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MOTTO

ﻴ ﹺﻞﺨ
 ﻁ ﺍﹾﻟ
 ﺎﺭﺑ ﻦﻭﻣ ﺓ ﻮ ﻦ ﻗﹸﻢ ﻣﻌﺘ ﺘ ﹶﻄﺳ ﺎ ﺍﻢ ﻣﻭﹾﺍ ﹶﻟﻬﻋﺪ ﻭﹶﺃ ﻢ ﻛﹸﻭﻋﺪ ﻭ ﻪ ﻭ ﺍﻟﹼﻠ ﺪ ﻋ ﻪ ﻮ ﹶﻥ ﹺﺑﻫﺒ ﺮ ﺗ
"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu
sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang
dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu"
(Al Anfal: 60).

ﺧ ٌﲑ ﰲ ﹸﻛﻞﱟﻒ ﻭ
 ﻌﻴﻣ ﹺﻦ ﺍﻟﻀ ﺆ ﻦ ﺍﳌﹸ ﻣ ﷲ
ِ ﺐ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍ
 ﺣ ﻭﹶﺃ ﺧ ٌﲑ ﻱ
  ﺍﻟ ﹶﻘ ﹺﻮﻣﻦ ﺆ ﺍﳌﹸ
"Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah
daripada orang mukmin yang lemah. Dan masing-masing dari mereka
terdapat kebaikan" (HR. Muslim).
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ABSTRAK
Hakikat manusia merupakan perpaduan beberapa unsur yang saling
berkaitan, yaitu ruh, akal dan jasmani. Semua unsur harus mendapatkan
haknya untuk dididik sehingga manusia bisa berkembang dengan
seimbang antara akal, ruh dan jasmani. Namun kebanyakan pendidik tidak
memperhatikan pendidikan jasmani terhadap anak didiknya. Mereka lebih
cenderung
mengutamakan
pendidikan
akal
(intlektual)
dan
mengesampikan pendidikan jasmani. Akibatnya lahirlah generasi yang
bagus intlektualnya namun lemah fisiknya.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka bagaimana pendidikan
Jasmani menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah? Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pendidikan jasmani menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah.
Sedang penelitian ini termasuk jenis penelitian bibliografi, yaitu penelitan
dengan mencari, menganalisa, membuat interpretasi, serta generalisasi dari
fakta-fakta hasil pemikiran, ide-ide tentang pendidikan Jasmani menurut
Ibnu Qayyim Al Jauziyah. Metode yang digunakan dalam pengumpulan
data adalah dengan metode dokumentasi. Dalam melakukan analisis data,
penulis melakukan reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan
dan verifikasi.
Ibnu Qayyim memberikan perhatian yang serius terhadap
pendidikan jasmani. Hal ini dapat dilihat dari keterangan beliau tentang
pentingnya olahraga bagi manusia. Menurutnya, olahraga sangat
diperlukan untuk menguatkan dan menjaga kesehatan jasmani. Selain itu
beliau juga menjelaskan tentang macam-macam olahraga, kurikulum
pendidikan jasmani, manfaat dan tujuan olahraga serta menjelaskan sarana
olahraga terbaik yaitu mengerjakan ibadah-ibadah yang perintahkan oleh
Allah.
Pendidikan jasmani menurut Ibnu Qayyim adalah olahraga dengan
teratur. Olahraga sangat diperlukan untuk menguatkan dan menjaga
kesehatan jasmani. Olahraga dibagi menjadi tiga macam, yaitu; pertama,
olahraga yang dicintai dan diridhai Allah, seperti olahraga balap kuda,
balap unta dan lomba berpanah. Kedua, olahraga yang dibenci dan
dimurkai Allah, seperti catur, main kartu, domino dan lainnya. Ketiga,
olahraga yang tidak dicintai dan tidak dibenci oleh Allah, seperti balap
lari, lomba angkat besi dan lainnya. Sedang di antara manfaat dan tujuan
olahraga dalam Islam adalah menjaga kesehatan, menguatkan jasmani dan
menghilangkan kesedihan atau refressing. Sarana olahraga terbaik adalah
melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Setiap ibadah
yang diperintahkan mengandung hikmah yang begitu banyak, seperti
shalat, puasa, haji, berjalan menuju shalat jama’ah dan lain sebagainya.
Ibadah-ibadah tersebut dapat menjaga kesehatan baik jasmani maupun
rohani, yang bermanfaat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.
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KATA PENGANTAR

ﷲ
ُ ﺻﹶﻠﻰ ﺍ
 ﺪ ﻤ ﺤ
 ﻣ ، ﷲ
ِ ﻮ ﹺﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﻋﹶﻠﻰ ﻡ ﺴﹶﻠﺎ
 ﻭﺍﻟ ﺼﹶﻠﺎ ﹸﺓ
 ﻭﺍﻟ ، ﲔ
 ﻤ ﺎﹶﻟﺏ ﺍﹾﻟﻌ
 ﺭ ﻪ ﻟﻠﱠ ﺪ ﻤ ﺤ
 ﺍﹾﻟ
. ﻳ ﹺﻦﺪ ﻮ ﹺﻡ ﺍﻟ ﻳ ﻥ ﹺﺇﹶﻟﻰ ﺴﺎ
 ﺣ ﻪ ﹺﺑﹺﺈ ﻌ ﺗﹺﺒ ﻦ ﻣ ﻭ ﻪ ﺤﺎﹺﺑ
ﺻ
 ﻭﹶﺃ ﻪ ﻟﻋﹶﻠﻰ ﺁ ﻭ ، ﻢ ﺳﹶﻠ ﻭ ﻪ ﻴﻋﹶﻠ
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Pendidikan Jasmani menurut Ibnu
Qayyim Al Jauziyah” yang disusun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan
studi terakhir tingkat Sarjana pada Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Surakarta. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan
kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, shahabat serta orang-orang yang
mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak.
Hakikat manusia merupakan perpaduan beberapa unsur yang saling
berkaitan, yaitu ruh, akal dan jasmani. Semua unsur harus mendapatkan haknya
untuk dididik sehingga manusia bisa berkembang dengan seimbang antara akal,
ruh dan jasmani. Dalam sekripsi ini penulis akan meneliti tentang pendidikan
jasmani. Karena banyak pendidik yang mengabaikan pendidikan jasmani. Mereka
lebih memperhatikan pendidikan akal dan ruh dibanding pendidikan jasmani.
Sehingga lahirlah generasi yang bagus intlektualnya namun lemah fisiknya.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang tulus kepada berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis tujukan
kepada:
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meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, saran dan bimbingannya
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