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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perang

1. Pengertian perang

Perang dalam bahasa arab disebut qitaal (قتال) , harb (حرب) , atau

ghazwah (غزوة). Dalam Islam terdapat sebuah istilah yang lebih umum yaitu

jihad. Ketiga sinonim kata tersebut qitaal, harb, dan ghazwah (pertempuran,

peperangan, dan ekspedisi) merupakan hal yang sering dibicarakan dalam

kalangan ulama’ fiqh, yaitu jihad dalam artian khusus perang melawan

musuh. 20

Dalam kamus al-Munjid dinyatakan bahawa kata Qital merupakan

bentuk mashdar dari fi’l qâtala, (qâtala, yuqâtilu, qitâl(an), qitâl[an],

muqótalatan]) yang bererti perang. Qatalahu bererti hârabahu wa ‘âdâhu

(memeranginya dan mengembalikannya)’.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perang berarti “Permusuhan

antara dua negara, bangsa, agama, suku, dan lain sebagainya, sebagai

tambahan, perang merupakan pertempuran bersenjata antara dua pasukan”.21

Perang adalah perkelahian antar kelompok dimulai sejak puluhan ribu

tahun yanglalu. keegan dalam Gary D Solis 2010 mengatakan bahwa bukti

20 Hassan saleh, kajian fiqih & fiqih kontemporer, (Jakarta:IT raja persada.2004) hal. 274.
21 Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 130.
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tersebut ditemukanmelalui suatu lukisan gua, tentang sekelompok pemanah

dalam suatu konflik yang berumur 10.000 tahun yang lalu.22

Perang adalah perkelahian dalam skala besar, merupakan kelanjutan

dari kebijakan dalam bentuk lain. Sehingga perang memilikimakna yang

sangat luas baik perang dalam bentuk fisik (menggunakan

kekuatan/hard/power/force) maupun non fisik (soft power).23

2. Faktor penyebab terjadinya perang

Menurut Thomas Lindemann, ada 4 memotivasi terjadinya perang,

1) Prestige ( Kebanggan)

2) Antipathy (antipati) yang merupakan perbedaan identitas yang

sangat mencolok.

3) Universal dignity (harga diri universal/kehormatan) yaitu

perang yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap standar

universal kedaulatan negara.

4) Particular dignity (harga diri tertentu).24

Menurut penulis, setidaknya ada 5 hal pemicu terjadinya peperangan :

1) Agama.

Agama adalah salah satu factor terjadinya perang, dalam

sejarah pernah terjadi perang Salib antara Islam dan Kristen.

22 Gary D. Solis, The Law of Armed Conflict , (New York : Cambridge University Press, 2010) hal.4
23 Carl Von Clausewitz, On War, Terj Michael Howard dan Peter Paret, (New York : Oxford
University Press, 2007) hal. 13.
24 Thomas Lindemann, Causes Of War : the Struggle for Recognition, ( Colchester, UK : ECPR Press,
2010) hal.43.
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Didalam agama Islam pun terjadi peperangan, yaitu antara

Islam sunni dan Islam syiah.

2) Politik haus menguasai pemerintahan

3) Wilayah

4) SDA : Minyak, Das dan Tanaman

5) Ideologi, contohnya Nazi, Isis, dll. Mereka  yang tidak sefaham

dengannya dianggap musuh.

3. Perang dalam pandangan Islam

Dalam Jihad Qital (berperang) ada sistem yang dianut, yaitu jihad

defensif dan jihad ofensif. Jihad defensif dilakukan manakala kaum muslim

atau negeri mereka diserang orang-orang atau negara kafir. Contohnya ada

pada negara Afghanistan dan Irak yang diduduki Amerika Serikat sampai

sekarang, dan kasus Palestina yang dijajah Israel. Jihad ofensif yakni melalui

perang. Jihad ini dilakukan manakala dakwah Islam yang dilakukan oleh

Daulah Islam dihadang oleh penguasa kafir dengan kekuasaan fisik mereka,

dakwah adalah seruan non-fisik jika dihadang dengan kekuatan fisik, maka

umat Islam wajib berjihad untuk melindungi dakwah dan menghilangkan

halangan-halangan fisik yang ada di hadapannya.25

Terdapat dua pandangan Islam bagaimana makna dan tujuan perang

dalam Islam, yaitu :

25 Arief B. Iskandar, “Mendefinisikan Kembali Makna Jihad”, al-Wa`ie no. 65 Tahun VI, edisi 1-31
Januari 2006, hal. 32.
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1) Perang dalam pandangan Islam Klasik

Seperti yang telah kita paparkan di atas, Perang telah terjadi sejak

lama, bahkan dimulai sejak zaman Qabil dan Habil. Dalam kasus yang

lebih besar, Machiavelli (Pinem, 2016) menyebutkan bahwa perang

merupakan suatu dasar yang alamiah dalam penyelesaian masalah dan

juga hal yang penting untuk dilakukan. Jika suatu negara gagal dalam

upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik atau pun dalam mencapai

kepentingannya, perang menjadi jalan yang penting untuk ditempuh.26

Dalam Islam perang diartikan sebagai Qitalu al Kuffari fi sabilillahi li

i’lai kalimatillah, yaitu “memerangi orang-orang kafir dijalan Allah

dalam rangka meninggikan kalimat Allah”27.

Adapun perang dalam perspektif Islam Tradisional kita dapat

mengambil pemikiran dari Syeikh Taqiyuddin AnNabhani yang

menganggap Islam memiliki kewajiban untuk Jihad, Jihad adalah segala

upaya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang sebagai

manifestasi keimananannya dalam rangka tegaknya kebenaran dan

terberantasnya kebatilan, baik dilakukan dengan jalan perang maupun

tanpa perang. Dengan kata lain jihad adalah perjuangan umat Islam di

jalan Allah dalam rangka tegaknya amar ma’ruf dan nahi munkar.

26 Pienem, W.(2017, Januari 17). Perang menurut Prinsip Machiavelli. Diambil kembali dari Seni
Berpikir: https://www.seniberpikir.com/perang-menurut-prinsipmachiavelli/
27 Tresna, Y. r.. Muhammad on the art of war, manajemen strategi fibalik kemenangan rasullullah.
Bandung : Progressio(2007) hal. 24.
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Motivasi jihad yang dilakukan muslimin tidak terlepas dari upaya

penegakan amar ma’ruf dan nahi munkar, berupa; terpeliharanya agama.

Dalam firman Allah ditegaskan, dalam Qur-an Surat Al-Baqarah ayat 193

:

ِ الدِّینُ ونَ َویَكُ فِْتنَةٌ تَُكونَ َال َحتَّىٰ َوقَاتِلُوھُمْ  َّ الظَّالِِمینَ َعلَىإِالَّ ُعْدَوانَ فََال اْنتَھَْوافَإِنِ ۖ◌ ِ

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan

(sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka

berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi),

kecuali terhadap orang-orang yang zalim”.28

Dalam perspektif Taqiyyuddin al-Nabhani , jihad adalah perang

ofensif melawan musuh Islam, perang untuk mewujudkan kemenangan

dan kesyahidan sertanpemisahan tital hubungan muslim dan non

muslim.29 Menurut Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, menyebutkan

bahwa sejarah perang dan segala bentuk pertengkaran seumur dengan

dunia. Perang terjadi semenjak tuhan mencipatakan duna”.

Karena itu perang merupakan endemik bagi eksestinsi manusia.

Pernyataan ini mengisyaratkan betapa perjuangan untuk mengindari dan

menolak perang juga seumur dengan manusia.

28 Departemen RI, al-Qur’an terjemah.
29 al-Nabhani, t. as-Syahsiyyah al-Islamiyyah. Beirut: Dar aUmmah (1994) hal 30.
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Ibnu Rasyd menganggap perang dalam literatur Islam klasik seputar

perang didsarkan pada pemisahan dunia kedalam dua negara, darul Islam

dan darul harb. Ibnu Rasyid juga berusaha untuk mencari dan

mengolabrasi pandangan-pandangan ulama klasik seputar alasan perang,

dan berupaya untuk merekonsialisasi antara “ayat-ayat damai” dan ayat-

ayat perang”. Yang menjadi menarik disini adalah Ibnu Rusyd

menemukan konsepsi jihad Ulama klasik cenderung mengesankan ofensif

dibandingkan defensif. Padahal Alquran mengizinkan perang sebagai

“perjuangan defensif”, yakni perang dilakukan semata untuk

melindungijiwa dan harta kaum muslim dari agresi luar.

Perang tidak dilancarkan dengan begitu saja tanpa ada sebab

rasional dan legal secara konstitusi. Penegasan ini tidak hanya dalam

konteks agama, tetapi juga dalam konteks hukum konvensional yang ada,

dan hanya dilakukan ketika tidak ada solusi lain yang dapat ditempuh

selainnya.

Secara spesifik dapat dibuktikan dengan hijrahnya Nabi bersama

sahabatnya dari Mekah menuju Madinah dengan meninggalkan kampung

halaman, keluarga, dan hartanya semata-mata untuk menjaga kondisi

keamanan dan kedamaian dengan menghindari bentrok fisik dengan kaum

Quraysh pada saat itu. Karena orang-orang Quraysh bersikukuh ingin

menindas Nabi bersama sahabatnya kendati telah meninggalkan kampung

halamannya yakni Mekah. Akibat para musuh membuntutinya sampai ke
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Madinah hanya karena kebencian permusuhan yang sudah mendarah

daging dalam jiwa mereka sehingga Nabi pun bersama sahabatnya

melakukan perlawanan.

Karena perang di dalam Islam sangat jelas arahnya seperti yang

dipaparkan sebelumnya maka bukan sesuatu yang arogan jika dikatakan

bahwa perang dalam Islam mengandung nilainilai kemanusiaan yang

sangat tinggi. Mengapa tidak, bukankah Islam mengajarkan agar tidak

membunuh anak-anak, perempuan, orang lemah, orang lanjut usia, dan

para tokoh agama non muslim. Itulah sebabnya kenapa Nabi

mengarahkan sekaligus meluruskan perilaku sahabatnya ketika terjadi

perang Hunain akibat ada di antara mereka membunuh anak kecil. Karena

Nabi tahu adanya perilaku tadi sehingga Beliau pun mengatakan: “Jangan

sekali-kali membunuh anak kecil. Usaid bin Al-khudair mengatakan: Ya

Rasulallah, anakanak itu kan anak-anaknya orang mushrik. Nabi pun

mengatakan: bukankah orang-orang baikmu sekarang (pembesar sahabat

nabi yang muslim) adalah juga anakanaknya orang mushrik.

Sesungguhnya setiap jiwa dilahirkan dalam keadaan suci, orang tuanyalah

yang menyebabkan mereka menjadi seorang Yahudi atau Nasrani”. 30

30 tabrani, S. b. al mu'jam al kabir. siria: Maktabah al-‘Ulum waal-hikam (1983). hal 189.
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2) Pandangan Islam dalam perang kontemporer

Dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi pengertian jihad itu lebih

mendalam dan lebih luas dibandingkan dangan pengertian militer. Jika

pendidikan militer hanya terbatas pada kedisiplinan dan keterampilan,

namun pendidikan jihad disamping kedisiplinan dan keterampilan juga

mengandung keimanan, akhlak, semangat dan pengorbanan.31 Secara

sederhana Islam menganggap perang merupakan hal yang sangat

membahayakan keamanan, tidak hanya kepada kelompok tertentu atau

bangsa tertentu, akan tetapi dampaknya dapat mempengaruhi keamanan

dunia. Ketika perang meletus maka kondisi pasti berubah menjadi

suasana yang menakutkan dan mengerikan. Sebaliknya, bila kedamaian

dan perdamaian di tengah-tengah bangsa terjaga dengan baik maka tentu

tidak ada alasan untuk saling memusuhi apalagi saling memerangi.

Telah menjadi kenyataan sejarah bahwa perang yang pernah terjadi

dan dialami oleh orang-orang Islam tidak satu pun bertujuan untuk

menyebarkan fitnah, apalagi menindas bangsa lain. Akan tetapi

kesemuanya semata-mata demi menjaga serta mempertahankan nilainilai

kedamaian dan keamanan karena perang yang dimaksud dilalui

berdasarkan petunjuk agama.

31 al-Qardhawi, Y. Sistem kaderisasi ikhwan al-Muslimin, terjemahan Ghazali Mukri. Solo: Pustaka
Mantiq (1993). hal 64.
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Memang, perang di dalam Islam terkadang harus dijalani demi

mempertahankan keberlangsungan hidup sekaligus menjaga nilai-nilai

keamanan. Bila perang pada kondisi tertentu tidak demikian adanya maka

dapat dibayangkan bagaimana kondisi dunia ini, tentu akan dipenuhi

dengan kecurangan. Yang kuat menindas yang lemah, sehingga pada

akhirnya akan menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri karena tidak

adanya kekuatan yang dapat membendung atau melawan para penjajah

yang haus dengan ketamakan. Dari sinilah, perang di dalam Islam dinilai

sebagai kata kunci untuk menjaga keamanan demi melawan

ketidakadilan, penjajahan dan kezaliman karena bila kezaliman

mendominasi kehidupan suatu bangsa maka pasti yang kuat akan

menindas yang lemah. Jika dikembangkan lebih lanjut, teori zaman

pertengahan tentang jihad sudah tidak lagi relevan. Sebab, pemisahan

dunia menjadi dar al-Islam dan dar al-harb saat ini tak lebih dari fiksi

belaka. Dunia Islam sekarang mengalami disintegrasi ke dalam sejumlah

negara yang saling berselisih (rival states), bahkan sebagian negara Islam

bersekutu dengan negaranegara yang bisa dikategorikan dar al-harb dalam

memerangi sesama agama.

Dalam pandangan Islam kontemporer ini, Yusuf Qardhawi

mengatakan bahwa seluruh negara terikat perjanjian dalam satu perjanjian

dunia yaitu Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa, karena semua negara

terlibat menjadi angggota di badan ini, Bahkan pada saat ini kesepakatan
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kesepakatan yang di buat PBB antar negara-negara Islam dan banyak

negara dunia dalam bidang pendidikan, pembangunan, dan lain lain.

Beragam kesepakatan dan perjanjian ini, dalam segala bentukny

mengharuskan setiap annggotanya untuk menghormati sekaligus

melaksanakannya. Karena dalam QS Al-Isra’ ayat 34 yang menjelaskan

bahwa setiap perjanjian itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya.

Demikianlah qardhawi memandang wilayah-wilayah dunia disekitar kita

bahwa itu semua termasuk kedalam “wilayah perjanjian (dar al-‘ahd)

yang diikat dengan kita oleh perjjanjianperjanjian yang tidak boleh

melanggar.

Syaikh Abu Zahrah berkata, “dunia sekarang disatukan oleh suatu

organisasi. Setiap anggotanya berpegang pada aturan dan ketentuannya.

Hukum Islam dalam hal ini adalah wajib menepati semua perjanjian dan

komitmen, sebagai bentuk pemenuhan janji seperti yang ditetapkan oleh

Al-Qur’an. Atas dasar itu, wilayah bangsa-bangsa yang berbeda agama,

yang menjadi lembaga dunia ini, tidak dipandang sebagai negara musuh

(dar al harb, tetapi dipandang sebagai negara perjanjian (dar al-‘ahd).32

Sehingga peperangan dalam pandangan Islam kontemporer tidak

perlu dilakukan karena seluruh negara terlibat perjanjian yang dianggap

sebagai negara perjanjian (dar al-‘ahd) yang diikat dengan kita oleh

perjjanjian-perjanjian yang tidak boleh melanggar. Peperangan dalam

32 Ibid, hal. 83.
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Islam hanya suatu keterpakasaan yang tidak bisa dihindari lagi dan tidak

boleh direntang panjangkan. Allah SWT melarang kaum Muslimin

mengadakan agresi dan mencegah membunuh musuh berlebihan.

Kemudian yang menjadi muatan dari prinsip etika perang dalam Islam

adalah pertama prinsip membela aqidah atau kebebasan dalam

menjalankan ibadah yang didasarkan bedasarkan ayat-ayat da Allah

SWT. Kedua, membela kemerdekaan dan kebebasan umat atau negara

juga didasarkan denga ayat-ayat Allaah SWT. Ketiga, Memberi pelajaran

terhadap penghianat dan penentang Islam juga didasarkan dengan ayat-

ayat Allah SWT.

B. Riwayat hidup Sayyid Quthb

Dilahirkan  dengan  nama  Sayyid  bin  Haji  Quthb  bin  Ibrahim,  dan

lebih populer dengan nama Sayyid Quthb. Lahir pada 1906 di desa Kaha, Asyut,

Mesir Selatan. Sayyid Quthb memiliki tiga orang saudara yaitu Hamidah,

Aminah, dan Muhammad.   Sayyid   Quthb   adalah   seorang   pemikir   dan

ideolog   Ikhwanul Muslimin.33 Ia mulai dididik di desanya dan sudah

menghafal al-Qur’an sewaktu masih kecil.34

33 Ikhwanul Muslimin adalah sebuah organisasi yang berdiri di kota Ismailiyah, Mesir, pada Maret
1928 dengan pendiri Hassan al-Banna, bersama keenam tokoh lainnya, yaitu Hafiz Abdul Hamid,
Ahmad al-Khusairi, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz dan Zaki al-Maghribi.
34 Nina M. Armando, et.al, Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005, hal. 24.
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Sayyid Quthb seorang yang berkulit sawo matang, berambut keriting, tidak

gemuk  dan  kurus,  tidak  tinggi  dan  pendek,  berperasaan  lembut,  supel

(pandai bergaul), rendah hati, pemberani, brilian, cinta ilmu pengetahuan, dan

suka menolong orang lain. Diceritakan bahwa Sayyid Quthb tidak pernah

merasakan kesehatan sempurna sejak kecilnya, dan kegelisahan yang menimpa

sepeninggal kedua orang tuanya merupakan salah satu faktor yang menambah

kesehatan semakin menurun, dan  akhir masa  hayatnya  mengidap berbagai

penyakit dalam  perutnya, sehingga terpaksa  membawa  obat-obatan  kemana

saja  ia  pergi  demi  penyembuhan  dan penanggulangannya.35

Ibunya bernama Fatimah, seorang wanita yang taat dan tekun mempelajari

al- Qur’an. Dia menghendaki agar semua anak-anaknya bisa menghafal al-

Qur’an. Salah satu sebagai penghormatan untuk ibunya, Sayyid Quthb

menuliskan untuk ibunya kata-kata persembahan dalam bukunya yang berjudul

At Taswirul Fanni fil Qur’an (Citra Keindahan dalam al-Qur’an), seperti ini:

“Harapan ibu yang paling besar adalah agar Allah berkenan membukakan

hatiku, hingga saya bisa hafal  al-Qur’an dan  membacanya dihadapan ibu

dengan bacaan  yang bagus. Sekarang, saya telah hafal al-Qur’an, dengan

demikian telah memenuhi sebagian dari harapan-harapan ibu”.36

35 Selengkapnya baca karya Mahdi Fadulullah, Titik Temu Agama dan Politik, Solo: CV. Ramadhani,
1991, hal. 29.
36 Sayyid Quthb, Islam and Universal Peace, terj. Drs. Bedril Saleh, Jalan Pembebasan : Rintisan Islam
Menuju Perdamaian Dunia, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1985, hal. 2.
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Ayahnya bernama Al-Haj Quthb bin Ibrahim.37 Ayahnya seorang petani,

juga seorang muslim yang saleh. Untuk mengkhidmati ayahnya, Sayyid Quthb

menulis pula dalam halaman persembahan bukunya Mushahidatul Qiyamah fil

Qur’an (Hari Kebangkitan dalam al-Qur’an),

“Semasa kecilku, ayah menanamkan ketakwaan kepada Allah dan rasa

takut akan hari akhir dalam hatiku. Engkau tidak pernah memarahiku, namun

kehidupanmu sehari-hari telah menjadi teladan bagiku, bagaimana perilaku

seseorang yang selalu ingat akan hari perhitungan”.38

Begitulah Sayyid Quthb sangat mencintai kedua orang tuanya. Kepedulian

orang tuanya sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadiannya.

Sehingga Sayyid Quthb telah menghafal kitab suci al-Qur’an dalam usia yang

sangat muda. Berawal dari asuhan yang baik dari ligkungan keluarganya

sehingga membawa Quthb remaja menjadi pribadi baik pula.

1. Riwayat Pendidikan dan Perjuangannya

Seperti anak-anak kebanyakan, pendidikan Sayyid Quthb dimulai dari

keluarga. Quthb pertama sekali dididik secara sederhana dilingkungan desanya

yang terbatas. Quthb telah hafal al-Qur’an sejak masih kecil. Maka menyadari

bakat anaknya, orangtua Sayyid Quthb memutuskan untuk memindahkan

keluarga mereka ke Halwan, daerah pinggiran Kairo. Kemudian Quthb masuk ke

37 Adhes Satria, Inspirator Jihad Sepanjang Zaman, Majalah Sabili, edisi no. 03 TH. XVI 21 Agustus
2008/19 Sya’ban 1429, hal. 24.
38 Sayyid Quthb, Islam and Universal Peace, loc. cit. hal. 58.
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Tajhizyah Darul Ulum, sebuah sekolah persiapan untuk memasuki Darul Ulum,

Kairo, yang sekarang menjadi  Universitas  Kairo.  Ia  mulai  kuliah  di  Darul

Ulum  tahun  1929  dan memperoleh gelar sarjana muda dibidang pendidikan

pada tahun 1933.39

Ketika kuliah ia  banyak dipengaruhi oleh  pemikiran Abbas Mahmud Al-

Aqqad 40 yang cenderung pada pendekatan pemikiran Barat. Dan ketika kuliah

di Darul  Ulum Quthb  berkenalan  dan  menjadi  akrab  dengan  literatur  Barat

dan sebagaimana intelektual muda lainnya waktu itu, Quthb tumbuh sebagai

pengagum Barat.41

Pada tahun 1949 Sayyid Quthb pergi ke Amerika Serikat dan belajar

administrasi pendidikan selama dua tahun. Di Wilsons Teacher’s College

Washington DC.  Greely  College  di  Colorado  dan  Stanford  University

California.  Dan  pada akhirnya ia mengundurkan diri dari tugasnya di

Kementerian Pendidikan pada tahun 1953.42

Keberangkatannya ke Amerika Serikat ternyata  menjadi pelajaran penting

bagi diri Sayyid Quthb. Meskipun awalnya sebagaimana kebanyakan pemuda

dan cendekiawan Mesir, Sayyid Quthb tertarik dengan kemajuan dan peradaban

Barat. Tetapi   pada   akhirnya   ia   menjadi   anti   Barat,   terutama   setelah

39 Ibid. hal. 60.
40 ‘Abbas Mahmud Al-‘Aqqad (Aswan, Mesir 28 Juni 1889-Kairo 12 Maret 1964) adalah seorang
Jurnalistik, Kritikus, dan Sastrawan yang menyumbangkan banyak pemikiran bagi pengembangan
agama dan kemasyarakatan. Dalam buku Mahdi Fadulullah disebut Al-Aqqad seorang penulis pertama
majalah Al-Wafd, milik umat.
41 Adhes Satria, loc. cit. hal. 23.
42 Ali Rahnema, Pioneers of Islamic Revival, terj. Ilyas Hasan, Para Perintis Zaman Baru Islam,
Bandung: Mizan, cet II 1996, hal. 155. Lihat juga Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara.
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menyaksikan keterlibatan negara-negara Barat dalam pendirian negara Israel

diatas bumi Palestina. Kunjungannya ke Amerika ini memperkuat keyakinannya

tentang kebobrokan moral dalam peradaban Barat dan tentang kuatnya semangat

anti Arab di negara itu.43 Hal ini  merupakan  titik  awal  perubahan  pola

pemikiran  Sayyid  Quthb.  Yang  pada akhirnya kecintaannya kepada ilmu

keIslaman semakin kuat.

Maka  sepulangnya  dari  Amerika  Serikat  ia  bergabung  dengan  gerakan

Ikhwanul Muslimin dan kemudian menjadi teoritikus utama organisasi itu. Ia

menjadi salah seorang tokohnya yang berpengaruh, disamping Hasan Al-Hudaibi

dan Abdul Qadir Audah.44

Ketika  larangan  terhadap  Ikhwanul  Muslimin dicabut  pada  1951,

Sayyid Quthb terpilih sebagai anggota panitia pelaksana, dan memimpin bagian

dakwah. Selama 1953 ia menghadiri konferensi di Suriah dan Yordania, dan

sering memberikan ceramah tentang pentingnya akhlak sebagai prasyarat

kebangkitan umat. Pada bulan Juli 1954 ia menjadi pemimpin redaksi harian

Ikhwanul Muslimin, akan tetapi baru dua bulan, harian itu ditutup atas perintah

kolonel Gamal Abdel Nasser, presiden Mesir, karena mengancam perjanjian

Mesir-Inggris pada 7 Juli 1954. Pada 13 Juli 1955 pengadilan rakyat

43 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Jakarta: UI Press, 1993,
hal. 148.
44 Nina M. Armando, et.al, loc. cit. hal. 43.
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menghukumnya 15 tahun kerja berat.  Ia ditahan dibeberapa penjara di Mesir

hingga pertengahan 1964.45

Diberitakan bahwa Quthb mendapat penyiksaan selama interogasi 1964

itu. Ini semakin memperburuk kondisi kesehatannya yang memang sudah lemah.

Dia baru dibebaskan pada 1964 di rumah sakit penjara.46

Ia dibebaskan atas permintaan Abdul Salam Arif, presiden Irak, yang

mengadakan kunjungan muhibah ke Mesir. Akan tetapi baru satu tahun

menikmati kebebasan, kembali ia ditangkap bersama tiga orang saudaranya;

Muhammad Quthb, Hamidah  dan  Aminah; juga  ikut  serta  ditahan  kira-kira

20.000  orang  lainnya, diantaranya  700  wanita.  Presiden  Nasser  lebih

menguatkan  tuduhannya  bahwa Ikhwanul Muslimin berkomplot untuk

membunuhnya.47

Pada musim panas 1965, penahanan anggota dan simpatisan Ikhwanul

Muslimin  dimulai.  Pada  bulan  Agustus  Sayyid  Quthb  kembali  ditahan

bersama orang-orang  yang  dekat  dengannya.  Quthb  diadili  oleh  pengadilan

militer  yang dimulai pada 12 April 1966. Akhirnya pada 21 Agustus 1966,

Quthb bersama ‘Abdul Fatah  Isma’il  dan  mantan  teman  satu  selnya,

Muhammad  Yusuf  Hawwasy, dinyatakan bersalah dan dihukum mati.

45 Ibid, hal. 77.
46 Ali Rahnema (ed), op. cit., hal. 160.
47 Nina M. Armando, et.al, op. cit.,, hal. 23.
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Hukuman dilaksanakan pada 29 Agustus 1966, Sayyid Quthb dan dua temannya

digantung.48

Sebelum ia dihukum gantung, Quthb masih sempat menulis sebuah buku

yang berjudul Li Madza A’damuni. Dalam buku ini ia menulis berbagai hal,

seperti pembeberan mengenai kegiatannya dalam gerakan Ikhwanul Muslimin

sampai pada masalah Islam sebagai sistem kehidupan.49

Sayyid Quthb sebagai seorang pemikir dan juga seorang ideology

Ikhwanul Muslimin, pemikirannya yang ia curahkan dalam tulisan-tu;isannya

banyak mempengaruhi gerakan pembaharuan di hampir seluruh dunia Islam.

Seperti  apa  yang  di  tulis  oleh  Yvonne  Y.  Haddad  dalam  Sayyid

Quthb:

Perumus Ideologi Kebangkitan Islam, bahwa katanya hanya sedikit pemikir

Islam yang demikian penting dampak perumusan pemikiran Islamnya seperti

Sayyid Quthb. Sejak pelaksanaan hukuman matinya di Kairo pada 1966, tulisan-

tulisannya mengilhami banyak pergerakan pembaharuan di seluruh dunia Islam.

Tulisan-tulisan Quthb  menyulut  citra  dan  komitmen  kaum  muslim  muda,

sehingga  menjadikan mereka giat bekerja untuk mendukung tujuan Islam di

dunia.50

48 Ali Rahmena (ed), op. cit., hal. 165.
49 Selengkapnya baca Sayyid Quthb, Li Madza A’damuni, alih bahasa H.D Ahmad Djauhar Tanwiri,
Mengapa Saya Dihukum Mati?, cet. VI, Bandung: Mizan, 1994. hal. 97.
50 John L. Esposito (ed), Voices of Resurgent Islam, Jakarta: CV. Rajawali, 1987, hal. 67.
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2. Pemikiran Sayyid Quthb

Sayyid  Quthb seorang pemikir dan  ideolog Ikhwanul Muslimin. Diantara

pemikiran Sayyid  Quthb  yang  dapat  penulis  sampaikan disini  sebagai

tambahan pengetahuan adalah, tentang akidah, masyarakat Islam, jihad fi

sabilillah. Dan pemikirannya tentang keadilan sosial dalam Islam akan penulis

bahas secara khusus dalam pembahasan penelitian ini. Adapun rincian secara

singkat tentang pemikiran Sayyid Quthb itu sebagai berikut.

1) Tentang Akidah

Menurut Quthb akidah Islam tidak hanya memperhatikan dan

mengurusi segi spiritual seseorang tapi meremehkan segi-segi fisik dan

mentalnya, segi perbuatannya tapi mengabaikan syari’atnya (aturan

hidupnya). Akidah Islam tidak hanya memperhatikan manusia sebagai

individu tanpa mengindahkannya sebagai masyarakat, atau memperhatikan

kehidupan pribadinya tanpa mengacuhkan tatanan pemerintahannya serta

hubungan negara dan masyarakatnya dengan negara-negara dan masyarakat-

masyarakat lainnya di dunia.51

Islam datang untuk mengembalikan manusia kepada tujuannya. Untuk

menjadikan bahwa kekuasaan inilah satu-satunya kekuasaan yang menjadi

51 Dalam buku As sal’am al-‘alami wal Islam karya Sayyid Quthb. Dalam edisi Indonesia di
terjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus hal 5. Buku ini juga telah diterjemahkan dalam edisi bahasa
Indonesia dengan judul berbeda Jalan Pembebasan, Rintisan Islam Menuju Perdamaian Dunia oleh
Shalahuddin Press, Yogyakarta (1985), dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Islam and
Universal Peace oleh Muslim Youth Movement of Malaysia (1979).
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sumber pengambilan dari pertimbangan dan nilainya. Dari sini jugalah ia

menerima adanya dan kehidupannya. Kesinilah ia mempunyai hubungan

dan ikatan. Ia timbul karena iradat dan kehendakNya. Dan kepadaNya ia

akan kembali.52

Akidah Islam adalah  suatu  pemikiran  yang  lengkap  menyeluruh,

yang jaringannya dalam kehidupan manusia bagaikan jaringan urat syaraf

yang menjelujuri tubuh setiap makhluk hidup.53 Akidah berpegang pada

metode yang jelas terpenuhi perasaaan manusia, langsung menuju hati dan

akal tiap orang, memberi kepuasan menuju pengetahuan tentang ada Yang

Mutlak.54

Bahwa akidah dalam pandangan Sayyid Quthb tidak terpisahkan dari

setiap sistem  dan  sendi kehidupan.  Akidah  itu  menghimpun  setiap

kehidupan.  Tidak dibatasi hanya pada persoalan-persoalan ibadah saja.

2) Masyarakat Islam

Sayyid Quthb membedakan masyarakat manusia menjadi dua bagian,

yaitu masyarakat Islam atau maju dan masyarakat jahiliyah atau

terkebelakang. Masyarakat Islam menurut Quthb adalah masyarakat yang

52 Sayyid Quthb, Ma’alim Fith Thariq, terj. A. Rahman Zainuddin, Petunjuk Jalan, cet III, Jakarta:
Media Da’wah, 1987, hal. 243.
53 Sayyid Quthb, As-Sal’am al-‘alami wal Islam, terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Islam dan
Perdamaian Dunia, Jakarta: Pustka Firdaus, 1987, hal. 5.
54 Selengkapnya dalam buku Mahdi Fadulullah juga di jelaskan bahwa akidah dan filsafat adalah dua
kutub yang saling bertentangan. Apabila dua hal ini coba dipertemukan maka tidaklah bisa diterima.
Untuk lebih jelas baca Mahdi fadulullah, Titik Temu Agama dan Politik, Solo: CV. Ramadhani.
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mengakui syariat Islam, yang berdiri diatas keesaan  Allah  yang mutlak

dan  ikhlas beribadah, baik perkataan maupun perbuatan, akidah maupun

moral, tidak mengakui kekuasaan tertinggi kecuali kekuasaan Allah saja,

dan memberikan kepada setiap orang kebebasan berkehendak dan

memberikan   kehendak   untuk   membebaskan   diri   dari   semua   macam

penghambaan yang tidak benar.55 Sedangkan masyarakat jahiliyah menurut

Quthb adalah masyarakat yang tidak memeluk Islam sebagai agama, tidak

memperhatikan ajarannya, sehingga masyarakat ini tidak berjalan sesuai

dengan syariat, moral dan nilai-nilainya. Kejahiliahan artinya tidak

mempraktekkan  hukum  Allah  diseluruh  lapangan,  baik  sosial,  ekonomi,

peradilan, moral maupun seterusnya.56

3) Jihad Fisabilillah

Perjuangan menegakkan kedaulatan Allah di dunia disebut jihad.

Jihad bisa dicapai dengan memberikan kesempatan kepada setiap orang

untuk membebaskan dirinya dari para penindas. Kemudian memulihkan

hak-hak manusiawinya, seperti yang telah diberikan Allah kepada seluruh

manusia.57

55 Mahdi Fadulullah, Titik temu Agama dan Politik, Solo: CV. Ramadhani, 1991, hal. 81.
56 Selengkapnya  dalam  Mahdi  Fadulullah,  Titik  Temu  Agama  dan  Politik,  Solo:  CV.
Ramadhani, 1991, hal. 81-92.
57 Sayyid Quthb, Islam and Universal Peace, op. cit., hal. 133.
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Dalam Ma’alim Fith Thariq Quthb menulis bahwa setelah datang

perintah untuk melakukan jihad, maka sikap terhadap orang-orang yang

tidak beriman (kafir) menjadi tiga golongan yaitu golongan yang berdamai

dan membuat perjanjian, golongan   yang   berperang,   dan   golongan

yang dilindungi   (ahluz   zimmah).58 Peperangan  itu  hanya  boleh

dilakukan,  karena  pihak  lawan  telah  melakukan pelanggaran terhadap

perjanjian.59

Rasul diperintahkan untuk melepaskan diri dari janji dengan orang

kafir. Janji itu harus dikembalikan kepada orang kafir itu. Orang-orang yang

mengadakan perjanjian itu ada tiga golongan. Pertama, golongan harus

diperangi. Yaitu golongan yang melanggar perjanjian dan tidak mematuhi

apa yang ditulis dalam perjanjian itu. Kedua, adalah golongan yang

membuat perjanjian untuk sementara waktu. Mereka tidak melanggar

perjanjian itu dan setia dalam melaksanakan perjanjian itu dengan baik,

sampai jangka waktu itu berakhir. Dan yang ketiga adalah golongan yang

tidak ada membuat perjanjian, tetapi juga tidak melakukan tindakan

permusuhan.60

58 Sayyid Quthb, Ma’alim Fith Thariq,op. cit., hal. 83.
59 Ibid., hal. 84.
60 Ibid., hal. 85.
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Jihad merupakan alat untuk mencapai perubahan menyeluruh dengan

menegakkan  ketenteraman hati  nurani,  nasional  dan  internasional.  Ini

tidak  bisa bertahan kalau tidak didasarkan pada keadilan yang universal.61

Kemudian  lebih  dalam  lagi  Sayyid  Quthb  memberikan  penjelasan

jihad dengan makna bahwa jihad adalah bukan perang untuk

mempertahankan diri tetapi adalah gerakan maju membebaskan manusia di

atas bumi. Seperti yang ditulisnya dalam Ma’alim Fith Thariq:

“Mereka ingin  untuk menggambarkan gerakan jihad dalam Islam sebagai

suatu  gerakan  mempertahankan diri,  sedangkan  pada hakekatnya

gerakan jihad itu adalah gerakan maju, meluncur ke depan untuk

membebaskan manusia diatas bumi, dengan mempergunakan cara-cara yang

sesuai dengan segala segi kenyataan manusiawi, dan melalui tahap-tahap

tertentu, dan untk tiap-tiap tahap ada cara-caranya yang penuh inovasi.”62

Seperti  inilah  Sayyid  Quthb  memberikan  gambaran  tentang  jihad

dalam Islam. Membebaskan manusia di atas bumi ini.

3. Karya-karya Sayyid Quthb

Sayyid Quthb adalah seorang ilmuan dan tokoh pergerakan yang produktif

dalam menghasilkan karya. Pemikiran-pemikirannya banyak tertuang dalam

61 Sayyid Quthb, Islam and Universal Peace, op. cit., hal. 134.
62 Sayyid Quthb, Ma’alim Fith Thariq, ,op. cit., hal. 102.
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berbagai buku yang sampai saat ini masih dapat dijumpai, bahkan masih menjadi

rujukan dan bahan penelitian beberapa kalangan.

Kembalinya Sayyid Quthb ke Mesir pada tahun 1950 berbarengan dengan

berkembangnya krisis politik Mesir yang kemudian menyebabkan terjadinya

kudeta militer pada Juli 1952. Selama periode inilah tulisan Quthb menjadi lebih

diwarnai kritik sosial dan polemik. Kemudian, pemahamannya mengenai visi,

dan interpretasinya mengenai kewajiban Islam, membentuk poros perkembangan

tulisannya. Menurut Quthb, Islam tampaknya punya jawaban untuk segala

problem sosial   dan   politik   waktu   itu. Islam juga menyodorkan

kemungkinan  untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan padu.63

Karya-karya Sayyid Quthb dengan hati-hati menganalisa apa yang diyakini

menjadi  penyakit  kaum  muslim,  yang  berusaha  menyesuaikan  pola-pola

asing, dengan berupaya menirunya di negeri sendiri. Mereka terjebak pada

harapan dan impian untuk mengadakan perubahan, meningkatkan tatanan sosial,

dan memberikan pembagian kekayaan dan kekuasaan secara adil dalam

masyarakat. Namun setelah kecewa dengan semua itu, Quthb beralih kepada cara

sendiri dalam memecahkan segala kerumitan itu dengan berdasarkan al-Qur’an.64

Sayyid Quthb menulis lebih dari 20 buku. Ia mulai mengembangkan bakat

menulisnya dengan membuat buku untuk anak-anak yang meriwayatkan

pengalaman Nabi  SAW  dan  cerita-cerita  lainnya  dari  sejarah Islam.

63 Ali Rahnema (ed), op. cit., hal. 4.
64 John L. Esposito (ed), Voices of, op. cit., hal. 67.
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Kemudian  perhatiannya meluas dengan menulis cerita-cerita pendek, sajak-sajak

dan kritik sastra serta artikel lain untuk majalah. Suatu yang menjadi ciri khas

tulisannya adalah kedekatan dan keterkaitan dengan al-Qur’an.65

Diantara karya Sayyid Quthb adalah Ma’alim fith Thariq, yang menjadi

manifesto  politik  yang  sangat  berpengaruh. Gagasan  utama  buku  ini  antara

lain adalah  bahwasanya  kekuasaan  adalah  milik  Allah  dan  seluruh  jabatan

manusia berasal dari kekuasaan Tuhan.66

Ma’alim fith Thariq sebagian terdiri atas kutipan dari karya yang jauh lebih

luas dan penting yang diselesaikannya ketika dipenjara, yaitu Fi Zhilal AL-

Qur’an.67

Buku Ma’alim fith Thariq ini sangat populer dikalangan organisasi gerakan

Islam, begitupun di Indonesia.

Kemudian karya lainnya adalah Fiqhud Da’wah: Maudhu’at fi ad-Da’wah

wa al-Harakah merupakan sebuah buku yang ditulis dalam medan peperangan

dibalik celah-celah tirai besi. Sayyid Quthb pada kenyataannya sangat berpegang

kepada al- Qur’an dan sunnah yang merupakan sumber bahasan dan studi, maka

Sayyid Quthb pun menulis tiga buku at-Tashwirul Fanni fil Qur’an, Masyahidul

65 Nina M. Armando, et.al, op. cit., hal. 24.
66 Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies, terj. Ghufron A. Mas’adi, Sejarah Sosial Ummat
Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 131.
67 Ali Rahnema, op. cit., hal. 160.
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Qiyamah, dan Fi Zhilalil  Qur’an.  Dengan  tiga  karya  ini  Sayyid  Quthb

bermaksud  mengarahkan manusia kepada suasana qur’ani.68

Buku at-Taswir al-Fanni fi al-Qur’an (Cerita Keindahan dalam al-Qur’an)

ditulis  pada  awal  karir  kepenulisannya  bersama  dengan  buku  Musyahidah

al- Qiyamah fi al-Qur’an (Hari Kebangkitan dalam al-Qur’an). Pada 1948 ia

menerbitkn karya monumentalnya Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fi al-Islam

(Keadilan Sosial dalam Islam), kemudian disusul Fi Zilal al-Qur’an (Dibawah

Naungan al-Qur’an) yang diselesaikannya dalam penjara.69

Karya-karyanya yang lain: As-Salam al-‘Alami wa al-Islam (Perdamaian

Internasional dan Islam) telah diterjemahkan ke dalam bahasa inggris Islam and

Universal Peace oleh Muslim Youth Movement of Malaysia (1979) dan kedalam

bahasa Indonesia Jalan Pembebasan, Rintisan Islam Menuju Perdamaian Dunia

oleh Shalahuddin Press, Yogyakarta (1985), An-Naqd al-Adabi Usuluh wa

Manahijuh (Kritik Sastra, Prinsip Dasar dan Metode), Ma’rakah al-Islam wa ar-

Ra’sumaliyyah (Perbenturan Islam dan Kapitalisme), Fi at-Tarikh, Fikrah wa

Manahij (Teori dan Metode dalam Sejarah), al-Mustaqbal li Haza ad-Din (Masa

Depan Agama Islam), Nahw al-Mujtma’ Islami (Perwujudan Masyarakat Islam),

Ma’rakatuna ma’a al- Yahud (Perbenturan Kita dengan Yahudi), al-Islam wa

68 Ahmad Hasan pada pengantarnya dalam buku Fiqhud Da’wah karya Sayyid Quthb, terj. Suwardi
Effendi dan Ah Rosyid Asyofi, cet II, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, hal. ii.
69 Buku Al-‘Adalah al-ijtima’iyyah fil Islam inilah yang menjadi salah satu bukunya yang membahas
secara mendalam tentang tema keadilan sosial.
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Musykilat al-Hadarah (Islam dan Problem Kebudayaan), dan beberapa yang lain.

Dan buku-buku itu umumnya diterbitkan oleh Dar as-Saruq, Cairo dan Beirut.70

Dan Li Madza A’damuni adalah karyanya yang ditulis sebelum ia dihukum

gantung.71

C. Sekilas Tafsir FîZhilâl Al-Qur'ân

Tafsir Zhilâl (demikian biasa orang menyebut tafsir Fi Zhilal Al-Qur’ân)

adalah tafsir yang fenomenal. la hadir dengan sosoknya yang khas, berbeda

dengan umumnya kitab tafsir. la sarat dengan tuangan perenungan

pengarangnya, Sayyid Quthb, yang dalam dan cerdas. Melalui goresan penanya

yang diisi dengan tinta seorang ilmuwan dan darah seorang syahid, Ahmed

Hasan Farhatt mengatakan bahwa ayat-ayat Qur’ân yang turun lima betas abad

lampau ini, kini seakan kembali hidup dan menemukan kekuatan maknanya.

Ayat ayat Qur’ân, yang bertebaran dalam lembaran lembaran mushaf dengan

berbagai tema yang terkadang dipahami tidak saling berhubungan, berhasil

dihimpun, dijalin, dan disinergikan hingga muncullah dari sana daya doktrinnya

yang kuat, daya pemanduannya yang jelas, dan daya pencerahannya yang

menggairahkan, dengan komprehensivitas dan universalitas nilai nilai ajarannya

yang paripurna.72

70 Nina M. Armando, et.al, op. cit., hal. 24.
71 Disinyalir bahwa ini adalah salah satu karya terakhir Quthb sebelum dihukum mati.
72 Shalah Abdul Fatah Al-Khalidi, Pengantar Memahami Tafsir Fî Zhilâlil Qur’ân (Jakarta: Penerbit :
Era Intermedia , 2004) hal. 45.
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Tafsir ini merupakan rujukan terpercaya bagi para aktivis Islam. Tafsir Fî

Zhilâl al-Qur’ân karya Sayyid Quthb di kalangan para aktivis Islam, memang

mempunyai tempat spesial. Ia bukan hanya sederetan kata demi kata tentang

tafsir al- Qur’ân, tapi juga merupakan saksi nyata dari kehidupan mufassirnya

sendiri. Karya ini  merupakan  perpaduan  dari  hasil  perenungan  dan

pengalaman  seorang Sayyid Quthb, dan cukup laris pula dikutip dan ditelaah

orang.73 Karya masterpiece sang syahid Sayyid Quthb ini adalah tafsir paling

monumental abad ke-20.

Tafsir ini  ditulis  dengan  metodologi  yang sama sekali  baru dan

mencoba menghadirkan al-Qur’ân dengan semangat dan nuansa seperti ketika ia

pertama kali diturunkan kepada Rasulullah saw., agar wahyu ini bekerja

sebagaimana ia dahulu bekerja: membangun sebuah komunitas kecil yang

mendiami gurun tandus jazirah Arab dan mengubah para penggembala kambing

itu menjadi pembangun peradaban dan pemimpin umat manusia.

Al-Qur’ân adalah telaga tempat umat ini dapat menemukan kebesarannya.

Dan yang menulis tafsir ini, adalah seorang yang telah melanglang buana selama

lebih dari empat tahun dalam dunia pemikiran dan kebudayaan, membaca semua

karya   pemikiran   manusia,   untuk   kemudian   kembali   kepada   al-Qur’ân

dan menemukan  semua  yang  ia  cari  di  sana;  dalam  lembaran-lembaran

wahyu  yang selama ini ada di sisinya. Sayyis Quthb merampungkan tafsir ini di

73 Muhammad Quraish Shihab dalam karya tafsir al-Qur’ânnya yang berjudul Tafsir al- Mishbah
banyak mengutip pendapat-pendapat Sayyid Quthb dalam menjelaskan arti kata dan maksud ayat-ayat
yang terkandung al-Qur’ân. Lihat M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbâh, (Jakarta: Lentera, 2002).
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dalam penjara selama kurun waktu lebih dari sepuluh tahun, kemudian

mengakhiri hidupnya di tiang gantungan sebagai syahid. Ia membayar

keyakinannya dengan darahnya. Dan tafsir ini adalah lukisan keyakinannya. Ia

adalah tafsir iman atas al-Qur’ân. Dalam versi atau terbitan Dârusy-Syuruq Kairo

Mesir, karya ini dikemas menjadi enam jilid besar. Sementara edisi Indonesianya

menjadi tiga belas jilid dan diterbitkan oleh penerbitan Robbani Press sebuah

penerbit yang akrab sebagai penerbit buku fikrah dan harakah Islamiyah.

Banyak buku tafsir al-qur’ân yang diterjemahkan ke dalam bahasa

Indonesia. Misalnya, Tafsir Ibnu Katsîr, Tafsir Jalâlain, Tafsir Al-Shabûni, dan

Tafsir Fî Zhilâl al-Qur’ân. Tiap-tiap kitab Tafsir mempunyai ciri khas masing-

masing. Ciri yang sangat menonjol pada tafsir Fî Zhilâl al-Qur’ân adalah kuatnya

gambaran artistik yang menurut pendapat Sayyid Quthb, menjadi ciri khas utama

uslub (ungkapan) Alqur’ân.74

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang ayat-ayat perang memang  telah banyak dilakukan

oleh  para  mahasiswa  dan cendikiawan, baik di dalam negeri maupun di  luar

negeri. Di antara tulisan-tulisan tersebut ialah:

1. Penelusuran Makna dan Penafsiran Jihad Dari Masa Ke Masa, oleh Rizki

Ediputratama. Terdiri dari 78 halaman berbahasa Indonesia tentang "tafsir".

Diterbitkan di Jakarta oleh Fak. Ushuluddin UIN Syahid pada tahun 2011.

74 Sayyid Quthb, Tafsir fî Zhilâl al-Qur’ân,jilid I (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 15.



39

Penelitian ini belum memaparkan bagaimana jihad dengan perang secara

khusus.

2. Formulasi Etika Perang Dalam Islam (Study Perang Yang Dilakukan Oleh

Nabi Muhammad SAW), oleh Fuad Hasan. Terdiri dari 104 halaman berbahasa

Indonesia. Diterbitkan di Semarang oleh Fak. Ushuluddin IAIN WaliSongo

pada tahun 2007. Penelitian ini khusus membahas etika perang nabi saja,

tanpa membahas perang dalam al-Quran dan tafsirnya.

3. Nilai Nilai Etis Dalam Ayat Perang (Penafsiran ayat-ayat Perang Dalam Al-

Quran), oleh Azam Anhar. Terdiri dari 63 halaman berbahasa Indonesia.

Diterbitkan di Yogyakarta oleh Fak. Ushuluddin UIN SUKA pada tahun 2015.

Penelitian ini memang mengkaji ayat-ayat perang dalam al-Quran, akan tetapi

penelitian ini mengkhusukan penelitiannya kepada etika perang dan nilai-nilai

etisnya saja bukan penafsiran ayat ayat perang secara umum. Dan juga

penelitian ini tidak mengkhususkan mufassirnya.

4. Makna Qital Dalam Al-Quran Menurut Hasan Al Banna : Kajian Terhadap

Kitab Maqasid Al-Quranul Karim, Oleh Taufik Ibadi. Diterbitkan di

Yogyakarta, Fakultas Ushuluddin UIN SUKA 2012.

Dari segi objeknya, pembahasan yang penulis sajikan dalam penelitian ini

hampir senada dengan apa yang ditulis oleh Taufik Ibadi, dalam kajiannya :

Makna Qital Dalam Al-Quran Menurut Hasan Al Banna : Kajian Terhadap

Kitab Maqasid Al-Quranul Karim. Namun, didalam peneltian ini penulis

mengkaji bagaimana pandangan Sayyid quthb mentafsirkan ayat-ayat perang
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dalam tafsirnya tafsir fi zilal al-quran. Kemudian penulis ingin menarik sebuah

kesimpulan dari penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat ayat perang dalam al-

Qur’an.

E. Sistematika Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan,  maka diperlukan

adanya rasionalisasi dan sistematika penulisan. Oleh karena itu, dalam penelitian

ini penulis akan membagi ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan.

Selanjutnya  bab-bab  tersebut  akan  dibagi  lagi  ke  dalam  beberapa sub bab

yang lebih kecil. Adapun sistematika pikir dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Bab satu merupakan latar belakang masalah, batasan dan rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab kedua merupakan landasan teoritis, biografi Sayyid Quthb, sekilas

tafsir fi zilal al-Qur’an, tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan) dan

sistematika penelitian.

Bab ketiga merupakan metode penelitian, terdiri dari jenis, sifat dan

pendekatan penelitian, sumber data dan metode pengumpulan dan analisis data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian, berisi konsep, data dan analisa

terhadap penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat perang dalam al-Qur’an.

Bab kelima merupakan penutup yang mencakup kesimpulan penelitian

dan saran-saran penulis.


