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Bersukan Menurut Perspektif Islam 

 

Pendahuluan 

 

 Garis Panduan Bersukan Menurut 

Perspektif Islam ini disediakan untuk memberi 

panduan kepada golongan yang terlibat secara 

aktif dalam bidang sukan dan sebagai panduan 

serta rujukan seluruh masyarakat awam di 

Malaysia.  

 

 Dalam era 2020 ini, definisi sukan 

semakin berubah tetapi untuk tujuan buku ini 

sukan di definisikan sebagai aktiviti yang 

melibatkan keseluruhan badan dan memerlukan 

tekanan fizikal yang juga memerlukan 

kemahiran tertentu dan kadang kala melibatkan 

pertandingan.  

 

 Dalam masa yang sama, sukan dalam 

masa kini melibatkan dua jenis yang ketara iatu 

sukan yang melibatkan pertandingan dan sukan 

rekreasi.  Antara contoh-contoh aktiviti sukan 

adalah larian atau olahraga, berbasikal,  tenis, 
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golf, bowling, tinju, silat, badminton, sepak 

takraw, memanah, berkuda, renang dan lain 

lain. 

 Antara kelebihan bersukan adalah ia 

melibatkan perkembangan manusia dalam 

pelbagai aspek seperti fizikal, mental (minda), 

sosial, emosi dan rohani.  Dengan itu, kalau 

dalam pertandingan perlu diambil kira 

baik/buruk sesebuah tingkah laku dan tingkah 

laku yang diplih akan dipengaruhi oleh aspek 

yang disebutkan di atas. 

 

Kesejahteraan Insan 

 

1.1  Kesejahteraan merangkumi kesihatan 

sempurna iaitu seorang individu yang sihat dari 

segi mental, fizikal, sosial, rohani, emosi, 

kemahiran dan seksual.  Disini seksual 

dimasukkan dalam bentuk fizikal. 

 

1.2  Model Insan Holistik 
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Berikut gambar rajah yang melambangkan 

kesihatan sempurna atau pun kesejahteraan. 

 

1.3  Hakikat dan Keperluan Insan  

 

 Pada hakikatnya kalau gambar rajah di 

atas di halusi adalah ketara individu yang 

sempurna ini perlu dipengaruhi oleh 

pengetahuan dan imannya.  Kedua-dua faktor ini 

akan mempengaruhi faktor-faktor berikutnya 

iaitu mental, fizikal, sosial, emosi dan rohani 
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yang pula akan mempengaruhi kemahirannya 

untuk mengadaptasi pada alam sekelilingnya. 

 Bagaimanakah Islam dapat 

mempengaruhi individu ini dalam kehidupannya 

seharian? Tentu sekali individu perlu 

mempertingkatkan pengetahuan agama Islam 

itu dengan lebih terperinci.   

 Sebagai kesimpulannya untuk menjadi 

seorang ahli sukan yang sempurna ia perlu 

meningkatkan pengetahuan agamanya. 

Kerapkali sukan dan hal agama tidak 

digabungkan atau diselarikan, yang mana 

merupakan elemen yang penting untuk 

diterapkan dalam kehidupan yang syumul dan 

beriman.  

 Timbullah persoalan yang berikutnya? 

Adakah individu yang tidak beragama tidak 

sempurna kesejahteraannya. Mengikut falsafah 

negara, memang tidak sempurna kerana tidak 

mengikut kepada Rukun Negara Malaysia iaitu: 

 KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN;  
 KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA;  
 KELUHURAN PERLEMBAGAAN;  
 KEDAULATAN UNDANG-UNDANG;  
 KESOPANAN DAN KESUSILAAN 
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Bab 2.  Sukan Menurut Islam 

 

2.1  Definisi Sukan 

 Secara amnya, sukan melibatkan aktiviti 
fizikal yang melibatkan kemahiran dan tekanan 
serta kecergasan fizikal dimana seseorang 
individu atau kumpulan bersaing dengan 
pasukan lawan. Namun, dengan istilah baru 
sukan boleh dirangkum kan kepada 
pertandingan atau rekreasi. Dalam konteks ini 
individu itu tidak semestinya bersaing dengan 
individu lain tetapi bersaing dengan kebolehan 
sendiri dan menambahbaikan kemahiran 
sendiri.  

 

2.2  Menurut Perspektif Islam 

 Untuk memahami istilah sukan dalam 
Islam tidaklah semudah yang disampaikan oleh 
pakar-pakar sekular. Sebagai seorang Islam kita 
tentu dapat sedar bahawa penyampaian cara 
hidup dan undang-undang ada yang diturunkan 
melalui ayat-ayat yang mukkamat (ayat yang 
tetap, tegas dan nyata serta jelas maksudnya).  
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 Ayat-ayat ini ialah pokok isi Al-Quran dan 
yang lain-lain adalah ayat-ayat mutasyabihat 
(samar, kurang jelas atau hanya Allah yang 
mengetahui maksudnya). Sebagai agama yang 
syumul, Islam sebagai agama terbilang 
sepanjang zaman diseluruh dunia, ayat-ayat 
mutasyabihah ini menyediakan landasan untuk 
mengadaptasi pada semua keadaan di atas bumi 
ini termasuklah dalam sukan. Contohnya, 
menutup aurat itu jelas tetapi bagaimana 
hendak menutup aurat boleh disesuaikan 
dengan keadaan iklim, tempat, budaya dan 
profesyen. Disini termasuklah pakaian untuk 
sukan. 

 Dalam Islam penerangan istilah sukan 
dijelaskan melalui ayat-ayat yang menggalakkan 
berfikir untuk melakukan. Didefinisikan 
terdahulu sukan melibatkan aktiviti seluruh 
badan yang merangsangkan dayatahan, 
kesihatan sempurna dan keseronokan. 
Bagaimanakah kita perlu terjemahkan sukan ini 
dalam Islam. Buat permulaan biar kita halusi 
rukun Islam yang lima. 

1. Mengucapkan 2 kalimah 
shahadah 

2. Mendirikan solat 5 waktu 
3. Berpuasa di bulan ramadhan 
4. Mengeluarkan zakat 
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5. Mengerjakan haji ke baitullah 
bagi yang berkemampuan. 

 Dari lima rukun ini tiga daripadanya 
melihat keperluan dan hasil dari bersukan. Solat, 
memerlukan pergerakkan badan, khusyuk dan 
kebersihan. Hasilnya bukan sahaja sama seperti 
sukan tetapi lebih baik lagi. 

 

Puasa 

(Evidence is accumulating that eating in a 6 hour 
period and fasting for 18 hours can trigger a 
metabolic switch from glucose-based to ketone-
based energy, with increased stress resistance , 
increased longevity and a decreased incidence of 
diseases, including cancer and obesity. Ed (Dari 
L. Long M.D.) N. Engl J. Med. 2019, 381: 2541 – 
2551. Do : 10 – 1056/NE J Mra 1905136. Dec 26, 
2019) 

 Kajian semakin bertambah 
menyesuaikan kebaikan berpuasa terhadap 
kesihatan. Malah dalam Islam puasa selain dari 
puasa Ramadhan juga disarankan digelar puasa 
sunat dan yang terbaik adalah puasa Nabi Daud, 
yakni puasa selang sehari. Kajian sains juga telah 
menyarankan kebaikannya pada kesihatan. 
Justeru itu boleh disimpulkan bahawa rukun 
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Islam itu sendiri telah menyediakan untuk 
menghasilkan fisikal yang sihat. Dari fisikal yang 
sihat kita dapat menjalankan ibadah kita dengan 
lebih sempurna, terutama sekali ibadah solat 
dan menjalankan kehidupan seharian. Untuk 
berjaya dalam sukan cara pemakanan yang betul 
juga ditekankan dan tidak mustahil konsep 
berpuasa itu sendiri terlibat dalam cara 
pemakanan yang baik. 

Haji 

 Rukun Islam yang kelima adalah 
menunaikan haji. Tidak boleh dinafikan untuk 
kesempurnaan dan kepuasan untuk 
mengerjakan haji memerlukan tubuh badan 
yang sihat dan ketekunan yang sempurna. Haji 
melibatkan tekanan fisikal, mental, sosial, emosi 
dan rohaniah. Ibadat yang mulia ini diwajibkan 
dengan kehadiran kemampuan (dari segi fisikal, 
sosial dan emosi termasuk kewangan). 

 Untuk persediaannya aktiviti sukan 
adalah digalakkan sebab aktiviti sukan juga 
bertujuan untuk perkembangan kesejahteraan 
individu yang menjadi down payment untuk 
menjalankan ibadah haji. Begitu murni dan 
unggulnya pengajaran Islam sehingga rukun 
Islam itu sendiri telah menentukan untuk 
perkembangan kesejahteraan. Untuk 
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menyokong lagi Islam menggalakkan kita 
beraktiviti melalui sukan : Ayat Qs Al-Anfaal 
(8)60. 

“ Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka 
dengan kekuatan apa saja yang kamu 
sanggup...” 

Begitu pula sabda Rasulullah s.a.w. yang 
diriwayatkan oleh Imam Muslim: 

“Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih 
dicintai Allah daripada mukmin yang lemah.”  

 

2.3  Kepentingan Sukan 

 Seperti yang disebutkan diatas mukmin 
yang kuat itu lebih baik dari mukmin yang lemah. 
Ini bermakna bersukan itu sangatlah penting 
dalam kehidupan individu Islam. Kerana itulah 
Islam menyarankan mengajar anak-anak 
bersukan atau berolah-raga, renang, melempar, 
menunggang kuda dan memanah.  

 Mengikut Imam At-Tharmizi dengan 
sanad jayyid Rasullullah s.a.w bersabda: 

“ Segala sesuatu yang bukan termasuk dzikir 
kepada Allah maka itu adalah (perbuatan) sia-
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sia, kecuali empat hal: berjalannya seseorang 
diantara dua tujuan (untuk memanah, mendidik 
kudanya, bercanda dengan keluarganya dan 
mengajarnya berenang). Dan diriwayatkan oleh 
Imam Muslim dalam Shahihnya, Rasulullah s.a.w 
selepas membaca firman Allah, “Dan siapkanlah 
untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja 
yang kamu sanggupi “ (Qs Al-Anfal (8) : 60). Telah 
menggalakkan aktiviti-aktiviti yang tersebut di 
atas.   

 “Sesungguhnya kekuatan itu ada dalam 
melempar.” Diriwayatkan oleh At-Tharmizi 
bahawa Rasullullah s.a.w bersabda “ Hendaklah 
keluar bermain melempar (panah) kerana 
sesungguhnya itu adalah permainan yang paling 
baik”. 

 Al Bukhari pula dalam Shahihnya 
meriwayatkan bahawa Rasullullah s.a.w pernah 
melewati para sahabat dilapangan panah dan 
memberi semangat pada mereka dengan 
bersabda “ Lemparlah (panahlah) oleh kalian! 
Sesungguhnya aku bersama kalian semua.” Juga 
diriwayatkan oleh Imam Bukhari Nabi s.a.w telah 
mengizinkan Habasyah bermain tombak didalam 
masjid dan Nabi s.a.w membenarkan Aisyah 
menyaksikannya. 
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 Ini menunjukkan kepentingan sukan 
bukan sahaja pada orang lelaki tetapi juga pada 
kaum perempuan. Dan sukan bukan sahaja 
untuk pelaku tetapi juga untuk tontonan. 
Timbullah konsep sosialisma dan kesukanan.     

 

2.4  Ayat al Quran dan hadis mengenai sukan 

 Melalui firman Allah dalam surah Al-
Anfal (8):60 “ Dan siapkanlah untuk menghadapi 
mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi.” 
Terhasil pula hadith oleh Imam Muslim dimana 
Rasullullah s.a.w bersabda “ Mukmin yang kuat 
itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada 
Mukmin yang lemah.” Bolehlah di simpulkan 
Islam mengajar kita untuk menjaga kesihatan 
dan kecergasan fisikal. Dan melalui definisi 
sukan umum faktor diatas dapat direalisasikan. 
Walaubagaimana pun apakah yang terdapat 
perbezaan dizaman Rasullullah s.a.w dan 
sekarang? 

 Dapat diperhatikan bahawa pada zaman 
Rasullullah beberapa acara olahraga atau sukan 
yang disarankan, memanah, berkuda, berenang 
dan melempar. (Sila lihat hadith yang diutarakan 
dalam m.s. __________) Perkara tersebut 
adalah sesuai dengan keadaan masyarakat pada 
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ketika itu. Selama 23 tahun Rasullullah s.a.w 
menyebarkan ugama Islam baginda telah 
terlibat dalam beberapa peperangan. Jadi 
kekuatan yang diperlukan pada masa itu lebih 
memberatkan kepada kebolehan 
mempertahankan diri dalam peperangan dan 
peperangan pada masa itu melihat pada 
kehandalan berkuda, memanah dan melempar. 
Maknanya aktiviti sukan untuk kesenggangan 
tidak begitu ketara. Walaupun ada terbukti 
aktiviti kesenggangan berlaku antara kaum 
wanita, seperti disebutkan dalam hadith (m.s 
___) dimana Habsyah melakukan dan Aisyah 
melihat. 

 Sukan berenang juga disenaraikan pada 
zaman tersebut. Sukan ini kalau dikaji secara 
saintifik ianya akan menyediakan kekuatan otot-
otot tangan, kaki dan keseluruhan badan 
(cardiovascular strength). Juga kemahiran ini 
sangat diperlukan untuk keselamatan diri 
merentas zaman. 

 Sebagai kesimpulannya sukan pada 
zaman Rasullullah s.a.w berlandaskan 
keselamatan diri dan wilayah. Zaman selepas 
baginda mendapat wahyu, kehidupan baginda 
berlegar dengan faktor menyebarkan dan 
memperkemaskan Islam. Justeru objektif sukan 
mencerminkan kehidupan masa tersebut. 
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2.5  Sukan semasa 

 Dengan peredaran zaman objektif dan 
acara-acara sukan pun menjadi lebih bercapah 
dan mencabar sehingga kerapkali melibatkan 
melepasi atau melanggar hukum Islam (akan 
dibincangkan dengan lebih terperinci dalam Bab 
3).       

 Sukan  semasa boleh dibahagikan dalam 
pelbagai kategori: contoh  

1. Acara padang, olahraga, acara 
gelanggang, “combat sports”, pertahan 
diri. 

2. Sukan persendirian dan sukan 
berkumpulan yang perlu ditekankan 
disini percambahan jenis sukan kian 
menjadi mengikut cita rasa yang 
dipengaruhi oleh budaya dan 
kemampuan setempat.  

 Oleh kerana perbincangan disini adalah 
sukan dalam Islam timbullah persoalan 
kesesuaian sesuatu sukan itu mengikut hukum 
Islam. Contohnya: 

1. Adakah sukan bola sepak dan sepak 
takraw sesuai dengan golongan wanita. 
Kontak sports juga mungkin tidak sesuai 
dengan kaum wanita  
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 Kalau dibandingkan dengan zaman 
keemasan Islam bilangan sukan terhad, lebih 
pada menghasilkan kekuatan dan kesihatan 
individu sesuai dengan keperluan peperangan. 
Yang wanita terlibat akan aktiviti harian seperti 
berlari, melempar dan berjalan. Kemungkinan 
besar tidak muncul persoalan tentang menyalahi 
hukum ugama. Justeru itu apakah perlu kita 
dalam bidang sukan yang ingin menghasilkan 
kesejahteraan individu menitik beratkan hal 
halal haram dalam pengajaran sukan. Buat masa 
kini sangat ketara golongan sukan dan golongan 
beragama jarang duduk semeja. Sikap ini perlu 
diubah kerana kesejahteraan tidak akan tercapai 
tanpa menitik beratkan perkembangan 
keseluruhan. Sila lihat gambar rajah Insan 
Syumul yang melambangkan keperluan untuk 
kesejahteraan dalam m.s. (_____). 

 

2.6  Sukan berisiko tinggi 

 Untuk pengetahuan kita bersama tiap-
tiap aktiviti sukan mempunyai unsur risiko yang 
mungkin berlaku. Persediaan mantap fisikal, 
mental dan emosi menjadi asam garamnya. 
Takdir Allah tidak boleh diabaikan seperti dalam 
Qada dan Qadar dalam rukun Iman. Ini 
bermakna sebagai seorang Islam yang ingin 
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bersukan tidak kira sukan berisiko tinggi atau 
tidak perlu kuat imannya dalam membuat 
keputusan. Ini akan membawa kita 
keperbincangan peradaban dan akhlak sukan.  
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Bab 4.  Peradaban dan akhlak dalam sukan 

 

4.1  Konsep adab dan akhlak dalam Islam 

 Pendidikan adab sangat ditekankan 
dalam Islam. Untuk menghasilkan seorang 
mukmin yang berakhlak mulia pelbagai adab 
diutarakan dalm kehidupan seharian seorang 
Islam: seperti adab berguru, menziarah, 
pergaulan dsb. Dari seorang individu itu  bangun 
tidur sehingga hendak tidur semula berbagai 
adab diutarakan tetapi di Malaysia walaupun 
orang Melayu kebanyakannya adalah orang 
Islam tetapi tidak ramai yang memahami adab-
adab ini kerana pendidikan tidak berlandaskan 
Al-Quran dan sunnah. Sedih tetapi benar. Jadi 
buku ini hanya ingin cuba memperingatkan kita 
semua untuk kita membetulkan perjalanan kita 
ini sebelum balik bertemu dengan Allah. Buku ini 
tidak berhasrat menyampaikan kesemuanya 
tetapi adalah titik pertama dalam perjalanan kita 
untuk menjalankan sukan berlandaskan Islam. 

 Untuk menjadi seorang yang syumul 
dalam Islam akhlak meliputi semua aspek 
kehidupan: akhlak dengan Allah, dengan negara, 
dengan makhluk lain, sesama manusia, dengan 
kerja dll. Diambil kira dari sekecil-kecil perkara 
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(contoh memasuki tandas) sehinggalah kepada 
sebesar-besar perkara seperti pemerintahan 
negara. Akhlak adalah konsep ibadah yang 
bersifat syumul. Allah telah berfirman: (Al-
Baqarah (2): 208-209) 

Surah Al-Baqarah : Ayat 208 

 
 
ل  ِفِ ٱلسِّ

۟
وا
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 ٱد
۟
وا
ُ
ِذيَن َءاَمن

َّ
َها ٱل يُّ

َ
أ
 َي  َٰٓ

َ
ِت ِم ك َو 

ُ
ط
ُ
 خ
۟
ِبُعوا

َّ
ت
َ
 ت
َ
ًۭ َوَل

 
ة
َّ
ف
ٓ
ا

 ًۭ
 ِ ِبي  ًۭ مُّ

و 
ُ
د
َ
ْم ع

ُ
ك
َ
ۥ ل
ُ
ه
َّ
ِن ۚ ِإن   

َ
ْيط

َّ
 ٱلش

Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah 
kamu ke dalam Ugama Islam (dengan 
mematuhi) segala hukum-hukumnya; dan 
janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan; 
sesungguhnya Syaitan itu musuh bagi kamu 
yang terang nyata. 

 

Surah Al-Baqarah : Ayat 209 

 
ُ
ت   

َ
ن َبيِّ
 
ُم ٱل

ُ
ك
ْ
َءت
ٓ
ۢن َبْعِد َما َجا م مِّ

ُ
ت
 
ل
َ
ل
َ
ِإن ز

َ
 ف

َ
ِزيز  ف

َ
َ ع

َّ
 ٱَّلل

َّ
ن
َ
 أ
۟
ا ُموَٰٓ

َ
ل
ْ
ٱع

 َحِكيم  

Maka kalau kamu tergelincir (dan jatuh ke 
dalam kesalahan disebabkan tipu daya Syaitan 
itu), sesudah datang keterangan-keterangan 
yang jelas kepada kamu, maka ketahuilah 
bahawasanya Allah Maha Kuasa, lagi Maha 
Bijaksana. 
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4.2 Kepentingan adab dan akhlak dalam Islam. 

 Akhlak yang diamalkan oleh seorang 
muslim akan mewarnikan seluruh kehidupannya 
dari segi fisikal, mental, emosi, sosial dan rohani 
sejajar dengan ketatapan Islam. Ianya lahir dari 
konsep ibadah yang sebenar. Jika ia 
betanggungjawab dalam pembelajaran ia akan 
berakhlak yang sama dalam perkara-perkara 
lain. Dan akhlaknya dipengaruhi oleh Al-Quran 
dan sunnah tidak dihasilkan mengikut peribadi 
dunia sekular. Akhlak ini adalah hasil dari adab-
adab yang telah diutarakan dari Al-Quran dan 
sunnah. 

 Antara nasihat Rasullullah s.a.w yang 
paling berharga adalah anjuran untuk menghiasi 
diri dengan akhlak yang mulia. Dan contohnya 
adalah baginda sendiri seperti diungkapkan oleh 
Saiditina Aisyah, akhlak Rasullullah s.a.w adalah 
Al-Quran itu sendiri. Kesimpulan untuk akhlak 
yang mulia tiap individu perlu berpengetahuan 
tentang Al-Quran dan sunnah. Ini bermakna 
pendidikan di Malaysia tidak membekalkan 
umat Islamnya dengan sempurna. 
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4.3  Ciri-ciri peradaban tinggi dalam sukan.  

 Antara akhlak mulia yang dimiliki oleh 
Rasullullah s.a.w adalah toleransi, pemaaf, adil, 
rendah hati dan penuh kasih sayang. Untuk 
membincangkan kriteria akhlak, perlu kita 
mendalami empat ciri-ciri akhlak baginda: 
siddiq, amanah, tabligh dan fathonah.  

 Siddiq ertinya benar. Untuk individu 
Islam kebenaran itu perlu berlandaskan Al-
Quran dan sunnah. Ini bermaksud sekiranya 
peraturan sukan yang bertentangan dengan 
mereka, peraturan itu tidak boleh diikut. Justeru 
aktiviti sukan yang mempamerkan keadaan 
tersebut sudah pastilah aktiviti tersebut ditolak. 
Perlu perbincangan mendalam dalam bab 
seterusnya.  

 Amanah ertinya benar benar boleh 
dipercayai: perbezaan dengan siddiq adalah 
amanah disini juga melibatkan perhubungan dan 
kepercayaan terhadap tugas. Contohnya tidak 
mengabaikan janji untuk menjalankan tugas dan 
perjanjian sangat diperlukan dan disesuaikan 
dalam aktiviti sukan.  

 Tabligh ertinya menyampaikan. Semua 
firman Allah swt yang ditujukan untuk manusia 
disampaikan oleh baginda. Tidak ada yang 
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disembunyikan walaupun ianya menyinggung 
baginda sendiri. 

Surah Al-Jinn : Ayat 28 

َح 
َ
ِهْم َوأ ِت َرب  ِّ   

َ
ل  ِرَس  

۟
وا
ُ
غ
َ
ْبل
َ
 أ
ْ
د
َ
ن ق

َ
َم أ

َ
َيْعل

ِّ
لَّ ل

ُ
ْحََص  ك

َ
ْيِهْم َوأ

َ
د
َ
 ِبَما ل

َ
اط

ا
ۢ 
د
َ
د
َ
ٍء ع ْ

َ
 َش

"(Tuhan mengadakan malaikat-malaikat itu) 
supaya Ia mengetahui bahawa sesungguhnya - 
(dengan jagaan mereka) - Rasul-rasul itu telah 
menyampaikan perutusan-perutusan Tuhan 
mereka, (dengan sempurna); pada hal Ia 
memang mengetahui dengan meliputi segala 
keadaan yang ada pada mereka, serta Ia 
menghitung tiap-tiap sesuatu: satu persatu". 

Surah Abasa : Ayat 1 

  
َّ

َوّل
َ
َبَس َوت

َ
 ع

Ia memasamkan muka dan berpaling, 

Surah Abasa : Ayat 2 

َءُه 
ٓ
ن َجا

َ
َم  ٱأ

ْ
ع
َ ْ
ْل  

Kerana ia didatangi orang buta. 
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Surah Abasa : Ayat 3 

 
ُ
ه
َّ
َعل
َ
 ل
َ
ِريك

ْ
  ۥ َوَما ُيد

كَّ َٰٓ َيزَّ  

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui 
(tujuannya, wahai Muhammad) ? Barangkali ia 
mahu membersihkan hatinya (dengan pelajaran 
ugama yang didapatinya daripadamu)! - 

 Surah Abasa : Ayat 4 

 
ُ
َعه

َ
نف
َ
ت
َ
ُر ف

َّ
ك
َّ
ْو َيذ

َ
 ٱأ

َرى َٰٓ
 
ك
ِّ
لذ  

Ataupun ia mahu mendapat peringatan, supaya 
peringatan itu memberi manfaat kepadanya. 

Surah Abasa : Ayat 5 

ا َمِن  مَّ
َ
ِنَ  ٱأ

ْ
غ
َ
ْست  

Adapun orang yang merasa keadaannya telah 
cukup, tidak berhajat lagi (kepada ajaran Al-
Quran), 

Surah Abasa : Ayat 6 

 
ُ
ه
َ
 ل
َ
نت

َ
أ
َ
ى   ۥ ف

َّ
َصد

َ
ت  

Maka engkau bersungguh-sungguh 
melayaninya. 
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Surah Abasa : Ayat 7 

  
َّ
ك  َيزَّ

َّ
َل
َ
 أ
َ
ْيك

َ
ل
َ
 َوَما ع

Padahal engkau tidak bersalah kalau ia tidak 
mahu membersihkan dirinya (dari 
keingkarannya). 

Surah Abasa : Ayat 8 

 َيْسَع  
َ
َءك

ٓ
ا َمن َجا مَّ

َ
 َوأ

Adapun orang yang segera datang kepadamu, 

Surah Abasa : Ayat 9 

  
َ

َش
ْ
َو َيخ

ُ
 َوه

Dengan perasaan takutnya (melanggar 
perintah-perintah Allah), - 

Surah Abasa : Ayat 10 

  
َّ

ّه
َ
ل
َ
 ت
ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع

َ
نت

َ
أ
َ
 ف

Maka engkau berlengah-lengah melayaninya. 

Surah Abasa : Ayat 11 
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 ًۭ
 
ِكَرة

ْ
ذ
َ
َها ت

َّ
 ِإن
َٰٓ َّ
َّل
َ
 ك

Janganlah melakukan lagi yang sedemikian itu! 
Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran adalah 
pengajaran dan peringatan (yang mencukupi). 

Surah Abasa : Ayat 12 

َرهُ 
َ
ك
َ
َء ذ

ٓ
ا
َ
َمن ش

َ
ۥف  

Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, 
dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya. 

 Ayat-ayat ini diturunkan oleh Allah swt 
untuk menegur cara penyampaian Rasullullah 
s.a.w berkenaan Ibnu Ummi Maktom yang buta 
datang untuk mendapat petunjuk dari 
Rasullullah s.a.w semasa Rasullullah s.a.w 
sedang berhadapan dengan pembesar kaum 
musyrikin Quraisy. Justeru Rasullullah s.a.w 
tidak melayan permohonan Maktom. Maka ayat 
tersebut turun sebagai teguran terhadap 
Rasullullah s.a.w. 

 Fathonah ertinya bijaksana. Untuk 
memulakan kriteria ini ternampak pada saya 
hebatnya penyampaian Allah pada kita. Baginda 
bukan seorang yang pandai menulis dan 
membaca tetapi seorang yang bijak 
mentafsirkan wahyu yang diturunkan. 
Mempamerkan pada kita kebijaksanaan tidak 
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ditentukan oleh kebolehan menulis dan 
membaca walaupun kita sedar pada Allah 
membaca itu sangat penting sebab Iqra’ adalah 
surah yang mula diperturunkan melalui Jibrail 
kepada Rasullullah s.a.w. Penting membaca. 

 Melalui keempat-empat akhlak ini 
dapatlah kita mengulas ciri-ciri peradaban tinggi 
dalam sukan kalau kita hendak menjadikan 
Rasullullah s.a.w sebagai idola dalam kehidupan 
kita termasuklah dalam aktiviti bersukan. 

 Sukan bermula untuk ritual, peperangan 
dan hiburan dalam zaman silam terutama sekali 
Sparta dan Athens. Contohnya di Sparta ianya 
lebih kepada persediaan untuk peperangan. Di 
Athens lebih kepada kesihatan badan untuk 
kesempurnaan kendiri. “Body beautiful” adalah 
konsep orang-orang Athens untuk aktiviti sukan. 
Sukan berpasukan pada zaman ketenteraman 
zaman silam juga untuk menanam semangat 
kekitaan dan taat perintah dalam peperangan. 
Justeru tidak terdapat banyak perbezaan antara 
aktiviti sukan yang ditekankan dalam 
masyarakat Islam: untuk ketenteraan, ritual dan 
hiburan. Hanya perbezaannya mungkin pada 
corak hiburan dan ritual.  Malah dalam Islam 
solat tidaklah dianggap sebagai sukan. Tetapi 
untuk kita sekarang solat bukanlah sukan tetapi 
kepentingan dari segi fizikal, emosi dan 
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cardiovascular sangat ketara. Contohnya: Solat 
tasbih berjemaah boleh digunakan sebagai 
aktiviti kumpulan sebelum memulakan aktiviti 
sukan yang lain. 

 

4.4  Langkah-langkah pembinaan akhlak yang 
disegani dalam sukan. 

Sebelum dibincang tentang langkah-langkah 
pembinaan akhlak dalam sukan, pembaca perlu 
disyarahkan perbezaan antara akhlak dan etika. 
Akhlak adalah tingkahlaku berdasarkan Al-Quran 
dan sunnah, etika pula bersumbarkan selain dari 
Al-Quran dan sunnah. Mengikut Ahmad Rafizi 
Salleh (2001). Perbezaan akhlak dan etika 

1. Akhlak merangkumi kesucian 
berdasarkan Al-Quran dan sunnah, etika 
berdasarkan kehendak masyarakat 
setempat dan mungkin kekurangan 
keikhlasan. 

2. Matlamat akhlak baik dalam Islam 
mengambil kira hidup didunia dan 
akhirat. Etika pula berkisar antara untung 
dan rugi melakukan sesuatu. 

3. Akhlak Islam merentasi zaman dan 
tempat, sentiasa konsisten. Etika 
berpaksikan mesyarakat setempat. 
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Contoh ekstrim yang boleh kita fikirkan 
disini ialah masyarakat eskimo boleh 
meninggalkan orang tuanya diluar untuk 
mati dalam kesejukkan. Contoh yang 
dekat dengan sukan adalah berkenaan 
pakaian dan kehendak menutup aurat. 

4. Prinsip akhlak Islam adalah tetap dan 
tidak berubah mengikut kehendak 
manusia. Konsep adil contohnya 
mungkin berbeza pada masyarakat 
demokrasi dan komunis. Tetapi pada 
Islam konsep habluminannas dan 
hablumminnallah itu tidak beredar ikut 
tempat dan masa. 

5. Akhlak meninggal kesan yang kukuh 
dalam Islam kerana ia adalah ibadah dan 
akidah kerana ada konsep ketuhanan 
dan etika adalah bebas dari konsep 
ketuhanan. Iannya hanya mengambil kira 
hablumminannas.    

6. Untuk meneruskan perbincangan ini 
perlu diulang kembali gambar rajah 
“Insan Syumul” (model 1.2 
m.s.________). Cuma kali ini akan 
ditukar representation watak. Untuk 
menjadi insan syumul perkembangan 
perlu mengambil kira faktor-faktor 
berikut: minda, fizikal, kemahiran, 
rohaniah(spiritual), emosi dan sosial. 
Jelas disini akhlak mempengaruhi insan 
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syumul dan akhlak dalam Islam 
dipengaruhi pegangan akidah atau 
kepercayaan seseorang kepada 
tuhannya. Akhlak yang baik adalah 
berlandaskan dengan ajaran Islam. 
Adakah akhlak dalam sukan boleh 
diterjemahkan oleh ajaran Islam?   

Tidak dinafikan akhlak dalam sukan boleh 

diterjemahkan oleh undang-undang Islam. 

Adalah disarankan disini buku ini tidak bertujuan 

melengkapkan pengetahuan tentang undang -

undang Islam. Adalah menjadi tugas seorang 

Islam melengkapi pengetahuan dalam bidang 

ini. Sangat ketara di  
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negara Malaysia orang-orang Melayu 

kebanyakannya tidak lengkap pengetahuan 

berkenaan Islam kerana pendidikan hanya di 

bahagikan mengikut bidang-bidang tertentu dan 

Islam dijadikan satu bidang berasingan. Perlu di 

ubahsuai dimana tidak kira bidang apa yang akan 

diterajui bidang Islam perlu menjadi bidang 

teras! Sedih tetapi benar. Kita tidak boleh 

mengharapkan pada pengetahuan ustaz 

semata-mata untuk kita bekalkan nanti (soft 

reminder for everyone including the writer). 

Sapertimana yang ditegaskan untuk menjadi 

insan syumul enam faktor tersebut diatas perlu 
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ditekankan. Bagaimana faktor-faktor ini dititik 

beratkan dalam sukan. Diperingkat ini tekankan 

konsep pembelajaran melalui fizikal. Contohnya: 

melalui bola sepak. 

Faktor fizikal: mempelajari bolasepak. Apakah 

ciri-ciri fizikal yang perlu ditekankan. Kekuatan 

otot yang berkenaan. Kelembutan. Daya tahan 

cardio vascular. Kemahiran-kemahiran berkaitan 

dengan kaki, tangan, badan dll. ( Rujuk pada 

buku kemahiran bola sepak). Ini bermakna 

melalui bola sepak itu sendiri individu 

berpeluang untuk membentuk fizikalnya.  

Adakah ia dipengaruhi undang-undang Islam?  
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Bincang kemudian. Terutama sekali adakah 

digalakkan untuk wanita bermain bola sepak? 

Ada perbezaan pendapat. Penulis berpendapat 

ianya tidak digalakkan untuk kaum hawa. (Perlu 

dibincang) bersama peradaban Islam dan akhlak 

dalam Islam.   

Perkembangan minda: Bagaimana melalui bola 

sepak tercapainya perkembangan minda? 

Contohnya perlu memahami undang-undang 

permainan; anatomi dan biomekanis. Ini sahaja 

sudah boleh menggalakkan individu untuk 

berfikir dan membaca. 

Perkembangan kemahiran: Tiap-tiap latihan 

dalam pergerakan yang diperlukan akan 

menambah kemahiran fizikal, emosi dan sosial. 

Perkembangan sosial: Permainan ini 

menggalakkan individu-individu mengambil kira  
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kebolehan kendiri dan juga bertanggungjawab 

atas semua ahli untuk mencapai kecemerlangan. 

Menipu dan menyendiri tidak digalakkan dan ini 

tidak lari dari ajaran Islam. Bertoleransi dan 

kekitaan sangat disarankan oleh Islam. 

Perkembangan emosi: Melalui konsep kekitaan 

dan tanggungjawab yang digalakkan dalam 

permainan ini faktor emosi dapat dicanai dan 

dapat menghasilkan ketrampilan yang diingini. 

Ini bersifat positif terhadap emosi. Tetapi 

sebaliknya kalau ada pemain yang ketinggalan ia 

akan mengelakkan diri dari aktiviti. Ini perlu 

dihalusi oleh guru dan kawan sebaya. Sangat 

dihargai dalam Islam. Juga seseorang individu itu 

dapat belajar tentang limitasi diri sendiri dan 

tetap bersyukur dengan apa yang ada.  
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Perkembangan rohaniah: Melalui bola sepak ini 

individu boleh memahirkan diri sendiri dan 

keharmonian ciptaan Allah. Toleransi, 

kerjasama, tanggungjawab terhadap diri dan 

kumpulan perlu dititikberatkan. Islam melarang 

akan penipuan, keganasan, penting diri sendiri 

dll. Penipuan contohnya adalah haram, jadi 

This Photo by Unknown uthor is licensed under CC BY-SA 

https://en.wikipedia.org/wiki/Throw-in
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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perlu ditolak sama sekali dalam melaksanakan 

strategi. Selain dari itu untuk kecemerlangan 

dalam permainan ini perkiraan masa adalah 

sangat penting seperti tindakan serta merta dan 

tindakan tertangguh. Dengan kepakaran 

terhadap masa individu ini juga perlu mengambil 

kiraan masa untuk Allah seperti solat tepat pada 

waktu sebelum bermain dll. Disini penjadualan 

permainan sangat penting mengambil kira 

waktu solat. Juga perlu mengambil kira haram 

halal yang lain seperti tingkah laku, pakaian, 

makanan dll. 

 

Kesimpulan 

Melalui pengawasan dan persediaan permainan 

yang teratur berlandaskan Islam individu dapat 

menjadi insan syumul. Adalah disarankan 

seorang pendidik sukan perlu mantap dalam 

ilmu agama Islamnya supaya dapat 

mengamalkan dan memodelkan pengajaran 

yang jitu dalam permainan yang berlandaskan 

Islam. Saya sangat menekankan konsep agama 

adalah hak pengajar ustaz dan permainan itu hak 

seorang pengajar sukan adalah lemah untuk 
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menghasilkan insan syumul atau guru yang 

syumul. 
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Bab 5.  Pengurusan sukan berlandaskan Islam 

 

5.1 Pengenalan 

 Bab ini akan mengambil teori-teori am 

pengurusan dan kepimpinan dengan 

pencerahan dari pendapat AlQuran dan sunnah. 

Selepas lebih tiga puloh tahun dalam bidang ini 

penulis berpendapat teori-teori am ini tidak lari 

dari landasan Islam dan berkemungkinan besar 

pemikir-pemikir asing ini telah dipengaruhi oleh 

AlQuran dan perjalanan hidup Rasulullah tetapi 

tidak dicatitkan sedemikian. Untuk penjelasan 

seterusnya sila rujuk, Islam AlQuran Dan Ideologi 

Masa Kini (2001) m.s. 12-13 oleh Sulaiman 

Noordin. Malah penulis yang berkelayakan 

universiti barat setelah memenuhi dada dengan 

ilmu pengetahuan AlQuran diberi kesedaran 

bahawa pengetahuan yang begitu jitu sudah pun 

ada terdapat dalam AlQuran.  

Firman Allah swt yang bermaksud:  

“Pada hari ini telah Aku  sempurnakan 

bagi kamu, agama kamu, dan telah Aku 

cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan 

Aku telah redakan Islam menjadi agama 
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untuk kamu: (Al Maidah: 3) dan firman 

Allah swt bermaksud “ Dan kami 

turunkan kepadamu Al-Kitab (AlQuran) 

untuk menjelaskan segala sesuatu dan 

penunjuk serta rahmat dan khabar 

gembira bagi orang-orang yang berserah 

diri”. (An-Nahl, 16:89) 

Sebagai kesimpulan penulis ingin menjelaskan 

bahawa buku ini diharapkan menjadi pencetus 

untuk ilmuan menambah ilmu bukan sebagai 

penamat atau pengakhir ilmu. 
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5.2 Memahami Pengurusan  

 Tiap-tiap organisasi merangkumi tiga 

sektor berikut: manusia, sumber dan masa.  

Sumber disini membawa erti yang luas: 

merangkumi fasiliti dan peralatan, kedudukan 

kewangan, iklim sesebuah kawasan, dan lain-lain 

kecuali masa dan manusia. 

 Ketiga-tiga (manusia, masa dan sumber) 

akan dipengaruhi oleh budaya yang 

kesudahannya akan menghasilkan produktiviti. 

Justeru itu sekiranya Islam mempengaruhi 

organisasi tersebut maka hasilnya akan 

melambangkan ajaran Islam. Inilah yang kita 

harapkan tetapi masalahnya sekarang adakah 

teori ini benar-benar berfungsi. Adakah teori dan 

undang-undang Islam sama dengan teori-teori 

organisasi lain. 

 Dalam konteks ini penulis akan 

membincangkan teori-teori yang diutarakan 

oleh Bolman & Deal dalam buku mereka yang 

bertajuk “Reframing Organization” (2017) edisi 

6.  
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Berlandaskan teori-teori ini Bolman dan Deal 

telah menghasilkan 4 kerangka dalam 

pengurusan: kerangka struktur, kerangka 

sumber manusia, kerangka politik dan kerangka 

simbolik. 

 

 

 

 

 

 

Teori Pengurusan 

Teori Sistem Rasional

(penekanan pada 
matlamat organisasi, 

peranan dan 
teknologi)  

Teori Sumber 
Manusia

(penekanan pada 
saling memerlukan 
antara manusia & 

organisasi)

Teori Simbolik

(fokus kepada 
masalah-
masalah 

kefahaman 
perspektif)

Teori Politikal

(kuasa, 
pertelingkahan dan 

pengedaran 
sumber yang 

terhad sebagai isu 
pusat) 
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5.2.1 Kerangka struktur 

Kerangka ini berlandaskan andaian-andaian 

berikut: 

1. Organisasi terbentuk kerana mencapai 

matlamat. 

2. Bentuk struktur dapat dibentuk sesuai 

dengan keadaan yang dipengaruhi 

matlamat, strategi, teknologi, 

persekitaran dan manusia. 

3. Produktiviti organisasi dimeterai melalui 

kewujudan norm dan rasional. Fokus 

adalah mempastikan matlamat tercapai. 

4. Menggalakkan “specialization” 

5. Koordinasi dan kawalan penting untuk 

memastikan keefektifan. 

6. Masalah timbul apabila struktur tidak 

bersesuaian. Penambahbaikan adalah 

melalui perubahan struktur dan 

pembentukan sistem baru. 
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5.2.2 Kerangka Sumber Manusia 

Perspektif kerangka ini mengandungi: 

1. Organisasi terbentuk untuk 

menyediakan keperluan manusia bukan 

sebaliknya.  

2. Organisasi dan manusia memerlukan 

antara satu sama lain. (organisasi perlu 

ide, bakat dan tenaga; dan manusia perlu 

pekerjaan dan sara hidup dll.) 

3. Apabila kedua-duanya tidak serasi 

masalah akan timbul. Eksploitasi dan 

sebagainya. 

4. Kesesuaian akan menrealisasikan 

produktiviti. 
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5.2.3 Kerangka politik 

Andaian-andaian  yang terlibat dalam kerangka 

ini adalah: 

1. Organisasi wujud melalui pakatan 

individu-individu dan kumpulan-

kumpulan berminat (seperti kumpulan 

professional, pentadbiran, gender dan 

etnik). 

2. Melibatkan perbezaan kepercayaan, 

nilai, persepsi, pengalaman dan lain-lain 

yang menyusahkan. 

3. Keputusan penting dalam organisasi        

melibatkan agihan sumber yang terhad.      

4. Kerana sumber terhad dan perbezaan 

pelbagai konflik berlaku dan kuasa 

menjadi faktor utama untuk kejayaan. 

5. Matlamat tercapai melalui tawar 

menawar dan tipu muslihat(jockeying) 

diantara ahli pakatan. 
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5.2.4 Kerangka simbolik 

Untuk kerangka simbolik andaian-andaian yang 

perlu tidak konvensional. 

1. Faktor utama adalah makna bagi sesuatu 

acara. 

2. Orang yang berbeza mentafsir sesuatu 

acara itu ikut pemerhatian tersendiri. 

3. Dipercayai sesuatu acara berlaku 

membawa makna yang kabur dan tidak 

menentu (uncertain). 

4. Lagi kabur dan tidak menentu lagi susah 

hendak mengguna secara rasional.  

5. Berhadapan dengan keadaan kekaburan 

ini manusia guna simbol untuk 

menghasilkan ketenangan dan hala tuju. 

6. Acara-acara dan proses-proses penting 

dalam melambangkan tujuan dan 

menghasilkan tujuan: seperti ceremony, 

ritual dan saga. 

 

5.3 Hukum dan peraturan syarie dalam 

pengurusan islam 

1. Bagaimanakah kefahaman tentang 

andaian-andaian ini dapat menolong 

seseorang jurulatih sukan?  
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Penekanan

Kerangka 
struktur

Kerangka sumber 
manusia 

Kerangka 

politik

Kerangka 
simbolik

2. Bagaimanakah kita mengadaptasikan 

pengetahuan ini dengan pendekatan 

berlandaskan Islam. 

Harapan penulis pembaca yang kritikal dan 

serious akan menambahkan pengetahuan 

selanjutnya melihat Bolman & Deal itu sendiri. 

Sekiranya diteliti teori dan andaian dari tiap-tiap 

kerangka tersebut kita dapat membuat 

kesimpulan seperti berikut. (pembaca boleh 

menambah hasilnya). 

 

5.3.1 

 

 

 

    

 

 

 

 

Bentuk struktur  
dan fungsi 

utamanya 

Carta organisasi 

dan 

kefahamannya 

 

Memahami 

psikologi 

manusia 

Human 

dynamics 

Uniform 

Ugama 

Pengaruh 

ketua 

Perbezaan 

berterusan 

Gabungan 

Kuasa 

Sumber 

berkurangan 

  

 

Bentuk kuasa yang signifikan 

1. Kuasa kududukan (authority) 

2. Informasi dan ketrampilan 

3. Kawalan ganjaran. 

4. Keupayaan memaksa. 

 

5. Perikatan dan rangkaian. 

6. Akses dan kawalan kepada  

     agenda-agenda  

7.Kawalan terhadap makna  

    dan simbol. 

8. Kuasa diri. 
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 Kerangka-kerangka ini menekankan 

perbezaan tetapi ia tidak bermakna sebuah 

organisasi hanya melibatkan satu kerangka 

sahaja. Gabungan kerangka kerap berlaku 

berdasarkan objektif yang hendak dicapai. 

Contohnya: Kerapkali setiap organisasi akan 

mengutarakan carta organisasinya. Untuk 

menghalusi pembentukan carta tersebut 

kerangka struktur boleh diteliti untuk 

memahami teori-teori yang terlibat. Bagaimana 

carta digunakan seterusnya di pengaruhi oleh 

falsafah yang dipegang. 

 

  Kalau seorang pengurus itu lebih 

berpegang pada kerangka sumber manusia 

pengurus tersebut akan menggunakan carta 

organisasi itu sebagai panduan sahaja, 

keputusan akan dipengaruhi oleh persekitaran, 

objektif dan sumber manusia. Ini bermakna ia 

tidak mungkin menjadi begitu rigid. Kadang-

kadang berlaku salah faham antara athlete 

umpamanya, jurulatih dituduh tidak konsistan 

dengan layanan pada athlete dan terus 

ditohmah sebagai pilih kasih. Ini sangat 

menyedihkan. Kita seharusnya mengambil kira 

semua fakta sebelum membuat tomahan. Inilah 
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cara Islam sebenar. Jadi memahami kesemua 

kerangka ini akan menyiapkan pengurus atau 

jurulatih dengan senjata yang diperlukan. 

 Penulis sangat tertarik dengan kerangka 

politik. Ramai yang menyifatkan politik itu kotor 

tetapi untuk kes kita kerangka politik menekan 

pada bentuk kuasa yang signifikan yang perlu 

ada pada seorang pemimpin. Kalau dihalusi 

senarai tersebut boleh dikatakan Rasullullah 

s.a.w. mempunyai kelapan-lapan ciri tersebut. 

Sebab itu Rasullullah s.a.w. tersenarai sebagai 

pemimpin yang ulong dalam dunia. Apakah yang 

kotornya pada diri Rasullullah s.a.w. dan 

kepimpinannya, yang penting adalah memahami 

kehendak kuasa untuk berjaya. Sebagai seorang 

jurulatih bila timbul respect dan kasih sayang 

padanya teamnya akan berjaya Insya Allah. 

 Untuk tatapan seterusnya ingin 
dihuraikan bahawa tiap-tiap kerangka itu 
mempunyai peranannya dalam sesuatu sukan. 
Contohnya: Untuk persediaan team bola sepak 
tadi: kerangka struktur memerlukan persediaan 
carta, dan semua pengetahuan dan ilmu tentang 
permainan itu sendiri. Perlu difahami sejelasnya. 
Untuk menghasilakn team yang berwibawa dan 
teguh bersatu penekanan dalam kerangka 
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sumber manusia perlu dititikberatkan – faktor 
kemanusiaan – contohnya: bagi seorang Islam 
waktu solat dan pakaian mesti diutamakan. 
Tidak kira dimana dan untuk apa kita bermain. 
Faktor-faktor tersebut tidak boleh diabaikan. 
Disini boleh digulungkan dengan kerangka 
simbolik yang menentukan uniform. Ugama dan 
pengaruh ketua. Justeru itu sebagai kesimpulan 
peranan kerangka-kerangka ini dan 
pengetahuan tentang peraturan dalam Islam 
adalah persediaan jitu. Untuk pengurusan sukan 
berlandaskan Islam paling utama menjaga 
sempadan lelaki dan perempuan. Kelemahan 
ketara dalam kalangan sukan.           

 

  

   


