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ABSTRAK 

 

Hisam Humaidi As‟ad. 2017. Jihad dalam Pemikiran Sayyid Qut{b (Metodologi 

Penafsiran Ayat-Ayat Jihad dalam Tafsir Fi Z{Ila<L Al-Qur‟an). 
Skripsi.Program StudiIlmu al-Qur‟an 
danTafsirJurusanUshuluddinSekolahTinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo.Pembimbing Dr. Ahmad Munir M. Ag 

 

Kata Kunci:Jihad, Sayyid Qut{b, Tafsir Fi Z{Ila<L Al-Qur‟an 

 

MetodeataupunCoraksuatutafsir yang berbedamemberikanhasilpenafsiran yang 

berbeda pula antaratafsir yang satudengantafsir yang lain. 

SkripsiinimembahastentangJihad dalam Pemikiran Sayyid Qut{b. 

Denganmengajukanpertanyaan, sebagaiberikut: (1) 

BagaimanapandanganSayyidQut}bterhadabjihaddalamTafsir Fi}Z{ila> l al-Qur‟a> n?   

(2) Metodologiapa yang digunakanSayyidQut}buntukmenafsirkanayat-ayat jihad 

dalamTafsir Fi}Z{ila> l al-Qur‟a> n? 

(1) Dalam al-Qur‟an dapatdiambilkesimpulanbahwa, jihad 
harusdilaksanakandenganmenghadapi orang-orang kafir, munafik, 

setandanjugamelawanhawanafsu.Jihad berartikesungguhanmemeliharaimandantauhid 

(Surat  an-Nahl: 110), jihad berartiberjuangmenegakkankalimat Allah (Surat al-Furqan: 

52), jihad berartibekerjakerasdanbersungguh-

sungguhdanBerjuangdenganmengutamakantenaga, hartabenda, 

dankalauperlujiwasekalipun (Surat al-Ankabut: 6), jihad 

berartiberperangterhadapkaummusyrikingunamembuktikanapakahkalanganmu'minitubena

r-benarpercayadantawakkalkepada Allah. (Al-taubah: 16), dansebagainya. Dari arti-

artitersebutdapatpenulisambilpemahamanbahwa, jihad 

adalahmelakukanaktifitassesuaidengankemampuandankeahlianataubakatnyasendiri-

sendiridengantulusikhlasdalamhalkebaikandanmengharapkankerid}oandari Allah 

SWT.(2)metodologitafsir yang digunakanolehSayyidQut}badalahtahlili 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an merupakan sebuah kitab suci yang diturunkan untuk 

memberikan petunjuk kejalan yang benar. Petunjuk-petunjuknya bertujuan 

member kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia, baik secara pribadi 

maupun kelompok.
1
 

Al-Qur‟an adalah satu-satunya wahyu yang masih ada hingga sekarang 

ang merupakan kitab yang tidak pernah tercampur dengan kebatilan.
2
 Namun 

dikarenakan al-qur‟an mempunyai sifat yang sangat luas, dengan keinginan 

untuk mengungkap yang tersembunyi agar dapat menguaknya secara 

menyeluruh, maka hal itu tidak akan didapatkan, karena semakin banyak yang 

terungkap maka semakin banyak pula, yang lain yang perlu diungkap. Maka 

dari itu untuk memahami al-Qur‟an diperlukan mufassir yang mempunyai 

latar belakang keilmuan yang memadai. Tafsir al-Qur‟an adalah penjelasan 

tentang maksud firman-firman Allah SWT. sesuai kemampuan manusia. 

Kemampuan itu bertingkat-tingkat, sehingga apa yang dicerna atau diperoleh 

seorang penafsir dari al-Qur‟an bertingkat-tingkat pula. Kecenderungan 

manusia juga berbeda-beda sehingga apa yang dihidangkan dari pesan-pesaan 

illahi dapat berbeda antara satu dengan yang lain. 

                                                           
1
M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an (Bandung: Mizan, 1996), 172. 

2
M. al-Gozali, Berdialog dengan Al-Qur‟an, terj. Maskur Hakim dan Ubaidillah (Bandung: Mizan, 

1996), 11. 
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Semua muslim menyakini al-Qur‟an tidak berubah, tetapi karena 

manusia yang memberikan suara kepada al-Qur‟an yang berasal dari latar 

belakang yang berbeda sehingga al-Qur‟an mempunyai suara yang berbeda 

pula. Hal inilah yang membuat keragaman dalam mengambil al-Qur‟an 

sebagai dasar dalam beragama. Terlihat begitu pentingnya al-Qur‟an 

dibutuhkan manusia, sehingga posisi mufassir yang memadai sebagai 

pendamping untuk memahami al-Qur‟an sangat diperlukan. 

Jihad merupakan satu bagian dari berbagai wacana-waana keislaman 

sejak tahun 90-an hingga saat ini dan bahkan menjadi salah satu isu yang 

sensitife. Sehingga tidaklah heran kalau sekiranya isu tentang jihad ini sering 

menjadi perdebatan yang sangat menarik dikalangan para ulama‟, para 

intelektual barat, baik dalam kaitannya dengan doktrin fiqih maupun dengan 

konteks politik Islam. Mereka telah banyak mengadakan kajian dan analisis 

terhadap seluk beluk kata ini, baik kajiannya ini secara definisi, ruang lingkup, 

pembahasan maupun pro-kontra makna kata jihad.
3
 

Perbincangan mengenai topik jihad beserta konsep-konsep yang di 

kemukakan sedikit banyak telah mengalami pergeseran dan perubahan seiring 

dengan konteks dan lingkungan masing-masing pemikir.
4
 Lebih-lebih dalam 

konteks Indonesia, sejak terjadinya kasus bom Bali yang menewaskan ratusan 

nyawa, kata jihad menjadi sangat familiar dan mendunia terutama di 

lingkungan masyarakat Indonesia sendiri. Sehingga sejak saat itu kata jihad 

                                                           
3
Nuim Hidayat, Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya  (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2005), 53. 
4
Fitrul Huda, “Studi Analisis Tentang Jihad Menurut Pemikiran Politik Hasan Al-Banna,” (Skripsi 

Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang 2008), 16. 
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sering kali dikutip diberbagai media baik itu media massa maupun media 

elektronik yang pada intinya adalah untuk menjelaskan adanya sebuah bentuk 

perlawanan dari sebagian kaum muslim terhadap non muslim.  

Pada tragedi 11 September 2001 yakni dengan runtuhnya gedung 

pencakar langit WTC menyebabkan islam tertuduh sebagai agama yang 

menyebarkan kekerasan dan terorisme di dunia.
5
 Masih banyak lagi peristiwa-

peristiwa kekerasan yang di atas namakan sebagai jihad dalam Islam demi 

tegaknya agama Allah yakni agama Islam. 

Beberapa peristiwa tragis yang telah penulis sebutkan di atas tidak lain 

adalah karena disebabkan kesalahpahaman para pelaku di dalam memahami 

makna jihad itu sendiri. Para pelaku peledakan bom Bali 1 beranggapan 

bahwa yang mereka lakukan adalah sebagai bentuk jihad yang ada 

legitimasinya dalam nas} al-Qur‟an maupun Hadits guna melawan kaum 

penjajah Amerika Serikat dan sekutunya.
6
 

Senin, 28 Maret 2016, Pembajakan atas 2 kapal berbendera Indonesia 

di wilayah perairan Filipina. Abu Sayyaf adalah kelompok yang mengaku 

bertanggung jawab atas kejadian itu. Kapal tunda Brahma 12 dan kapal 

tongkang Anand 12 yang membawa 10 orang awak kapal berkewarganegaraan 

Indonesia. Kelompok ini meminta tebusan kepada Indonesia 50 peso setara 

dengan Rp 15 miliar. Kelompok Abu Sayyaf yang dipimpin oleh Khadaffi 

Janjalani selama ini dikenal cukup membahayakan. Berdasarkan informasi 

                                                           
5
Yusuf Qardhawi, Fiqih Jihad, Alih Bahasa Irfan Maulana Hakim dkk, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 

2010), xlvi. 
6Rico Setyo Nugroho, “Jihad Fi Sabilillah Dalam Pemikiran Imam Samudra Dalam Buku Aku 

Melawan Teroris; Ditinjau Dari Perspektif Dakwah,”(Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Walisongo Semarang 2006), 4 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Khadaffi_Janjalani&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Khadaffi_Janjalani&action=edit&redlink=1
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yang dihimpun dari National Counter Terrorism Center (NCTC) Amerika 

Serikat, Abu Sayyaf merupakan kelompok militan Islam yang dibentuk pada 

1990-an dengan dana bantuan mantan pemimpin Al-Qaidah Usamah Bin 

Ladin.
7
 

Dalam al-Qur‟an, kata jihad dengan berbagai derivasi kata turunannya: 

jihad-ja>hada-yuja>hidu-jahdan dan seterusnya, terdapat dalam 41 ayat. Ayat-

ayat jihad dalam konteks perjuangan ditemukan sebanyak 28 ayat, terletak 

dalam beberapa surat, yaitu: al-Baqarah: 218, Ali Imra>n: 142, al-Nisa>‟: 95, al-

Ma>‟idah: 35,54, al-Anfa>l: 71,74,75, al-Taubah: 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 

86, 88, al-Nah{l: 110, al-H{ajj: 78, al-Furqa>n: 52, al-Ankabu>t: 6, 69, 

Muh}ammad: 31, al-H{ujura>t: 15, al-Mumtah}anah: 1, al-S{a>f 11, dan al-Tah{ri>m: 

9.
8
 Dari banyaknya ayat yang telah tersebut di atas, bukan berarti penulis akan 

membahas secara keseluruhan ayat-ayat tentang jihad. Namun, dalam 

penelitian ini, penulis hanya akan memfokuskan pembahasan tentang jihad 

menurut pandangan Sayyid Qut}b. 

                                  
 

                                                           
7
http://www.merdeka.com/peristiwa/rekam-jejak-abu-sayyaf-kelompok-teroris-sandera-10-

wni.html, diakses pada 5.44 AM, 31 Maret 2016. 
8
Nuim Hidayat, Sayyid Qut}b: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya, 53. 

http://www.merdeka.com/peristiwa/rekam-jejak-abu-sayyaf-kelompok-teroris-sandera-10-wni.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/rekam-jejak-abu-sayyaf-kelompok-teroris-sandera-10-wni.html
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Artinya: 

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu 

perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? 11. (yaitu) 

kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan 

harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 

 

Dalam ayat ini jelas disebutkan sarana yang dipergunakan untuk 

berjihad, yakni “اموال” (harta) dan " انفس " (diri). Pengertian harta mencakup 

pada segala hal yang dimiliki manusia dan tidak melekat pada dirinya, sedang 

diri adalah meliputi segala sesuatu yang melekat dalam dirinya, baik berupa 

tenaga, ilmu, pemikiran dan lainnya. 

Yang menjadi permasalahan adalah ketika lafat} "انفس"  diartikan 

sebagai jiwa atau nyawa, sebagaimana pemahaman sebagian dari kita umat 

Islam. Memang, kata anfus dalam al-Qur‟an memiliki banyak arti, pada satu 

redaksi yang dimaksudkan adalah nyawa, ada yang dimaksudkan hati, 

terkadang jenis, dan ada pula yang berarti “totalitas manusia” tempat 

terpadunya jiwa dan raga, serta segala sesuatu yang tidak dapat terpisah 

darinya. Menurut M. Quraish Shihab, tidak salah jika kata tersebut dalam 

konteks jihad dipahami sebagai totalitas manusia. Sehingga, kata nafs ini 

mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, pikiran, bahkan waktu dan 

tempat yang berkaitan dengannya. Pengertian ini, diperkuat dengan adanya 

perintah dalam al-Qur‟an untuk berjihad tanpa menyebutkan lafal nafs.
9
 

Pada dasarnya konsep jihad itu memiliki cakupan makna yang sangat 

luas, yang dimulai dari jihad melawan hawa nafsu hingga pada tingkat jihad 

                                                           
9
M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an Tafsir Maudhu‟i atas Berbagai Persoalan Umat. 

(Bandung: Pustaka Mizan, 2013), 668. 
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tertinggi yaitu jihad dengan mengangkat senjata untuk berperang menegakkan 

agama yang haq di jalan Allah. Namun secara subtansi telah terdapat makna 

jihad yang hampir dibenarkan oleh semua intelektual Islam yaitu memahami 

jihad sebagai seruan kepada agama yang haq. 

Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi, penulis mencoba untuk mencari 

maknanya dari segi etimologi dan terminologinya. Dalam kamus Lisa>n al-

Arab kata jahd atau juhd yang merupakan kata dasar dari jihad maknanya 

adalah kekuatan, kekuasaan, atau kesanggupan. Kata ini juga bisa diartikan 

sebagai mashaqqah yakni kesukaran atau kesulitan dan t}a>qah serta wus‟a 

yang artinya kekuatan dan kesanggupan.
10

  Dalam Kamus al-Munawwir kata 

ja>hada-yuja>hidu bermakna badzala wus‟ahu yang artinya mencurahkan segala 

kemampuannya. Bisa juga bermakna berjuang, berjihad, atau berperang (di 

jalan Allah) jika kata ja>hada dikaitkan atau dihubungkan dengan kata fi > 

sabi>lilla>h.
11

 

Ulama madzhab Hanafi mengartikan jihad sebagai dakwah kepada 

agama Islam dan perang melawan orang yang tidak mau menerima dakwah, 

baik dengan harta maupun dengan jiwa. Berbeda faham dengan ulama 

madzhab Hanafi, ulama madzhab Syafi‟i mendefinisikan jihad hanya sebagai 

perang melawan orang kafir untuk kemenangan Islam.
12

 

Para pelaku peledakan bom Bali 1 beranggapan bahwa yang mereka 

lakukan adalah sebagai bentuk jihad yang ada legitimasinya dalam nash al-

                                                           
10

Ibid, 54 
11

Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pondok Pesantren 

al-Munawir Krapyak, 1984), 217. 
12

Nuim Hidayat, Sayyid Qutb {: Biografi, 55. 
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Qur‟an maupun Hadist guna melawan kaum penjajah Amerika Serikat dan 

sekutunya.
13

 Dapat juga dikatakan bahwa meledakkan suatu bom di suatu 

daerah yang pada dasarnya aman hanya dengan tujuan untuk menewaskan 

target operasi (non muslim) yang jumlahnya tidak seberapa, atau di daerah-

daerah tempat orang non muslim Amerika berpesta pora maka itu termasuk 

dalam kategori jihad menurutnya. Meskipun pada akhirnya nanti banyak juga 

orang-orang yang tidak sepantasnya menerima akibat dari pengeboman itu, 

seperti anak-anak, wanita-wanita dan orang-orang tua baik mereka semua dari 

kalangan muslim maupun non muslim akan menjadi korban dari dahsyatnya 

ledakan yang terjadi. 

Lantas yang menjadi persoalan adalah apakah pantas agama Islam 

yang diproklamasikan sebagai agama rah}matan li al-„a>lami>n malah 

melegitimasi tindakan kekerasan atas nama agama? Padahal pada hakikatnya, 

secara etimologis saja Islam bermakna damai, tentram, aman, berserah diri, 

dan lain-lain. Apakah Islam akan selalu menghalalkan segala cara untuk 

mencapai tujuannya, termasuk di dalamnya melakukan tindakan pengeboman 

yang akan mengakibatkan ribuan jiwa tak berdosa meninggal dunia. Kalau 

sekiranya agama Islam dikaji secara benar dan mendalam, maka tentulah tidak 

akan pernah ditemukan bahwa Islam mengajarkan doktrin-doktrin kekerasan 

seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya. Islam adalah agama yang 

mencintai perdamaian, keamanan dan kenyamanan. 

                                                           
13Rico Setyo Nugroho, “Jihad Fi> Sabi>lilla>h, 4. 
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Dari latar belakang singkat yang penulis sampaikan, penulis merasa 

perlu untuk mengkaji lagi lebih mendalam tentang jihad di dalam al-Qur‟an 

menurut pandangan Sayyid Qut}b. Adapun yang menjadi alasan kenapa penulis 

memilih pemikiran Sayyid Qut}b tentang jihad adalah karena beliau 

merupakan sosok ulama dan pemimpin kaum muslimin terkemuka yang 

mampu membangkitkan kembali pemikiran tentang terwujudnya kembali 

h}ilafah Isla>miyyah yang bisa menyatukan umat manusia Islam yang terpecah 

sejak runtuhnya h}ilafah Isla>miyyah di Turki.
14

 Salah satu karyanya yang 

membuat dirinya shahid di tiang gantungan dan membuat gentar para musuh-

musuhnya adalah Tafsi>r fi > Z{ila>l al-Qur‟an. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari hasil latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka 

penulis merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan Sayyid Qut}b terhadap jihad dalam Tafsi>r fi > Z{ila>l 

al-Qur‟an?   

2. Metodologi apa yang digunakan Sayyid Qut}b untuk menafsirkan ayat-ayat 

jihad dalam Tafsi>r fi > Z{ila>l al-Qur‟an? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

                                                           
14

Nuim Hidayat, Sayyid Qutb {: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya,  xvi 
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1. Untuk mengetahui pandangan Syyid Qut}b  tentang permasalahan jihad 

melalui Tafsi>r fi > Z{ila>l al-Qur‟an. 

2. Untuk mengetahui Metodologi Sayyid Qut}b untuk menafsirkan ayat-ayat 

jihad dalam Tafsi>r fi > Z{ila>l al-Qur‟an. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Akademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan wacana 

maupun pemikiran ke-Islaman. Diharapkan menjadi referensi dan juga 

refleksi bagi peneliti peneliti berikutnya. Diharapkan dari hasil kajian ini 

dapat menarik perhatian lain, untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

tentang masalah yang serupa. 

2. Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memiliki kegunaan memberikan 

tawaran sebuah paradigma tentang jihad dan perdamaian. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan 

dan pencarian solusi hubungan antara sosial dan agama. 

 

E. Telaah Pustaka 

Perbincangan mengenai topik jihad beserta konsep-konsep yang 

dikemukakan sedikit banyak telah mengalami pergeseran dan perubahan 

seiring dengan konteks dan lingkungan masing-masing pemikir.
15

 Dari 

                                                           
15

Fitrul Huda, “Studi Analisis Tentang Jihad ,16. 
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berbagai macam pergeseran dan perubahan yang terjadi secara kontekstual 

inilah akhirnya melahirkan berbagai studi tentang reformulasi konsep jihad 

yang tidak hanya dikungkung dan dikerangkeng dalam pemaknaan perang dan 

kekerasan. Dalam buku Dari Jihad Menuju Ijtihad yang ditulis oleh M. 

Guntur Romli dan Ahmad Fawaid Syadzali misalnya, ada upaya yang 

dilakukan oleh kedua penulis tersebut untuk mengendapkan jihad dan 

mengembalikannya pada makna yang paling fundamental, yaitu keseriusan 

dan kesungguhan dalam berpikir. 

“Jihad Menurut Sayyid Qut}b dalam Tafsir Z{ilal” adalah sebuah buku 

karya Muhammad chirzin M.Ag yang membahas persoalan jihad. Dalam buku 

ini beliau lebih membahas tentang pandangan Sayyid Qut}b terhadap jihad. 

Beliau tidak membahas kecuali hanya sedikit tentang pembahasan masalah 

metode tafsir yang telah digunakan oleh Sayyid Qut}b dalam menafsirkan al-

Qur‟an. Dalam buku ini lebih membahas tentang biografi dan sejarah ataupun 

yang melatar belakangi terciptanya sebuah Tafsir fi> Z{ila>l al-Qur‟an. 

Selain itu, ada juga artikel yang diulas oleh Rumadi yang menjadi 

bagian dari riset Jurnal Tashwîrul Afkâr edisi Fundamentalisme Islam no 13 

yang berjudul Jihad: Mengapa Jadi Hantu Umat Islam. Sealur dengan judul 

yang dituliskan, Rumadi mencoba memberikan stereotype jihad yang 

menjadikannya seakan jauh dari praksis keberagamaan umat Islam. 

Selain dua karya di atas ada juga seorang intelektual Muslim yang 

meninggal di tiang gantungan, Mahmud Muhammad Toha, menyinggung 

sedikit persoalan jihad dalam bukunya The Second Message yang 
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diterjemahkan dan diberi judul Arus Balik Syari‟ah. Hanya saja apa yang 

dilakukannya hanya menampilkan sedikit dari sisi jihad yang seharusnya 

dikupas dari berbagai perspektif. 

Adapun mengenai penelitian-penelitian ilmiah yang relevan dengan 

penelitian ini adalah: 

Irham Mahmudi (2001) menulis penelitian “Konsep Amar Makruf 

Nahi Munkar Menurut Ibnu Taimiyah”. Penelitian ini berusaha melihat 

tindakan apa saja yang termasuk kategori amar makruf nahi munkar  dengan 

melihat pemikiran tokoh, Ibn Taimiyah. Penulisan penelitian ini menggunakan 

metode komparatif dengan membandingkan pemikiran Ibn Taimiyah dengan 

pemikir lainnya. Temuan penelitian ini mengungkapkan beberapa kategori 

amar ma‟ruf nahi munkar yang dipahami oleh Ibn Taimiyah, yaitu momentum 

yang tepat dalam melakukan amar ma‟ruf dan nahi munkar ialah ketika 

melihat kez}aliman penguasa (pemerintah) terhadap rakyatnya. Ibn Taimiyah 

juga mengganggap bahwa amar ma‟ruf nahi munkar akan lebih efektif jika 

dilakukan secara berjama‟ah (berkelompok). 

Arsam (2005) menulis penelitian “Perang Badar Sebagai Metode dan 

Strategi Dakwah Nabi Muhammad S.A.W.” Penelitian ini berangkat dari usaha 

untuk meluruskan wacana yang berkembang bahwa jihad bukanlah 

peperangan. Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan historis yang 

penyajian datanya dilakukan secara deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa salah satu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. 

adalah melalui perlawanan/perang. Cara ini dilakukan apabila posisi umat 
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Islam dalam posisi tertindas dan diz}alimi sehingga perang yang dilakukan 

adalah sebagai bentuk perlawanan ketika diserang atau disebut sebagai perang 

defensif. Fakta ini diharapkan menjadi jawaban bahwa peperangan juga 

diperbolehkan dan sebagai bentuk jihad ketika umat Islam sedang terancam, 

atau sedang diperangi oleh musuh-musuh Islam.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), 

yaitu suatu penelitian yang dalam prosesnya menggunakan data-data atau 

bahan-bahan tertulis yang memiliki keterkaitan dengan tema permasalahan 

yang akan diteliti. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu suatu bentuk 

penelitian yang meliputi proses pengumpulan dan penyusunan data yang 

pada tahap selanjutnya data-data yang sudah terkumpul dan tersusun 

tersebut dianalisis secara teliti dan mendalam. 

3. Sumber Data dan Data 

Sumber data yang penulis gunakan berupa literatur yang terdiri dari 

al-Qur‟an, tafsir, karya tulis, penelitian dan berbagai macam jenis 

dokumen yang biasanya terangkum dalam buku, jurnal, majalah, 

penelitian, tesis, dan karya-karya tulis lainnya. 
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4. Sumber Data Primer 

Karena topik pembahasan pada penelitian ini adalah konsep jihad 

dalam Fi> Z{ila>l al-Qur‟an, maka yang menjadi sumber data primer penulis 

dalam penelitian ini adalah kitab Fi> Z{ila>l al-Qur‟an itu sendiri. 

5. Sumber Data Skunder 

Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah 

buku-buku ataupun tulisan-tulisan orang lain yang memiliki keterkaitan 

dengan pembahasan yang akan dikaji oleh penulis. Di anataranya adalah 

buku Fikih Jihad oleh Yusuf Qardhawi, Sayyid Qut}b: Biografi dan 

Kejernihan Pemikirannya  oleh Nuim Hidayat, M.Si., Ma‟alim Fi > al-T{ariq 

oleh Sayyid Qut}b, dan sumber-sumber sekunder lainnya yang terkait 

dengan pembahasan yang akan penulis kaji. 

6. Pendekatan 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis, yaitu 

suatu pendekatan yang penulis gunakan untuk mengetahui latar belakang 

sosio-kultural dan sosio-politik seorang tokoh. Karena sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Dr. H.M. Atho Mudzhar dalam bukunya bahwa produk-

produk pemikiran seorang tokoh itu merupakan hasil dari interaksinya 

dengan lingkungan yang meliputinya.
16

 

 

 

                                                           
16

Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi, cet. Ke-1 

(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 105. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab, di 

antaranya adalah:  

Bab pertama yang merupakan pendahuluan yang merangkum latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran umum tentang penelitian ini. 

Bab kedua, menjelaskan tentang  makna jihad secara umum baik yang 

ada dalam al-Qur‟an, hadis maupun dalam khazanah-khazanah ke-Islaman. Di 

dalamnya penulis akan membahas tentang definisi jihad, serta macam-

macam metodologi tafsir. 

Bab ketiga Penulis akan terlebih dahulu menguraikan tentang Biografi 

Sayyid Qut}b, meliputi kondisi sosial politik, budaya serta keagamaan yang 

terjadi pada masa kehidupan Sayyid Qut}b, pendidikan serta pengalaman 

organisasi yang pernah ia ikuti, dan mengemukakan beberapa karya yang telah 

dihasilkan serta pemikiran tentang konsep jihad yang di dalamnya memuat 

bahasan definisi jihad dan tujuan jihad. 

Bab keempat, membahas Analisis Pemikiran Sayyid Qut}b Tentang 

metodologi apa yang digunakan Sayyid Qut}b utuk mentafsirkn ayat ayat 

jihad.  

Bab kelima, Pada bab ini penulis akan menarik sebuah kesimpulan 

seputar penulisan penelitian yang telah penulis sajikan dalam penelitian ini. 
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BAB II 

JIHAD DAN PEMBAGIANNYA 

 

A. Pengertian Jihad 

Kata jihad terulang dalam al-Qur‟an sebanyak empat puluh satu kali dengan 

berbagai bentuknya.
17

 Pengertian jihad dalam al-Qur‟an dan Hadits memiliki makna 

bervariasi. Term jihad dalam bahasa Arab adalah sighat (bentuk) masdar dari (  د – ج

د  ادا– يج ج دا  ج  ) yang berakar kata dengan huruf-huruf jim, ha > dan dal. Lafal al-jahd 

berarti al-mashaqqah (kesulitan) sementara al-juhd berarti al-t}a>qah (kemampuan, 

kekuatan).
18

 Al-laits tidak membedakan makna keduanya yakni ma ja>hada al-insa>n 

min marad}in wa amrin sha>qin (segala sesuatu yang diusahakan seseorang dari 

penderitaan dan kesulitan). Akan tetapi, Ibn „Arafah membedakannya, yakni al-jahd 

diartikan badzlu al-wus‟i  (mencurahkan segala kekuatan, kemampuan), sedang al-

juhd dimaknai al-muba>laghah  wa al-gha>yah (berlebihan dan tujuan).
19

 Selanjutnya 

Louis Ma‟luf mengartikan kedua lafal tersebut dengan mencurahkan segala 

kemampuan dalam menghadapi segala kesulitan.
20

 Secara etimologi, makna jihad 

adalah kesungguhan dalam mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai 

tujuan.
21 

 Jihad seperti perjuangan intelektual, dalam tradisi fiqih dikenal dengan 

istilah al-ijtiha>d (kesungguhan mengerahkan kemampuan daya nalar).  Ulama‟ klasik 

telah melakukan polarisasi makna dan pembakuan istilah mengenai jihad, misalnya 

jihad spiritual dalam tradisi sufi dinamai muja>hadah, dan jihad nalar dalam tradisi 

                                                           
17

M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur a , (Tafsir Maudu i atas Berbagai Persoalan Umat) 

(Bandung: MIZAN, 1996), 501. 
18

Ibid, 501. 
19

Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad, Lisan al-„Arab, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 521. 
20

Louis Ma’luf, Al-Munjid fi al-Lugah wa al-A‟lam, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 106. 
21

Dzulqarnain M. Sunusi, Antara Jihad dan Terorisme, (Makassar: Pustaka As-Sunnah, 2011) 53. 
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intelektual disebut ijtiha>d serta jihad dalam bentuk fisik menghadapi musuh diartikan 

sebagai jihad. Pengkaplingan makna jihad seperti ini dapat menimbulkan kekeliruan 

umat khususnya umat Islam dalam memahami doktrin jihad karena ketika tern jihad 

disebut makna yang muncul dalam pikiran seorang adalah pedang, senjata dan 

pembunuhan. Akhirnya makna jihad yang lain telah dinafikan.
22

 

Secara termininologi, jihad memiliki makna makro dan mikro. Pengertian 

secara makro mencakup makna yang luas yang tidak semata-mata diartikan perang 

dengan perjuangan fisik, tapi juga mencakup non fisik, misalnya perang melawan 

hawa nafsu, terhadap setan, amar ma‟ruf, mengatakan perkataan yang benar 

dihadapan penguasa z}alim, bahkan mencakup pejuang yang berperang di jalan Allah. 

Adapun secara mikro, jihad diartikan pada peperangan saja, Imam Syafi’i 

mendefinisikan makna jihad dengan memerangi kaum kafir untuk menegakkan 

Islam.
23

 Oleh karena itu, dalam tradisi fiqih terjadi ortodoksi dan penyempitan makna 

jihad dalam arti perang. Pada umumnya bahkan boleh dikatakan seluruh kitab fiqih 

yang membahas tentang jihad akan berkisar pada kajian perang dan harta rampasan 

perang (al-harb wa al-ghani>mah). Sebagian ulama‟ fiqih berpendapat bahwa jihad 

adalah mengerahkan kemampuan untuk membunuh orang-orang kafir dan 

pemberontak (bugha>t).24
 

Ada juga yang berpendapat bahwa jihad adalah mengajak kepada agama 

yang benar dan memerangi orang yang menolaknya. Ada juga yang mendefinisikan 

jihad sebagai pengerahan usaha dan kemampuan di jalan Allah dengan nyawa, harta, 

pikiran, lisan, pasukan dan yang lainnya. Mungkin, definisi ini lebih tepat dari pada 

definisi-definisi sebelumnya, karena ia mencakup seluruh jenis jihad yang 

                                                           
22

Kasjim Salenda, Terorisme dan Jihad dalam perspektif Hukum Islam (Jakarta: Badan Litbang 

dan Diklat departemen Agama RI, 2009), 132. 
23

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 

315. 
24

Yusuf Qardhawi, fiqh Jihad, terj. Irfan Maulana Hakim, dkk (Bandung: PT. Mizan, 2010), 4. 
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diterangkan oleh al-Qur‟an dan sunnah. Definisi yang terakhir inipun tidak 

membatasi jihad hanya sebagai bentuk peperangan terhadap orang-orang kafir. 

Tujuannya adalah agar istilah tersebut (jihad) bisa mencakup pula memerangi 

siapapun yang melanggar setiap syariat Islam, seperti meninggalkan shalat dan zakat, 

memakan harta riba>, melakukan zina, meminum khamar dan yang lainnya.
25

 

Makna-makna kebahasaan dan maksudnya di atas dapat dikonfirmasikan 

dengan beberapa ayat al-Qur‟an yang berbicara tentang jihad. Firman Allah berikut 

ini menunjukkan betapa jihad merupakan ujian dan cobaan. 

              
Artinya: Atau apakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk surga, padahal 

belum dibuktikan Allah (siapa) orang-orang yang berjuang sungguh-

sungguh dari antara kamu dan dibuktikanNya pula orang-orang yang 

sabar. (Q.S. Ali 'Imran,124) 

 

Demikian terlihat bahwa jihad merupakan cara yang ditetapkan Allah untuk 

menguji manusia. Tampak pula kaitan yang sangat erat dengan kesabaran sebagai 

isyarat bahwa jihad adalah sesuatu yang sulit, memerlukan kesabaran serta 

ketabahan.   

Hal ini mengisyaratkan bahwa jihad mencakup aktivitas hati berupa niat dan 

keteguhan, aktivitas lisan berupa dakwah dan penjelasan, aktivitas akal berupa 

pemikiran dari ide, serta aktivitas tubuh berupa perang dan lain sebagainya. Dimulai 

dengan jihad terhadap keburukan yang ada di dalam dirinya dalam bentuk godaan 

setan, dilanjutkan dengan melawan keburukan disekitar masyarakat dan berakhir 

dengan melawan keburukan dimanapun sesuai dengan kemampuan.
26

 

                                                           
25

Ibid,.4 
26

Yusuf Qardhawi, fiqh Jihad, 5. 
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B. Hukum jihad 

Pakar hukum Islam secara umum berasumsi bahwa jihad dalam Islam itu 

pada makna yang sempit yakni terbatas pada peperangan fisik. Hal ini terlihat dalam 

pembahasan mereka tentang hal-hal yang berhubungan dengan jihad selalu 

dirahkan pada persoalan peperangan fisik.
27

  Dalam buku fiqih empat madzhab, 

beberapa persoalan yang berkaitan dengan hukum jihad, persyaratan jihad, 

melarikan diri dalam peperangan, harta rampasan dielaborasi secara terperinci yang 

mrngarah pada makna peperangan.
28

 

Ju hūr ula a  sepakat bahwa hukum jihad adalah farḍu kifāyah, yakni 

apabila telah ada sekelompok orang yang melakukannya, maka hal tersebut mampu 

menggugurkan kawajiban yang lainnya. Argumentasi ini dikuatkan dengan ayat:: 

                            
Artinya: tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 

mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 

orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan 

untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 

kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.( QS. Al-

taubah: 122) 

 

Turunnnya ayat ini, mengiringi QS. Al- Baqarah: 216 yang bercerita tentang 

kelompok yang enggan berjihad bersama Rasulullah, serta derajat kemuliaan 

                                                           
27

Kasjim Salenda, Terorisme dan Jihad dalam perspektif Hukum Islam, 270. 
28

Ibid, 284. 
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ujāhidī  yang telah dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa’: 95. Kedua fir a  

Allah tersebut telah mampu mendorong seluruh umat Islam untuk keluar berjihad 

meninggalkan Madinah. Namun di sisi lain, secara tidak langsung mereka juga 

meninggalkan Rasulullah sendirian dalam peperangan yang tidak beliau ikuti. Dan 

ayat ini berfungsi sebagai penyeimbang agar ada sekelompok orang yang tetap 

tinggal bersama beliau jika sewaktu-waktu Allah menurunkan wahyuNya. Mereka 

dapat memperdalam pengetahuan agama mereka, dan menginformasikannya 

kepada para ujāhid ketika telah kembali dari peperangan.
29

 

Hukum wajib dalam jihad pun ada yang fard}u ai . Mengenai fard}u ai  

dalam jihad tidak ada perselisihan yaitu jihad perlawanan ( jihad al-d}af ). Dengan 

kata lain, jihad untuk mengusir penjajah serta membebaskan negeri dan penduduk 

Islam dari penjajahan. Fard}u ai  pada tiga kondisi: Pertama: Apabila pasukan 

muslimin dan kafirin (orang-orang kafir) bertemu dan sudah saling berhadapan di 

medan perang, maka tidak boleh seseorang mundur atau berbalik. Kedua: Apabila 

musuh menyerang negeri Muslim yang aman dan mengepungnya, maka wajib bagi 

penduduk negeri untuk keluar memerangi musuh (dalam rangka mempertahankan 

tanah air), kecuali wanita dan anak-anak. Ketiga: Apabila imam meminta satu kaum 

atau menentukan beberapa orang untuk berangkat perang, maka wajib berangkat 

Ulama Hanafi, Maliki, Hambali, bahwa alasan jihad perang adalah untuk 

melakukan perlawa a  terhadap pe yera ga , seda gka  “yafi’i alasa ya adalah 

kekufuran.
30

 

 

C. Macam-macam Jihad 

                                                           
29

Kasjim Salenda, Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam,285. 
30

Muhammad Sa‟id Ramadhan al Buthy. Fiqh Jihad (Pustaka an-Naba‟, 2001), 90. 
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Seperti yang telah dikemukakan, terjadi kesalah pahaman dalam memahami 

istilah jihad. Jihad biasanya hanya dipahami dalam arti perjuangan fisik atau 

perlawanan bersenjata. Ini mungkin terjadi karena sering kata itu baru trucapkan pada 

saat-saat perjuangan fisik. Memang diakui bahwa salah satu bentuk jihad adalah 

perjuangan fisik atau perang, tetapi harus diingat pula bahwa masih ada jihad yang 

lebih besar daripada pertempuran fisik, yaitu jihad melawan hawa nafsu.
31

 Oleh 

karena itu jihad dalam pengertian umum meliputi beberapa perkara : Jihad al-nafs 

“jihad dalam memperbaiki diri sendiri”, Jihad al-shait}an “jihad melawan setan”, 

Jihad al-kuffa>r wa al-muna>fiqin “jihad melawan orang-orang kafir dan kaum 

munafik”.
32

 

Perlu diingat pula, bahwa junjungan kita yang mulia, Rasulullah SAW, 

adalah sosok yang berada pada tingkatan tertinggi dalam jihad fi>>>>>>> sabi>lilla>h yang 

beliau telah jihad di jalan-Nya dengan sebenar-benarnya jihad, telah melaksanakan 

seluruh bentuk jihad yang ada dan mewaqafkan seluruh detik-detik kehidupannya 

untuk berjihad, baik dengan hati, lisan, maupun dengan tangannya. Oleh karena itu, 

beliaulah yang memiliki derajat tertinggi serta nilai dan kedudukan termulia di sisi 

Allah SWT.
33

 

1. Jihad al-Nafs 

Menurut Ibn al-Qayyim Jihad merupakan tulang punggung dan kubah 

Islam. Kedudukan orang-orang yang berjihad amatlah tinggi di akhirat kelak. 

Begitu pula di dunia. Mereka mulia di dunia dan di akhirat. Rasulullahh SAW 

adalah orang yang paling tinggi derajatnya dalam jihad. Beliau telah berjihad 

dengan berbagai bentuk dan macamnya. Beliau berjihad di jalan Allah dengan 
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M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur a , 505. 
32

Dzulqarnain M. Sunusi, Antara Jihad dan Terorisme, 65. 
33
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sebenar-benarnya jihad, baik dengan hati, dakwah, keterangan, pedang, dan 

senjata lainnya. Seluruh waktu beliau pergunakan hanya untuk berjihad dengan 

hati, lisan, dan tangan beliau. Karena itulah, beliau amat harum namanya dan 

paling mulia di sisi Allah.
34

 

Jihad melawan hawa nafsu atau diri (jiha>d al-nafs) maksudnya adalah 

mencurahkan segenap usaha dan kemampuan untuk berkomitmen terhadap aturan 

Allah SWT dan meniti jalan-Nya yang lurus. Hal ini mecakup ketaatan dan 

peribadahan kepada Allah SWT, menjauhi maksiat, dengan melaksanakan 

kewajiban terhadap Tuhan, diri, umat, semua manusia, alam, dan semua 

makhluk.
35

 

Manusia harus meninggikan dan menyucikan nafsunya, serta tidak 

membiarkannya hingga menjadi kotor. Nafsu atau jiwa manusia disiapkan untuk 

bisa berbuat dosa dan bertakwa. Nafsu akan naik menuju ketakwaan dengan 

melakukan riya>d}ah (latihan), muja>hadah (upaya kesungguhan), tazkiyah 

(penyucian).
36

  

Jihad melawan nafsu, meliputi pengendalian diri dalam menjalankan 

perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Jihad melawan hawa nafsu 

merupakan perjuangan yang amat berat (jihad akbar). Meskipun jihad ini berat 

dilakukan, akan tetapi sangat diperlukan adanya sepanjang hayat, sebab jika 

seseorang tidak sanggup mengendalikan hawa nafsunya maka sulit diharapkan 

untuk dapat berjihad menghadapi orang lain dan segala macam rintangan hidup.
37

  

Apabila seseorang menganggap baik keburukan dan tidak melihat aibnya, 

padahal sudah jelas bahwa nafsu adalah musuh yang berbahaya, niscaya ia akan 
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Yusuf Qardhawi, Fiqih al-Jihad, 78. 
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Ibid, 85. 
36
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37
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menyesal dan mengalami kerusakan tanpa disadari. Kecuali, orang-orang yang 

dipelihara oleh Allah dengan karunia-Nya dan ditolong dengan rahmat-Nya.
38

 

Jihad melawan hawa nafsu itu mempunyai beberapa tingkatan, 

diantaranya :  

a. Jihad yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas intelektual; baik 

untuk pendalaman ilmu pengetahuan umum (non Islam) dan ilmu keagamaan 

dalam rangka mencari dan mempresentasikan kebenaran agama. Hal ini 

karena Allah memerintahkan untuk mempelajari agama dan menyiapkan 

pahala yang sangat besar bagi para penuntut ilmu dan orang-orang yang 

berilmu.
39

 

b. Jihad melawan hawa nafsu juga dalam kaitannya dengan pengamalan dan 

pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperolehnya,
40

 dengan penuh amanah 

dan ihsan, maksudnnya adalah mentaati perintah-perintah-Nya dan menjauhi 

larangan-Nya,
41

  

c. Jihad melawan hawa nafsu dengan mensosiasikan (mendakwahkan) ilmunya 

kepada orang lain,
42

 dan mengajak mereka ke jalan Allah atas kebenaran, 

dengan cara yang bijak(h}ikmah), nasihat yang baik, dan dialog dengan 

kelompok yang berbeda dengan cara yang baik.
43

  

d. Ketabahan dan kesabaran dalam menuntut ilmu pengetahuan, mengamalkan 

dan mensosialisasikannya dikategorikan pula sebagai jihad melawan hawa 

nafsu.
44
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Yusuf Qardhawi, Fiqih al-Jihad,  91-92. 
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Dari sini kita tahu bahwa diantara aspek  terpenting jihad melawan hawa 

nafsu ini adalah kita harus melatih jiwa dan diri agar dapat terjun ke medan 

pertempuran jihad lainnya. Sesungguhnya, jihad melawan hawa nafsu merupakan 

tingkatan penting dari tingkatan-tingkatan jihad di jalan Allah, sebagaimana telah 

disyariatkan Islam. Hal ini harus diletakkan pada tempatnya, tidak dibiarkan 

secara mutlak, tidak diambil lebih banyak dari yang ditentukan, dan tidak 

melanggar macam-macam jihad lainnya.
45

  

2. Jihad al-Shait}a>n 

Diantara jihad yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ada jihad melawan 

setan yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk menggangu manusia, sebagai ujian 

atas kebenaran ibadah manusia kepada Tuhannya. Apabila berhasil melewati 

ujian ini, manusia meraih kemuliaan di dunia dan siap untuk menyambut 

kehidupan abadi di akhirat.
46

  Allah SWT berfirman : 

                
Artinya:  Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, Maka anggaplah ia 

musuh(mu), karena Sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak 

golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-

nyala (QS. Faathir: 6) 

 

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata “Perintah (Allah) untuk menjadikan 

setan sebagai musuh merupakan peringatan (akan keharusan) untuk mencurahkan 

segala kemampuan dalam berperang dan berjihad melawan (setan) karena ia 
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laksana musuh yang tidak kenal letih dan tidak pernah kurang memerangi 

seorang hamba dalam selang berapa (tarikan) nafas.”47
  

Kemudian, setan memerangi manusia untuk merusak agama dan ibadah 

manusia tersebut kepada Allah SWT dengan dua cara: Pertama , melemparkan 

berbagai keraguan dan syubhat yang membahayakan keamanan seorang hamba. 

Keraguan yang dilemparkan oleh syaitan ini kadang berbentuk keraguan dalam 

dzat Allah SWT. Target utama setan adalah menanamkan keraguan dalam hal 

aqidah (keyakinan) juga terkadang dalam perkara ibadah, muamalah dan 

sebagainya. Kedua, memberikan berbagai keinginan shahwat kepada manusia 

sehingga ia mengikuti hawa nafsunya, walaupun dalam bermaksiat kepada Allah 

SWT.
48

  

Imam al-Ghazali telah menerangkan dalam ih}ya’ sejumlah pintu masuk 

setan dan tempat-tempat masuk lainnya ke dalam hati manusia. Di antara pintu-

pintunya yang besar adalah amarah dan syahwat, hasut dan iri hati, makan 

berlebihan, cinta dalam menghias perabot rumah, pakaian dan rumah (berlebih-

lebihan), tamak terhadap manusia, tergesa-gesa dan tidak berhati-hati dalam 

segala hal, bah}il dan takut fakir, fanatik terhadap mazhab dan hawa nafsu, 

dendam terhadap musuh dan memandang rendah dan melecehkan mereka, 

membawa masuk orang awam ke dalam ilmu yang tidak membuat baik, buruk 

sangka terhadap kaum muslim, dan yang lainnya.
49

 

Maka dari itu, kita melihat bahwa jihad di dalam Islam mencakup jihad 

yang tersembunyi, seperti melawan melawan musuh yang nyata, yang telah 

menyatakan permusuhannya terhadap manusia sejak Adam diciptakan, dan telah 

mempersiapkan diri dan pasukannya untuk memerangi manusia dengan segala 
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senjata. Maka, setiap muslim pun mesti mempersiapkan diri untuk melawannya, 

menyiapkan pakaian pelindung dan senjata yang sesuai untuk menghancurkan 

tipu dayanya, membalas cekikannya, dan mengusirnya dari peperangan dalam 

keadaan tercela dan terusir. 

Jadi, jihad dalam Islam tidak semestinya dibatasi hanya dengan jihad 

qita>l (perang) saja, karena itu hanya salah satu macam jihad, meski yang paling 

berat dan besar resikonya.
50

 

3. Jihad al-Kuffa>r wa al-Muna>fiqi>n 

Jihad melawan orang-orang kafir termasuk jihad yang paling banyak 

disebutkan dalam nas}-nas} al-Qur‟an dan as-sunnah. Adapun jihad terhadap kaum 

muna>fiqi>n yaitu mereka yang berpura-pura masuk Islam dan beriman tetapi hati 

mereka sebenarnya masih mengingkari keesaan Allah SWT dan kerasulan 

Muhammad SAW. Jiha>d al-Muna>fiqi>n ini tidak kalah pentingnya dari pada jihad-

jihad yang disebutkan sebelumnya karena terlalu banyak orang yang ingin 

menghancurkan Islam dari dalam dengan cara merusak, memutarbalikkan sejarah 

Islam atau menjadikan kaum muslimin ragu terhadap di>n mereka yang mulia. 

Allah berfirman dalam kitab-Nya :  

                 
Artinya:  Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang 

munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka 

ialah Jahannam dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-

buruknya. (QS, 009. At Taubah: 73) 
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Artinya: Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan 

bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka adalah Jahannam 

dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.(QS. At Tahriim: 9) 

 

Berjihad menghadapi kaum munafikin ditempuh dengan empat tingkatan 

: 

a. Memerangi mereka dengan menanamkan kebencian di dalam hati terhadap 

perilaku, kesewenang-wenangan, dan sikap mereka yang menodai kemuliaan 

syariat Allah SWT. 

b. Memerangi mereka dengan lisan dalam bentuk menjelaskan kesesatan 

mereka dan menjauhkan mereka dari kaum muslimin. 

c. Memerangi mereka dengan menginfakkan harta dalam mendukung berbagai 

kegiatan untuk mematahkan segala makar jahat dan permusuhan mereka 

terhadap Islam dan kaum muslimin. 

d. Memerangi mereka dalam arti yang sebenarnya, yaitu dengan membunuh 

mereka kalau terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama‟ 

dalam perkara tersebut.
51

 

Jihad melawan orang kafir lebih dikhususkan dengan menggunakan 

kekuatan, sedangkan terhadap orang munafik lebih khusus dengan lidah 

(dakwah).
52

 

Sudah jelaslah, paling tidak jihad harus dilaksanakan dengan menghadapi 

orang-orang kafir, munafik, setan dan juga hawa nafsu. 
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Dapat dikatakan bahwa sumber dari segala kejahatan adalah setan yang 

sering memanfaatkan kelemahan nafsu manusia. Ketika manusia tergoda oleh 

setan, ia menjadi kafir, munafik, dan menderita penyakit-penyakit hati atau 

bahkan pada akhir-akhirnya manusia itu sendiri menjadi setan. Sementara setan 

sering didefinisikan sebagai “manusia atau jin yang durhaka kepada Allah serta 

merayu pihak lain untuk melakukan kejahatan.” 

Menghadapi mereka tentunya tidak selalu harus melalui peperangan fisik 

atau kekuatan fisik. Tapi pada saat yang sama perlu diingat bahwa hal ini sama 

sekali bukan berarti bahwa jihad fisik tidak diperlukan lagi. Seluruh potensi yang 

ada pada manusia harus dikerahkan untuk menghadapi musuh, tetapi penggunaan 

potensi tersebut harus juga disesuaikan degan musuh yang dihadapi.
53
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BAB III 

BIOGRAFI SAYYID QUT{B DAN TAFSIR Tafsi>r Fi > Z{ila>l Al-Qur’an 

 

A. Biografi Sayyid Qut}b 

1. Sosio-Historis 

Nama lengkapnya adalah Sayyid Qut}b Ibrahim Husain Syadzili. 

Lahir pada tanggal 09 Oktober 1906 di desa Mausyah, dekat kota Asyut, 

Mesir. Sayyid Qut}b adalah seorang kritikus sastra, novelis, pujangga, 

pemikiran Islam dan aktivis Islam Mesir paling terkenal pada abad ke-20 

Ayahnya bernama al-Hajj Qut}b Ibrahim. Sayyid Qut}b terkenal sebagai  

anak yang cerdas, beliau mampu menghafal seluruh al-Qur‟an diusia 

sepuluh tahunnya.
54

 

Pada umur enam tahun, dia masuk ke sekolah Awwaliyah (Pra 

Sekolah Dasar) di desanya selama empat tahun. Di Madrasah tersebut, dia 

menghafal al-Qur‟an al-Karim. Pada tahun 1921 M, dia pindah ke Kairo 

untuk meneruskan belajarnya. Kemudian dia melanjutkan ke sekolah 

persiapan Darul Ulum, 1925. Pada tahun 1929 Sayyid Qut}b melanjutkan 

pendidikannya ke Universitas Darul Ulum dan lulus dengan 

gelar  Lisance  (Lc)  di bidang sastra pada tahun 1933. 

Setelah Sayyid Qut}b lulus dari Universitas Darul Ulum, dia bekerja 

di Departemen Pendidikan dengan tugas sebagai tenaga pengajar di 

sekolah-sekolah milik Departemen Pendidikan selama enam 
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tahun. Setahun di Suwaif, setahun lagi di Dimyat, dua tahun di Kairo, dan 

dua tahun di Madrasah Ibtida‟iyah Halwan. Di daerah pinggiran kota 

Halwan, yang kemudian menjadi tempat tinggal Sayyid Qut}b bersama 

saudara-saudaranya.
55

 

Setelah menjadi tenaga pengajar, Sayyid Qut}b kemudian berpindah 

kerja sebagai pegawai kantor Departemen Pendidikan, sebagai penilik 

untuk beberapa waktu lamanya. Kemudian dia pindah tugas lagi ke 

Lembaga Pengawasan Pendidikan Umum yang terus berlangsung selama 

delapan tahun sampai akhirnya kementerian mengirimnya ke Amerika. 

Tahun 1948, ia diutus Departemen Pendidikan ke Amerika untuk 

mengkaji kurikulum dan sistem pendidikan Amerika. Di Amerika selama 

dua tahun, lalu ia pulang ke Mesir tanggal 20 Agustus 1950 M. Setelah itu 

ia diangkat sebagai Asisten Pengawas Riset Kesenian di kantor Menteri 

Pendidikan. Tanggal 18 Oktober 1952, ia mengajukan permohonan 

pengunduran diri.  Dalam masa tugasnya di Amerika, ia membagi waktu 

studinya antara Wilson‟s Theacher‟s College di Washington, Greeley 

College do Colorado dan Stanford University di California. Hasil studinya 

dan pengalamannya itu meluaskan pemikirannya mengenai problema-

problema sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh paham 

materialisme yang gersang akan pahan ketuhanan.
56

 

Ketika berada di Departemen pendidikan, Sayyid Qut}b adalah 

seorang pegawai yang tekun, pemikir yang berani, serta seorang yang 
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mulia. Sifat-sifat ini akhirnya banyak menyebabkan Sayyid Qut}b 

mendapat berbagai kesulitan  dan sesudah itu akhirnya Sayyid Qut}b pun 

melepaskan pekerjaannya. Sayyid Qut}b mengajukan surat pengunduran 

diri dari pekerjaannya sekembalinya dari Amerika, karena pada tahap ini 

beliau lebih memfokuskan pikiran beliau untuk dakwah dan pergerakan 

serta untuk studi dan mengarang.
57

 

2. Perkembangan Pemikiran Sayyid Qut}b 

Dari pengalaman yang diaperoleh selama belajar di Barat yang 

kemudian memunculkan paradigma baru dalam pemikiran Sayyid Qut}b 

titik tolak kerangka berfikir sang pembaharu masa depan. Sepulangnya 

dari belajar di negeri barat, Sayyid Qut}b langsung bergabung dalam 

keanggotaan gerakan Ih}wan al-Muslimi>n yang dipelopori oleh H{asan al-

Banna. Dan dia juga banyak menulis secara terang-terangan tentang 

masalahah keIslaman. Dari organisasi inilah beliau lantas banyak 

menyerap pemikiran-pemikiran H{asan al-Banna dan Abu A‟la al-Maududi. 

Sayyid Qut}b memandang Ih}wan al-Muslimi>n sebagai satu gerakan yang 

bertujuan untuk mewujudkan kembali syarat politik Islam dan juga 

merupakan medan yang luas untuk menjalankan Syariat Islam yang 

menyeluruh.
58

 

Penyebaran ideologi yang ditegakkan di atas fikrah perjuangan al-

Banna, dikembangkan oleh Qut}b dengan pendekatan yang agak radikal 

dalam menolak kebejatan politik dan kepincangan sosial, dan 
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mencanangkan ide-ide pembaharuan yang revolusioner. Qut}b merangka 

khittah perjuangan yang jelas, bagi meluaskan pengaruh Ih}wan dan 

menegakkan agenda perubahan yang besar. Beliau melancarkan gerakan 

untuk menghukum kezaliman pemerintah, menolak kebobrokan budaya 

dan cengkaman politik yang rakus, menyingkirkan faham jahi>liyah, 

membungkam sistem kapitalis,  nasionalis, dan feudalis dan melantarkan 

dasar-dasar perjuangan dan dakwah berteraskan kalimah La>-ila>ha-

illalla>h.
59

 

Sayyid Qut}b sudah mulai merasakan adanya keenggan 

westernisme, kolonialisme dan juga terhadap penguasa Mesir. Masa-masa 

inilah yang kemudian menjadikan beliau aktif dalam memperjuangkan 

Islam dan menolak segala bentuk westernisasi yang kala itu sering 

digembor-gemborkan oleh para pemikir Islam lainnya yang silau akan 

kegemilingan budaya-budaya barat. Dalam pandangannya, Islam adalah 

way of life yang komprehansif. Islam adalah ruh kehidupan yang mengatur 

sekaligus memberikan solusi atas problem sosial-kemasyarakatan. Al-

Qur`an dalam tataran umat Islam dianggap sebagai acuan pertama dalam 

pengambilan hukum maupun mengatur pola hidup masyarakat karena telah 

dianggap sebagai prinsip utama dalam agama Islam, maka sudah menjadi 

sebuah keharusan jika al-Qur`an dapat mengatasi permasalahan-

permasalahan yang ada. Berdasar atas asumsi itulah, Sayyid Qut}b 

mencoba melakukan pendekatan baru dalam menafsirkan ayat-ayat al-
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Qur`an agar dapat menjawab segala macam bentuk permasalahan. Adapun 

pemikiran beliau yang sangat mendasar adalah keharusan kembali kepada 

Allah dan kepada tatanan kehidupan yang telah digambarkan-Nya dalam 

al-Quran, jika manusia menginginkan sebuah kebahagiaan, kesejahteraan, 

keharmonisan dan keadilan dalam mengarungi kehidupan
60

 

Pemikiran Sayyid Qut}b mengalami perkembangan berdasarkan 

perkembangan kehidupan dan fokus perhatiannya. Pada awal mulanya 

hingga akhir tahun 40-an, Sayyid Qut}b memberi banyak perhatian tentang 

al-Qur‟an dari segi sastra. Dan ia merupakan pengikut aliran al-Aqqad 

dalam sastra. Oleh karena itu, kajiannya terhadap al-Qur‟an masih terbatas 

pada fase seni dan keindahan. Pada masa ini Sayyid Qut}b 

mempublikasikan sebuah buku “At-Tas}wi>rul Fanni Fi> al-Qur’an” tahun 

1945 yang menceritakan tentang keindahan seni al-Qur‟an dan pada tahun 

1947 ia mempublikasikan buku “Mashahid al-Qiyamah Fi> al-Qur’an” 

yang menceritakan tentang seni pemandangan kiamat berupa kenikmatan 

dan azab. Dan ia mempublikasikan buku-buku yang lain juga seperti “Al-

Qis}as} Bayna at-Taurat wa al-Qur’an” dan lainnya. 

Pada akhir tahun 40-an dan awal tahun 50-an, yaitu ketika gerakan 

Ih}wan al-Muslimi>n mendorongnya untuk memberi perhatian terhadap 

masalah-masalah pemikiran dan reformasi berdasarkan manhaj Islami. 

Maka ia mendirikan sebuah majalah “Al-Fikru al-Jadi>d”. Dengan terbitnya 

majalah ini membuat resah pemerintah dengan kecaman-kecamannya atas 
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sistem peodalisme, ningrat, kapitalisme, dan para pemegang pundi-pundi 

Mesir. Oleh karena itu, pemerintah mencabut izin majalah ini. 

Manha>j pemikiran seperti ini terus ia pegang hingga terjadinya 

peristiwa al-Mansyiah pada tahun 1954 M. Pada peristiwa itu, Ih}wan al-

Muslimi>n dituduh berusaha membunuh Jamal Abdul Nas}r. Dan Sayyid 

Qut}b ditangkap beserta ribuan anggota Ih}wan al-Muslimi>n. Sayyid Qut}b 

dipenjara selama 15 tahun dan ditambah dengan kerja paksa.
61

 

3. Karya-Karya Sayyid Qut}b 

Sayyid Qut}b meninggalkan  sejumlah kajian dan studi yang 

bersifat sastra  maupun keIslaman. Berikut ini karya Sayyid Qut}b secara 

berurutan sesui dengan waktu terbitan tahun pertamanya:
62

 

a. Muhimmatus Sya’ir Fi > al-H{ayah Wa Syi’ir Al-Jai>l Al-H{ad}ir, terbit 

tahun 1933 

b. Asy-Syat}i’al Majhul, kumpulan sajak Sayyid satu-satunya, terbit bulan 

Februari 1935. 

c. Naqd Kitab “Mustaqal Ats-Tsaqafah Fi > Mishr” Li Ad-Duktur T{aha 

H{usain, terbit tahun 1945. 

d. At-Tashwir Al-Fanni Fi > al-Qur‟an, buku keIslaman Sayyid yang 

pertama, terbit bulan April tahun 1945 

e. Al-At}yaf Al-Arba‟ah, ditulis bersama-sama saudaranya: Aminah, 

Muhammad, dan Hamidah, terbit tahun 1945. 
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f. T{ifl Min Al-Qaryah, berisi gambaran desanya serta catatan masa 

kecilnya di desa, terbit tahun 1946. 

g. Al-Madi>nah Al-Manshurah, sebuah kisah khayalan semisal kisah 

seribu satu malam, terbit pada tahun 1946. 

h. Kutub wa Shakhshiyat, sebuah studi Sayyid terhadap karya-karya 

pengarang lain, terbit tahun 1946. 

i. Asywak, terbit tahun 1947 

j. Mashahid Al-Qiyamah Fi > al-Qur‟an, bagian kedua dari serial pustaka 

baru Al-Qur‟an, terbit pada bulan April 147. 

k. Raud}atu at}-T{ifl, ditulis bersama Aminah As-Sa‟id dan Yusuf Murad, 

terbit dua episode. 

l. Al-Qas}as} ad-Di>ny, ditulis bersama Abdul H{amid Jaudah As-Sahar. 

m. Al-Jadid Fi > Al-Lugha Al-„Arabiyyah, bersama penulis lain. 

n. Al-Jadid Fi > Al-Mahfu>d}at, ditulis bersama penulis lain. 

o. Al-„Adalah Al-Ijtima‟iyah Fi > Al-Islam, buku pertama Sayyid dalam hal 

pemikiran Islam, terbit pada bulan April 1949 

p. Ma‟rakah Al-Islam Wa Ar-Ra‟samaliyah, terbit bulan Februari 1951. 

q. As-Salam Al-Alami Wa Al-Salam, terbit bulan Oktober 1951. 

r. Fi > Z}ilal al-Quran,  cetakan pertama  juz pertama terbit bulan Oktober 

1952. 

s. Dirasat Islamiyah, kumpulan dari berbagai macam artikel yang 

dihimpun oleh Muhibuddin al-Khatib terbit tahun 1953. 

t. Al-Mustaqbal Li Hadha ad-Di>n  
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u. Khas}a>’ish At-Tasawur Al-Islami Wa Al Muqawwimatuhu, buku beliau 

yang mendalam yang beliau khuskan untuk membicarakan tentang 

karakteristik akidah dan unsur-unsur dasarnya. 

v. Al-Islam Wa Mushkilat Al-H{ad}arah. 

w. Ma’allim Fi > At-T{ariq, berisi ringkasan pemikiran beliau dan juga 

menyebabkan penulisnya dijatuhi hukuman eksekusi. 

 

B. Ayat-Ayat Jihad dalam al-Qur’an 

Ayat-ayat jihad yang mengandung maksud perjuangan sebanyak 28 

ayat, terletak dalam surat-surat sebagai berikut: Al-Baqarah (2): 218, Ali Imran 

(3): 142, Al-Nisa>‟ (4): 95, Al-Ma>idah (5): 35, 54, Al-Anfa>l (8): 72, 74, 75, Al-

Taubah (9): 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, 88, Al-Nah}l (16): 110, Al-Hajj 

(22): 78, Al-Furqan (25): 52, Al-Ankabut (29): 6,69, Muh}ammad (47): 31, Al-

H>>>>>{ujurat (49): 15, Al-Mumtah}anah (60): 1, Al-s}a>ff (61): 11, Al-Tah}ri>m (66): 9. 

Ayat-ayat tersebut jika disusun berdasar kronologi turunnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Al-Furqan (25): 52 

2. Al-Nah}l (16): 110 

3. Al-Ankabut (29): 6,69 

4. Al-Baqarah (2): 218 

5. Al- Anfa>l (8): 72, 74, 75 

6. Ali Imran (3): 142 

7. Al-Mumtah}anah (60): 1 
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8. Al- Nisa>‟ (4): 95 

9. Muh}ammad (47): 31 

10. Al-H}ajj (22): 78 

11. Al-H}ujurat (49): 15 

12. Al-Tah}rim (66): 9 

13. Al-s}a>ff (61): 11 

14. Al-Ma>idah (5): 35, 54 

15. Al-Taubah (9): 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, 88. 

Ayat-ayat jihad tersebut sebagian turun pada periode Makkah, yakni 

ayat-ayat yang terkandung dalam ketiga surat pertama dan sebagian besar 

lainnya, yakni ayat-ayat yang termuat pada surat-surat abjad “d” sampai 

dengan  abjad “o”, turun pada periode Madinah.
63

 

               
Artinya: dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu 

adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar 

Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. QS. al-

„Ankabut [29]: 6 
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Artinya:  dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang 

ibu-bapaknya. dan jika keduanya memaksamu untuk 

mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada 

pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti 

keduanya. hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu aku kabarkan 

kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. QS. al-„Ankabût [29]: 8 

                 
Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah 

pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan. QS. al-

Mâ‟idah [5]: 35 

                                           
Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu yang 

murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu 

kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, 

yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang 

bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan 
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Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. 

Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-

Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui. 

QS. al-Mâ‟idah [5]: 54 

                                                     

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta 

berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-

orang yang memberikan tempat kediaman dan pertoIongan (kepada 

orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-

melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum 

berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi 

mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka 

meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, 

Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum 

yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah 

Maha melihat apa yang kamu kerjakan. QS. al-Anfâl [8] : 72 
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  Artinya: dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada 

jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan 

memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka 

Itulah orang-orang yang benar-benar beriman. mereka memperoleh 

ampunan dan rezki (nikmat) yang mulia. QS. al-Anfâl [8] : 74 

                            

Artinya:  dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah 

serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk 

golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan 

Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya 

(daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui segala sesuatu. QS. al-Anfâl [8] : 75 
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Artinya:  Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan, sedang Allah 

belum mengetahui (dalam kenyataan) orang-orang yang berjihad di 

antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain 

Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman. dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. QS. al-Taubah [9] : 16 

                              

Artinya:  Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang 

mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam kamu samakan 

dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian 

serta bejihad di jalan Allah? mereka tidak sama di sisi Allah; dan 

Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. QS. al-

Taubah [9] : 19 

                     

Artinya: orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan 

Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih Tinggi 

derajatnya di sisi Allah; dan Itulah orang-orang yang mendapat 

kemenangan. QS. al-Taubah [9] : 20 
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Artinya:  Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-

isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, 

perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal 

yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya 

dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah 

mendatangkan keputusan NYA". dan Allah tidak memberi petunjuk 

kepada orang-orang yang fasik. QS. al-Taubah [9] : 24 

                    
Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun 

berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. 

yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 

QS. al-Taubah [9] : 41 
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Artinya: orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, tidak 

akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta 

dan diri mereka. dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. 

QS. al-Taubah [9] : 44 

                 
Artinya:  Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-

orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat 

mereka ialah Jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang 

seburuk-buruknya. QS. al-Taubah [9] : 73 

                                 
Artinya: orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut perang) itu, merasa 

gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan 

mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada 

jalan Allah dan mereka berkata: "Janganlah kamu berangkat (pergi 

berperang) dalam panas terik ini". Katakanlah: "Api neraka 
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Jahannam itu lebih sangat panas(nya)" jika mereka mengetahui. QS. 

al-Taubah [9] : 81 

                      

Artinya:  dan apabila diturunkan suatu surat (yang memerintahkan kepada 

orang munafik itu): "Berimanlah kamu kepada Allah dan 

berjihadlah beserta Rasul-Nya", niscaya orang-orang yang sanggup 

di antara mereka meminta izin kepadamu (untuk tidak berjihad) dan 

mereka berkata: "Biarkanlah Kami berada bersama orang-orang 

yang duduk". QS. al-Taubah [9] : 86 

                    

Artinya:  tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Dia, mereka 

berjihad dengan harta dan diri mereka. dan mereka Itulah orang-

orang yang memperoleh kebaikan, dan mereka Itulah orang-orang 

yang beruntung. QS. al-Taubah [9] : 88 
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Artinya:  dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-

benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak 

menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) 

agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu 

sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam 

(Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan 

supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka 

dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu 

pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik 

pelindung dan sebaik- baik penolong. QS. al-Hajj [22] : 78 

            
Artinya:  dan Sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar 

Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di 

antara kamu, dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal 

ihwalmu. QS. Muhammad [47] : 31 
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Artinya:  Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang 

yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian 

mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan 

harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang 

yang benar. QS. al-Hujurât [49] : 15 

                                                       
Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-

Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan 

kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih 

sayang; Padahal Sesungguhnya mereka telah ingkar kepada 

kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan 

(mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. jika 

kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari 

keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). kamu 

memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada 

mereka, karena rasa kasih sayang. aku lebih mengetahui apa yang 

kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. dan Barangsiapa 
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di antara kamu yang melakukannya, Maka Sesungguhnya Dia telah 

tersesat dari jalan yang lurus. QS. al-Mumtahanah [60] : 1 

C. Contoh Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Dalam Tafsir Fi> Z{ilal al-Quran 

                                            

Artina : orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut perang) itu, merasa 

gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan 

mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada 

jalan Allah dan mereka berkata: "Janganlah kamu berangkat (pergi 

berperang) dalam panas terik ini". Katakanlah: "Api neraka 

Jahannam itu lebih sangat panas(nya)" jika mereka 

mengetahui.Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis 

banyak, sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan. 

Kalau mereka merasa menderita karena panas teriknya bumi ini, dan lebih 

mengutamakan beristirahat dan bersantai di bawah naungan, maka bagaimana 

sikap mereka terhadap panasnya neraka jahannam yang jauh lebih panas dan lebih 

panjang masanya? Sungguh jawaban atau nash ini merupakan penghinaan yang 

pahit, tetapi begitulah hakikat yang sebenarnya. Silakan mereka memilih, 

berjuang dijalan Allah dengan menghadapi panas terik yang terbatas waktunya di 
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dunia ini, atau akan di lemparkan ke dalam neraka Jahannam yang tidak ada yang 

mengetahui lama dan jangkauannya kecuali Allah,
64

 

“Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak, 

sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan” 

Tertawa di dunia itu hanya dalam waktu terbatas, tetapi akan menjadi 

tangis panjang di akhirat nanti. Sesungguhnya schari di sisi Tuhanmu seperti 

seribu tahun yang kamu hitung.
65

 

“…sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan.” 

Pembalasan itu sesuai denganjenis amalnya, dan itu adalah pembalasan 

yang adil dan cermat. Itulah mereka yang lebih mengutamakan bersantai daripada 

berjuang berpayah-payah pada masa sulit. Mereka tidak mau ikut rombongan 

untuk pergi berperang sejak kali pertama. Mereka itu tidak pantas berjuang, tidak 

dapat diharapkan untuk berjuang, tidak boleh ditolerlr dan disikapi dengan lunak, 

dan tidak pantas mendapatkan kemuliaan jihad yang memang mereka sudah 

menjauhinya dengan suka hati, 
66

 

“ Setelah Nabi Muhammad SAW selesai dari peperangan Tabuk dan 

kembali ke Madinah dan bertemu segolongan orang-orang munafik yang 

tidak ikut perang, lalu mereka minta izin kepadanya untuk ikut berperang, 

Maka Nabi Muhammad s.a.w. dilarang oleh Allah untuk mengabulkan 
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65

 Ibid., 387. 
66

 Ibid., 387 



51 
 

 
 

permintaan mereka, karena mereka dari semula tidak mau ikut 

berperang.” 

Sesungguhnya dakwah itu membutuhkan watak yang kokoh, lurus, 

mantap, dan tegar di dalam menghadapi perjuangan yang panjang dan berat. 

Barisan yang disusupi orang-orang yang lemah dan hanya ingin bersenang-

senang, maka barisan itu tidak akan solid. Karena, orang-orang yang lemah ini 

akan melemahkan barisan itu pada waktu menghadapi situasi sulit, lantas mereka 

menebarkan kehinaan, kelemahan, dan kegoncangan. Orang-orang yang lemah 

dan malas harus disingkirkan dan‟ barisan, demi menjaga barisan tersebut dari 

goncangan dan kelemahan. Sebaliknya, member toleiansi kepada orang-orang 

yang tidak mau turut berperang pada saat sulit, kemudian mereka kembali ke 

dalam barisan pada saat senang, maka tindakan itu merupakan kejahatan terhadap 

seluruh barisan dan terhadap dakwah yang jalannya memerlukan perjuangan yang 

pahit. 

                              

Artinya: “Setelah Nabi Muhammad SAW selesai dari peperangan Tabuk dan 

kembali ke Madinah dan bertemu segolongan orang-orang munafik 

yang tidak ikut perang, lalu mereka minta izin kepadanya untuk ikut 

berperang, Maka Nabi Muhammad s.a.w. dilarang oleh Allah untuk 

mengabulkan permintaan mereka, karena mereka dari “ 
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Mengapa? 

”…… karena mereka dari semula tidak mau ikut berperang.” 

Maka, kamu telah kehilangan hak kemuliaan berperang, dan kemuliaan 

disiplin pasukan. Sedangkan, perang itu sangat melelahkan dan tidak dapat 

dilakukan kecuali oleh orang yang berkelayakan. Maka, dalam hal ini tidak ada 

toleransi dan tidak ada basa-basi, yang sejenis dengan kamu, sama-sama duduk di 

rumah dan tdak mau ikut berperang. Inilah jalan yang telah digariskan Allah SWT 

kepada Nabi-Nya yang mulia, dan inilah jalan dakwah dan para pelakunya 

sepanjang masa. Oleh karena itu, hendaklah para juru dakwah pada setiap masa 

dan lokasi mengetahui jalan ini. Sebagaimana Allah memerintahkan Rasul-Nya 

untuk tidak mentolerir orang-orang yang tidak mau turut berperang pada saat sulit 

untuk kembali dan masuk ke dalam barisan, maka Allah juga memerintahkan 

beliau agar jangan memberikan kemuliaan apa pun kepada mereka.
67

 

                            

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, 

orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja 

diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari 

kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala 
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dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan 

tidak (pula) mereka bersedih hati. (al-Baqarah: 62) 

Dalam menafsirkan ayat di atas, Sayyid Qut}b menerangkan, al-

Qur‟an menetapkan kaidah kesatuan iman dan kesatuan akidah. Apabila 

iman (akidah) sudah mantap di dalam jiwa, akan menimbulkan kepasrahan 

kepada Allah dan amal soleh. Karunia Allah tidak dibatasi bagi golongan 

tertentu saja, melainkan bagi semua orang yang beriman, pada semua masa 

dan tempat, sesuai dengan agama yang dipeluknya, hingga datangnya 

risalah agama terakhir yang harus mereka imani.
68

 

Adapun Surah al-Baqarah ayat 62 menetapkan bahwa siapa saja di 

antara Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta 

beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Mereka 

tidak merasa khawatir dan tidak bersedih hati. Sayyid Qut}b menegaskan, 

yang ditekankan dalam ayat di atas adalah hakikat akidah, bukan fanatisme 

golongan atau bangsa.
69

 Akidah atau tauhid sesungguhnya membawa sifat 

yang universal, tidak mengenal strata dan warna kulit. Saat melakukan 

kebaikan kepada orang lain dengan pandangan tauhid, tidak dilihat 

seseorang itu beragama apa, tetapi yang dituju adalah keridhaan Allah. 

Akidah mengajarkan manusia untuk melakukan relasi social kepada siapa 

pun. 

Walaupun di bagian akhir Sayyid Qut}b menerangkan bahwa 

agama-agama yang disebut di dalam ayat itu akan mendapatkan kebaikan 

dengan syarat beriman kepada Allah dan hari akhir, tentu saja itu berlaku 
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sebelum Nabi Muhammad diutus. Adapun setelah itu, bentuk iman sudah 

ditentukan, namun interaksi sosial yang dilakukan kaum muslim dengan 

penganut agama lain seperti Yahudi dan Nasrani tidak dilarang. 

Menurut Quraish Shihab, ayat ini dapat menjadi pijakan dalam 

memandang hubungan antar-agama. Hidup rukun dan damai antar-

pemeluk agama adalah sesuatu yang mutlak dan merupakan tuntunan 

agama, tetapi cara untuk mencapai hal itu bukan dengan mengorbankan 

ajaran agama. Caranya adalah hidup damai dan menyerahkan kepada Allah 

semata dihari kemudian.
70

  

Surah al-Baqarah ayat 190-191 berisi tentang etika-politik dalam 

berperang, mulai dari syarat dibolehkannya berperang, memulai 

peperangan, dan siapa yang boleh diperangi, serta siapa yang tidak boleh 

diperangi. 
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Artinya: dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, 

(tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. 191. dan 

bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah 

mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan 

fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah 

kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka 

memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di 

tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikanlah Balasan bagi 

orang-orang kafir. (al-Baqarah/2: 190-191) 

Dalam riwayat Ibn Abbas dijelaskan bahwa ayat ini turun pada 

masa perdamaian Hudaibiyah. Kaum Quraisy melarang Rasulullah dan 

sahabatnya memasuki kota Mekah. Akhirnya kedua belah pihak mencapai 

kesepakatan dengan lahirnya perjanjian perdamaian yang isinya bahwa 

pada tahun berikutnya Nabi dan umatnya boleh memasuki Mekah selama 

tiga hari untuk mengerjakan tawaf dan keperluan lain. Ketika tiba 

waktunya, Nabi dan sahabat bersiap-siap untuk umrah al-qada‟ 

(menjalankan umrah qada‟). Saat itu mereka sudah mengkhawatirkan 

kemungkinan orang musyrik Mekah tidak menepati janjinya dan 

mencegah umat Islam memasuki Masjidil Haram dengan kekuatan senjata 

dan perang, sedangkan para sahabat tidak suka perang di dalam al-Haram 

dan bulan haram.
71

 

Menurut Sayyid Qut}b, kepemimpinan Islam tidak menghendaki 

terjadinya peperangan berdarah di dalam rumah-rumah penduduk. 

Kepemimpinan dalam Islam adalah yang bersumber pada tujuan 
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diciptakannya manusia dan alam semesta.
72

 Pandangan tersebut 

mengupayakan adanya nilai-nilai toleransi dalam kepemimpinan Islam. Itu 

terbukti dari ayat di atas yang menjelaskan bahwa dalam melakukan 

peperangan pun umat Islam tidak diperbolehkan melampaui batas. Mereka 

harus mengetahui siapa target yang harus diperangi, dan siapa yang harus 

dilindungi. 

Para ulama membagi non-muslim menjadi dua golongan, yaitu 

kafir Harbi dan kafir zimmi. Golongan yang disebutkan pertama 

memerangi dan mengganggu Islam, sehingga umat Islam harus 

mempertahankan diri, namun tidak melanggar etika politik berperang 

sesuai Surat al-Baqarah 190-191. Adapun golongan kedua, umat Islam 

tidak dilarang melakukan hubungan baik dengan mereka. Interaksi tersebut 

bisa menjadi sarana untuk mendakwahkan Islam damai kepada penganut 

agama lain. 

Sayyid Qut}b bersikap terbuka terhadap keragaman agama dan 

hubungan antar-agama. Dia tidak memaksakan seseorang harus masuk 

agama Islam. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa setiap muslim 

memiliki kewajiban untuk melakukan dakwah, dan non-muslim tidak 

mengganggu dan menghalangi dakwah tersebut. Sayyid Qut}b mentolelir 

adanya interaksi antar agama dalam bermuamalah. Dia juga menghormati 

antara satu agama dengan agama lainnya untuk tidak saling mengganggu. 
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Hubungan antar-agama itu bukan merupakan bentuk loyalitas terhadap 

agama lain, melainkan untuk menghormati satu sama lain.  

Orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah dan memeluk Islam 

mempunyai hak untuk tidak difitnah dan dimurtadkan dari akidahnya 

dengan jalan apa pun. Hal itu menjadi kewajiban kaum muslimin untuk 

membela mereka. Hak itu dimaksudkan agar terjaminnya kebebasan 

berakidah dan terlindunginya orang-orang yang telah mendapat petunjuk 

dari Allah.
73

 Sayyid Qut}b menginginkan adanya jaminan terhadap dakwah 

Islam. Ini berkaitan dengan konteks sosio-politik Mesir yang saat itu 

dijajah Inggris. Sayyid Qut}b memandang “Barat” sebagai negara kafir 

yang menindas masyarakat muslim. Konsep kebebasan dan hubungan 

antar-agama yang disampaikan Sayyid Qut}b mencakup beberapa hal. 

Pertama, tidak adanya penghalangan terhadap kebebasan manusia untuk 

mendapatkan penjelasan ajaran suatu agama. Kedua, seseorang yang sudah 

memeluk agama apa pun memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan dari 

ancaman dan fitnah. Ketiga, seseorang yang sudah memiliki agama juga 

berhak untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan. Keempat, 

seseorang yang sudah beragama berhak untuk tidak „dimurtadkan‟ dari 

agamanya dengan jalan apa pun, apalagi dengan paksaan. Adapun jika 

seseorang kemudian menerima dakwah dan masuk Islam, itu hal yang 

berbeda, karena ia sendiri yang berkeinginan masuk Islam. Empat aspek 

itu bertujuan untuk menjunjung tinggi agama Allah. Jihad dalam Islam 
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dilakukan untuk tujuan-tujuan luhur, tanpa dicampuri tujuan dan 

kepentingan lain.
74

  

Islam memandang penting kebebasan akidah, dan memberikan 

nilai yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Ini sesuai dengan 

karakter Islam dan pandangannya terhadap eksistensi manusia. Sesuatu 

yang paling asasi bagi manusia adalah kebebasan akidah.
75
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BAB IV 

METODOLOGI PENAFSIRAN AYAT-AYAT JIHAD DALAM TAFSÎR FI{ 

Z{ILA<L AL-QUR’AN 

 

A. Pandangan Sayyid Quthb  dalam Tafsîr Fi} Z{ila>l al-Qur’an terhadap jihad 

Awal hijrah ke Madinah, kaum muslimin tidak diperintahkan untuk 

berperang. Mereka hanya diperintahkan “ Tahanlah tanganmu (dari 

berperang), dirikan shalat dan tunaikan zakat” 

                                                      
Artinya:  tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada 

mereka:"Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah 

sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada 

mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan 

munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya 

kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka 

berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan 

berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan 

(kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa 

waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya 
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sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang 

bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun( An-nisa‟ 
77).                      

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang 

berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan 

rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. Baqoroh 218 

                                              
Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) 

di jalan Allah, Maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan 

kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu 

bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan 

maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi 

Allah ada harta yang banyak. begitu jugalah Keadaan kamu 

dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, 

Maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan. An-nisa‟ 95 

 

Jihad dan amar makruf nahi munkar adalah satu taktik otentik Ilahiah 

untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.Amr ma‟ruf merupakan bentuk 

kesetiakawanan social untuk menerapkan kebenaran dan kebaikan dalam 
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kehidupan manusia dan memperasatukan seluruh potensi untuk menegakkan 

bangunan social atas landasan yang kokoh. 
76

 

Jalan Allah fii sabilillah adalah kebenaran, keadilan dan kebaikan.Ia 

terlefleksi dalam pelaksanaan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh 

laranganNya, perdamaian dan jaminan keamanan bagi kemanusiaan secara 

keseluruhan, bila ia mengetahui Tuhannya, beriman kepada-Nya serta secara 

suka rela memilih al-haq dan menjauhi kebatilan.
77

 

Jalan Allah memiliki makna yang lebih luas.Jalan dakwah 

mengaruskan terbebasnya jihad dari motif-motif pribadi, keinginan hawa 

nafsu seseorang, jamaah atau pemerintah dan dari ambisi jabatan, kekuasaan, 

pengaruh, atauterbebasnya jihad dari motif-motif pribadi, keinginan hawa 

nafsu seseorang, jamaah atau pemerintah dan dari ambisi jabatan, kekuasaan, 

pengaruh, atau manfaat dunia lainnya merampas hak-hak orang tidak bersalah 

serta menguasai negara dan harta mereka.
78

 

                  
Artinya: dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi 

kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampaui batas. (Al-baqarah 190) 

 

Islam “membenarkan” melakukan jihad dalam bentuk mengangkat 

senjata, namun ada kriteria yang harus dipenuhi dan ada batasan-batasannya, 

selain itu berperang di jalan Allah pada dasarnya sinonim dengan berperang 
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untuk keadilan.Islam menganjurkan diplomasi sebagai salah satu jalan untuk 

menyelesaikan konflik daripada dengan agresi militer. Islam adalah agama 

yang cinta damai, agama anti-kekerasan. Kekerasan apabila dibalas dengan 

kekerasan hanya akan menimbulkan kekerasan baru. 

Jihad dalam Islam terbatasi dengan kata fii sabilillah ( di jalan Allah), 

dan batasan ini tidak akan pernah terpisah dari jihad. Karena itu bila ikatan ini 

dilepas, lalu kehormatan, kemuliaan, dan kemanusiaan manusia dipermainkan, 

maka ia bukan jihad fii sabilillah. 
79

 

“sesungguhnya Allah tidak menyukai yang melampaui batas…”. 

Menurut paham penulis, dalam penafsiran ayat tersebut, yang dikatakan 

melampau batas adalah membunuh wanita, anak kecil dan orang tua yang 

tidak berdaya. 

Sayyid Qutb juga tidak sependapat dengan kelompok yang 

mengatakan bahwa jihad hanyalah bersifat defenisif belaka, yang menganggap 

bahwa jihad, perang dan padang sudah tidak ada lagi dalam Islam, sekalipun 

ada hanya untuk membela diri apabila diperangi. 
80

 

Jihad sekarang hanya menggunakan lisan dan tulisan. Sehingga tak 

layak lagi kita memplajari bagaimana menggunakan mariam, tank dan alat-

alat perang lainnya. Untuk menanggapi pemahaman tersebut Sayyid Qutb 

memberikan sebuah renungan, "Bayangkan seandainya saja Abu Bakar, Umar 

dan Utsman (radiyallahu 'anhum), setelah mampu mengamankan Jazirah Arab 

dari serangan pasukan Romawi dan persia, mereka duduk berpangku tangan 
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dan tidak lagi melakukan penyebaran Islam, akankah Islam tersebar ke seluruh 

dunia?
81

 

Kewajiban jihad itu harus bergerak menyebar ke seluruh dunia, karena 

Islam itu memiliki karakteristik yang selalu bergerak ke depan untuk 

menyelamatkan manusia di dunia dari penghambaan terhadap selain Allah. 

Islam tidak terpetakan pada batas-batas geografis atau batas-batas rasial. Islam 

tidak mungkin meniggalkan sebagaian manusia yang hidup di belahan bumi 

bergelimang kejahatan, kerusakan dan kebodohan. Jihad dalam Islam adalah 

jihad untuk menegakkan manhaj, dan mendirikan sitem yang universal (sistem 

ilahi). 

Ayat bertema jihad yang turun di kota makah 

                      
Artinya:  dan Sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang 

yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka 

berjihad dan sabar; Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-

benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An- nahl 110 

            
Artinya: Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan 

berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan Jihad 

yang besar. Al-furqon 52 
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Artinya:  dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya 

itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-

benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta 

alam. Al-ankabut 6 

               
Artinya:  dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) 

Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-

jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta 

orang-orang yang berbuat baik. Al-ankabut 69 

 

 

Kata Jihad dan berbagai bentuknya terulang sebanyak empat puluh 

satu kali di dalam Al-Quran. Kala Jihad yang mengandung pengertian 

“berjuang di jalan Allah”. Ditemukan pada 33 ayat: 13 kali di dalam bentuk 

fi‟il madhi (فعل ماض/kata kerja bentuk lampau), lima kali di dalam bentuk fi‟il 

mudhdri‟ (فعل مضارع/kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang), tujuh 

kali di dalam bentuk fi‟il amr (  kata kerja perintah), empat kali di/فعل أمر

dalam bentuk mashdar, dan empat kali di dalam bentuk isim fa‟ il ( إسم 

 kata benda yang menunjukkan pelaku).82/فاعل
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Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang 

berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan 

rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. QS. Al-Baqarah 218 

 

Dalam ayat di atas, keimanan disebutkan pertama kali dengan isim 

mausul tersendiri yakni “ َااَِ يي” kemudian baru diiringi redaksi hijrah dan jihad 

dengan isim mausul berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa iman merupakan 

pondasi dasar seseorang untuk menempuh kepayahan dan kesulitan dalam 

melakukan hijrah dan jihad. Sebab, hijrah adalah berpindah dari tanah 

kelahirannya menuju tempat lain yang asing, sedang jihad fi sabilillah adalah 

mengerahkan segala daya upaya untuk mencapai tujuan yaitu menegakkan 

kalimah Allah. Dan keduanya mustahil terealisasi dengan tanpa adanya 

keimanan.
83

 

               
Artinya:  dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya 

itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-

benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta 

alam..QS. Al-„Ankabut: 6 

 
Kata jihad  dalam ayat ini disebutkan dua kali, yang pertama dengan 

bentuk madhi, kemudian disusul dengan bentuk mudhari‟, hal ini menjelaskan 

bahwa di saat seseorang telah melakukan jihad baik dengan cara melawan 

nafsu, godaan setan, maupun musuh (kafir) , maka secara otomtis ia juga 

tengah melakukannya untuk dirinya sendiri.  Artinya, manfaat jihad yang 
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dilakukannya tersebut akan kembali kepada mujāhid itu sendiri, bukan kepada 

Allah. Sebab sangat jelas bahwa Allah tidak butuh  akan usaha mahlukNya, 

dan Allah juga tidak akan memerintahkan ataupun melarang sesuatu kepada 

hamba-hambaNya kecuali hal tersebut berdampak bagi mereka. 

                 
Artinya: Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang 

munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka 

adalah Jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat 

kembali. QS. Al-Tahrim: 9 

 
Kata jihad dalam ayat ini menggunakan redaksi amr (perintah) dan 

ditujukan kepada Nabi Muhammad untuk berjihad melawan kaum kafir dan 

munafik, dengan jihad yang keras dan tegas tidak ada kasih sayang dan 

berlunak-lunak dengan mereka. Kendati ditujukan kepada Rasulullah, perintah 

ini juga berlaku untuk umatnya, sebab beliau adalah pemimpin serta panutan 

bagi mereka. 

Bila diamati lebih lanjut, sebagian ayat jihd desertai penenutan 

objeknya (maf‟ul bihi) dan sebagian lagi tidak. Ayat jihad yang disertai 

objekna antara lain surat at-tahrim 9. Objek dalam ayat tersebut adalah orang 

kafir dan munafik. Sedangkan ayat jihad yang tidak menyebutkan objekna 

antara lain surat al-baqoroh : 218 dan surat al-maidah : 35 

Suatu kaidah penafsiran menyatakan bahwa jika suatu kataa kerja 

transitif dalam suatu ayat tanpa disertai objeknya, maka objek tersebut bersifat 



67 
 

 
 

umum, mencakup segala sesuatu hal yang terjangkau oleh ayat tersebut. Jadi 

objek jihad tidak terbatas pada orang –orang kafir dan munafik saja. 

Disisi lain tampak bahwa sebagian ayat jihad menebutkan saran yang 

selalu digunakan untuk berjihad, misalnya pada surat an-Nisa‟ :95, al-Hujrat : 

15 dan sebagian yang lain tidak. Misalnya surat an-Nahl: 110, al-ankabut : 6 

dan at-tahrim: 9 ini mengisyaratkan bahwa sarana jihad adalah apa yang 

disebutkan dalam al-qur‟an, yakni harta benda dan nyawa. Pengertian harta 

benda mencakup segala hal ang dimiliki manusia ang tidak melekat pada 

jasadna. Sedangkan diri atau nyawa adalah sesuatu yang melekat pada dirinya, 

baik berupa tenada, pikiran, ilmu pengetahuan ataupun lainnya. Dengan 

demikian berjihad tidak selalu menggunakan pedang terhunus. Lisan dan pena 

pun termasuk di antara saran-sarana yang dapat digunakan untuk berjihad.
84

 

Bila dakwah dengan lisan dan pena tidak dihalangi, maka jihad itulah 

yang dijalankan. Jika menemui adanya pemaksaan agama maka yang mesti 

dilakukan pertama kali adalah menghilangkan tekanan dan rintangan tersebut 

dengan segala kekuatan yang ada. 

Dari sini, dapat dipahami bahwa Sayyid Qutb tidak semena-mena 

melapaskan kata 'Jihad fisik' dari lisannya. Konsep jihad selalu membawa 

kemaslahatan untuk masyarakat banyak, bukan sebagai konsep yang 

menakutkan pribadi manusia. Hal inilah yang tertanam dalam pemaham 

Sayyid Qutb terhadap jihad. Rasulullah Saw memerangi orang-orng kafir 
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dengan pedang dan panah. Dan beliau memerangi orang munafik dengan lisan 

dan argumentasi. 

B. Metodologi penafsiran aya-ayat jihad dalam Tafsir Fi} Z{ila>l al-Qur’an. 

Al-Qur‟an adalah sumber ajaran Islam. Banyak cara pendekatan 

apabila kita bermaksud menelusurinya satu demi satu ayat-ayat Al-Qur‟an . 

Untuk itu, agaknya akan lebih mudah dan efesien, pembahasan didalam 

makalah hanya mengambil empat metode tafsir saja yaitu tahliliy, ijmaliy, 

muqaran, dan maudhu‟i. Pentingnya metode tafsir tahlili, ijmali, muqaran dan 

maudhu‟i dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran adalah untuk membantu dan 

memudahkan bagi orang yang ingin mempelajari dan memahami ayat Al-

Quran dan mengingat empat metode tersebut telah menjadi pilihan 

banyak mufassir (ulama tafsir) dalam karyanya. Para ulama telah menulis dan 

mempersembahkan karya-karya mereka dibidang tafsir ini, dan menjelaskan 

metode-metode yang digunakan oleh masing-masing tokoh penafsir, metode-

metode yang dimaksud adalah metode tahliliy, ijmali, muqaran, dan 

maudhu‟i. 

Kata metode berasal dari bahasa yunani “methodos” yang berarti 

“cara atau jalan”. Dalam bahasa Inggris kata ini ditulis “method” dan bahasa 

Arab menerjemahkannya dengan “thariqat” dan “manaj”. Dan dalam 

pemakaian bahasa indonesia kata tersebut mengandung arti: “cara yang 

teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu 

https://www.blogger.com/null
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pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan”.85
 

Kata tafsir berasal dari bahasa Arab, yaitu fassaara, yufassiru, tafsiran 

yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. Selain itu, tafsir dapat 

pula berarti al idlah wa altabiyin, yaitu penjelasan dan keterangan.
86

 

Sedangkan metodologi tafsir adalah sebuah ilmu yang mengajarkan kepada 

orang yang mempelajarinya untuk menggunakan metode tersebut dalam 

memahami ayat-ayat al-Quran.
87

 

a. Ijmaliy (Global) 

Tafsir ijmali adalah penafsiran al-Qur‟an yang dialakukan dengan 

cara mengemukakan isi kandungan al-Qur‟an melalui pembahasan yang 

bersifat umum (global), tampa uraian apalagi pembahasan yang panjang 

dan luas, juga tidak dilakukan secara rinci. Dengan metode ini, mufasir 

berupaya menjelaskan makna-makna al-Qur‟an dengan uraian singkat dan 

yang mudah. Sehingga dipahami oleh semua orang, mulai dari orang yang 

berpengatahuan sekedarnya sampai orang berpengetahuan luas.
88

 

Dengan metode ini, mufassir berupaya pula menafsirkan kosa kata 

al-Qur‟an dengan kosa kata yang berada didalam al-Quran sendiri, 

sehingga para pembaca melihat uraian tafsirnya tidak jauh dari konteks al-

Qur‟an, tidak keluar dari muatan makna yang terkandung dalam al-Qur‟an. 

Secara garis besar metode tafsir inti tidak berbeda dengan metode medel 
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pendekatan analisis. Letak perbedaannya yang menonjol pada aspek 

wawasannya. Kalau metode analisis operasional penafsirannya tampak 

hingga mendetail, sedangkan metode global tidak. Uraian penjelasannya 

lebih ringkas, sederhana dan tidak berbelit-belit. Ciri-ciri yang nampak 

pada metode ijmali adalah mufassirya langsung menafsirkan al-Quran dari 

awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul.
89

 

Adapun sistematika dalam penulisan tafsir model ini mengikuti 

susunan ayat-ayat al-Qur‟an. Selain itu mufassir juga mengkaji dan 

menyajikan dan menyajikan sebab turunnya ayat melalui penelitian dengan 

menggunakan hadis-hadis yang terkait. Tafsir ijamali biasanya, 

menjelaskan makna ayat secara berurutan, ayat demi ayat dan surah demi 

surah sesuai dengan urutan mushaf usmani. 
90

 

b. Muqaran (Perbandingan/Komparasi) 

tafsir muqaran berarti suatu metode atau teknik menafsirkan al-

Quran dengan cara membandingkan pendapat seorang mufassir dengan 

mufassir lainnya mengenai tafsir sejulah ayat. Tafsir muqaran yaitu 

membandingkan suatu ayat dengan ayat lainnya, atau perbandingan antaua 

ayat dengan hadis. Yang diperbandingkan itu adalah ayat dengan ayat atau 

ayat dengan hadis. Nasharuddin baidah berpendapat bahwa tafsir muqaran 

adalah menafsirkan sekelompok ayat al-Quran atau suatu surat tertentu 

denan cara membandingkan antara ayat dengan ayat dengan ayat atau 

surah dengan hadist, atau antara pendapat ulama dengan ulama tafsir 
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dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objek yang 

membandingkan.
91

 

c. Maudlu‟iy (Tematik) 

Tafsir maudhu‟i yaitu menafsirkan al-Quran dengan langkah-

langkah tertentu yang dimulai dengan menentukan topik sampai 

memberikan kesimpulan atau jawaban akhir bagi permasalahan yang 

dibahas.
92

 Arti dari kata maudhu‟i adalah topik atau materi suatu 

pembicaraan atau pembahasan secara tematik. Jadi tafsir al-Maudhu‟i 

adalah tafsir yang membahas masalah-masalah al-Quran yang memiliki 

kesatuuann makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya 

yang bisa juga disebut dengan metode tauhidi (kesatuan) untuk kemudian 

melakukan penalaran (analisis) terhadap isi kandungannya serta 

menghubung-hubungkannya antara satu dengan yang lain.
93

 

Langkah-langkah metode tafsir maudhu‟i adalah sebagai berikut: 

1.      Meenetapkan maslah yang akan dibahas (topik) 

2.      Menghimpun ayat yang berkaitan dengan mmasalah tersebut. 

3.      Mengurutkan tertib, sebab turunnya ayat berdasarkan masa 

turunnya. 

4.      Mempelajari penafsiran al-Qur‟an yang telah dihimpun. 
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5.      Kemudian mufassir mengarahkan pembahasan kepada metode 

tafsir ijmali dalam memaparkan berbagai pemikiran. 

6.     Membahas unsur-unsur dan makna-makna serta 

mengkaitkannya sedemikian rupa berdasarkan metode ilmiah 

yang sistematis. 

7.      Memaparkan kesimpulan tentang hakikat jawaban al-Qur‟an 

terhadap topik permasalahan yang dibahas. 

d. Tahliliy (Analisis) 

Kata tahlili berasal dari bahasa arab halalla-yuhalillu-tahlilan yang 

berarti mengurai atau menganalisa.
94

 Tafsir rahlili ialah menafsirkan al-

Qur‟an berbasarkan susunan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf. 

Seorang mufassir, dengan menggunakan metode ini menganalisis setiap 

kosa kata atu lafal dari aspek bahasa dan makna. Analisis dari aspek 

bahasa meliputi keindahan susunan kalimat ijasz, badi‟, ma‟ani, bayan, 

haqiqat, majaz, kinayah, isti‟arah. Dan dari aspek makna meliputi sasaran 

yang dituju oleh ayat, hukum, aqidah, moral, perintah, larangan, relevansi 

ayat sebelum dan sesudahnya, hikmah dan lain sebagainya.
95

 Selanjutnya 

metode Tahlily merupakan metode tafsir al-Qur‟an yang dalam 

menafsirkan ayat-ayat al-Quran dilakukan dengan cara urut dan tertib ayat 

dan surah sesuai dengan urutan yang terdapat dalam mushaf, yakni dimulai 

dari surat al-Fatihah, al-Baqarah, Al Imran dan seterusnya hingga surat 
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an-Nas.
96

 Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa metode tafsir 

tahlily merupakan penafsiran ayat al-Qur‟an dengan cara berurutan sesuai 

urutan surah yang ada pada al-Qur‟an, dengan cara menganalisis dari 

semua aspek, baik dari segi kosa kata, lafal dari aspek bahasa, serta makna. 

Berbagai aspek yang dianggap perlu oleh seorang mufasir tahlily di 

uraikan, yang tahapan kerjanya yaitu dimulai dari:
97

 

1. Bermula dari kosakata yang terdapat pada setiap ayat yang akan 

ditafsirkan sebagaimana urutan dalam al-Qur‟an, mulai dari surah 

al-Fatihah hingga surah an-Nass. 

2. Menjelaskan asbab an-Nuzul  ayat ini dengan menggunakan 

keterangan yang diberikan oleh hadist (bir Riwayah).
98

 

3. Menjelaskan munasabah atau hubungan ayat yang ditafsirkan 

dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya.
99

 

4. Menjelaskan makna yang terkandung pada setiap potongan ayat 

dengan menggunakan keterangan yang ada pada ayat lain, atau 

dengan menggunakan hadis Rasulullah Saw atau dengan 

mengguanakan penalaran rasional atau berbagai disiplin ilmu 

sebagai sebuah pendekatan.
100
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5. Menarik kesimpulan dari ayat tersebut yang berkenaan dengan 

hukum mengenai suatu masalah, atau lainnya sesuai dengan 

kandungan ayat tersebut.
101

 

Berdasarkan pemetaan tersebut, tafsir fi> Z}ila>l al-Qur’a>n masuk dalam 

kategori tafsir yang menggunakan metode tahlili, karena Sayyid Qut}b 

menafsirkan ayat al-Qur’a>n sesuai dengan urutan mushaf uthmani yang 

dimulai dengan al-Fatihah sampai surat an-Nass.  

Sayyid Qut}b dalam karya tafsir fi> Z}ila>l al-Qur’a>n bahwa Al-Qur‟an juga 

menggunakan riwayat hadits dalam tafirnya.
102

  Dalam Tafsirnya, tidak pernah 

luput dari pembahasan isi dan  keserasian penutup surah dengan uraian 

awal/mukadimah surah sesudahnya; dan keserasian tema surah dengan nama 

surat. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pandangan Sayyid Qut}b dalam tafsirnya konsep jihad selalu membawa 

kemaslahatan untuk masyarakat banyak.Hal inilah yang tertanam dalam pemahaman 

Sayyid Qut}b terhadap jihad. Rasulullah SAW memerangi orang-orang kafir dengan 

pedang dan panah tapi juga menggunakan lisan dan argumentasi. Bila dakwah dengan 

lisan dan pena tidak dihalangi, maka jihad itulah yang dijalankan. Jika menemui 

adanya pemaksaan agama maka yang mesti dilakukan pertama kali adalah 

menghilangkan tekanan dan rintangan tersebut dengan segala kekuatan yang ada. 

Karya tafsi>r fi > z{ila>l al-Qur‟an dilihat dari segi metodologisnya, ditemukan 

bahwa karya ini menggunakan metode tahliliy, yakni metode tafsir yang bermaksud 

menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari seluruh aspeknya secara urutan 

mushaf uthmani yang dimulai dengan al-Fatihah sampai surat an-Nass, diuraikan 

korelasi ayat, serta menjelaskan hubungan maksud ayat, turunnya ayat hadits dan 

sahabat atau para tabi’in, yang disertai dengan pemikiran rasional. 

 

 

 

 

B. Saran 
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Kebanyakan dari kita hanya menafsiri ayat yang sesuai dengan hati kita, 

padahal itu melanggar metodologi yang sudah ada. Maka dari itu mari kita 

berpandangan lebih luas. Mempelajari metodologi-metodologi tafsir secara utuh. 

Kita sebagai generasi muda muslim tidak hanya menafsiri ayat hanya melalui 

teksnya saja juga konteks dan lain sebagainya. Jihad tidak hanya tentang 

mengangkat senjata. Jihad juga berarti bersungguh-sungguh, bekerja keras dan 

berjuang dengan mengharapkan rid}o Allah SWT. 
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