi”, 

Journal of Biology Education, Vol.1 No.1 (2018), hlm. 54. 
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Tidak ada seorangpun yang mampu menghindar dari tanda-tanda peringatan 

dan penuaan ini, termasuk Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص karena hal tersebut merupakan 

sunnatullah. 

ل مهَّقهَّ َّاّلل َِّصهل ىَّاّلل حَّعهلهْيِهَّوهسه َّرهسحولح َّمهاِلٍكَّأهخهضهبه َّْبنه َّأهنهسه أهْلتح َّسه َّقهاله ِدَّْبِنَِّسريِينه َّعهْنَُّمحهم  َّإِن هحَّملْه اله
َّ)رواهَّمسلم( َّقهِليالا َِّمْنَّالش ْيِبَِّإل   7ي هره

 

Terjemahan : “Dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, “Saya pernah bertanya 

kepada Anas bin Malik radhiyallâhu ‘anhu, pernahkah Rasulullah shallallahu 

alaihi wasallam mencat rambut Beliau?” Anas bin Malik pun menjawab, 

“Sesungguhnya Beliau tidak kelihatan beruban kecuali hanya sedikit.” (HR 

Muslim). 

Allah هلالج لج sudah mengabarkan uban kepada manusia 1400 tahun yang lalu 

melalui al-Qur’an kepada Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Rasulullah juga telah memberikan 

petunjuk tentang cara menyikapi uban yang telah mewarnai rambut.  Sebagaimana 

riwayat dari ‘Umar bin Syu’aib bahwa Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda : 

انهْتَّلههحَّنحورااَّ َّكه َّعهْنَّسحْفيهانهَِّإل  ِمَّقهاله بهةاَِّفَّاإْلِْساله ي ْ َّشه َّمهاَِّمْنَّمحْسِلٍمَّيهِشيبح َّت هْنِتفحواَّالش ْيبه ي هْومهَّاْلِقيهامهِةَّله
َّاّلل حَّلههحَِِّبهاَّحهسهنهةاَّوهحهط َّعهْنهحَِِّبهاَّخهَّ َّكهتهبه َِّإل  َِّفَّحهِديِثََّيهَْيه  8ِطيئهةاَّوهقهاله

Terjemahan : “Janganlah mencabuti uban kalian, karena tidaklah seorang muslim 

yang rambutnya beruban dalam Islam, kecuali (uban tersebut) akan menjadi 

cahayanya pada hari kiamat.” Dalam sebuah riwayat disebutkan: “Kecuali Allah 

akan mencatatnya sebagai satu kebaikan dan menghapus satu kejelekannya”. 

(HR.Abu Dawud). 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص memulai petunjuknya dengan melarang umat Islam untuk tidak 

mencabut uban. Peringatan ini tertuju untuk seluruh umat Islam ketika uban telah 

mewarnai rambut. Lalu, Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص menjelaskan tentang keistimewaannya 

yakni uban tersebut akan menjadi cahaya pada Hari Kiamat kelak.  

                                                             
7  Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Riyadh : Bait al-Ifkar ad-

Dauliyah, 1998 M / 1419 H), hlm.1148. 

8 Abu Dawud Sulaiman bin Asy’asy al-Sijistani, Sunan Abu Dawud, (Riyadh : Bait al-

Ifkar ad-Dauliyah), hlm. 458. 
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Jadi, uban merupakan sebab kemuliaan seorang muslim, memperoleh 

kebaikan, dan dihapuskan kesalahannya. Maka tidaklah pantas jika kita sebagai 

umat muslim mencabut atau mewarnainya dengan warna hitam agar terlihat muda 

kembali, karena telah banyak dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah tentang 

keistimewaan atau rahasia yang tersimpan dibalik penciptaan uban itu sendiri.  

Uban di kepala bukan sekedar fenomena biologis biasa yang akan dialami 

manusia pada umumnya dalam kehidupannya, tetapi juga merupakan isyarat 

teologis agar seseorang mulai menghindari sebanyak mungkin dosa-dosa kecil, 

apalagi dosa besar. Oleh karena sedemikian penting makna uban di kepala, maka 

tidak selayaknya rambut uban itu sengaja dipadamkan cahayanya.9 

Dalam bahasa Arab, uban disebutkan dengan kata َشْيب (dalam bentuk 

mashdar). Secara bahasa berasal dari kata  َشْيب   -يَِشْيُب  -َشاَب , yang berarti rambut 

yang berwarna putih di atas kepala baik sedikit ataupun banyak. Bentuk jamak 

dari kata َشْيب adalah 10.شُيُْوب Kata َشْيب dalam al-Qur’an terdapat dalam 3 surah, 

yaitu yaitu surah Maryam [19] ayat 4 dengan lafaz َشْيب ا, surah al-Rûm [30] ayat 54 

dengan lafaz   َشْيبَة, dan surah al-Muzzammil [73] ayat 17 dengan lafaz kata 11.ِشْيب ا 

Surah Maryam [19] ayat 4 menjelaskan tentang keistiqomahan Nabi Zakaria 

‘alaihissalam dalam berdo’a kepada Allahهلالج لج walaupun ia sudah tua dan kepalanya 

telah dipenuhi uban. 

ََّّرهب ََّّقهالهَّ ﴿ بااَّالر ْأسحََّّوهاْشت هعهلهََِّّمينِ ََّّاْلعهْظمحََّّوهههنهََِّّإن ِ ي ْ ِقيًّاَّرهب ََِّّبدحعهاِئكهََّّأهكحنََّّوهملهََّّْشه َّ﴾ شه
Terjemahan : “Dia (Zakaria) berkata, “Ya Tuhanku, sungguh tulang ku telah 

lemah dan kepala ku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam 

berdo’a kepadaMu ya Rabb ku”.12 
                                                             

9 Roslin Sinaga, Sunny Wangko, dan Marie M. Kaseke, “Peran”,  hlm. 54. 

10 Al-‘Alama Ibnu Manzur, Lisân al-Arâb, (Cairo : Dâr al-Hadîts, 1423 H / 2003), hlm. 

242. 

11 Muhammad Fu’ad Abdul Baqiy, Mu’jam al-Mufahrash li al-Fâzh al-Qur’ân, (Mesir : 

Dar al-Kuttub, 1364 H), hlm. 656. 

12 Al-Qur’an al-Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab, (Jakarta : Insan Media Pustaka, 

2013),   hlm. 306. 
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Surah al-Rûm [30] ayat 54 menjelaskan tentang proses penciptaan manusia 

dari keadaan lemah yakni dari nuthfah, ‘alaqah, mudghah, lalu menjadi tulang 

yang dilapisi daging, hingga akhirnya lahir menjadi bayi, lalu menjadi kanak-

kanak, baligh, dan dewasa (kuat). Setelah sampai puncaknya, lalu ia kembali 

lemah, yakni tua dan beruban, dan tidak akan ada lagi kekuatan setelahnya. 

ي َّْ ﴿  َِّمْنَّب هْعِدَّق حو ٍةَّضهْعفااوهشه َِّمْنَّب هْعِدَّضهْعٍفَّق حو ةاَّمثح َّجهعهله لهقهكحْمَِّمْنَّضهْعٍفَّمثح َّجهعهله بهةاَّاّلل حَّال ِذيَّخه
َّاْلعهِليمحَّاْلقهِديرحَّ  ﴾ َيهْلحقحَّمهاَّيهشهاءحَّوههحوه

 

Terjemahan : “Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, 

kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, 

kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. 

Dia menciptakan apa yang dikehendakiNya dan Dialah Yang Maha Mengetahui 

lagi Maha Kuasa”.13 

Surah al-Muzzammil [73] ayat 17 menjelaskan tentang peringatan kepada 

umat manusia generasi Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dan generasi berikutnya hingga akhir 

zaman tentang kedahsyatan Hari Kiamat hingga menyebabkan anak-anak kecil 

langsung beruban. 

انهَِّشيباَّ َّت هت  قحونهَِّإْنَّكهفهْرُتحَّْي هْومااَّجيهْعهلحَّاْلوِْلده ﴾َّافهكهْيفه  ﴿ 

Terjemahan : “Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu 

tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban”.14 

 

Pada umumnya, ketika manusia mulai beruban kebanyakan mereka merasa 

bahwa dirinya sudah tidak mampu lagi memberikan sumbangsih yang berarti. 

Mereka kehilangan semangat untuk berbuat dan beraktifitas, bahkan ada pula 

yang berfikir apatis. Kalaupun ia mampu berkontribusi untuk masyarakat, itu pun 

sangat terbatas. Padahal, ketika rambut seseorang mulai beruban (puncak 

kedewasaan), ini merupakan waktu untuk mematangkan dan menyempurnakan 

                                                             
13 Ibid., hlm. 410. 

14 Ibid., hlm. 574. 
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potensi yang ada, sehingga bermanfaat bagi masyarakat, serta membekali diri 

untuk hidup setelah kematian.15 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis sangat tertarik 

membahas lebih rinci lagi tentang syayb dalam al-Qur’an. Ketertarikan dalam 

permasalahan ini mengantarkan penulis untuk membahas Syayb Perspektif al-

Qur’an. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami penelitian ini, 

maka penulis memberikan penegasan istilah yang terdapat dalam judul. 

1. Syayb 

Kata syayb berasal dari bahasa Arab syâba – yasyîbu - syayban, yang 

berarti rambut yang berwarna putih di atas kepala baik sedikit ataupun 

banyak.16 Sedangkan dalam KBBI disebutkan, uban adalah rambut yang sudah 

putih atau mulai memutih, beruban : sudah ada ubannya, sudah tumbuh uban :  

orang yang berumur 40-an biasanya sudah beruban, sudah tua : lanjut usia, 

sudah semestinya bijaksana, sudah lama atau berpengalaman di suatu 

pekerjaan17 

2. Perspektif 

Per-spek-tif / perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada 

permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga 

dimensi (panjang, lebar, dan tingginya), atau juga bisa diartikan dengan sudut 

pandang. Perspektif disini ialah ruang lingkup dalam kajian al-Qur’an yang 

penulis lukiskan permasalahan syayb  kemudian dilihat dari sudut pandang al-

                                                             
15 Muhammad Musa Asy-Syarif, Jaddid, hlm. vii. 

16 Muhammad Fu’ad Abdul Baqiy, Mu’jam, hlm. 814. 

17 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : 

tp), 2008, hlm. 1577. 
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Qur’an dan ilmu-ilmu yang mengantarkan kepada pemahaman dalam 

memahami ayat-ayat al-Qur’an. 

3. Al-Qur’an 

Kalam Allah هلالج لج yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص melalui 

malaikat Jibril, sampai kepada kita secara mutawatir, ia dimulai dengan surah 

al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas, dan dinilai ibadah (berpahala) 

bagi setiap orang yang membacanya.18 

4. Sains 

Sains adalah ilmu pengetahuan pada umumnya yang sistematis tentang  

botani, biologi, fisika, kimia, geologi, zoologi, dan sebagainya. Ilmu Sains juga 

disebut dengan Ilmu Pengetahuan Alam.19 Sedangkan syayb termasuk kepada 

bagian Ilmu Biologi. 

Setelah menjelaskan istilah yang terdapat pada judul, adapun maksud dari 

penelitian ini adalah untuk mengungkap syayb berdasarkan sudut pandang al-

Qur’an serta syayb menurut sudut pandang Ilmuan Sains. 

C. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah adalah penjabaran dari semua masalah yang terkait 

dengan judul ini, yakni mengangkat judul Syayb Perspektif al-Qur’an. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut. 

1. Rambut yang memutih atau uban merupakan hal yang lumrah jika terjadi pada 

orang yang sudah berusia diatas 40 tahun. Namun, uban tidak hanya muncul 

pada usia tua, tetapi juga bisa muncul pada usia muda yang disebabkan oleh 

beberapa faktor tertentu. 

                                                             
18 Kadar M. Yusuf, Studi Al-Qur’an, Cet.III, (Jakarta : Amzah, 2016), hlm. 1. 

19 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus, hlm.1244. 
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2. Orang yang sudah tua biasanya sering mencabut uban mereka, namun 

sebenarnya ada keistimewaan dibalik penciptaan uban itu sendiri dan Islam 

juga mengajarkan cara menyikapi uban yang telah tumbuh. 

3. Istilah uban itu sendiri tidak hanya dikaji pada Ilmu Sains, namun dalam al-

Qur’an dan Hadits juga disebutkan beberapa hal mengenai uban. 

4. Syayb memiliki banyak keistimewaan. Namun, masih banyak orang yang 

belum mengetahui tentang keistimewaannya. 

5. Ketika membaca al-Qur’an, banyak yang membaca terjemahan dari ayat-ayat 

syayb, namun sedikit yang memahami tentang tafsiran dari ayat-ayat syayb 

tersebut. 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi permasalahan 

yang akan dibahas. Adapun yang menjadi fokus pembahasan penulis dalam 

penelitian ini ialah memahami penafsiran ayat syayb dalam al-Qur’an yaitu pada 

surah Maryam [19] ayat 4, surah al-Rûm [30] ayat 54, dan surah al-Muzzammil 

[73] ayat 17, dengan berbagai sudut corak tafsir yaitu al-Jawâhir fi Tafsîr al-

Qur’ân al-Karîm karya ath-Thanthawi ibn al-Jauhar al-Mishry (w.1358 H), Tafsir 

al-Maraghi karya Ahmad Mushthafa bin Mushthafa bin Muhammad bin ‘Abd al-

Mun’im al-Maraghi (w.1364 H), Tafsir al-Mishbah karya M.Quraish Shihab, dan 

Tafsir al-Azhar karya Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (w.1401 H), Tafsir Fî 

Zhilâl al-Qur’ân karya Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili (w.1385 H), serta 

mengungkap keistimewaan syayb dalam al-Qur’an. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah 

yang akan dibahas dalam kajian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana keistimewaan syayb dalam al-Qur’an? 

2. Bagaimana penafsiran ayat syayb dalam al-Qur’an menurut para mufassir? 
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F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  

a. Untuk mengungkapkan keistimewaan syayb dalam al-Qur’an. 

b. Untuk memahami penafsiran ayat syayb dalam al-Qur’an menurut para 

mufassir. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah  

a. Menambah pengetahuan terhadap ayat yang menjelaskan tentang syayb 

dalam al-Qur’an sehingga dapat meningkatkan keimanan kita kepada 

Allah هلالج لج. 

b. Untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang 

keilmuan, khususnya dalam bidang Ilmu Tafsir. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam 

pengembangan penelitian berikutnya yang mengambil objek yang sama 

yakni al-Qur’an. 

d. Secara akademis, penelitian ini sebagai syarat guna memperoleh gelar S1 

dalam bidang Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

G. Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan, penulisan hasil penelitian ini akan ditulis dalam lima bab, 

dalam setiap bab terdapat sub-sub yang merincikan dari pembahasan bab tersebut. 

Adapun sebagai gambaran awal dapat dirincikan sebagai berikut. 

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang 

menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang 

segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi 

latar belakang masalah, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara 

akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi 

penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah, lalu 
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penegasan istilah, untuk menegaskan makna beberapa istilah kunci yang terdapat 

dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menghindari kesalahan pembaca atas 

makna yang dimaksudkan. Batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian 

ini lebih terfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya, atau apa yang akan 

diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian 

ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika penulisan yang akan 

membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini. 

Bab kedua merupakan kerangka teori yang berisikan landasan teori dan 

tinjauan kepustakaan. Landasan teori terdiri dari defenisi syayb secara etimologi, 

defenisi syayb secara terminologi, jenis-jenis uban, faktor yang mempercepat 

terjadinya uban, dan proses terbentuknya uban. Sedangkan tinjauan kepustakaan 

terdiri dari jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang sebelumnya sudah pernah 

mengkaji masalah uban. 

Bab ketiga berisikan metode penulisan yang terdiri dari jenis penelitian, 

sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, 

yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta 

teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan. 

Bab keempat berisikan penafsiran dan analisa data. Pada bab ini dipaparkan 

tentang penafsiran kata syayb dan analisanya, serta keistimewaan syayb dalam al-

Qur’an. 

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang akan 

memberikan jawaban ringkas tapi menyeluruh terhadap pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dikemukakan pada rumusan dan batasan masalah, dan saran tentang 

arah penelitian selanjunya setelah penelitian ini dilakukan. 



 

11 
 

BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Defenisi Syayb 

a. Defenisi syayb secara etimologi 

Syayb berasal dari kata  َشْيب   -يَِشْيُب  -َشاَب , yang berarti rambut yang 

berwarna putih di atas kepala baik sedikit maupun banyak. Bentuk jamak 

dari kata َشْيب adalah 20.شُيُْوب Kata َشْيب dalam al-Qur’an ditemukan dalam 

beberapa surah, antara lain : surah Maryam [19] ayat 4 dengan lafaz َشْيب ا, 

surah al-Rûm [30] ayat 54 dengan lafaz    َشْيبَة, dan surah al-Muzzammil [73] 

ayat 17 dengan lafaz  21.ِشْيب ا 

b. Defenisi syayb secara terminologi 

Syayb disebut juga dengan uban. Uban adalah mahkota putih di kepala 

seseorang yang sudah menginjak usia tua. Tumbuh dan berkembangnya 

uban di kepala karena faktor usia merupakan sinyal teologi dan peringatan 

atas lamanya usia yang sudah digunakan, sekaligus petunjuk bahwa dengan 

bertambahnya usia, sesungguhnya ajal sudah bergerak mendekat dan ia akan 

segera dikembalikan kepada Allah هلالج لج, meski hal ini tidak berarti seseorang 

akan segera meninggal dunia, bisa jadi saat kematian masih relatif lama.22 

Dengan adanya tanda-tanda peringatan tersebut, hendaknya dapat 

menyadarkan dan meningkatkan keimanan kepada Allah هلالج لج, bahwa kita akan 

menuju kepada kehidupan yang hakiki dan akan meninggalkan dunia yang 

fana ini.  

                                                             
20 Al-‘Alâma Ibnu Manzur, Lisân, hlm. 242. 

21 Muhammad Fu’ad Abdul Baqiy, Mu’jam, hlm. 656. 

22 Moh Sholihuddin dan Muhammad Jalil, “Uban” hlm. 54. 
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Menurut Ilmu Sains, rambut merupakan helaian seperti benang tipis 

yang tumbuh dari bawah permukaan kulit. Rambut yang tumbuh dibagi 

dalam dua bagian yaitu batang rambut dan akar. Pertumbuhan rambut pada 

umumnya mengalami 3 fase utama yaitu anagen (tahap pertumbuhan), 

katagen (periode transisi antara tahap-tahap sebelumnya), dan telogen 

(tahap istirahat). Lama masing-masing fase berbeda - beda.23 

Rambut tumbuh atau keluar dari kantong kecil dipermukaan kulit 

kepala yang disebut dengan folikel. Folikel-folikel ini tidak tersebar secara 

merata di permukaan kulit kepala, melainkan ditemukan dalam kelompok-

kelompok yang terdiri dari 2-5 folikel. Setiap folikel memiliki siklus 

pertumbuhan rambut sebanyak 6 inci per-tahun. Pada setiap folikel terdapat 

beberapa melanosit. 24  Melanosit berfungsi untuk menyintesis pigmen 

melanin yang memberi warna pada kulit dan rambut, sedangkan rambut 

uban merupakan akibat kekurangan pigmen melanin.25 Berkurangnya atau 

menghilangnya melanin berhubungan dengan kehilangan aktivitas 

tirosinase dalam melanosit secara progresif.26 

Rambut uban adalah rambut yang sudah putih atau mulai memutih.27 

Rambut uban merupakan proses fisiologis yang timbul terkait dengan usia 

dan kemampuan tubuh untuk memproduksi melanin yang berasal dari sel 

melanosit. 28  Namun juga ada yang beruban sebelum usia tua yang 

                                                             
23 Khaeriah Amri dkk, “Pengaruh Kombinasi Ekstrak Buah Alpukat (Persea Americana 

Mill), Biji Pepaya (Carica Papaya L), dan Daun Seledri (Apium Graveolens L) Terhadap Rambut 

dan Kulit Tikus (Rattus Novergicus),” Hasanuddin Student Journal, Vol. 2 No. 1, (Juni 2018), hlm. 
181. 

24 Ibid., hlm. 181-182. 

25 Roslin Sinaga, Sunny Wangko, dan Marie M. Kaseke, “Peran”, hlm. 4. 

26 Nanda Suci Budiman, “Pengaruh Pemanfaatan Biji Pepaya dan Minyak Kelapa Terhadap 

Perubahan Warna Rambut Beruban”,  Skripsi Strata 1, Padang : Universitas Negeri Padang, 2013, 

hlm. 1. 

27 Pusat Bahasa Departemen Penddikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, hlm. 1577. 

28 Khaeriah Amri dkk, “Pengaruh”, hlm. 181. 
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disebabkan oleh beberapa faktor tertentu, seperti gen dan pola hidup. 

Rambut beruban terdiri dari dua jenis yaitu Canities Congenitalis (cacat 

bawaan) dan Canities Acquisita (uban terjadi secara fisiologis pada proses 

menjadi tua dan kadang-kadang muncul pada usia muda).29  

Usia timbulnya rambut uban  (syayb / canitis / hair graying) bervariasi 

tergantung ras dan etnis. Misalnya pada ras Kaukasian rambut uban timbul 

usia pertengahan 30 tahun, orang Asia pada akhir 30 tahun, orang Afrika 

pada usia pertengahan 40 tahun, orang Jepang 30-34 tahun pada pria dan 35-

39 tahun pada wanita. Rambut uban lebih tampak nyata pada orang yang 

berambut hitam, dan angka kejadian pada laki-laki dan perempuan sama 

banyak. Rambut uban dikatakan prematur bila terjadi pada usia kurang dari 

20 tahun pada orang kulit putih, kurang kurang dari 25 tahun pada orang 

Asia, dan kurang dari 30 tahun pada orang Afrika.30 

2. Jenis-jenis Syayb 

Para saintis mengkaji perubahan warna rambut dari hitam menjadi kelabu 

atau putih yang disebut juga dengan canities atau poliosis. Perubahan rambut 

menjadi kelabu atau putih terjadi karena berkurangnya atau menghilangnya 

melanin dalam kulit rambut. Rambut uban bisa terjadi karena cacat bawaan dan 

proses biologis menjadi tua. Adapun jenis-jenis rambut uban dalam ilmu sains 

adalah sebagai berikut. 

a. Canities Congenitalis 

Rambut uban tidak selalu terjadi pada orang yang sudah menginjak usia 

tua atau lanjut usia, namun ada juga yang timbul pada usia remaja. Rambut 

uban yang timbul pada usia remaja biasanya disebabkan oleh faktor 

keturunan, cacat bawaan (canities congenitalis), kecelakaan, atau shock 

                                                             
29 Nanda Suci Budiman, “Pengaruh”, hlm. 1. 

30  Dian Ardiana, Rambut Uban Stres Oksidatif Pada Penuaan, (Surabaya : Perdoski, 

2016), hlm. 29. 
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(canities accidentalis).31 Pada kondisi ini jarang meliputi seluruh rambut 

kepala pada albinisme, namun lebih sering dijumpai canities congenitalis 

seikal rambut saja. Sifat ini diturun-temurunkan. Keadaan ini juga disebut 

sebagai cacat bawaan. 

b. Canities Acquisita 

Rambut manusia tumbuh mulai sejak ia masih bayi. Seiring 

bertambahnya usia, rambut tersebut akan terus bertambah panjang. Jika 

rambut tersebut rontok, maka akan tumbuh lagi rambut baru. Ketika 

seseorang menginjak usia tua, rambut yang rontok itu akan tetap tumbuh 

seperti biasanya, namun akan terjadi perubahan warna pada rambut.  

Pada usia remaja atau dewasa rambut baru tersebut masih tumbuh 

dengan warna hitam. Akan tetapi, ketika rambut tumbuh pada usia tua, ia 

akan berubah menjadi warna abu-abu atau bahkan warna putih. Tidak ada 

seorangpun yang dapat menghindar darinya. Berubahnya rambut menjadi 

putih yang disebut poliosis atau canities senlies. Hal ini disebabkan karena  

pigmen rambut tidak lagi memproduksi warna, karena telah digantikan oleh 

udara.32 Bisa juga diartikan bahwa canities acquisita adalah rambut uban 

yang terjadi secara proses fisiologis. Berubahnya rambut menjadi kelabu 

atau putih semasa hidup dapat berlangsung secara cepat atau secara lambat. 

3. Faktor-faktor yang Mempercepat Tumbuhnya Uban (Etiopatogenesis) 

Rambut uban dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu ekstrinsik (luar) 

dan instrinsik (dalam). Faktor luar seperti : racun akibat penggunaan berbagai 

kosmetika dengan bahan kimia yang merusak folikel rambut, perubahan iklim, 

gaya hidup, dan tingkat polusi udara yang tinggi. Sedangkan faktor instrinsik 

misalnya kurangnya protein sintesa yang ada pada rambut, di mana sel 

melanosit tidak mampu lagi memproduksi pigmen melanin sehingga rambut 

                                                             
31 Taty Syarwani dan Ivonne Paath Hamel, Mengecat Rambut Uban dan Menata Sanggul, 

Cet.1, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 2016), hlm. 11. 

32 Ibid. 
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berkurang kehitamannya. 33  Beberapa faktor tersebut dapat dirincikan dalam 

penjelasan berikut.  

a. Genetik 

Faktor utama terjadinya rambut uban adalah genetik. 34  Penyebab 

tumbuhnya uban yang disebabkan oleh faktor genetik ini tidak dapat 

dihindari. Hal ini menerangkan bahwa, orang yang rambutnya sudah 

memutih, walaupun usianya masih muda dapat jadi disebabkan oleh faktor 

genetik. Itu artinya, orang tua atau kakek-neneknya juga mengalami hal 

yang sama saat mereka muda.35 Begitupun sebaliknya, jika seseorang mulai 

beruban di usia tua, hal yang samapun dialami oleh orangtua dan kakek 

neneknya. 

b. Kondisi kesehatan 

Menderita penyakit tertentu juga dapat menjadi penyebab tumbuhnya 

rambut uban. Kondisi bawaan atau kelainan genetik seperti albino, yaitu 

ketika seseorang hanya memiliki sedikit atau sama sekali tidak memiliki 

pigmen pada rambut, mata, dan kulit sehingga terlihat putih atau pucat. 

Selain albino, vitiligo juga dapat menjadi penyebab tumbuhnya rambut uban. 

Ini adalah suatu kondisi autoimun yang menyebabkan beberapa bagian pada 

rambut dan kulit mengalami kehilangan pigmen warna. 

Masalah pada kelenjar pituitari atau pada kelenjar tiroid juga dapat 

menyebabkan uban. Namun setelah kondisi-kondisi tersebut teratasi, warna 

rambut dapat kembali normal. Kekurangan nutrisi dapat menjadi penyebab 

rambut menjadi lebih halus, tipis, dan rapuh serta berubah warna karena 

penurunan produksi melanin. Contohnya adalah kekurangan vitamin B12 

atau anemia pernisiosa. Sindrom Werner juga dapat menyebabkan 

                                                             
33 Moh Sholahuddin dan Muhammad Jalil, “Uban”, hlm. 52. 

34 Dian Ardiana, Rambut, hlm. 32. 

35 Moh Sholahuddin dan Muhammad Jalil, “Uban”, hlm. 52. 



16 
 

 
 

munculnya uban di usia muda. 36  Selain itu, penggunaan obat-obat 

(klorokuin, mefenesin, feniltiourea, triparanol, dan lainnya) dan aplikasi 

topikal beberapa bahan (ditranol, resorsin, analog prostaglandin F2 alfa) 

juga dapat menyebabkan uban.37 

c. Penggunaan zat kimia 

Penggunaan minyak rambut, pewarna rambut, dan hair spray yang 

tidak hanya mengenai rambut, tetapi juga meresap ke dalam pori-pori kulit 

kepala. Zat-zat kimia yang terkandung dalam minyak dan cat rambut 

memengaruhi kesehatan rambut dan produksi pigmen melanin sehingga 

mempercepat terjadinya uban.38 

d. Merokok 

Merokok dapat memicu terjadinya uban. Merokok dapat merangsang 

pembentukan hidrogen peroksida sehingga sintesis eumelanin menjadi 

terganggu. Eumelanin ialah jenis melanin yang berwarna coklat hitam 

biasanya terdapat pada orang-orang berkulit hitam seperti Asia, Arab, dan 

India, sedangkan feomelanin berwarna pirang, biasanya terdapat pada orang-

orang kulit putih dan albino.39 

Perokok aktif cenderung lebih banyak mengalami perubahan warna 

rambut atau beruban lebih cepat dibandingkan yang tidak merokok. 40 

Bahkan, ada penelitian yang mengungkapkan adanya hubungan antara 

merokok dengan tumbuhnya uban di usia kurang dari 30 tahun.41 Pada tahun 

                                                             
36 Ibid. 

37 Dian Ardiana, Rambut, hlm. 32. 

38 Roslin Sinaga, Sunny Wangko, dan Marie M. Kaseke, “Peran”, hlm. 8. 

39 Ibid., hlm. 5. 

40 Ibid., hlm. 8. 

41 Moh Sholahuddin dan Muhammad Jalil, “Uban”, hlm. 53. 
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2009, WHO menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan 

jumlah perokok aktif terbanyak di dunia.42  

e. Pengobatan 

Pasien yang menjalani radioterapi terkadang rambutnya berubah warna 

putih, namun akan kembali pada warna asal beberapa waktu kemudian.43 

Mengkonsumsi  beberapa makanan yang banyak mengandung katalase 

seperti bayam dan alpukat dianggap dapat mengurangi rambut uban. 

Suplemen yang mengandung bahan herbal lain seperti seperti coconut oil, 

curry leaves, amaranth, gooseberry, serta beberapa asam amino juga di 

klaim dapat mengembalikan warna rambut uban.44 

f. Usia 

Secara alami, berubahnya warna rambut menjadi abu-abu atau putih 

terjadi seiring dengan pertambahan usia atau disebut achromotrichia. Ketika 

usia kita bertambah, produksi melanin dalam tubuh akan berkurang 

sehingga menyebabkan munculnya uban. Hal ini disebabkan oleh 

bertambahnya kerusakan sel karena penuaan. 

Biasanya perubahan warna dimulai pada rambut dalam hidung, disusul 

rambut pada bagian kepala, jenggot, kemudian rambut di bagian tubuh lain, 

terakhir rambut pada alis mata.45 

4. Proses Terbentuknya Rambut Syayb 

a. Struktur Rambut 

Rambut terdiri atas sel-sel yang tersusun dalam tiga lapis sepusat yaitu : 

medula, korteks, dan kutikula. Medula merupakan bagian tengah rambut 

yang panjang dan terdiri atas dua sampai tiga lapis sel kubis mengeriput dan 

                                                             
42 Ibid., hlm. 49. 

43 Ibid., hlm. 53. 

44 Dian Ardiana, Rambut, hlm. 35. 

45 Moh Sholahuddin dan Muhammad Jalil, “Uban”, hlm. 53. 
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menanduk, yang satu sama lain dipisahkan oleh ruang udara. Bulu halus 

pendek jenis bulu roma, sebagian rambut kepala, dan rambut pirang tidak 

mempunyai medula. Sel-selnya sering mengandung pigmen. Keratin sel-sel 

medula termasuk keratin lunak.46 

Korteks merupakan bagian utama rambut dan terdiri atas beberapa lapis 

sel gepeng, panjang berbentuk gelendong, menanduk membentuk keratin 

keras. Rambut hitam mengandung pigmen yang teroksidasi. Udara juga 

terkumpul di dalam ruang antar sel-sel korteks dan mengubah warna rambut. 

Kutikula merupakan lapisan terluar, yang terdiri dari selapis sel tipis dan 

jernih yaitu kutikula. Sel-selnya menanduk dan tidak berinti kecuali yang 

terdapat pada akar rambut. Penampang potongan melintang rambut beragam 

sesuai dengan ras.47 

b. Bentuk Rambut 

Terdapat beberapa bentuk rambut, yaitu lurus, berombak, dan keriting. 

Rambut lurus mempunyai folikel yang lurus dengan penampang bulat. 

Rambut berombak memperlihatkan gelombang yang besar pada rambut, hal 

ini disebabkan karena folikelnya melengkung dengan penampang 

lonjong/oval. Rambut keriting, biasanya membentuk gelombang kecil-kecil 

atau sedang. Hal ini disebabkan karena folikel rambut sangat melengkung 

sedangkan penampangnya gepeng.48 

c. Jenis Folikel 

Berdasarkan ukuran diameter terdapat folikel rambut primer dan 

sekunder. Folikel primer berukuran besar dan memiliki kelenjar keringat, 

                                                             
46 Roslin Sinaga, Sunny Wangko, dan Marie M. Kaseke, “Peran”, hlm. 5. 

47 Ibid., hlm. 5-6. 

48 Ibid., hlm. 6. 
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kelenjar sebasea dan otot arektor pili. Folikel sekunder berukuran lebih kecil, 

dan mengandung lebih kurang kelenjar keringat dan otot arektor pili.49 

d. Pertumbuhan Rambut 

Rambut manusia memiliki keunikan dibandingkan sistem organ lainnya, 

karena rambut mengalami siklus pengulangan pertumbuhan 50  dan proses 

asynchronous. Kesehatan rambut mengalami tiga fase yang kembali terjadi 

dalam siklus. Pada orang dengan rambut sehat sekitar 85% dari rambut 

berada di anagen, 1% di katagen, dan 14% pada fase telogen pada waktu 

tertentu.51 

1) Fase anagen 

Fase anagen merupakan bagian paling aktif dari siklus pertumbuhan 

rambut, dan dapat dibagi menjadi enam tahap yang berbeda. 52  Lima 

tahap pertama disebut proanagen, dan tahap keenam metanogen 

didefinisikan sebagai kemunculan dari batang rambut ke atas permukaan 

kulit, dan folikel penetrasi ke jaringan subkutis.53  

Pada fase keenam, terjadi pertumbuhan folikel rambut melalui proses 

proliferasi dan diferensiasi masif sel-sel keratinosit di matriks rambut. 

Lama masa anagen ditentukan secara genetik, dan rambut kulit kepala 

rata- rata memiliki ± 100.000 rambut dan tetap dalam fase anagen 

selama ±2-6 tahun. Panjang rambut yang dihasilkan ditentukan oleh 

lama fase anagen yang bervariasi antar area tubuh. Fase anagen pada 

                                                             
49 Ibid. 

50  Sarah Hutapea dan Cita Rosita SP, “Berkala Ilmu Kesehatan Kulit & Kelamin”, 

Telogen Efluvium, Vol. 23, No. 1, (April 2011), hlm. 69. 

51 Anoname, Fase-fase Pertumbuhan Rambut, https://www.google.com/amp/s/terapi 

rambut.wordpress.com/2010/02/10/fase-fase-pertumbuhan-rambut/amp/ diakses pada Kamis 31 

Oktober 2019 pukul 15.09 WIB. 

52 Roslin Sinaga, Sunny Wangko, dan Marie M. Kaseke, “Peran”, hlm. 7. 

53 Sarah Hutapea dan Cita Rosita SP, “Berkala”, hlm. 69. 

https://www.google.com/amp/s/terapi%20rambut.wordpress.com/2010/02/10/fase-fase-pertumbuhan-rambut/amp/
https://www.google.com/amp/s/terapi%20rambut.wordpress.com/2010/02/10/fase-fase-pertumbuhan-rambut/amp/
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folikel di rambut skalp ± 2-6 tahun (rata–rata 3 tahun), pada rambut 

kumis 4-14 minggu, pada rambut jari 1,5-3 bulan. 

Kecepatan pertumbuhan rambut terminal pada rambut skalp pria dan 

wanita berbeda, pada rambut skalp pria sekitar 0,37 mm/hari sedangkan 

pada wanita 0,34 mm/hari. Pada akhir masa anagen, aktivitas sel mitosis 

dalam matriks bulbus rambut berhenti. Penghentian fase anagen 

dikontrol oleh fibroblast growth factor (FGF) 5 yang diekspresikan pada 

folikel sesaat sebelum akhir fase anagen.54 

Dalam kondisi normal, sekitar 90% rambut tumbuh pada fase 

anagen atau masa awal pertumbuhan rambut, dengan siklus kehidupan 

yang bervariasi bagi setiap individu, dengan rata-rata mengalami 20 kali 

regenerasi. Setiap bulan, rata-rata rambut tumbuh sepanjang 1-2,5 cm.55 

Fase anagen atau fase pertumbuhan, sel-sel matriks membelah 

dengan cepat dan bergerak keatas bola rambut di mana mereka menjadi 

sel-sel rambut dan batang rambut sarungnya, yaitu medula, korteks dan 

kutikula. Diferensiasi akhir sel terjadi dalam zona keratinizing.  Proses 

ini diakhiri dengan produksi keratin, komponen utama dari batang 

rambut, dan keratinization lengkap dari sel-sel akar rambut. Anagen fase 

yang berlangsung antara tiga dan delapan tahun.56 

2) Fase katagen 

Fase katagen (masa peralihan) dimulai dari penebalan jaringan ikat 

di sekitar folikel rambut. Bagian tengah akar rambut menyempit 

sedangkan bagian di bawahnya melebar dan mengalami pertandukan 

                                                             
54 Ibid. 

55 Rahma M. Fahruddin dan Sonny J R Kalangi, “Peran Kelenjar Sebasea Pada Alopesia 

Androgenik”, Jurnal Biomedik Vol.4 No.3 (November 2012), hlm. 145. 

56 Anoname, Fase-fase Pertumbuhan Rambut, https://www.google.com/amp/s/terapi 

rambut.wordpress.com/2010/02/10/fase-fase-pertumbuhan-rambut/amp/ diakses pada hari Kamis 

31 Oktober 2019 pukul 15.09 WIB. 

https://www.google.com/amp/s/terapi%20rambut.wordpress.com/2010/02/10/fase-fase-pertumbuhan-rambut/amp/
https://www.google.com/amp/s/terapi%20rambut.wordpress.com/2010/02/10/fase-fase-pertumbuhan-rambut/amp/
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sehingga berbentuk gada (club). Setiap saat, rambut yang mengalami 

aktivasi pada fase katagen sekitar 1%.57 

Pada fase katagen selama dua sampai tiga minggu rambut sama 

sekali tidak tumbuh, sel-sel matriks secara bertahap berhenti membelah 

dan akhirnya keratinisasi. Pada tahap ini, terdapat kematian sel yang 

terprogram secara alamiah (apoptosis) dari sel-sel folikel rambut, yaitu 

keratinosit dan melanosit folikel rambut. 58  Folikel rambut menyusut 

sepertiga dari panjang sebelumnya dan bermigrasi menuju permukaan 

kulit kepala.59 

3) Fase telogen 

Rambut mengalami kerontokan 50-100 helai setiap harinya, 

kemudian dimulai lagi dengan fase anagen yang baru, yaitu papila 

rambut yang mengeriput selama masa katagen akan berkembang kembali. 

Umbi rambut terbentuk di sekeliling papila rambut dan rambut tumbuh 

kembali. Dengan kembalinya fase anagen, rambut lama atau rambut gada 

(clubbed hair) yang sudah berada di bagian atas kandung rambut 

terdorong lepas oleh tumbuhnya rambut baru.60  

Tahap telogen (masa istirahat) biasanya berlangsung selama tiga 

sampai empat bulan sebelum memasuki kembali fase anagen, dan 

selanjutnya siklus pertumbuhan rambut tersebut berulang-ulang. 61 

Rambut pada fase telogen memiliki ujung proksimal membulat seperti 

gada, memiliki knob yang berwarna putih, kering, padat dan keras pada 

                                                             
57 Roslin Sinaga, Sunny Wangko, dan Marie M. Kaseke, “Peran”, hlm. 7. 

58 Rahma M. Fahruddin dan Sonny J R Kalangi, “Peran”, hlm. 145. 

59 Anoname, Fase-fase Pertumbuhan Rambut, https://www.google.com/amp/s/terapi 

rambut.wordpress.com/2010/02/10/fase-fase-pertumbuhan-rambut/amp/ diakses pada hari Kamis 

31 Oktober 2019 pukul 15.09 WIB. 

60 Roslin Sinaga, Sunny Wangko, dan Marie M. Kaseke, “Peran”,  hlm. 7. 

61 Rahma M. Fahruddin dan Sonny J R Kalangi, “Peran”, hlm. 145. 

https://www.google.com/amp/s/terapi%20rambut.wordpress.com/2010/02/10/fase-fase-pertumbuhan-rambut/amp/
https://www.google.com/amp/s/terapi%20rambut.wordpress.com/2010/02/10/fase-fase-pertumbuhan-rambut/amp/
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ujung proksimalnya. Warnanya yang putih disebabkan karena tidak 

adanya pigmen.62 

Pembentukan rambut berwarna abu-abu dan teori stres oksidatif 

berfokus pada fase anagen tahap III dan IV. Melanosit folikel rambut 

mencapai puncak pertumbuhan selama tahap III. Melanosit 

memperbanyak diri di dasar folikel rambut yaitu rongga papila dan mulai 

transisi ke tahap IV yang menandai proses pigmentasi rambut.63 

Rambut uban tidak tumbuh dengan sendirinya. Batang rambut 

menerima nutrien dan oksigen dari ujung-ujung pembuluh darah. 

Kekurangan nutrien dan oksigen mengakibatkan susunan rambut menjadi 

tidak baik dan mempengaruhi pembentukan melanin rambut sehingga 

terbentuk rambut uban.  

Melanosit merupakan target untuk mengendalikan sinyal genetik 

kulit dan pigmentasi rambut. Melanosit berfungsi untuk menyintesis 

pigmen melanin yang memberi warna pada kulit dan rambut sedangkan 

rambut uban merupakan akibat kekurangan pigmen melanin. 

Melanin ialah pigmen warna yang diproduksi oleh melanosit yang 

terdapat di akar rambut. Seperti halnya warna kulit putih, hitam atau 

sawo matang, melanosit ini yang menentukan warna rambut seseorang 

coklat, pirang, atau hitam. Melanin diproduksi oleh melanosit dalam 

folikel rambut. Para peneliti menemukan bahwa melanosit dapat bertahan 

dari kerusakan kumulatif selama bertahun-tahun, dan akan berakhir pada 

saat melanosit tidak mampu memroduksi melanin lagi.64 

Kerusakan DNA dan penumpukan hidrogen peroksida dalam folikel 

sebagai kemungkinan penyebab dalam menurunnya produksi melanin. 

                                                             
62 Sarah Hutapea dan Cita Rosita SP, “Berkala”, hlm. 69. 

63 Roslin Sinaga, Sunny Wangko, dan Marie M. Kaseke, “Peran”, hlm. 7-8 

64 Ibid., hlm. 8. 
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Tanpa melanin, rambut baru yang tumbuh tidak memiliki pigmen, yang 

mengakibatkan rambut tampak berwarna kelabu, putih, atau perak. Jenis 

melanin yang paling umum ialah eumelanin dan feomelanin. Eumelanin 

berwarna coklat hitam yang merupakan polimer dari dihidroksi indol 

asam karbok-silat. Bentuk lain melanin ialah feomelanin berwarna 

merah-coklat dan merupakan polimer dari benzothiazine. 

Eumelanin (melanin sejati) memberi warna gelap pada rambut. 

Pigmen eumelanin biasanya terdapat pada orang-orang berwarna kulit 

gelap seperti Asia, Arab, dan India. Eumelanin merupakan protein yang 

mengandung asam amino tirosin. Pembentukan eumelanin membutuhkan 

enzim tirosinase, yang menggabungkan asam amino tirosin ke molekul 

dopa dan dopamin. Tirosinase lebih aktif pada orang dewasa 

dibandingkan pada anak-anak atau remaja, sedangkan pada orang tua 

enzim ini tidak begitu aktif lagi. Defisiensi tirosin dapat memengaruhi 

warna rambut manusia. Kurangnya tirosin menyebabkan warna rambut 

yang seharusnya gelap akan memudar. 

Terdapat dua macam warna eumelanin yaitu coklat atau hitam. 

Rambut dengan konsentrasi melanin hitam tinggi akan memperlihatkan 

warna hitam, sedangkan rambut dengan konsentrasi melanin coklat tinggi 

akan memperlihatkan warna coklat. Jika pigmen melanin hitam rendah, 

warna yang terlihat ialah kelabu atau putih, sedangkan jika pigmen 

melanin coklat yang rendah, warna yang terlihat kuning (pirang). 

Melanin coklat lebih stabil dan bertahan lama daripada melanin hitam. 

Feomelanin berwarna kemerahan atau pirang, tersusun atas asam 

amino tirosin, dan juga membutuhkan enzim tirosinase. Pigmen itu 

merupakan produksi dari eumelanin, yang bereaksi dengan asam amino 

sistein yang mengandung atom sulfur, sehingga warna rambut menjadi 

kemerahan atau jingga. Semakin banyak interaksi dengan sistein, maka 

semakin merah warna rambut yang terbentuk. Biasanya rambut merah 
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juga berhubungan dengan penghambatan pembentukan eumelanin. 

Feomelanin memiliki stabilitas antara melanin coklat dan hitam. 

Warna rambut yang terlihat (fenotip) tergantung pada perbandingan 

kadar eumelanin dan feomelanin pada rambut tersebut. Rambut hitam 

terdiri dari 99% eumelanin +1% feomelanin, rambut coklat/pirang terdiri 

dari ≤ 95% eumelanin + ≥ 5% feomelanin; sedangkan rambut merah 

terdiri dari 67% eumelanin +33% feomelanin. Biasanya rambut putih 

atau uban muncul pada orang tua karena produksi melanin memang 

sudah mulai berkurang. Metabolisme untuk memroduksi pigmen mulai 

melambat, bahkan sampai tidak ada lagi.65 

B. Tinjauan Kepustakaan 

Diantara literatur yang akan menjadi tinjauan penulis dalam penelitian ini 

adalah beberapa karya ilmiah berikut. 

1. Uban dalam Perspektif Biologi dan Teologi, jurnal yang ditulis oleh Moh 

Sholihuddin dosen Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri 

Kudus, dan Muhammad Jalil dosen Tadris Biologi Institut Agama Islam 

Negeri Kudus. Jurnal ini berisikan tentang deskripsi terjadinya uban secara 

biologi fisioligis, yaitu karena disebabkan oleh berkurangnya pigmen melanin 

rambut yang memberi warna pada rambut, faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya uban yang mana bisa disebabkan oleh faktor instrinsik dan 

ekstrinsik, serta nilai Islam pendidikan dibalik peristiwa uban, yang 

menandakan bahwa uban adalah isyarat, dengan bertambahnya umur maka  

seseorang akan semakin dekat pula untuk kembali kepada Rabbnya.66 

2. Peran Melanosit dalam Proses Uban, jurnal yang ditulis oleh Roslin Sinaga, 

Sunny Wangko, dan Marie M.Kaseke dari bagian anatomi histologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado. Pada jurnal ini dijelaskan 

                                                             
65 Ibid., hlm. 9. 

66 Moh Sholihuddin dan Muhammad Jalil, “Uban Dalam Perspektif Biologi dan Teologi,” 

Journal of Bology Education, Vol.1 No.1 (2018). 
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bahwa uban di usia itu muncul karena proses penuaan, dimana menurunnya 

aktivitas sel melanosit. Terbentuknya uban juga dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal. Beberapa faktor eksternalnya seperti merokok dan 

penggunaan cat rambut. Faktor internal yang menyebabkan uban tumbuh 

lebih awal adalah genetik.67 

3. Tesis yang ditulis oleh Kasran yang berjudul Hadis-hadis tentang Mewarnai 

Rambut dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Dalam Tesis ini dijelaskan bahwa 

Islam menganjurkan untuk mewarnai rambut yang sudah beruban, jikalau 

tidak diwarnai dan dibiarkan akan terlihat tidak rapi. Disini juga dijelaskan 

adanya hinaan dan ancaman tidak akan mencium bau surga bagi yang 

menyemir rambut dengan warna hitam, serta hadis-hadis yang menjelaskan 

sebaik-baik warna yang digunakan dalam untuk mewarnai rambut adalah hina 

dan katam.68 

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khoirul Anam yang berjudul Hadis-

hadis tentang Menyemir Rambut (Studi Ma’ani al-Hadis). Skripsi ini berisi 

tentang pemaknaan hadis Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص yang membolehkan merubah warna 

uban dengan warna hina’ dan katam, serta melarang merubah uban dengan 

warna hitam.69 

Pada penelitian sebelumnya, hanya membahas tentang deskripsi terjadinya 

uban, faktor-faktor penyebabnya, nilai dibalik peristiwa uban, dan hadis-hadis 

yang menganjurkan mewarnai rambut yang sudah beruban. Namun, belum ada 

yang membahas tentang penafsiran ayat-ayat syayb, eksistensi, serta 

keistimewaannya. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan memarparkan 

secara detail tentang penafsiran ayat-ayat syayb, eksistensi, serta keistimewaannya.

                                                             
67 Roslin Sinaga, Sunny Wangko, dan Marie M.Kaseke, “Peran Melanosit Pada Proses 

Uban,” Jurnal Biomedik, Vol.4 No.3, (November 2012). 

68 Kasran, “Hadis–Hadis tentang Mewarnai Rambut dalam Musnad Ahmad bin Hanbal,” 

Tesis Magister, Medan : IAIN Sumatera Utara Medan, 2012. 

69 Muhammad Khoirul Anam, “Hadis-Hadis tentang Menyemir Rambut (Studi Ma’ani al-

Hadis),” Skripsi Strata 1, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai 

tujuan tetentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata logos yang berarti 

ilmu/pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah di 

tentukan.70  

 Penelitian ini termasuk salah satu penelitian kepustakaan (library research), 

yakni penelitian yang mengadakan penyelidikan berbagai sumber dan melalui 

karya-karya di perpustakaan, baik berupa buku-buku teori, skripsi, jurnal, atau 

media lainnya yang berkaitan dengan syayb. Metode yang digunakan dalam 

pembahasan penelitian ini  bersifat kualitatif, karena untuk menemukan 

pengertian pembahasan yang diinginkan, penulis mengolah data  yang ada (buku-

buku) untuk selanjutnya diinterpretasikan ke dalam konsep yang bisa mendukung 

sasaran dan objek pembahasan. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian tafsir ini adalah metode penelitian 

tafsir maudhu’i yaitu metode penafsiran yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an 

secara tematik (suatu tema pokok pembahasan)71.  

Tujuan penafsiran dari kajian tematik adalah mengungkap konsep atau 

gagasan qur’ani (qur’anic idea) secara utuh dan holistik sebagai jawaban terkait 

tema yang akan dikaji.72 

                                                             
70 Jani Arni, Metode Penelitian Tafsir, (Pekanbaru : Daulat Riau, 2013), hlm. 1. 

71 Ibid., hlm. 80. 

72 Ibid., hlm. 58. 
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B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah penulis mengutip data yang relevan 

dengan pembahasan yang diteliti dari beberapa tulisan, baik tulisan dalam bentuk 

arsip, skripsi, buku teori, pendapat, dalil, dan lain-lain. 

Sumber primer dalam penelitian ini adalah al-Qur’an al-Karim dan kitab-

kitab tafsir, baik tafsir klasik, maupun kontemporer. Kitab tafsir yang penulis 

jadikan rujukan adalah al-Jawâhir fi Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm karya ath-

Thanthawi ibn al-Jauhar al-Mishry (w.1358 H), Tafsir al-Maraghi karya Ahmad 

Mushthafa bin Mushthafa bin Muhammad bin ‘Abd al-Mun’im al-Maraghi 

(w.1364 H), Tafsir al-Misbah karya M.Quraish Shihab, Tafsir al-Azhar karya 

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (w.1401 H), dan Tafsir Fî Zhilâl al-Qur’ân 

karya Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili (w.1385 H). Kitab-kitab ini bercorak 

‘ilmi. 

Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan uban seperti Peran Melanosit pada 

Proses Uban, Uban dalam Perspektif Biologi dan Teologi, Ketika Usia 40 Tiba, 

buku-buku ensiklopedia, dan lainnya. 

C. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam 

penelitian. Pada teknik pengumpulan data akan dipaparkan tahapan dan cara 

pengumpulan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti 

tidak akan akan mendapatkan data untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

maudhu’i dari al-Farmawi, yaitu : 

a. Menetapkan masalah yang akan dibahas. Pada penelitian ini penulis 

mengangkat masalah syayb perspektif al-Qur’an. Setelah itu, dihimpun ayat-

ayat yang berkaitan. Untuk mencari ayat yang berkaitan dengan syayb 

perspektif al-Qur’an penulis menggunakan Mu’jam al-Mufahrash li al-Fâzh al-

Qur’ân al-Karîm karya Fu’ad Abdul Baqi. 
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b. Menyusun runtutan ayat secara kronologis sesuai urutan pewahyuan serta 

pemahaman tentang asbâb an-nuzûlnya jika ayat tersebut mempunyai asbâb 

an-nuzûl, karena dibeberapa ayat dalam al-Qur’an ada yang tidak mempunyai 

asbâb an-nuzûl. Namun, jika tidak ada, maka yang penting adalah bagaimana 

mencari hubungan melalui struktur logis. 

c. Memahami korelasi (munâsabah) ayat-ayat yang akan dibahas dalam masing-

masing surahnya. Pada pembahasan ini, teori munâsabah menjadi sangat 

penting. 

d. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang pas, sempurna, sistematis, dan 

utuh, baik pembahasan mengenai ayat al-Qur’an, maupun pembahasan 

mengenai ilmu sains.  

e. Melengkapi dengan hadis-hadis yang relevan dan pendapat-pendapat, sehingga 

pembahasan ini semakin sempurna, jelas, dan mudah dipahami. Hal ini juga 

dikarenakan hadis merupakan salah satu penjelas atau tafsir dari al-Qur’an, 

ayat yang belum jelas maknanya akan dijelaskan diterangkan dalam hadis. 

f. Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber bacaan yang ada 

di perpustakaan, jurnal online, atau sumber lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

g. Mengklarifikasi data yang sudah diperoleh untuk selanjutnya dibagi kepada 

data primer dan data sekunder. 

h. Mempelajari ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-

ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan 

antara yang âmm dengan yang khâsh, yang mutlaq dengan muqayyad atau 

secara lahiriyah tampak bertentangan, sehingga dapat bertemu dalam satu 

muara. 

i. Menghubungkan dan memadukan dengan ilmu-ilmu lain yang terkait dengan 

pembahasan, sehingga ada interkoneksi antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, 

baik dengan cara mengutip secara langsung maupun secara tidak langsung dan 

lain sebagainya.73 

                                                             
73 Abd al-Hayy al-Farmawi, Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu’iy, alih bahasa Suryan A. 

Jamrah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 45-46. 
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Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data ini adalah dengan 

mengumpulkan buku-buku yang telah disebutkan pada data primer dan sekunder, 

yang terdiri dari kitab-kitab tafsir, buku yang berkaitan dengan penelitian ini, dan 

penelitian terdahulu yang sudah pernah mengkaji tentang penelitian ini, baik itu 

berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Hasil-hasil penelitian dari para peneliti 

yang terdahulu dalam penelitian ini berfungsi sebagai bahan mentah, untuk 

selanjutnya dicari garis-garis besarnya, struktur fundamental dan prinsip-prinsip 

dasarnya yang sedapat mungkin dilakukan secara mendetail dan bahan yang 

kurang relevan penulis abaikan atau diganti dengan bahan yang sesuai dengan 

topik penelitian ini. 

D. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data berhasil dikumpulkan, data tersebut diklasifikasikan, lalu 

dianalisa dengan menggambarkan, menguraikan, ataupun menyajikan seluruh 

permasalahan yang ada pada pokok-pokok permasalahan secara tegas, jelas, dan 

sistematis. Penganalisaan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu 

cara berfikir dengan berdasarkan suatu pernyataan dasar kemudian dianalisis 

untuk ditarik kesimpulan. Hasil analisis tersebut bersamaan dengan data disatukan 

dengan cara setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya. 

Penelitian ini di analisis melalui tafsir yang bercorak ‘ilmi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, maka dapat simpulkan 

bahwa ayat-ayat yang membahas tentang syayb dalam al-Qur’an terdapat dalam 3 

surah. Pada Surah Maryam [19] ayat 4, digunakan lafazh َشْيب ا yang bermakna uban, 

yakni isyarat tunduk, hina, menampakkan kelemahan, takut tidak mendapat apa 

yang dipinta, dan tidak sampai apa yang diharapkan. Pada surah al-Rûm [30] ayat 

54 dengan lafaz   َشْيبَة digunakan untuk menunjukkan ciptaan Allahهلالج لج. Sedangkan 

pada surah al-Muzzammil [73] ayat 17 dengan lafaz ِشْيب ا bermakna uban yang 

timbul dikarenakan  rasa genting dan keras. 

Adapun keistimewaan syayb dalam al-Qur’an diantaranya adalah sebagai 

pengingat akan dekatnya ajal, menjadikan seseorang tidak rakus lagi terhadap 

dunia, akan menjadi cahaya di hari kiamat, mendorong seorang untuk lebih giat 

beramal, serta syayb akan memancarkap sikap tabah dan wibawa. 

B. Saran-saran 

Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Perlu adanya penelitian terhadap kitab-kitab tafsir yang ada untuk dijadikan 

sebagai pemupuk semangat kembali ajaran-ajaran Islam yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai kedamaian, bukan sebaliknya seringkali mengabaikan 

ijtihad-ijtihad ulama, karena sering dianggap tidak memiliki kapasitas sebagai 

ulama untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an. 

2. Perlu adanya penelitian kualitatif maupun kuantitatif untuk membuktikan 

tingkat pemahaman umat Islam dalam memahami ajaran-ajaran 

keislaman,sehingga dari sini bisa dilakukan klasifikasi pemahaman terhadap 

ajaran-ajaran agama. 

3. Data ini nantinya bisa dijadikan sebagai pisau analisis untuk penelitian 

dengan objek dan judul yang memiliki kesamaan subtansi.  
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