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ABSTRAK 

 

Jihad merupakan salah satu di antara ajaran dalam Islam. 

Kendatipun jihad tidak dimasukkan dalam rukun iman, tetapi ajaran 

tentang jihad sering dianggap penting di kalangan umat Islam. Jihad 

kerapkali disalahpahami, baik di kalangan muslim maupun non-

muslim. Makna jihad semakin menyempit ketika direduksi sebagai 

suatu sikap mengangkat senjata lalu diarahkan kepada setiap orang 

yang dianggap “kafir”. Untuk mengetahui bagaimana jihad dalam al-

Qur’an dan bagaimana tahapan dalam menggunakan kata jihad, maka 

diperlukan pemahaman yang komprehensif dengan melakukan 

identifikasi ayat-ayat al-Qur’an dan hadits. 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana makna jihad dalam perspektif pendidikan Islam? 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). 

Teknik pengumpulan data dan informasi dengan bantuan macam-

macam materi yang terdapat dalam kepustakaan, berupa buku-buku, 

catatan-catatan, makalah-makalah dan lain-lain. 

Hasil penelitian mengemukakan bahwa makna jihad dalam 

perspektif pendidikan dapat kita lihat bahwasannya berangkat dari arti 

jihad yang sesungguhnya, yaitu kekuatan, usaha, susah payah dan 

kemampuan. Dengan kita berbakti kepada orang tua dan guru, 

merupakan salah satu makna jihad dalam pendidikan Islam. Berbakti 

kepada orang tua sama nilainya dengan jihad, yang telah dijelaskan 

Rasulullah SAW dalam haditsnya. Selain berbakti kepada orang tua 

sama nilainya dengan jihad, hadits juga menegaskan posisi orang tua 

di sisi Allah SWT. Orang tua punya kedudukan yang tinggi dan mulia, 

sehingga memperhatikan keduanya adalah utama. 

 

Kata Kunci: Islam, Jihad, Pendidikan. 
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ABSTRACT 

 

Jihad is one of the teachings in Islam. Although jihad is not 

included in the pillars of faith, the teachings of jihad are often 

considered important among Muslims. Jihad is often misunderstood, 

both among Muslims and non-Muslims. The meaning of jihad gets 

narrower when it is reduced to an attitude of taking up arms and then 

directed at everyone who is considered an "infidel". To find out how 

jihad is in the Qur'an and what are the stages in using the word jihad, a 

comprehensive understanding is needed by identifying the verses of 

the Qur'an and hadith. 

As for the formulation of the problem in this study, what is 

the meaning of jihad in the perspective of Islamic education? This 

research is a type of library research (library research). Techniques for 

collecting data and information with the help of various materials 

contained in the library, in the form of books, notes, papers and others. 

The results of the study suggest that the meaning of jihad in 

an educational perspective can be seen that it departs from the true 

meaning of jihad, namely strength, effort, effort and ability. By 

serving our parents and teachers, it is one of the meanings of jihad in 

Islamic education. Devotion to parents is equal in value to jihad, 

which has been explained by the Prophet Muhammad in his hadith. In 

addition to being devoted to parents is equal in value to jihad, the 

hadith also confirms the position of parents on the side of Allah SWT. 

Parents have a high and noble position, so paying attention to both is 

important. 

Keywords: Islam, Jihad, Education. 
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MOTTO 

 

                       

       

“Dan Rendahkanlah Dirimu Terhadap Mereka Berdua Dengan Penuh 

Kesayangan Dan Ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, Kasihilah Mereka 

Keduanya, Sebagaimana Mereka Berdua Telah Mendidik  

Aku Waktu Kecil”. 

(QS Al-Isra Ayat 24) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah paling awal untuk dapat memahami 

judul Skripsi ini, dan untuk menghindari kesalah 

pahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan 

beberapa kata yang menjadi judul skrisi ini. Judul skrisi 

yang dimaksud adalah “MAKNA JIHAD DALAM 

PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM” berikut uraian 

pengertian beberapa istilah terhadap judul Skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Makna Jihad 

Jihad dapat dimaknai sebagai “qital” atau 

“perang”, jihad juga dapat dimaknai untuk seluruh 

perbuatan yang memperjuangkan kebaikan. Jihad 

dilakukan sesuai dengan keadaannya. Jika 

keadaannya menuntut seorang muslim berperang 

karena kaum muslimin mendapat serangan musuh, 

maka jihad seperti itu wajib. Namun jika dalam 

keadaan damai, maka medan jihad sangat luas, yaitu 

pada semua usaha untuk mewujudkan kebaikan 

seperti dakwah, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain.
1
 

2. Perspektif 

Perspektif adalah cara pandang terhadap suatu 

masalah atau sudut pandang tertentu yang digunakan 

dalam melihat suatu fenomena yang sering terjadi 

sedangkan perspektif menurut Kamus Besar Bahasa 

                                                             
1 Makna Jihad, diakses dari https://mui.or.id/tanya-jawab-

keislaman/28375/apakah-sebenarnya-makna-jihad/. pada Tanggal 15 juli 2021 Pukul 

19.00. 

https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28375/apakah-sebenarnya-makna-jihad/
https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28375/apakah-sebenarnya-makna-jihad/


 

 
2 

Indonesia adalah cara melukiskan sesuatu, sudut 

pandang, atau pandangan.
2
 

3. Pendidikan Islam 

Pendidikan adalah suatu sistem yang harus 

dijalankan secara terpadu dengan sistem yang ada 

lainnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam 

segala aspek kehidupan. Dilihat dari prosesnya, 

pendidikan akan berlangsung secara terus menerus 

seiring dengan dinamika perubahan sosial budaya 

masyarakat dari zaman ke zaman.
3
 Sedangkan 

pengertian Islam adalah dari segi bahasa berasal dari 

kata aslama yuslimu islaman yang berarti 

ketundukan.
4
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Secara bahasa (etimologi), kata jihad berasal dari 

bahasa Arab, yaitu bentuk masdar yang berasal dari kata 

jaahada, yujaahidu, mujaahadatan dan jihaadan yang 

artinya “bekerja sepenuh hati”.
5
 Ahmad Warson 

Munawir dalam Kamus Arab Indonesia Al-Munawir 

mengartikan lafal jihad sebagai kegiatan mencurahkan 

segala kemampuan. Jika dirangkai denga lafal fi 

sabilillah, berarti berjuang, berjihad, berperang di jalan 

allah. Ibn Mandzur dalam Lisan al-„Arab menulis, jihad 

adalah memerangi musuh, mencurahkan segala 

                                                             
2 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2015), 1025. 
3 Miftahur Rohman, “Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-

Nilai Sosial Kultural,” Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, 9 (2018), 21. 
4 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Pranadamedia Grup, 

2016), 33. 
5 H.A.R Sutan Mansur, Jihad, (Jakarta: Panji Masyarakat, 1982), 9. 
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kemampuan dan tenaga berupa kata-kata, perbuatan, atau 

segala sesuatu yang dimampui.
6
 

M.Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah 

menjelaskan makna jihad adalah berjuang dengan harta 

mereka antara lain dengan memberi bantuan peperangan 

dan pembelaan agama dan orang-orang yang berjuang 

memberi tempat kediaman bagi orang-orang yang 

berjuang memberi tempat kediaman bagi orang-orang 

yang berhijrah dan membela Rasul dan kaum muhajirin. 

Terdapat dalam Q.S Al-Anfal ayat 72: 

 

َج   َٚ َ٘بَجُسْٚا  َٚ ُْٕٛا  َِ َٓ َءا ٱٌَِّرٌ ْٚا َٚ َٚ َٓ َءا ٱٌَِّرٌ َٚ  ِ ًِ ٱَّللَّ َُٙدْٚا فًِ َسجٍِ

  ُٞ ِزۡشٞق َوِسٌ َٚ ۡغفَِسٞح  َِّ  ُُ ۚب ٌَّٙ َْ َحمّّٗ ُٕٛ ِِ ۡؤ ُّ ٌۡ ُُ ٱ ئَِه ُ٘
ٓ  ٌَ ْٚ ْا أُ ٓٚ ََٔصُس َّٚ 

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah 

serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang 

memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan 

(kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-

orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh 

ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia”. (Q.S Al-

Anfal: 72) 

 

Disini terlihat bahwa jihad tidak hanya diartikan perang 

saja, tetapi memberi pertolongan kepada kaum muslimin 

yang berhijrah termasuk jihad.
7
 

Sesungguhnya kondisi umat Islam yang kita lihat 

masa sekarang ini adalah kondisi dimana umat Islam 

mengalami kelemahan, keterbelakangan, keterpurukan, 

                                                             
6 Musda Asmara, „Reinterpretasi Makna Jihad dan Teroris‟, Al-Istinbath: 

Jurnal Hukum Islam, 1, 2016, 65. 
7 M. Hasbi Amruddin, Jihad Membangun Peradaban, (Banda Aceh: 

Lembaga Studi Agama dan Masyarakat, 2015), 12-13. 
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diintimidasi, difitnah, diadu domba, diteror, dihina, dan 

dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Hal ini merupakan 

musibah yang besar dan satu bencana yang telah merata 

di mana-mana. Oleh karena itu, wajib atas kita semua 

untuk menghilangkan kelemahan, keterpurukan, dan 

cengkraman musuh-musuh Islam. 

Untuk bisa mengembalikan umat Islam ini 

kepada kejayaan, maka mestilah ada pendidikan, 

pembinaan, pengajaran, serta upaya mendakwahkan al-

Qur‟an dan juga as-Sunnah menurut pemahaman as-

Salafush Shalih, pembinaan sisi aqidah, tauhid, akhlak, 

dan memberikan semangat kepada umat sehingga 

meyakini ajaran Islam yang benar; memahaminya 

dengan pemahaman yang benar dan mengamalkannya 

dengan benar, ikhlas, dan ittiba‟. 

Kemudian, sesudah umat Islam didakwahkan 

pada pemahaman Islam yang benar, kemudian diajarkan, 

dididik, dan dibina diatas aqidah Islam yang benar, maka 

diingatkanlah kepada umat ini atas pentingnya jihad 

didalam islam. Karena, agama Islam akan tegak dengan 

jihad dan perjuangan yang benar. Dan jihad itu 

senantiasa ada selama masih ada kesyirikan, kekafiranm 

maupun kemunafikan di muka bumi ini.
8
 

Namun saat ini banyak yang menyalah artikan 

pengertian jihad, yang disebabkan oleh rancunya 

pemahaman antara “jihad” dan “qital” yang diletakkan 

kedalam satu bingkai pemahaman, bahkan menganggap 

jihad adalah qital. Ini jelas kesalahan fatal, sebab jihad 

adalah menunjukkan suatu kandungan tertentu yang 

memiliki pengertian sebagai sebuah alat atau tujuan yang 

                                                             
8 Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, Jihad Dalam Syariat Islam dan 

Penerapannya di Masa Kini, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟I, 2015), 3-5. 
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bisa menghantar kepada tujuan. Sementara qital, 

memiliki kandungan makna, alat dan sasaran tertentu 

yang jelas-jelas berbeda dari pengertian jihad.
9
 

Jihad kerapkali disalahpahami, baik di kalangan 

muslim maupun non-muslim. Jihad dianggap sebagai 

“perang suci” (holy war) atau “perang senjata” (jihad 

fisik-militer). Makna jihad semakin menyempit ketika 

direduksi sebagai suatu sikap mengangkat senjata lalu 

diarahkan kepada setiap orang yang dianggap “kafir”. 

Bahkan tidak sedikit masyarakat Barat yang kerap 

mengasosiasikan jihad dengan ekstremisme, radikalisme 

dan terorisme belaka.
10

 

Contohnya saja kita sebut aksi bom bunuh diri 

yang dilakukan oleh sebagian orang dengan 

mengatasnamakan jihad adalah sebuah penyimpangan 

(pelanggaran syari‟at). Apalagi dengan aksi itu 

menyebabkan terbunuhnya kaum muslimin atau orang 

kafir yang dilindungi oleh pemerintah muslimin tanpa 

alasan yang dibenarkan syari‟at. 

Salah satunya saja yang terjadi pada tahun 2018 

lalu, yang di lansir oleh berita koran Tempo, mengatakan 

bahwa terjadi ledakan yang diduga bom bunuh diri 

terjadi di tiga gereja di Surabaya pada ahad pagi tanggal 

13 Mei 2018, lokasi serangan terjadi di Gereja Kristen 

Indonesia, Gereja Santa Maria Tak Bercela, dan Gereja 

Pantekosta. Aksinya bom bunuh diri ini dilakukan oleh 

keluarga yang terdiri dari suami istri dan kedua anaknya. 

Yang menyebabkan banyak orang tewas dan terluka, 

terhitung dari tiga gereja yang 18 orang dikabarkan 

                                                             
9 Gamal Al-Banna, Jihad, (Jakarta: Mata Air Publishing, 2006), 113. 
10 Meluruskan Salah Paham Makna Jihad, diakses dari 

https://islami.co/meluruskan-salah-paham-makna-jihad/ , pada Tanggal 13 Oktober 

2019 Pukul 19.00. 
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meninggal dunia, sedangkan 40 lainnya tengah menjalani 

perawatan di rumah sakit.
11

 

Jihad adalah salah satu syi‟ar Islam yang 

terpenting dan merupakan puncak keagungannya. 

Kedudukan jihad dalam agama Islam sangatlah penting, 

senantiasa terjaga, dan ia tidak akan terhapus dengan 

apapun juga. Dan jihad fii sabilillah akan tetap ada 

sampai hari kiamat. Sesungguhnya jihad di jalan Allah 

merupakan tuntunan syariat yang paling utama dan 

semulia-mulia ibadah kepada Allah. Karena itulah para 

ulama dahulu dan sekarang menaruh perhatian besar 

terhadap masalah jihad. Sudah puluhan kitab yang ditulis 

oleh para ulama Ahlus Sunnah, di antaranya Kitab al-

Jihad karya Abdullah Ibnul Mubarak, Ibnu Abi Ashim, 

Ibnu Asakir, dan yang lainnya.
12

 

Untuk kembali menguasai kepemimpinan dunia 

dan peradabannya sebagaimana generasi terdahulu, 

kaum muslimin harus berusaha keras merombak sistem 

hidup mereka saat ini yang jumud dan mematikan 

kreativitas. Terutama dengan merombak sistem 

pendidikan yang merupakan sarana terpenting yang akan 

menentukan arah dan martabat kaum muslimin.
13

 

Jihad melalui pendidikan dan pengajaran adalah 

proses untuk menegakkan kalimah Allah dengan 

menggunakan sarana pendidikan dan pelengkapnya. 

Tidak saja belajar yang merupakan jihad, tetapi 

mengajarkan ilmu juga merupakan jihad. Memberantas 

kebodohan terhadap manhaj Islam adalah kewajiban 

                                                             
11 Bom Bunuh Diri Surabaya, diakses dari 

https://nasional.tempo.co/read/1088415/bom-bunuh-diri-di-surabaya-begini-analisis-

pengamat-terorisme , pada Tanggal 13 Oktober 2019 Pukul 16.30. 
12 Ibid, 6-7. 
13 Hilmy Bakar Almascaty, Panduan Jihad untuk Aktivis Gerakan Islam, 

(Jakarta: Gema Insani, 2001), 85. 
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setiap kaum muslimin. Adapun sarana-sarana jihad 

pendidikan yang dapat dilakukan adalah dengan 

membuat lembaga pendidikan, majelis ta‟lim, menelaah 

buku-buku keislaman, meminta pelajaran dan nasihat, 

mendengarkan ceramah-ceramah dan kultum di Masjid-

masjid dan sebagainya.
14

 

Abad ke-21 adalah millennium baru, dimana 

kehidupan dunia akan semakin kompleks dan saling 

ketergantungan. Abad ini sering di asosiasikan dengan 

lahirnya globalisasi. Globalisasi didefinisikan sebagai 

sebuah proses yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau 

prakarsa yang dampaknya berkelanjutan melampaui 

batas kebangsaan dan kenegaraan, dengan kemajuan 

teknologi dan keterbukaan informasi sebagai 

penopangnya.
15

 

Realitas globalisasi dengan segala masalah yang 

menyertainya dan dinamika sosial masyarakat yang 

berubah dengan cepat meniscayakan lembaga pendidikan 

Islam untuk berbenah diri agar dapat memberi tawaran 

solutif.
16

  

Jihad sebagai penyemangat, penuh dengan nilai-

nilai revolusioner, dan sebagai perjuangan merupakan 

cara ampuh untuk membangkitkan umat Islam. Dalam 

hal ini jihad dalam medan pendidikan merupakan 

kebutuhan umat Islam saat ini. Jihad pendidikan dapat 

dilakukan dengan melakukan perbaikan, maupun 

meningkatkan mutu pendidikan Islam.
17

 

                                                             
14 Lembaran Jum‟at Ummul Quro (Edisi 38), “Pendidikan Jihad Menurut 

Al-Qur‟an” 
15 H.Muslam, „Globalisasi dalam Pendidikan (Desain Kurikulum yang 

Harus Dikembangkan dalam Pendidikan di Era Globalisasi)‟,Wahana Akademika, 

12, 2011, 5. 
16 Amruddin, Jihad Membangun Peradaban, 91. 
17 Ibid, 97. 
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Allah tidak akan membebani manusia di luar 

batas kesanggupannya. Setiap manusia diberikan 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang 

dilebihkan fisiknya, hartanya, pikirannya. Oleh sebab itu, 

Allah memerintahkan manusia untuk berjihad sesuai 

dengan kemampuan masing-masing. Jihad di jalan Allah 

adalah salah satu sarana utama dan mulia dalam mencari 

keridhaan dan untuk mencapainya, Allah memberikan 

jalan yang amat luas, seluas Rahman dan Rahim-Nya.
18

 

Berbakti kepada orang tua sama nilainya dengan 

jihad, yang telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam 

haditsnya. Hadits ini diceritakan „Abdullah bin „Amr bin 

Al-„Ash RA. Selain berbakti kepada orang tua di sisi 

Allah SWT. Orang tua punya kedudukan tinggi dan 

mulia, sehingga memperhatikan keduanya adalah utama. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Peneliti menetapkan fokus penelitian, yaitu 

makna jihad dalam perspektif pendidikan Islam. 

2. Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian, maka sub fokus 

penelitiannya adalah jihad terhadap orang tua dan 

guru. 

 

 

 

 

                                                             
18 Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution, Ensiklopedia Akidah 

Muslim, (Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2009), 304. 
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D. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan yang terdapat dalam skripsi tidak 

meluas pada masalah lain, maka permasalahan yang 

penulis rumuskan sebagai berikut: 

Bagaimana makna jihad dalam perspektif pendidikan 

Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Beranjak dari latar belakang dan perumusan masalah 

diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

Untuk mengetahui makna jihad dalam perspektif 

pendidikan Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran untuk memperkaya khazanah 

keilmuan dapat berguna dalam menambah wawasan 

ilmu pengetahuan dan sumbangan keilmuan bagi 

pendidikan Islam. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini berguna sebagai sumbangan 

terhadap ilmu pengetahuan yang secara praktis dan 

bermanfaat bagi lembaga, instansi, maupun swasta 

yang memerlukan pemikiran-pemikiran di bidang 

Pendidikan Islam serta memperkaya khasanah 

keilmuan dalam bidang pendidikan islam dan 

memberikan masukan terkait makna jihad dalam 

perspektif pendidikan Islam. 
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G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Penelitian Ahmad Basori, tahun 2009 tentang “Jihad 

menurut Yusuf Qaradhawi”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa jihad menurut pandangan 

Yusuf Qaradhawi adalah mencurahkan atau 

menanggung kemampuan fisik, jiwa, dan amal untuk 

membela agama agar kalimat Allah menjadi yang 

paling tinggi. Dimulai jihad terhadap setan, lalu 

jihad terhadap kezhaliman dan kerusakan di 

masyarakat. Setelah itu, barulah jihad terhadap 

orang-orang kafir dan munafik.  

2. Penelitian Siti Khotijah, tahun 2019 tentang 

“Konsep pendidikan Jihad menurut Ibnu Hajar Al-

Asqolani dalam Kitab Fathul Baari”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Tujuan pendidikan jihad yaitu 

menjadikan mujahid muslim yang memiliki 

keimanan dan keikhlasan yang kuat. Karena 

keduanya merupakan landasan dan jembatan amal. 

Serta memiliki akhlak mulia, spiritual yang baik dan 

kokoh dan juga memiliki  pemahaman tentang 

hakikat dan maknai jihad yang sebenar-benarnya, 

memiliki fisik sehat dan memiliki kesiapan dalam 

berjihad. 

3. Penelitian Bayu Anggara, tahun 2020 tentang 

“Perspektif Makna Jihad dalam Al-Qur‟an dan 

Relevansinya dengan Pendidikan Islam”. Hasil 

penelitian Jihad dalam pendidikan dan pengajaran 

yang dimaksud di sini adalah proses perjuangan 

menegakkan agama Allah SWT dengan 

menggunakan sarana pendidikan dan segala 

perlengkapannya. Jihad di bidang pendidikan yang 

bertujuan untuk mendidik generasi muda yang 
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berwawasan luas dan beriman kepada Allah SWT 

tidak kalah pentingnya dari jihad dengan 

mengangkat senjata atau jihad fisik. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode adalah cara kerja untuk dapat memahami 

objek yang menjadi sasaran ilmu, jadi metode penelitian 

adalah memahami objek menjadi sasaran ilmu dalam 

suatu penelitian.
19

 Untuk dapat memahami serta 

memudahkan pembahasan masalah yang telah di 

rumuskan dan untuk mencapai tujuan penelitian ini, 

maka perlu adanya metode penelitian yang cocok dan 

sesuai untuk menyimpulkan dan mengolah data yang 

dikumpulkan. Agar penelitian ini dapat berjalan dengan 

lancar dan mendapatkan data penelitian kepustakaan, 

maka diperlukan metode-metode penelitian sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data 

dan informasi dengan bantuan bermacam-macam 

materi yang terdapat dalam kepustakaan, misalnya 

berupa buku-buku, catatan-catatan, makalah-makalah 

dan lain-lain.
20

 Artinya permasalahan dan 

pengumpulan data berasal dari kajian kepustakaan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang 

                                                             
19 Amir hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan, (Malang: CV. Literasi 

Nusantara Abadi, 2019), 12 
20 M Ahmad Anwar, Prinsip-Prinsip Metodologi Research (Yogyakarta: 

Sumbangsih, 1975), 25. 
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mengkaji dan memaparkan suatu permasalahan 

menurut teori-teori para ahli dengan merujuk kepada 

dalil-dalil yang relevan mengenai permasalahan 

makna jihad dalam perspektif pendidikan Islam. 

2. Data Penelitian 

Data penelitian adalah segala fakta dan angka 

yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu 

informasi. Data dalam arti luas adalah sekumpulan 

informasi yang dapat dibuat, diolah, dikirimkan dan 

dianalisis. Berikut data penelitian dibagi atas dua 

kelompok. 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang langsung dan 

segera dapat diperoleh dari sumber data oleh 

penyedik untuk bertujuan yang khusus.
21

 Atau 

dengan kata lain data ini meliputi bahan yang 

langsung berhubungan dengan pokok-pokok 

permasalahan yang menjadi objek penelitian ini 

yaitu:  

1) Yazid, Jihad dalam Syariat Islam dan 

Penerapannya di Masa Kini, Jakarta : 

Pustaka Imam Syafi‟I, 2015. 

2) M. Hasbi Amruddin, Jihad Membangun 

Peradaban, Banda Aceh: Lembaga Studi 

Agama dan Masyarakat, 2015. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data 

tambahan yang menurut peneliti menunjang data 

pokok. Data sekunder adalah sejumlah karya tulis 

                                                             
21 Winarno Surakhman, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 

1994), 163. 
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yang ditulis orang lain berkenaan dengan objek 

yang di teliti.
22

 Data yang dimaksud adalah 

berbagai bahan yang tidak langsung berkaitan 

dengan objek dan tujuan diri pada penelitian ini, 

bahan tersebut diharapkan dapat melengkapi dan 

memperjelas data-data primer.
23

 Dalam penelitian 

ini yang menjadi data sekunder adalah sebagai 

berikut:  

1) Rohimin, Jihad Makna dan Hikmah, Jakarta: 

Erlangga, 2006. 

2) Hilmy Bakar Almascaty, Panduan Jihad 

untuk Aktivis Gerakan Islam, Jakarta: Gema 

Insani, 2001. 

3) H.A.R Sutan Mansur, Jihad, Jakarta: Panji 

Masyarakat, 1982. 

4) Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, Yogyakarta: 

Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam 

(LPPI), 2000. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang 

penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub 

fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

                                                             
22 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 

93. 
23 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 53. 
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Bab II Kajian Teori, bab ini mengemukakan tentang 

definisi jihad, bentuk-bentuk jihad, tujuan jihad dan 

hukum jihad. 

Bab III Pendidikan Islam berisi tentang pengertian 

pendidkan Islam, visi dan misi pendidikan Islam, ruang 

lingkup pendidikan Islam, Dasar-dasar pendidikan Islam, 

Tujuan pendidikan Islam dan aspek-aspek pendidikan 

Islam. 

Bab IV Makna Jihad dalam Perspektif Pendidikan 

Islam berisi tentang jihad terhadap orang tua dan guru. 

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil 

pembahasan yang merupakan jawaban terhadap 

permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi 

penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pengertian Jihad 

Secara Bahasa (etimologi), lafadz jihad diambil dari 

kata Arab yakni Jahada, Al-jahdu, al-juhdu. Yakni yang 

berarti kekuatan, usaha, susah payah, dan kemampuan. 

Menurut ar-Raghib al-Ashfahani, bahwa al jahdu berarti 

kesulitan dan aljuhdu berarti kemampuan.
24

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti jihad 

yaitu usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai 

kebaikan, usaha sungguh-sungguh membela agama 

Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan 

raga.
25

 

Menurut istilah (terminologi), arti jihad adalah: 

“Jihad artinya memerangi orang kafir. Yaitu, berusaha 

dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan 

kemampuan, baik berupa perkataan atau perbuatan. 

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 35: 

 

ُِٙدْٚا فًِ َسجٍٍِِِٗۦ  َج  َٚ ِسٍٍَخَ  َٛ ٌۡ ِٗ ٱ ٍۡ ْا ِإٌَ ٓٛ ٱۡثتَُغ َٚ  َ ُْٕٛا ٱتَّمُْٛا ٱَّللَّ َِ َٓ َءا ٓأٌََُّٙب ٱٌَِّرٌ  ٌَ

 َْ ُۡ تُۡفٍُِحٛ   ٌََعٍَُّى

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang 

mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada 

jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S 

Al-Maidah ayat 35). 

                                                             
24 Yazid, Jihad Dalam Syariat Islam dan Penerapannya di Masa Kini, 27. 
25 Arti Kata Jihad, diakses dari https://kbbi.web.id/jihad.html, pada Tanggal 

30 September 2019 Pukul 17.15. 

https://kbbi.web.id/jihad.html
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Menurut pendapat al-Hafizh Ahmad bin Ali bin 

Hajar al-Asqalani: “Jihad secara syar‟i bermakna 

mencurahkan seluruh kemampuan untuk memerangi 

orang-orang kafir.” Istilah jihad juga digunakan untuk 

melawan hawa nafsu, syaitan, dan orang-orang fasik. 

Adapun jihad melawan hawa nafsu, yaitu dengan belajar 

agama Islam belajar syariat dengan benar), lalu 

mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. 

Sementara jihad melawan syaitan, yaitu dengan menolak 

segala syubhat yang ia bawa dan syahwat yang selalu 

dihiasi (bagi manusia). Sedangkan jihad melawan orang-

orang kafir, ini dapat dengan tangan, harta, lisan, 

maupun hati. Sedang jihad melawan orang-orang fasik, 

adalah dengan tangan, lalu lisan, dan kemudian hati. 

Perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar tesebut sesuai dengan 

sabda rasuullah SAW: “Berjihadlah melawan orang-

orang musyrikin dengan harta, jiwa, dan lisan kalian.” 

Adapun makna jihad menurut syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah adalah: “mencurahkan segenap kemampuan 

untuk mencapai apa yang dicintai Allah dan menolak 

semua yang dibenci Allah.” Beliau pun menyatakan 

bahwa jihad pada hakikatnya adalah kesungguhan untuk 

meraih apa yang Allah cintai, berupa leimanan dan amal 

shalih, dan menolak apa yang Allah benci, berupa 

kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. 

Definisi ini mencakup seluruh macam jihad yang 

dilaksanakan oleh orang Muslim, yaitu yang meliputi 

ketaatan kepada Allah SWT, dengan melaksanakan 

perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-

larangan-Nya. Dengan kesungguhan mengajak 

(mendakwahkan) orang lain agar melaksanakan ketaatan 

itu, yang dekat maupun jauh, Muslim atau orang kafir 
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dan bersungguh-sungguh memerangi orang-orang kafir 

dalam rangka menegakkan kalimat Allah, dan selain itu. 

Beliau lantas mengungkapkan: “Jihad adalah 

termasuk dari kesempurnaan amar ma‟ruf nahi mungkar, 

dan hal ini sudah diketahui. Dan sesungguhnya amar 

ma‟ruf nahi munkar disempurnakan dengan jihad yang 

merupakan sebesar-besar ma‟ruf yang kita diperintahkan 

dengannya.” 

Adapun jihad dalam makna yang umum termasuk di 

dalamnya menuntut ilmu syar‟i, mencari nafkah yang 

halal untuk kebutuhan keluarga, menunaikan ibadah haji 

ke Baitullah, dan semisalnya.
26

 

 

B. Jenis-jenis Jihad 

Secara semantik, term jihad mengandung arti yang 

sangat luas. Objek, macam atau bentuknya dalam Al-

Qur‟an diungkapkan secara variatif. 

1. Jihad melawan musuh yang nyata 

Dalam satu fungsi Al-Qur‟an adalah sebagai 

peringatan. Fungsi ini untuk pertama kalinya menjadi 

tanggung jawab Rasulullah SAW sebagai penerima 

pertama wahyu Al-Qur‟an, baru kemudian menjadi 

tanggung jawab setiap orang Islam. 

Sebagaimana digambarkan Al-Qur‟an, tugas 

kerasulan Muhammad SAW merupakan tugas yang 

sangat besar, yang seharusnya diemban oleh seorang 

rasul suatu bangsa. Walaupun berat, Rasulullah SAW 

tetap menerimanya dengan segala kerelaan dan 

menganggapnya sebagai suatu kemuliaan. Oleh 

                                                             
26 Ibid, 30-32. 
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karena itu, ia berusaha dengan segala kemampuannya 

untuk menyebarluaskan ajaran Al-Qur‟an yang 

diterimanya, guna menegakkan kebenaran. 

Berkaitan denga petunjuk Q.S. Al-Furqan ayat 

52, para ahli tafsir berbeda pendapat dalam 

menentukan bentuk jihad yang ditunjukkan ayat 

tersebut. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan 

pendapat dalam menentukan kata bihi dalam ayat 

tersebut. 

Perbedaan tersebut sebagaimana dijelaskan Ar-

razi, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Bekerja keras, dan berdoa 

b. Berperang 

c. Bekerja keras, berdoa dan berperang. 

Dari ketiga pendapat di atas, menurut Ar-Razi, 

yang paling kuat ialah pendapat yang pertama, 

karena ayat tersebut turun pada periode mekkah. 

Tidaklah tepat kalua jihad dalam ayat tersebut 

dipahami dengan berperang, karena perang itu 

sendiri baru diizinkan pada periode Madinah setelah 

Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. 

2. Jihad dengan Harta (Al-Jihad Bi Al-Amwal) 

Banyaknya ayat Al-Qur‟an yang menegaskan 

jihad dengan harta di jalan Allah SWT menunjukkan 

bahwa ajaran tersebut sangat penting dan memiliki 

kelebihan dari ajaran lainnya. Pentingnya jihad 

dengan harta, selain utnuk kepentingan diri seseorang 

juga untuk kepentingan kemaslahatan umum. Bagi 

pemilik harta diharapkan agar pada dirinya tertanam 

sifat kedermawanan dan jiwa sosial dalam 

mengurangi penderitaan orang lain. Dengan 
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keterlibatan para dermawan dan orang-orang yang 

berjiwa sosial dalam mewujudkan kemaslahatan 

umum, kesamaan dan kebersamaan akan tercipta 

dalam kehidupan masyarakat. 

3. Jihad dengan Jiwa Raga (Al-Jihad Bi An-Nafs) 

Menurut M. Quraisy Shihab, kata an-nafs (jamak 

an-nafs) dalam Al-Qur‟an memiliki banyak arti, ada 

yang diartikan nyawa, hati, jenis, dan “totalitas 

manusia” (tempat perpaduannya jiwa dan raga, serta 

segala sesuatu yang tidak dapat terpisahkan darinya). 

Selanjutnya menurut M. Quraisy Shihab, dalam 

konteks jihad tidaklah salah jika kata nafs dipahami 

sebagai totalitas manusia, sehingga mencakup 

nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, pikiran, bahkan 

waktu dan tempat yang berkaitan dengannya, karena 

manusia tidak dapat memisahkan dirinya dari kedua 

hal tersebut. 

Kata nafs dengan sejumlah kata turunannya di 

dalam Al-Qur‟an digunakan paling tidak dalam dua 

konteks, yaitu Tuhan dan manusia. Dalam 

mempersonifikasikan wujud Tuhan, Al-Qur‟an 

menggunakan kata nafs, maka dalam konteks ini 

berarti Zat (zat Allah swt). Dan selanjutnya dalam 

mempersonifikasikan wujud manusia Al-Qur‟an juga 

menggunakan kata nafs, maka dalam konteks ini 

diartikan dengan diri (jiwa raga). Berkaitan dengan 

perintah ini, maka Al-Qur‟an menggunakannya 

dalam konteks manusia, yaitu jihad jiwa raga (diri).
27

 

 

 

                                                             
27 Rohimin, Jihad Makna dan Hikmah, (Jakarta: Erlangga, 2006), 142-149. 
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C. Hukum Jihad 

1. Hukum Asal Jihad adalah Fardhu Kifayah 

Hukum jihad adalah fardhu (wajib) dengan dasar 

firman Allah SWT: 

 ًۡ ٓ أَْ تَۡىَسُْ٘ٛا َش َعَسى  َٚ  ۡۖ ُۡ ٖٞ ٌَُّى َٛ ُوۡس ُ٘ َٚ مِتَبُي  ٌۡ ُُ ٱ ُى ٍۡ ا ُوتَِت َعٍَ ّٔٗ  ٔ

 ًۡ ْا َش ٓ أَْ تُِحجُّٛ َعَسى  َٚ  ۡۖ ُۡ ٞس ٌَُّى ٍۡ َٛ َخ ُ٘ َٚ ُ ٱَّللَّ َٚ  ُۚۡ َٛ َشّسٞ ٌَُّى ُ٘ َٚ ا  ّٔٗ  ٔ

  َْ ٛ ُّ ُۡ ََل تَۡعٍَ أَٔتُ َٚ  ُُ  ٌَۡعٍَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal 

berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. 

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat 

baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai 

sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. 

Al-Baqarah [2]:216) 

Ayat ini merupakan penetapan kewajiban jihad 

dari Allah SWT bagi kaum Muslimin, yakni agar 

mereka menghentikan kejahatan musuh di dalam 

wilayah atau negeri Islam. Muhammad bin Syihab 

az-zuhri (wafat th 124 H) berkata: “Jihad itu wajib 

bagi setiap individu, maupun yang sedang dalam 

keadaan berperang maupun yang sedang duduk 

(tidak ikut berperang). Orang yang sedang duduk, 

bila dimintai bantuan, maka ia harus memberi 

bantuan; jika diminta untuk maju berperang; dan 

jikalau tidak dibutuhkan, maka hendaklah dia tetap di 

tempat (tidak ikut)”. 

Rasulullah SAW bersabda pada waktu Fathu 

Makkah (pembebasan kota Makkah); “tidak ada 

hijrah setelah fathu Makkah (pembebasan kota 

makkah), akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat 

baik. Dan apabila kalian diminta agar berangkat 
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untuk berperang (oleh imam atau ulil amri), maka 

berangkatlah!”. 

Hukum jihad memerangi orang kafir yakni 

fardhu kifayah, berdasarkan dalil-dalil dari al-qur‟an 

dan as-sunnah yang shahih serta penjelasan ulama 

Ahlus Sunnah, antara lain dari al-qur‟an. Allah SWT 

berfirman: 

َسِز  ًٌِ ٱٌضَّ ْٚ ُس أُ ٍۡ َٓ َغ ٍِٕ ِِ ۡؤ ُّ ٌۡ َٓ ٱ ِِ  َْ ِعُدٚ مَ  ٌۡ ِٛي ٱ َلَّ ٌَۡستَ

 ُ ًَ ٱَّللَّ ُۡۚ فَضَّ ِٙ أَٔفُِس َٚ  ُۡ ِٙ ٌِ  َٛ ِۡ َ ِ ثِأ ًِ ٱَّللَّ َْ فًِ َسجٍِ ُدٚ ِٙ َج  ُّ ٌۡ ٱ َٚ

َعَد  َٚ  
ُوّّلّٗ َٚ  

ۚ َٓ َدَزَجخّٗ ِعِدٌ مَ  ٌۡ ُۡ َعٍَى ٱ ِٙ أَٔفُِس َٚ  ُۡ ِٙ ٌِ  َٛ ِۡ َ َٓ ثِأ ِدٌ ِٙ َج  ُّ ٌۡ ٱ

 ُ ب ٱَّللَّ ّّٗ ا َعِيٍ َٓ أَۡجس  ِعِدٌ مَ  ٌۡ َٓ َعٍَى ٱ ِدٌ ِٙ َج  ُّ ٌۡ ُ ٱ ًَ ٱَّللَّ فَضَّ َٚ  
ۚ ُحۡسَٕى  ٌۡ  ٱ

ب    ّ ِحٍ ا زَّ ُ َغفُٛزّٗ َْ ٱَّللَّ َوب َٚ  
ۚ خّٗ َّ َزۡح َٚ ۡغفَِسحّٗ  َِ َٚ  ُٗ ٕۡ ِِّ ٖت   َدَزَج 

Artinya: “Tidaklah sama antara mukmin yang duduk 

(yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 

'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan 

Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah 

melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta 

dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu 

derajat. Kepada masing-masing mereka Allah 

menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah 

melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang 

yang duduk dengan pahala yang besar, (yaitu) 

beberapa derajat dari pada-Nya, ampunan serta 

rahmat. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa‟ [4]: 95-96) 
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Allah ta‟ala juga berfirman: 

 

 ًِّ ٓ ُو ِِ ََل َٔفََس  ۡٛ  فٍََ
َْ ٌٍَِٕفُِسْٚا َوبٓفَّخّٗۚ ُٕٛ ِِ ۡؤ ُّ ٌۡ َْ ٱ ب َوب َِ َٚ ۞

ُۡ إَِذا  ُٙ َِ ۡٛ ٌٍُِِٕرُزْٚا لَ َٚ  ِٓ ٌ ُْٛا فًِ ٱٌدِّ َتَفَمَّٙ ُۡ طَبٓئِفَٞخ ٌٍِّ ُٙ ٕۡ ِِّ فِۡسلَٖخ 

  َْ ُۡ ٌَۡحَرُزٚ ُ ُۡ ٌََعٍَّٙ ِٙ ٍۡ ْا إٌَِ ٓٛ  َزَجُع

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu 

pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak 

pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 

beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan 

mereka tentang agama dan untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 

kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 

menjaga dirinya.” 

Dan juga berdasarkan beberapa hadist Rasulullah 

yang shahih, rasulullah SAW bersabda yang artinya: 

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-

Nya, serta mendirikan shalat dan berpuasa pada 

bulan Ramadhan, maka pasti Allah akan 

memasukkannya ke Surga, baik ia berjihad di jalan 

Allah maupun ia hanya duduk (menetap) di negeri 

kelahirannya.” 

Maka kami bertanya: “Wahai rasulullah, tidakkah 

ini (boleh) kami sampaikan kepada orang banyak?” 

beliau melanjutkan: “sesungguhnya di Surga itu ada 

serratus derajat, yang Allah siapkan bagi para 

Mujahid di jalan Allah. Jarak satu derajat dengan 

derajat yang berikutnya seperti jarak antara langit 

dan bumi. Bila kalian meminta kepada Allah, maka 

hendaklah kelian meminta Firdaus. Sebab 

sesungguhnya Firdaus itu adalah Surga yang paling 

utama dan yang paling tinggi. Di atasnya 
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ditampakkan Arsy Ar-Rahman dan darinya 

memancar sungai-sungai Surga.” 

Empat Imam mazhab dan ulama yang selainnya 

telah sepakat bahwa hukum jihad fi sabilillah adalah 

fardhu kifayah; yakni bila sebagian kaum muslimin 

melaksanakannya, maka gugur (kewajiban) atas yang 

lainnya. Kalua tidak ada yang melaksanakannya 

berdosa. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: 

“Jihad itu walaupun hukumnya fardhu kifayah, tetapi 

seluruh kaum mukminin diwajibkan (untuk berjihad) 

pada awalnya, jadi wajib bagi mereka meyakini 

kewajiban jihad dan bertekad untuk berjihad jika 

telah ditentukan (jihad)” 

Karena itulah Nabi SAW bersabda: bahwa 

barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan ia 

tidak pernah ikut berperang, dan tidak terbetik dalam 

benaknya (hatinya) untuk berperang, maka matinya 

termasuk dalam satu cabang kemunafikan. Jihad juga 

termasuk satu jenis perbuatan yang banyak 

macamnya, maka seharusnya seorang mukmin wajib 

melakukan satu macam dari macam-macam dari 

macam-macam jihad tersebut. 

2. Kondisi yang Menjadikan Jihad Fardhu Ain 

Para ulama berpendapat bahwa jihad hukumnya 

menjadi fardhu‟ain pada tiga kondisi berikut: 

Pertama, apabila pasukan Muslimin dan pasukan 

orang-orang kafir bertemu dan sudah saling 

berhadapan di medan perang, maka tidak boleh 

seseorang mundur atau berbalik. Dalilnya adalah 

firman Allah SWT: 
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ا ِإٌَى  فِئَٖخ  تََحٍِّص  ُِ  ۡٚ ب ٌِّمِتَبٍي أَ فّٗ تََحسِّ ُِ ئِٖر ُدثَُسُٖۥٓ إَِلَّ  َِ ۡٛ ٌَ ُۡ ِٙ ٌِّ َٛ ٌُ ٓ َِ َٚ

ِصٍُس   َّ
ٌۡ ثِۡئَس ٱ َٚ  ُُۡۖ ُٗ َجََّٕٙ ى  َٚ ۡأ َِ َٚ  ِ َٓ ٱَّللَّ ِِّ  فَمَۡد ثَبَٓء ثَِغَضٖت 

Artinya: "Barangsiapa yang membelakangi 

mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok 

untuk (sisat) perang atau hendak menggabungkan 

diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya 

orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari 

Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan 

amat buruklah tempat kembalinya." (QS. Al-Anfal 

[8]: 16) 

 

Kedua, apabila musuh menyerang dan 

mengepung suatu negeri kaum Muslimin yang aman, 

maka wajib bagi penduduk negeri tersebut agar 

keluar memerangi musuh (demi mempertahankan 

tanah air), terkecuali wanita dan anak-anak. Dan 

Ketiga, apabila imam meminta suatu kaum atau 

menentukan beberapa orang untuk berangkat perang, 

maka wajib berangkat. Dalilnya adalah firman Allah 

SWT: 

 ِ ًِ ٱَّللَّ ُُ ٱٔفُِسْٚا فًِ َسجٍِ ًَ ٌَُى ُۡ إَِذا لٍِ ب ٌَُى َِ ُْٕٛا  َِ َٓ َءا ٓأٌََُّٙب ٱٌَِّرٌ  ٌَ

ُۡ إٌَِى ٱۡۡلَۡزِضۚ أَزَ  تُ ٍۡ ب ٱثَّبلَ َّ َٓ ٱۡۡلِٓخَسِحۚ فَ ِِ ٍَب  ۡٔ ِح ٱٌدُّ  ٛ َحٍَ
ٌۡ ِضٍتُُ ثِٱ

ُۡ َعَراث ب  ۡثُى ًٌ إَِلَّ تَٕفُِسْٚا ٌَُعرِّ ٍَب فًِ ٱۡۡلِٓخَسِح إَِلَّ لٍٍَِ ۡٔ ِح ٱٌدُّ  ٛ َحٍَ ٌۡ ُع ٱ تَ  َِ

 ًۡ ُٖٚ َش ََل تَُضسُّ َٚ  ُۡ َسُو ٍۡ ب َغ  ِ ۡٛ ٌَۡستَۡجِدۡي لَ َٚ ب  ّّٗ ُ َعٍَى  أٌٍَِ ٱَّللَّ َٚ ۗا  ّٔٗ  ٔ

 ًۡ ًِّ َش  ٖء لَِدٌٌس  ُو

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: 

"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 
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kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan 

kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit. Jika kamu 

tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah 

menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan 

digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu 

tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-

Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu.” (QS. At-Taubah [9]: 38-39). 

3. Kriteria Wajib Jihad 

Jihad diwajibkan atas: 

a. Setiap Muslim 

b. Baligh 

c. Berakal 

d. Merdeka 

e. Laki-laki 

f. Mempunyai kemampuan untuk berperang 

g. Mempunyai harta yang mencukupi bagi dirinya 

dan keluarganya selama pergi berjihad. 

Bagi kaum wanita, tidak ada jihad perang. Jihad 

bagi mereka adalah haji dan umrah. Hal ini 

berdasarkan hadist rasulullah SAW dari Aisyah RA; 

ketika ia bertanya kepada rasulullah SAW, yang 

artinya: “Wahai rasulullah, apakah atas wanita itu 

ada jihad?” beliau menjawab: “Benar, bagi mereka 

ada jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, 

yaitu (ibadah) haji dan umrah.”
28

 

 

 

                                                             
28 Ibid., 44-54 
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D. Bentuk Jihad di Masa Kini 

Di masa Rasul, jihad itu adalah upaya bersungguh-

sungguh mempertahankan diri dari serangan musuh. Kita 

tahu pada masa Rasul banyak kelompok, komunitas, 

suku dan lain sebagainya yang tidak senang dengan 

kehadiran Rasul, dengan ajaran yang beliau sebarkan, 

sehingga Rasul hidup dalam keadaan tertekan bahkan 

diperangi, dipersulit dalam banyak hal sisi 

kehidupannya. Maka dalam rangka itu sangat diperlukan 

jihad dalam upaya menjaga mempertahankan diri. 

Namun, itu sama sekali berbeda dengan kehidupan masa 

kini. Kita hidup di tengah kedamaian diri, maka tidak 

bisa dibenarkan ketika menggunakan cara-cara 

kekerasan dalam menghadapi musuh kita.  

Selain dengan memerangi hawa nafsu serta berjihad 

menggunakan harta benda, politik, pendidikan, dll. Salah 

satu bentuk jihad yang sangat utama pada masa kini ialah 

jihad dengan patuh kepada orang tua. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abdullah bin Amr RA mengatakan, 

“Ada seorang pemuda menemui Nabi SAW dan meminta 

izin untuk berjihad. Maka beliau bertanya: „Apa orang 

tuamu masih hidup‟. Dan Ia menjawab: „Iya, masih‟. 

Beliau pun bersabda: „Hendaklah kepada keduanya 

engkau berjihad (berbakti).” 

Jihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk 

kedua orang tua, yakni merawat dan memelihara mereka 

alias berbakti kepada keduanya. Berbakti kepada kedua 

orang tua itu merupakan suatu keharusan bagi anak. 

Jihad kepada kedua orang tua alias berbakti kepada 

keduanya itu disamakan dengan jihad yang berupa 

berperang menghadapi orang-orang kafir harbiy. 

Sebagaimana kita tahu bahwa jika seseorang itu mati 
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syahid dalam pertempuran melawan orang-orang kafir 

harby, maka balasannya adalah surga, sementara jika 

masih hidup setelah pertempuran melawan mereka, maka 

pahalanya sangat besar. 

Namun, berbakti kepada kedua orang tua itu nilai 

pahalanya bisa menyamai pahala bertempur di jalan 

Allah tersebut. Bahkan, Nabi SAW memilihkan 

seseorang itu untuk berbakti kepada kedua orang tua 

daripada berada di medan pertempuran. Dengan begitu, 

berbakti kepada kedua orang tua itu pahalanya bisa jadi 

lebih besar daripada berada di medan pertempuran.
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Berjihad Kepada Orang Tua 

(https://www.republika.co.id/berita/pvgmv8313/berjihad-kepada-orang-tua diakses 

pada hari Kamis 30 Desember 2021, pukul 14.05). 

https://www.republika.co.id/berita/pvgmv8313/berjihad-kepada-orang-tua
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