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DAKWAH DAN KONSEPSI JIHAD 

 

Oleh: Sri Harjanti, S.Sos.I., M.S.I.1 

 

ABSTRAK 

 

            Dakwah merupakan salah satu ajaran yang ada didalam Islam Islam 

yang diamanahkan kepada kaum muslimin, sebagimana alat untuk 

menumbuhsuburkan dan mengembangkan syiar Islam. Dakwah di dalam Islam 

bisa dilakukan dengan berbagai cara, dengan melihat konteks situasi dan 

kondisi dilapangan beserta metode yang digunakan. teknik dan metode 

menghadapi mad’u yang tidak seiman (non muslim) tentunya berbeda dengan 

menghadapi orang yang seiman. Menghadapi mad’u yang berpendidikanpun 

berbeda dengan yang tidak, menghadapi mad’u yang tingkat ekonomi tinggi 

pun berbeda dengan ekonomi kebawah. Alternatif strategi langkah-langkah 

dan metode dalam berdakwah harus dipersiapkan seoptimal mungkin agar 

menghindarkan misscomunication. Jihad dengan segala kompleksitas 

maknanya telah menjadi diskursus  hangat   baik di kalangan akademisi 

maupun bagi praktisi agama dalam beberapa tahun terakhir. Jihad dilihatnya 

sebagai terminologi yang multi makna dan bisa melahirkan makna yang 

berbeda-beda tergantung konteks yang mengitarinya. Jihad dalam bentuk 

perlawanan kepada hawa nafsu adalah salah satu makna yang diusung oleh 

kelompok moderat. Jihad bagi kelompok ini adalah salah satu bentuk 

kesungguhan dalam menjalankan ibadah kepada Tuhan terutama menjaga diri 

dari rayuan serta bujukan syaitan 

 

A. Pengertian Dakwah dan Konsepsi Jihad 

1. Dakwah secara Etimologi dan Epistimologi 

Dakwah berasal dari bahsa Arab “da’wah”. Dakwah mempunyai tiga  

huruf asal, yaitu dal,  ‘ain dan wawu. Dari ketiga huruf asal ini, terbentuk 

beberapa kata dengan ragam makna. Makna dakwah menurut Esposito 

dalam Bambang S. Ma’arif adalah memanggil, mengundang, 

mempersilakan, minta tolong, meminta, memohon, menamakan, 

menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, propaganda,  

mendatangkan, mendo’akan, menangisi, dan meratap baik kearah yang 

baik maupun ke arah yang buruk.  

Secara bahasa, dakwah juga memiliki makna yang beragam, 

diantaranya,2  pada Surah Yunus ayat 25, dakwah adalah memanggil dan 

menyeru; mengaskan dan membela baik yang salah atau yang benar, dari 

yang positif maupun yang negatif;  Surah Al-Baqarah ayat 257, dakwah 

usaha untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan (bathil) kepada cahaya 

Islam. Kemudian menurut statement Muhammad Sulthon dakwah 

                                                 
1 Mahasiswa Pasca Sarjana Program Doktor (S3) pada Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, Tahun Akademik 2015/2016. 
2   M. Toha Yahya Umar, Islam dan Dakwah, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004), Cet-1.  

h. 67 
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merupakan setiap usaha atau aktivitas dengan ucapan atau tulisan dan 

lainnya yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya 

untuk beriman dan mentaati Allah SWT tentunya sesuai dengan garis-garis 

aqidah dan syariat serta akhlak Islamiyah.3 

Sedangkan menurut M. Natsir, dakwah adalah usaha-usaha 

menyeruhkan serta menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluru 

umat. Konsep dakwah dalam islam dan tujuan manusia hidup di dunia ini, 

yang meliputi ‘amar ma’ruf nahi munkar, dengan berbagai macam  media 

dan cara yang diperbolehkan serta membimbing pengalamannya dalam 

kehidupan berumahtanggga (usrah), sampailah kehidupan bernegara.4 

Dakwah merupakan aktivitas untuk mengajak orang kepada ajaran Islam 

yang dilakukan secara damai, lembut (QS.35: 6) konsisten dan penuh 

komitmen.  

Dakwah Islam mencakup contoh keteladan untuk keselamatan 

didunia dan akhirat5. Perintah dakwah  secara tegas termaktub dalam surah 

An-Nahl ayat 1256, “ serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang 

baik..”. Maka dakwah adalah mengajak membimbing, dan memimpin 

orang yang belum benar untuk dialihkan ke jalan ketaatan kepada Allah, 

menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka berbuat buruk agar 

mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Untuk hal tersebut dalam al-Qur’an juga secara jelas menampakkan, 

memperkenalkan dan mengekpresikan  terma-terma  Dakwah diantara 

nya:7 

a. Ad-da’wah Ila Khayr 

Kalimat tersebut dikonversi ke bahasa Indonesia menjadi “dakwah 

khayar” yang mengandung makna, ajakan, panggilan, seruan, 

propaganda, permohonan penuh harap/berdo’a. Maka istilah da’wah 

khayar adalah dakwah menyeru kepada kebajikan atau kebaikan 

(ma’ruf) 

b. Al-Amr bi Al-Ma’ruf dan An-Nahy’an Al-Munkar 

Statement  ini sebagimana dalam Al-Qur’an QS. Ali Imran (3): 1048 “ 

Hendaklah ada diantara kamu umat yang menyeru kepada al-khayr, 

amar ma’ruf, dan nahy munkar, dan mereka itulah orang-orang yang 

berbahagia.”Ayat ini menjelaskan  bahwa ada tiga tingkatan perintah 

yang penting bagi kehidupan sosial. Pertama, seruan kepada yang 

khayar, Kedua, anjuran dengan yang ma’ruf, dan Ketiga, penjagaan 

atau pencegahan dari yang munkar 

                                                 
3  Muhammad Sulhton, Desain Ilmu Kalam, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003). h. 9 
4  M. Natsir, Fungsi Dakwah Islam dalam Rangka Perjuangan, (Jakarta: Media dakwah, 

1979). h. 7 
5  Bambang saiful Ma,arif, Komunikasi dakwah paradigma untuk aksi, (Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, 2010). h. 22 
6  Lihat Al-Qur’an Digital 
7 Asep Muhidin, Dakwah dalam Perspektif Al-Qur’an, (Bandung: Pustaka setia, 2002). h. 

43-45 
8  Lihat  Q.S. Ali Imran (3); 104 
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Kedua istilah tersebut sering dimaknai beragam definisi istilah baik 

secara spesifik terkait tekstual dan kontekstualnya yang sering 

direlevansikan penggunaanya secara universal. Istilah tersebut selalu 

melekat dengan penggunaanya terkait dakwah dan segala eksistensinya.   

Dakwah dalam Islam memiliki tujuan yang bermacam-macam 

namun hakikatnya sama, yaitu:   
a. Agar tidak ada sembahan yang dalam kehidupan ini kecuali Allah swt, 

Ini adalah tujuan utama dakwah seluruh Nabi dan Rasul yang diutus 

oleh Allah, sebagaimana firman Allah: 

لَ   
ِ
َُّه ََّل إ لَْيِه َأن

ِ
َّلَّ نُوِِح إ

ِ
َّلَّ َأََن فَاْعُبُدوِن َوَما َأْرَسلْنَا ِمن قَْبِِلَ ِمن رَُّسوٍل إ

ِ
 َه إ

 

Artinya:”Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu 

melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan 

(yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan 

Aku". (Q.S. al-Anbiya' (21): 25). 

b. Untuk merealisasikan syariat Allah dalam semua sendi kehidupan 

hamba. 

ْيَطاِن   َِّبُعوإ ُخُطَوإِت إلش َّ ْْلِ ََكفًَّة َوََّل تَت يَن أ َمنُوإ إْدُخلُوإ ِِف إلِسِّ ِ َا إَّلَّ َُّه   ََي َأُّيه ن
ِ
إ

ِبين   لَُُكْ عَُدوٌّ مه
Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam 

Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." (Q.S. al-

Baqarah, (2): 208) 

c. Agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat 

ََّبَع ُهَدإَي فَََل يَِضله َوََّل يَْشَقى   ِِنِّ ُهًدى فََمِن إت َُُّك ِمِّ ا يَأْتِيَن مَّ ِ
 َوَمْن َأْعَرَض  فَا

ُه يَْوَم إلِْقيَاَمِة َأْْعَى   ُُشُ نَّ ََلُ َمِعيَشًة َضنًًك َوََنْ
ِ
 َعن ِذْكرِي فَا

Artinya: "Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu 

barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak 

akan celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka 

sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan 

menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta" (Q.S. Taha, 

(20): 123-124). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dakwah dalam 

Islam ialah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Swt semata, 

merealisasikan syariat-Nya dalam kehidupan sehingga memperoleh 

kebahagiaan di dunia dan akhirat.  
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2. Jihad Secara Etimologi dan Epistimologi 

 Kata jihad9 berasal dari akar kata jahada, yajhudu, jahd au juhd 

artinya sungguh-sungguh atau berusaha keras. kata jahd atau juhud artinya 

tenaga, usaha atau kekuatan, yakni dari akar kata jahada. Menurut Imam 

Raghib, kata mujahadah dan jihad artinya berjaung sekuat tenaga untuk 

menangkis serangan musuh menurutnya bahwa jihad terdiri dari tiga 

macam, yaitu: berjauang melawan musuh yang kelihatan, berjuang 

melawan setan, dan berjuang melawan nafsu. 

Ada juga yang berpendapat bahwa jihad berasal dari kata juhd yang 

artinya “kemampuan”. Ini dikarenakan karena jihad menuntut 

kemampuan, kekuatan baik tenaga, pikiran maupun harta.10  Yang menarik 

karena kata al-juhd  dalam al-Qur’an hanya disebut  satu kali yakni pada 

QS at-Taubah (9): 79. 

                               

                              

Artinya: “ Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang mencela 

orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan 

(mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) 

selain sekedar kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina 

mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka 

azab yang pedih.” 

Ayat di atas berbicara mengenai sikap dan penghinaan orang-orang 

munafiq terhadap orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan 

ikhlas sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Pada sisi lain, jihad 

pada umumnya mengandung resiko kesulitan dan kelelahan di dalam 

implementasinya.11 Dengan kata lain, jihad bisa berarti cobaan atau ujian 

untuk mengukur kualitas iman seseorang. Beberapa ayat berikut 

menjelaskan makna jihad secara etimologis. 

 

                                

             

Artinya: “Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, Padahal 

belum nyata bagi  Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum 

nyata orang-orang yang sabar.” QS. Ali Imran (3): 142. 

                                                 
9  Lihat M.Quraish, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Pelbagai Persoalan Umat, 

(Bandung: mizan 1998). h. 501-505 
10 M Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan 

Umat, (Bandung: Mizan, 2000). h. 501. 
11 Lihat  Sahabuddin (et al.), Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata. (Jakarta: Lentera 

Hati, 2007), h. 396.  
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Ayat di atas memberi gambaran bagaimana terciptanya relasi yang 

kuat antara jihad dengan kesabaran. Jihad dalam implementasinya 

memerlukan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Sebagaimana 

dipertegas lagi dalam QS. al-Baqarah (2): 214. 

                                     

                                   

             

Artinya: “Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, Padahal 

belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang 

terdahulu sebelum kamu? mereka ditimpa oleh malapetaka dan 

kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) 

sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: 

"Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, Sesungguhnya 

pertolongan Allah itu amat dekat. 

Kata jihad juga mengandung pengertian berjuang di jalan Allah 

seperti terurai pada 33 ayat dalam al-Qur’an. 13 kali dalam bentuk fiil 

madhi, lima kali dalam bentuk fiil mudhari’, tujuh kali dalam bentuk fiil 

amar, empat kali dalam bentuk isim masdar, dan empat kali dalam bentuk 

isim fail. Ayat-ayat tersebut memberikan indikasi bahwa jihad memiliki 

makna yang sangat luas, yakni perjuangan secara total yang meliputi 

seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya perang fisik atau 

mengangkat senjata terhadap para pembangkang atau musuh nyata.12 

Selanjutnya, jihad akan selalu menyertai amalan keagamaan 

seseorang untuk tidak terjebak dari rayuan nafsu yang selalu mengajak 

kepada kedurhakaan sebagaimana disebutkan dalam QS. at-Taubah (9): 

19. 

                                      

                                  

   
Artinya: “Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang 

yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam kamu samakan 

dengan orang-o rang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta 

bejihad di jalan Allah? mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak 

memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.” 

Ayat tersebut di atas memberi petunjuk bahwa jihad sama posisinya 

dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dengan kata 

lain orang yang beriman berarti dia adalah mujahid. Keduanya tidak boleh 

                                                 
12 Ibid.,  
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dipisahkan. Jihad adalah perwujudan identitas kepribadian muslim 

sebagaimana dipertegas dalam QS al-Ankabut (29): 6 

                                 

Artinya: “ Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu 

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

(tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” 

Ayat diatas menurut Jalaluddin al-Mahallu dan Jalaluddin al-Suyuti, 

membagi jihad pada dua wilayah yaitu pada saat peperangan dan jihad 

melawan diri sendiri. Menurutnya, pahala jihad tersebut akan kembali 

kepada mujahid bukan untuk Allah.13  Singkatnya, jihad adalah cara untuk 

mencapai tujuan. Jihad tidak mengenal putus asa, menyerah apalagi pasrah 

tanpa diawali dengan usaha yang keras untuk mencapai ridha Allah. Jihad 

menjadi titik tolak semua upaya karena jihad adalah puncak dari segala 

aktifitas.14 

Menurut Ibnu Manshur, jihad ialah memerangi musuh, 

mmencurahkan segala kemampuan dan tenaga berupa kata-kata, perbuatan 

atau segala sesuatu yang seseorang mampu. Hans Wehr menulis, jihad 

berarti perjuangan, pertempuran, perang suci melawan musuh-musuh 

sebagai kewajiban agama.  Sedangkan menurut ahli Ar-Raghib Al-

asfahani menyatakan bahwa jihad adalah mencurahkan  dalam menahan 

musuh. Jihad disini juga ada tiga macam yakni, berjuang melawan musuh 

yang nampak, berjuang menghadapi setan dan menghadapi hawa nafsu.15  

Menurut Imam Al-Mubarak bin Muhammad bin Muhammad Jazari 

dalam kitan An- Nihayah, jihad  berarti bertempur melawan kaum kafir, 

dan ini adalah perjuangan secara insentif (mubalanghah) dan berarti pula 

berjuang dengan segala tenaga dan kekuatan baik dengan lisan (qaul) 

ataupun dengan perbuatan (fi’il). Sedangkan menuru E.W. Lane bahwa 

jihad artinya mennggunakan atau mengeluarkan tenaga, daya usaha atau 

kekuatan untuk melawan obyek yang tercela, dan obyek yang tercela itu 

tiga macam; musuh yang kelihatan, setan dan nafsu.16  

Menurut Sayyid sabiq kata jihad berasal dari kata aljuhd yaitu upaya 

dan kesulitan. Dikatakan jaahada, yujaahidu, jihadan dan mujaahadatan. 

Artinya meluangkan segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta 

menanggung segala kesulitan di dalam memerangi musuh dan menahan 

agresinya yaitu alharb (perang) yakni pertempuran bersenjata antara dua 

negara atau lebih.17 Jihad bukanlah merupakan kewajiban yang berlaku 

bagi setiap pribadi muslim tetapi fardhu kifayah yang apabila dilaksanakan 

                                                 
13 Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuti, Tafsir al-Jalalain, CD Room Maktabah 

Syamilah   
 
14 M Quraish Shihab, op. cit.,h. 505.  
15  ibid. h. 40 
16  Ali yasir, Jihad Masa Kini. http://www.aaiil.org 
17  Sayyid sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: PT. AL Ma’arif, 1987). h. 52 



IAIS Sambas Vol III No. 1 Juni 2016 –  November 2016 

 

Jurnal Al-Muttaqin - 102 - 

 

oleh sebagian dan musuh dapat dihalau serta sukses, kewajiban itu gugur 

bagi lainnya.18 

Menurut Muhammad Chirzin, jihad mengandung dua pengertian 

yaitu dajukkaditulam arti sempit yaitu “ perang di jalan Allah” yang 

ditunjukkan oleh penyebutan kematian di medan perang beserta perolehan 

ghanimah. Sedangakan  dalam arti luas arti jihad adalah segala usaha yang 

memerlukan ridha Allah baik berbentuk ibadah khusus yang bersifat 

individual maupun ibadah umum yang bersifat kolektif.19 Seperti yang 

dikutip Quraish Shihab pendapat muhammad Husai Al Zahabiy dalam Al-

Tafsir wa Al-Mufassir bahwa ayat-ayat al-Quran memancarkan cahaya 

yang berbeda dari tiap sudut yang berbeda, tergantung pada sudut 

pandangnnya masing-masing dan sesuai dengan kemampuan manusia 

(mufassir). 20 

Shihab juga mengutip pendapat Abu Ishaq Al-Syathibi dalam buku 

Al-Muwafaqat menyatakan bahwa kepastiaan satu kosakata atau ayat, 

tidak munkin atau hampir tidak mungkin dicapai kalau pandangannya 

hanya tertuju kosakata atau ayat tersebut secara berdiri sendiri.21 Sehingga 

memang dibutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap ayat-ayat 

tentang jihad fi sabilillah.  

Pandangan beberapa kalangan baik muslim maupun non muslim 

tentang jihad, terutama kalangan Barat yang memahami dengan “perang 

suci”  (holi war) dalam menyebarluaskan Islam.22 Sehingga pandangan 

tersebut memberikan stigma kepada Islam sebagai agama yang 

mengajarkan dan membenarkan aksi kekerasan (violence action). 23 

Kalangan muslim sediri, terdapat sejumlah orang mengartikan jihad 

dengan makna yaitu perjuangan melawan musuh dengan senjata dengan 

tujuan alternatif “isy kariman aw mut syahidan” (“hidup mulia”atau” mati 

syahid”).24 Sehingga bagi mereka dimensi perjuangan lain tidak dihitung 

jihad.Di lain pihak sebagian umat Islam memahami atau mengartikan jihad  

Melawan hawa nafsu, dalam konteks sekarang lebih tepat dengan 

mengerahkan segenap kemapuan untu berjihad dalam pengembangan 

perekonomian, sosial dan politik. Bagi mereka jihad dalam arti 

mengangkat senjata adalah tugas para militer yang menjadi tanggungjawab 

pemerintah.25 Pemahaman konsep jihad yang dikemukakan oleh para ahli 

                                                 
18  Ibid. h. 58 
19  Muhammad Chirzin, Kontroversi Jihad di Indonesia: Modernitas Vs  Fundamentalis, 

 ( Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006).h. 34 
20  Quraish Shihab,” Membumikan” Al-Qur,an: Fungsi dan Peran wahyu dalam 

Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1995). h. 75 
21  Ibid. 
22  Muhammad Chirzin, Kontroversi Jihad di Indonesi, h. 3 
23  Muhammad Husain Fadlullah, Islam dan Logika. terj. Afif Muhammad dan Abdul 

dheim, (Bandung : Mizan, 1995). h. 158 
24 Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam: Fundamentalisme, Modernime hingga 

Postmodernisme, (Jakarta: Paramadina, 1996). h.127 
25  Muhammad Chirzin, Kontroversi Jihad di Indonesia, Hal. 3. Perjuangan dalam islam 

ialah menyeru dan mengusahakan kedamaian dan memberi jaminan keselamatan. Kecuali urat At-
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sedikit banyak mengalami perubahan sesuai dengan konteks dan 

lingkungannya.26  

Berdasarkan beberapa paparan pengertian di atas maka jihad adalah 

komitmen implementasi dan aktualisasi keimanan seorang mukmin. 

Implementasi mencakup didalamnya terkait penyerahan segenap aspek 

baik moril maupun materil, lahir dan bathin mengharapkan ridho di jalan 

Allah SWT. Perbedaan pemahaman jihad dikalangan umat Islam banyak 

dilatarbelakangi beberapa hal, terkait hal itu pemahaman tekstual dan 

kontekstual, sehingga banyak statement dan corak pemikiran yang 

kontradiksi jauh berseberangan. Sehingga seringkali berdampak terhadap 

tindakan dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jika konsep jihad 

dipahami secara sepotong-sepotong tanpa  komprehensif, maka banyak 

kita jumpai fenomena peristiwa yang megatasnamakan jihad untuk 

melegistimasi kebenaran agama sekarang. 

 

B. Bentuk-bentuk Dakwah dan  jihad 

1. Dakwah dan metode penyampaiannya  

Metode berasal dari bahasa Yunani yang dari segi bahasa memiliki 

dua kata yaitu, meta (melalui) dan hodos (jalan cara) maka bisa dikatakan 

bahwa metode merupakan jalan atau cara yang harus dilalui untuk 

mencapai tujuan.27 Tujuan diadakannya metode dakwah adalah untuk 

memberikan kemudahan dan keserasian baik bagi pembawa dakwah itu 

sendiri maupun penerimanya.28 

Metode dakwah adalah cara bagaimana menyampaikan dakwah 

sehingga sasaran dakwah atau al-mad’u mudah dicerna, dipahami, 

diyakini terhadap materi yang disampaikan.29 Dalam hal ini sumber 

pendekatan metode dakwah yang digunakan senantiasa memakai pijakan 

yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah.  

Secara jelas metode dakwah terdapat dalam Q.S. An-Nahl ayat 

12530, “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengatahui tentang siapa yang 

                                                                                                                                      
Taubah semua surah bermula dengan Basmallah yang menjulang dua Asma (nama atau sifat) 

Allah yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim (bermakna Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihi). Al-

Qur’an menampung pesan betapa Allah SWT. amat mengasihi selururh makhluknya. Tetapi 

manusia adalah ciptaan khas Allah SWT. karena ia saja yang sanggup menerima wahyu-Nya 

(kitab sucinya) dan menjadi khalifah (pendabdir dan pengamanah di muka bumi). Antara maksud 

Islam ialah penyerahan dengan seluruh jiwa raga kepada Allah SWT. Salah satu sifat Allah SWT. 

ialah As-Salam yang bermakna damai dan selamat untuk seluruh kemanusiaan. Allah memerintah 

Muslim mengerjakan amar ma’ruf nahi munkar (mengamalkan serta menyuruh kepada kebaikan 

dan menjauhi serta mencegah kekejian). Untuk melaksanakan tugas ini dengan sungguh-sungguh, 

maka Islam menampilkan konsep ‘jihad’. 
26  Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam: h. 132 
27  Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (jakarta: Gaya media Pratama, 2005). h. 143 
28  M. Ariffin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991). h. 61 
29  Alwisral Imam Zaidallah, Startegi Dakawah dalam membentuk Da’i dan Khotib 

Profesional, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005). h. 71 
30  Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2003). h. 224  
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tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang 

yang mendapat petunjuk”. 

Ayat di atas dipahami sebagai sebagai dasar-dasar untuk berdakwah 

yang harus disesuaikan dengan tingkat keilmuan mereka dan Allah SWT 

berfirman kepada Tuhanmu yang mengutusmu, untuk mengajaknya 

mentaati Allah SWT. Kepada jalan Tuhanmu adalah syari’at yang 

ditetapkan-Nya makhluknya, yaitu Islam.31Ayat tersebut juga dipahami 

sebagai dasar-dasar untuk berdakwah yang harus disesuaikan dengan 

tingkat keilmuan mereka dan Allah SWT berfirman kepada Tuhanmu yang 

mengutusmu, untuk mengajaknya mentaati Allah SWT. Kepada jalan 

Tuahanmu adalah kepada syari’at yang ditetapkan-Nya bagi makhluk-Nya, 

yaitu Islam.32 

Secara garis besar ada tiga pokok metode dakwah, diantaranya: 

a) Bi al-hikmah 

Secara istilah hikmah adalah memperhatikan situasi dan kondisi 

sasaran dakwah, materi yang disampaikan tidak memberatkan (mad’u), 

tidak membebani sesuatu yang memberatkan jiwa seseorang 

menerimanya. Banyak cara untuk berdakwah dengan hikmah dan tidak 

perlu ambisi atau gegabah, ini akan jauh da’i makna hikmah tersebut.33   

Hikmah yaitu dakwah yang dilakukan dengan penuh bijaksana, 

kesabaran, ilmiah, ilmu, serta sesuai dengan risalah kenabian (al-

nubuwah) yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an. Al-hikmah juga 

diartikan sebagai kemampuan seorang da’i dalam memilih serta 

menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi yang obyektif (mad’u). 

Bahkan hikmah merupakan kemampuan da’i dalam menerngkan 

faham-faham, doktrin-doktrin Islam serta realitas yang ada dengan 

argumentasi yang logis dan bahasa yang mudah dipahami atau 

komunikatif. Sehngga bisa dikatakan bahwa ikmah adalah sebagai 

sebuah sistem yang menyatukan antara kemampuan teoritis dan praktis 

dalam berdakwah.34 

 

b) Al-Mau’idzatil Hasanah (nasehat yang baik) 

Secara istilah mau’idzah dan hasanah diartikan sebagai pelajaran 

atau ungkapan yang mengandung arti bimbingan, pendidikan, 

pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan dan pesan-pesan 

posititf. Hal tersebut bisa dijadikan pedoman kehidupan yang akhirnya 

mendapatkan kebahagian dunia akhirat. 35 Juga merupakan nasehat 

yang baik dan perkataan yang lembut yakni berupa petunjuk-petunjuk 

kepada kebaikan. Agar penerimaan dakwah bisa diikuti dan 

menjalankannya. Dengan demikian metode dakwwah ini bisa 

                                                 
31 Abu Ja’far bin Aththabari, Tafsir Ath-Thabari, terj. Beni Sarbeni, (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2008). h. 705 
32   Ibid 
33  Ghazali Darus Salam, Dakwah yang Bijak, (Jakarta: Lentera, 1997). h. 26 
34   Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjismas, 1983). h. 321 
35   H.Munzier Suparta, Metode Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2003). h. 18 
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dilakukan dengan pendekatan-pendekatan  seperti melaului pergaulan, 

acara-acara Islami, pengkajian agama, dengan metafora (imsal) seperti 

metode nasehat pendidikan Nabi Muhammad SAW dalam 

mengajarkan keimanan. 36 

c) Al-Mujadalah Bi-al-Lati Hiya Ahsan (berdebat dengan cara yang lebih 

baik) 

Mujadalah memiliki beberapa pengertian yaitu mujadalah (al-

Hiwar) adalah upaya tukar pendapat, berdialog, atau berdiskusi yang 

dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang secara sinergis bertujuan 

untuk mencari kebenarn tentang Islam. Debat tanpa adanya suasana 

yang menimbulkan atau membuat konflik, tidak memcah kedua belah 

pihak, tidak mematahkan ucapan atau lawan bicara dan tidak 

memalukan antara kedua belah pihak atau lebih karena tujuaya untuk 

meluruskan akidah yang benar. Mujadalah merupakan suatu cara atau 

teknik berdakwa yang paling baik.  

Surat  An-Nahl ayat 125 tersebut sebagaimana menurut Syekh 

Muhammad Abduh yang dinukilkan oleh Muhammad Nasir, menjelaskan 

ada tiga golongan manusia yang akan dihadapi oleh para da’i yaitu: 

1. Golongan cendikiawan yang cinta kebenaran dan dapat berfikir kritits, 

cepat menagkap segala arti persoalan. mereka itu dipanggil dengan 

“hikmah” yakni dengan alasan bahwa golongan ini mempunyai daya 

pikir akal yang kuat 

2. Golongan awam yakni orang kebanyakan belum bisa berfikir secara 

kritis dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian-pengertian 

yang tinggi. Mereka itu dipanggil dengan “mau’izatulhasanah”  

3. Golongan yang tingkat kecerdasannya antara cendikiawan dan awam. 

Golongan ini adalah golongan menengah, kejadian tidak boleh terlalu 

mendalam, mempunyai batas-batas tertentu, mereka harus dihhadapi 

dengan “mujadalah billati hiya ahsan”37 

Sebelum terjun kelapangan sebaiknya seorang da’i harus cermat  

mempersiapkan dan memperhatikan kondisi yang sebenarnya sasaran 

mad’u yang dihadapinya, dengan pertimbngan tingkat kompetensi mad’u 

yang heterogen, pemilahan tersebut memudahkan cara dan teknik 

penyampaian sehingga tujuan akan tercapai sesuai harapan dakwah. 

Dengan demikian perlu kiranya pendekatan-pendekatan yang perlu 

dilakukan dalam berdakwah, diantaranya ada tiga macam yaitu:38 

1. Apprroach filosofi (pendekatan ilmiah dan aqliyah) yang dihadapkan 

kepada golongan pemikir atau kaum intelektual. Golongan ini 

memiliki daya pikir yang kritis, maka dakwah harus bersifat logika, 

menggunakan analisa yang luas dan obyektif serta argumen yang logis 

dan komperatif. Pendekatan ini  bertujuan untuk menghidupkan 

                                                 
36   Moh. Slamet Untung, Muhammad Sang Pendidik, (Semarang: PT. Pustaka Rizki 

Putra, 2002). h. 115 
37  Ibid. h. 72-73 
38  Ibid. h. 73-74 
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pikirannya sebab mereka menerima sesuatu itu lebih mendahulukan 

rasio dari pada rasa 

2. Approach Intruksional (pendekatan mau’izah atau pengajaran), 

pendekatan ini adalah   untuk kalangan orang awamaya, sebab pada 

umumnya daya nalar dan daya pikir mereka sangat lemah dan 

sederhana, mereka lebih mengutamakan unsur rasa dari pada rasiao. 

Dakwwah terhadap mereka lebih dititikberatkan kepada bentuk 

pengajaran, nasehat yang baik serta mudah dipahami 

3. Approacch diskusi (pendekatan mujadalah atau bertukar pikiran), 

secara informatif dialogis, karena pada umumnya terdapat pada 

golongan ketiga. Mereka sudah maju dari golongan kedua  yaitu 

golongan orang awam. namun perlu diingat bahwa pelaksanaan 

informatif dialogis ini masih dalam batas-batas tertentu. 

Melihat ketiga pendekatan tersebut guna mempertimbangkan kepada 

da’i selain kompetensi da’i yang profesional juga mempertimbangkan 

proposional umat yang menjadi sasaran dakwah, karena merunut konteks 

saat ini intelegensi masyarakat sangat bervariatif sesuai dengan 

latarbelakang keilmuan dan strata dimasyarakat yang maju sesuai dengan 

peradaban yang mereka miliki.   

2. Klasifikasi dan Jenis-Jenis Jihad  

Menurut al-Ragib al-Asfahani, sebagaimana dikutip oleh M Quraish 

Shihab, jihad itu memiliki tiga jenis. 1. Jihad menghadapi musuh yang 

nyata, 2. Jihad menghadapi setan dan 3. Jihad menghadapi nafsu yang 

terdapat dalam diri masing-masing.39 

a) Jihad Menghadapi Musuh 

Jika ditelusuri al-Qur’an lebih jauh, maka paling tidak ada tiga 

ayat yang penting dan bisa dijadikan referensi dalam hubungannya 

dengan jihad menghadapi musuh nyata sebagaimana berikut: 

                        

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

berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan Jihad yang 

besar. QS al-Furqan (25): 52.” 

 

                                 

        

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

orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat 

mereka adalah Jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat 

kembali. QS al-Tahrim (66): 9.” 

                                                 
  39Ibid., h. 506.  
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Artinya: “ Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan 

orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. 

tempat mereka ialah Jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang 

seburuk-buruknya. QS al-Taubah (9): 73.” 

Tiga ayat diatas memberi gambaran adanya perintah berjihad 

kepada orang kafir serta orang munafiq. Pada ayat pertama dikatakan 

bahwa berjihad kepada orang kafir harus dengan jihad yang besar. 

Sementara pada ayat kedua dan ketiga yang memiliki teks yang sama,  

perintah berjihad kepada orang kafir dan orang munafiq harus disertai 

dengan sikap keras kepada keduanya. Ini penting untuk dicermati 

bagaimana eksistensi orang kafir pada saat itu patut menjadi perhatian 

besar bagi umat Islam pada waktu itu. Keduanya menjadi ancaman 

serius bagi kelangsungan umat Islam pada waktu itu. 

Menurut Ibnu Mas’ud, bahwa perintah berjihad kepada orang 

kafir dan orang munafiq harus dilakukan dengan “tangan”, kalau tidak 

mampu, hendaklah dengan lidahnya, kalau tidak mampu, hendaklah 

dengan hatinya. Dia melihatnya status orang kafir dan orang munafiq 

itu sama dengan kemungkaran. Sementara Ibnu Abbas membedakan 

orang kafir dan munafiq. Menurutnya, kalau orang kafir, hendaknya di 

lawan dengan pedang, sedangkan orang munafiq, hendaknya dilawan 

dengan cara diplomatis atau lidah.40 Dua sahabat nabi ini kelihatannya 

cukup keras dalam memaknai ayat ini. Hal ini tentu saja tidak bisa 

dipisahkan dari kondisi umat Islam pada waktu itu dimana posisi orang 

kafir dan orang munafiq sering sekali mengganggu stabilitas umat 

Islam yang masih mencari bentuk. Dengan kata lain, dua kelompok ini 

menjadi ancaman serius bagi kelangsungan umat Islam pada waktu itu.  

Kendati ayat-ayat tersebut di atas sangat jelas memerintahkan 

untuk memerangi orang kafir serta orang munafiq,  nabi dalam 

menjalankan risalahnya terutama pada periode Mekkah cenderung 

bersikap defensive, padahal ayat-ayat tersebut termasuk ayat-ayat 

makkiyah, bahkan nabi serta sahabat-sahabatnya sangat sering menjadi 

sasaran kekerasan kafir quraisy. Nabi hanya mengatakan kepada 

sahabatnya.  “Isbiruu fa inni lam u’mar bil qitaali” (bersabarlah kalian 

karena aku belum dapat perintah perang. Artinya perintah berjihad 

dalam ayat-ayat diatas bukanlah perintah berperang. Perintah berjihad 

kepada orang-orang kafir adalah perintah berjihad dengan 

                                                 
40Lihat Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Adhim (Mesir: Darul Kutub al-Misriyah, t.th). h.  

237.  
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menggunakan media al-Qur’an, yakni menyampaikan ajaran al-Qur’an 

dengan rasional atau memakai alternative pendekatan supaya mereka 

tertarik kepada Islam. Fakta sejarah menjadi jawabannya bagaimana 

banyaknya orang kafir masuk Islam dengan pendekatan simpatik atau 

lunak.41 

Jadi berjihad terhadap musuh yang nyata adalah berjihad kepada 

orang kafir serta orang munafiq (hipocrit). Kedua kelompok ini 

menjadi ancaman tersendiri bagi umat Islam. Keduanya sangat nyata 

dalam kehidupan umat Islam. Hanya saja, jihad yang dimaksud di sini 

adalah jihad yang sifatnya anggun atau simpatik bukan memunculkan 

wajah kekerasan.   

b) Jihad Menghadapi setan dan hawa nafsu 

Jika jenis jihad yang pertama mengarah kepada musuh yang 

nyata yaitu orang kafir serta orang munafiq, maka jenis jihad yang 

kedua cenderung kepada sesuatu yang tidak nyata tetapi nyata adanya 

yaitu setan. Menurut M. Quraish Shihab, bahwa sumber dari segala 

kejahatan adalah setan yang sering memanfaatkan kelemahan nafsu 

manusia. Ketika manusia tergoda oleh setan, ia menjadi kafir, munafik, 

dan menderita penyakit-penyakit hati, atau bahkan pada akhirnya 

manusia itu sendiri menjadi setan. Sementara setan sering didefinisikan 

sebagai "manusia atau jin yang durhaka kepada Allah serta selalu 

merayu pihak lain untuk melakukan kejahatan." Menghadapi mereka 

tentunya tidak selalu harus melalui peperangan atau kekuatan fisik. 

Tapi pada saat yang sama perlu diingat bahwa hal ini sama sekali 

bukan berarti bahwa jihad fisik tidak diperlukan lagi sebagaimana 

pandangan kelompok Qadiyaniah dari aliran Ahmadiah.42 

Jadi disamping dua obyek jihad yaitu orang kafir dan orang 

munafiq, setan juga menjadi obyek  peringatan al-Qur’an. Bahkan 

obyek ini lebih berbahaya dari jenis yang pertama. Al-Quran sudah 

memberi peringatan atas bahaya tersebut. 

                                 

             

Artinya: “ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 

apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang 

nyata bagimu. QS al-Baqarah (2): 168.” 

Terminologi setan itu sendiri mengundang perbedaan terhadap 

asal-usul katanya. Ada yang mengatakan bahwa setan itu berasal dari 

bahasa Ibrani yang berarti lawan atau musuh. Ada pula yang 

mengatakan bahwa setan atau syaithan merupakan bahasa Arab tua 

                                                 
41 Lihat Sahabuddin et al, op. cit ., h. 397.  
42 Lihat M Quraish Shihab, op. cit., h.  332 
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yaitu syathata atau syaatha yang berarti sesat, berkobar,43 atau 

syathana yang menunjuk kepada makna jauh.44 Makna-makna 

etimologis tersebut sangat relevan dengan hakikat setan yang sesat dan 

selamnya jauh dari kebenaran serta mengajak manusia untuk selalu 

sesat dan menjauh dari perintah-perintah Tuhan. Pengertian setan itu 

sendiri, bisa diperluas maknanya bahwa setan itu bisa berasal dari 

golongan jin dan manusia. Kalau jinnya bersifat sama dengan setan 

maka ia digolongkan setan, begitu pula manusia yang memiliki sifat 

serupa dengan setan maka ia juga digolongkan setan.45 Singkatnya 

semua yang bisa membawa kepada keburukan baik itu bukan dari 

bangsa jin dan manusia, maka ia bisa digolongkan dengan setan. Pada 

titik ini, kuman-kuman atau virus yang bisa merusak kesehatan 

manusia bisa juga dikategorikan setan.   

Sufi besar al-Muhasibi, menjelaskan bahwa setan amat pandai 

menyesuaikan bisikannya dengan kondisi manusia yang dirayunya. 

Orang yang taraf keimanannya tinggi maka akan dihadapi juga oleh 

setan-setan senior, kalau orang yang memiliki tingkat keimanannya 

sederhana maka setan  yang akan menghadapinya adalah setan junior. 

Singkatnya, bujuk rayuan setan tidak akan pernah berhenti selama 

manusia itu hidup. Dia akan merayu dari depan, belakang, kiri dan 

kanan sebagaimana diutarakan dalam hadis. 

Dari sini kemudian, peran jihad dalam membentengi diri dari 

bujuk rayuan setan sangat diperlukan. Jihad dalam upaya mengontrol 

diri sendiri sehingga tidak menjadi setan adalah jihad yang sebenarnya. 

Sebagaimana dalam hadis: “ Kita kembali dari jihad yang kecil menuju 

kepada jihad yang besar yaitu jihad melawan (diri) atau hawa nafsu.” 
46 

Meskipun al-Qur’an tidak pernah menyandingkan antara kata 

jihad dengan setan atau hawa nafsu, sebagaimana orang kafir dan 

orang munafiq, para ulama sepakat bahwa jihad yang besar adalah 

jihad melawan setan dan hawa nafsu. Salah satu alasannya, menurut 

penulis, kalau orang kafir dan orang munafiq masih memiliki 

kemungkinan untuk kembali kepada jalan yang benar, sehingga 

jihadnya bersifat temporal, sementara jihad melawan setan dan hawa 

nafsu, jihadnya abadi, selama hayat masih dikandung badan, keduanya 

akan terus menggerogoti manusia sehingga manusia menjadi golongan 

mereka dan pada akhirnya menjadi durhaka kepada Tuhan. 

Singkatnya, jihad ini diperlukan sejak manusia menjadi baligh 

(memenuhi syarat-syarat kewajiban) sampai akhir hayat. 

 

 

                                                 
43 Lihat Quraish Shihab, Yang Tersembunyi: Jin, Iblis dan Malaikat dalam al-Qur’an 

(Jakarta: Lentera Hati, 2007). h.127-128  
 44 Ibnu Faris, op. cit., h. 525.  
45 Quraish Shihab, Yang Tersembunyi…., loc. cit  
46 Terjemahan bebas penulis dari CD Room Maktabah Syamilah, Versi Kedua.  
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C. Hubungan Dakwah dan Jihad 

Dakwah dan konsep jihad merupakan anjuran kepada seluruh umat 

Islam dalam melaksanakan perintah Allah sebagaimana risalah yang diemban 

Nabi Muhammad SAW untuk amar ma’ruf nahi munkar dalam rangka 

merealisasikan ketakwaan kepada Allah SWT.  

Perlu diketahui bahwa tujuan dakwah merupakan salah satu inti dari 

kegiatan dakwah untuk mencapai keberhasilan dakwah. Tujuan dakwah 

merupakan faktor yang sangat penting sehingga dengan tujuan tersebut dapat 

dirumuskan suatu teori atau landasan tindakan daam berdakwah. Hal ini dapat 

dilihat dalam Al-Qur’an, Q.S. Al-Fushilat: 33, “Siapakah yang lebih baik 

perkataanya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal 

yang saleh, dan berkata: Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang 

menyerah diri?”47 

Tujuan dakwah secara khusus dapat diklasifikasikan sebagai berikut:48 

1. Mengajak atau menyeru manusia yang sudah memeluk Islam untuk 

memperkuat ketakwannya. 

2. Untuk membina mental umat Islam yang masih lemah iman dan 

pendiriannya. 

3. Mengajak manusia yang belum beriman agar beriman kepada Allah SWT 

4. Kemudian untuk mendddik dan mengajarkan kepada manusia agar tidak 

menyimpang dari fitrahnya. 

Dari penjelasan tersebut bahwa tujuan dakwah adalah usaha-usaha 

mempertemukan kembali fitrah manusia dengan agama atau menyadarkan 

manusia supaya mengakui kebenaran Islam dan mau mengamalkan Islam agar 

menjadi orang yang lebih baik. Pada hakikatnya adanya perubahan yang 

positif dari seseorang yang buruk ke arah yang lebih baik. 

Jihad adalah salah satu kewajiban yang disyariatkan oleh Allah SWT 

kepada umat Islam di dalam kehidupan dunia ini sejajar dengan kewajiban lain 

seperti, sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Apabila ditinjau di dalam 

Al-Qur’an terdapat lebih 70 ayat yang membicarakan tentang jihad di jalan 

Allah. Hal ini merupakan petanda yang mengisyaratkan kepada kepentingan 

jihad dan keutamaannya. 

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Hajj ayat 78: “Dan berjihadlah 

kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dialah (Allah), yang telah 

memilih kamu (untuk mengerjakan suruhan agamanya) dan dia tidak 

menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan keksusahan dalam 

perkara agama... ” 49. Pada ayat Al-Qur’an yang lainnya terdapat kandungan 

jihad diantaranya, Q.S. Al-baqarah [2]: 190, 216, Q.S. Al-Maidah [5]: 54, Q.S. 

Al-Anfal [8]: 6, 8, 39, 57, Q.S. At-Taubah [9]: 14, 29, 36, 73, 123.50  

                                                 
47  Lihat Al-Qur’an Surah Al-Fushilat: 33 
48   Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi  Dakwah Islam...,.h.50 
49  Deapartemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Syaamil Cipta 

Media, 1987). h. 204 
50  Ahmad Muhammad Yususf, Ensiklopedi Tematis dan Hadits, (Jakarta: Widya cahaya, 

2009). h. 513-517 
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Maka jika dilihat dari tinjauan perintah jihad terhadap umat islam agar 

mereka mampu menampakkan dan memotivasi diri sebagai umat yang terbaik 

dan umat yang menjadi contoh dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan jihad 

umat Islam dapat merealisasikan cita-cita harapan Islam yang sebenarnya. 

Dari paparan tersebut maka dapat ditarik simpulan hubungan dakwah 

dan jihad adalah merupakan perintah dan anjuran dalam arti wajib bagi umat 

Islam untuk melaksakan anjuran tersebut. Hubungan dakwah dan jihad 

merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Jihad dan perjuangan 

adalah syarat utama bagi perjalanan dakwah ini, karena tujuannya ialah 

memproklamirkan kebebasan umum umat manusia sehingga ia mampu 

menghadapi realitas dari berbagai aspek.  

 Perintah tersebut secara gamblang banyak dijumpai dalam Al-Qur’an 

dan Hadits yang merupakan referensi pedoman umat Islam sendiri. 

Pemahaman baik tekstual dan Kontekstual ayat Al-Quran secara komprehensif  

dimaknai secara utuh untuk kemashalatan umat Islam secara komprehensif. 

 

D. Simpulan 

Berdasar permasalahan yang telah ditetapkan dan kaitannya dengan 

uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. dakwah dalam Islam ialah mengajak manusia untuk beribadah kepada 

Allah Swt semata, merealisasikan syariat-Nya dalam kehidupan sehingga 

memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. sedangkan konsepsi  jihad 

adalah komitmen implementasi dan aktualisasi keimanan seorang mukmin. 

Implementasi mencakup didalamnya terkait penyerahan segenap aspek 

baik moril maupun materil, lahir dan bathin mengharapkan ridho di jalan 

Allah SWT.  

2. Metode dakwah adalah cara bagaimana menyampaikan dakwah sehingga 

sasaran dakwah atau al-mad’u mudah dicerna, dipahami, diyakini terhadap 

materi yang disampaikan. Dalam hal ini sumber pendekatan metode 

dakwah yang digunakan senantiasa memakai pijakan yang bersumber dari 

Al-Qur’an dan Sunnah. selanjutnya jihad itu memiliki tiga jenis. 1. Jihad 

menghadapi musuh yang nyata, 2. Jihad menghadapi setan dan 3. Jihad 

menghadapi nafsu yang terdapat dalam diri masing-masing 

3. Dari paparan tersebut maka dapat ditarik simpulan hubungan dakwah dan 

jihad adalah merupakan perintah dan anjuran dalam arti wajib bagi umat 

Islam untuk melaksakan anjuran tersebut. Hubungan dakwah dan jihad 

merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Jihad dan 

perjuangan adalah syarat utama bagi perjalanan dakwah ini, karena 

tujuannya ialah memproklamirkan kebebasan umum umat manusia 

sehingga ia mampu menghadapi realitas dari berbagai aspek.  
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