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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara etimologis jihad berasal dari kata Juhd( ُ  yang berarti (جْ

kekuatan atau kemampuan.Jika lafal jihad itu dirangkai dengan lafal fii 

sabīlillah, berarti berjuang, berjihad, dan berperang di jalan Allah, jadi 

makna jihad adalah perjuangan.
1
 Al-Raghib Al-Ashbahany berkata, Jihad 

adalah bersungguh-sungguh dan mengerahkan seluruh kemampuan dalam 

melawan musuh dengan tangan, lisan, atau apa saja yang ia mampu. Jihad 

itu ada tiga perkara: berjihad melawan musuh yang tampak, syaithan, dan 

diri sendiri.
2
 Ketiganya tercakup dalam firman Allah Ta‟ala yaitu: 


 

 “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-

benarnya.“(Al-Ḥaj: 78) 

Jihad dalam tradisi orang sufi sering dikenal dengan istilah Mujāhadah 

(olah jiwa) yaitu suatu usaha untuk mendekatkan diri kepada yang Maha 

Kuasa dengan menekan sekuat mungkin keinginan-keinginan pada perkara 

yang bersifat keduniaan. Adapun jihad bagi para ahli agama adalah 

                                                           
1
Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia  (Yogyakarta: al-Munawwir, 1984), 234. 

2
Ibid, 54 
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pencurahan segala kemampuan akal dan pikirannya untuk menciptakan 

produk-produk hukum baru yang belum ditemukan hukumnya dalam al-

Qur‟an maupun hadits, dan orang menyebutnya dengan istilah 

Ijtihād.
3
Jadi jihad tidak selalu identik dengan kekerasan atau fisik, namun 

juga mencakup perjuangan intelektual, emosional dan spiritual. 

Jihad ada dua macam yakni jihad ākbar dan jihad āṣghar. Jihad 

ākbaradalah jihad untuk memerangi hawa nafsu diri sendiri, seperti yang 

pernah Nabi sabdakansaat beliau dan para sahabat selesai melakukan 

perang Badar. “kita baru kembali dari jihad kecil dan menuju jihad besar, 

yaitu jihad melawan diri sendiri.” Sedangkan jihad āṣghar adalah jihad 

dengan fisik atau melakukan perang, seperti apa yang telah dilakukan oleh 

sahabat masa lalu. Namun, perlu diketahui bahwa jihad fisik hanya 

berlaku dalam kondisi diserang, tidak berlaku bila dalam kondisi 

normal.Akhir-akhir ini, arti jihad mengalami penyempitan makna yaitu 

hanya berarti perang saja.
4
 

Konsep Jihad dalam pertumbuhannya mempunyai banyak makna dan 

cakupan mulai dari berjuang melawan hawa nafsu sampai mengangkat 

senjata ke medan peperangan. Namun, ada substansi Jihad yang bisa 

dibenarkan oleh hampir semua ulama, yaitu memahami Jihad sebagai 

                                                           
3
Zulfi Mubarak, Sosiologi Agama Tafsir Sosial Fenomena Multi-Religius Kontemporer , 

(Malang: UIN Malang Press, 2006), 162. 
4
Ibid, 161-162. 
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suatuseruan kepada agama yang hak.Jika kata Jihad dikaitkan dengan fī 

sabīlillah (di jalan Allah), maka Jihad fi sabilillah berarti berjuang di jalan 

Allah.Jadi Jihad dalam arti di atas adalah perjuangan, dan perjuangan 

tersebut bisa dilakukan dengan tangan atau lisan untuk mempertahankan 

agama Allah.Karena cakupan arti Jihad yang luas, maka Jihad juga kerap 

diartikan sebagai perjuangan untuk memerangi ketertinggalan dan 

kebodohan.Guru yang mengajar dengan benar-benar guna membawa 

murid berhasil mengatasi ketertinggalan dan kebodohan, termasuk di 

dalam makna Jihad. 

Jihad dalam pendidikan dan pengajaran yang dimaksud di sini adalah 

proses perjuangan menegakkan kalimat Allah Swt dengan menggunakan 

sarana pendidikan dan segala perlengkapannya.Jihad di bidang pendidikan 

yang bertujuan untuk mendidik generasi muda yang berwawasan luas dan 

beriman kepada Allah SWT tidak kalah pentingnya dari Jihad dengan 

rudal dan senapan, atau Jihad fisik. 

Senada dengan itu Hamka juga mengartikan salah satu jihad yaitu 

melawan hawa nafsu, ia mengingatkan agar manusia berhati-hati kadang 

manusia merasa percaya akan kemampuannya sendiri, padahal dirinya 

telah mengikuti setan dan hawa nafsu. Apa yang diikutinya bukan perintah 

Tuhan melainkan hawa nafsunya.
5
 

                                                           
5
Hamka.Tasawuf Modern (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), 122. 
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Hamka juga menggaris bawahi dan mengemukakan bahwa pada 

pokoknya perang itu tidak disukai.Memang pada umumnya apabila 

mempersoalkan perang orang tidak suka.Perang adalah merubah 

kebiasaan hidup yang tentram, berperang adalah membunuh atau 

dibunuh.Sedangkan orang ingin kalau dapat biarlah mati yang sewajarnya 

saja. Berperang meminta perbelanjaan besar, sedang manusia ia adalah 

bakhil dan terlalu pelit.
6
 

Hamka juga menitikberatkan jihad dalam menuntut ilmu ataupun 

mengembangkan pendidikan, bukti kontribusi nyata Hamka dalam dunia 

pendidikan, gagasan-gagasan pendidikannya saat itu diterapkan di Masjid 

Agung Al-Azhar.Buya menjadikan masjid tersebut sebagai pusat dakwah 

dan pendidikan, mulai dari kuliah subuh, kajian tasawuf malam selasa, 

pengajian ibu-ibu, dan membangun sarana pendidikan berupa sekolah 

diniyah untuk keluarga tidak mampu.Tempatnya di bawah tangga masjid 

sebelah utara. 

Hamka memperluas makna jihad kepada segala usaha untuk 

meletakkan kalimah Allah yang tempatnya dalam segala bidang 

kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan lain 

sebagainya.Dengan adanya pendapat Hamka mengenai jihad ini dapat 

diketahui bahwa makna jihad yang sebenarnya tidak hanya sekedar berarti 

                                                           
6
Ibnu Qayyim, Zaad al-Ma’ad, (Beirut, al-Risalah Publiser,1998),cet 3, jilid 3, hal 8. 
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perang fisik, melainkan lebih dari itu bahkan lebih terkhusus jihad dalam 

bidang pendidikan. 

Hamka mengatakan bahwa pada masa ini, banyak sekolah 

mengajarkan agama, tetapi tidak mendidikan agama.Maka keluar pulalah 

anak-anak muda yang bahasa arabnya seperti air mengalir tetapi budi 

pekertinya rendah.Sama sajalah harga sekolah-sekolah semacam ini 

dengan sekolah yang tidak mengajarkan agama.
7
 Uraian hamka tersebut 

menjadi dasar pentingnya jihad dalam bidang pendidikan dikarenakan 

proses pendidikan yang tidak berjalan sesuai kenyataan.  

Dengan permasalahan-permasalahan di atas, maka perlu adanya kajian 

khusus tentang ayat-ayat jihad  dalam bidang pendidikan, sehingga dapat 

diketahui bahwa jihad tidak selalu dimaknai perang bahkan lebih dari itu 

yaitu perjuangan dalam hal pendidikan. Oleh karena itu, penulis 

mengambil judul “Konsep Al-Qur’an Mengenai Jihad dalam Bidang 

Pendidikan Islam (Analisis Tafsir Al-Azhar karya Hamka)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana makna jihad dalam bidang pendidikan Islam menurut 

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar? 

                                                           
7
 Hamka, Falsafah Hidup (Jakarta: Republika,2015), 205-206 
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2. Bagaimana konteks ayat-ayat jihad dalam bidang pendidikan Islam 

menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan: 

1. Makna jihad dalam bidang pendidikan Islam menurut Hamka dalam 

Tafsir Al-Azhar 

2. Konteks ayat-ayat jihad dalam bidang pendidikan Islam menurut 

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini, akan ditemukan konsep Al- Qur‟an mengenai 

jihad dalam bidang pendidikan Islam menurut Hamka dalam Tafsir Al-

Azhar. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan diketahuinya hal-hal yang dirumuskan dalam penelitian tersebut, 

maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

a. Pendidik 

Memudahkan pendidik dalam menggali konsep jihad dalam Islam, 

sehingga dapat digunakan untuk mengajar dan membimbing peserta 

didik sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur‟an. 

b. Peserta Didik 
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Memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang konsep Al-

Qur‟an mengenai jihad dalam bidang pendidikan Islam. 

c. Lembaga pendidikan 

Memberikan bahan referensi dan menjadikan masukan dan tolak ukur 

serta khazanah keilmuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan dalam lembaga tersebut. 

E. Telaah Pustaka Terdahulu  

Berdasarkan hasil pelacakan penelitian di STAIN Ponorogo dan 

akademi lainnya, terdapat beberapa mahasiswa yang menulis pembahasan 

tentang kajian jihad. Adapun judul- judul skripsi tersebut diantaranya 

adalah: 

Karya Prabowo Adi Widayat STAIN Jurai Siwo Metro “Argumentasi 

Makna Jihad dalam Al-Qur‟an Ditinjau dari Perspektif Masyarakat 

Kosmopolitan”. Berdasarkan hasil kajian/library research dapat diperoleh 

sebuah kesimpulan sebagai berikut: 

Jihad merupakan ajaran anīf yang dimiliki umat Islam, 

keberadaannya menjadi sebuah doktrin atau ajaran sendiri ditengah-tengah 

masyarakat luas, tema jihad telah mengalami penetrasi disegala bidang 

termasuk kajian keagamaan pun memposisikan jihad sebagai wujud usaha 

meningkat kualitas beragama berupa implementasi pemikiran keagaamaan 

dalam konteks keilmuan, peradaban, dan kebudayaan.Dewasa ini terma 
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jihad mengalami distorrsi pemaknaan secara aplikatif, hal ini menjadi 

sebuah bencana pemikiran keagamaan dikalangan umat Islam.Kejumudan 

pemikiran dan absolutisme terhadap sebuah gagasan dari kelompok 

tertentu mengakibatkan dispalitas makna jihad tersebut sehingga 

mengakibatkan tindakan radikalisme berbasis ajaran jihad.  Masyarakat 

kosmopolitan sebagai masyarakat yang moderat, egaliter, dan berbudaya, 

mampu menjadi sebuah wacana produktif untuk mengkonsep makna jihad 

yang proporsional, akomodatif, dan komunikatif dalam segala bidang serta 

berkontribusi positif untuk memajukan peradaban umat yang majemuk, 

karena dalam masyarakat kosmopolitan masing-masing anggota 

komunitas memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyikapi perbedaan 

kontekstual untuk mencukupi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dari telaah pustaka di atas, maka dapat diketahui posisi penelitian 

yang penulis lakukan yaitu terdapat perbedaan pada kajian yang kami 

fokuskan.Kajian penulis terfokuskan pada pembahasan konsep al-Qur‟an 

mengenai jihad dalam bidang pendidikan Islam kajian Tafsir Al-Azhar 

sedangkan pada kajian pustaka ini lebih fokus kepada konsep jihad 

menurut pandangan masyarakat kosmopolitan. 

Karya Ridhol Hudaa tahun 2014 dengan judul “Konsep Jihad Menurut 

M.Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah dan kaitannya dengan Materi 

Pendidikan Agama Islam” STAIN Ponorogo. Penelitian ini dapat 

disimpulkan: 
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Konsep jihad M.Quraish Shihab termasuk ke dalam tipologi jihad 

yang moderat. Dengan jihad yang diartikan sebagai usaha total karena 

Allah SWT dengan profesi dan kemampuan masing-masing individu 

untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak berhenti sebelum tujuan itu 

berhasil. 

Konsep jihad dalam Tafsir Al-Mishbā  ada kaitan dengan materi 

pendidikan agama Islam karena sesuai dengan tujuan pendidikan agama 

Islam, yaitu menumbuhkembangkan akidah melalui pengetahuan peserta 

didik tentang agama Islam, mewujudkan manusia Indonesia yang taat 

beragama, berakhlaq mulia, rajin beribadah, bertoleransi (tasamuh) 

menjaga keharmonisan personal dan social. Dan mencakup materi fikih 

tingkat Madrasah Aliyah XII semester ganjil dalam kompetensi dasar 

(KD) 3.2 yaitu “Memahami konsep jihad dalam Islam berdasarkan 

kurikulum 2013”. 

Dari telaah pustaka di atas, maka dapat diketahui posisi penelitian 

yang penulis lakukan yaitu terdapat perbedaan pada kajian yang kami 

fokuskan.Kajian penulis terfokuskan pada pembahasan konsep al-Qur‟an 

mengenai jihad dalam bidang pendidikan Islam kajian Tafsir Al-Azhar 

karya Hamka.Sedangkan pada kajian pustaka tersebut terfokuskan pada 

konsep jihad menurut M.Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah dan 

dikaitkan dengan materi pendidikan agama Islam. 
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Karya Muhammad Iqbal Maulana tahun 2015  dengan judul “Konsep 

Jihad dalam Al-Qur‟an (Kajian Analisis Semantik Toshihiko Izutsu) UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu :  

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kata jihad meiliki 

makana dengan bersungguh-sungguh.Secara relasional makan jihad 

berubah dengan kata sabīlillah maka bermakna perjuangan, ketika 

bersanding dengan kata tushrīk maka memiliki arti memaksa, ketika 

bersanding dengan kata kuffār memiliki makna perang. Ketika bersanding 

dengan amwāl dan ānfūs maka bermakna beramal shalih, dan ketika 

bersanding dengan kata al-Qur’an maka ia bermakna dakwah. Kosakata 

jihad baru mengalami perubahan drastis pada sistem yang terbentuk pasca 

Qur‟anik, maka actual dasarnya yang berarti sunguh- sungguh pada sistem 

fiqih berkembang maknanya menjadi perang (qitāl) dan bersungguuh-

sungguh dalam mengolah intelektual (ijtihād).Berbeda saat dalam tasawuf 

term jihad menjadi tersimpulkan dalam sistem konseptual bersungguh-

sungguh di dalam mengolah jiwa (mujāhadah).Tujuan berjihad karena 

keinginan mendapatkan ridho Allah dan setiap orang yang dijanjikan oleh 

Allah mendapatkan kebaikan dan keberuntungan. 

Dari telaah pustaka di atas, maka dapat diketahui posisi penelitian 

yang penulis lakukan yaitu terdapat perbedaan pada kajian yang kami 

fokuskan.Kajian penulis terfokuskan pada pembahasan konsep al-Qur‟an 

mengenai jihad dalam bidang pendidikan Islam kajian Tafsir Al-Azhar 
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karya Hamka.Sedangkan pada kajian pustaka tersebut terfokuskan pada 

konsep jihad dalam al-Quran analisis semantik pemikiran tokoh Toshihiko 

Izutsu. 

F. Metode Penelitian 

a. Pendekatan  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Qualitative 

Research) yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu 

maupun kelompok.
8
Penulis mencoba mengkaji tentang konsep jihad 

dalam Al-Qur‟an dan relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam. 

Dari sudut jenisnya, penelitian ini tergolong jenis penelitian 

Kepustakaan (Library Research) adalah telaah yang dilaksanakan 

untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada 

penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang 

relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data atu informasi dari berbagai sumber pustaka yang 

baru. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itudiperlakukan sebagai 

sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai 

                                                           
8
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung:Remaja 

Rosdakarya, 2013), 60. 
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bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah 

ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan.
9
 

Dengan bersandar pada penelitian kepustakaan, penulis 

mengumpulkan data berupa ayat-ayat jihad dari Tafsir Al-

Azhar.Setelah data tersebut diperoleh kemudian dijabarkan konteks 

ayat- ayat tersebut dengan jihad dalam bidang pendidikan Islam masa 

sekarang menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Primer 

Sumber primer yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan 

karya peneliti (penemu teori) atau teoritisi yang orisinil.
10

 Dalam 

hal ini sumber data primer yang digunakan yaitu Tafsir Al-Azhar 

karya Hamka  

2) Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan 

dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan 

pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang 

dideskripsikan atau bukan penemu teori.Sumber ini berisi tentang 

                                                           
9
 Tim Penyusun Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, Buku Pedoman Penulisan 

Skripsi(Ponorogo:STAIN Po Press,2016), 55. 
10

 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan (Jakarta:PT 

Raja Grafindo Persada,1999), 83. 
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hasil sintesis bahan-bahan sumber utama, baik secara empiris 

maupun teoritis.
11

 

Adapun yang menjadi sumber data sekunder yang menjadi 

pendukung adalah referensi-referensi yang berkaitan dengan jihad 

dan materi pendidikan agama islam sebagai berikut: 

a) Al-Banna, Hasan. Risalah-Risalah Hasan Al-Banna Baiat, 

Jihad, dan Dakwah, trjm. Abdullah Salim dan Asyhari 

Marzuqi. Yogyakarta: Nurma Media Idea,2004.  

b) Sunusi, Dzulqarnain M. Antara Jihad dan Terorisme 

(Pandangan Syar’I terhadap Terorisme, Kaidah-Kaidah 

Seputar Jihad, Hukum Bom Bunuh Diri, dan Studi Ilmiah 

terhadap Buku Aku Melawan Teroris). Makassar: Pustaka As-

Sunnah, 2010. 

c) Chirzin, Muhammad. Jihad Menurut Sayyid Qutub dalam 

Tafsir Zhilal. Solo: ERA INTERMEDIA.2001 

d) Yulianti, Eko. Al-Hijrah fii-Qur’anil Kariim.Trjm. Jakarta: 

GEMA INSANI. 2006 

e) Mubarak,Zulfi. Sosiologi Agama Tafsir Sosial Fenomena 

Multi-Religius Kontemporer. Malang: UIN Malang Press. 2006 

                                                           
11

Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan (Jakarta:PT 

Raja Grafindo Persada,1999), 84. 
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f) Abdul Ghafur, Waryono. Tafsir Sosial Mendialogkan Teks 

dengan Konteks. Yogyakarta: elSAQ Press. 2005. 

g) Hamka.Falsafah Hidup.Jakarta: Republika, 2015.  

h) Hamka. Tasawuf Modern. Jakarta: Pustaka Panjimas. 2003 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan konsep jihad 

dalam Al-Qur‟an dan relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam 

maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini 

adalah teknik pengumpulan data literer yaitu penggalian bahan-bahan 

pustaka yang koheren dengan obyek pembahasan yang dimaksud.
12

 

Dengan teknik ini, data penelitian dikumpulkan melalui 

pencarian dalam Al-Qur‟an tentang ayat-ayat jihad.Kemudian setelah 

data diperoleh data-data tersebut dijabarkan konteks ayat- ayat tersebut 

dengan jihad dalam bidang pendidikan masa sekarang menurut Hamka 

dalam Tafsir Al-Azhar. 

d. Teknik Analisis Data 

Data yang dikumpulkan agar dapat diperoleh kesimpulan maka 

dalam mengolah data-data tersebut penulis menggunakan metode 

content analisis, yaitu telaah sistemik untuk menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan 

                                                           
12

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

1990), 24. 
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keabsahannya terjamin dengan baik dokumen perundangan dan 

kebijakan maupun hasil-hasil penelitian.Analisis juga dapat dilakukan 

terhadap buku-buku teks, baik bersifat teoritis maupun 

empiris.
13

Adapun langkah-langkahnya secara umum, yakni reduksi 

data, display data, mengambil kesimpulan. 

1) Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari 

tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan memudahkan penulis melakukan 

pengumpulan selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
14

 

Dalam hal ini peneliti menjelaskan sumber data primer Tafsir Al-

Azhartentang jihad dalam bidang pendidikanIslam dan juga 

sumber sekunder yang berkaitan dengan pembahasan jihad dalam 

bidang pendidikan Islam. 

2) Display data, yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat, 

bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya.
15

 Dalam hal ini 

peneliti menjabarkan konteks ayat- ayat  jihad dalam bidang 

                                                           
13

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan(Bandung: PT REMAJA 

ROSDAKARYA, 2013), 81. 
14

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung:Alfabeta,2006), 338. 
15

Ibid, 341. 
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pendidikan Islam masa sekarang menurut Hamka dalam Tafsir Al-

Azhar. 

3) Mengambil kesimpulan, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi 

dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil deskripsi yang 

sebelumnya masih kurang jelas kemudian diteliti menjadi lebih 

jelas dan diambil kesimpulan.
16

 Dalam hal ini peneliti 

menganalisis kembali konteks ayat mengenai jihad dalam bidang 

pendidikan dengan teori- teori jihad menurut para ahli. Kemudian 

konsep Al-Qur‟an mengenai jihad dalam bidang pendidikan Islam 

menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhardiambil sehingga diperoleh 

kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan masalah yang ada. 

Selain itu dalam melakukan analisis lanjutan tersebut, 

digunakan proses berfikir deduktif dalam penarikan kesimpulan.
17

 

Yaitu proses berfikir yang berangkatdari yang umum ditarik tolak 

dari pengetahuan itu hendak menilai suatu kajian yang khusus 

berfikir deduktif dalam penelitian ini adalah seperti pembahasan 

jihad, jihad dalam bidang pendidikan, dan konteks ayat Al-Qur‟an 

mengenai jihad dalam bidang pendidikan Islam masa sekarang 

menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar.  
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini ada lima batang tubuh, yaitu 5 bab yang saling 

berkaitan antara bab dengan bab lainnya. Adapun isinya sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan gambaran global 

tentang penulisan skripsi ini, diawali dengan latar belakang masalah yang 

berisi pemaparan penulis tentang persoalan kekinian dan kegelisahan 

akademik penulis yang mendesak untuk dicarikan solusinya dari 

prespektif tafsir dan pendidikan. Dilanjutkan pemaparan tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II adalah bab yang memaparkan landasan teori yang berusaha 

menjernihkan dan menunjukkan bagaimana konsep-konsep penting dalam 

topik kajian yang dimaknai. Berupa pemaparan data tentang konsep jihad 

dalam Islam meliputi definisi jihad, dasar-dasar jihad, macam-macam 

jihad, dan pendidikan Islam. 

Bab III adalah bab yang membahas konsep jihad dalam bidang 

pendidikan Islam menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Diawali dengan 

pemaparan biografi Hamka dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai 

makna jihad dalam bidang pendidikan Islam menurut Hamka dalam Tafsir 

Al-Azhar. 
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Bab IV adalah bab yang membahas analisis konteks ayat-ayat Al-

Qur‟an mengenai jihad dalam bidang pendidikan Islam masa sekarang 

meurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar.  

Bab V adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran seluruh 

skripsi ini.  
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BAB II 

JIHAD 

 

A. Pengertian Jihad 

Dalam kamus Arab  jihad berasal dari kata Juhd ( ُ  yang berarti (جْ

kekuatan atau kemampuan. Jika lafal jihad itu dirangkai dengan lafal fī 

sabīlillah, berarti berjuang, berjihad, dan berperang di jalan Allah, jadi 

makna jihad adalah perjuangan.
18

Jihad  juga dapat dimaknai kepayahan, 

kesulitan, atau mencurahkan segala daya  dan upaya, yaitu mencurahkan 

segala upaya dan kemampuan untuk meraih suatu perkara yang berat lagi 

sulit.
19

 

Adapun secara terminologi Al-Qurthuby mengartikan jihad yaitu 

semua perbuatan yang menunjukkan kepada usaha mengerjakan sesuatu 

yang diperintahkan Allah dan meninggalkan dan untuk mentaati Allah 

serta menolak atas segala godaan sekaligus ajakannya untuk berbuat zalim 

dan kufur. 

Al-Raghib Al-Ashbahany berkata, Jihad adalah bersungguh-

sungguh dan mengerahkan seluruh kemampuan dalam melawan musuh 

dengan tangan, lisan, atau apa saja yang ia mampu. Jihad itu ada tiga 
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perkara: berjihad melawan musuh yang tampak, syaithan, dan diri 

sendiri.
20

 Ketiganya tercakup dalam firman Allah Ta‟ala yaitu: 

    

  

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-

benarnya.“(Al-Ḥaj: 78) 

 

M. Quraish Shihab membahas Jihad sebagai salah satu dari 

berbagai persoalan umat.Kesimpulannya, Jihad itu beraneka 

ragam.Memberantas kebodohan, kemiskinan, dan penyakit adalah Jihad 

yang tidak kurang pentingnya dari pada mengangkat senjata.Ilmuan 

berjihad dengan memanfaatkan ilmunya, karyawan bekerja dengan baik, 

guru dengan pendidikan yang sempurna, pemimpin dengan keadilannya, 

penguasa dengan kejujuranya, dan seterusnya.
21

 

Kata jihad merupakan salah satu dari sekian kata dalam bahasa 

Arab yang sering disalah artikan dan dipahami.Kata ini terbentuk dari tiga 

kata dasar, yaitu ja-ha-da yang berarti bersungguh-sungguh atau usaha 

keras.Dari tiga kata ini, kita mengenal tiga kata jadian yang maknanya 

sering dipisahkan seolah tidak memiliki kaitan. Jihad sering dipahami 

(secara salah) sebagai sungguh-sungguh dengan otot, sehingga sering 

diartikan dengan perang fisik, mujahadah dengan sungguh-sungguh 

dengan hati, sehingga sering dipakai oleh para sufi dan ijtihad diartikan 
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dengan sungguh-sungguh dengan pikiran. Orang yang melakukan jihad 

disebut mujāhid dan orang yang melakukan perilaku mujāhadah sering 

disebut sūfiatau salik (sang penempuh jalan) serta orang yang melakukan 

ijtihād disebut mujtahid.
22

 

Dalam al-Qur‟an, kata ja-ha-da dan derivasinya disebut sebanyak 

41 kali.Dari penyebutan sebanyak itu, pengungkapan jihad sebagai perang 

melawan orang kafir QS. At-Tahrim (66):9, al-Furqan (25):52 lebih sedikit 

dibandingkan dengan jihad dalam pengertian memiliki relasi dengan tiga 

kata jadiannya. Seperti disebutkan jihad pada hakikatnya semula adalah 

memerangi diri sendiri seperti yang terdapat dalam QS.al-Ankabut (29):6. 

Mengapa al-Qur‟an menegaskan demikian, karena tidak sedikit diantara 

kita yang kalah dan tidak berhasil dalam membendung nafsu ke-dirian 

kita.Jihad karenanya menjadi sebuah kewajiban. Kewajiban jihad itu 

meliputi pembelaan terhadap kebebasan beragama (QS.al-Hajj (22):39-

41), membela diri (QS.al-Baqarah(2):190) dan membela orang-orang yang 

tertindas yang membutuhkan pertolongan (QS.an-Nisa‟(4):75).  

Jihad menjadi tolok ukur untuk menguji tinggi-rendahnya 

keimanan dan komitmen seseorang (QS.Muhammad (47):31), Ali Imran 

(3):142). Dengan jihad dapat dibedakan, mana diantara yang benar-benar 

sabar dan beriman dan mana yang tidak. 

Al-Qur‟an berkali-kali menegaskan bahwa jihad dapat dilakukan 

dengan berbagai cara. Namun intinya dapat dengan jiwa dan harta (QS.Ali 
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Imran(3):142, al-Anfal (8):72,al-Taubah (9):88 dan lainnya). Karena 

kedudukannya yang penting itu, al-Qur‟an juga menjelaskan keberadaan 

jihad sejajar dengan iman kepada Allah dan sebagian ulama menjadikan 

jihad sebagai salah satu rukun iman.
23

 

Dari penjelasan di atas, telah jelas bahwa jihad tidak identik 

dengan perang dan karenanya pula jihad tidak berarti penghalalan terhadap 

segala bentuk kekerasan. 

Senada dengan itu Hamka juga mengartikan salah satu jihad yaitu 

melawan hawa nafsu, ia mengingatkan agar manusia berhati-hati kadang 

manusia merasa percaya akan kemampuannya sendiri, padahal dirinya 

telah mengikuti setan dan hawa nafsu. Apa yang diikutinya bukan perintah 

Tuhan melainkan hawa nafsunya.
24

Hamka juga menitikberatkan jihad 

dalam menuntut ilmu atau mengembangkan pendidikan. 

Dari ayat Al-Qur‟an dan pemikiran para tokoh di atas dapat 

disimpulkan bahwa hukum jihad merupakan kewajiban bagi setiap umat 

Islam. Jihad dapat diartikan bahwa seseorang muslim memerangi hawa 

nafsunya sendiri yang lebih membahayakan daripada orang-orang kafir 

guna meninggikan kalimat Allah. 

B. Dasar-Dasar Jihad 

Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang 

disyariatkannya jihad fi sabilillah.Al-Qur‟an dan As-Sunnah penuh dengan 

nash-nash yang menunjukkan syariat, anjuran, dan keutamaan jihad. 
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1. Dalil Al-Qur‟an  

Kata jihad, dalam bentuk fi’il maupun isim, disebutkan 41 kali 

dalam Al-Qur‟an, tersebar dalam 19 surat. Ayat-ayat jihad dalam konteks 

perjuangan ditemukan sebanyak 28 ayat, terletak dalam surat-surat sebagai 

berikut: Al-Baqarah ayat 218, Ali Imran ayat 142, Al-nisa ayat 95, Al-

Maidah ayat 35, 54, Al-Anfal ayat 72, 74, 75, Al-Taubah ayat 16, 19, 20, 

24, 41, 44, 73, 81, 86, 88, Al-Nahl ayat 110, Al-Ḥaj ayat 78, Al-furqan 

ayat 52, Al-Ankabut ayat 6, 69, Muhammad ayat 31, Al-Hujurot ayat 15, 

Al-Mumtahanah ayat 1, Al-Shaf ayat 11, dan Al-Tahrim ayat 9.
25

 

Kata jihad dalam Al-Qur‟an mengandung beberapa pengertian baik 

itu penyeruan (dakwah), peperangan, pemaksaan, dan lain sebagainya.Ada 

yang menggunakan kata fī sabīlillah ada yang tidak.Untuk memperjelas 

pengertiannya, berikut penjelasan beberapa contohnya: 

a. al-Furqan ayat 52 

   

   

   

“ Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah 

terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar.” 

 

Jelaslah bahwa arti Jihad pada ayat ini adalah menyampaikan 

ujjah pada orang-orang yang ingkar ataupun berdiskusi dengannya 

dengan menggunakan dalil-dalil pasti yang akan membuat mereka 
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yakin terhadapkebenaran islam, Jihad dengan pengertian ini semakna 

dakwah atau seruan ke jalan Islam. 

b. al-Ankabūt ayat 69 

  

  

     

   

“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.” 
 

Kata Jihad dalam ayat tersebut   mengandung makna pengertian 

bersungguh- sungguh melaksanakannya, dengan ketabahan dan 

kesabaran untuk mendapatkan ridha Allah di jalannya. 

c. al-Ankabūt ayat 6 

             
 
 “ Dan barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu 

adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 

Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. 

 

Kata jihad pada ayat itu mengandung pengertian bekerja keras 

mengeluarkan segala kemampuan yang ada untuk mendapatkan apa 

yang diinginkan. 
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d. al-Taubah ayat 41 

                  
 
 “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.” 
 

Kata jihad dalam ayat tersebut mengandung arti peperangan.Yaitu 

memerangi orang-orang kafir dengan menggunakan senjata agar 

mereka takluk di bawah kekuasaan Islam.Arti kata jihad yang seperti 

inilah yang digunakan orang- orang untuk mengartikan kata jihad. 

Berdasarkan beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa makna 

jihad tidak terbatas pada satu makna saja yaitu peperangan, melainkan 

memiliki beberapa arti yaitu sebagai seruan (dakwah), pemaksaan, 

kesungguhan, ataupun peperangan. 

2. Dalil Hadits Rasulullah 

a. Hadits Riwayat Muslim dan Ibnu Abbas ra. 

ض ه ع قا ا  م : ع اب ع س ي  س ه ص ه ع ا : قا 

ا  ف ا فا استغف ا ي  ا  فتح  ج م(ج بع ا )ا مس  
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“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: tidak ada kewajiban hijrah setelah pembukaan kota 

Makkah, yang ada hanyalah kewajiban jihad dari niat. Jika kamu 

diseur untuk keluar ke medan jihad, maka 

berangkatlah.”(HR.Muslim) 

b. Hadits at-Tirmidzi dari Abu Said Al-Khudry ra. 

م قا ا م اعظم  س ي  ي ص ه ع ى ا ا ع اب سعي ا

طا جائ  ا ك ع ع س ج مي(ا ت )ا ا  

“Diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudry RA bahwa Nabi SAW 

pernah bersabda: sesungguhnya di antara jihad yang paling utama 

adalah mengatakan keadilan (perkataan yang benar) di hadapan 

penguasa yang zalim.” (HR.Al-Tirmīdzī) 
 

Jihad dalam hadits ini mengandung pengertian seruan dan 

peringatan dengan ajaran Islam agar mereka kembali kepada Islam 

dan meninggalkan kemungkaran. 

c. Hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr RA. 

ا قا ض ه ع ب ع  ه  ي ص ه : ع ع ج ا ا جاء 

ا ا ف ج م يستاء ف ا س ي  ا: ع ؟ ف ا ا : قا, عم: احي  ففي

.فجا  

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr RA berkata: Telah datang 
seorang pemuda kepada Rasulullah SAW untuk meminta izin agar 

diperbolehkan ikut berjihad. Rasulullah bertanya kepadanya, 

“Apakah keduaa orang tuamu masih hidup? Pemuda tadi 
menjawab “iya” Maka Rasulullah SAW bersabda “Tetaplah kamu 
kepada keduanya dan berjihadlah pada mereka.” (HR.Al-Bukhari) 

 

 

C. Macam-Macam Jihad 

Jihad fī sabīlillah, dalam syariat Islam tidak hanya bermakna memerangi 

orang-orang kafir saja, tetapi jihad dalam pengertian umum meliputi 
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beberapa perkara menurut Slamet Pramono dan Saifullah dalam jurnalnya, 

yaitu: 

 

a. Jihad al-Nafs 

Jihad melawan hawa nafsu atau diri (jihad 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 makluk.
26

 

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.
27

 

Imam al-Ghazali menerangkan beratnya jihad melawan nafsu yang 

memerintahkan kepada kejahatan (nafs al-ammārah bi al-sū’) dan 

menentang kebahagiaan manusia, dari dua aspek:  Pertama, nafsu 
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merupakan musuh dari dalam diri. Apabila pencuri berasal dari 

dalam rumah, ia akan lebih sulit untuk diwaspadai.   Kedua, nafsu 

merupakan musuh yang dicintai. Jika seseorang mencintai musuhya 

bagaimana mungkin ia akan melawannya?  Al-Ghazalimengatakan, 

“manusia itu buta terhadap aib dari orang yang dicintainya.Ia 

hampir tidak melihat aibnya tersebut”.  Jadi, apabila seseorang 

menganggap baik keburukan dan tidak melihat aibnya, padahal 

sudah jelas bahwa nafsu adalah musuh yang berbahaya, niscaya ia 

akan menyesal dan mengalami kerusakan tanpa disadari. Kecuali, 

orang-orang yang dipelihara oleh Allah dengan karuniaNya dan 

ditolong dengan rahmat-Nya.
28

 

Jihad melawan hawa nafsu itu mempunyai beberapa tingkatan, 

diantaranya : 

1) 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 untik mempelajari agama dan menyiapkan 

pahala yang sangat besar bagi para penuntut ilmu dan orang-

orang yang berilmu. 

2)  Jihad melawan hawa nafsu juga dalam kaitannya dengan 

pengamalan dan pengaplikasian ilmu pengetahuan yang 
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diperolehnya, dengan penuh amanah dan ihsan, maksudnya 

adalah mentaati perintah-perintah-Nya dan menjauhi 

laranganNya 

3) Jihad melawan hawa nafsu dengan mensosiasikan 

(mendakwahkan) ilmunya kepada orang lain, dan mengajak 

mereka ke jalan Allah atas kebenaran, dengan cara yang 

bijak(hikmah), nasihat yang baik, dan dialog dengan kelompok 

yang berbeda dengan cara yang baik 

4) Ketabahan dan kesabaran dalam menuntut ilmu pengetahuan, 

mengamalkan  dan mensosialisasikannya dikategorikan pula 

sebagai jihad melawan hawa nafsu.
29

 

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. 

b. Jihad al-Shaitan 

Imam al-Ghazali telah menerangkan dalam Ihya‟ sejumlah pintu 

masuk setan dan tempat-tempat masuk lainnya ke dalam hati 
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manusia. Di antara pintu-pintunya yang besar adalah amarah dan 

syahwat, hasut dan iri hati, makan berlebihan, cinta dalam 

mennghias perabot rumah, pakaian dan rumah (berlebih-lebihan), 

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

segala hal, bakhil dan takut fakir, fanatik terhadap mazhad 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. Maka dari itu, kita melihat bahwa jihad di dalam 

Islam mencakup jihad yang tersembunyi, seperti melawan  musuh 

yang nyata , yang telah menyatakan permusuhannya terhadap 

manusia sejak Adam diciptakan, dan telah mempersiapkan diri dan 

pasukannya untuk memerangi manusia dengan segala 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.
30

 

c. Jihad al-Kuffar wa al-Munafiqin  

Jihad melawan orang-orang kafir termasuk jihad yang paling 

banyak disebutkan dalam nash-nash al-quran dan as-sunnah. 
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Adapun jihad menghadapi kaum munafikin ditempuh dengan empat 

tingkatan : 

1) Memerangi mereka dengan menanamkan kebencian didalam 

hati terhadap perilaku, kesewenang-wenangan, dan sikap 

mereka yang menodai kemuliaan syariat Allah SWT.  

2) Memerangi mereka dengan lisan dalam bentuk menjelaskan 

kesesatan mereka dan menjauhkan mereka dari kaum muslimin. 

3) Memerangi mereka dengan menginfakkan harta dalam 

mendukung berbagai kegiatan untuk mematahkan segala 

makarjahat dan permusuhan mereka terhadap Islam dan kaum 

muslimin.  

4) Memerangi mereka dalam arti yang sebenarnya, yaitu dengan 

membunuh mereka kalau terpenuhi syarat-syarat yang 

disebutkan oleh para ulama‟ dalam perkara tersebut.
31

 

Jihad melawan orang kafir lebih dikhususkan dengan 

menggunakan kekuatan, sedangkan terhadap orang munafik lebih 

khusus dengan lidah (da‟wah). 

Sudah jelaslah, paling tidak jihad harus dilaksanakan dengan 

menghadapi orang-orang kafir, munafik, setan dan juga hawa 

nafsu.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 
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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.” 

Menurut Ar-Raghib Al-Isfahani sebagaimana yang dikutip 

oleh Deni Irawan dalam Jurnalnya jihad terdiri dari tiga macam, 

yaitu:  

1) Menghadapi musuh yang nyata, yaitu mereka yang secara jelas-

jelas memerangi umat Islam, seperti kaum Quraisy yang 

mengerahkan segenap kemampuannya untuk memangkas 

keberlangsungan komunitas umat Islam. 

2) Menghadapi setan, dilakukan dengan cara tidak terpengaruh 

segala bujuk rayunya yang menyuruh manusia membangkang 

kepada Allah Swt. 

3) Melawan hawa nafsu, inilah jihad terbesar dan paling sulit. 

Nafsu yang ada pada tiap diri manusia selalu mendorong 

pemiliknya untuk melanggar perintah-perintah Allah Swt, 

dengan tetap setia menjalankan perintah-Nya, berarti umat Islam 

berjihad melawan hawa nafsu.
32

 

D. Pendidikan Islam 

Seperti pendapat Soejoeti  yang dikutip oleh Ilyas Yasin bahwa 

Soejoeti menjelaskan bahwa terdapat tiga pengertian ”pendidikan Islam”. 
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Pertama, jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya 

didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejewantahkan 

nilai-nilai Islam baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun 

dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya. Dalam konteks ini kata 

Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam 

seluruh kegiatan pendidikannya. Kedua, jenis pendidikan yang 

memberikan perhatian dan sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai 

pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakannya. Di sini kata 

Islam ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu dan diperlakukan 

seperti ilmu yang lain. Ketiga, jenis pendidikan yang mencakup kedua 

pengertian itu.Dalam hal ini, Islam ditempatkan sebagai sumber nilai dan 

sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang 

diselenggarakannya.
33

 

Dalam pengertian yang lebih praktis dan bersifat aplikatif, 

pendidikan Islam setidaknya memiliki dua substansi, pertama, pendidikan 

Islam adalah aktivitas pendidikan yang didirikan atau diselenggarakan 

dengan niat dan tujuan untuk mengejawantah ajaran dan nilai-nilai Islam. 

Kedua, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan 

dari dan dijiwai oleh ajaran serta nilai-nilai Islam.Untuk yang Pertama, 

dalam prakteknya di Indonesia terdiri atas beberapa jenis, di antaranya (1) 

Pondok Pesantren atau Madrasah Diniyah; (2) PAUD/RA, BA, TA, 

Madrasah dan perguruan tinggi Islam yang bernaung di bawah Kementrian 
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Agama; (3) PAUD/RA, BA, TA, Madrasah dan perguruan tinggi yang 

berada di bawah naungan yayasan atau organisasi Islam; (4) Pelajaran 

agama Islam di sekolah/madrasah/perguruan tinggi; dan (5) pendidikan 

Islam dalam keluarga atau di tempat-tempat ibadah serta forum-forum 

kajian atau majelis keislaman. Adapun yang Kedua  mencakup: (1) 

pendidik/guru/dosen, kepala madrasah/sekolah atau pimpinan perguruan 

tinggi dan/atau tenaga kependidikan lainnya yang melakukan dan 

mengembangkan aktivitas kependidikan dengan dilandasi semangat ajaran 

dan nilai-nilai Islam; (2) komponen-komponen pendidikan lainnya, seperti 

tujuan, materi/bahan ajar, alat/ media/sumber belajar, metode, evaluasi, 

lingkungan/konteks, manajemen, dan lain-lain yang didasari nilai-nilai 

Islam.
34

 

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang tumbuh 

dalam alam pendidikan nasional.Dilihat dari beberapa aspek, madrasah 

memiliki corak yang khas dan unik dibandingkan pendidikan lainnya. 

Madrasah merupakan hasil akumulasi dari proses transformasi pendidikan 

yang cukup panjang dan karenanya memiliki ciri berbeda dari pendidikan 

umum (sekolah) maupun pendidikan keagamaan (pesantren) sekaligus 

merangkum kedua sistem pendidikan tersebut. Kendati ”madrasah” berarti 

”sekolah” dan pola organisasinya juga sama dengan sekolah, tapi materi 

maupun muatan nilai-nilainya berbeda dengan sekolah umum karena ia 

merefleksikan semangat keagamaan (dakwah Islam). Sebaliknya, 
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madrasah juga berbeda dengan pesantren yanglebih indigineous (asli) 

Indonesia bahkan bercorak Jawa, karena madrasah tidak hanya 

mengajarkan pendidikan keagamaan tapi juga materi umum.Kekhasan 

corak madrasah tersebut tampaknya terkait dengan pengertian pendidikan 

Islam.
35
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BAB III 

JIHAD DALAM BIDANG PENDIDIKAN MENURUT HAMKA DALAM 

TAFSIR AL-AZHAR 

 

A. Biografi Hamka 

Haji Abdul  Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal sebagai 

Hamka, lahir 16 Februari 1908 di Ranah Minangkabau, desa Kampung 

Molek, Nagari Sungai Batang, di tepian danau Maninjau, Luhak  Agam, 

Sumatera Barat. Nama kecilnya adalah Abdul Malik, sedangkan Karim 

berasal dari nama ayahnya, Haji Abdul Karim dan Amrullah adalah nama 

dari kakeknya, Syeikh  Muhammad Amrullah.
36

 

Ayah Hamka bernama Muhammad Rasul, pada masa mudanya 

lebih dikenal dengan sebutan Haji Rasul.Setelah menunaikan ibadah haji 

beliau menggantinamanya dengan Abdul Karim lalu melekat pada 

namanya gelar Tuanku. Lengkaplah nama ayah Hamka itu menjadi 

Tuanku Syeikh Abdul Karim bin Amrullah. Beliau adalah pelopor gerakan 

pembaharuan Islam (tajdīd) di Minangkabau. Terlahir pada Ahad, 17 Safar 

1296 H/10 Februari 1879 M di Kepala Kebun, Betung Panjang, Nagari 

Sungai Batang, Maninjau, Minangkabau, Luhak Agam, Sumatera Barat, 

Haji Rasul adalah putera seorang ulama berpengaruh di Nagari Sungai 
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Batang yang kemudian lebih dikenal sebagai wilayah Nagari Danau 

(Maninjau) bernama Syeikh Muhammad Amrullah.
37

 

Sebagaimana umumnya anak-anak di Minangkabau, Hamka belajar 

mengaji dan tidur di surau selain belajar pencak silat.Dia juga masuk 

sekolah desa sampai kelas 2 tingkat dasar. Sore harinya ia belajar agama di 

Sekolah Diniyah (sekolah agama-madrasah) yang didirikan oleh Engku 

Zainuddin Labai ElYunusi ulama yang sepaham dengan Haji Rasul.
38

Tapi 

kemudian masa kecilnya yang indah itu berakhir. Hamka mengikuti 

ayahandanya yang mengajar di Sumatera Thawalib di Padang Panjang dan 

tinggal di sana. Guru-gurunya waktu itu antara lain Syeikh Ibrahim Musa 

Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid, dan Zainuddin Labay.
39

Ia 

berkesempatan belajar di perguruan Thawalib yang dipimpin oleh ayahnya 

selama beberapa waktu, namun tak sampai tamat. Selama belajar di 

Thawalib, ia bukan termasuk anak yang pandai.Hamka sangat malas 

belajar dan seringkali meninggalkan sekolahnya selama beberapa hari. 

Hamka sering tidak hadir karena jenuh.Ia lebih suka di 

perpustakaan umum milik gurunya, Zainuddin Labay el Yunusy. Hamka 

leluasa membaca buku, bahkan beberapa ia pinjam pulang. Karena yang 

dipinjamnya tidak ada kaitannya dengan pelajaran, Hamka sempat dimaahi 

ayahnya.Misalnya, ketika Hamka membaca Kaba Cinduo Mato.Ayahnya 

berkata, “Apakah engkau akan menjadi orang alim nanti, atau menjadi 
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orang tukang cerita?”40
Hamka berpembawaan romantis.Salah satu 

kesukaannya ialah mengembara mengunjungi perguruan pencak silat, 

mendengar senandung dan Kaba, yaitu kisah-kisah rakyat yang 

dinyanyikan dengan alat musik tradisional, rebab dan saluang (alat musik 

tiup khas Minang). Kegemarannya yang lain ialah menonton film, bahkan 

demi hobinya itu ia pernah mengelabui ayahandanya yang merupakan guru 

mengajinya, dalam memenuhi hasratnya menonton. Melalui hobi itulah 

seringkali ia mendapat inspirasi untuk menulis. 

Haji Rasul pun mengirim Hamka belajar pada Syeikh Ibrahim 

Musa di Parabek, lima kilometer dari Bukittinggi. Saat itulah minat baca 

Hamka mulai nampak.Ia rajin menyimak karya-karya sastra baik yang 

berbahasa Melayu maupun bahasa Arab. Kegemarannya membaca serta 

mengembara sambil menikmati sekaligus mengagumi keindahan 

panorama alam Minangkabau yang memiliki bukit-bukit, gunung-gunung 

dan danau ditambah lingkungan keluarga yang taat beragama, telah 

menjadi dasar pertama bagi pertumbuhan jiwa seorang Abdul Malik di 

masa mudanya. 

Pada tahun 1924 Hamka merantau ke tanah Jawa yaitu Yogyakarta 

dan menetap di rumah adik kandung ayahnya yaitu Ja‟far Amrullah, 

melalui pamannya itu ia mendapat kesempatan mengikuti berbagai diskusi 

dan pelatihan pergerakan Islam Muhammadiyah dan Sarekat Islam.
41

 

Dalam beberapa hal ia belajar langsung pada H.O.S. Tjokroaminoto, 
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pimpinan Sarekat Islam. Hamka juga mereguk pengetahuan sosiologi dari 

Soerjopranoto, filsafat dan sejarah (Islam) dari K.H. Mas Mansur, dan 

tafsir dari Ki Bagus Hadikusumo. Di Jawa, Hamka juga sempat 

mengembara ke Bandung, bertemu tokoh Masyumi A. Hassan dan M. 

Natsir  yang memberinya kesempatan belajar menulis dalam majalah 

“Pembela Islam”. Di luar PSI, Hamka aktif sebagai anggota 

Muhammadiyah, syarikat keIslaman yang memiliki kesesuaian paham 

dengannya.Dia pun berkenalan dan rajin mengikuti pengajian yang 

diberikan pemimpin-pemimpin Muhammadiyah seperti K.H.Mochtar, 

K.H.Fachruddin, dan lain-lain.
42

 

Pada 1925, Hamka kembali ke Minang. Walau masih dalam usia 

17 tahun, ia telah menjadi ulama muda yang disegani. Keterpikatannya 

pada seni dakwah di atas panggung yang ditemuinya pada orator-orator 

ulung di Jawa, membuatnya merintis kursus-kursus pidato untuk kalangan 

seusianya.Hamka rajin mencatat dan merangkum pidato kawan-kawannya, 

kemudian diterbitkan menjadi buku.Dia sendiri yang menjadi editor buku 

yang diberi judul “Khatib ul-Ummah”.Inilah karya perdana Hamka 

sebagai seorang penulis.
43

 

Pada Februari 1927, Hamka berangkat ke Makkah untuk 

menunaikan ibadah haji dan bermukim lebih kurang 6 bulan.Selama di 

Makkah, ia bekerja di sebuah percetakan.
44

Pada bulan Juli, Hamka 

kembali ke tanah air dengan tujuan Medan. Di Medan ia menjadi guru 
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agama pada sebuah perkebunan selama beberapa bulan. Pada akhir 1927, 

ia kembali ke kampung halamannya. 

Pada tanggal 5 April 1929, Hamka  dinikahkan dengan Siti Raham 

binti Endah Sutan, yang merupakan anak dari salah satu saudara laki-laki 

ibunya. Dari perkawinannya dengan Siti Raham, ia dikaruniai 11 orang 

anak.Mereka antara lain Hisyam, Zaky, Rusydi, Fakhri, Azizah, Irfan, 

Aliyah, Fathiyah, Hilmi, Afif, dan Syakib. Setelah istrinya meninggal 

dunia, satu setengah tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, ia 

menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Hj. Siti Khadijah.
45

 

Sebagai ulama Minang, Hamka digelari  “Tuanku Syaikh”, berarti 

ulama besar yang memiliki kewenangan keanggotaan di dalam rapat adat 

dengan jabatan Imam Khatib menurut adat Budi Caniago. Sebagai 

pejuang, Hamka memperoleh gelar kehormatan “Pangeran Wiroguno” dari 

Pemerintah RI.Sedangkan sebagai intelektual Islam, Hamka memperoleh 

penghargaan gelar “Ustadzyyah Fakhryyah” (Doctor Honoris Causa) dari 

Universitas Al-Azhar, Mesir, pada Maret 1959.Pada 1974 gelar serupa 

diperolehnya dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Pada upacara wisuda 

di gedung parlemen Malaysia, Tun Abdul Razak, Rektor Universitas 

Kebangsaan yang waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri menyebut 

ulama karismatik itu dengan “Promovendus Professor Doctor Hamka”. 

Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di 

Perkebunan Tebing Tinggi, Medan dan guru agama di Padang Panjang 
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pada tahun 1929. Hamka kemudian dilantik sebagai dosen di Universitas 

Islam, Jakarta dan Universitas Muhammadiyah, Padang Panjang dari tahun 

1957 hingga tahun 1958. Setelah itu, beliau diangkat menjadi rektor 

Perguruan Tinggi Islam, Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo, 

Jakarta. Dari tahun 1951 hingga tahun 1960, beliau menjabat sebagai 

Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia, tetapi meletakkan 

jabatan itu ketika Sukarno menyuruhnya memilih antara menjadi pegawai 

negeri atau bergiat dalam politik Majlis Syura Muslimin Indonesia 

(Masyumi). 

Hamka pindah ke Jakarta pada tahun 1950, dan memulai karirnya 

sebagai pegawai negeri golongan F di Kementerian Agama yang dipimpin 

KH. Abdul Wahid Hasyim.Hamka pernah menerima beberapa anugerah 

pada peringkat nasional dan antarabangsa seperti anugerah kehormatan 

Doctor Honoris Causa, Universitas al-Azhar, 1958; Doktor Honoris Causa, 

Universitas Kebangsaan Malaysia, 1974; dan gelar Datuk Indono dan 

Pengeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia.  

Hamka telah pulang ke rahmatullah pada 24 Juli 1981, namun jasa 

dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama 

Islam.Beliau bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan 

sasterawan di negara kelahirannya, malah jasanya di seluruh alam 

Nusantara, termasuk Malaysia dan Singapura, turut dihargai. 
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B. Karya-Karya Hamka 

Adapun karya-karya Buya Hamka adalah sebagai berikut:  

1. Khatibul Ummah, Jilid 1-3. Ditulis dalam huruf Arab. 

2. Si Sabariah. (1928)  

3. Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq),1929.  

4. Adat Minangkabau dan agama Islam (1929). 

5. Ringkasan tarikh Ummat Islam (1929).  

6. Kepentingan melakukan tabligh (1929).  

7. Hikmat Isra' dan Mikraj. 

8. Arkanul Islam (1932) di Makassar. 

9. Laila Majnun (1932) Balai Pustaka. 

10. Majallah 'Tentera' (4 nomor) 1932, di Makassar.  

11. Majallah Al-Mahdi (9 nomor) 1932 di Makassar. 

12. Mati mengandung malu (Salinan Al-Manfaluthi) 1934.  

13. Di Bawah Lindungan Ka'bah (1936) Pedoman Masyarakat,Balai 

Pustaka.  

14. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937), Pedoman Masyarakat, 

Balai Pustaka. 

15. Di Dalam Lembah Kehidupan 1939, Pedoman Masyarakat, Balai 

Pustaka.  

16. Merantau ke Deli (1940), Pedoman Masyarakat, Toko Buku Syarkawi.  

17. Margaretta Gauthier (terjemahan) 1940.  

18. Tuan Direktur 1939.  
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19. Dijemput mamaknya,1939.  

20. Keadilan Ilahy 1939.  

21. Tashawwuf Modern 1939.  

22. Falsafah Hidup 1939.  

23. Lembaga Hidup 1940.  

24. Lembaga Budi 1940.  

25. Majallah 'SEMANGAT ISLAM' (Zaman Jepun 1943).  

26. Majallah 'MENARA' (Terbit di Padang Panjang), sesudah revolusi 

1946.  

27. Negara Islam (1946). 28. Islam dan Demokrasi,1946.  

29. Revolusi Pikiran,1946.  

30. Revolusi Agama,1946.  

31. Adat Minangkabau menghadapi Revolusi,1946.  

32. Dibantingkan ombak masyarakat,1946.  

33. Didalam Lembah cita-cita,1946.  

34. Sesudah naskah Renville,1947.  

35. Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret,1947.  

36. Menunggu Beduk berbunyi,1949 di Bukittinggi,Sedang Konperansi 

Meja Bundar.  

37. Ayahku,1950 di Jakarta.  

38. Mandi Cahaya di Tanah Suci. 1950.  

39. Mengembara Dilembah Nyl. 1950.  

40. Ditepi Sungai Dajlah. 1950.  
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41. Kenangan-kenangan hidup 1,autobiografi sejak lahir 1908 sampai pd 

tahun 1950.  

42. Kenangan-kenangan hidup 2.  

43. Kenangan-kenangan hidup 3.  

44. Kenangan-kenangan hidup 4.  

45. Sejarah Ummat Islam Jilid 1,ditulis tahun 1938 diangsur sampai 1950.  

46. Sejarah Ummat Islam Jilid 2. 

47. Sejarah Ummat Islam Jilid 3. 

48. Sejarah Ummat Islam Jilid 4. 

49. Pedoman Mubaligh Islam,Cetakan 1 1937 ; Cetakan ke 2 tahun 1950.  

50. Pribadi,1950.  

51. Agama dan perempuan,1939.  

52. Muhammadiyah melalui 3 zaman,1946,di Padang Panjang.  

53. 1001 Soal Hidup (Kumpulan karangan dr Pedoman Masyarakat, 

dibukukan 1950).  

54. Pelajaran Agama Islam,1956.  

55. Perkembangan Tashawwuf dr abad ke abad,1952.  

56. Empat bulan di Amerika,1953 Jilid 1.  

57. Empat bulan di Amerika Jilid 2.  

58. Pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia (Pidato di Kairo 

1958), utk Doktor Honoris Causa.   

59. Soal jawab 1960, disalin dari karangan-karangan Majalah GEMA 

ISLAM.  
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60. Dari Perbendaharaan Lama, 1963 dicetak oleh M. Arbie, Medan; dan 

1982 oleh Pustaka Panjimas, Jakarta. 

61. Lembaga Hikmat,1953 oleh Bulan Bintang, Jakarta.  

62. Islam dan Kebatinan,1972; Bulan Bintang.  

63. Fakta dan Khayal Tuanku Rao, 1970.  

64. Sayid Jamaluddin Al-Afhany 1965, Bulan Bintang.  

65. Ekspansi Ideologi (Alghazwul Fikri), 1963, Bulan Bintang.  

66. Hak Asasi Manusia dipandang dari segi Islam 1968. 

67. Falsafah Ideologi Islam 1950(sekembali dr Mekkah). 

68. Keadilan Sosial dalam Islam 1950 (sekembali dr Mekkah). 

69. Cita-cita kenegaraan dalam ajaran Islam (Kuliah umum) di Universiti 

Keristan 1970. 70. Studi Islam 1973, diterbitkan oleh Panji 

Masyarakat. 

71. Himpunan Khutbah-khutbah.  

72. Urat Tunggang Pancasila.  

73. Doa-doa Rasulullah S.A.W,1974.  

74. Sejarah Islam di Sumatera.  

75. Bohong di Dunia.  

76. Muhammadiyah di Minangkabau 1975,(Menyambut Kongres 

Muhammadiyah di Padang).  

77. Pandangan Hidup Muslim,1960.  

78. Kedudukan perempuan dalam Islam,1973.  
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79. [Tafsir Al-Azhar] Juzu' 1-30, ditulis pada masa beliau dipenjara oleh 

Sukarno.  

Atas banyaknya karya, terutama karya sastra, maka tak berlebihan 

kiranya manakala Muhammad „Immaduddin „Abdurrahim mencatat bahwa 

“ Hamka adalah ulama pertama di tanah air kita ini yang mampu 

mempergunakan sastra sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan 

Allah SWT dan risalah Rasulullah SAW, selain bahasa Melayu yang 

dipakai Buya Hamka dalam tulisan-tulisan beliau sangat tinggi menurut 

ukuran zaman itu, logika yang beliau sajikan pun sangat mudah dicerna 

oleh rata-rata manusia Indonesia ketika itu”.46
 

C. Makna Jihad menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar 

1) Bekerja Keras dalam Menuntut Ilmu 

   

    

   

   

 “ 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) 

 

Dalam tafsir al-azhar ayat ini termasuk dalam bab “ Perjuangan 

menegakkan iman”. Pangkal ayat ini, “Dan barangsiapa yang 
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berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya 

sendiri.”Arti yang pokok daripada jihad ialah bekerja keras, 

bersungguh-sungguh, tidak mengenal kelalaian.Siang dan malam, 

petang dan pagi.Berjihad agar agama ini maju, jalan Allah tegak 

dengan utuhnya.Berjuang dengan mengurbankan tenaga, harta benda 

dan kalau perlu jiwa sekalipun.
47

 

Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (Tidak memerlukan 

sesuatu) dari semesta alam(ujung ayat ini).Artinya, jika seseorang 

mau berjihad pada jalan Allah, bekerja keras membanting tulang 

membuktikan bahwa hidupnya adalah untuk memperjuangkan agama 

Allah ini, yang beruntung bukan orang lain, melainkan si pejuang itu 

sendiri. Keuntungan yang pertama yang akan didapatnya dalam dunia 

ini ialah bertambah tinggi derajat jiwanya. Bertambah banyak 

pengalaman dan ilmunya dalam menghadapi hidup ini. Apalagi di 

akhirat kelak, orang yang telah berjuang menegakkan Keadilan dan 

Kebesaran Tuhan itu akan mendapat tempat yang istimewa di sisi 

Allah dalam syurga Jannatun Na‟im, memerima pahala dan ganjaran 

atas amalnya. Itu semuanya adalah untuk dirinya. Sebab itu janganlah 

menyangka bahwa kalau seseorang tidak berjihad Tuhan Allah akan 

rugi. Tuhan itu Maha Kaya di atas seluruh alamini. Dan ala mini tidak 

akan berkehendak , melainkan alamlah yang berkehendak kepada 
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Tuhan. Terutama makhluk manusia ini.Jika mereka tidak mau berjihad 

yang rugi bukan Tuhan, melainkan diri mereka sendiri.
48

 

       Di pangkal ayat ini telah dijelaskan bahwa makna jihad adalah 

bekerja keras atau bersungguh-sungguh supaya agama ini maju, tidak 

mengenal lelah pagi dan malam bekerja keras untuk memajukan 

agama ini, yaitu salah satunya dengan menuntut ilmu supaya 

bertambah ilmu pengetahuannya, dan Allah akan meninggikan derajat 

orang-orang yang mau bekerja keras menuntut ilmu. Selain pada surat 

al-Ankabut ayat 6 makna jihad bekerja keras dalam menuntut ilmu 

juga terdapat pada surat al-Maidah ayat 35, yaitu: 

  
   

  
  

   
   

 

“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.”(Al-Maidah:35) 

 

Ayat 35 ini termasuk dalam Tafsir Al-Azhar dikelompokkan ke dalam 

babWasīlah.Setelah menerangkan seluk-beluk keamanan masyarakat, 

dan menyatakan hukuman berat bagi siapa yang mengacaunya, Allah 

kembali memberikan bimbingan bagi kemajuan jiwa tiap-tiap 

orang.Sebab di samping hukum berlaku untuk tiap-tiap yang melanggar 
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dan merusak masyarakat, namun terlebih dahulu hendaklah tiap-tiap 

warga yang beriman berusaha sendiri untuk menjaga kebersihan 

jiwanya.Penguasa-penguasa negara, berkewajiban menjaga ketentraman 

umum.Tetapi masing- masing orang berkewajiban pula meninggikan 

nilai pribadinya sendiri. Di samping takut akan ancaman dunia, sampai 

hukum bunuh, hukum salib, hukum potong kaki-tangan berselang-

seling dan dibuang, hendaklah takut kepada Allah sendiri, walaupun 

jauh dari mata orang lain. 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya.”(pangkal ayat 35), 

hendaklah selalu melatih diri agar takwa kepada Allah. Takwa 

mengandung akan arti takut dan memelihara. Di dalamnya terkandung 

Khauf dan Raja‟. Khauf berarti takut, yaitu takut akan azabNya dan 

mengharap akan nikmatNya (Raja‟). Di samping pendirian takwa yang 

demikian, hendaklah disusun wasilah, yaitu jaan-jalan dan cara-cara 

supaya kian lama kian mendekati Tuhan.Yaitu dengan memperbanyak 

amal ibadah, berbuat kebajikan, menegakkan budi yang tinggi, belas 

kasihan kepada sesama manusia.Bertambah banyak amal kebajikan, 

bertambah sampailah ke tempat yang diridhai Allah. Maka wasilah atau 

jalan itu, tidak lain ialah usaha dari amsing-masing orang. Kelak di 

akhirat akan ditimbang segala amal baik dan buruknya. Bertambah 

berat amalan kebajikan, bertambah dekatlah kepada yang dituju.Oleh 

sebab itu maka wasilah itu ialah amal dan usaha sendiri. Bukanlah 
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wasilah itu dengan memakai perantaraan orang lain. Bukankah 

seumpama seorang rakyat kecil, memakai wasilah orang yang disegani 

atau tinggi pangkatnya, untuk menyampaikan kepada penguasa yang 

lebih tinggi. Sebab di hadapan Allah semua makhluk adalah sama.  

Ujung ayat ini “dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu 

mendapat keberuntungan.”Bersungguh-sungguh, bekerja keras sebagai 

arti daripada jihad.Jalan Allah itu adalah lurus, menuju tujuan yang 

tentu.Tiap-tiap orang diserukan supaya masuk ke dalam jalan itu 

menuju tujuan yang tentu itu, yaitu Allah.Orang yang berjihad dengan 

bakatnya sendiri di dalam lapangannya sendiri.Segala macam pekerjaan 

yang baik dengan tujuan yang baik, termasuklah dalam jalan 

Allah.Maka semua pekerjaan itu hendaklah dikerjakan jangan kepalang 

tanggung.Itulah yang dinamai jihad.Berperang melawan musuh yang 

hendak merusak Agama dan Negara bernama jihad juga.Tetapi itu baru 

satu cabang dari jihad. Menuntut ilmu pengetahuan, mendidik pemuda 

supaya menjadi Muslim yang baik, membangun bangunan-bangunan 

besar yang berfaedah, bertani bercocok tanam, berniaga, duduk dalam 

pemerintahan, dan sebagainya, hendaknya dikerjakan dengan semangat 

jihad, semangat berjuang dan bekerja keras, dengan niat menuntut 

keridhaan Allah dan melapangkan jalannya. Hasil dari suatu jihad 

tidaklah percuma.Tuhan memberikan harapan bagi kita, yaitu “mudah-

mudahan kamu mendapat kejayaan.”Kejayaan dunia dan akhirat.49
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2) Berjuang Menegakkan Al-Qur‟an 

         
 

“ Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah 

terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar.”(Al-

Furqan: 52) 

 

Ayat ini dalam tafsir al-azhar masuk dalam judul “Pejuang yang hak 

dan tantangan atasnya”.Sebagaimana telah tertulis di ayat yang 

pertama.Surat ini adalah hidup itu perjuangan, di antara yang hak dan 

yang batil.Kedatangan Utusan-utusan Tuhan, Nabi-nabi dan Rasul-rasul 

adalah penjelasan garis pemisah di antara yang batil itu.Garis pemisah 

itulah yang dimaksudkan yang terkandung di dalam kalimat Furqan.Di 

dalam menentukan garis pemisah itu, bukanlah mudah tugas yang 

dipikul oleh seorang Nabi.Kasih sekalian Nabi-nabi itu adalah tali rantai 

sambung-bersambung daripada seruan yang hak dan perlawanan 

daripada orang yang menegakkan yang batil.
50

 

Makna dari ayat di atas, jangan engkau bimbang, ukuranmu bukan 

ukuran desa, engkau adalah rahmat untuk seluruh Alam; “Teruskan 

jihad dan perjuangan yang engkau tempuh itu tidak lain ialah al-Qur‟an 

itu sendiri.”Al-Qur‟an wahyu Illahi.Kalamullah untuk seluruh dunia. 

Berjuanglah engkau dengan semangat yang besar menegakkan al-

Qur‟an itu selama hayatmu dikandung badan, dan jika pun datang 
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waktunya panggilanKu engkau mati, namun suara al-Qur‟an itu akan 

terus membahana di atas permukaan bumi.
51

 

Dalam ayat ini jihad yang dimaksud adalah jihad besar yaitu 

berjuang dengan menggunakan al-Qur‟an. 

3) Kerja Keras Melawan Hawa Nafsu 

    

   

   

    

    

    

   

   

  

  

    
  

  

  

    

  

   

“ Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yangsebenar-

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 
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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.”(Al-Hajj:78) 

         Pada ayat ini dalam Tafsir Al-Azhar dikategorikan ke dalam bab 

Pedoman Perjuangan Mu‟min. Sesudah Allah menerangkan bahwa 

mempersekutukan yang lain dengan Allah tidak ada dasarnya dari 

Tuhan dan tidak ada alasannya yang ilmiah, sehingga membuat lalat 

mereka tidak akan sanggup, apalagi yang lain. Dan dikatakan bahwa 

semua terjadi karena tidak menilai Tuhan menurut yang sewajarnya, 

sekarang Tuhan memberi peringatan kepada orang yang beriman 

supaya memperteguh imannya dan mendekatkan diri terus kepada 

Allah. 

Berkata al-Qurthuby dalam Tafsirnya: “setengah ahli tafsir berkata, 

yaitu jihad memerangi orang kafir”, setengahnya lagi menafsirkan: “Ini 

adalah isyarat menyuruh kerja keras melaksanakan segala yang 

diperintah Allah, menghentikan segala larangannya.” Artinya 

berjihadlah terhadap dirimu supaya hanya kepada Allah saja taat dan 

kekanglah nafsu bila hawanya telah mendorong, dan berjihad pulalah 

menentang syaithan yang mencoba memasukkan waswasnya. 

Berjihadlah membendung orang zalim dari kezalimannya, dan orang 

kafir di dalam kamu menolak kekafirannya.
52

 

“Dia telah memilih kamu” ini adalah ucapan penghargaan tertinggi 

Tuhan kepada orang yang beriman, karena hanya mereka yang sanggup 
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berjihad terus menerus, hilang atau terbilang, menang atau 

syahid.Sesungguhnya demikian, “Dan tidaklah Dia menjadikan untuk 

kamu dalam agama ini suatu kesempitan”.Sembahyang yang wajib 

hanya lima kali sehari semalam. Puasa hanya setahun.Berzakat hanya 

kalau sudah cukup nishab.Naik haji yang wajib hanya sekali seumur 

hidup.Bila sakit tidak kuat berdiri sembahyang boleh duduk.Tidak kuat 

duduk boleh tidur.Tidak air wudhu boleh tayammum. Karena sakit atau 

musafir boleh mengganti puasa di hari lain.  

Pendeknya taka ada yang sempit.Cuma yang bersalah, melanggar 

aturan agamalah yang sempit hidupnya.“Agama nenek kamu Ibrahim”, 

meskipun Nabi Ibrahim nenek moyang dari bangsa Arab saja, namun 

seluruh ummat Muhammad telah laksana juga anak dari Ibrahim, anak 

Ruhaniyah penyambut ajarannya.“Dialah yang telah menamai kamu 

Muslimin sejak sebelum ini.” setengah ahli tafsir mengatakan maksud 

ayat ialah bahwa Nabi Ibrahim itulah yang telah memberinama 

Muslimin atau ummat yang mengaku percaya kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. “Supaya Rasul menjadi saksi atas kamu.”Artinya bahwa 

Rasul menjadi saksi bahwa segala yang diperintah Tuhan kepada kamu 

telah beliau sampaikan.“Dan kamupun menjadi saksi-saksi pula atas 

manusia.”Karena kamu dipandang sebagai manusia paling baik yang 

dikeluarkan di antara manusia sebab kamulah yang berani amar ma‟ruf 

nahi munkar, sebab beriman kepada Allah.Oleh sebab itu, “Maka 

dirikanlah sembahyang.”Agar tetap teguh hubungan dengan 
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Tuhan.“Dan berikanlah zakat,” supaya tertolong yangsusah dan miskin 

dan terus langsung berjihad. “Dan berpegang teguhlah kepada Allah,” 

sebab tidak ada lain: “Dialah pelindungmu.” Hingga terjamin 

keselamatanmu.“Dialah yang sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik 

Penolong.”(ujung ayat 78)  

Berpegang teguhlah kepadaNya, memohonlah pertolongan kepada 

Allah dan bertakwalah, mohonlah perlindungan.Karena dialah yang 

sebenar-benar pemimpin dan pelindungmu.Dialah yang semulia-mulia 

dan sebaik-baik pelindung dan semulia-mulia dan sebaik-baik 

penolong, ketika kamumenghadapi kesusahan atau ketika berhadapan 

dengan musuh. 

Pada pangkal ayat ini telah dijelaskan bahwa makna jihad adalah 

bekerja keras melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Agar hanya 

kepada Allah kita taat dan patuh akan segala perintahnya dan menjauhi 

segala larangannya.  
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BAB IV 

KONTEKS AYAT-AYAT JIHAD DALAM BIDANG PENDIDIKAN 

MENURUT HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR 

 

A. Konteks Kerja Keras Menuntut Ilmu 

Jihad telah dimaknai dengan berbagai artian, banyak diantaranya 

memaknai jihad dengan istilah perang.Padahal jika kita melihat lagi jihad 

tidak hanya bermakna perang melainkan lebih dari itu, yaitu bersungguh-

sungguh atau bekerja keras.Seperti yang telah dikemukakan oleh Hamka 

dalam Tafsir Al-Azhar Surat Al-Ankabut ayat 6 yaitu “Dan barangsiapa 

yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya 

sendiri.”Arti yang pokok daripada jihad ialah bekerja keras, bersungguh-

sungguh, tidak mengenal kelalaian.Siang dan malam, petang dan 

pagi.Berjihad agar agama ini maju, jalan Allah tegak dengan 

utuhnya.Berjuang dengan mengurbankan tenaga, harta benda dan kalau 

perlu jiwa sekalipun.
53

Jihad di sini dimaknai bekerja keras atau 

bersungguh-sungguh agar agama ini maju.Dengan adanya lembaga 

pendidikan Islam termasuk memajukan agama Islam, seperti adanya 

madrasah maupun lembaga pendidikan Islam lainnya. 

Seperti halnya yang disampaikan oleh Ilyas Yasin dalam 

penelitiannya Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 
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tumbuh dalam alam pendidikan nasional.Dilihat dari beberapa aspek, 

madrasah memiliki corak yang khas dan unik dibandingkan pendidikan 

lainnya. Madrasah merupakan hasil akumulasi dari proses transformasi 

pendidikan yang cukup panjang dan karenanya memiliki ciri berbeda dari 

pendidikan umum (sekolah) maupun pendidikan keagamaan (pesantren) 

sekaligus merangkum kedua sistem pendidikan tersebut. Kendati 

”madrasah” berarti ”sekolah” dan pola organisasinya juga sama dengan 

sekolah, tapi materi maupun muatan nilai-nilainya berbeda dengan sekolah 

umum karena ia merefleksikan semangat keagamaan (dakwah Islam). 

Sebaliknya, madrasah juga berbeda dengan pesantren yanglebih 

indigineous (asli) Indonesia bahkan bercorak Jawa, karena madrasah tidak 

hanya mengajarkan pendidikan keagamaan tapi juga materi 

umum.Kekhasan corak madrasah tersebut tampaknya terkait dengan 

pengertian pendidikan Islam.
54

 

Seperti pendapat Soejoeti  yang dikutip oleh Ilyas Yasin bahwa 

Soejoeti menjelaskan bahwa terdapat tiga pengertian ”pendidikan Islam”. 

Pertama, jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya 

didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejewantahkan 

nilai-nilai Islam baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun 

dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya. Dalam konteks ini kata 

Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam 

seluruh kegiatan pendidikannya. Kedua, jenis pendidikan yang 
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memberikan perhatian dan sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai 

pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakannya. Di sini kata 

Islam ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu dan diperlakukan 

seperti ilmu yang lain. Ketiga, jenis pendidikan yang mencakup kedua 

pengertian itu.Dalam hal ini, Islam ditempatkan sebagai sumber nilai dan 

sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang 

diselenggarakannya.
55

 

Artian jihad bersungguh-sungguh atau bekerja keras juga 

dikemukakan oleh Hamka dalam Surat al-Maidah ayat 35 yaitu Ujung ayat 

ini “dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat 

keberuntungan.”Bersungguh-sungguh, bekerja keras sebagai arti daripada 

jihad.Jalan Allah itu adalah lurus, menuju tujuan yang tentu.Menuntut 

ilmu pengetahuan, mendidik pemuda supaya menjadi Muslim yang baik, 

membangun bangunan-bangunan besar yang berfaedah, bertani bercocok 

tanam, berniaga, duduk dalam pemerintahan, dan sebagainya, hendaknya 

dikerjakan dengan semangat jihad, semangat berjuang dan bekerja keras, 

dengan niat menuntut keridhaan Allah dan melapangkan jalannya. Hasil 

dari suatu jihad tidaklah percuma.Tuhan memberikan harapan bagi kita, 

yaitu “mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan.”Kejayaan dunia dan 

akhirat.
56

Jihad disini diartikan bersungguh- sungguh atau bekerja keras 

dalam segala hal sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing, 

dalam tafsir ayat tadi disebutkan juga bahwa menuntut ilmu pengetahuan 
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dan mendidik pemuda supaya memiliki akhlak yang baik merupakan 

bagian dari jihad.Dalam hal ini jihad yaitu mendidik pemuda atau peserta 

didik dengan tujuan memiliki nilai spiritual keagamaan dan berbudi 

pekerti luhur.Mendidik di sini tidak hanya berarti mendidik ilmu 

pengetahuan saja melainkan nilai keagamaan dan akhlak yang 

mulia.Karena di zaman sekarang ini banyak para pemuda yang tidak 

memiliki akhlak dan moral yang baik.Mereka bahkan sangat pintar di 

bidang keilmuan namun moralnya sangatlah memprihatinkan.Tentu saja 

ini menjadi tugas para guru dan orang tua untuk memperhatikan hal 

ini.Inilah pentingnya jihad dalam artian bekerja keras mendidik peserta 

didik dengan pendidikan Islam yang baik tujuannya agar memiliki akhlak 

dan moral yang baik. 

Dalam pengertian yang lebih praktis dan bersifat aplikatif, 

pendidikan Islam setidaknya memiliki dua substansi, pertama, pendidikan 

Islam adalah aktivitas pendidikan yang didirikan atau diselenggarakan 

dengan niat dan tujuan untuk mengejawantah ajaran dan nilai-nilai Islam. 

Kedua, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan 

dari dan dijiwai oleh ajaran serta nilai-nilai Islam.Untuk yang Pertama, 

dalam prakteknya di Indonesia terdiri atas beberapa jenis, di antaranya (1) 

Pondok Pesantren atau Madrasah Diniyah; (2) PAUD/RA, BA, TA, 

Madrasah dan perguruan tinggi Islam yang bernaung di bawah Kementrian 

Agama; (3) PAUD/RA, BA, TA, Madrasah dan perguruan tinggi yang 

berada di bawah naungan yayasan atau organisasi Islam; (4) Pelajaran 
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agama Islam di sekolah/madrasah/perguruan tinggi; dan (5) pendidikan 

Islam dalam keluarga atau di tempat-tempat ibadah serta forum-forum 

kajian atau majelis keislaman. Adapun yang Kedua  mencakup: (1) 

pendidik/guru/dosen, kepala madrasah/sekolah atau pimpinan perguruan 

tinggi dan/atau tenaga kependidikan lainnya yang melakukan dan 

mengembangkan aktivitas kependidikan dengan dilandasi semangat ajaran 

dan nilai-nilai Islam; (2) komponen-komponen pendidikan lainnya, seperti 

tujuan, materi/bahan ajar, alat/ media/sumber belajar, metode, evaluasi, 

lingkungan/konteks, manajemen, dan lain-lain yang didasari nilai-nilai 

Islam.
57

 

Umat Islam sepatutnya meyakini bahwa konsep pengembangan 

pendidikan Islam suatu saat hasilnya pasti jauh lebih bermanfaat dari ilmu 

pendidikan sekuler.Utamanya bisa membentuk manusia bermental utuh 

dan seimbang.Yakni, yang tidak ingin sukses di akhirat saja, atau 

sebaliknya di dunia saja.Dapat disimpulkan, untuk memenuhi tantangan 

itu PAI harus bisa membentuk manusia yang ahli dalam ilmu umum tetapi 

tidak mengalami kegersangan hidup karena ilmunya dipadukan dengan 

nilai-nilai agama.Bisa juga membentuk ahli agama Islam yang 

berwawasan dan berbudaya IPTEK, sehingga kajian keagamaannya 

digunakan untuk mendorong umat Islam memanfaatkan dan menciptakan 

IPTEK secara benar menurut akidah Islam.
58
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Menurut Hamka kita harus membuat rencana pengembangan dan 

rancangan yang sesuai untuk mempersiapkan “Pendidikan Islam yang 

sempurna dan Modern” yang terus mengikuti perkembangan anak-anak 

muslim sejak dari buaian, hingga mereka keluar dari universitas dengan 

menggunakan metode yang sesuai, sistem yang menarik, sarana audio 

visual, teknologi canggih, yang dapat mewujudkan pentingnya agama bagi 

kehidupan dan menegaskan kesempurnaan Islam, keadilan hukum-

hukumnya, kemu‟jizatan kitab sucinya, keagungan Rasul, keseimbangan 

peradaban dan kekekalan umatnya.
59

 

Hal itulah yang kini dibutuhkan oleh umat, di abad ini umat sangat 

membutuhkan ilmu pengetahuan yang modern sesuai dengan zamannya. 

Umat ini tidak akan dapat memajukan agama Allah jika mereka kalah 

dalam hal ilmu pengetahuan teknologi karena dengan begitu mudahnya 

dapat dibohongi oleh kaum non Islam yang ingin menjatuhkan Islam. 

Dengan mengetahui tentang tekhnologi yang canggih, para penerus 

generasi Islam dapat mengetahui mana sekiranya yang patut untuk 

dicontoh dan yang harus dihindari.Ini menjadi bagian penting tujuan jihad 

pada masa saat ini.Yaitu mendidik para generasi Islam untuk memiliki 

moral yang baik dengan sistem yang menarik, kelengkapan tekhnologi 

yang canggih sehingga mereka dapat mengerti keagungan agama Allah. 
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B. Konteks Berjuang Menegakkan Al-Qur‟an 

Para generasi harus dibimbing dan diajarkan kitab suci agama 

Islam ini.Karena ini menjadi senjata terbesar dalam jihad. Seperti yang 

telah ditafsirkan Hamka dalam Surat Al-Furqan ayat 52 yaitu “Teruskan 

jihad dan perjuangan yang engkau tempuh itu tidak lain ialah al-Qur‟an itu 

sendiri.” Al-Qur‟an wahyu Illahi.Kalamullah untuk seluruh dunia. 

Berjuanglah engkau dengan semangat yang besar menegakkan al-Qur‟an 

itu selama hayatmu dikandung badan, dan jika pun datang waktunya 

panggilanKu engkau mati, namun suara al-Qur‟an itu akan terus 

membahana di atas permukaan bumi.
60

Jihad yang besar di sini 

dimaksudkan yaitu jihad dengan al-Qur‟an.Dengan terus melantunkan ayat 

Al-Qur‟an, dengan kita terus mempelajari ayat, makna, serta isi daripada 

al-Qur‟an merupakan bagian dari jihad.Sehingga lantunan al-Qur‟an terus 

membahana di seluruh dunia.Banyak generasi-generasi Islam yang tidak 

dapat membaca dan mengerti dengan baik al-Qur‟an.Tentu saja hal ini 

sangat memprihatinkan.Bagaimana mungkin kita dapat membela agama 

ini, jika dengan kitab suci agama sendiri saja tidak dapat 

mengerti.Bagaimana mungkin kita dapat berjihad, padahal jihad yang 

paling besar adalah dengan kitab Allah yaitu Al-Qur‟an.Di saat ini kita 

perlu berkaca, bahwa masih banyak dari kita yang belum dapat mengerti 

dan memahami al-Qur‟an, ini juga menjadi bagian penting dalam 

pendidikan.Yaitu dengan mendidik generasi Islam agar mengerti al-Qur‟an 
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danmemahaminya.Sehingga suara al-Qur‟an tetap dilantunkan di seluruh 

pelosok negeri. 

Hal ini sangat perlu dimasukkan dalam  dunia pendidikan. Perlu 

adanya pembelajaran Al-Qur‟an pada sekolah-sekolah baik sekolah umum 

maupun keagamaan.Dikarenakan pentingnya menegakkan Al-Qur‟an bagi 

generasi-generasi penerus mengingat masih banyak diantara para peserta 

didik sekarang yang tidak dapat membaca Al-Qur‟an dengan baik dan 

benar. Yang perlu diperbarui adalah paradigma manusia terhadap agama. 

Serta bukan dinamika al Qur‟an yang harus digugat untuk menghadapi 

perkembangan zaman. Melainkan, dinamika umat Islam dalam memahami 

teks al Qur‟an-lah yang harus dimulai dan terus-menerus 

dilakukansepanjang zaman.
61

 

Menurut Hamka dalam buku Tasauf Modern, “Al-Qur‟an, Islam 

sangat menyeru supaya orang paham dan berilmu. Islam benci kalau 

Qur‟an hanya dibaca dan dilagukan saja, tidak dikorek rahasia yang 

tersimpan di dalamnya. Qur‟an tidak membedakan tingkatan orang bawah 

dengan tingkatan pemangku agama dalam Islam.Semua orang boleh 

memperhatikan Qur‟an dan Hadits Nabi. Itulah sebabnya kalau bukan 

karena kebodohan, sangat sulit orang Islam dapat tertarik oleh agama lain, 

sebab mereka lebih paham akan agamanya.
62
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C. Konteks Berkerja Keras Melawan Hawa Nafsu 

Jihad diartikan dengan bekerja keras juga disebutkan dalam Surat 

Al-Hajj ayat 78“ Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad 

yang sebenar-benarnya”, “Ini adalah isyarat menyuruh kerja keras 

melaksanakan segala yang diperintah Allah, menghentikan segala 

larangannya.” Artinya berjihadlah terhadap dirimu supaya hanya kepada 

Allah saja taat dan kekanglah nafsu bila hawanya telah mendorong, dan 

berjihad pulalah menentang syaithan yang mencoba memasukkan 

waswasnya.Berjihadlah membendung orang zalim dari kezalimannya, dan 

orang kafir di dalam kamu menolak kekafirannya.
63

Dalam ayat ini 

diterangkan bahwa kita harus bekerja keras dalam mengekang nafsu dalam 

diri, karena hal ini merupakan hal paling sulit.Manusia diciptakan 

memiliki hawa nafsu berbeda dengan malaikat yang diciptakan tanpa 

nafsu.Tentu saja ini menjadi tugas penting umat Islam, bahwa jihad yang 

sebenar-benarnya yaitu mengekang hawa nafsu.Selain itu yaitu jihad 

membendung orang dzalim dengan kedzalimannya. Yaitu dengan cara 

mengatakan “tidak” pada kedzaliman orang tersebut. Namun jika kita 

tidak mampu menggunakan lisan, kita dapat mengingkarinya dengan hati 

saja.Namun hal ini merupakan selemah-lemahnya iman. 

Akal dan hawa, dua kekuatan yang bertempur di dalam diri 

kita.Ahli tasawuf biasa mempertalikan antara hawa dengan nafsu. Tetapi 

setelah diperdalam, lebih cocok nama hawa itu daripada nama nafsu. 
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Sebab tiada semuanya nafsu itu tercela.Ada nafsu yang dinamai nafsu al-

muthmainnah (nafsu yang tentram).Ada yang dinamai nafsu al-lawwamah 

dan ada nafsu al-ammarah inilah yang dipertalikan dengan hawa itu.
64

 

Diri yang telah mencapai ketenteraman yang diberi nama oleh 

Qur‟an nafsu al-muthmainnah, kegembiraanya ditimpa susah sama saja 

dengan kegembiraanya ditimpa senang. Baginya sama saja kekayaan dan 

kemiskinan, bahaya dan keamanan, diberi dan memberi. Dia tidak 

bersedih ketika kehilangan, tidak gembira dapat keuntungan.Hatinya 

senantiasa dipenuhi ridha.Ridha yang selalu jadi pati hubungan antara abid 

dengan ma‟bud, antara makhluk dengan Khalik.Nafsu yang telah 

mencapai tingkat tinggi, pikirannya tertuntun, perkataannya terpimpin 

kepada kebaikan, amalnya terjadi dalam kebaikan, sehingga bahagia yang 

hakikilah yang dicapainya dalam hidupnya.
65

 

Adapun yang terlingkup dalam diri seseorang adalah menjaga 

perintah syara‟ dengan tiga perkara: Pertama , sanggup menahan hati. 

Kedua , sanggup membersihkan hati.Ketiga , sanggup menjaga hati.
66

 

Akal selalu menimbang antara buruk dan baik, lalu memilih mana 

yang baik.Sedang hawa dan nafsu yang tidak baik yang dipilih.Akal selalu 

mengingat dan menahan, sedang hawa nafsu selalu ingin lepas.Akal 

membatasi kemerdekaan, hawa nafsu ingin merdeka di dalam segala 

perkara.Hawa nafsu lebih suka kepada perkarayang mulanya enak 

walaupun akibatnya kecelakaan.Seperti anak kecil yang lebih suka 
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memakan gula-gula walaupun dilarang.Padahal kalau terlalu banyak 

makan gula-gula, dapat merusakkan kesehatannya.
67

 

Syahwat sealu memperdaya akal, sehingga ditutupnya mata akal 

dari kebenaran dan keutamaan.Ditipunya hati sehingga terperosok ke 

jurang bahaya.Sangat sulit mengangkat diri dari dalamnya.Cara melawan 

syahwat yaitu dengan dua perkara.Pertama, mengalihkan pandangan 

kepada yang lain, ketika bertemu dengan barang yang membangkitkan 

syahwat karena mata palingan Tuhan, hati palingan setan.Dari mata masuk 

ke hati, dia juga yang membawa celaka.Kedua, carilah rezeki yang halal, 

halal laannya ialah haram.Tidaklah mengharamkan sesuatu melainkan 

diadakan-Nya diganti yang halal. Tuhan lebih tau bahwa syahwat tidak 

dapat ditahan sama sekali. Itulah sebabnya dilarang berzina dan disuruh 

nikah.
68

 

Seperti Hadits yang dikutip Hamka dalam bukunya Falsafah Hidup 

yang artinya: 

“Empat perkara, siapa yang dapat mengerjakannya patutlah dia masuk 

surga dan terpelihara dari setan. Yaitu orang yang sanggup menahan 

hatinyaseketika dia sangat berkehendak.Sanggup menahan hatinya 

seketika dia sangat enggan.Snggup menahan hati seketika sangat ingin 

dan sanggup menahan hati seketika sangat ingin marah.”69
 

 Adapun menahan diri daripada dosa, di antaranya menahan lidah 

dari membicarakan aib buruk orang lain. Karena manusia apabila tak 
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sanggup memelihara lidah dan membuka aib orang lain, akhirnya aib dan 

perbuatan tercela itu akan berpindah kepada dirinya sendiri. 

Membicarakan aib burukorang lain ada yang dengan jalan dusta dan ada 

yang dengan mulut kotor. Lebih dari itu ada pula yang menggunjing, 

memfitnah, memindah-mindahkan kabar buruk dari satu mulut kepada 

mulut yang lain, sehingga orang yang dekat menjadi jauh.Sebabnya dua 

perkara.Pertama, karena tak dapat mengendalikan lidah.Kedua, karena 

hasad dengki. Setelah itu menahan hati daripada aniaya, menimpakan 

tanggung jawab sendiri kepada orang lain.
70

 

Allah memperingatkan, kalau hanya nafsu yang dituruti,alamat 

dunia akan celaka. Yakni kalau sekiranya apa kehendak hawa nafsu dan 

kehendak isi dunia ini diperturutkan saja oleh Allah semuanya diberi, 

semuanya dilakukan, alamat dunia binasa. Sebab hawa nafsu 

seseoraanglebih daripada yang lain. Mereka berebut kehidupan, berjuang 

setengah mati, sebelum mati, namun hawa nafsu mereka tidaklah diberi 

semuanya, melainkan diberikan seperlunya.Sebab jika diberi semuanya 

sesuai keinginan manusia, maka dunia ini akan rusak.
71

 

Hamka menggaris bawahi, “kebahagiaan itu ialah pada 

kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan kehendaknya yang 

berlebih-lebihan.Itulah yang bernama peperangan besar, lebih besar dari 

peperangan Badar yang paling besar.Tidak ragu lagi, bahwa orang yang 

menang dalam peperangan yang demikian, lebih daripada segala 
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kemengan.Tetapi Nabi kita bersabda, bahwa kembalinya dari perang 

Badar itu ialah kembali dari perang yang sekecil-kecilnya, menempuh 

perang yang sebesar-besarnya, yaitu perang dengan nafsu”. Bagi Hamka, 

“kemenangan di dalam peperangan dengan nafsu ini ialah induk dari 

segala kemenangan.” Tetapi, “orang yang berperangdengan nafsu itu, 

kerapkali tidak dilihat manusia kemenangan itu lahirnya, tetapi tertulis 

dengan jelas di sisi Tuhan”.72
 

Jihad bekerja keras melawan hawa nafsu ini dapat dimasukkan 

dalam pendidikan masa sekarang yaitu pendidikan karakter anak.Dengan 

kepribadian yang khas, maka sifat atau karakter yang dimiliki manusia 

pasti akan berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan yang ada bisa 

dalam banyak hal, seperti keinginan, perasaan, harapan, tujuan dan lain 

sebagainya. Di saat tertentu, kadang manusia merasa ingin dihargai, diakui 

dan diapresiasi, atau dalam hal-hal yang bersifat pribadi (privacy ) selalu 

ingin dihormati. Di saat yang lain, kadang manusia juga ingin 

mendominasi, membenci, sakit hati, dan berkeinginan agar orang lain 

berpikir atau bersikap sama dengan dirinya. Sifat-sifat manusia yang 

kadang bertolak belakang ini sesungguhnya sangat manusiawi. Karena itu, 

ia perlu memahami, menghargai serta menghormati orang lain dan 

begitupun sebaliknya.
73

Dengan adanya pendidikan karakter anak dapat 

memiliki karakter untuk mengendalikan dirinya sendiri.Mengendalikan 
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sesuatu yang seharusnya menjadi kewajibannya untuk dilakukan dan 

sesuatu yang menjadi larangannya untuk ditinggalkan.Dengan tujuan agar 

anak tidak mudah terpengaruh dengan sesuatu yang buruk. Anak- anak 

yang mampu mengendalikan dirinya akan lebih baik dalam menyesuaikan 

diri ketika dewasa nanti, lebih berprestasi di sekolah, dan dapat menjalani 

kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian skripsi ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Makna jihad menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar meliputi : 

a. Berkerja keras menuntut ilmu : bekerja keras, bersungguh-sungguh 

agar agama ini maju, jalan Allah tegak dengan utuhnya. Berjuang 

dengan mengurbankan tenaga, harta benda dan kalau perlu jiwa 

sekalipun. Seperti menuntut ilmu pengetahuan, mendidik pemuda 

supaya menjadi Muslim yang baik, membangun bangunan-bangunan 

besar yang berfaedah.  

b. Berjuang menegakkan Al-Qur‟an : Berjuang dengan semangat yang 

besar menegakkan al-Qur‟an itu selama hayat masih dikandung badan, 

dan jika pun datang waktunya panggilan Allah kitamati, namun suara 

al-Qur‟an itu akan terus membahana di atas permukaan bumi. 

c. Kerja keras melawan hawa nafsu : bekerja keras melawan hawa nafsu 

yang ada pada diri kita. Agar hanya kepada Allah kita taat dan patuh 

akan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.  
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2. Konteks ayat jihad dalam bidang pendidikan menurut Hamka dalam Tafsir 

Al-Azhar 

a. Konteks bekerja keras menuntut ilmu yaitu dengan memajukan 

lembaga pendidikan Islam, seperti adanya lembaga pendidikan sejak 

dini hingga perguruan tinggi. Kemudian dengan adanya tekhnologi 

dan pengetahuan modern pada lembaga pendidikan.  

b. Konteks berjuang menegakkan Al-Qur‟an yaitu adanya pembelajaran 

Al-Qur‟an pada sekolah-sekolah baik sekolah umum maupun 

keagamaan. 

c. Konteks kerja keras melawan hawa nafsu yaitu anak dapat memiliki 

karakter untuk mengendalikan dirinya sendiri. Mengendalikan sesuatu 

yang seharusnya menjadi kewajibannya untuk dilakukan dan sesuatu 

yang menjadi larangannya untuk ditinggalkan. Dengan tujuan agar 

anak tidak mudah terpengaruh dengan sesuatu yang buruk. 

B. Saran 

Berkenaaan dengan skripsi ini, maka penulis menyampaikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada para ulama‟ dan ahli hukum Islam hendaknya selalu memberikan 

penjelasan dan pengertian kepada umat Muslim bahwa pada hakikatnya 

kata “Jihad” tidak selalu berarti perang menggunakan senjata, namun 

segala bentuk kebajikan yang diridhoi Allah SWT. 
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2. Kepada seluruh komponen masyarakat agar lebih berhati-hati dan 

waspada dengan gerakan-gerakan yang mengajak kepada kekerasan 

(gerakan radikal), yang harus selalu diingat bahwa Islam adalah agama 

Rahmatan lil‟alamin yaitu agama yang mengajak perdamaian. 

3. Agar umat Islam mampu bangkit dari keterpurukan dan ketertinggalan 

dalam berbagai bidang. Salah satunya yang paling terpenting yaitu dalam 

bidang pendidikan. Oleh karena itu penulis menulis skripsi ini agar 

diketahui oleh semua umat bahwa jihad juga dapat berbentuk pendidikan, 

baik mendidik maupun menjadi peserta didik yang baik.  

4. Bagi para umat Islam hendaknya memahami ayat- ayat jihad dengan 

penuh kehati-hatian, pahamilah dengan ilmu. Jangan memahami ayat 

hanya dengan lafadnya saja.  


