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JIHAD DALAM ISLAM 

Oleh: Dr. Marzuki, M.Ag. 

A. Pengertian Jihad 

Kata jihad berakar pada kata kerja jahada-yajhadu yang berarti berusaha 

dengan sungguh-sungguh. Bentuk mashdar dari kata kerja tersebut adalah jahd atau 

juhd yang di samping bermakna usaha juga bermakna kekuatan atau kemampuan 

(Munawwir, 1984: 234). Dari kata dasar tersebut muncul dua istilah yang sangat 

populer dalam wacara keislaman, yakni ijtihad dan jihad (mujahadah).  

Istilah pertama, yakni ijtihad, sering digunakan dalam istilah hukum Islam 

(fikih), yang oleh al-Syaukani didefinisikan sebagai pengerahan kemampuan dalam 

memproleh hukum syar’i yang bersifat praktis melalui cara istinbath (Amir 

Syarifuddin, 1999: II-224). Ijtihad merupakan satu metode yang juga dianggap 

sebagai salah satu sumber dalam penetapan hukum Islam di samping dua sumber 

pokoknya, yakni al-Quran dan Sunnah.  

Adapun mujahadah, yang juga sering diistilahkan jihad, berarti pengerahan 

segala kemampuan untuk melepaskan diri dari segala hal yang menghambat 

pendekatan diri terhadap Allah, baik hambatan yang bersifat internal maupun yang 

bersifat eksternal (Yunahar Ilyas, 2004: 109). Hambatan internal muncul dari jiwa 

(nafsu) yang mendorong untuk berbuat keburukan sesuai dengan watak nafsu (QS. 

Yusuf (12): 53), hawa nafsu yang tidak terkendali, dan kecintaan terhadap dunia. 

Sedang hambatan eksternal berupa syetan yang merupakan musuh besar umat 

manusia (yang beriman), orang-orang kafir, munafik, dan para pelaku maksiat dan 

kemungkaran. 

Semua hambatan atau tantangan di atas harus dihadapi dengan perjuangan 

yang sungguh-sungguh yang disertai dengan pengerahan segala kemampuan yang 

dimilikinya. Perjuangan inilah yang disebut jihad. Dengan demikian, jihad lebih 

mengarah pada pengerahan usaha di bidang fisik yang terwujud dalam aktivitas 

yang sungguh-sungguh melawan semua hambatan seperti di atas. Adapun ijtihad 

lebih mengarah pada kemampuan usaha di bidang non fisik, yakni berpikir 

mendalam untuk menemukan hukum dari permasalahan manusia. 

Jihad merupakan salah satu kewajiban bagi setiap Muslim untuk 

melakukannya, sebab jihad merupakan salah satu bagian pokok dari syariah Islam 

(al-Buthy, 1993: 19). Jihad sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. sejak beliau 
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masih berada di Makkah dan berlangsung terus hingga beliau hijrah ke Madinah. Al-

Quran dan hadits Nabi banyak yang menjelaskan masalah jihad dan memerintahkan 

kita untuk melakukannya. Dalam QS. al-Furqan Allah Swt. berfirman: 

 

Artinya: “Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah 

terhadap mereka dengan Al Qur'an dengan jihad yang besar.” (QS. al-Furqan (25): 

52). 

Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman: 

 

Artinya: “Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah 

sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya 

Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-

Nahl: (16): 110). 

Jihad dalam kedua ayat di atas lebih tertuju kepada jihad dalam arti perang 

melawan orang-orang kafir. Sementara itu Nabi Muhammad Saw. menjadikan jihad 

sebagai amal manusia yang paling utama setelah beriman kepada Allah dan Rasul-

Nya. Ketika Nabi ditanya amalan apa yang paling utama, beliau menjawab, beriman 

kepada Allah dan Rasulullah, lalu jihad fi sabilillah, dan haji mabrur (HR. Ahmad 

dan al-Bukhari). Dalam hadits yang lain dijelaskan, ketika Nabi ditanya jihad apa 

yang paling utama, beliau menjawab haji mabrur (HR. al-Bukhari), dalam 

kesempatan lain beliau menjawab, mengajak ke dalam keadilan (kebenaran) di 

hadapan penguasa yang zhalim. Beliau bersabda: 

ــَد ُســْلطَاٍن َجــائٍِر  ــُة َحــق ِعْن ويف روايــة الرتمــذي وأبــو  )رواه أمحــد(أَْفَضــُل اجلَِْهــاِد َكِلَم

  .َكِلَمُة َعْدلٍ   داود و ابن ماجه
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Artinya: “Jihad yang paling utama adalah menegakkan kebenaran di hadapan 

penguasa yang zhalim.” (HR. Ahmad). Dan dalam riwayat al-Tirmidzi, Abu Daud, 

dan Ibnu Majah, “menegakkan keadilan”. 

Jawaban-jawaban Nabi seperti itu mengindikasikan bahwa jihad merupakan 

akhlak terpuji yang menempati tempat yang sangat pokok dalam ajaran Islam 

sebagaimana iman kepada Allah dan Rasulullah (aqidah) dan haji mabrur (syariah). 

Karena pentingnya jihad ini, Islam tidak hanya membatasi jihad fi sabilillah hanya 

dalam bentuk perang atau perlawanan terhadap orang-orang kafir (musyrik), tetapi 

juga jihad dalam bentuk-bentuk yang lain. Bentuk-bentuk jihad ini dapat dilihat 

dari sasaran atau objeknya dan juga dapat dilihat dari segi cara atau metodenya. 

 

B. Objek dan Metode Jihad 

Berdasarkan berbagai ayat al-Quran, objek jihad dapat dikelompokkan 

menjadi enam, yaitu: 

1. Jiwa yang mendorong manusia melakukan tindak durhaka kepada Allah (fujur). 

Allah memberikan jiwa kepada manusia yang dapat mengarahkan manusia 

untuk bertindak fujur (kefasikan) atau ketakwaan. Allah Swt. berfirman: 

 

Artinya: “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah 
mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, 
sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya 
merugilah orang yang mengotorinya.” (QS. al-Syams (91): 7-10). 

 
Jiwa yang mengarahkan manusia kepada kefasikan (keburukan) oleh al-Quran 

disebut nafsu amarah (QS. Yusuf (12); 53). Nafsu inilah yang menjadi 

penghambat terbesar bagi manusia untuk melakukan perbuatan-perabuatan 

mulia. 

2. Hawa nafsu yang tidak terkendali yang membuat manusia melakukan apa saja 

untuk memenuhi nafsunya tanpa peduli dengan larangan-larangan Allah Swt. 

Hawa nafsu tidak mungkin dihilangkan dari manusia, karena nafsu merupakan 

bagian dari pemberian Allah bagi manusia. Tanpa nafsu, manusia tidak akan 

memiliki keinginan-keinginan, seperti makan, minum, berhubungan seksual, 
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dsb, yang pada akhirnya akan menyengsarakan manusia. Namun, manusia tidak 

boleh selalu memperturutkan nafsunya yang jika tidak dikendalikan akan 

membahayakannya. Allah Swt. berfirman: 

 

Artinya: “Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa 
nafsunya sebagai tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara 
atasnya? atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar 
atau memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, 
bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu).” (QS. al-
Furqan (25): 43-44). 
 
Untuk mengendalikan nafsu tersebut diperlukan perjuangan (jihad) yang 

sungguh-sungguh. Perjuangan melawan nafsu ini lebih berat dibandingkan 

dengan melawan musuh-musuh yang lain. Sebab nafsu ini ada dalam diri kita 

sendiri yang terkadang kita tidak menyadarinya. 

3. Syetan yang selalu menggoda manusia untuk memperturutkan hawa nafsu 

sehingga manusia lupa kepada Allah Swt., dan bahkan lupa pada dirinya 

sendiri. Syetan diciptakan memiliki tujuan utama untuk mengajak manusia 

mengikuti langkah-langkahnya. Di antara langkah-langkah syetan adalah 

menjungkirbalikkan nilai-nilai kebenaran, mencampuradukkan yang hak dengan 

yang batil, dan mengajak manusia tidak beriman kepada Allah sehingga 

menemani syetan di neraka. Allah Swt. berfirman: 

 

Artinya: “Sesungguhnya syetan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia 

musuh (mu), karena sesungguhnya syetan-syetan itu hanya mengajak 

golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.” 

(QS. Fathir (35): 6). 
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4. Cinta yang berlebihan terhadap dunia, sehingga mengalahkan cintanya kepada 

akhirat. Kecintaan terhadap dunia yang berlebihan menyebabkan manusia 

takut mati yang pada akhirnya menyebabkan manusia tidak mau berjihad di 

jalan Allah. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman: 

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan 
kepada kamu: ‘Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah’ kamu merasa 
berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di 
dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? padahal keni`matan hidup di dunia 
ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit.” (QS. al-
Taubah (9): 38). 
 

5. Orang-orang kafir dan munafik yang tidak akan rela sebelum orang-orang yang 

beriman menjadi pengikut mereka. Karena itu, kita harus berjihad melawan 

mereka, terutama ketika mereka menyerang kita. Allah Swt. berfirman: 

 

Artinya: “Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang 

munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah 

neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya.” (QS. 

al-Taubah (9): 73). 

Perintah kepada Nabi dalam ayat di atas juga berlaku untuk kita (orang-orang 

beriman). Ayat lain yang juga bermuatan sama adalah QS. al-Baqarah (2): 109 

dan 120. 

6. Para pelaku kemaksiatan dan kemungkaran yang sangat merugikan masyarakat, 

termasuk merugikan mereka sendiri. Perbuatan mereka dapat mengganggu dan 

menghambat orang lain untuk beribadah kepada Allah. Karena itulah umat 

Islam diperintahkan amar ma’ruf nahi munkar. Allah berfirman: 
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Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang 

munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali ‘Imran (3): 104). 

 
Keenam objek mujahadah seperti di atas harus dihadapi sehingga tidak lagi 

menjadi hambatan kita dalam beriman dan beribadah kepada Allah. Untuk 

menghadapinya diperlukan perjuangan yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan 

segala kemampuan yang dimiliki. Adapun cara yang dapat dilakukan dalam 

menghadapi keenam objek tersebut secara umum dibagi menjadi tiga cara, yaitu: 

1. Sebagai landasan teoritis, berusaha sungguh-sungguh: 1) Memahami hakikat 

jiwa dan bagaimna pengaruh kebaikan dan keburukan yang dilakukan terhadap 

kesucian jiwa, yang kemudian mengenal dan mencintai Allah yang menciptakan 

jiwa tersebut; 2) Menyadari bahwa hawa nafsu itu jika dikendalikan akan 

menjadi nafsu yang baik yang dapat mengantarkan ke surga; 3) Menyadari 

bahwa syetan tidak akan pernah berhenti berusaha dengan berbagai cara untuk 

menjerumuskan manusia sehingga menjadi calon penghuni neraka; 4) Menyadari 

bahwa kenikmatan hidup di dunia tidak ada artinya jika dibandingkan dengan 

kenikmatan di akhirat, sehingga menumbuhkan perjuangan yang keras untuk 

meraih kenikmatan akhirat tersebut; 5) Menyadari bahwa orang-orang kafir dan 

munafik tidak akan pernah berhenti berusaha sebelum orang-orang beriman 

mengikuti mereka. Karena itu dibutuhkan perjuangan dan persatuan melawan 

mereka; dan 6) Menyadari bahwa kemaksiatan dan kemungkaran jika dibiarkan 

dapat menghambat manusia dalam beriman dan beribadah kepada Allah. 

2. Melakukan amal ibadah praktis yang dapat membentengi manusia dari semua 

tantangan tadi. Rasulullah Saw. banyak memberi tuntunan dalam hal ini, 

misalnya dengan: 1) Sering mendirikan shalat malam (qiyamullail) yang sangat 

efektif untuk menumbuhkan semangat juang dan ketahanan mental spiritual 

(QS. al-Muzzammil (73): 1-5 dan QS. al-Isra’ (17): 79); 2) Mengerjakan puasa 

sunnah Senin dan Kamis, puasa Daud, atau puasa sunnah lainnya untuk 

membentengi nafsu dari berbagai ajakan syetan; 3) Membaca al-Quran yang 
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disertai pemahaman dan pengamalan ajarannya (QS. Yunus (10): 57 dan QS. 

Muhammad (47): 24); 4) Berdzikir dan berdoa, terutama memohon perlindungan 

dari godaan syetan (QS. aL-Anfal (8): 45, QS. al-Mu’min (40): 60, QS. al-A’raf 

(7): 55, dan QS. al-Nas (114): 1-6). 

3. Cara yang terakhir adalah berjihad langsung, baik dengan harta benda, ilmu 

pengetahuan, tenaga, bahkan dengan nyawa, atau yang disebut jihad fi 

sabilillah (QS. al-Shaf (61): 10-13).  

 

C. Hikmah Jihad 

Di antara hikmah jihad sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat al-

Quran adalah: 

1. Orang yang berjihad di jalan Allah akan mendapatkan balasan yang tertinggi 

dari Allah Swt., yakni mendapatkan petunjuk (hidayah) yang tidak mungkin 

diperoleh dari selain-Nya. Allah berfirman: 

 

Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) 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). 

2. Orang yang berjihad di jalan Allah sebenarnya berjihad untuk dirinya sendiri. 

Karena itu, orang yang berjihad akan memperoleh hasil sesuai dengan apa yang 

dijihadkannya. Allah Swt. berfirman: 

 
Artinya: “Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu 

adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak 

memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. al-Ankabut (29): 6). 

 

 


