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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sendiri ialah agama wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada

umat Islam sebagai kompas untuk meneruskan kehidupan untuk mengenal mana

yang baik dan bathil. Di dalam al-Qur’an dijelaskan berbagai macam peristiwa

masa lalu yang dijadikan sebagai pelajaran dan iktibar bagi setiap generasi dari

masa ke masa, Allah SWT sangat mencintai hambanya yang berjuang dijalanNya

dan berjihad dengan harta, dan jiwanya. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dari

dahulu hingga hari ini menjadi suri tauladan bagi setiap pengikutnya. Islam juga

mengajarkan agar senantiasa berjuang melalui jihad untuk menegakkan kebebasan

menganut serta menjalankan agama, dan membela agamanya sendiri. Allah SWT

menurunkan risalah dalam al-Qur’an nutuk menyeru dakwah dan menjalakan

jihad ini, ia akan dijanjikan pahala dan kemenangan di akhirat kelak. Allah

berfirman dalam QS. As-Shaf (61): 10-11

ۡن َعذَاٍب أَِلیٖم  َرٖة تُنِجیُكم ّمِ ٓأَیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمنُواْ َھۡل أَدُلُُّكۡم َعلَٰى تَِجٰ ِھدُوَن ١٠یَٰ تُۡؤِمنُوَن بِٱللَِّھ َوَرُسوِلھِۦ َوتَُجٰ

ِلُكۡم َخۡیٞر لَُّكۡم إِن ُكنتُۡم تَۡعلَُموَن  ِلُكۡم َوأَنفُِسُكۡمۚ ذَٰ ١١فِي َسبِیِل ٱللَِّھ بِأَۡمَوٰ

Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu
perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta

1kamu jika kamu mengetahui.dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi

Dari sekian banyak syariat ibadah yang tertera dalam al-Qur’an dan salah satu

syariat yang harus dilakukan oleh umat islam ialah jihad fi sabilillah. Jihad adalah

1 Al-Qur’an As-shaff ayat 10-11
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suatu perbuatan yang didasarkan dengan rasa bersungguh-sungguh dalam setiap

perbuatan yang dikerjakan dengan tujuan mengagungkan nama Allah SWT. 2

Pembicaraan tentang jihad dan konsep-konsep yang dikemukakan sedikit atau

banyak mengalami pergeseran dan perubahan sesuai dengan konteks dan

lingkungan masing-masing. Dalam perkembangannya jihad adalah sebuah konsep

yang memiliki makna ganda, digunakan dan disalahgunakan dalam sejarah Islam.3

Hal tersebut menggunakan wahyu-wahyu dalam al-Qur’an tentang jihad yang

turun di Makkah dengan orientasi dakwah yang mengajak manusia untuk masuk

kedalam Islam, yaitu dengan mengemukakan dalil dan argumentasi yang logis dan

pengajaran yang baik, sementara ayat-ayat jihad periode Madinah berorientasi

perang seperti ayat-ayat jihad yang termaktub dalam surat al-Anfal dan at-

Tawbah. Ayat-ayat periode Madinah dipandang telah me-naskh ayat-ayat jihad

periode Makkah karena merupakan realitas sejarah bahwa Islam turun ditengah

lingkungan keras yang cukup besar potensi konfliknya, dan sensitif akan adanya

agitasi, agresi serta ancaman dari suku-suku Arab.4

Islam sendiri memang tidak mengingkari adanya jihad yang dilakukan oleh

Nabi SAW. Akan tetapi bukanlah dengan cara kekerasa. Islam menerima jihad

bahkan pada saat-saat tertentu jihad memang diharuskan. Karena term jihad dalam

Islam mengandung pengertian yang sangat luas, antara lain adalah sebagai usaha

sungguh-sungguh dengan keras dan tekun, upaya mengendalikan hawa nafsu,

2 Zulfi Mubaraq, Tafsir Jihad: Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global. (Malang:
UIN-MALIKI-Press, 2011), hlm.3

3 John L. Esposito, Unholy War: Terror in the Name of Islam, terj. Syafruddin Hasani,
(Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003), hlm. 30

4 Muchlis M. Hanafi, Jihad: Makna dan Implementasinya [Tafsir tematik]. (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2012), hal. 3-4
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merantau untuk mencari ilmu pengetahuan, melawan hawa nafsu dalam rangka

mentaati perintah Allah, dan menguras kemampuan dalam memerangi musuh.5

Namun disisi lain harus diakui juga bahwa salah satu bentuk jihad adalah

perjuangan fisik (perang), walaupun banyak perdebatan hal tersebut karena

banyaknya variasi makna jihad.

Fenomena sekarang ini, ada semacam gejala untuk mengalihkan dan

mendangkalkan makna jihad dari prinsip-prinsip utama Islam, menjadi

pemaknaan jihad yang jauh dari prinsipnya, atau pemahaman jihad yang

cenderung mendekati faham ekstrimis yang pernah ada di dunia ini, contoh paling

kongkrit adalah gejolak ISIS di berbagai belahan dunia.6

Dalam konteks yang sama. Jihad adalah tipikal yang mempresentasikan

ambivalensi agama. Istilah ini akan terus menjai perbincangan hangat dan

menawan. Lebih-lebih pasca tragedi 11 September 2011 yang mengahancurkan

menara kembar World Trade center di Manhattan, New York, dan memicu perang

di Afganistan, memanasnya situasi di Palestina, yang membuat konsep jihad

menjadi bagian dari perdebatan publik dikalangan Muslim maupun non-Muslim.

Sebagian orang Barat memahaminya sebagai holy war (perang suci). Pemahaman

ini menegaskan kekerasan adalah inheren dalam konsep jihad.7

Dalam konstelasi politik di Indonesia, masalah radikalisme sangat kental

dengan dikaitkan dengan seruan jihad, kian hari pendukungnya makin meningkat.

5 Kasjim Salenda, Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam, hal. 18
6 M. Coirun Nizar dan Muhammad Aziz, Kontekstualisasi Jihad Perspektif

Keindonesiaan. (Jurnal Ulul Albab, Vol 16, No. 1. 2015) hlm. 22
7 Zakiyuddin Baidhawi, Konsep Jihad dan Mujahid Damai. (Jakarta: Kementrian Agama

Republik Indonesia, 2012), hlm. 58
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Ada yang sekedar meimplementasikan syari’at Islam tanpa keharusan melakukan

kekerasan, namun ada pula yang memperjuangkannya mati-matian. Pola

organisasinya pun beragam, mulai dari gerakan moral seperti Majelis Mujahidin

Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sampai kepada gaya militer seperti

Laskar Jihad dan FPI.8

Memahami jihad membutuhkan pemaknaan mendalam dan menyuluruh.

Sebab, konsep jihad masih menimbulkan berbagai kontroversi. Dewasa ini, jihad

sering diperdebatkan dalam media masa dan literatur akademis, baik di Timur dan

di Barat. Term jihad selalu berada dalam perdebatan yang terus menerus dan tak

kunjung usai, hal ini merupakan indikator yang mengindikasikan daya tarik yang

sangat tinggi dan tidak akan pernah kering dan habis untuk dikaji.9

Penelitian ini kemudian mengambil tema jihad dalam penafsiran Hasan al-

Banna dan Quraish Shihab. Disamping alasan-alasan tentang tema jihad seperti

telah dijelaskan sebelumnya. Sosok Hasan al-Banna adalah sebagai pemimpin

yang mempunyai keahlian seorang pemimpin yang arif dan bijaksana dan juga

dikenal sebagai da’i yang tangguh, pejuang yang tak kenal lelah, pelopor

cendekiawan, dan juga sebagai mufassir yang sangat berpengaruh terlebih Hasan

al-Banna juga sebagai pelopor sekaligus pemimpin dari organisasi besar al-

Ikhwanul Muslimin di Mesir sebagai gerakan dakwah dan juga gerakan politik.

8 Endang Turmudi, Islam dan Radikalisme di Indonesia, (Jakarta: LIPI Press, 2005). Hlm
5

9 Abdul Baqi Ramdhun, Al-Jihad Sabiluna, Terj. (Solo: Era Intermedia, 2002), hlm 12
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Melalui dakwah-dakwah, lewat pidato-pidato, serta tulisan-tulisan, al-Banna

selalu mengajak para jama’ahnya dan para pemuda untuk bersama-sama

melakukan jihad. Bahkan, mengenai jihad ini diterapkan dalam salah satu prinsip

dalam misi perjuangannya. Ditengah banyak pemaknaan tema jihad dari pelbagai

sarjana barat yang menganggap bahwa jihad diartikan sempit sebatas perang,

kekerasan, dan pertumpahan darah. Al-Banna hadir memberikan makna baru

dalam Risalah Jihad yang ditulisnya, bahwa jihad melawan hawa nafsu lebih

penting daripada berperang melawan musuh dengan pertumpahan darah. Karena,

menurutnya yang kini dibutuhkan oleh semua umat manusia adalah perdamaian

dan itu tidak akan terwujud jika masih ada peperangan.10

Berbeda dengan Hasan al-Banna, Quraish Shihab bukanlah sosok pemimpin

gerakan politik Islam. Lebih dari itu, Quraish Shihab adalah sosok ulama dan

cendekiawan asli dari Indonesia. Namanya masyhur setelah berhasil menuliskan

banyak karya ilmiah, dan yang menjadi karya magnum opusnya adalah karya

tafsir yang diberi nama Tafsir al-Misbah. Quraish Shihab dalam menafsirkan

ayat-ayat jihad terlihat bersifat moderat. Hal ini dikarenakan pemahaman Quraish

Shihab berbeda dengan sebagian mufassir yang cenderung radikal ataupun liberal

dalam menafsirkan jihad yang hanya sebatas dengan perang fisik mengangkat

senjata.11

10 Nuraini, Pemikiran Hasanal-Banna Tetang Jihad, (Skripsi, Yogyakarta: 2002. Tidak
diterbitkan) Hlm,6

11 Mambaul Ngadimah dan Ridhol Huda, “Konsep Jihad Menurut M. Quraish Shihab
dan Kairtannya dengan Pendidikan Agama Islam” Cendekia vol 13. No 1. Januari-Juni 2015. Hal
14-15
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Konsepsi mengenai jihad yang ditawarkan oleh Hasan al-Banna dan Quraish

Shihab memberikan variasi tafsir yang lebih menarik karena secara latar belakang

kedua mufassir tersebut berbeda. Hasan al-Banna yang cenderung kedalam

gerakan politik di Mesir yang sedang berada dalam gejolak imperialisme Eropa

dan Quraish Shihab tergolong kedalam cendekiawan atau ulama tulen karena

sejak kecil dididik untuk menjadi sosok yang lemah lembut. Untuk itu, penting

kiranya agar melihat konsep jihad menurut kedua mufassir ini, dan melihat sisi

persamaan dan perbedaannya yang padahal berangkat dari latar belakang yang

jauh berbeda.

Atas dasar iniliah peniliti tertarik untuk melakukan studi komparasi mengenai

konsep jihad. Mengingat jihad ini adalah suatu perintah yang melekat kedalam

diri umat Islam. Disamping itu, jihad  menjadi tema yang penuh perbincangan

karena ditengah zaman yang sedang krisis moral seperti saat ini, jihad dijadikan

alat untuk saling berperang sesama manusia dengan mengatasnamakan jihad

sebagai perintah agama. Untuk itu, adapun judul dari skripsi ini adalah “Konsep

Jihad Menurut Hasan al-Banna dan M. Quraish Shihab (Studi Komparasi

Antara Tafsir al-Banna dan Tafsir al-Misbah)”.

B. Rumusan Masalah

Dari  paparan mengenai latar belakang di atas, maka peniliti menyusun

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep jihad menurut Hasan al-Banna dan M. Quraish Shihab?

2. Apa persamaan dan perbedaan Hasan al-Banna dan M. Quraish Shihab mengenai

konsep jihad?
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C. Tujuan Penilitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penilitian ini memiliki tujuan

untuk:

1. Mengetahui konsep jihad menurut Hasan al-Banna dan M. Quraish Shihab

2. Mengetahui persamaan dan perbedaan konsep jihad menurut Hasan al-Banna dan

M. Quraish Shihab.

D. Manfaat Penelitian

Penilitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik secara

teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penilitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan, baik dalam

bidang tafsir maupun dalam disiplin ilmu yang memberi wawasan konsep jihad

dalam pandangan Hasan al-Banna dan M. Quraish Shihab.

2. Manfaat Praktis

Penilitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa penerjemahan

dalam sendi kehidupan agar mampu menjalankan jihad yang benar-benar di

syariatkan oleh Islam dan membawa perdamaian.


