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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi karena minimnya sikap 

kesungguhan dan semangat seseorang untuk melakukan sesuatu hal 

yang diinginkan atau yang akan di capai. Kecenderungan manusia 

terlena dengan kehidupan dunia dan kemajuan teknologi, oleh karena 

itu kemalasan dan kelalaian sudah menjadi suatu kebiasaan dari diri 

seseorang. Maka dari itu sikap kesungguhan dan semangat yang tinggi 

harus tertanam dalam diri seseorang, mujahadah merupakan sesuatu 

yang dicintai oleh Allah, maka jika ingin dicintai dan di ridhoi Allah 

haruslah kita melakukan apa yang diperintahkan dan cintai Allah 

SWT. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah adalah ulama yang ahli dalam 

berbagai bidang misalnya tasawuf. Ibnu Qayyim juga merupakan 

seseorang yang tawadhu dan istiqomah dalam menjalankan sunnah- 

sunnah Rasulullah SAW, ia pun semasa hidupnya hanya di habiskan 

untuk membaca Al-Qur’an dan menimba ilmu. Mungkin berbeda 

dengan tokoh yang lainnya yang membahas khusus tentang suatu 

konsep, lain hal nya dengan pembahasan tentang konsep mujahadah 

ini. 

Dalam penelitian ini peneliti merumuskan bagaimana 

pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang konsep mujahadah serta 

bagaimana relevansinya dalam pendidikan Islam. Adapun tujuan 

dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan 

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang konsep mujahadah serta bagaimana 

relevansinya dalam pendidikan Islam. Penelitian ini termasuk kedalam 

library research (penelitian kepustakaan) yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan 

bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan. Adapun 

sifat dari penelitian ini yaitu Deskriptif Kualitatif. Metode 

pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan ialah 

teknik analisis isi (content analysis) yang berkaitan dengan data 

primer maupun sekunder. 

 

 

Kata kunci : Konsep Mujahadah, Pendidikan Islam. 
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ABSTRACT 

 

This research is motivated by the lack of seriousness and 

someone’s enthusiasm to do something that is desired or to be 

achieved. The human tendency is complacent with the life of the 

world and technological advances, therefore laziness and negligence 

have become a habit of a person. Therefore, the attitude of sincerity 

and high enthusiasm mush be empedded in a person, mujahadah is 

something that is loved by Allah, so if we want to be loved and 

pleased with Allah, we must do what Allah has commanded and love. 

Ibnu Qayyim Al-jauziyyah is a scholar who is an expert in various 

field such as sufism. Ibnu Qayyim is also someone who is humble an 

istiqomah in carrying out the Sunnah of the Prophet Muhammad, he 

was only spent his entire life reading the Qur’an and gaining 

knowladge. Maybe it’s different from other characters who discuss 

specifically about a consept, it’s different with the discussion about 

this mujahadah concept. 

In this study, the researchers determined how Ibnu Qayyim Al-

jauziyyah though about the mujahadah councel and how it is relevant 

in Islamic education. The purpose of this study is to find out how Ibnu 

Qayyim Al-jauziyyah view on the concept of mujahadah and how 

relevant it is in Islamic education. This research is included in library 

research, which is a study that aims to collect data and information 

with the help of various materials, contained in the library. The nature 

of this research is descriptive qualitative. The data collection method 

used in this study is the documentation method, while the data 

analysis technique used is content analysis techniques related to 

primary and secondary data. 

 

Keywords: Mujahadah concept, Islamic education 
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MOTTO 

 

                            

      

Artinya : “Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran 

Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, Maka 

Sesungguhnya surgalah tempat tinggal (nya).” (QS. An-Nazi’at [79]: 

40-41)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum diuraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu 

akan dijelaskan pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam 

judul skripsi ini dengan maksud untuk menghindari kesalah 

pahaman. Judul skripsi ini adalah “Konsep Mujahadah Menurut 

Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Relevansinya Dalam 

Pendidikan Islam.” 

1. Pengertian Konsep 

Konsep menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu: 

“Gambaran dari objek, proses ataupun yang diluar bahasa yang 

digunakan oleh akal budi untuk memahami hasil-hasil lain
1
. 

Sedangkan Sobari mendefinisikan bahwa konsep berasal dari 

bahasa inggris yaitu “concept” yang berarti gambaran atau 

pengertian.
2
 

2. Mujahadah 

Mujahadah mengandung arti berusaha dengan keras, 

atau mengeluarkan seluruh kemampuan untuk kebaikan dan 

dan mencari ridho Allah SWT. Sementara di lain keterangan 

ditemukan bahwa mujahadah mengandung makna 

bersungguh-sungguh di jalan Allah, dan sering juga diartikan 

berperang, pada dasarnya arti yang mempunyai relasi 

dengan lafal mujahadah mengandung makna usaha tanpa putus 

asa. 

3. Perspektif 

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu 

masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang 

digunakan dalam melihat suatu fenomena. 

 

                                                             
1 W.J.S Poerwadinata, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1991), h.250. 
2 M. Sobari, Konsepsi Islam, (Jakarta: Bhairul Bayan, 2003), h. 2. 
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4. Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah 

Seorang ulama ahli dibidang tasawuf, fikih, syariat 

dan tafsir ini lahir pada 691 H, ia bernama lengkap 

Muhammad bin Abu Bakar bin Sa‟ad bin Hariz az-Zur‟i Ad-

Dimasyqi, julukannya adalah Syamsuddin dan Kunnyahnya 

Abu Abdillah atau dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-

Jauziyyah. 

5. Relevansi  

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang 

mempunyai arti besangkut paut, yang ada hubungan, selaras 

dengan. 
3
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi 

artinya hubungan, kaitan.
4
 

6. Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam menurut Drs. Ahmad D. Marimba 

yaitu bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum 

agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama 

menurut ukuran-ukuran islam.
5
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Mujahadah merupakan suatu sikap yang penting dalam 

kehidupan seseorang, dimana sikap kesungguhan dan kerja keras 

akan menghasilkan sesuatu yang dapat menjadikan seseorang 

untuk mudah mendapatkan apa yang diinginkan atau diharapkan, 

semua semata-mata dilakukan karena mencari ridho Allah SWT. 

Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam 

yang menyeluruh, karena tujuan pendidikan Islam tidak terlepas 

dari tujuan hidup manusia yaitu menciptakan pribadi hamba-

                                                             
3 Paus Apartando, Kamus Populer, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), h. 666 
4 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( 

Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 943. 
5 Drs. Ahmad Marimba, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: PT. Al-

Ma‟arif, 1980), h.23-24 
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hamba Allah yang selalu bertakwa kepada-Nya dan mencapai 

kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. 

Mujahadah dimaksudkan sebagai cara untuk seseorang 

terlepas dari sifat-sifat yang membuatnya lalai akan mencapai 

takwa dan mencari ridho Allah SWT. Semakin seseorang 

sering melakukan mujahadah semakin baik pula sikap takwa 

dan derajatnya di sisi Allah SWT. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Jika seseorang ingin bepergian menuju Allah SWT dan 

kehendaknya, maka akan tampak di hadapannya tipu daya dan 

hambatan-habatan. Tipu daya yang pertama adalah nafsu 

syahwat, kekuasaan, kesenangan, itu semua akan memperdaya 

manusia untuk lalai menuju Allah. Maka dari itu perlu adanya 

sikap kesungguhan atas diri seseorang agar tidak terseret dari 

kemalasan, santai, cinta dunia dan tidak lagi melaksanakan amal-

amal sholeh serta ketaatan yang lainnya tepat pada waktunya. 

Dalam hal ini harus tegas, serius, dan penuh semangat sehingga 

pada akhirnya ketaatan merupakan kebiasaan yang mulia dan 

menjadi sikap yang melekat.
6
 

Sebagaimana diketahui kehidupan manusia sekarang 

merupakan kehidupan pada era globalisasi dan modernisasi, yang 

ditandai dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Dengan 

adanya teknologi informasi ini makin memudahkan manusia 

dalam mendapatkan informasi yang diinginkan. Kemajuan zaman 

tidaklah selalu membawa dampak positif. Seperti halnya 

kehidupan manusia lebih praktis untuk dijalani, namun ada juga 

sisi negatif dari kemajuan zaman yang serba modernini. Pada sisi 

negatifnya, manusia cenderung lebih mengikuti secara total tanpa 

menyaring hal-hal yang akan membuatnya celaka. 

Manusia yang hidup pada zaman yang serba canggih ini 

dengan adanya iptek sebagai andalannya terkadang sering 

memberikan perubahan-perubahan yang tidakpasti baik dalam 

                                                             
6 Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyah Ruhiyah, (Jakarta: Robbani Press, 

2010), h. 23. 
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bidang hukum, politik, budaya, moral, norma, nilai, dan etika 

kehidupan yang semua itu berakselerasi dengan cepat. Semakin 

cepat perubahan itu maka semakin maju pula masyarakat dan 

konsekuensinya tuntutan hidup yang harus dipenuhi oleh masing-

masing individu juga semakin meningkat. Agama dan 

modernisasi akan memunculkan dua hal yang bertolak belakang, 

dimana modernisasi dianggap sebagai sesuatu yang harus 

dihargai, sedangkan nilai keagamaan mengkehendaki manusia 

untuk mengontrol setiap tindak tanduknya dalam kehidupan. 

Manusia beragama dituntut untuk dapat melawan modernisasi 

yang sedang terjadi saat ini. Jika tidak, maka manusia cenderung 

akan terlena dengan kemajuanyang ada, sehingga manusia 

seringkali menyibukkan dirinya dengan urusan duniawi dan akan 

tertipu oleh kehidupan dunia. 

Sebagai contoh saat ini banyak kurangnya kesadaran 

manusia untuk selalu membentengi diri agar tidak selalu 

mengejar dunia dan tidak menghiraukan pendidikan islam. 

Misalnya kondisi saat ini banyak masyarakat yang hidup dalam 

persaingan yang ketat dan hidup mewah yang tak dapat lagi 

dihindarkan terutama di kota-kota besar. Banyak yang bersaing 

untuk saling meraih kekayaan, dimana di dalam kekayaan bisa 

digunakan untuk apa aja misalnya membeli HP canggih dan 

bepergian ke mall-mall untuk membelanjakan kekayaannya. 

Dan akhirnya tujuan akhirat tergeser menjadi impian mecari 

dunia. Kesuksesan dunia dinilai dari harta yang ada, sedangkan 

tujuan sesungguhnya ialah akhirat yang kekal. 

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam bukunya Ad-Daau 

Waddawaa mengatakan bahwa: 

 ةِ رَ خِ آلاْ  نَ مِ  ال  قْ بَ إِ ا وَ يَ ن ْ الد   نَ مِ  اعِ طَ قِ ر إَذا َكاَن ِفي انْ افِ اْلكَ  َوِإنَّ اْلَعْبدَ 
Tipuan yang paling besar adalah tipuan dunia. Orang-orang 

yang tertipu lebih mengutamakan dunia dari pada akhirat. Mereka 

menyukai dunia dari pada akhirat.
7
 Pandangan seperti itu adalah 

pandangan setan yang merasuki akal manusia. Manusia seperti ini 

                                                             
7Ibnu Qayyim al-jauziyyah, Terapi Penyakit Hati, (Jakarta : Qisthi 

Press,2005), h. 53 
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berada diantara kondisi beriman dan kufur, antara mempercayai 

dan mendustakan. 

Banyak yang terjadi saat ini para aktifis muslim yang 

katanya membela agama, dan orang-orang yang katanya mengaku 

beragama islam. Tapi nyatanya yang terjadi sekarang orang yang 

mengaku islam melakukan perbuatan yang sangat buruk yang 

sangat dibenci Allah dan Rasulnya. Mereka bersungguh-sungguh 

dalam membela Islam tapi disisi lain merekalah yang melanggar 

syari‟at Islam. 

Jika urusan dunia dibutuhkan kesungguhan, maka urusan 

akhirat akan lebih membutuhkan lagi. Disisi lain, aturan-aturan 

syari‟at Islam dari sisi akumuluasi sebagiannya relatif berat bagi 

ukuran kemampuan sebagian manusia, kewajiban shalat misalnya, 

dengan lima waktu dan dalam kondisi berbeda lagi sebagian orang 

yang membutuhkan upayakan kesungguhan. Apalagi sampai 

mengorbankan kepentingan pribadi, misalnya puasa dan infak. 

Sebab secara manusiawi orang cenderung ingin menikmati dunia. 

Selain itu untuk menjalankan ajaran-ajaran syariat, manusia 

cenderung akan terseret dalam kemalasan, santai, cinta dunia dan 

tidak lagi melaksanakan amalan sunnah serta ketaatan yang lainnya 

tepat pada waktunya.  

Dalam kondisi ini, ia harus memaksa dirinya melakukan 

amal-amal sholeh lebih banyak dari sebelumnya. Dengan 

beribadah, manusia akan menjadikan dirinya „abdun (hamba) yang 

dituntut untuk berbakti dan mengabdi kepada ma‟bud (Allah Maha 

Menjadikan) sebagai konsekuensi manusia sebagai hamba wajib 

berbakti (beribadah). Mujahadah merupakan sarana menunjukkan 

ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT, sebagai wujud 

keimanan serta ketakwaan kepadanya. 

Manusia memiliki kelemahan-kelemahan disamping 

kelebihannya, ia sering tidak mampu menghadapi kecenderungan 

nafsunya yang sering menjerumuskan dirinya kepada tindakan 

yang tidak terpuji. Maka sasaran pendidikan masa Rasulullah SAW 

adalah mengatasi kelemahan tersebut, dan cara menanamkan iman 

dan takwa kepada umat Islam. Setelah memantapkan pendidikan 

keimanan dan pendidikan takwa, lalu Rasulullah SAW 
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memantapkan lagi, pendidikan ibadah, kemudian menambahkan 

pendidikan kemasyarakatan yang selalu bernuansa akhlak al 

karimah.  

Maka dalam hal inilah pendidikan islam berperan sebagai 

pendidikan yang berfungsi untuk menginternalisasi semangat 

beribadah kepada Allah (al-tarbiyyah alruhiyyah),pendidikan yang 

berfungsi untuk menumbuh-kembangkan potensi moraldan 

kemasyarakatan (al-tarbiyyah al-khuluqiyyah wa-al-ijtima‟iyyah). 

Pendidikan islam adalah suatu sistem kependidikan yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba 

Allah SWT, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi 

seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. 

Pendidikan Islam merupakan yang pertama dan paling utama yang 

harus ditanamkan dalam diri seseorang untuk membentuk pribadi 

dan potensi yangdimilikinya secara maksimal serta untuk 

membentuk hubungan yang harmonis antara pribadi dan Allah 

SWT. sesama manusia dan hubungan makhluk lainnya.Pendidikan 

Islam adalah salah satu komponen inti dalam dunia pendidikan. 

Karena manusia tidak hanya membutuhkan pengetahuan saja tetapi 

juga kekuatanspiritual keagamaan agar terbentuk manusia yang 

sempurna (insan kamil) sesuaidengan syari‟at Islam. Terbentuknya 

insan kamil tentunya melalui proses pendidikan yang 

berkesinambungan sampai manusia meninggal dunia sepanjang ia 

mampumenerima pengaruh-pengaruh atau pendidikan seumur 

hidup (Life Long Education).
8
 

Pendidikan Islam tidak tertuju kepada pembentukan 

kemampuan akal saja, melainkan tertuju kepada setiap kegiatan 

jiwa sehingga setiap bagian jiwa itu menjadimampu melaksanakan 

tugasnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT.Manusia 

itu pada hakikatnya adalah jiwanya. Jiwalah yang membedakan 

manusiadengan makhluk lainnya. Dengan jiwa manusia bisa 

merasa, berpikir, berkemauan,dan berbuat lebih banyak. Tegasnya 

jiwa itulah yang menjadi hakikat yang hakikidari manusia karena 

sifatnya yang latif, rabbani dan abadi sesudah mati. 

                                                             
8Uyoh Sadulloh, Pengantar Filsafat Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 

2012), h.63. 
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Keselamatandan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat banyak 

tergantung pada keadaanjiwanya. Sebab jiwa merupakan pokok 

dari agama dan asas bagi orang yang berjalan menuju Allah, serta 

padanya bergantung ketaatan atau kedurhakaan manusia 

kepadaAllah.
9
 

Dalam upaya merealisasikan keimanannya dengan 

beribadah dan beramal saleh dan yang telah dijanjikan akan 

memperoleh atau mendapatkan petunjuk jalan kebenaran untuk 

menuju ridho Allah SWT haruslah dengan sungguh-sungguh. 

Seperti pepatah mengatakan  

َدَ جَ وَ َدَ جَ َنَ مَ 
yang artinya” barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka akan 

berhasil”. 

Pendidikan islam dapat di artikan proses pewarisan dan 

pengembangan budaya manusia yang bersumber dan 

berpedomankan ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Al-

Qur‟an dan terjabar dalam Sunnah Rasul. Pakar lainnya 

berpendapat bahwa pendidikan Islam merupakan bimbingan 

jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum ajaran Islam 

menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-

ukuran Islam. 
10

 

Pendapat Omar Muhammad At-Toumi Asy-Syaibany 

mendefinisikan pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah 

laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam 

sekitarnya, dengan cara pengajaran, sebagai suatu aktivitas asasi 

dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam 

masyarakat. Pengertian tersebut memfokuskan perubahan tingkah 

laku manusia yang konotasinya pada pendidikan etika. Selain itu, 

pengertian tersebut menekankan pada aspek-aspek produktivitas 

dan kreatifitas manusia dalam peran dan profesinya dalam 

                                                             
9Yahya Jaya, Spiritualisasi Islam : Dalam Menumbuhkembangkan 

kepribadian dan 

Kesehatan Mental, (Jakarta : Ruhama, 1994), h. 26. 
10Zuharini, dkk, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 

13  
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kehidupan dalam masyarakat dan alam semesta. 

Dalam pendidikan Islam memiliki tujuan dimana 

membentuk kepribadian manusia yang kamil yaitu menjadi hamba 

Allah SWT yang baik dan dapat memahami dan menghayati 

tentang Tuhannya serta khusuk beribadah kepada-Nya.  Selain itu 

tujuan Pendidikan Islam ialah untuk memperoleh kesejahteraan 

dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, baik individu 

maupun masyarakat. Semua itu dilakukan tidak semata-mata 

instan, akan tetapi membutuhkan sebuah perjuangan dan 

kesungguhan untuk mencapainya. 

Dilihat dari konsepsi Pendidikan Islam perlu diusahakan 

pendekatan dan langkah-langkah dimana Pendidikan Islam dalam 

bekerja dan berusaha selalu mengacu kepada cita-cita yang 

dikehendaki terbentuknya manusia, muslim, mutakin yang 

mempunyai sifat yang hanya sebagai ulul abshar, tetapi justru 

diarahkan disamping ulul abshar juga ulul albab. Ulul abshar yaitu 

orang yang berhati lapang, pandangan luas, dan pemikiran 

mendalam. Sedangkan ulul albab yaitu orang-orang yang dengan 

akal pikirannya, suka memperhatikan segala ciptaan Allah SWT 

dan ajaran-Nya untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran 

ajaran tersebut. Kemudian, pendidikan juga membina kedisiplinan 

menepati waktu serta memanfaatkan waktu tersebut guna 

melakukan amal sholeh berwasiat dengan kebenaran dan 

kesabaran.  

Disisi lain Ibnu Qayyim juga mengatakan dimana 

kesungguhan dalam menggapai cita-cita yaitu harus meninggalkan 

semua yang berlebihan yang dapat memalingkannya dari tujuan 

utama, baik dalam hal makanan, minuman, tidur, maupun bergaul. 

Jadi, ia hanya melakukan hal-hal yang dapat membantunya untuk 

menggapai cita-citanya dan menolak hal-hal yang 

memalingkannya. Kemudian, kedisiplinan dalam berdzikir kepada 

Allah SWT merupakan hal yang utama agar semakin dekat hamba 

dengan penciptanya.   

Berdasarkan pernyataan di atas, Ibnu Qayyim mengatakan 

bahwa kesungguhan menuju Allah SWTsangat penting untuk 

berada pada diri seorang muslim untuk semangat dalam 
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menunjukkan kecintaannya kepada Allah SWT, maka dari menurut 

penulis ada nilai yang sangat penting yaitu menanamkan sikap 

sungguh-sungguh seseorang menuju Allah SWT untuk meraih 

derajat takwa.Alasan penulis mengambil tokoh Ibnu Qayyim Al 

Jauziyah karena beliauadalah seseorang yang sangat istiqomah dan 

tawadhu‟ dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan 

seorang yang banyak bertaqarub kepada Allah SWT. Ibnu Qayyim 

juga seorang yang sangat cerdas dan banyak memahami ilmu-ilmu, 

sehingga dengan kecerdasan dan kedalaman ilmunya lah, beliau 

banyak menulis kitab-kitab yang sangat terkenal dari dulu hingga 

sekarang ini.Dengan demikian Ibnu Qayyim merupakan seorag sufi 

yang sangat menginspirasi kaum muslimin untuk bersemangat 

bersungguh-sungguh mencari keridhoan Allah SWT. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, 

penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam sebuah skripsi 

yang berjudul “ Konsep Mujahadah Perspektif Ibnu Qayyim Al-

Jauziyyah dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam “ 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat 

dimunculkan rumusan masalah dalam kajian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Qayyim tentang konsep 

Mujahadah? 

2. Apa relevansi konsep mujahadah dalam pendidikan Islam? 

 

E. Fokus Penelitian  

Fokus dalam penelitian ini adalah studi mengenai teks 

tertulis termuat dalam buku Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Fawaidul 

Fawa‟id) khususnya pada bab yang membahas tentang 

Mujahadah. 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan Rumusan Masalah yang tertulis di 

atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana 

pemikiran Ibnu Qayyim tentang konsep Mujahadah dan 
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relevansinya dengan pendidikan Islam. 

 

G. Manfaat Penelitian  

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

dan pemikiran yang positif dalam rangka pentingnya 

mujahadah dalam pendidikan Islam menurut Ibnu Qayyim Al-

Jauziyyah. 

2. Memperluas wawasan tentang pentingnya sebuah mujahadah 

menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah bagi penulis dan juga 

bagi para pembaca. 

3. Untuk lembaga pendidikan dapat menumbuhkan lagi sikap 

kesungguhan dalam pengumpulan dan pengolahan data 

pendidikan sebagai bahan untuk mengevaluasi. 

4. Bagi para pendidik diharapkan memiliki rasa sikap mujahadah 

yang baik, karena dari pendidik lah setiap peserta didik 

memperoleh informasi lebih intensif. 

 

H.  Metode Penelitian  

1. Pengertian Metode Penelitian  

 Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” yang 

artinya cara yang tepat untuk melaksanakan sesuatu; dan 

logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi 

penelitian artinya cara melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu 

tujuan.
11

 

 Sedangkan penelitian adalah terjemahan dari kata 

Inggris, research. Ada ahli yang mengindonesiakan research 

menjadi riset. Kata research berasal dari kata re, yang berarti 

kembali dan to research yang berarti “mencari”. Dengan 

demikian, arti yang sebenarnya dari research adalah mencari 

kembali.
12

 

                                                             
11 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2010) h. 1. 
12 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penenlitian dan Teknik Penyusunan 

Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h. 7. 
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 Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. 

2. Pendekatan Penelitian  

“Secara umum metode penelitian diartikan sebagai 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu”. 
13

Pendekatan penelitian skripsi ini, 

penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library 

research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan 

metode pengumpulan data pustaka
14

. Menurut Abdul Rahman 

Sholeh, metode kepustakaan (library research) ialah penelitian 

yang menggunkan cara untuk mendapatkan data informasi 

dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpus, seperti 

buku, majalah, dokumen, catatan kisah kisah sejarah. Atau 

penelitian kepustaaan murni yang terkait dengan objek 

penelitian. 

Penelitian ini merupakan studi mengenai teks yang 

termuat dalam kitab/buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-

Jauziyyah.Karena yang diteliti adalah teks tertulis yang berupa 

korpus (data yang dipakai sebagai sumber bahan penelitian), 

maka pendekatan yang digunakan berdasarkan penelitian 

kepustakaan (library research).Studi kepustakaan (library 

research) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan 

metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat 

dan mengolah bahan penelitiannya.Ia merupakan suatu 

penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk 

memperoleh data penelitiannya.
15

 

 

 

 

 

                                                             
13Sugiyono,MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif,Kualitatifdan

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 3. 
14 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustakasetia, 2011), h. 

31 
15 Saiful Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 

91. 
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3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

mencakup data primer dan sekunder. Data primer adalah data 

yang dikumpulkan langsung dari individuindividu yang 

diselidiki atau data tangan pertama. Sedangkan data sekunder 

adalah data yang ada dalam pustaka-pustaka.  

Adapun data primer dalampenelitian ini adalah kitab 

Zaadul Ma‟ad karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. 

Sedangkan data sekunder yang penelitian gunakan yaitu 

sumbersumberyang mendukung dengan objek penelitian 

diantaranya: 

a. Buku Ilmu Pendidikan Islam Karangan Ramayulis 

b. Buku Pendidikan Spiritual KaryaSa‟id Hawwa 

c. Buku Al-Fawaid (menuju pribadi takwa)KaryaMunirul 

Abidin 

d. Buku Tarbiyah Ruhiyah karya Abdullah Nashih Ulwan 

e. Buku Filsafat Pendidikan Islam karangan Drs. Ahmad 

Marimba 

f. Buku Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam 

karangan Hasan langgulung 

g. Buku konsep Pendidikan dalam Islam karangan Muh 

Naquib al-Atas 

h. Buku menuju pribadi takwa karangan Munirul abidin  

i. Buku Rukun Jihad karangan Fairuz Abadi   

j. Buku Menejemen Qalbu karangan Ibnu Qayyim  

 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 
16

Dalam 

                                                             
16 Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 

(Bandung: Alfabeta, 2007), h. 308. 
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penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data primer 

yaitu berupa pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang 

Mujahadah serta data sekunder berupa tulisan-tulisan yang 

ngebahas tentang Mujahadah dan literatur-literatur yang 

relevan dalam tulisan ini. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Sebelum sampai pada analisis data, terlebih dahulu 

penulis memproses data-data yang telah dikumpulkan, lalu 

kemudian penulis menganalisis dan mengiterpretasikannya. 

Menurut Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, analisis data 

adalah “proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan konsep-konsep yang jelas baik dari 

segi bahasa, istilah dan pengertiannya” atau istilah lain 

penggambaran data. 
17

 

Analisis deskriptif pada dasarnya dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu analisis induktif (sintetik) dan 

analisis dedktif ( analitik). Analisis induktif diterapkan 

dalam analisis data lapangan sedangkan analisis deduktif 

diterapkan dalam analisis teori. Karena obyek dalam 

penelitian ini adalah obyek teori atau kajian teoritis maka 

untuk menganalisis data yang terkumpul pada penelitian ini 

menggunakan analisis deduktif. 

Dalam hal ini Sutrisno Hadi menyatakan bahwa, “ 

dalam cara berfikir analitik orang berangkat dari dasar-dasar 

pengetahuan umum dari proporsi- proporsi yang berlaku 

umum dan meneliti persoalan-persoalan khusus dari segi dasar 

pengetahuan yang umum. Dengan demikian jelaslah suatu 

cara berfikir deduktif itu bertitik tolak dari dasar-daar 

pengetahuan yang umum yang telah dikemukakan oleh para 

ahli dan dasar-dasar pengetahuan bersifat umum tersebut 

setelah dipadukan dengan beberapa teori yang ada lalu ditarik 

pada persoalan yang bersifat khusus yang hanya berbicara 

                                                             
17 Taldziddudhu Nidraha, Teori Metodologi Administrasi Jilid 1, (Jakarta: 

Bina Aksara, 1985), h. 6. 
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perihal yang dibahas saja. 

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan 

metode analisisdokumen atau analisis isi (content analysis), 

analisis isi berarti metode apapunyang digunakan untuk 

kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesandan 

dilakukan secara objektif dan sistematik. Menurut Smith dalam 

buku karangan Nanang Murtono berpendapat bahwa : 

“Analisis isi merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk 

mendapatinformasi yang dibutuhkan dari materi secara 

sistematis dan obyektif dengan mengidentifikasi karakter 

tertentu dari suatu materi.
18

 Adapun langkah-langkah analisis 

data yaitu sebagai berikut: 

a. Memilih dan menetapkan pokok bahasan yang akan di kaji. 

b. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pokok 

bahasan  melalui pokok bahasan melalui buku-buku 

maupun sumber lainnya. 

c. Menganalisis dan mengklarifikas. 

d. Mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang di 

gunakan. 

 

  

                                                             
18 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta : Rajawali Pers, 

2013), h. 86. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Mujahadah  

1. Pengertian Mujahadah  

Sebagai istilah umum, Mujahadah berasal dari bahasa 

Arab jahada yang berarti bersama-sama berjuang sekuat 

kemampuan, sementara kalangan sufi istilah ini mengacu pada 

disiplin perjuangan spiritual. Mujahadah adalah turunan dari 

kata jihad yang secara etimologi yaitu jihada-yujahidu-

jihaadan yang artinya bersungguh-sungguh dengan segala 

daya upaya untuk mencapai kebaikan
19

, dan secara 

terminologi mujahadah artinya bersungguh-sungguh 

mencurahkan daya upaya atau bekerja keras untuk mencapai 

kebaikan yang ingin di dapatkan.
20

 

Jihad atau Mujahadah memang ajaran penting dalam 

Islam. Umat perlu memahami kembali makna jihad sebagai 

salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Ibnu Qayyim 

Al-Jauziyyah salah satu ulama besar, memiliki pandangan 

Jihad atau Mujahadah yang menarik. Pandangan Ibnu 

Qayyim tentang Jihad tidak berbeda jauh dengan pandangan 

ulama lain. Menurutnya, Jihad atau mujahadah merupakan 

puncak bangunan Islam dan kubahnya, bagi pelakunya 

merupakan ahli surga, yang memiliki derajat yang tinggi di 

dunia. 

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menjelaskan bahwa jihad 

yang sebenar-benarnya melawan musuh adalah seperti halnya 

Allah memerintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-

benarnya. Jika maksud dari takwa yang sebenar-benarnya 

adalah mematuhi Allah tanpa maksiat, selalu mengingat-Nya 

tanpa melupakan, senantiasa bersyukur tanpa ingkar, maka 

maksud dari jihad yang sebenar-benarnya ialah seorang 

                                                             
19 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua), (Jakarta: Balai Pustaka, 

1995), h. 414. 
20 Rohimin, Jihad, (Jakarta: Erlangga, 2006). h. 17. 
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hamba yang berjihad melawan hawa nafsunyadengan 

menyerahkan Qalbu, lisan, dan seluruh anggota badannya 

kepada Allah SWT sehingga keseluruhannya adalah untuk 

Allah dan bersama Allah, bukan untuk diri sendiri dan 

bersama dirinya. 

Jihad atau Mujahadah memang ajaran penting dalam 

Islam. Umat perlu memahami kembali makna jihad sebagai 

salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Ibnu Qayyim 

Al-Jauziyyah salah satu ulama besar, memiliki pandangan 

Jihad atau Mujahadah yang menarik. Pandangan Ibnu 

Qayyim tentang Jihad tidak berbeda jauh dengan pandangan 

ulama lain. Menurutnya, Jihad atau mujahadah merupakan 

puncak bangunan Islam dan kubahnya, bagi pelakunya 

merupakan ahli surga, yang memiliki derajat yang tinggi di 

dunia. 

Mujahadah adalah proses perjalanan ruhani manusia 

menuju Allah. Sebagai proses, mujahadah memiliki beberapa 

pilar sebagai tempat berdiri dan tegaknya proses perjalanan 

tersebut. Berkenaan dengan pilar-pilar tersebut seperti yang 

dikemukakan dalam firman Allah: 

                             

َ(96َ)العنكبوت:َ
Artinya : “Dan orang-orang yang berjihad untuk 

(mencari keridoan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan 

kepada mereka jalan-jalan kami.Dan sesungguhnya Allah 

benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” 

(QS.Al- Ankabut [29]: 69).
21

 

Al-Junaid mengatakan dalam kitabnya Hilatul Auliya‟ 

bahwasannya maksud ayat ini ialah orang-orang yang berjuang 

melawan hawa nafsu mereka karena Kami, dengan cara 

bertaubat, Kami benar-benar akan memberi mereka petunjuk 

menuju jalan-jalan keikhlasan. 

                                                             
21 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: 

Diponogoro,  2016). h. 404. 
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Mujahadah mengandung arti berusaha dengan keras, 

atau mengeluarkan seluruh kemampuan untuk kebaikan dan 

dan mencari ridho Allah.
22

 Sementara di lain keterangan 

ditemukan bahwa mujahadah mengandung makna 

bersungguh-sungguh di jalan Allah, dan sering juga diartikan 

berperang, pada dasarnya arti yang mempunyai relasi dengan 

lafal mujahadah mengandung makna usaha tanpa putus asa. 

Orang yang melakukan mujahadah adalah orang yang 

mencoba dengan kekuatannya untuk melakukan kebaikan 

supaya dapat mendekatkan diri kepada Allah
23

. 

Mujahadah berasal dari kata bahasa Arab yang 

mempunyai makna berjuang
24

. Mujahadah bisa diartikan 

pejuang batiniah menuju kedekatan diri kepada Allah SWT, 

dan ada juga yang mengartikan dengan berjuang melawan diri 

sendiri, yakni melawan kekuatan pengaruh hawa nafsu yang 

menghambat seseorang untuk sampai kepada martabat utama, 

yakni “puncak ketakwaan”. Mujahadah bisa dianggap sebagai 

kelanjutan dari jihad dan ijtihad. 

Seperti firman Allah yang terdapat pada Surat Ali-

Imran ayat 102:  

                        

      (201:َآلَعمران) 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan 

janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan 

beragama Islam”.(QS. Ali-Imran [3]: 102)
25

 

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sehubungan 

dengan firman Allah, “Bertakwalah kepada Allah dengan 

                                                             
22 Ibnu Manzur, Lisan Al-Arab, juz 1, (Kairo: Dar ma‟arif, 1119), h. 710. 
23 Moh Muhtador, Pemaknaan ayat Al-Qur‟an dalam Mujahadah, Jurnal 

Penelitian. Vol 8, No.1. 2014, h. 110. 
24 Muhammad Yusuf, Kamus Arab-Indonesia, Yayasan Penyelenggara  

Penerjemah/Penafsiran Al-Qur‟an, (Jakarta, 1972), h. 39 
25 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: 

Diponogoro,  2016), h. 63. 
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sebenar-benarnya takwa kepadanya, “Ibnu Abi Hatim 

meriwayatkan dari Abdullah bin mas‟ud, dia berkata, 

“Hendaklah Allah itu di taati dan jangan di durhakai, diingat 

dan jangan di lupakan, serta di syukuri dan jangan di kufuri. 

Diriwayatkan dari Anas bahwa dia berkata, “Tidaklah 

seorang hamba dikatakan bertakwa kepada Allah dengan 

sebenar-benar takwa kepada-Nya hingga lidahnya bergetar.
26

 

“Said bin Jubair dan yang lainnya berpandapat 

bahwa ayat ini telah di nasakh oleh firman Allah “ maka 

bertakwalah kepada Allah menurut kemampuanmu”. Dan 

yang dimaksud dengan “ takwa yang sebenar-benar takwa 

kepada-Nya” ialah hendaknya kamu berjihad di jalan Allah 

dengan sungguh-sungguh, jangan biarkan kaum musyrik 

mencela Allah, dan berlakulah adil walaupun terhadap 

dirimu sendiri, orang tuamu, dan anak-anakmu. 

Firman Allah SWT, “dan jangan sekali-kali kamu 

mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” yakni 

perhalah Islam sepanjang waktu supaya kamu mati dalam 

keadaan Islam. Dan diantara sunnah Allah ialah 

barangsiapa yang hidup dengan menganut sesuatu, maka ia 

akan mati dengan menganut seseuatu itu. Dan barangsiapa 

yang mati dengan sesuatu itu, maka Allah SWT akan 

membangkitkannya dengan sesuatu tadi. kita berlindung 

kepada Allah SWT dari kondisi menyalahi Islam.Dan orang- 

orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar- 

benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. 

dan Sesungguhnya Allah SWT benar-benar beserta orang-

orang yang berbuat baik. 

Dari ayat tersebut di jelaskan bahwa Ibnu Abi Hatim 

meriwayatkan dari Ibnu Abbas Al- Hamdani Abi Ahmad, 

dari penduduk Uka, dia berkata, “orang-orang yang 

mengamalkan apa yang telah mereka ketahui, maka Allah 

akan menunjukkan mereka kepada apa yang belum mereka 

ketahui. “ Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Asy-Sya‟bi, 

                                                             
26 Muhammad Nasib Ar-Rifa‟i, Tafsir Ibnu Katsir jilid 1, (Bandung: Gema 

Insani Press, 2000), h. 558-559. 
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dia berkata, “ Isa Ibnu Maryam berkata, “ sesungguhnya 

ihsan itu ialah jika kamu berbuat baik kepada orang yang 

berbuat jahat kepadamu. ihsan bukanlah berbuat baik kepada 

orang yang berbuat baik kepadamu
27

. 

Ayat tersebut menegaskan bahwa memperoleh 

hidayah kejalan yang dapat mengantarkan seseorang kepada 

Allah SWT dan keridhoan-Nya adalah buah dari Mujahadah 

(perjalanan rohani manusia). Mujahadah merupakan sarana 

untuk memperoleh hidayah ruhani agar manusia sanggup 

melakukan perjalanan menuju Allah dan keridhoan-Nya. 

Sedangkan hidayah merupakan permulaan dari takwa.
28

 

Mujahadah mengantarkan seseorang kepada hidayah. 

Hidayah mengantarkannya kepada takwa, hanya saja semua 

itu tidak dapat sempurna tanpa taufik dan pertolongan Allah. 

Oleh karena itu Rasulullah Shalallahu „alaihi 

wasallam menegaskan dalam sabdanya “seorang pejuang 

adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya dalam 

mencari ridho Allah”. Di dalam Al-Qur‟an banyak ayat yang 

mengisyaratkan perlunya bermujahadah dalam 

mengendalikan hawa nafsunya. Antara lain tertera dalam 

surah Yusuf ayat 53 yang berbunyi: 

                          

         (35:َيوسف) 

Artinya : “Dan aku tidak membebaskan diriku (dari 

kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh 

kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh 

Tuhanku”. (QS. Yusuf [12]:53)
29

 

 

 

                                                             
27 Ibid, h. 749. 
28 Sa‟id Hawwa, Perjalanan Ruhani Menuju Allah Sebuah Konsep Tasawuf 

Gerakan Islam Kontemporer, Era intermedia, (Solo: t.p., 2002), h. 226-227. 
29 Al-qur‟an Cordoba (Al-qur‟an Tajwid dan Terjemah), (Bandung: 

Cordoba,2016).h. 242 
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Dan surat Al-Ankabut ayat 6 yang berbunyi: 

                       

 (9)العنكبوت:َ

Artinya : “Dan barangsiapa yang berijtihad, maka 

sesungguhnya jihadnya adalah untuk dirinya sendiri”. (QS. 

Al-Ankabut [29]: 6)
30

 

Dalam konteks tersebut, beribadah yang dijalankan 

dengan tulus dan penuh kesungguhan, serta berinteraksi 

dengan sesama manusia yang dijalani dengan penuh kejujuran 

dan keikhlasan merupakan perilaku “jihad”.Firman Allah 

SWT dalam Al-Qur‟an: 

              .....( َ87:َاحلج) 

Artinya : “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan 

jihad yang sebenar-benarnya.”(QS. Al-Hajj [22]:78).
31

 

Ibnu Qayyim mengatakan jihad yang wajib dilakukan 

terlebih dahulu adalah jihad melawan diri sendiri, jihad 

melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, dan jihad 

melawan kecintaan terhadap dunia. Siapapun yang berjihad 

melawan keempat hal ini karena Allah SWT, pasti akan 

diberikan petunjuk untuk meniti jalan menggapai ridha-Nya, 

yang akan mengantarkan ke dalam Surga. 

Para mujahid adalah tipikal seseorang yang memiliki 

hasrat yang sangat kuat merindu kepada sang kekasihnya. 

Jiwanya tidak pernah kosong dari rasa rindu yang memburu. 

Bagaimana mungkin dia lengah, sedangkan pasukan setan 

akan terus berupaya menyelusup dan kemudian menguasai 

qalbu agar berpaling dari Allah SWT. Bahkan dalam proses 

perjuangannya itu, manusia yang menempatkan dirinya 

sebagai hamba yang dikasihi (ibadur rahman), tidak ingin 

                                                             
30 Al-qur‟an Cordoba (Al-qur‟an Tajwid dan Terjemah), (Bandung: 

Cordoba,2016).h. 396 
31 Al-qur‟an Cordoba (Al-qur‟an Tajwid dan Terjemah), (Bandung: 

Cordoba,2016).h. 341 
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dipengaruhi oleh nafsu syahwat, atau gemerlap fatamorgana 

dunia yang bisa menumpulkan rasa cinta kepada ilahi. 

Mujahadah adalah perjuangan batin, sebuah semangat 

yang penuh dengan kesungguhan (jihad) dan terus menerus 

mengetuk qalbu, agar mempertahankan cahaya ilahi yang 

bersemayam di dalam qalbu sehingga tidak perangkap oleh 

jerat setan. 
32

Sedangkan menurut Said Hawwa, mujahadah 

adalah sebuah proses perjalanan ruhani manusia menuju 

Allah. Sebagai sebuah proses, mujahadah memiliki beberapa 

pilar sebagai tempat berdiri dan tegaknya proses perjalanan 

tersebut. 

Sedangkan pilar-pilar mujahadah diawali dengan 

mengimani Allah, keesaan-Nya, dan pengakuan bahwa Nabi 

Muhammad benar-benar Rasul utusan-Nya. Fase kedua adalah 

menegakkan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan 

tuntutan-tuntutan waktu. Seperti shalat ketika waktunya telah 

tiba, puasa apabila bulan Ramadhan telah tiba, menunaikan 

zakat apabila telah mencapai satu tahun dan cukup kadar 

nisabnya, menunaikan ibadah haji jika mampu dan telah tiba 

saatnya. Fase ketiga adalah program rohani yang harus 

dilakukan secara teratur dan terencana oleh seseorang. Seperti 

ibadah-ibadah sunnah, shalat, zakat, puasa, haji, do‟a, dzikir, 

membaca Al-Qur‟an.  

Di dalam menerapkan mujahadah terdapat bacaan 

dzikir, tahlil, doa dan wirid yang di dalamnya memuat ayat-

ayat yang memberikan suasana hati yang tentram membuat 

perilaku dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari akan 

menjadi lebih baik. Posisi mujahadah bisa diteliti secara 

mendalam sesungguhnya mempunyai kesamaan dengan 

kedudukan shalat, doa, wirid, dzikir dan lain-lain. Dimana 

mujahadah merupakan sebuah ikhtiar manusia. Memang 

semua hasil yang dicapai dalam upaya mujahadah itu masih 

penuh dengan tanda tanya. Tetapi bagaimana pun juga penulis 

                                                             
32 Toto Kasmara, Kecerdasan Ruhaniah (membentuk kepribadian yang 

bertanggung jawab, profesional, dan berakhlak),  (Depok: Gemalinsan, 2006), h. 74-

76 
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berkeyakinan bahwa semua usaha manusia itu pasti dilihat 

oleh Allah. Dalam bentuk apapun saja Allah mengabulkan 

sebuah usaha dan upaya manusia, semua itu adalah sebanyak 

pengabulan Allah atas usaha.  

2. Hukum Mujahadah  

Hukum mensucikan jiwa itu fardu „ain, dan itu tidak 

dapat dilakukan kecuali dengan mujahadah. Oleh karena itu, 

hukum mujahadah adalah juga fardu „ain, Abdul Ghani An-

Naslusi berkata, “ berjuang melawan hawa nafsu (mujahadah) 

termasuk kategori ibadah”, dan seseorang tidak akan dapat 

melakukannya kecuali dengan ilmu. Hukum mujahadah 

adalah fardu „ain bagi setiap mukalaf”.  

3. Manfaat Mujahadah 

Setelah mengetahu arti mujahadah, kita juga perlu 

mengetahui manfaat dari mujahadah. Berikut ini beberapa 

manfaat mujahadah beserta dalilnya: 

a. Syarat masuk ke dalam syurga 

Allah ta‟ala berfirman :  

                         

        (241:َآلَعمران) 

Artinya: apakah kalian menyangka akan masuk ke dalam 

syurga, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang 

berjihad dari kalian dan mengetahui orang-orang yang sabar. 

(QS. Al-Imran 3: 142). 

b. Kunci kebaikan dan keberuntungan  

Allah ta‟ala berfirman : 

                   

                        (َالتوبة:
77) 
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Artinya: akan tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman 

bersamanya, mereka berjihad dengan harta-harta dan jiwa-

jiwa mereka. Mereka adalah orang-orang yang bagi mereka 

kebaikan- kebaikan. Dan mereka adalah orang-orang yang 

beruntung. (QS. At- Taubah 9: 88). 

c. Pembuka ampunan Allah 

Allah ta‟ala berfirman : 

                      

                   (220:َالنحل) 

Artinya : kemudian sesungguhnya pemeliharaanmu kepada 

orang-orang yang berhijrah setelah mereka terfitnah, 

kemudian mereka berjihad dan bersabar, sesungguhnya 

pemeliharaanmu setelah itu sungguh Maha Mengampuni dan 

Maha Penyayang. (QS. An- Nahl 16: 110). 

d. Mendapat petunjuk dari Allah 

Allah ta‟ala berfirman : 

                             

 (96)العنكبوت:َ

Artinya: dan sesungguhnya orang-orang yang berjihad karena 

kami, sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka akan 

jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-

orang yang berbuat baik (QS. Al-Ankabut: 69) 

 

4.  Rukun-Rukun Mujahadah 

a. Uzlah (mengasingkan diri) 

„Uzlah atau mengasingkan diri dari kalangan ummat Islam 

bukanlah suatu hal yang ;asli atau pokok dalam kehidupan 

seorang muslim, yang pokok adalah bergaul dan hidup 

bersama dengan mereka secara baik dan saling mencintai 

kebaikan bersama. Itulah yang pokok dalam kehidupan 

seorang muslim dan ini dikuatkan dengan hadits Rasulullah 
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Saw: “ seorang mukmin yang hidup bersama dengan orang 

banyak dan bersabar atas perbuatan menyakitkan mereka, 

lebih baik daripada orang yang tidak hidup bersama dengan 

mereka yang tidak bersabar atas perbuatan menyakitkan 

mereka.” (HR. Ahmad). Dalam pembahasan tentang 

perjalanan menuju Allah ini, persoalan „uzlah ditempatkan 

sebagai salah satu rukum Mujahadah, sebagai obat bagi hati 

dan jiwa manusia dan merupakan satu hal penting dalam 

kehidupan seorang muslim. Inilah yang menjadi pandangan 

mengenai peranan „uzlah bagi seorang muslim. 

Seorang sufi mengungkapkan berkenaan dengan 

Mujahadah ini, Ibn „Athaillah berkata: tanamlah wujudmu di 

tanah mati, karena sesuatu yang tumbuh bukan karena 

ditanam tidak akan baik hasilnya. Tidak ada sesuatu yang 

bisa bermanfaat bagi hati seperti „uzlah yang dengannya 

pengembaraan perenungan bisa dicapai. Bagaimana mungkin 

hati yang penuh gambaran dunia bisa bercahaya? Bagaimana 

dia bisa berjalan menuju Allah, sedangkan dia 

memperturutkan syahwatnya?.Dalam hal ini, Ibn „Athaillah 

merangkum berbagai pengertian yang dibutuhkan manusia 

untuk melakukan „uzlah sebagai solusi. Jika seseorang telah 

terkenal, maka semakin banyak kesibukan dan relasinya. 

Jika banyak kesibukan dan relasinya, maka habislah 

sebagian besar waktunya, yang pada gilirannya dia sangat 

susah untuk menyempurnakan dirinya, baik dalam aspek 

keilmuannya, amaliyahnya maupun haliyahnya. Dalam 

kondisi seperti inilah, dia di tuntut untuk ber‟uzlah demi 

kesempurnaan hatinya. Ketika dia sudah “menyepi” dari 

khalayak dan pikirannya telah mengembara ke cakrawala 

langit dan bumi, maka mulailah dia merasa hatinya telah 

baik. 

Dalam pendidikan islam ber‟uzlah merupakan sarana 

yang penting untuk kita bisa bersungguh-sungguh dalam 

mencapai suatu kesuksesan atau keinginan. Mengasingkan diri 

atau menyendiri bukanlah hal yang tak wajar tetapi 

merupakan hal yang penting bagi kita untuk kita bisa 
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berkonsetrasi dan fokus pada apa yang ingin kita lakukan. 

 

b. Al-Shamt (diam) 

Dalam Islam mendidik lisan merupakan ha yang 

sangat penting. Oleh karena itu, kita temukan hadits 

Rasulullah SAW: “barangsiapa yang memberi jaminan 

untukku antara kedua janggutnya (yakni lisan) dan antara 

kedua pahanya, maka aku berikan jaminan kepadanya 

syurga. “HR. Abu Daud). Rasulullah SAW bersabda: 

“Maukah kamu saya tunjukkan sumber semua kebaikan? 

“beliau bersabda lagi :” cukuplah kalian menjaga ini (sambil 

menunjuk kepada lisan beliau). Menjaga lisan sesuai dengan 

syari‟at Allah SWT merupakan hal yang sangat penting, dan 

sangat sulit dilakukan oleh manusia. Hukum asal lisan adalah 

tidak digunakan kecuali dalam kebaikan dan diharuskan 

menjaganya dari omongan buruk bahkan dari omongan main-

main atau lelucon. 

Diam adalah pengantar dalam mengendalikan lisan, 

barangsiapa yang telah berhasil untuk diam, maka dia akan 

berhasil dengan pertolongan Allah, dalam berbicara yang 

benar. Akhirnya kita perlu mengingat kembali Hadits Nabi 

SAW: “ seandainya hati kalian tidak berkarat dan tidak 

banyak bicara, niscaya kalian mendengarkan apa yang aku 

dengar” (HR. Ahmad). Hadits ini memberikan teguran 

kepada kita bahwa banyak berbicara merupakan salah satu 

penyebab tertutupnya hati dari pengetahuan ghaib. Oleh 

karena itu, diam merupakan cara untuk memperbaiki hati, 

semua penjelasan ini menjadikn diam sebagai salah satu 

rukun Mujahadah. Namun diam yang seperti apa?Diam yang 

merupakan obat dan pengantar dalam mengendalikan lisan 

adalah diam yang bersifat situasional, yakni diam pada saat 

tidak ada kewajiban untuk     berbicara. 

Adapun jika berada pada situasi yang mengharuskan 

dia berbicara, seperti dalam urusan amar ma‟ruf nahi 

mungkar, atau dalam kegiatan pengajaran yang wajib, maka 

diam pada situasi seperti itu hukumnya haram. Berdasarkan 
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syarat-syarat seperti itu, maka diam merupakan salah satu 

bagian dari fase kehidupan manusia. Diam adalah 

saranaatau alat bukan tujuan, dia diperlukan pada tahapan 

sementara kehidupan manusia, bukan dalam keseluruhan fase 

kehidupannya. 

Dalam pendidikan Islam seorang pendidik 

mengajarkan hal tentang menjaga adab berbicara atau 

menjaga lisan untuk bisa saling berinteraksi dengan baik 

antara satu dengan yang lainnya. Menjaga lisan merupakan 

hal yang sangat di pentingkan dalam Islam karena lisan 

adalah kunci dari segala isi hati, jika hatinya baik maka 

apapun yang dikeluarkan dengan lisannya maka akan baik 

pula. 

 

c. Al-Ju‟ (menahan lapar) 

Nabi Saw bersabda dalam sebuah hadits yang 

diriwayatkan oleh Thabrani:“wajib bagi kalian untuk 

bersedih, karena sesungguhnya kesedihan itu adalah kunci 

hati.” Para sahabat bertanya: “ ya Rasulullah, bagaimana 

kesedihan itu? Beliau menjawab: “ Tundukkanlah nafs kalian 

dengan lapar dan buatlah dia haus.” Dari hadits ini kita bisa 

memahami bahwa lapar bisa menjadi obat al-Nafs dalam 

situasi tertentu. Maka, kita telah meletakkan dasar yang kita 

pahami sebagai landasan pemikiran bahwa lapar sebagai 

salah satu rukun Mujahadah dalam salah satu fase dari 

berbagai fase kehidupan manusia dan fase perjalanan menuju 

Allah SWT. Kaidah umum dalam Islam dalam persoalan 

makanan adalah bahwa makan dan minum adalah sekedar 

bisa membantu kekuatan seseorang sehingga dia mampu 

melaksanakan kewajiban dan hal-hal yang di fardhukan. 

Makan dalam pengertian ini hukumnya wajib atau 

fardhu, sedangkan aneka macam makanan yang 

dimakannya sampai kenyang adalah mubah hukumnya, 

sementara berlebih-lebihan dalam hal makanan ini hukumnya 

haram. Allah SWT berfirman:“makan dan minumlah tetapi 

jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang 
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yang berlebih- lebihan,”(QS. Al-A‟raf:31). Inilah hukum asal 

dalam kehidupan seorang muslim. Jika dia tidak 

mengindahkan hukum asal ini, maka nafsnya akan 

meremehkannya, atau dia melanggar batasan yang 

semestinya. Oleh karena itu, dia harus mengobati semua itu 

dengan menahan lapar, baik dengan cara berpuasa atau tidak. 

Dengan semua penjelasan ini, kita bisa memahami persoalan 

menahan lapar sebagai salah satu rukun Mujahadah. 

 

d. Al-Sahr (tidak tidur di waktu malam) 

Ketidaktegasan seorang muslim dalam mengatur 

aktivitas tidurnya seringkali mengakibatkan hilangnya atau 

luputnya banyak hal penting seperti Shalat Shubuh 

berjama‟ah, dan beristighfar pada waktu sahur. Shalat malam 

dan tahajjud juga sering di abaikan. Shalat Isya berjama‟ah, 

wiridan setelah fajar dan hal-hal lain sering juga di 

tinggalkan akibat seseorang tidak mengatur jadwal tidurnya, 

dan ketidaksiplinan dalam masalah tidur ini, khususnya di 

masa sekarang, terjadi akibat berbagai gaya hidup Barat telah 

menguasai kita. 

Dalam Islam, waktu malam mempunyai kedudukan 

khusus. Allah SWT berfirman: “ sungguh bangun malam itu 

lebih kuat (mengisi jiwa) dan (bacaan di waktu itu) lebih 

berkesan,” (QS.Al-Muzammil: 6). Bangun di waktu 

malam untuk beribadah merupakan pekerjaan berat bagi 

seseorang. Oleh karena itu, dia pantas mendapatkan pahala 

yang besar. Ibadah di waktu malam lebih menjernihkan, 

mengesankan dan berpengaruh terhadap jiwa di bandingkan 

dengan ibadah di waktu yang lain. 

Jika kita memahami persoalan al-sahr ini, maka 

sebaiknya kita ingat bahwa tidur merupakan kebutuhan wajar 

manusia, dan ketika memintanya untuk melakukan al-sahr 

ini, maka kita hanya memintanya untuk membiasakan diri 

dengan kehidupan Islami yang sempurna. Dari keempat 

rukun Mujahadah satu sama lain salinng berkaitan. 

Barangsiapa yang kekenyangan, maka dia membutuhkan 
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banyak tidur dan barangsiapa yang tidak mengekang 

nafsunya dengan diam, maka dia sering kehilangan 

kesempatan untuk tidak tidur di malam hari, sedangkan „uzlah 

membantunya untuk melakukan al-sahr, diam dan menahan 

lapar. 

 

B. Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Sebelum membicarakan pengertian pendidikan Islam 

maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian pendidikan, 

istilah pendidikan pada dasarnya berasal dari kata “didik” 

dengan memberi awalan “pe” dan menambah ahiran “kan” 

yang mengandung arti “perbuatan” (hal, cara dan sebagainya). 

Istilah pendidikan ini pada mulanya berasal dari bahasa 

Yunani yaitu “paedagogie” yang berarti bimbingan yang 

diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan 

ke dalam bahasa Inggris dengan “education” yang berarti 

pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah 

ini sering diterjemahkan dengan “tarbiyah” yang berarti 

pendidikan.
33

  

Pendidikan islam merupakan jenis pendidikan yang 

memiliki pengaruh baik bagi perilaku siswa, karena ajaran 

dalam pendidikan islam berlandaskan unsur-unsur nilai yang 

terkandung dalam ajaran Islam. Dimana salah satu tujuannya 

untuk mendidik manusia menjadi muslim yang haqiqi dengan 

iman yang benar, tunduk dan beribadah kepada Allah, 

sehingga mencapai derajat insan kamil dengan akhlak yang 

terpuji dan mulia dengan perwujudan sebagai khalifah Allah 

dimuka bumi ini, dengan mengedepankan aspek rohani dalam 

setiap tingkah laku, sehingga apa yang dilakukan dapat 

memberi manfaat dan menjadikan hidup lebih berarti. Supaya 

terbentuknya siswa yang berkarakter insan kamil tersebut 

maka diperlukan pembiasaan dan penanaman nilai-nilai islami 

                                                             
33 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam ; Pendekatan Historis, 

Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 25. 
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dalam keseharian siswa. Sehingga siswa akan terbiasa 

berprilaku baik dan dapat terwujudnya siswa yang berkarakter 

islami.
34

 

Secara umum sebagai titik tolak memberikan 

pengertian pendidikan Islam secara bahasa ada tiga kata yang 

digunakan. Ketiga kata tersebut yaitu: (1). At-tarbiyah, (2) al-

ta‟lim, (3) al-ta‟dib. Ketiga kata tersebut memiliki makna 

yang saling berkaitan saling cocok untuk pemaknaan 

pendidikan dalam Islam. Ketiga kata itu mengandung makna 

yang amat dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta 

lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling 

berkaitan satu sama lain. At-tarbiyah berasal dari kata rabba 

yarbu yang artinya bertambah dan tumbuh, rabbiya yarbi 

artinya tumbuh dan berkembang, rabba yarubbu artinya 

memperbaiki, membimbing, menjaga dan memelihara.
35

 At-

ta‟lim berasal dari kata „allama yang artinya mengajar. 

Selanjutnya at-ta‟adib berasal dari kata „addaba yang artinya 

memberi adab.Menurut Abu „ala al-Mardudi kata rabbun 

terdiri atas dua huruf “ra” dan “ba” tasydid yang merupakan 

pecahan dari kata tarbiyah yang berarti pendidikan, 

pengasuhan, dan sebagainya. 

Selain itu kata ini mencangkup banyak arti seperti 

“kekuasaan” perlengkapan pertanggung jawaban, perbaikan, 

penyempurnaan, dan lain- lain.Pengertian al-ta‟lim menurut 

Abd al-Rahman
36

, sebatas proses pentransferan pengetahuan 

antar manusia. Ia hanya dituntut untuk menguasai 

pengetahuan yang ditransfer secara kognitif dan psikomotorik, 

akan tetapi tidak dituntut pada domain afektif, ia hanya 

sekedar memberi tahu atau memberi pengetahuan, tidak 

mengandung arti pembinaan kepribadian, karena sedikit sekali 

kemungkinan ke arah pembentukan kepribadian yang 

                                                             
34 Lia Mega Sari, Evaluasi Dalam Pendidikan Islam, Jurnal At-

Tazkiyah. Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 9 No. 2 (2018), h. 212. 
35 Al-Raghib Al-Isfahany, Mu‟jam Al-Mufradat Alfadz Al-Qur‟an, 

(Berut: Dar al-fikr, 2002), h. 189. 
36 Abu „ala al-Mardudi, dalam Ramayulis, Dasar-dasar Kependidikan, 

(Padang: The Zaqi Press, 2008), h. 17. 
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disebabkan pemberian pengetahuan. 
37

Selanjutnya kata ta‟dib 

menurut al-Atas,adalah pengenalan dan pengakuan tempat-

tempat yang tepat dan segala sesuatu yang di dalam tatanan 

penciptaan sedemikian rupa
,
 sehingga membimbing ke arah 

pe-ngenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan 

di dalam tatanan wujud dan kebenarannya.
38

 

Kata ta‟dib terdapat di dalam hadits Rasulullah 

SAW.Rasulullah Shalallahu „alaihi wasallam bersabda yang 

artinya: “ Tuhanku menta‟dib (mendidik)ku maka ia 

sempurnakan ta‟dib (pendidikan)ku,”Sedangkan menurut 

istilah yang dikemukakan oleh pakar pendidikan Islam 

diantaranya yaitu: Hasan Langgulung mengatakan bahwa 

“pendidikan Islam” adalah proses penyiapan generasi muda 

untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-

nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk 

beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.
39

 

Langgulung menekankan pendidikan Islam pada 

mempersiapkan generasi muda dengan ilmu pengetahuan dan 

nilai-nilai Islam untuk mampu berusaha di atas dunia dan 

memetiknya hasilnya di akhirat. Berdasarkan hasil seminar 

pendidikan se-Indonesia tahun 1960 dirumuskan, pendidikan 

Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan 

jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, 

mengajarkan, melatih, mengasuh, mengawasi berlakunya 

semua ajaran Islam.
40

 

Pengertian di atas dikomentari oleh Abdul Mujib 

bahwa pendidikan Islam berupaya mengarahkan pada 

keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani, melalui bimbingan, 

                                                             
37 Abd al-Rahman Abdullah, Usus At-tarbiyah al-islamiyah wa 

tharuq tadrisuha(Damaskus:Dar al-Nahdhah al-arabiyah, 1965), h. 27. 
38 Muhammad Al-Naquib al-Atas, Konsep Pendidikan dalam Islam, 

(Bandung: Mizan, 1998), h. 66. 
39 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam, 

(Bandung: Al-Ma‟arif, 1980), h. 87. 
40 Ramayulis, Dasar-dasar Kependidikan, (Padang: The Zaki Press, 2009), h. 

48 
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pengarahan, pengajaran, pelatihan, pengasuhan, dan 

pengawasan, yang kesemuanya dalam koridor ajaran Islam. 

Berdasarkan beberapa rumusan yang dikemukakan 

oleh para ahli pendidikan di atas, serta beberapa pemahaman 

yang diperoleh dari beberapa istilah dalam pendidikan Islam, 

seperti tarbiyah, ta‟lim, ta‟dib dan istilah lainnya, maka 

pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai berikut: “ proses 

transinterlisasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada 

peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasan, 

bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan 

potensinya, guna mencari keselarasan dan kesempurnaan 

hidup di sunia dan akhirat. 

Muhammad Fadhil Al-Jamali memberikan pengertian 

pendidikan islam sebagai berikut. Upaya mengembangkan, 

mendorong, serta mengajak manusia lebih maju dengan 

berlandasan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, 

sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang 

berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan. 

Definisi tersebut mempunyai tiga prinsip pendidikan 

Islam, yaitu sebagai berikut. 

a. Pendidikan merupakan proses perbantuan pencapaian 

tingkat keimanan dan berilmu (QS. Al-Mujadilah:11) yang 

disertai dengan amal sholih (QS.Al-Mulk:4). 

b. Sebagai model, maka Rasulullah shalallahu „alaihi 

wasallam sebagai uswatun hasanah (QS.Al-Ahzab:4). 

Yang dijamin Allah memiliki akhlak yang mulia (QS.Al-

Qalam:4). 

Dalam seminar pendidikan Islam se-Indonesia tahun 

1960 didapatkan pengertian pendidikan Islam, yaitu: 

Bimbingan terhadap pertumbuhan ruhani dan jasmani 

menurut ajaran Islam dengan hikmah, mengarahkan, 

mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya 

semua ajaran Islam.Pengertian ini mengandung arti bahwa 

dalam proses pendidikan Islam terhadap usaha mempengaruhi 

jiwa anak didik melalui proses, setingkat demi setingkat, 
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menuju tujuan yang ditetapkan, yaitu menanamkan takwa dan 

akhlak serta menegakkan kebenaran sehingga terbentuklah 

manusia yang berkepribadian dan berbudi luhur sesuai dengan 

ajaran Islam. 

Dari beberapa pengertian tersebut dikatakan bahwa 

pendidikan Islam adalah proses transformasi dan internalisasi 

ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui 

penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna 

mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala 

aspeknya. 

Pendidikan Islam menurut Drs. Ahmad D. Marimba 

yaitu bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum 

agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama 

menurut ukuran-ukuran islam. dengan pengertian lain 

serngkali beliau menyatakan kepribadian utama tersebut 

dengan istilah yaitu kepribadian yang memiliki nilai-nilai 

agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat 

berdasarkan nilai-nilai Islam, dan bertanggung jawab sesuai 

dengan nilai-nilai Islam.
41

 

 

2. Dasar-dasar Pendidikan Islam  

Dasar adalah pangkal tolak suatu aktivitas. Di dalam 

menetapkan dasar suatu aktivitas manusia selalu berpedoman 

kepada pandangan hidup dan hukum-hukum dasar yang 

dianutnya, karena hal ini yang akan menjadi pegangan dasar 

di dalam kehidupannya. Apabila pandangan hidup dan hukum 

dasar yang di anut manusia berbeda, maka berbeda pulalah 

dasar dan tujuan aktivitasnya. Fungsi dasar ialah memberikan 

arah kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai 

landasan untuk berdirinya sesuatu. 

Dasar pendidikan Islam dibagi menjadi 3 kategori yaitu 

(1) dasar pokok, (2) dasar tambahan, (3) dasar operasional. 

 

                                                             
41Drs. Ahmad Marimba, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: PT. Al-

Ma‟arif, 1980), h.23-24  
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a. Dasar pokok 

1) Al-Qur‟an 

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan Al-Qur‟an 

sebagai berikut: “kalam Allah yang diturunkan melalui 

malaikat jibril kepada hati Muhammad Rasulullah SAW 

anak Abdullah dengan lafaz Bahasa Arab dan makna 

hakiki untuk menjadi Hujjah bagi Rasulullah atas 

kerasulannya dan menjadi pedoman bagi manusia 

dengan petunjuk beribadah membacanya
42

. 

Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik pertama, 

pada masa awal pertumbuhan Islam telah menjadikan 

Al-Qur;an sebagai dasar Pendidikan Islam di samping 

Sunnah beliau sendiri. Kedudukan Al- Qur‟an sebagai 

sumber pokok pendidikan Islam dapat dipahami dari 

ayat Al-Qur‟an itu sendiri, firman Allah SWT : 

                         

            (94:َالنحل)  

Artinya : “Dan kami tidak menurunkan kepadamu 

Al-Kitab (Al- Qur‟an) ini melainkan agar kamu dapat 

menjelaskan kepada mereka perselisihan itu dan 

menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang 

beriman.”(QS. An-Nahl [16]: 64). 

Sehubungan dengan masalah ini, Muhammad 

Fadhil Al-Jamali menyatakan sebagai berikut: “Pada 

hakikatnya Al-Qur‟an itu merupakan perbendaharaan 

yang besar untuk kebudayaan manusia, terutama bidang 

kerohanian, ia pada umumnya merupakan kitab 

pendidikan kemasyarakatan, moril (akhlak) dan spiritual 

(kerohanian).
43

 

                                                             
42 Ramayulis, Dasar-dasar Kependidikan, (Padang: The Zaki Press, 2009), h. 

38. 
43 Muhammad Fadhil Aljamali. Tarbiyah al-insan AL- jadid, (Al-

Tunisiyyah:Al-Syarikat, 2000), h. 37. 
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2) As-Sunnah  

Adapun pengertian as-Sunnah menurut para ahli 

hadits adalah segala sesuatu yang diidentikan kepada 

Nabi Muhammad SAW, berupa perkataan, perbuatan, 

taqrir-Nya, ataupun selain dari itu. Termasuk sifat-sifat, 

keadaan dan cita-cita (himmah) Nabi Muhammad SAW 

yang belum kesampaian. As-Sunnah sebagai sumber 

pendidikan Islam dapat dilihat dari beberapa analisis 

sebagai berikut. Pertama, sejarah mencatat, bahwa Nabi 

Muhammad Saw, sebagai Nabi yang paling berhasil 

mengemban risalah ilahiah, yakni mengubah manusia 

dari jahiliah menjadi beradab, dari tersesat menjadi 

lurus, dan kegelapan menuju terang-benderang, dari 

kehancuran moral menjadi berakhlak mulia dan dari 

musyrik menjadi bertauhid. Keberhasilan ini terkait erat 

dengan keberhasilannya dalam bidang pendidikan. 

Kedua, di dalam teks atau matan hadits Nabi 

Muhammad Saw, dapat dijumpai isyarat yang berkaitan 

dengan pendidikan dan pembelajaran. Misalnya hadits 

Nabi yang mewajibkan kepada setiap muslim laki-laki 

dan perempuan untuk menuntut ilmu, masa sekarang 

dipopulerkan dengan “education for all” menuntut ilmu 

mulai dari buaian sampai ke liang lahat, sekatang 

dipopulerkan dengan “life long education”. 

 

b. Dasar Tambahan 

1) Perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat 

Pada masa al-Khulafa al-Rasyidinn sumber 

pendidikan dalam Islam sudah mengalami 

perkembangan. Selain Al-Qur‟an dan Sunnah juga 

perkataan, sikap dan perbuatan para sahabat. Perkataan 

mereka dapat dijadikan pegangan karena Allah SWT 

sendiri di dalam Al- Qur‟an surat At-Taubah yang 

memberi pernyataan dengan firman Allah SWT yang 

artinya: “Orang-orang yang terdahulu lagi pertama- 

tama masuk Islam diantaranya orang-orang 



 35 

Muhajirin dan orang- orang yang mengikuti mereka 

dengan baik Allah ridho kepada mereka dan merekapun 

ridho kepada Allah dan Allah menjadikan bagi mereka 

surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. 

Mereka kekal didalamnya itulah kemenangan yang 

besar”. 

2) Ijtihad 

Al-Auza‟i, Abu Hanifah dan Imam Malik 

sebagai imam-imam mujtahid yang telah ada pada 

waktu itu, merasa perlu untuk memecahkan 

permasalahan yang timbul sebagai akibat interaksi- 

interaksi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang 

berbeda tersebut dengan menggunakan Ijtihad. Dengan 

demikian ijtihad dapat dijadikan sebagai sumber 

pendidikan, karena sesuai dengan hikmah Islam. 

Para fuqaha‟ mengartikan ijtihad dengan 

berfikir menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh 

ilmu syariat Islam dalam hal ternyata belum ditegaskan 

hukumnya oleh Al-Qur‟an dan Hadits, penetapan 

hukum dilakukan dengan ijtihad. 

Dengan demikian ijtihad adalah penggunaan 

akal pikiran oleh fuqaha‟ Islam untuk menetapkan suatu 

hukum yang belum ada ketetapannya dalam Al-Qur‟an 

dan hadits dengan syarat-syarat tertentu. Ijtihad dapat 

dilakukan dengan ijma‟, qiyas, istihsan, mushalih dan 

lain-lain. 

 

c. Dasar Operasional Pendidikan 

Dasar operasional pendidikan Islam adalah dasar 

yang terbentuk sebagai aktualisasi dan dasar ideal. 

Menurut Hasan Langgulung dasar operasional ada enam 

macam:
44

 

 

                                                             
44 Hasan Langgulung, Azas-azas Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka Al-

Husna, 1998), h.12 
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1) Dasar historis 

Dasar historis adalah dasar yang memberikan 

andil kepada pendidikan dan hasil pengalaman masa 

lalu, berupa peraturan dan budaya masyarakat. Sistem 

pendidikan tidaklah muncul begitu saja tetapi ia 

merupakan mata rantai yang berkelanjutan dan cita-cita 

dan praktek pendidikan pada masa lampau yang tersurat 

maupun yang tersirat. 

2) Dasar Sosial 

Dasar sosial adalah dasar yang memberikan 

kerangka budaya dimana pendidikan itu berkembang, 

seperti memindahkan, memilih dan mengembangkan 

kebudayaan. Dimana pendidikan bertolak atau bergerak 

dari kerangka kebudayaan yang ada baik memindahkan 

memilih dan mengembangkan kebudayaan itu sendiri. 

3) Dasar Ekonomi 

Dasar ekonomi adalah dasar yang memberikan 

perspektif terhadap potensi manusia berupa materi dan 

persiapan yang mengatur sumber-sumbernya yang 

bertanggungjawab terhadap anggaran pembelanjaannya. 

4) Dasar Politik 

Yaitu dasar yang memberikan bingkai dan 

ideologi dasar yang digunakan sebagai tempat bertolak 

untuk mencapai tujuan yang dicita- citakan dan rencana 

yang telah dibuat. Dalam mencapai tujuan pendidikan 

yang telah direncanakan harus bertitik tolak dari 

ideologi yang di anut karena hal ini merupakan dasar 

operasional pendidikan. 

5) Dasar Psikologis 

Yaitu dasar yang memberikan informasi 

tentang watak pelajar- pelajar, guru-guru, cara-cara 

terbaik dalam praktek, pencapaian dan penilaian dan 

pengukuran serta bimbingan. Keberhasilan pendidikan 

dalam mencapai tujuan, harus memiliki informasi 

tentang watak peserta didik, pendidik, pengukur dan 



 37 

penilaian yang terbaik. 

6) Dasar Fisiologis 

Yaitu dasar yang memberikan kemampuan 

memilih yang terbaik, memberi arah suatu sistem, 

mengontrol dan memberi arah kepada semua dasar-

dasar operasional lainnya. Dasar fisiologis adalah dalam 

rangka menentukan arah, mengontrol serta memilih 

yang terbaik dari dasar-dasar operasional untuk dapat 

dilaksanakan. 

 

3. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan pendidikan Islam menurut Zakiyah Daradjat, 

merupakan sesuatu yang di harapkan tercapai setelah suatu 

usaha atau kegiatan itu diselesaikan.
45

 Sedangkan menurut 

H.M. Airfin, tujuan itu bisa jadi menunjukkan kepada 

futuritas (masa depan) yang terletak suatu jarak tertentu yang 

tidak dapat dicapai kecuali dengan usaha melalui proses 

tertentu. 
46

Walaupun banyak pendapat tentang pengertian 

tujuan ini, akan tetapi pada umumnya pengertian tujuan ini 

berpusat pada suatu maksud tertentu yang dapat dicapai 

melalui pelaksanaan atau perbuatan. Tujuan pendidikan 

mempunyai tahap-tahapan, menurut Abu Ahmadi mengatakan 

tujuan pendidikan Islam memiliki empat tahapan, yaitu 1). 

Tujuan tertinggi/ terakhir, 2). Tujuan umum, 3). Tujuan 

khusus, 4). Tujuan sementara.
47

 

a. Tujuan tertinggi/terakhir 

Dalam tujuan pendidikan Islam, tujuan tertinggi 

atau terakhir ini dirumuskan dalam satu istilah yang di 

sebut “insan kamil” pada akhirnya sesuai dengan tujuan 

hidup manusia, dan perannya sebagai makhluk ciptaan 

Allah. Dengan demikian indikator dari insan kamil tersebut 

                                                             
45 Zakiyah Daradjat dalam Ramayulis dkk, Dasar-dasar Kepribadian, 

(Padang:Zaky Press Center, 2009), h. 29. 
46 H.M. Arifin, filsafat pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h.209. 
47 Abu Ahmadi, Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: 

Aditya Media, 1992), h. 65. 
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adalah: 

1) Menjadi hamba Allah 

Tujuan ini sejalan dengan tujuan hidup dan 

penciptaan manusia, yaitu semata-mata untuk beribadat 

kepada Allah. Dalam hal ini pendidikan harus 

memungkinkan manusia memahami dan mengahayati 

tentang Tuhannya sedemikian rupa, sehingga semua 

peribadatannya dilakukan dengan penuh penghayatan dan 

kekhusu‟an terhadap-Nya, melalui seremoni ibadah dan 

tunduk senantiasa pada syari‟ah dan petunjuk Allah. 

Tujuan hidup ini dijadikan tujuan pendidikan itu 

diambil dari Al-Qur‟an firman Allah SWT : 

               (39:َالذاريات) 

Artinya : “Dan Aku (Allah) tidak menjadikan 

jin dan manusia melainkan untuk menyembahku”.(QS. 

Al-Zariyat [51]: 56) 

2) Mengantarkan subjek didik menjadi khalifah Allah fi al-

Ardh, yang mampu memakmurkan bumi dan 

melestarikannya dan lebih jauh lagi, mewujudkan rahmat 

bagi alam sekitarnya, sesuai dengan tujuan penciptaannya, 

dan sebagai konsekuensi setelah menerima Islam sebagai 

pedoman hidup. Firman Allah SWT : 

                   ...

 (50:َالبقرة)

Artinya : “Dan ingatkanlah ketika Tuhan berfirman 

kepada para malaikat: sesungguhnya Aku hendak 

menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.(QS. Al-

Baqarah: 30) 

Tujuan ini dalam rangka mengupayakan agar peserta 

didik mampu menjadi khalifah Allah di bumi ini, dengan 

tugas memanfaatkan, memakmurkan bumi dan 
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melestarikannya. 

3) Untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di 

dunia dan di akherat, baik individu maupun 

masyarakat.Firman Allah SWT : 

                    

     ...(88:َالقصص) 

Artinya : “Dan carilah apa yang dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) kampung akhirat, dan janganlah 

kamu melupakan kebahagiaan dan (kenikmatan) duniawi...”. 

(QS. Al-Qashash : 77). 

  Ketiga tujuan tertinggi tersebut berdasarkan 

pengalaman sejarah hidup manusia dan dalam pengalaman 

aktivitas pendidikan dari masa ke masa, belum pernah tercapai 

seluruhnya, baik secara individu maupun sosial. Apalagi yang 

disebut kebahagiaan dunia dan akhirat, kedua-duanya tidak 

mungkin diketahui ingkat pencapaiannya secara empirik. 

 

b. Tujuan Umum 

Tujuan umum berfungsi sebagai arah yang taraf 

pencapaiannya dapat diukur karena menyangkut perubahan 

sikap. Perilaku dan kepribadian peserta didik. Ahli pendidikan 

Islam Al-Abrasyi mengatakan bahwa tujuan umum dalam 

pendidikan Islam yaitu: Untuk mengadakan pembentukan 

akhlak yang mulia. Kaum muslimin dari dahulu kala sampai 

sekarang setuju bahwa pendidikan akhlak adalah inti 

pendidikan Islam, dan bahwa akhlak yang sempurna adalah 

tujuan pendidikan yang sebenarnya. Tokoh lain Nahlawy juga 

mengatakan bahwa tujuan umum pendidikan Islam ialah 

pendidikan akal dan persiapan pikiran, Allah SWT menyuruh 

manusia merenungkan kejadian langit dan bumi agar dapat 

beriman kepada Allah SWT. 

Dalam jurna At-Tadzkiyah dijelaskan, pakar-pakar  

pendidikan Islam seperti Al-Abrasy mengelompokkan tujuan 
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umum pendidikan Islam menjadi lima bagian yaitu:
48

 

1) membentuk Akhlak yang mulia. Tujuan ini telah disepakati 

oleh orang-orang Islam bahwa inti dari Pendidikan Agama 

Islam adalah mencapai akhlak yang mulia, sebagaimana 

misi Rasulullah Shallaallahu‟Alaihi wasalla. 

2) mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan 

akhirat. 

3) mempersiapkan peserta didik untuk dalam dunia usaha 

(mencari rizki) yang profesional. 

4) menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk 

selalu belajar dan mengkaji ilmu. 

5) mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam 

bidang tekhnik dan pertukangan. 

 

c. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah pengkhususan atau operasional 

tujuan tertinggi/terakhir dan tujuan umum (pendidikan Islam). 

Tujuan khusus bersifat relatif sehingga dimungkinkan untuk 

diadakan perubahan dimana perlu sesuai dengan tuntutan dan 

kebutuhan, selama tetap berpijak pada kerangka tujuan 

tertinggi/terakhir dan umum itu. Pengkhususan tujuan 

tersebut dapat di dasarkan pada 

1) Kultur dan cita-cita suatu bangsa. 

2) Minat,bakat dan kesanggupan subyek didik. 

3) Tuntutan situasi, kondisi dan kurun waktu tertentu. 

Hasan Langgulung, merumuskan tujuan khusus 

diantaranya yaitu: Memperkenalkan kepada generasi muda 

akan akidah islam, dasar- dasarnya, asal-usul ibadat,dan cara-

cara melaksanakannya dengan benar,dengan membiasakan 

mereka berhati-hati mematuhi akidah-akidah agama serta 

menjalankan dan menghormati syiar-syiar agama. Serta 

menumbuhkan kesadaran yang betul pada diri pelajar terhadap 

agama termasuk prinsip-prinsip dan dasar-dasar akhlak yang 

                                                             
48 Imam Syafe‟i, “Tujuan Pendidikan Islam”, At-Tadzkiyah: Jurnal 

Pendidikan Islam. Volume 6, 2015, h. 156. 
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mulia.
49

 

 

d. Tujuan Sementara 

Tujuan sementara pada umumnya merupakan tujuan-

tujuan yang dikembangkan dalam rangka menjawab segala 

tuntutan kehidupan. Karena itu tujuan sementara itu 

kondisional,tergantung faktor dimana peserta didik itu tinggal 

atau hidup. Dengan berangkat dari pertimbangan kondisi itulah 

pendidikan Islam bisa menyesuaikan diri untuk memenuhi 

prinsip dinamis dalam pendidikan dengan lingkungan yang 

bercorak apapun,yang membedakan antara satu wilayah 

dengan wilayah yang lain,yang penting orientasi dan 

pendidikan itu tidak keluar dari nilai-nilai ideal Islam. 

Menurut Zakiyah Daradjat, tujuan sementara itu 

merupakan tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi 

sejumlah pengalaman tertentu yang direncakan dalam suatu 

kurikulum pendidikan formal. 

Dalam tujuan sementara bentuk insan kamil dengan 

pola ubudiyah sudah kelihatan meskipun dalam ukuran 

sederhana,sekurang- kurangnya beberapa ciri pokok sudah 

kelihatan pada pribadi anak didik. Tujuan pendidikan Islam 

seolah-olah merupakan suatu lingkaran yang pada tingkat 

paling rendah mungkin merupakan suatu lingkaran 

kecil.Semakin tinggi tingkatan pendidikannya,lingkaran 

tersebut semakin besar.Tetapi sejak dari tujuan pendidikan 

tingkat pemulaan,bentuk lingkarannya sudah harus kelihatan. 

Bentuk lingkaran inilah yang menggambarkan insan kamil 

itu.Disinilah barangkali perbedaan yang mendasar tujuan 

pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan lainnya. 

 

4. Ruang Lingkup Pendidikan Islam 

Nilai pendidikan Islam adalah nilai yang memiliki 

substansi yang dapat membentuk karakter manusia baik dari 

                                                             
49 Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisa Psikologi dan 

Pendidikan, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1989), h. 64. 
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segi keimanan, ilmu, amal, akhlak dan sosial
50

. Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa nilai-nilai pendidikan Islam 

adalah ciri khas, sifat yang melekat yang terdiri dari aturan dan 

cara pandang yang di anut oleh agama Islam. Menurut 

Muhaimin nilai- nilai pendidikan Islam ada tujuh yaitu
51

: 

a. Nilai ibadah, yaitu bagi pemangku ilmu pendidikan Islam, 

pengembangan dan penerapannya merupakan ibadah. 

b. Nilai ihsan, yaitu ilmu pendidikan Islam hendaknya di 

kembangkan untuk berbuat baik kepada semua pihak pada 

setiap generasi, disebabkan Allah SWT telah berbuat baik 

kepada manusia dengan aneka nikmat-Nya dan dilarang 

berbuat kerusakan dalam bentuk apapun. 

c. Nilai masa depan, yaitu pendidikan Islam hendaknya 

ditunjukkan untuk mengantisipasi masa depan yang lebih 

baik. Sebab mendidik berarti menyiapkan generasi yang 

akan hidup dan menghadapi tantangan- tantangan masa 

depan yang jauh berbeda dengan periode sebelumnya. 

d. Nilai kerahmatan, yaitu ilmu pendidikan Islam hendaknya 

ditujukan bagi kepentingan dan kemaslahatan seluruh umat 

manusia dan alam semesta. 

e. Nilai amanah, yaitu ilmu pendidikan Islam itu adalah 

amanah bagi pemangkunya sehingga pengembangan dan 

penerapannya dilakukan dengan nilai, cara dan tujuan 

sebagaimana yang dikehendaki-Nya. 

f. Nilai dakwah, yaitu pengembangan dan penerapan ilmu 

pendidikan Islam merupakan wujud dialog dakwah 

menyampaikan kebenaran Islam. 

g. Nilai tabsyir, yaitu pemangku ilmu pendidikan Islam 

senantiasa memberian harapan baik kepada umat manusia 

tentang masa depan mereka, termasuk menjaga 

keseimbangan atau kelestarian  alam. 

                                                             
50 Hafid, Pendidikan Islam Antara Tradisi dan Modernitas. (Salatiga: 

STAIN Press, 2009). h 68. 
51 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifitaskan 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 21. 
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