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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Puji syukur al-hamdulillah kehadlirat Allah Swt., yang menciptakan,
mengatur dan menguasai seluruh makhluk di dunia dan akhirat. Semoga
kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ridha-Nya. Shalawat
dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw.,
beserta keluarganya yang telah membimbing manusia untuk meniti jalan
lurus menuju kejayaan dan kemuliaan.
Fungsi pendidikan agama Islam untuk membentuk manusia Indonesia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak
mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan
antar umat beragama, dan ditujukan untuk berkembangnya kemampuan
peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilainilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni.
Untuk merespons beragam kebutuhan masyarakat modern, seluruh
elemen dan komponen bangsa harus menyiapkan generasi masa depan yang
tangguh melalui beragam ikhtiyar komprehensif. Hal ini dilakukan agar
seluruh potensi generasi dapat tumbuh kembang menjadi hamba Allah yang
dengan karakteristik beragama secara baik, memiliki cita rasa religiusitas,
mampu memancarkan kedamaian dalam totalitas kehidupannya. Aktivitas
beragama bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan
dapat dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas yang tidak tampak yang
terjadi dalam diri seseorang dalam beragam dimensinya.
Sebagai ajaran yang sempurna dan fungsional, agama Islam harus
diajarkan dan diamalkan dalam kehidupan nyata, sehingga akan menjamin
terciptanya kehidupan yang damai dan tenteram. Oleh karenanya, untuk
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mengoptimalkan layanan pendidikan Islam di Madrasah, ajaran Islam yang
begitu sempurna dan luas perlu dikemas menjadi beberapa mata pelajaran
yang secara linear akan dipelajari menurut jenjangnya.
Pengemasan ajaran Islam dalam bentuk mata pelajaran di lingkungan
Madrasah dikelompokkan sebagai berikut; diajarkan mulai jenjang
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah
Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu-ilmu Sosial,
Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya, serta Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
meliputi; a) Al-Qur’an-Hadis b) Akidah Akhlak c) Fikih d) Sejarah
Kebudayaan Islam. Pada jenjang Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu-ilmu
Keagamaan dikembangkan kajian khusus mata pelajaran yaitu: a) TafsirIlmu Tafsir b) Hadis-Ilmu Hadis c) Fikih-Ushul Fikih d) Ilmu Kalam dan
e) Akhlak. Untuk mendukung pendalaman kajian ilmu-ilmu keagamaan
pada peminatan keagamaan, peserta didik dibekali dengan pelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab.
Sebagai panduan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di Madrasah,
Kementerian Agama RI telah menyiapkan model Silabus Pembelajaran PAI
di Madrasah dan menerbitkan BukuPegangan Siswa dan Buku Pedoman
Guru. Kehadiran buku bagi siswa ataupun guru menjadi kebutuhan pokok
dalam menerapkan Kurikulum 2013 di Madrasah.
Sebagaimana kaidah Ushul Fikih, mālā yatimmu al-wājibu illā bihī
fahuwa wājibun, (suatu kewajiban tidak menjadi sempurna tanpa adanya
hal lain yang menjadi pendukungnya, maka hal lain tersebut menjadi wajib).
Atau menurut kaidah Ushul Fikih lainnya, yaitu al-amru bi asy-syai’i amrun
bi wasāilihī (perintah untuk melakukan sesuatu berarti juga perintah untuk
menyediakan sarananya).
Perintah menuntut ilmu berarti juga mengandung perintah untuk
menyedikan sarana pendukungnya, salah satu diantaranya Buku Ajar.
Karena itu, Buku Pedoman Guru dan Buku Pegangan Siswa ini disusun
dengan Pendekatan Saintifik, yang terangkum dalam proses mengamati,
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menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan.
Keberadaan Buku Ajar dalam penerapan Kurikulum 2013 di Madrasah
menjadi sangat penting dan menentukan, karena dengan Buku Ajar, siswa
ataupun guru dapat menggali nilai-nilai secara mandiri, mencari dan
menemukan inspirasi, aspirasi, motivasi, atau bahkan dengan buku akan
dapat menumbuhkan semangat berinovasi dan berkreasi yang bermanfaat
bagi masa depan.
Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan cetakan pertama,
tentu masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu sangat
terbuka untuk terus-menerus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
Kami berharap kepada berbagai pihak untuk memberikan saran, masukan
dan kritik konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa-masa
yang akan datang.
Atas perhatian, kepedulian, kontribusi, bantuan dan budi baik dari semua
pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penerbitan buku-buku ini, kami
mengucapkan terima kasih. Jazākumullah Khairan Kasīran.
Jakarta, 02 April 2014
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Nur Syam
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Petunjuk Penggunaan Buku
Untuk mengoptimalkan penggunaan buku ini, perhatikan pentahapan berikut.
1. Pertama, bacalah bagian pendahuluan untuk memahami konsep utuh
Pancaran Sinar Sejarah Kebudayaan Islam, serta memahami kompetensi Inti
dan Kompetensi Dasar dalam kerangka Kurikulum 2013.
2. Setiap bab berisi: Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Indikator, Tujuan
Pembelajaran, Materi Pokok, Proses Pembelajaran, Penilaian.
3. Pada subbab tertentu, penomoran Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
tidak berurutan. Hal itu menyesuaikan dengan tahap pencapaian Kompetensi
Dasar.
4. Guru perlu mendorong peserta didik untuk memperhatikan kolom-kolom
yang terdapat dalam Buku Teks Pelajaran sehingga menjadi fokus perhatian
peserta didik. Kolom-kolom tersebut adalah sebagai berikut.
5. Dalam pelaksanaannya, peserta didik sangat mungkin melakukan
pengembangan yang disesuaikan dengan potensi, sumber belajar, dan
lingkungan.
1

Pengamatanku

Untuk menyadarkan diri peserta didik.

2

Pertanyaanku

hŶƚƵŬŵĞůĂƟŚŬĞŵĂŵƉƵĂŶďĞƌƚĂŶǇĂ͘

3

Wawasanku

Untuk menguatkan peserta didik agar
ĚĂƉĂƚŵĞǁƵũƵĚŬĂŶƉĞŶŐĞƚĂŚƵĂŶĚĂůĂŵ
perilaku.

4

ŬƟǀŝƚĂƐŬƵ

hŶƚƵŬŵĞŶŐŐĂůŝŬĞŵĂŵƉƵĂŶďĞƌŬŽŵƵŶŝkasi.

5

Ceritaku

hŶƚƵŬŵĞŶŐŐĂůŝŬĞŵĂŵƉƵĂŶďĞƌĐĞƌŝƚĂ͘

6

Analisaku

Untuk menggali kemampuan menganalisa
ĚĂŶŵĞŶŐŚƵďƵŶŐŬĂŶĚĞŶŐĂŶŬĞŚŝĚƵƉĂŶnya.

7

ZĞŇĞŬƐŝWĞŵĂŚĂŵĂŶŬƵ

hŶƚƵŬŵĞŶŐĞƚĂŚƵŝƉĞŵĂŚĂŵĂŶŵĂƚĞƌŝ͘

8

ZĞŇĞŬƐŝƉƌŝůĂŬƵ

hŶƚƵŬŵĞŶŐĞƚĂŚƵŝƉĞƌƵďĂŚĂŶƉĞƌŝůĂŬƵ͘

9

ZĞŶĐĂŶĂŬƐŝŬƵ

hŶƚƵŬŵĞŵƉĞƌŬĂǇĂŝŶĨŽƌŵĂƐŝ͘

10

hũŝ<ŽŵƉĞƚĞŶƐŝ

Untuk mengukur penguasaan materi yang
ĚŝďĂŚĂƐ͘
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Kompetensi Inti (KI),
Rumusan Kompetensi Dasar (KD)
Sejarah Kebudayaan Islam
MTS Kelas VII
A. Semester Ganjil
KOMPETENSI INTI

KOMPETENSI DASAR

1. Menghargai dan menghayati 1.1. Meyakini misi dakwah Nabi
Muhammad SAW. sebagai rahmat
ajaran agama yang
bagi alam semesta, pembawa
dianutnya.
kedamaian, kesejahteraan, dan
kemajuan masyarakat.

2. Menghargai dan menghayati 2.1. Merespon keteladanan perjuangan Nabi dan para sahabat dalam
perilaku jujur, disiplin,
menghadapi masyarakat Mekkah.
tanggung jawab, peduli
2.2. Merespon keteladanan perjua(toleransi, gotong royong),
ngan Nabi dan para sahabat dalam
santun, percaya diri
menghadapi masyarakat Madinah.
dalam berinteraksi secara
2.3. Menghargai nilai-nilai dari misi
efektif dengan lingkungan
Nabi Muhammad SAW. dalam
sosial dan alam dalam
membangun masyarakat melalui
jangkauan pergaulan dan
kegiatan ekonomi dan perdagangan
keberadaannya.
untuk masa kini dan yang akan
datang.
2.4. Menghargai nilai-nilai dari
misi Nabi Muhammad SAW.
sebagai rahmat bagi alam
semesta, pembawa kedamaian,
kesejahteraan, dan kemajuan
masyarakat.

2
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3. Memahami pengetahuan
3.1 Memahami sejarah Nabi
(faktual, konseptual dan
Muhammad SAW. dalam
prosedural) berdasarkan rasa
membangun masyarakat melalui
ingin tahunya tentang ilmu
kegiatan ekonomi dan perdagangan.
pengetahuan, teknologi, seni 3.2 Memahami misi Nabi Muhammad
budaya terkait fenomena dan
SAW. sebagai rahmat bagi alam
kejadian tampak mata
semesta, pembawa kedamaian,
kesejahteraan, dan kemajuan
masyarakat.
3.3 Memahami pola dakwah Nabi
Muhammad SAW. di Mekkah dan
Madinah.
3.4 Menganalisis pola dakwah Nabi
Muhammad SAW. di Mekkah dan
Madinah.

4. Mencoba, mengolah
dan menyaji menyaji
dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai,
PHUDQJNDLPHPRGL¿NDVL
dan membuat) dan ranah
abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar,
dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di
sekolah dan sumber lain
yang semua dalam sudut
pandang/teori.

4.1. Melafalkan QS. Al-‘Alaq [96]: 1-5
yang merupakan wahyu pertama
diterima Nabi Muhammad SAW.
4.2. Melafalkan QS. Al-Mudatsir [84]:
1-7 yang merupakan wahyu kedua
diterima Nabi Muhammad SAW.
4.3. Melafalkan QS. Asy-Syu’ara [26]:
154 dan QS. al-Hijr [15] : 94
sebagai dasar untuk berdakwah
secara sembunyi-sembunyi dan
terang-terangan.
4.4. Mensimulasikan dakwah Nabi
Muhammad Saw. waktu di Mekkah
4.5. Mensimulasikan dakwah Nabi
Muhammad SAW. waktu di
Madinah
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B. Semester Genap
KOMPETENSI INTI

KOMPETENSI DASAR

1. Menghargai dan menghayati 1.1. Menghargai perilaku
ajaran agama yang dianutnya
.KXODIDXUUDV\LGLQ cerminan dari
akhlak Rasulullah SAW.
1.2. Merespons langkah-langkah yang
diambil oleh Khalifah Daulah
Bani Umayyah untuk kemajuan
umat Islam dan budaya Islam.
1.3. Merespons keshalihan dan
kesederhanaan Umar bin Abdul
$]LVPHUXSDNDQFHUPLQDQ
perilaku Rasulullah SAW.
1.4. Merespons dari sisi-sisi negatif
perilaku para penguasa Daulah
Dinasti Umayyah.
2. Menghargai dan menghayati 2.1. Merespons nilai-nilai yang
terkandung dari prestasiperilaku jujur, disiplin,
prestasi yang dicapai oleh
tanggung jawab, peduli
.KXODIDXUUDV\LGLQ untuk masa
(toleransi, gotong royong),
kini dan yang akan datang.
santun, percaya diri
2.2. Merespons gaya kepemimpinan
dalam berinteraksi secara
.KXODIDXUUDV\LGLQ
efektif dengan lingkungan
2.3. Merespons nilai-nilai dari
sosial dan alam dalam
perkembangan kebudayaan/
jangkauan pergaulan dan
peradaban Islam pada masa
keberadaannya
Dinasti Bani Umayyah untuk
masa kini dan yang akan datang.
2.4. Menghargai kesederhanaan dan
NHVDOLKDQ8PDUELQ$EGXO$]L]
dalam kehidupan sehari-hari.
2.5. Menghargai keteladanan semangat
para ilmuan muslim pada masa
Dinasti Bani Umayyah untuk
masa kini dan yang akan datang.

4

B u ku S i swa Kel a s V I I M Ts

3.1. Memahami berbagai
3. Memahami pengetahuan
prestasi yang dicapai oleh
(faktual, konseptual dan
Khulafaurrasyidin.
prosedural) berdasarkan rasa
3.2. Memahami sejarah berdirinya
ingin tahunya tentang ilmu
Dinasti Bani Umayyah.
pengetahuan, teknologi, seni
3.3. Memahami perkembangan
budaya terkait fenomena dan
kebudayaan / peradaban Islam
kejadian tampak mata
pada masa Dinasti Bani Umayyah.
3.4. Memahami tokoh ilmuwan
muslim dan perannya dalam
kemajuan kebudayaan/peradaban
Islam pada masa Dinasti Bani
Umayyah.
3.5. Memahami sikap dan gaya
kepemimpinan Umar bin Abdul
$]LV
4.1. Meniru model kepemimpinan
4. Mencoba, mengolah dan
Khulafaurrasyidin.
menyaji dalam ranah
4.2. Menceritakan kisah ketegasan
konkret (menggunakan,
Abu Bakar as-Siddiq dalam
mengurai, merangkai,
menghadapi kekacauan umat
PHPRGL¿NDVLGDQPHPEXDW 
Islam saat wafatnya Nabi
dan ranah abstrak (menulis,
Muhammad Saw.
membaca, menghitung,
4.3. Menceritakan kisah tentang
menggambar, dan
NHKLGXSDQ8PDUELQ$EGXO$]LV
mengarang) sesuai dengan
dalam kehidupan sehari-hari.
yang dipelajari di sekolah
dan sumber lain yang semua
dalam sudut pandang/teori.
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Pemetaan
Kompetensi Dasar
BAB

1

2

3

4

5

6

KOMPETENSI INTI
(KI)
KI – 1
KI - 2
KI – 3
KI – 4
KI – 1
KI - 2
KI – 3
KI – 4
KI – 1
KI - 2
KI – 3
KI – 4
KI – 1
KI - 2
KI – 3
KI – 4
KI – 1
KI – 2
KI – 3

KOMPETENSI DASAR
(KD)

1.1 ; 2.1 ; 3.3 ; 3.4 ;
4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 4.4

1.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ;
3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ; 4.5

1.1 ; 2.1 ; 2.2 ; 3.1 ; 4.1 ; 4.2

1.3; 1.4 ; 2.4; 3.2 ; 3.5; 4.3

1.2; 2.3 ; 2.5; 3.3; 3.4
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1

Kearifan
Nabi Muhammad SAW
Wujudkan Kedamaian

Kompetensi Inti
</Ͳϭ͗ DĞŶŐŚĂƌŐĂŝĚĂŶŵĞŶŐŚĂǇĂƟĂũĂƌĂŶĂŐĂŵĂǇĂŶŐĚŝĂŶƵƚŶǇĂ
</ͲϮ͗ DĞŶŐŚĂƌŐĂŝ ĚĂŶ ŵĞŶŐŚĂǇĂƟ ƉĞƌŝůĂŬƵ ũƵũƵƌ͕ ĚŝƐŝƉůŝŶ͕ ƚĂŶŐŐƵŶŐ
ũĂǁĂď͕ ƉĞĚƵůŝ ;ƚŽůĞƌĂŶƐŝ͕ ŐŽƚŽŶŐ ƌŽǇŽŶŐͿ͕ ƐĂŶƚƵŶ͕ ƉĞƌĐĂǇĂ Ěŝƌŝ
ĚĂůĂŵ ďĞƌŝŶƚĞƌĂŬƐŝ ƐĞĐĂƌĂ ĞĨĞŬƟĨ ĚĞŶŐĂŶ ůŝŶŐŬƵŶŐĂŶ ƐŽƐŝĂů
ĚĂŶ ĂůĂŵ ĚĂůĂŵ ũĂŶŐŬĂƵĂŶ ƉĞƌŐĂƵůĂŶ ĚĂŶ ŬĞďĞƌĂĚĂĂŶŶǇĂ͘
</Ͳϯ͗ DĞŵĂŚĂŵŝ ƉĞŶŐĞƚĂŚƵĂŶ ;ĨĂŬƚƵĂů͕ ŬŽŶƐĞƉƚƵĂů ĚĂŶ ƉƌŽƐĞĚƵƌĂůͿ
ďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶ ƌĂƐĂ ŝŶŐŝŶ ƚĂŚƵŶǇĂ ƚĞŶƚĂŶŐ ŝůŵƵ ƉĞŶŐĞƚĂŚƵĂŶ͕
ƚĞŬŶŽůŽŐŝ͕ƐĞŶŝďƵĚĂǇĂƚĞƌŬĂŝƚĨĞŶŽŵĞŶĂĚĂŶŬĞũĂĚŝĂŶƚĂŵƉĂŬ
mata.
</Ͳϰ͗ DĞŶĐŽďĂ͕ŵĞŶŐŽůĂŚĚĂŶŵĞŶǇĂũŝŵĞŶǇĂũŝĚĂůĂŵƌĂŶĂŚŬŽŶŬƌĞƚ
;ŵĞŶŐŐƵŶĂŬĂŶ͕ ŵĞŶŐƵƌĂŝ͕ ŵĞƌĂŶŐŬĂŝ͕ ŵĞŵŽĚŝĮŬĂƐŝ ĚĂŶ
ŵĞŵďƵĂƚͿĚĂŶƌĂŶĂŚĂďƐƚƌĂŬ;ŵĞŶƵůŝƐ͕ŵĞŵďĂĐĂ͕ŵĞŶŐŚŝƚƵŶŐ͕
ŵĞŶŐŐĂŵďĂƌ͕ ĚĂŶ ŵĞŶŐĂƌĂŶŐͿ ƐĞƐƵĂŝ ĚĞŶŐĂŶ ǇĂŶŐ ĚŝƉĞůĂũĂƌŝ
ĚŝƐĞŬŽůĂŚĚĂŶƐƵŵďĞƌůĂŝŶǇĂŶŐƐĞŵƵĂĚĂůĂŵƐƵĚƵƚƉĂŶĚĂŶŐͬ
ƚĞŽƌŝ͘

Kompetensi Dasar
ϭ͘ϭ DĞǇĂŬŝŶŝ ŵŝƐŝ  ĚĂŬǁĂŚ EĂďŝ DƵŚĂŵŵĂĚ ^t ƐĞďĂŐĂŝ ƌĂŚŵĂƚ
ďĂŐŝ ĂůĂŵ ƐĞŵĞƐƚĂ͕ ƉĞŵďĂǁĂ ŬĞĚĂŵĂŝĂŶ͕ ŬĞƐĞũĂŚƚĞƌĂĂŶ͕ ĚĂŶ
kemajuan masyarakat.
Ϯ͘ϭ DĞƌĞƐƉŽŶŬĞƚĞůĂĚĂŶĂŶƉĞƌũƵĂŶŐĂŶEĂďŝĚĂŶƉĂƌĂƐĂŚĂďĂƚĚĂůĂŵ
ŵĞŶŐŚĂĚĂƉŝŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚDĂŬŬĂŚ
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ϯ͘ϯ DĞŵĂŚĂŵŝƉŽůĂĚĂŬǁĂŚEĂďŝDƵŚĂŵŵĂĚĚŝDĂŬŬĂŚ
ϯ͘ϰ DĞŶŐĂŶĂůŝƐŝƐƉŽůĂĚĂŬǁĂŚEĂďŝDƵŚĂŵŵĂĚĚŝDĂŬŬĂŚ
ϰ͘ϭ DĞůĂĨĂůŬĂŶ Y^͘ ůͲ͚ůĂƋ ϵϲ͗ϭͲϱ  ǇĂŶŐ ŵĞƌƵƉĂŬĂŶ  ǁĂŚǇƵ
ƉĞƌƚĂŵĂĚŝƚĞƌŝŵĂEĂďŝDƵŚĂŵŵĂĚ^Ăǁ͘
ϰ͘Ϯ DĞůĂĨĂůŬĂŶY^͘ůͲDƵĚĂƚƐŝƌϴϰ͗ϭͲϳǇĂŶŐŵĞƌƵƉĂŬĂŶǁĂŚǇƵ
ŬĞĚƵĂĚŝƚĞƌŝŵĂEĂďŝDƵŚĂŵŵĂĚ^Ăǁ͘
ϰ͘ϯ DĞůĂĨĂůŬĂŶ Y^͘ ƐǇͲ^ǇƵ͛ĂƌĂ Ϯϲ͗ϭϱϰ ĚĂŶ ĂůͲ,ŝũƌ ϭϱ͗ ϵϰ
ƐĞďĂŐĂŝ ĚĂƐĂƌ ƵŶƚƵŬ ďĞƌĚĂŬǁĂŚ ƐĞĐĂƌĂ ƐĞŵďƵŶǇŝͲƐĞŵďƵŶǇŝ
dan terang-terangan.
ϰ͘ϰ DĞŶƐŝŵƵůĂƐŝŬĂŶ ĚĂŬǁĂŚ EĂďŝ DƵŚĂŵŵĂĚ ^Ăǁ͘ ǁĂŬƚƵ Ěŝ
DĂŬŬĂŚ

Indikator
ϭ͘

DĞŶũĞůĂƐŬĂŶŵŝƐŝEĂďŝDƵŚĂŵŵĂĚ^Ăǁ͘ƐĞďĂŐĂŝrahmatan lil
‘alamin.
Ϯ͘ DĞŶũĞůĂƐŬĂŶ<ŽŶĚŝƐŝDĂŬŬĂŚƐĞďĞůƵŵ/ƐůĂŵ
ϯ͘ DĞŶŐŝĚĞŶƟĮŬĂƐŝ ĐĂƌĂ ĚĂŬǁĂŚ EĂďŝ DƵŚĂŵŵĂĚ ^Ăǁ͘ Ěŝ
DĂŬŬĂŚ
ϰ͘ DĞŶŐŝĚĞŶƟĮŬĂƐŝ ŬĞďĞƌŚĂƐŝůĂŶ ĚĂŬǁĂŚ EĂďŝ DƵŚĂŵŵĂĚ
^t͘ĚŝDĂŬŬĂŚ
ϱ͘ DĞŶũĞůĂƐŬĂŶŚŝŬŵĂŚĚĂƌŝŵŝƐŝEĂďŝDƵŚĂŵŵĂĚ^Ăǁ͘ƐĞďĂŐĂŝ
rahmatan lil ‘alamin
ϲ͘ DĞŶũĞůĂƐŬĂŶ ŬĞůĂĚĂŶĂŶ ĚĂƌŝ ƉĞƌũƵĂŶŐĂŶ EĂďŝ ĚĂůĂŵ
ŵĞŶŐŚĂĚĂƉŝŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚDĂŬŬĂŚ
ϳ͘ DĞŶũĞůĂƐŬĂŶŬĞůĂĚĂŶĂŶĚĂƌŝƉĞƌũƵĂŶŐĂŶƉĂƌĂ^ĂŚĂďĂƚĚĂůĂŵ
ŵĞŶŐŚĂĚĂƉŝŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚDĂŬŬĂŚ
ϴ͘ DĞŶũĞůĂƐŬĂŶŬĞƚĞƌŬĂŝƚĂŶŵŝƐŝĚĂŬǁĂŚEĂďŝDƵŚĂŵŵĂĚ^Ăǁ
ĚĞŶŐĂŶƉĞƌŬĞŵďĂŶŐĂŶĚĂŬǁĂŚƐĞŬĂƌĂŶŐ͘
ϵ͘ DĞůĂĨĂůŬĂŶƐƵƌĂƚůͲůĂƋϵϴ͗ϭͲϱ
ϭϬ͘ ŵĞůĂĨĂůŬĂŶƐƵƌĂƚĂůŵƵĚĂƚƐŝƌĚĂƌŝĂǇĂƚĂůͲDƵĚĂƚƐŝƌϴϰ͗ϭͲϳ
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PETA KONSEP

A. KONDISI MASYARAKAT ARAB SEBELUM ISLAM

Pengamatanku

a-fateh.net
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Alfahd99.blogsWWWpot.com

ŚƩƉ͗ͬͬŐĂŶĞƐŚĂƌĂϬϵ͘ĮůĞƐ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵͬϮϬϭϮͬϭϬͬĐŽǀĞƌ͘ũƉŐ

Pertanyaanku

Setelah kalian mengamati dan mendengarkan hasil pengamatan teman kalian,
apa pertanyaan yang muncul dari pikiran kalian?
EK
1
2
3
4
dst

WZdEzE
ĂŐĂŝŵĂŶĂŬŽŶĚŝƐŝDĂŬŬĂŚƐĞďĞůƵŵ/ƐůĂŵ

Wawasanku

Untuk mempeluas wawasan, akan membahas kondisi masyarakat Makkah
GDQMD]LUDK$UDEGDULDVSHN\DLWXNHSHUFD\DDQVRVLDOHNRQRPLGDQSROLWLN
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A. Kepercayaan Masyarakat Sebelum Islam
Pada awalnya, masyarakat Makkah adalah penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim as. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail as..
Perjalanan hidup Nabi Ibrahim, Siti Hawa (istrinya), dan Nabi Ismail (putranya)
membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara, seperti Ka’bah, maqam Ibrahim, dan peristiwa qurban. Bahkan Proses
perjalanan kehidupan keluarga ini dinapaktilasi oleh umat Islam dalam salah satu
rukun haji.
Setelah Nabi Ismail as. wafat, masyarakat Makkah mulai pindah menyembah
selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai
VHRUDQJSHPEHVDUVXNX.KX]D¶DK\DQJPHODNXNDQSHUMDODQDQNH6\DP 6\LULD 
Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala.
Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya di Makkah. Dia membawa
berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka’bah. Berhala Hubal menMDGLSLPSLQDQEHUKDOD\DQJODLQQ\DVHSHUWL/DWWD8]]DGDQ0DQQD
Dia mengajarkan kepada masyarakat Makkah cara menyembah berhalah. Sehingga masyarakat menyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala
sehinga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka’bah. Dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Makkah dan kota Makkah menjadi
pusat penyembahan berhala.
Ketika melaksanakan haji, bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekitar
Ka’bah. Mereka bertanya alasan menyembah berhala. Para Pembesar menjawab
bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu, mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah
PDV\DUDNDW 0DNNDK 0XODLODK NHSHUFD\DDQ EDUX PHQ\HEDU GL VHOXUXK -D]LUDK
Arab.
Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas,
yang berbunyi: “Patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh AS merupakan
patung-patung yang disembah pula dikalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun
Wudd adalah berhala yang disembah oleh suku Kaib di Daumatul Jandal. Suwa
adalah sesembahan Hudzail. Yaghuts sesembahan suku Murad, kemudian berpinGDKNH%DQL*KDWLIGLGLOHUHQJEXNLW\DQJWHUOHWDNGLNRWD6DED.”
Adapun Ya’uq adalah sesembahan Suku Hamdan. Nasr sesembahn suku HiP\DUGDQNHOXDUJD']L.LOD¶3DGDKDOQDPDQDPDLWXDGDODKQDPDRUDQJRUDQJ
VDOHK GL ]DPDQ 1DEL 1XK DV 6HWHODK PHUHND ZDIDW VHWDQ PHPELVLNNDQ NDXP
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yang saleh supaya dibuat patung-patung mereka di tempat-tempat pertemuan dan
menamainya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelum orang-orang saleh itu mati dan ilmunya telah hilang. Dari situlah,
penyembahan terhadap berhala-berhala mulai.
Masa itu disebut masa Jahiliyyah. Jahiliyyah bukan berarti mereka bodoh dari
keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim as.. Mereka menyimpangkan ajaran-ajaran Nbai Ibrahim as. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah:
1. Adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka terutama saat
mereka membutuhkan.
2. Kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa terutama
kepala kabilah nenek moyang mereka.
3. Rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana
mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan.
Disamping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain
yang berkembang di Makkah, yaitu:
a. Menyembah Malaikat
Sebagian masyarakat Arab menyembah dan menuhankan malaikat. Bahkan
sebagian beranggapan malaikat adalah putri Tuhan.
b. Menyembah Jin, Ruh, atau hantu
Sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan ruh leluhur mereka.
Mereka mengadakan sesajian berupa kurban binatanag sebagai bahan sajian
agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana.
Di saat-saat agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw. akan datang,
beberapa orang sudah berushaa untuk tidak menyembah berhala lagi dan berbalik menyebarkan ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim as. Diantara mereka
adalah Waraqah bin Naufa, Umayyah bin Shalt, Qus Saidah, Usman bin Khuwairis, Abdullah bin Jahsyi, dan Zainal bin Umar. Mereka adalah kelompok
yang menentang tradisi menyembah berhala. Namun Mereka meninggal sebelum
datangnya Islam.
B. Kondisi Sosial Masyarakat Makkah Sebelum Islam
Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan
¿VLN NHNXDWDQ GD\D LQJDW KRUPDW DNDQ KDUJD GLUL GDQ PDUWDEDW SHQJDQXW NHbebasan, loyal terhadap pimpinan, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair dan
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sebagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahiliyahan mereka.
Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamr (arak)
VDPSDLPDEXNEHU]LQDEHUMXGLPHUDPSRNGDQVHEDJDLQ\D0HUHNDPHQHPSDWkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat
binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela
diri. Laki-laki memiliki kebebasan untuk menikah dan menceraikan semaunya.
Tradisi yang terburuk di masyarakat Arab adalah mengubur anak-anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka merasa terhina dan malu memiliki anak
perempuan dan marah bila istrinya melahirkan anak perempuan. Mereka menyakini bahwa anak perempuan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan.
Selain itu, sistem perbudakan berlaku di masyarakat Arab. Para majikan memiliki kebebasan mempelakukan budanyaknya. Mereka punya kebebasan menyiksa budaknya, bahkan memperlakukan budaknya seperti binatang dan barang
dagang yang bisa dijual atau dibunuh. Posisi budak tidak memiliki kebebasan
hidup yang layak dan manusiawi.
C. Kondisi Ekonomi Masyarakat Makkah Sebelum Islam
Bangsa Arab memiliki mata pencaharian bidang perdagangan, pertanian, dan
peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau
ke pandang rumput. Mereka mengosumsi daging dan susu dari ternaknya. Serta
membuat pakaian dan kemanya dari bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya kepada orang lain. Orang kaya dikalangan mereka
terlihat dari banyaknya hewan yang dimiliki.
Selain Arab Badui, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai sumber penghidupan. Ada yang menjadi pengembala ternak milik
sendiri, ada juga yang mengembala ternak orang lain. Seperti Nabi Muhammad
Saw, ketika tinggal di suku Bani Sa’ad, beliau seorang pengembala kambing. Begitu juga Umar bin Khaththab, Ibnu Mas’ud dan lain.
Adapun Masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur, seperti Yaman,
Thaif, Madinah, Najd, Khaibar atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Selain pertanian, mayoritas mereka memilih perniagaan sebagai mata pencaharian, khusunya, penduduk Makkah. Mereka memiliki
pusat perniagaan istimewa. Penduduk Makkah memiliki kedudukan tersendiri dalam pandangan orang-orang Arab, yaitu mereka penduduk negeri Haram
(Makkah). Orang-orang Arab lain tidak akan mengganggu mereka, juga tidak
akan mengganggu perniagaan mereka. Allah Swt. telah menganugrahkan hal itu
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NHSDGDPHUHND$OODK6ZW%HU¿UPDQGDODP46DO$QNDEXW>@

Artinya : dan Apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa Sesungguhnya
Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia
sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa (sesudah nyata kebenaran)
mereka masih percaya kepada yang bathil dan ingkar kepada nikmat Allah?

Suku Quraisy merupakan pendudukan Makkah yang memegang peranan
GDODPSHUQLDJDDQGL-D]LUDK$UDE0HUHNDPHQGDSDWSHQJDODPDQSHUQLDJDDQGDUL
orang-orang Yaman yang pindah ke Makkah. Orang-orang Yaman terkenal keahlianya di bidang perniagaan. Selain itu, kota Makkah memiliki Ka’bah sebDJDLWHPSDWRUDQJRUDQJGLMD]LUDK$UDEPHODNVDQDNDQKDML0HUHNDGDWDQJXQWXN
melaksanakan haji setiap tahun.
Kebiasaan Orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangannya ke
daerah-daerah lain. Allah Swt. mengabadikan perjalanan dagang mereka sebagai
perjalanan dagang yang sangat terkenal, yaitu perjalanan musim dingin menuju
<DPDQ GDQ VHEDOLNQ\D SHUMDODQDQ GDJDQJ PXVLP SDQDV NH 6\DP$OODK EHU¿Uman:

h l
k hhl
l i h l
ğ bj
h ŉi ĸi šl žh lŰhŦ̃ťj lžŕɉA
h ;Įļh ŒɉA
Bğ KAb
j ĹŰńjKűl Źj j ŦƆŽhj ? ̂Őg ȹŋh ũ[j ƆŽƃj j
ğ
l h 
h l k l ihh hh gl i k l ihh l
l
l
h
̅[g źŇŴjŲűŹŶŲA;bSźŁŴjŲűŹųšŚ=djȑĀĺ
j žȊAAŊŸ
Artinya: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. (Yaitu) kebiasaan mereka
bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka
menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan
kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari
ketakutan. (QS. Quraisy [106] : 1-4)

Orang-orang Arab memiliki pusat-pusat perdagangan yang terkenal seperti
8ND]K 0LMDQQDK GDQ =XO 0DMD] )XQJVL SXVDW SHUGDJDQJDQ EXNDQ KDQ\D VHbagai tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para
sastrawan, penyair, dan orator. Mereka saling menguji kemampuan. Hal ini mengambarkan bahwa konsep pasar tidak sekadar sebagai pusat perdagangan, tetapi
juga menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa dan transaksi-transaksi global.
Bahasa Arab orang-orang Quraisy pada saat itu menjadi bahasa yang paling mudah diucapkan, paling enak didengar serta paling kaya perbendaharaan kata dan
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maknanya.
'DODPELGDQJHNRQRPLULEDVXGDKPHQMDGLWUDGLVLGDQOD]LPGLSUDNWLNNDQGL
MD]LUDK$UDE%DKNDQ0DNNDKVHEDJDLSXVDWVXGDKWHUSHQJDUXKLVLVWHPULED+DO
ini bisa terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan
oleh bangsa lain.
Adapun alat transportasi utama saat itu adalah Unta, yang dianggap sebagai
perahu padang pasir. Unta merupakan kendaraan yang menakjubkan. Unta memiliki kekuatan yang tangguh, mampu menahan haus dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Unta-onta ini pergi membawa barang dagangan dari
satu negeri ke negeri lainnya untuk diperjualbelikan.
D. Kondisi Politik Masyarakat Arab Sebelum Islam
Pada masyarakat Arab pra-Islam dapat dibagi menjadi bua bagian berdasarkan
atas batas territorial:
1. Penduduk kota (al-hadharah \DQJWLQJJDOGLNRWDSHUQLDJDDQ-D]LUDK$UDELD
seperti Makkah dan Madinah. Kota Makkah merupakan kota penghubung
perniagaan Utara dan Selatan. Para pedagang dengan kabilah-kabilah yang
berani membeli barang dagangan dari India dan Cina di Yaman dan menjualnya
ke Syiria di Utara.
2. Penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Cara
mereka hidup adalah nomaden, berpindah dari suatu daerah ke daerah lain,
mereka tidak mempunyai perkampungan yang tetap dan mata pencaharian
yang tepat bagi mereka adalah memelihara ternak, domba dan unta.
Sebelum datangnya Islam, ada tiga kekuatan politik besar yang mempengaUXKL SROLWLN$UDE \DLWX NHNDLVDUDQ 1DVUDQL %\]DQWLXP NHNDLVDUDQ 3HUVLD \DQJ
memeluk agama Zoroaster, serta Dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian
selatan.
.HNDLVDUDQ%\]DQWLXPGDQ.HNDLVDUDQ5RPDZL7LPXUGHQJDQLEXNRWD.RQstantinopel merupakan bekas Imperium Romawi masa klasik. Pada permulaan
abad ke-7, wilayah imperium ini telah meliputi Asia kecil, Siria, Mesir dan sebagian daerah Italia, serta sejumlah kecil wilayah di pesisir Afrika Utara juga berada
di bawah kekuasaannya.
Sedangkan kekaisaran Persia berada di bawah kekuasaan dinasti Sasanid (Sasaniyah). Ibu kota Persia adalah al-Madana’in, terletak sekitar dua puluh mil di
sebelah tenggara kota Baghdad yang sekarang. Wilayah kekuasaannya terbentang
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dari Irak dan Mesopotamia hingga pedalaman timur Iran serta Afganistan.
.RQGLVLSROLWLNMD]LUDK$UDEWHUSHQJDUXKLROHKGXDKDO\DLWXpertama, interakVLGXQLD$UDEGHQJDQNHNDLVDUDQ%\]DQWLXPGDQ3HUVLDKedua, persaingan antara
agama Yahudi, Nasrani dan Zoroaster.
Bangsa Arab terdiri beberapa suku. Mereka memiliki rasa cinta berlebihan
terhadap sukunya. Tidak jarang, peperangan terjadi antar suku. Seperti perang
Fujjar, perang saudara yang terkenal karena terjadi beberapa kali. Pertama perang
DQWDUDVXNX.LQDQDKGDQ+DZD]DQNHPXGLDQ4XUDLV\GDQ+DZD]DQVHUWD.LQDQDKGDQ+DZD]DQODJL3HSHUDQJDQ)XMMDUWHUMDGLWDKXQVHEHOXP5DVXOGLXWXV
6HODLQLWXGL-D]LUDK$UDEWHUGDSDW%HEHUDSDNHUDMDDQ\DQJSHUQDKDGDDQWDUD
lain:
1. Kerajaan Kindah (480-529 SM)
 'LD DGDODK VDWXVDWXQ\D NHUDMDDQ \DQJ EHUGLUL GL WHQJDKWHQJDK -D]LUDK
Arab di antara hukum yang diatur berdasarkan kabilah. Namun, kerajaan ini berumur sangat pendek. Raja pertama kerajaan ini bernama Hajar Akil al-Mirar. Dia
tunduk di bawah kerajaan Himyar di Yaman. Cucunya yang bernama Harits bin
‘Amr berhasil meluaskan pengaruhnya ke Hirah. Namun, kerajaan mereka hancur
dan kembalilah kerajaannya pada kehidupan kabilah. Penyair yang bernama Imrul Qais salah seorang pengarang syair-syair masa jahiliah menisbatkan dirinya
pada raja-raja Kindah. Dia telah berusaha untuk membangun kembali kerajaan
leluhurnya, namun gagal.
2. Kerajaan Ma’in dan Kerajaan Qatban (1200 SM-700 SM)
.HGXD NHUDMDDQ LQL KLGXS GL VDWX ]DPDQ .HGXDQ\D DGDODK NHUDMDDQ SDOLQJ
awal di Yaman. Namun, sejarah tentang kedua kerajaan itu sangatlah sedikit.
3. Kerajaan Saba’ (955 SM-115 SM)
Kerajaan Saba’ ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Ma’in dan Qatban. Kerajaan Saba’ juga meliputi Hadharmaut. Ibu kotanya adalah Ma’rab. Kerajaan ini
menjadi terkenal disebabkan dua hal.
Pertama, adanya Ratu Bilqis. Kisah tentang ratu ini dengan Nabi Sulaiman
disebutkan dalam surah an-Naml. Kedua, Bendungan Ma’rab yang besar. Bendungan ini menjadikan Yaman menjadi sebuah negeri yang makmur dan sejahtera.
Namun, kemudian bendungan ini hancur. Maka, terjadilah sebuah bencana air
bah yang dahsyat. Akhirnya, penduduk setempat banyak yang pindah ke wilayah
utara. Peristiwa ini sekaligus menjadi tanda kehancuran Saba’ dan berdirinya kerajaan Himyar.
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Artinya : 15. Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan)
di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di
sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rezki yang
(dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu)
adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun”.
16. Tetapi mereka berpaling, Maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang
besardan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi
(pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr (QS.
Saba’ [34] : 15-16)

4. Kerajaan Himyar
Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Saba’ dan menjadikan Zhafar
sebagai ibukotanya. Raja-rajanya memberikan gelar kepadanya Tababi’ah. Saba’
dan Himyar meninggalkan peninggalan-peninggalan yang menunjukkan keagungan kemajuan yang dicapai dua kerajaan ini.
Kerajaan ini kemudian semakin mundur di akhir-akhir pemerntahannya. Sehingga, Yaman diduduki oleh orang-orang Romawi dan disusul kemudian oleh
Persia.
5. Pendudukan Romawi di Yaman
']XQXZDVUDMD+LP\DU\DQJPHPHOXNDJDPD<DKXGLPHPEHULSLOLKDQNHSDGD
orang-orang Masehi Najran antara memeluk agama Yahudi atau mereka harus
mati. Temyata mereka lebih baik memiliki mati daripada dipaksa harus memeluk
agama Yahudi. Maka, dia segera menggali parit dan mereka dibakar di dalam
parit itu.

i ii hlh h l i l
h ğ h
i hl
l i l i h l h h i
i
̇IźšȰĵŹžŰŠűŸJj?̆jIźũźɉADA
j JjKĵȍA̅jIbŉŇƁABĵŅŔ=Ůjļũ
“Binasalah orang-orang yang membuat parit, yang berapi (dinyalakan dengan)
kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya.”(QS. al-Buruj [85]: 4-6)
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Sebagian mereka melarikan diri dan meminta bantuan kepada penguasa Habasyah yang menganut agama Kristen (an-Najasyi) yang kemudian meminta bantuan pada kaisar Romawi-pelindung agama Kristen. Kaisar kemudian mengirimkan kapal perang dan senjata. Maka, Najasyi mampu menaklukkan kota Yaman
berkat komandannya yang bernama Arbath.
Pada saat itu salah seorang pembantu dekatnya yang bernama Abrahah
melakukan pemberontakan dan akhirnya membunuhnya. Maka, jadilah Abrahah
penguasa di Yaman. Peristiwa ini terjadi pada saat hidupnya Abdul Mutthalib bin
Hasyim, kakek Rasulullah.
6. Pendudukan Orang-Orang Persia atas Yaman
6DODKVHRUDQJDQDNUDMD+LP\DU\DQJEHUQDPD6DLIELQ']L<D]DQPHODULNDQ
diri ke Persia. Dia meminta bantuan kepada orang-orang Persia untuk mcngeluarkan orang-orang Habasyah dari negerinya. Maka, mereka pun bergerak dan
mampu mengalahkan orang-orang Romawi.
Kisra Persia memerintahkan agar mengangkat Saif sebagai raja untuk seluruh
<DPDQ6HWHODK6DLIWHUEXQXK.LVUDPHQJLULP:DKUX]PHQMDGLSHQJXDVDGL<DPDQ GDQ WXQGXN GL EDZDK SHPHULQWDKDQ 3HUVLD 6HWHODK:DKUX] PHQLQJJDO GLD
digantikan oleh anak-anak dan cucu-cucunya.
Tatkala Rasulullah diangkat sebagai Rasul, penguasa Yaman asal Persia saat
LWXDGDODK%DG]DQVDODKVHRUDQJNHWXUXQDQ:DKUX]5DVXOXOODKPHQJDMDN%DG]DQ
untuk memeluk Islam. la menyambut ajakan itu dan masuk agama Islam.
7. Kerajaan Hirah,
Sejarah kerajaan Hirah ini mulai sejak abad 111 M. dan terus berdiri sampai
lahirnya Islam. Kerajaan ini telah berjasa juga terhadap kebudayaan Arab, karena
ZDUJD QHJDUDQ\D EDQ\DN PHQJDGDNDQ SHUMDODQDQSHUMDODQDQ GLVHOXUXK MD]LUDK
Arab terutama untuk berniaga, dalam pada itu mereka juga menyiarkan kepandaian menulis dan membaca. Karena itu mereka dapat dianggap sebagai pennyiar
LOPXSHQJHWDKXDQGLMD]LUDK$UDE

8. Kerajaan Ghassan,
Nama Ghassan itu berasal dari mata air di Syam yang disebut Ghassan. Kaum
Ghassan memerintah di bagian selatan dari negeri Syam dan di bagian utara dari
MD]LUDK$UDE 0HUHND WHODK PHPSXQ\DL NHEXD\DDQ \DQJ WLQJJL GDQ PHQJDQXW
agama Masehi yang diterimanya dari bangsa Romawi dan merekalah yang memaVXNNDQDJDPD0DVHKLLWXNHMD]LUDK$UDE
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9. Hijaz,
+LMD]EHUEHGDGHQJDQQHJHULQHJHULDUDE\DQJODLQ1HJHUL+LMD]EHOXPSHUnah dijajah, diduduki dan dipengaruhi negara-negara asing. Hal itu dikarenakan
OHWDNJHRJUD¿VGDQQHJHULPLVNLQVHKLQJJDWLGDNPHQDULNQHJDUDQHJDUDODLQXQtuk menjajahnya.
Kota terpenting di daerah ini adalah Makkah, tempat ka›bah berada. Pada
awalnya, Makkah dan Ka'bah dikuasai oleh Nabi Ismail, kemudian putra sulungnya Nabit, dan dilanjutkan oleh penguasa-penguasan kabilah Jurhum. Kemudian
VXNX-XUKXPGLJDQWLROHKVXNX.KX]D¶DK\DQJGDWDQJGDUL<DPDQVHWHODKUXQWXKnya bendungan Ma'rib, dan berkusa di Makkah selama 300 th.
Dalam abad ke-5 M, Suku Quraisy merebut kekuasaan Makkah dan Ka’bah
GDUL.KX]D¶DK0DNNDKPHQJDODPLNHPDMXDQGLEDZDKNHNXDVDDQ6XNX4XUDLV\8QWXNPHQJXUXV0DNNDKGDQPHQJDPDQNDQSDUDSHQ]LDUDK\DQJGDWDQJNH
kota Makkah, suku Quraisy mendirikan semacam pemerintahan. Selain itu, suku
Quraisy mangatur urusan yang berkenaan dengan Ka’abah. Ada sepuluh (10)
jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy yaitu :
a. Hijabah (penjara kunci ka’bah)
E 6LTD\DK SHQMDUDDLUPDWD=DP]DP
c. Diyat (Kekuasaan hakim sipil dan criminal)
d. Sifarah (kuasa usaha Negara atau duta)
e. Liwa (jabatan ketentaraan)
f. Rifadah (pengurus pajak bagi fakir miskin)
g. Nadwah (jabatan ketua dewan)
h. Khaimman (pengurus balai musyawarah)
L .KD]LQDK MDEDWDQDGPLQLVWUDVLNHXDQJDQ
M $]OLP SHQMDJDSDQDKSHUDPDO XQWXNPHQJHWDKXLSHQGDSDWSDUDGHZDGHZD
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Aktifitasku
Buatlah 4 kelompok besar yang beranggotakan 9-10 orang, dari
tiap kelompok bentuk 4 kelompok kecil untuk membahasa salah satu
dari 4 kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Lakukan diskusi kecil di kelompok kecil untuk menjawab pertanyaan berikut:
1. Bagaimana kondisi kepercayaan Masyarakat Mekkah sebelum
Islam?
2. Bagaimana kondisi sosial Masyarakat Mekkah sebelum Islam?
3. Bagaimana kondisi ekonomi Masyarakat Mekkah sebelum Islam?
4. Bagaimana kondisi politik Masyarakat Mekkah sebelum Islam?
Tulislah hasil diskusi kelompok kecil dan presentasikan di kelompok besar.. lalu catat saran dan masukan dari kelompok kecil lainnya
dan susun menjadi laporan hasil diskusi kelompok besar. Tulislah
dalam bentuk artikel dengan ketentuan halaman minimal 4 halaman
dan ukuran kertas 4A.

Analisaku
Tetap pada 4 kelompok besar, diskusikanlah tentang perbandingan kondisi masyarakat Mekkah sebelum Islam dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang, dengan menjawab pertanyaan berikut:
1. Apa persamaan kondisi kepercayaan masyarakat Mekkah sebelum
Islam dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang? Jelaskan?
2. Apa berbedaan kondisi kepercayaan masyarakat Mekkah sebelum
Islam dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang?
3. Tulislah hasil diskusi kelompok besar di kertas, kemudian
presentasikan hasil diskusi tersebut. Tulislah pertanyaan dari
kelompok lain.
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Refleksiku
Setelah mempelajari tema kondisi masyarakat Mekkah sebelum
,VODPODNXNDQODKUHÀHNVLGHQJDQPHQMDZDEEHUWDQ\DDQEHULNXW
1. Apakah kita telah memahami tentang kondisi masyarakat Mekkah
sebelum Islam?
2. Apa pengaruh dan manfaat bagi kita mempelajari tema ini?
3. Apa rencana tindak kita setelah mempelajari tema ini?

Tugasku

1
2

Tugas Kelompok (maksimal 5 orang per kelompok)
Cari ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang kondisi
masyarakat Arab atau Makkah sebelum datangnya Islam pada
aspek agama, sosial, ekonomi, dan politik. Tulislah minimal 5
ayat al-Qur’an di kertas 4A.

MUTIARA HIKMAH

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)
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B. MISI DAKWAH DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW. DI MAKKAH

Pengamatanku

Alfahd99.blogspot.com

Ar.wkipedia.org

Almagfera.ahlamotada.com

Pertanyaanku
Setelah kalian mengamati dan mendengarkan hasil pengamatan teman kalian,
apa pertanyaan yang muncul dari pikiran kalian?
EK
1
2
3
4
dst
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Wawasanku
Untuk menambah wawasan, berikut akan membahas tentang permulaan dan prioritas dakwah Nabi Muhammad Saw.

A. Permulaan Dakwah Nabi Muhammad Saw.
Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadhan, 13 tahun sebelum Hijrah (610 M) ketika Usia beliau genap tahun. Beliau
diangkat ketika sedang bertahanus di gua Hira, sebuah di Jabal Nur yang terletak
beberapa kilometer sebelah utara kota Mekkah. Pengangkatannya sebagai Nabi
ditandai dengan turunnya Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali yakni QS. Al-‘Alaq [96] : 1-5.
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Artinya 1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2. Dia
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah
yang Maha pemurah, 4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran qalam. 5.
Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Turunnya ayat Al-Qur’an pertama tersebut, dalam sejarah Islam dinamakan
Nuzul Al-Qur’an. Setelah itu, turun wahyu kedua yaitu QS. Al-Mudassir [84] :
1-7.
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Artinya : 1. Hai orang yang berkemul (berselimut), 2. bangunlah, lalu berilah
peringatan!, 3. dan Tuhanmu agungkanlah!, 4. dan pakaianmu bersihkanlah, 5.
dan perbuatan dosa tinggalkanlah, 6. dan janganlah kamu memberi (dengan
maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. 7. dan untuk (memenuhi
perintah) Tuhanmu, bersabarlah.

Surah Al-Mudassir berisi perintah Allah Swt agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah
secara sembunyi-sembunyi berdasarkan QS. Asy Syuara’ [26] : 214:
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Artinya: .....dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat

Sejak itulah, mulailah Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Beliau menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam
$O0DNK]XPLVHEDJDLSXVDWNHJLDWDQGDNZDKQ\D
Pada periode awal, Kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain
istrinya, Siti Khadijah, sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Lalu sepupunya, Ali bin Abi Thalib, sebagai orang yang pertama masuk Islam dari Anak.
Budaknya, Zaid bin Haritsah, sebagai orang pertama masuk Islam dari golongan
hamba sahaya. Dan sahabatnya, Abu Bakar Shiddiq, sebagai orang yang pertama
masuk Islam dari laki-laki dewasa.
Selain itu, ada dua paman Nabi Muhammad yang menolak dakwah Nabi
yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab. Keduanya tidak mau melepaskan agama nenek moyangnya sampai meninggal dunia. Tapi keduanya memiliki sikap yang
berbeda terhadap dakwah Nabi. Abu Thalib membiarkan Nabi Muhammad Saw.
menyebarkan dakwahnya, bahkan melindunginya dari gangguan dan acamanan
pembesar-pembesar Quraisy. Sedangkan Abu Lahab sangat menentang dakwah
Nabi, bahkan mengancam dan berniat membunuh Nabi Muhammad. Allah mengabadikan cerita Abu Lahab di surat Al-Lahab.
Selama 3 tahun Nabi Muhammad Saw. berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turunlah QS. Al Hijr [15] : 94 yang memerintahkan berdakwah
secara terang-terangan.
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Artinya: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang
diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

Nabi Muhammad Saw. berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan
masyarakat, baik golongan bangsawan maupun budak serta negeri-negeri lain dilakukan pertama kali di Bukit Shafa. Ketika itu, pamannya, Abu Lahab sangat
menentang keras dakwah Nabi. Peristiwa tersebut diabadikan dengan surat Al
Lahab.
Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah yang turun secara berangsurangsur. Selama 13 tahun di Makkah (610-622 M), Nabi Muhammad menerima
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4.726 ayat yang meliputi 89 surat. Surat-surat yang diturunkan selama Nabi Muhammad di Mekkah dinamakan surat Makkiyah.
B. Prioritas Dakwah Nabi Muhammad Saw di Makkah
Selama di Makkah, prioritas dakwah Nabi Muhammad pada masalah-masalah
berikut:
1. Mengajarkan ketauhidan
Pada Masyarakat Arab Jahiliyyah terdapat suatu kepercayaan berbagai tuhan (Polypheisme), seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan bintang, penyembahan jin, ruh, dan arwah nenek moyang, dan ajaran yang tidak
sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, penyembahan hanya kepada Allah yang Maha Esa, tak beranak dan
tak diperanankan. Begiru juga yang berkaitan dengan kebudayaan. Kebudayaan
Arab pra Islam sangat dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran-ajaran sesat lainnya,
sedang Islam membawa peradaban atau kebudayaan baru berdasarkan petunjuk
Allah dan Al-Qur’an.
2. Kondisi Masyarakat Mekkah yang menyembah berhala
Nabi Muhammad Saw mendapat tugas mengajak masyarakat Mekkah untuk
menyembah Allah Saw, Tuhan yang Maha Esa. Ajakan Nabi Muhammad Saw.
bertentangan dengan kondisi masyarakat Mekkah yang menyembah berhala.
3. Menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan
Masyarakat Arab pra Islam tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai ada diantara mereka bertanya-tanya, mana mungkin tualng berulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Padahal
Islam mengajarkan dan meperingatkan kepada manusia, bahwa dunia dunia ini
hanya sementara dan tempat yang abadi adalah akhirat.
Nabi Muhammad memprioritaskan dakwahnya kepada ajakan untuk mempercayai adanya hari pembalas. Mereka perlu menjaga kehidupannya untuk selalu
sesuai dengan aturan dan tuntutan Allah Swt. Setiap kebaikan akan mendapat
balasan kebaikan. Sebaliknya setiap kejahatan akan mendapat balasan yang setimpal.Nabi Muhammad berusaha menyakinkan para pengikutnya akan janji Allah
bagi orang yang beriman.
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4. Merubah perilaku masyarakat Jahiliyah.
Dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Arab pra Islam terdapat pada
suatu tradisi yang melanggar etika (akhlak) dan hak asasi manusia: seperti perjuGLDQPLQXPPLQXPDQNHUDVSHUDPSRNSHU]LQDKDQGDQSHUEXDWDQ\DQJPHODQgar hukum dan tantanan social masyarakat. Sementara Islam selalu mengajarkan
SHUEXDWDQWHUSXMLVHSHUWLPHQRORQJVHVDPDPDQXVLDPHODUDQJPHODNXNDQ¿WQDK
mengambil hak orang yang bukan miliknya sendiri, melarang mabuk-mabukan,
PHODUDQJSHU]LQDKDQPHODUDQJSHQJXEXUDQED\LKLGXSKLGXSGDQDMDUDQWHUSXML
lainnya.
Kondisi masyarakat Makkah yang terkenal dengan masa Jahiliyyah, bukan
mereka bodoh dalam intelektual, tapi mereka bodoh dalam prilaku yang cenderung merusak tantanan sosial, dan tatatan pribadi. Mereka terbiasa melakukan
judi, pembunuhan dan meminum khamar.
Nabi Muhammad secara bertahap merubah prilaku-prilaku mereka sehingga
menjadi makhluk yang baik dan benar. Nabi Muhammad mencontohkan dalam
kehidupannya sehari-hari. Nabi Muhammad sudah terkenal dengan Al-Amin sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Masyarakat Mekkah mengakui akan
kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad Saw. Al-Quran mengabadikan akhlak
Nabi Muhammad dalam QS. al-Qalam [86] : 4.

h i i hhh h ğ
̅ˈž
g Şj ŠŨg ŰŇǔšůūŵ˯

Artinya : Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

5. Mengangkat dan melindungi hak asasi manusia
Di dalam kehiduapan masyarakat Arab pra-Islam terdapat tradisi perbudakan
manusia. Jual beli budak meruapakah hal biasa. Perbuatan itu mereka lakukan
tanpa penyesalan seolah tanpa dosa. Sedangkan Islam mengajarkan manusia itu
sama derajatnya, hanya takwa yang membedakan mereka. Kehadiran Islam justru
untuk mengangkat martabat mereka yang tertindas seperti para dhuafa dan fakir
miskin. Perbedaan inilah pada akhirnya membawa benturan antara masyarakat
$UDEND¿UGDQPXNPLQGLWDQDK$UDE0DNNDK
Selain itu, tradisi yang melanggar hak asasi manusia adalah menganggap
wanitas sebagai aib keluarga. Kebiasaan membunuh dan mengubur anak wanita
menjadi alat untuk menghilangkan aib keluarga. Islam datang untuk memuliakan
dan mengangkat derajat wanita pada posisi yang tinggi dan terhormat.
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C. Respon Masyarakat Mekkah terhadap Dakwah Nabi
Muhammad Saw.
3DGDXPXPQ\DRUDQJND¿U4XUDLV\WLGDNVHQDQJPHQHULPDNHKDGLUDQDJDPD
Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakatnya mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad
Saw. sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulNDQ¿WQDKWHUVHEXW
Salah seorang tokoh masyarakat Quraisy yang selalu menghalangi gerakan
dakwah Nabi Muhammad Saw. adalah Abu Lahab. Ia mulai menghasut masyarakat Arab Quraisy supaya membenci Nabi Muhammad Saw. dan Islam. Bahkan
Abu Thalib, paman Nabi yang memelihara dan mengasuhnya sejak kecil juga
dihasut untuk melarang Nabi Muhammad Saw. agar tidak menyebarkan ajaran
Islam. Ia mendapat ancaman dan dipaksa untuk memenuhi keinginan masyarakat
Quraisy tersebut.
Pada suatu ketika, Abu Thalib membujuk Nabi Muhammad Saw. agar berVHGLDPHQJKHQWLNDQNHJLDWDQGDNZDKQ\DNDUHQDEDQ\DNWRNRKPDV\DUDNDWND¿U
Quraisy yang mengancamnya bila ia tidak berhasil membujuk Nabi Muhammad
Saw. untuk menghentikan dakwahnya. Namun permohonan pamannya itu tidak
dikabulkan, bahkan ia berkata tegas: “Wahai pamanku, demi Allah, sekiranya
matahari diletakkan di sebelah kananku, dan bulan di sebelah kiriku supaya aku
berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan mau berhenti berdakwah sampai Allah
PHPEHULNXNHPHQDQJDQDWDXDNXELQDVDGDODPSHUMXDQJDQ´
Mendengar perkataan dan tekad bulat Nabi Muhammad Saw. untuk terus berjuang, Abu Thalib tidak bisa berbuat banyak kecuali menyerahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad Saw. Hanya saja ia berpesan agar waspada dalam menyebarkan dakwah Islam dan berusaha menghindari ancaman masyarakat Quraisy.
2UDQJRUDQJ ND¿U 4XUDLV\ WLGDN EHUDQL EHUKDGDSDQ ODQJVXQJ GHQJDQ 1DEL
Muhammad Saw. untuk memintanya agar meninggalkan kegiatan dakwah karena
mereka masih memandang posisi sosial pamannya, yaitu Abu Thalib. Tetapi mereka berani mengambil tindakan terhadap keluarga dan para sahabat Nabi.
Melihat usaha pendekatan Abu Thalib gagal dan agama Islam terus memperoleh pengikut, Abu Jahal dan Abu Sufyan mendatangi Abu Thalib kembali
sambil mengancam. Mereka berkata: “Hai Abu Thalib, kamu sudah tua, kamu
KDUXV PDPSX PHQMDJD GLULPX MDQJDQ PHPEHOD 0XKDPPDG .DODX KDO LWX GLlakukan terus maka keluarga kita akan pecah.” Tetapi ancaman itu juga tidak
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berhasil. Hal itu disebabkan karena tekad kuat Nabi Muhammad Saw. sudah bulat
untuk terus melaksanakan dakwah Islam kepada masyarakat Makkah meskipun
ia harus bertaruh nyawa.
Gagal melakukan pendekatan melalui jalur kekeluargaan, akhirnya pemimpin
masyarakat Quraisy lainnya menjumpai Abu Thalib untuk membujuknya agar
bisa menghentikan dakwah keponakannya itu. Kali ini bukan ancaman yang diberikan, melainkan tawaran. Ia menawarkan seorang pemuda tampan bernama
Amrah Ibnu Walid yang usianya sebaya dengan Nabi Muhammad Saw. Lalu mereka berkata: “Hai Abu Thalib, Muhammad saya tukarkan dengan pemuda ini.
Peliharalah orang ini dan serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh.”
Mendengar ancaman dan tekanan itu, Abu Thalib menjawab dengan suara lantang: “Hai orang kasar, silakan dan berbuatlah sesukamu. Aku tidak takut!” Kemudian Abu Thalib mengundang keluarga Bani Hasyim untuk meminta bantuan
GDQPHQMDJD0XKDPPDG6DZGDULDQFDPDQGDQSHQJDQLD\DDQND¿U4XUDLV\
Setelah gagal melakukan tekanan kepada Nabi Muhammad Saw. dan Abu
Thalib, pemimpin Quraisy mengutus Uthbah Ibnu Rabi’ah untuk membujuk Nabi
Muhammad Saw. agar menghentikan dakwahnya. Untuk itu, ia menawarkan beberapa pilihan kepada Nabi Muhammad Saw. Lalu ia berkata: “Hai Muhammad,
bila kamu menginginkan harta kekayaan, saya sanggup menyediakan untukmu.
Bila kamu menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu
PHQMDGL UDMD GDQ ELOD NDPX PHQJLQJLQNDQ ZDQLWD FDQWLN VD\D VDQJJXS PHQcarikannya untukmu. Tetapi dengan syarat kamu mau menghentikan kegiatan dakwahmu.” Mendengar tawaran itu, Nabi Muhammad Saw. menolaknya dengan
tegas. Lalu Nabi Muhammad membaca ayat-ayat al-Qur’an. Uthbah tertunduk
malu dan hati kecilnya membenarkan ajaran Nabi Muhammad Saw. Kemudian
ia kembali ke kaumnya dan menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Kemudian ia menganjurkan kepada masyarakat Quraisy dan kawan-kawannya untuk
menerima ajakan Muhammad saw.
Mereka yang tidak senang dengan ajakan Nabi Muhammad Saw. terus berusaha mengganggu dan merintangi dakwah Nabi dengan berbagai cara, termasuk
penyiksaan dan pembunuhan. Di antara sahabat Nabi Muhammad Saw. yang
PHQGDSDWVLNVDDQGDULND¿U4XUDLV\DGDODK%LODOELQ5DEDK<DVU$PUELQ<DVLU
SUmayyah (isteri Yasir), Khabbah bin Aris, Ummu Ubais, Zinnirah, Abu Fukaihah, Al-Nadyah, Amr bin Furairah, dan Hamamah. Mereka menerima siksaan di
luar batas perikemanusiaan, misalnya dipukul, dicambuk, tidak diberi makan dan
minum. Bilal dijemur di terik matahari dan ditindih batu besar. Isteri Yasir yang
bernama Sumayyah ditusuk dengan lembing sampai terpanggang.
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Siksaan itu ternyata tidak hanya dialami oleh hamba sahaya dan orang-orang
miskin, tetapi juga dialami oleh Abu Bakar ash-Shiddiq, Zubair bin Awwam. Namun siksaan yang dialami Abu Bakar ash-Shiddiq tidak berlangsung lama karena
ia mendapat pertolongan dari sukunya yaitu Bani Taymi.
Hambatan, gangguan, dan ancaman terus berlangsung dilakukan masyarakat
ND¿U 4XUDLV\ WHUKDGDS XPDW ,VODP KLQJJD DNKLUQ\D XPDW ,VODP GLSHULQWDKNDQ
oleh Nabi Muhammad Saw. untuk hijrah ke Habsyi (Ethopia).
Hal penting yang dapat ditarik dari pelajaran di atas adalah bahwa apapun
resiko yang akan dihadapi masyarakat muslim dalam berjuang menegakkan kebenaran dan penyiaran nilai-nilai keIslaman, harus dihadapi dengan keteguhan
jiwa, kesabaran, dan tawakal. Selain itu juga harus diupayakan cara-cara terbaik
dalam menyebarkan ajaran Islam sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
dapat berhasil dengan baik. Rasulullah Saw. telah memberikan contoh yang baik.
Beliau tetap tabah, sabar, tekun, dan berjiwa besar dalam menyebarkan ajaran
Islam yang diterimanya. Beliau tidak terkecoh dalam kedudukan, pangkat, harta,
dan wanita atau kehormatan duniawi lainnya.
Beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Muhammad adalah:
1. Ketakutan Kehilangan Kekuasaan
 .DXPND¿U4XUDLV\WLGDNGDSDWPHPEHGDNDQDQWDUDNH1DELDQGDQNHNXDVDDQ
Di masa itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Dengan mengikuti
ajakan Muhammad mereka menganggap bahwa mereka mengakui kekuasaan
Muhammad. Mereka menganggapbahwa dengan mengikuti ajaran Muhammad
maka telah tunduk kepada Nabi Muhammad dan Bani Hasyim
2. Hilangnya Status Sosial
Masyarakat Quraisy saat itu hidup dalam kelompok-kelompok status sosial
atau kasta. Ada kaum majikan dan ada kaum budak. Budak yang dimiliki
seseorang adalah golongan yang berkasta rendah. Mereka bisa diperjual
belikan dan hak-haknya sebagai manusia tidak dihargai sama sekali.
Para pembesar Quraisy pada umumnya memiliki status sosial tinggi. Mereka
keberatan jika status sosial mereka disamakan dengan yang lain. Sementara
Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling menghargai satu sama
lain sebab derajat manusia adalah sama, yang membedakannya di sisi Allah
KDQ\DODK WLQJNDW NHWDTZDDQQ\D VDMD 2OHK NDUHQD LWX NDXP ND¿U 4XUDLV\
menentang ajaran Islam.
3. Hilangnya perdagangan patung
 2UDQJND¿U4XUDLV\DGDODKPDV\DUDNDWSHQ\HPEDKEHUKDOD0HPEXDWEHUKDOD
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merupakan mata pencaharian masyarakat ketika itu. Mereka membuat berhala
/DWWD 8]]D 0DQDW GDQ +XEEDO NHPXGLDQ GLMXDO NHSDGD RUDQJRUDQJ \DQJ
mengunjungi kakbah yang nantinya dijadikan sesembahan.
Sementara itu Islam mengajarkan bahwa manusia hanya menyembah Allah
semata dan tidak boleh menyembah selain Allah. Jika mereka mengikutiajaran
Islam maka mereka khawatir kalau mata pencahariannya sebagai pembuat patung
tersebut akan hilang.
D. Tantangan dan Rintangan
Ketika Rasulullah mulai melancarkan kegiatan dakwahnya secara terangWHUDQJDQGLWHQJDKWHQJDKWHPSDWND¿U4XUDLV\EHUNXPSXOGDQPHQJDMDNPHUHND
untuk masuk Islam, bahkan beliau melakukan shalat di sisi Ka’bah. Orang-orang
ND¿U\DQJWLGDNVXNDGHQJDQDMDUDQ,VODPVHPDNLQPHPEHQFLDMDUDQ\DQJGLEDZD
1DEL0XKDPPDG6DZ/DOXNDXPND¿U4XUDLV\PHQJKDPEDWGDQPHQJKDODQJL
dakwah Rasulullah melalui berbagai cara diantaranya:
1. Penghinaan, Ancaman dan Siksaan terhadap Rasulullah Saw
Rasulullah dihina sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka dan lain-lain
dengan sebutan penghinaan. Suatu saat Rasul pernah dilempari kotoran domba,
rumah beliau juga dilempari sampah dan kotoran. Untuk mencelakakan beliau,
pernah diletakkan duri yang tajam di depan rumahnya, juga tindakan-tindakan
lain yang sangat menyakitkan.
2. Penghinaan, Ancaman dan Siksaan terhadap Pengikut Rasulullah Saw
Misalnya penghinaan dan penyiksaan yang ditimpakan kepada Bilal oleh
majikannya. Ia dijemur di tengah terik matahari sambil dilempari batu.
Tidak puas, majikannya pun mencambuknya dan menimpakan batu yang
besar di tubuh Bilal. Bilal kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar dengan
cara dibelinya dari majikannya dengan harga yang sangat tinggi. Contoh lain
SHQ\LNVDDQNHML\DQJGLODNXNDQND¿U4XUDLV\DGDODKVLNVDDQ\DQJGLWLPSDNDQ
kepada Ayah dan ibu Ammar bin Yasir, mereka dibunuh dan bahkan ditusuk
jantungnya oleh Abu Jahal. Sahabat lainnya yang mendapatkan perlakuan
sama adalah Zamirah yang matanya dicungkil hingga buta. Kekejian mereka
juga menyebabkan Hibab terbelah tubuhnya karena ditarik oleh dua ekor unta
yang berlawanan arah.
3. Bujukan Harta, Kedudukan dan Wanita
 /DQJNDKLQLGLODNXNDQROHKND¿U4XUDLV\GHQJDQPHQJXWXV8WEDKELQ5DEL¶DK
untuk membujuk Rasulullah Saw. dengan harta dengan janji berapapun
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4.


5.

6.


7.

Nabi meminta maka akan diberikan. Bahkan mereka membujuknya untuk
menjadikan Nabi sebagai raja dan diiming-imingi wanita-wanita yang tercantik
di seluruh Arab asalkan Rasulullah menghentikan kegiatannya menyebarkan
agama Islam. Namun semuanya ditolak oleh Rasulullah.
Membujuk Nabi untuk Bertukar Sesembahan
.D¿U4XUDLV\PHQDZDUNDQNHSDGD1DELXQWXNVDOLQJEHUWXNDUVHVHPEDKDQ
'LPDQDPHUHNDPHPLQWD1DELXQWXNPHQ\HPEDKWXKDQ/DWWDGDQ8]]DGDODP
beberapa hari, untuk kemudian mereka bersedia menyembah Allah. Namun
XVDKDLQLGLWRODN1DELPHODOXL¿UPDQ$OODKGDODP46$O.D¿UXQ>@
Membujuk dan Memprovokasi Abu Thalib
Tindakan langsung terhadap Nabi selalu menghadapi kegagalan, maka
ND¿U 4XUDLV\ PXODL EHUDOLK XQWXN PHPSHQJDUXKL GDQ PHPEXMXN SDPDQ
Nabi (Abu Thalib) agar memerintahkan Nabi berhentik berdakwah. Mereka
memprovokasi dengan memberikan ganti Rasulullah dengan seorang pemuda
yang gagah dan ganteng, dengan syarat Abu Thalib tidak menghalangi mereka
membunuh Nabi. Namun usaha mereka ditolak mentah-mentah oleh Abu
Thalib. Provokasi lainya adalah membujuk Abu Thalib dengan pernyataan
bahwa Nabi telah membawa ajaran yang bertentangan dengan ajaran para
pendahulu dan nenek moyang bangsa Arab. Taktik ini juga gagal. Bahkan
Nabi mengatakan: “Senadainya matahari di letakkan di tangan kananku dan
rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menyampaikan dakwah
sehingga berhasil atau aku mati karenanya”.
Menghasut Masyarakat Mekkah
8SD\DODLQ\DQJGLODNXNDQND¿U4XUDLV\XQWXNPHULQWDQJLGDNZDK1DELDGDODK
dengan memempengaruhi masyarakat Quraisy untuk tidak mendengarkan
dakwah atau bacaan-bacaan al-Qur’an, karena disebutkan oleh mereka
sebagai jampi-jampi yang membuat mereka tertenung. Selain itu, mereka juga
mengancam untuk tidak segan-segan membuat mereka sengsara atau bahkan
dibunuh jika mengikuti ajaran Nabi
Pengasingan dan Pemboikotan Bani Hasyim dan Bani Muthallib
Upaya ini merupakan upaya yang sangat menyengsarakan kaum Muslimin.
.D¿U 4XUDLV\ PHODUDQJ VLDSDSXQ XQWXN EHULQWHUDNVL GHQJDQ %DQL +DV\LP
dan Bani Mutahllib, melakukan transaksi jual beli, menikahi atau dinikahi,
menengok yang sakit atau menolong mereka. Pemboikotan ini dituliskan
dalam selembar pengemuman yang ditempelkan di pintu gerbang masuk
Ka’bah, sehingga semua orang tahu dengan ancaman berat bagi mereka yang
melanggarnya.
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8. Mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran
Islam/orang Islam.
Ini dilakukan misalnya ketika sebagian sahabat Nabi hijrah ke Habsyi.
.D¿U 4XUDLV\ GDWDQJ PHQJKDGDS UDMD PHUHND \DQJ EHUDJDPD 1DVKUDQL
dan menjelaskan tentang ajaran Islam dengan tidak benar. Namun, ketika
dikonfrontir dengan umat Islam yang dijurubicarai Ja’far, akhirnya mereka
kalah dan raja Habysi memberikan jamainan keamanan kepada umat Islam
untuk hidup tentram di negaranya.
E. Modal kesuksesan Nabi Muhammad Saw. dalam berdakwah
di Mekkah
Nabi Muhammad Saw. mengembangkan dakwahnya di Mekkah dengan segala
tantangan dan ancaman dari Masyarakat Quraisy. Tantangan tersebut tidak menghalangi beliau untuk menghentikan dakwahnya. Perjuangannya terus dilakukan
sehingga pengikutinya terus bertambah. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari
karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Saw., karakter tersebut antara lain:
1. Sabar.
Nabi Muhammad Saw memiliki kesabaran dalam menghadapi ancaman,
tantangan, hambatan dan gangguan baik dari keluarga maupun masyarakat
Mekkah. Sikap sabar menjadi modal utama Nabi Muhammad untuk terus
berdakwah dan tidak pernah putus asa.
2. Kegigihan dan keuletan .
Nabi Muhammad Saw memiliki kegigihan dan keuletan dalam menyebarkan
Islam, baik kepada keluarga maupun masyarakat Mekkah. Kegigihan dan
keuletan menghadapi segala rintangan yang dihadapi.
3. Berakidah yang benar dan kuat.
Karakter ini menjadi modal utama dalam dakwah Nabi Muhammad. Beliau
menyakini akan janji Allah Swt. Beliau tidak pernah ragu akan janji Allah
yang akan melindungi dakwanya.
4. Akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran.
Nabi Muhammad Saw sudah terkenal dengan :Al Amin” sebelum diangkat jadi
Nabi dan Rasul. Masyarakat Quraisy sudah mengakui kebaikan dan kejujuran
Nabi Muhammad Saw. Sehingga ketika Nabi Muhammad Saw diangkat jadi
Nabi dan Rasul, semua orang tidak bisa menolak akan kebenaran dakwanya.
Tapi karena kesombongan dan keangkuhan menjadi masyarakat Quraisy
menolak dakwahnya.
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5. Kesetaraan Derajat.
Nabi Muhammad Saw. menjunjung tinggi persamaan derajat sesama manusia.
Tidak ada perbedaan antara bangsawan dan budak, antara yang kaya dan
miskin. Perbedaanya pada keimanan. Karakter ini membuat semua orang
merasa nyaman dan diakui secara sama.

Aktivitasku
Buatlah 5 kelompok besar yang beranggotakan 9-10 orang, dari
tiap kelompok bentuk kelompok kecil untuk membahasa salah satu
pertanyaan berikut. Lakukan diskusi kecil di kelompok kecil untuk
menjawab pertanyaan berikut:
1. Bagaimana Proses pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Nabi
dan Rasul?
2. Apa prioritas dakwah Nabi Muahmmad selama di Mekkah?
3. Bagaimana respons masyarakat Mekkah terhadap dakwah Nabi
Muhammad?
4. Apa tantangan dan rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad
Saw?
5. Sebutkan faktor kesuksesan dakwah Nabi di Mekkah?
Tulislah hasil diskusi kelompok kecil dan presentasikan di kelompok besar.. lalu catat saran dan masukan dari kelompok kecil lainnya
dan susun menjadi laporan hasil diskusi kelompok besar. Tulislah
dalam bentuk artikel dengan ketentuan halaman minimal 4 halaman
dan ukuran kertas 4A.

Sejarah Kebudayaan Islam Kurikulum 2013

33

Analisaku
Tetap pada 4 kelompok besar, diskusikanlah tentang perbandingan kondisi masyarakat Mekkah sebelum Islam dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang, dengan menjawab pertanyaan berikut:
1. Apa persamaan kondisi kepercayaan masyarakat Mekkah sebelum
Islam dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang? Jelaskan?
2. Apa berbedaan kondisi kepercayaan masyarakat Mekkah sebelum
Islam dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang?
3. Tulislah hasil diskusi kelompok besar di kertas, kemudian
presentasikan hasil diskusi tersebut. Tulislah pertanyaan dari
kelompok lain.

Refleksiku
Setelah mempelajari tema Misi Dakwah Nabi Muhammad Saw di
0HNNDKODNXNDQODKUHÀHNVLGHQJDQPHQMDZDEEHUWDQ\DDQEHULNXW
1. Apakah kita telah memahami tentang misi dakwah Nabi
Muhammad di Mekkah?
2. Apa pengaruh dan manfaat bagi kita mempelajari tema ini?
3. Apa rencana tindak kita setelah mempelajari tema ini?

Tugasku

Tugas individu menghapal QS. al-‘Alaq [96] : 1–5 dan QS. alMudatsir [84] : 1-7. Kemudian kalian memperdengarkan hapalan kalian kepada orang tua atau kerabat kalian, minimal 3 orang. Mintalah
tanda tangan mereka sebagai bukti kalian telah menperdengarkan
hapalan. Gunakan format berikut ini:
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Nama : .......................
EŽ
1
2

EĂŵĂ^ƵƌĂƚ

Kelas : .............................
ϭEĂŵĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘

ϮEĂŵĂ͘͘͘͘͘͘͘

Y^͘ĂůͲ͚ůĂƋϵϲ͗ϭʹϱ
Y^͘ĂůͲDƵĚĂƚƐŝƌ
ϴϰ͗ϭͲϳŝƌ

MUTIARA HIKMAH

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah
dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya
ahlu kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka,
di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan
mereka adalah orang-orang yang fasik.
( Q.S. Ali-Imran [3] : 110)
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C. POLA DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW. DI MEKKAH
Pengamatanku
Amati gambar berikut dan apa pemahaman yang kalian peroleh!

ǁǁǁ͘ŚĂǇĂŚ͘ĐĐͬĨŽƌƵŵͬŚĂǇĂŚŝŵŐĐĂĐŚĞͬϭͬϭϱϬϴϬϳŚĂǇĂŚ͘ũƉŐ

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĂǇĂŚ͘ĐĐͬĨŽƌƵŵͬŚĂǇĂŚŝŵŐĐĂĐŚĞͬϭͬϭϱϬϴϬϱŚĂǇĂŚ͘ũƉŐ

Pertanyaanku

Setelah kalian mengamati dan mendengarkan hasil pengamatan teman kalian,
apa pertanyaan yang muncul dari pikiran kalian?
EK
1

WZdEzE
ĂŐĂŝŵĂŶĂƐƚƌĂƚĞŐŝĚĂŬǁĂŚEĂďŝDƵŚĂŵŵĂĚ^Ăǁ͘ƵŶƚƵŬŵĞŶǇĞůĂŵĂƚŬĂŶ
ĚĂŬǁĂŚŶǇĂ͍

2
3
4
dst
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Wawasanku
Untuk memperluas wawasan kalian tentang pola dakwah Nabi
muhammad di periode Makkah, bacalah materi di bawah. Inti dari
materi di bawah membahas tentang beberapa pola dakwah Nabi
Muhammad di periode Mekkah antara lain Dakwah sirri, dakwah
terang-terangan, hijrah ke Hasbsyi, misi ke Thaif, dan baitul Aqabah.
Secara rinci akan dibahas selanjutnya.

A. Dakwah rahasia (Sirriyah)
Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad menggunakan dakwah sirriyah
dalam menyebarkan Islam. Nabi Muhammad melakukan dakwah sirri bukan
karena takut melainkan strategi dakwah. Dimana Nabi mengantisipasi pengikut
Nabi yang masih sedikit dan belum kuat. Sedangkan ancaman dan siksaan maV\DUDNDW ND¿U 4XUDLV\ PDVLK NXD GDQ VWDWXV NRWD 0DNNDK VHEDJDLSXVDW DJDPD
bangsa Arab. Disana terdapat para pengabdi ka’bah dan tiang sandaran bagi berhala dan patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab
Nabi Muhammad Saw. melakukan dakwah sirri dengan pendekatan personal.
Hal ini disebabakan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak. pendekatan personal ini Nabi Saw
telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Artinya Nabi dalam berdakwah
memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.
Nabi Muhammad melaksanakan dakwah sirriyah selama 3 tahun. Pertamatama, Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar serta
Sahabat-Sahabat karib beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-Saabiquun al-Awwaluun (orang-orang yang paling
dahulu dan pertama masuk Islam). Mereka adalah:
1. Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin Isteri Nabi Saw.
2. Zaid bin Haritsah bin Syarahil.
3. Ali bin Abi Thalib (sepupu Nabi Muhammad Saw);
4. Abu Bakr ash-Shiddiq (sahabat dekat Nabi Muhammad Saw.)
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Setelah memeluk Islam, Abu Bakr bersemangat dalam berdakwah mengajak
orang-orang masuk Islam. Karakter Abu Bakar terkenal sebagai sosok laki-laki
yang lembut, disenangi, dan berbudi baik. Para tokoh kaumnya selalu mengunjunginya dan sudah tidak asing dengan kepribadiannya karena kecerdasan, kesuksesan dalam berbisnis dan pergaulannya yang luwes. Melalui Dakwah beliau,
beberapa Sahabat masuk Islam yaitu :
1. ‘Utsman bin ‘Affana al-Umawi,
 $]=XEDLUELQDO¶$ZDPDO$VDGL
3. ‘Abdurrahman bin ‘Auf,
 6D¶GELQ$EL:DTTDVKD]=XKUL\DQGDQ
5. Thalhah bin ‘Ubaidillah at-Timi.
Kemudian diikuti oleh Bilal bin Rabah al-Habasyi, Abu ‘Ubaidah; ‘Amir bin
al-Jarrah yang berasal dari suku Bani al-Harits bin Fihr, Abu Salamah bin ‘Abdul
$VDG DO$UTDP ELQ$ELO$UTDP NHGXDQ\D EHUDVDO GDUL VXNX 0DNK]XP  µ8WVPDQELQ0D]K¶XQ±GDQNHGXDVDXGDUDQ\D4XGDPDKGDQµ$EGXOODKµ8EDLGDK
bin al-Harits bin al-Muththalib bin ‘Abdu Manaf, Sa’id bin Zaid al-’Adawy dan
isterinya;Fathimah binti al-Khaththab al-’Adawiyyah – saudara perempuan dari
µ8PDUELQDO.KDWKWKDE.KDEEDEELQDO$UWVµ$EGXOODKELQ0DV¶XGDO+D]DO\
serta banyak lagi selain mereka. Mereka itulah yang dinamakan as-Saabiquunal
Awwaluun.
Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka menyembuQ\LNDQNHLPDQDQQ\DXQWXNPHQJKLQGDULDQFDPDQGDQVLNVDDQ.D¿U4XUDLV\6Hlain diuji oleh faktor eksternal, keimanan mereka diuji oleh faktor internal, yaitu
ajaran-ajaran yang diterima Nabi bertentangan dengan kondisi yang ada dan di
luar kemampuan otak manusia.
Seperti peristiwa isra miraj. Peristiwa perjalan Nabi dari Masjidil Haram ke
Baitul Maqdis, dan diteruskan ke sudratul muntahan dalam satu hari. Peristiwa
yang tidak mungkin dilakukan pada waktu itu. Dimana kondisi fasilitas transportasi masih menggunakan unta atau kuda. Abu bakar merupakan Sahabat pertama
yang mempercayai peristiwa tersebut, sehingga Abu bukar mendapat gelar AshShiddiq. Beliau mempercayai apapun diucapkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. Pada peristiwa Isra’ dan Mi’raj, Nabi Muhammad Saw mendapat
perintah menegakan shalat lima waktu.
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Menurut Ibnu Hajar perintah shalat Termasuk wahyu pertama. Ibnu Hajar berkata:
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h
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h ğ
h f l h h hh lh ihhl ğ hh
h l źh hŰŕɉA
ğ Ůh lĸȰ
;ƾPŋŦŮŸťŰļŇj A ŴȲ
DA
j ůbh
j źh ŰŕɉAŴjh Ų ōj ųl ƢADA
j
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h
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h
i
h
h
h
h
h
h
ğ
ğ
h
l hŵǽPh ŋl ŧůA`?:Ů
h ĺ
lžjŪŦƅ


_=
.ĵŹh j Ʌbl ŋi ţŮlĸȰbh ōj ųl ŒɉASj źl ŰŚi ŮlĸȰfCƆŔ
j
“Sebelum terjadinya Isra’, beliau Shallallâhu ‘alaihi wasallam secara qath’i
pernah melakukan shalat, demikian pula dengan para Sahabat akan tetapi
yang diperselisihkan apakah ada shalat lain yang telah diwajibkan sebelum
(diwajibkannya) shalat lima waktu ataukah tidak?. Ada pendapat yang
mengatakan bahwa yang telah diwajibkan itu adalah shalat sebelum terbit dan
terbenamnya matahari”.

Walaupun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bersifat personal, namun beritanya sudah kedengaran oleh kaum Quraisy. Hanya saja, mereka
belum mempermasalahkannya karena Nabi Muhammad belum menentang agama
dan tuhan mereka. Sehingga Nabi Muhammad dapat membangun jamaah Mukminin berlandaskan ukhuwwah (persaudaraan) dan ta’awun (solidaritas). Kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan dan menentang kebatilan kaum Quraisy dan
menyerang berhala-berhala mereka
B. Dakwah Jahr
Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad mengundang
Bani Hasyim dan beberapa orang Bani Al-Muthalib bin Al-Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semua
kerabatnya menentang Rasulullah, hanya Abu Thaliblah yang tidak menantang.
Dia tidak masuk Islam tapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad dan melindXQJLQ\DGDULJDQJJXDQNDXPND¿U4XUDLV\
Setelah Nabi merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk
melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, beliau berdiri diatas Shafa,
lalu berseru :
“ Wahai semua orang!” maka semua orang berkupul memenuhi seruan beOLDXODOXEHOLDXPHQJDMDNPHUHNDNHSDGDWDXKLGGDQLPDQNHSDGDULVDODKEHOLDX
serta iman kepada hari akhirat.”

Sejarah Kebudayaan Islam Kurikulum 2013

39

Dari yang hadir disitu, Abu Lahab angkat bicara “ Celakalah engkau untuk selama-lamanya, untuk inikah engkau mengumpulkan kami.” Lalu turun surat Al-Lahab.
Sejak itulah, dakwah Nabi terdengar seluruh Mekkah, kemudian turun QS. AlHijr [15] : 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan.

l il h l l hh i h l i h l h l h
h
͟ǻj ȡǬ
j ųɉAŴj ŠPŋj Š=bŋɊİĻĵųjķSŉŔĵŦ

Artinya : Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang
diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

Kaum Quraisy merasa terganggun dengan dakwah Nabi, karena kepercayaan
mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka ditentangnya. Mereka mengakui sosok Nabi Muhammad sebagai orang yang jujur. Mereka berusaha
menghentikan dakwahnya dengan cara mendekati pamannya, Abu Thalib. Mereka mengharapkan Abu Thalib bisa merayu Nabi Muhammad Saw. untuk menghentikan dakwanya. Tapi Abu thalib menolak permintaan mereka. Maka mereka
pun pulang dengan tangan hampa sehingga Nabi bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyeru kepadaNya.
6HPHQMDNSHQRODNDQLWXND¿U4XUDLV\EHUXVDKDPHQJKHQWLNDQ1DELGHQJDQ
berbagai cara, antara lain menjelek-jelekkan ajaran Islam, membangkitkan keragu-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyangsikan ajaran-ajaran
beliau dan diri beliau, melawan al-Qur’an dengan dongeng orang-orang dahulu
dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu, agar mereka meninggalkan al-Qur’an, dan penyiksaan terhadap para pengikut Nabi.
.D¿U4XUDLV\EHUXVDKDPHQDZDUNDQXQWXNPHPSHUWHPXNDQ,VODPGDQ-DKLOLyah. Mereka akan mengikuti ajaran Nabi tanpa meninggalkan ajaran mereka, di
lain pihak Nabi Muhammad Saw dan pengikutinya mengikuti tata cara ibadah
mereka tanpa meninggalkan ajaran Islam. Nabi Muhammad dengan tegas menoODNSHQDZDUDQPHUHND3HULVWLZDWHUVHEXWGLDEDGLNDQGDODP46DO.D¿UXQ>@

h i h li h h
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 ǣ ͷǤ ǣ ǲ  Ǧ ϔǡ Ǥ    
apa yang kamu sembah. 3. dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
4. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, 5. dan kamu
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tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 6. untukmu
agamamu, dan untukkulah, agamaku.”

Nabi Muhammad mempertegas larangan adanya pencampuran ajaran Islam
dengan ajaran Lain. Penolakan akan tawaran lunak oleh Nabi Muhammad Saw,
PHPEXDW ND¿U 4XUDLV\ VHPDNLQ PDUDK 0HUHND PHODNXNDQ SHPERLNRWDQ HPbargo) terhadap para pengikut Nabi Muhammad dan kaumnya Mereka menulis
selembar kesepakatan pemutusan hubungan total dengan Bani Hasyim dan Bani
Abdil-Muththalib. Pengumunan tersebut digantung di salah satu sudut Ka’bah.
Adapun isi pengumuman adalah:
1. Barang siapa yang setuju dengan agama Muhammad, berbelas kasihan kepada
salah seorang pengikutnya yang masuk Islam, atau memberi tempat singgah
pada salah seorang dari mereka, maka ia dianggap sebagai kelompoknya dan
diputuskan hubungan dengannya.
2. Tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka.
3. Tidak boleh berjual beli dengan mereka.
Nabi Muhammad Saw bersama bani Hasyim dan Bani Muthalib hidup terisolir dan tinggal di lembah Bani Hasyim. Kaum Quraisy semakin memperketat
isolasinya kepada Nabi dan para Sahabatnya sehingga mereka tidak memiliki
bekal makanan. Kesulitan mereka sampai pada kondisi hanya makan dedaunan.
Umat Islam tetap sabar dan tegar dari tekanan yang mencelakakan ini dengan
terus mengharapkan pertolongan Allah.
Di tengah penderitaan inilah Allah Swt. memberikan pertolongan dengan
EHUEDJDLFDUD6HSHUWL+LV\DPELQ$PUVHRUDQJND¿UPHPEDZDXQWDQ\DSHQXK
makanan di malam hari ke Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Begitu sampai di
GHNDWOHPEDKLDOHSDVNDQNHQGDOLXQWDQ\D$GDMXJDRUDQJRUDQJND¿UEHUJDEXQJ
di lembah Bani Hasyim dengan motivasi kesukuan dan kekerabatan. Embargo
atau pemboikotan berlangsung selama tiga tahun.
Pada tahun ketiga, Hisyam bin Amr mengajak Zuhair bin Abi Umayyah bin Al
Mughirah, untuk membatalkan pemboikotan tersebut. Mereka berdua mengajak
3 orang lagi yaitu, Muth’im bin Adiy, Abul Buhturiy bin Hisyam, dan Zam’ah
bin Al-Aswad bin Al-Muththalib. Berlima bertemu malam hari di sebuah bukit di
Mekkah dan bersepakat untuk membatalkan pengumuman pembokiotan.
Dan ketika datang pagi hari mereka pergi ke tempat pertemuannya. Mereka menyatakan penolakan terhadap pemboikotan atau embargo yang dilakukan
orang-orang Quraisy. Mereka ingin merobek pengumuman yang tergantung di
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sudut Ka’bah. Abu Jahal berusaha menghalangi mereka berlima. Dan Abu Thalib
saat itu berada di salah satu sudut masjid menyaksikan pertarungan yang terjadi
di antara mereka.
Kemudian Muth’im bin Adiy berdiri ke tempat ditempelkannya pengumuman
itu untuk merobeknya, dan ternyata pengumuman itu sudah dimakan tanah kecuali kalimat ‘Bismikallahumma’ yang menjadikan kebiasaan orang Arab menulis surat. Setelah itu berakhir pemboikotan terhadap Nabi Muhammad Saw. dan
pengikutnya.
.D¿U4XUDLV\WHWDSPHQHNDQGDQPHQ\LNVDSDUDSHQJLNXW1DEL0XKDPPDG
Saw. Hingga Nabi Memerintahkan pengikutnya untuk hijrah dan keluar dari
Makkah.
C. Hijrah ke Habsyi
3HQLQGDVDQGDQSHQ\LNVDDQ.D¿U4XUDLV\VHPDNLQNHUDVPHPEXDW1DEL0Xhammad Saw dan pengikutnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi
WHUVHEXWWXUXQODKVXUDK$]=XPDU\DQJEHULVLSHULQWDKKLMUDK$OODK6ZWEHU¿Uman:
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Artinya: Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada
Tuhanmu”. orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. dan
bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah
yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. (QS. Az-Zumar [39] : 10)

Nabi Muhammad Saw. memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah, karena raja Habasyah, Ashimmah An-Najasyi, adalah seorang raja yang
adil. Maka bulan Rajab tahun kelima kenabian, hijrahlah kelompok pertama terdiri dari dua belas orang laki-laki dan empat orang perempuan. Pemimpinnya
Usman bin Affan, yang hijrah bersama istrinya, Sayyidah Ruqayyah, putri Rasulullah Saw. Dan Hijrah ke Habasyah terjadi dua kali. Ruqayyah kembali bersama
suami¬nya, Utsman bin Affan bergabung dengan kelompok hijrah kedua.
.D¿U4XUDLV\NKDZDWLUDNLEDWGDULKLMUDK+DEDV\DK0HUHNDWDNXW,VODPPHnyebar ke luar Mekkah dan nantinya mereka akan mendapat bantuan dan perWRORQJDQGDULOXDU0HNNDK$NKLUQ\DND¿U4XUDLV\PHQJLULPGXDRUDQJXWXVDQ
yang cerdas yaitu Abdullah bin Abi Rabi‘ah dan Amr bin Al-Ash bin Wail AsSahmi. Mereka pun mengumpulkan hadiah-hadiah yang akan dibawa kedua¬nya
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untuk An-Najasyi. Mereka ingin merusak hubungan baik antara An-Najasyi dan
orang-orang yang hijrah.
Dua orang utusan kaum Quraisy itu pergi ke Habasyah. Mereka menyerahkan
hadiahnya kepada Raja Habasyah. Mereka meminta raja agar mengembalikan kepada mereka orang-orang yang meninggalkan agama mereka. Raja habasyah menolaknya dan sikapnya bahwa semua yang ada di tempatnya akan berada dalam
per¬lindungannya dengan aman. Kedua utusan kembali ke Mekkah dengan tangan hampa dan memberitahu sikap raja Habasyah.
D. Misi ke Thaif
Pada tahun kesepuluh keNabian, Nabi Muhammad kehilangan dua orang yang
dicintainya, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu thalib, pamanya yang selalu melindungi dan membelanya
GDULDQFDPDQND¿U4XUDLV\7DKXQWHUVHEXWGLQDPDLWDKXNHVHGLKDQ ‘Am Huzn).
6HWHODK PHQLQJJDO NHGXDQ\D RUDQJRUDQJ ND¿U 4XUDLV\ VHPDNLQ EHUDQL
mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad Saw. Melihat kondisi seperti itu,
Nabi bersama Zaid berencana pergi ke Thaif, Wilayah yang berjarak sekitar 80
kilometer dari tanah Suci Mekkah.
Ada beberapa alasan Nabi Muhammad memilih Thaif, antara lain
1. Thaif merupakan kota kedua setelah Mekkah.
2. Di Thaid ada Bani Tsaqif, salah satu suku Arab yang paling kuat. jika Mereka
memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah
Nabi.
3. Jarak Taif tidak jauh dari Mekkah sehingga orang Islam dapat membantu
menyebarkan Islam di Thaif dan Mekkah.
Nabi Muhammad Saw. pergi ke Thaif untuk meminta bantuan serta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota itu, yaitu Kinanah yang bergelar
Abu Jalail dan Mas’ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Mereka adalah para
pembesar dan penguasa di Thaif yang berasal dari keturunan Tsaqif.
Nabi Muhammad Saw. berharap dakwahnya diterima oleh masyarakat Thaif.
Akan tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan, karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad Saw. Mereka
menolak membantu Nabi Muahammad karena mereka menghindari perselisihan
dengan masyarakat Mekkah. Selain itu mereka telah terhasut oleh pengaruh Abu
-DKDOGDQSDUDSHPEHVDUND¿U4XUDLV\\DQJPHPEHULWDNDQEDKZDDSD\DQJGLDjarkan Muhammad adalah kebohongan-kebohongan besar dan akan menyesatkan
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bangsa Arab.
Mereka mengusir Nabi Muhammad dengan dilempari batu oleh pemuda Thaif.
Nabi Muhammad mengalami luka parah akibat lemparan batu. Dengan pakaian
yang berlumuran darah dan penuh luka, Nabi Muhammad meninggalkan Thaif,
menghindari kejaran penduduk Thaif. beliau beristirahat di sisi kebun anggur milik dua bersaudara Uthbah dan Syaibah, anak Rabiah. Nabi Muhammad menengadahkan muka ke langit mengadukan nasib yang dideritanya kepada Allah dan
berkata:
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“Ya, Allah kepada-Mu aku mengadukan kelemahanku kurangnya kesanggupanku,
dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Dzat Yang Maha
Pengasih ladi Maha Penyayang. Engkaulah Pelindung bagi si lemah dan Engkau
jualah pelindungku! Kepada siapa diriku hendak Engkau serahkan? Kepada
orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan
menguasai diriku?

Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tak kuhiraukan, karena
sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung
pada sinar cahaya wajah-Mu, yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan di akherat dari murka-Mu yang hendak Engkau turunkan dan
mempersalahkan diriku. Engkau berkenan. Sungguh tiada daya dan kekuatan apa
pun selain atas perkenan-Mu.”
/DOX 5DVXOXOODK PHQJXWXV VHRUDQJ OHODNL GDUL .KX]D¶DK XQWXN PHQHPXL
Muth’am bin Adi dan mengabarkan bahwa Rasulullah ingin masuk ke Mekkah
dengan perlindungan darinya. Keinginan Rasulullah ini diterima oleh Muth’am
sehingga akhirnya Rasulullah kembali memasuki Mekkah.
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E. Perjanjian Aqabah
Pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 M, Nabi Muhammad
Saw. menemui rombongan haji dari Yatsrib. Rombongan haji tersebut berjumlah
sekitar 12 orang. Nabi Muhammad Saw. menyampaikan dakwahnya. Dakwah
Nabi mendapat sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislamannya
di hadapan Nabi Muhammad Saw. Mereka melakukan baiat kepada Nabi di salah
satu bukit di kota Mekkah, yaitu bukit Aqabah. Maka baiat ini disebut dengan
Bait ‘Aqabah pertama. Adapun isi baiat adalah sebagai berikut:
1. Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad Saw.
2. Mereka menyatakan rela berkurban harta dan jiwa.
3. Mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya.
4. Mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Swt.
5. Mereka menyatakan tidak akan membunuh.
6. Mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan.
Baiat pertama disebut bai’at wanita karena tidak meliputi perang dan perang tidak terjadi, kecuali setelah pembinaan pikiran dan akidah pada tiap orang.
Strategi pengembangan Islam di Yastrib, Nabi Muhammad mengirim Mus’ab bin
umair bergabung dengan rombongan yang pulang ke Ysrib. Tugas Mus’ab adalah
untuk membantu penduduk Yatsrib yang telah menyatakan keislamannya dalam
menyebarkan ajaran Islam di kota tersebut. Dia membacakan al-Qur’an menjelaskan tentang Islam kepada mereka. Selanjutnya Mus’ah menjadi guru mengaji di
0DGLQDKGDQLPDPGDODPVKDODWNDUHQDJRORQJDQ$XVGDQ.KD]UDMPHPEHQFL
kalau salah satu dari mereka rnenjadi imam.
Pada tahun ke-13 keNabian bertepatan dengan tahun 622 M, jamaah Yatsrib
datang kembali ke kota Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah tersebut berjumlah sekitar 73 orang. Setibanya di kota Mekkah mereka menemui Nabi
Muhammad Saw. dan atas nama penduduk Yatsrib mereka menyampaikan pesan
untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Pesan itu adalah berupa permintaan masyarakat Yatsrib agar Nabi Muhammad Saw. bersedia datang ke kota
mereka, memberikan penerangan tentang ajaran Islam dan sebagainya. Permohonan itu dikabulkan Nabi Muhammad Saw. dan beliau menyatakan kesediaannya
untuk datang dan berdakwah di sana. Untuk memperkuat kesepakatan itu, mereka
mengadakan perjanjian kembali di bukit Aqabah. Karenanya, perjanjian ini di
dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Perjanjian Aqabah II.
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Adapun Isi Perjanjian Aqabah kedua ini adalah:
1. Penduduk Yatsrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad Saw.
2. Penduduk Yatsrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa.
3. Penduduk Yatsrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan
kepada sanak saudara mereka.
4. Penduduk Yatsrib siap menerima segala resiko dan tantangan.
Setelah pelaksanaan Baiat, Nabi Muhammad Saw. meminta 12 pemimpin sebagai Naqib kepada kaum mereka dalam rangka merealisasikan baiat. Komposisi
LWXWHUGLULRUDQJGDUL.DELODK.KD]UDMGDQGDULNDELODK$XVPHUHNDLWX
adalah:
1DTLE1DELENHSDGDDO.KD]UDM
1. As’ad bin Zurarah bin Ads
2. Sa’d bin al-Rabi’ bin Amru
3. Abdullah bin Rawahah bin Tha’labah.
5D¿ELQ0DOLNELQDO$MODQ
5. Al-Bara’ bin Marur bin Sakhr
6. Abdullah bin Amru bin Hiram
7. Ubadah bin al-Samit bin Qais
8. Sa’d bin Ubbadah bin Dulaim
$O0XQ]LUELQ$PUXELQ.KDQLV
Naqib-naqib kepada al-Aws
1. Usaid bin Hudhair bin Simak
2. Sa’d bin Khaithamah bin al-Harith
5LID¶DKELQ$EGDO0XQ]LUELQ=XEDLU
Dengan itu Rasulullah menegaskan kepada mereka dengan sabdanya: “Kamu
VHPXDDGDODKSHQMDPLQVHEDJDLPDQDJRORQJDQDO+DZDUL\XQDGDODKSHQMDPLQ
NHSDGD,VDELQ0DULDPGDQDNXDGDODKSHQMDPLQNHSDGDXPDWNX” Jawab mereka
sebulat suara dengan lafal: “Ya”.
Dengan keputusan ini terbukalah di hadapan Nabi Muhammad Saw. harapan
baru untuk memperoleh kemenangan karena telah mendapat jaminan bantuan dan
perlindungan dari masyarakat Yatsrib. Sebab itu pula, kemudian Nabi Muhammad Saw. memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yatsrib,
karena di kota Makkah mereka tidak dapat hidup tenang dan bebas dari gangguan,
DQFDPDQGDQSHQ\LNVDDQGDULRUDQJRUDQJND¿U4XUDLV\
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Selain itu, ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad Saw. memilih Yatsrib sebagai tempat hijrah umat Islam. Faktor-faktornya antara lain:
1. Yatsrib adalah tempat yang paling dekat.
2. Sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik
dengan penduduk kota tersebut. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan
karena kakek Nabi, Abdul Muthalib beristerikan orang Yatsrib. Di samping
itu, ayahnya dimakamkan di sana.
3. Penduduk Yatsrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan
sifat-sifatnya yang baik.
4. Bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah
Allah Swt.
Dengan demikian, langkah-langkah strategis yang sangat menguntungkan
bagi dakwah Islam telah dicanangkan. Beliau telah memiliki kesiapan yang sangat matang, selain karena telah mendapat dukungan dari penduduk Yatsrib, juga
NDUHQDVHFDUD¿VLNGDQPHQWDOEHOLDXWHODKVLDSPHQLQJJDONDQNRWDNHODKLUDQQ\D
untuk meneruskan perjuangan dalam menegakkan kalimah tauhid.
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Aktivitasku
Buatlah kelompok kecil menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok
mendiskusikan satu pertanyaan di bawah.
1. Kenapa Nabi Muhammad melakukan dakwah sirriyah di awal
dakwaknya?
2. Jelaskan Alasan perbedaan antara dakwah Sirriyah dan dakwah
Jahriyah!
3. Apa alasan Nabi Muhammad meminta perlindungan ke orang
Thaif?
4. Jelaskan perbedaan antara Aqabah I dan Aqabah II!
5. Apa sikap yang harus dimiliki seorang dai berdasarkan pola
dakwah yang Nabi lakukan?
 $SDSRODGDNZDK\DQJWHSDWXQWXNGLWHUDSNDQGL]DPDQVHNDUDQJ"
Tulisalah hasil diskusi kelompok kecil di kertas. Tukar kertasnya
dengan kertas milik kelompok lain. Bacalah hasil kerja kelompok
lain dan berilah komentar hasil kerja kelompok lain.

Refleksiku
Setelah mempelajari tema pola dakwah Nabi Muhammad Saw di
0HNNDKODNXNDQODKUHÀHNVLGHQJDQPHQMDZDEEHUWDQ\DDQEHULNXW
1. Apakah kita telah memahami tentang Hijrah Nabi Muhammad
Saw. ke Madinah?
2. Apa pengaruh dan manfaat bagi kita mempelajari tema ini?
3. Apa rencana tindak kita setelah mempelajari tema ini?
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Tugasku

Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang, lakukan wawancara
tentang pengalaman dakwah Bapak/ Ibu guru di masjid/mushola
dekat tempat tinggal kalian. Wawancata tersebut untuk menggali informasi tentang:
1. Target dakwahnya
2. Strategi dakwah yang dilakukan
3. Tantangan dan kendala yang dihadapi serta solusinya yang
dilakukan.
4. Peristiwa yang menyenangkan dan menyedihkan ketika
berdakwah
5. Pesan buat generasi muda Islam.

IBRAH
Nabi Muhammad saw datang dengan membawa sesuatu yang
baru dan membawa perubahan pada masyarakat, maka wajar
bila ada yang menentang. Sesuatu yang baru yang dibawa oleh
nabi Muhammad saw tersebut adalah agama tauhid atau Islam.
Beliau sangat terkenal mempunyai sifat-sifat yang mulia. Diantara
gelar beliau adalah sidiq (selalu benar),amanah(dapat dipercaya),
fathanah(cerdas),dan tabligh(berani menyampaikan). Dalam
menjalankan misi beliau banyak mendapat dukungan dari orangorang dekatnya yaitu keluarganya dan para sahabatnya yang
sangat loyal untuk turut memperjuangkan misi dakwahnya.
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MUTIARA HIKMAH

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang
Ȍǡϔ
harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu
ϔǤ
(Q.S. Ali Imran [3]: 92)

RANGKUMAN
1. Sebelum datang Islam, penduduk Mekkah dikenal dengan penduduk Jahiliyah
(bodoh). Mereka bukan bodoh secara intelektual tapi mereka mememiliki
prilaku yang buruk di aspek agama, sosial, ekonomi, dan politik. Dari aspek
agama, mereka menyembah berhala yang berada di sekitar Ka’bah. Dari
DVSHNVRVLDOPHUHNDVXNDPLQXPNKDPDUPDEXNEHU]LQDKGDQPHUDPSRN
kedudukan wanita di tempat yang paling rendah, dan masalah perbudakan
masih ada. Dari aspek ekonomi, mereka mempraktekan riba dan menjual
barang dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan besar. Dari
aspek politik, mereka sangat gemar berperang dan sering terjadi perang antar
suku.
 0DV\DUDNDU 0DNNDK PHPLOLNL NDUDNWHU SRVLWLI DQWDUD SHPEHUDQL ¿VLN \DQJ
kuat, daya ingat yang kuat, loyalitas tehadap pimpinan. Profesi mereka adalah
berdagang, bertani dan berternak. Mereka melakukan perniagaan ke Syam di
musim dingin, dan pergi ke Syam di musim panas.
3. Misi Nabi Muhammad Saw sebagai rahmatan lil ‘alamin yaitu
a. Mengajarkan kepada manusia tentang akidah dan larangan menyembah
selain Allah Swt.
b. Menegaskan tentang adanya hari pembalasan
c. Mengajarkan akhlak terpuji dan melarang berbuat kemungkaran.
d. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia.
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4. Masyarakat Makkah merespon dakwah Nabi dengan penolakan. Hanya
sebagian kecil yang menerima dakwah Nabi. Para pembesar Mekkah menolak
ajaran Nabi dan berusaha mencegah dakwah Nabi dengan bebagai cara, seperti
meminta bantuan Abu Thalib untuk merayu Nabi, menawarkan kedudukan,
wanita, dan harta, dan menyiksa para pengikutnya. Walaupun mendapatkan
respon negatif, Nabi Muhammad tidak berhenti untuk menyebarkan Islam.
5. Keberhasilan dakwah Islam dikarenakan Nabi Muhammad memiliki karakter
pendukung yaitu kesabaran menghadapi ancaman, kegigihan dan keuletan
dalam menyebarkan Islam, memiliki kenyakinan yang kuat, memiliki akhlak
yang mulya dan selalu menghindari kemungkaran, dan mengakui kesetaraan
derajat manusia.
6. Selama di Mekkah, Nabi Muhammad menerapkan beberapa pola dakwah antara
lain dakwah Sirriyah sebagai cara dakwah yang digunakan ketika kondisi
dan situasi tidak mendukung. Dakwah Jahriyah sebagai cara menyebarkan
dakwah lebih luas dan pengikutnya sudah siap dengan segala resiko. Hijrah
ke Habasyah sebagai cara melindungi dan memelihara nyawa dan agama
pengiku Nabi. Hijrah ke Thaif sebagai cara mencari tempat menyebarkan yang
ideal untuk menyebarkan Islam. Baiat Aqabah I dan II sebagai cara persiapan
pendukung dan tempat untuk membangun basis Islam.

Uji Kompetensi

1) Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan Para Sahabatnya berhijrah ke
Habasyah?
2) Bagaimana pola dakwah Nabi Muhammad di Makkah?
3) Jelaskan kondisi masyarakat Makkah sebelum Islam!
4) Jelaskan misi dakwah Nabi Muhammad di Makkah!
5) Bagaimana Nabi Muhammad dan Para Sahabat menghadapi siksaan dan
ancamam dari Kaum Quraisy?
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Kesuksesan Nabi
Muhammad Saw.
Melakukan Perubahan

Kompetensi Inti
</Ͳϭ͗ DĞŶŐŚĂƌŐĂŝĚĂŶŵĞŶŐŚĂǇĂƟĂũĂƌĂŶĂŐĂŵĂǇĂŶŐĚŝĂŶƵƚŶǇĂ
</ͲϮ͗ DĞŶŐŚĂƌŐĂŝ ĚĂŶ ŵĞŶŐŚĂǇĂƟ ƉĞƌŝůĂŬƵ ũƵũƵƌ͕ ĚŝƐŝƉůŝŶ͕ ƚĂŶŐŐƵŶŐ
ũĂǁĂď͕ ƉĞĚƵůŝ ;ƚŽůĞƌĂŶƐŝ͕ ŐŽƚŽŶŐ ƌŽǇŽŶŐͿ͕ ƐĂŶƚƵŶ͕ ƉĞƌĐĂǇĂ Ěŝƌŝ
ĚĂůĂŵďĞƌŝŶƚĞƌĂŬƐŝƐĞĐĂƌĂĞĨĞŬƟĨĚĞŶŐĂŶůŝŶŐŬƵŶŐĂŶƐŽƐŝĂůĚĂŶ
ĂůĂŵĚĂůĂŵũĂŶŐŬĂƵĂŶƉĞƌŐĂƵůĂŶĚĂŶŬĞďĞƌĂĚĂĂŶŶǇĂ͘
</Ͳϯ͗ DĞŵĂŚĂŵŝ ƉĞŶŐĞƚĂŚƵĂŶ ;ĨĂŬƚƵĂů͕ ŬŽŶƐĞƉƚƵĂů ĚĂŶ ƉƌŽƐĞĚƵƌĂůͿ
ďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶ ƌĂƐĂ ŝŶŐŝŶ ƚĂŚƵŶǇĂ ƚĞŶƚĂŶŐ ŝůŵƵ ƉĞŶŐĞƚĂŚƵĂŶ͕
ƚĞŬŶŽůŽŐŝ͕ƐĞŶŝďƵĚĂǇĂƚĞƌŬĂŝƚĨĞŶŽŵĞŶĂĚĂŶŬĞũĂĚŝĂŶƚĂŵƉĂŬ
mata.
</Ͳϰ͗ DĞŶĐŽďĂ͕ŵĞŶŐŽůĂŚĚĂŶŵĞŶǇĂũŝŵĞŶǇĂũŝĚĂůĂŵƌĂŶĂŚŬŽŶŬƌĞƚ
;ŵĞŶŐŐƵŶĂŬĂŶ͕ ŵĞŶŐƵƌĂŝ͕ ŵĞƌĂŶŐŬĂŝ͕ ŵĞŵŽĚŝĮŬĂƐŝ ĚĂŶ
ŵĞŵďƵĂƚͿĚĂŶƌĂŶĂŚĂďƐƚƌĂŬ;ŵĞŶƵůŝƐ͕ŵĞŵďĂĐĂ͕ŵĞŶŐŚŝƚƵŶŐ͕
ŵĞŶŐŐĂŵďĂƌ͕ ĚĂŶ ŵĞŶŐĂƌĂŶŐͿ ƐĞƐƵĂŝ ĚĞŶŐĂŶ ǇĂŶŐ ĚŝƉĞůĂũĂƌŝ
ĚŝƐĞŬŽůĂŚĚĂŶƐƵŵďĞƌůĂŝŶǇĂŶŐƐĞŵƵĂĚĂůĂŵƐƵĚƵƚƉĂŶĚĂŶŐͬ
ƚĞŽƌŝ͘

Kompetensi Dasar
ϭ͘ϭ DĞǇĂŬŝŶŝ ŵŝƐŝ  ĚĂŬǁĂŚ EĂďŝ DƵŚĂŵŵĂĚ ^Ăǁ ƐĞďĂŐĂŝ ƌĂŚŵĂƚ
ďĂŐŝ ĂůĂŵ ƐĞŵĞƐƚĂ͕ ƉĞŵďĂǁĂ ŬĞĚĂŵĂŝĂŶ͕ ŬĞƐĞũĂŚƚĞƌĂĂŶ͕ ĚĂŶ
kemajuan masyarakat.
Ϯ͘Ϯ DĞƌĞƐƉŽŶŬĞƚĞůĂĚĂŶĂŶƉĞƌũƵĂŶŐĂŶEĂďŝĚĂŶƉĂƌĂƐĂŚĂďĂƚĚĂůĂŵ
ŵĞŶŐŚĂĚĂƉŝŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚDĂĚŝŶĂŚ͘
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Ϯ͘ϯ DĞŶŐŚĂƌŐĂŝŶŝůĂŝͲŶŝůĂŝĚĂƌŝŵŝƐŝEĂďŝDƵŚĂŵŵĂĚ^Ăǁ͘ĚĂůĂŵ
ŵĞŵďĂŶŐƵŶ ŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚ ŵĞůĂůƵŝ ŬĞŐŝĂƚĂŶ ĞŬŽŶŽŵŝ ĚĂŶ
perdagangan untuk masa kini dan yang akan datang
Ϯ͘ϰ DĞŶŐŚĂƌŐĂŝ ŶŝůĂŝͲŶŝůĂŝ ĚĂƌŝ ŵŝƐŝ EĂďŝ DƵŚĂŵŵĂĚ ^Ăǁ͘
ƐĞďĂŐĂŝ ƌĂŚŵĂƚ ďĂŐŝ ĂůĂŵ ƐĞŵĞƐƚĂ͕ ƉĞŵďĂǁĂ ŬĞĚĂŵĂŝĂŶ͕
ŬĞƐĞũĂŚƚĞƌĂĂŶ͕ĚĂŶŬĞŵĂũƵĂŶŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚ
ϯ͘ϭDĞŵĂŚĂŵŝƐĞũĂƌĂŚEĂďŝDƵŚĂŵŵĂĚ^Ăǁ͘ĚĂůĂŵŵĞŵďĂŶŐƵŶ
ŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚŵĞůĂůƵŝŬĞŐŝĂƚĂŶĞŬŽŶŽŵŝĚĂŶƉĞƌĚĂŐĂŶŐĂŶ
ϯ͘Ϯ DĞŵĂŚĂŵŝŵŝƐŝEĂďŝDƵŚĂŵŵĂĚ^ĂǁƐĞďĂŐĂŝƌĂŚŵĂƚďĂŐŝ
ĂůĂŵ ƐĞŵĞƐƚĂ͕ ƉĞŵďĂǁĂ ŬĞĚĂŵĂŝĂŶ͕ ŬĞƐĞũĂŚƚĞƌĂĂŶ͕ ĚĂŶ
kemajuan masyarakat.
ϯ͘ϯ DĞŵĂŚĂŵŝƉŽůĂĚĂŬǁĂŚEĂďŝDƵŚĂŵŵĂĚ^Ăǁ͘ĚŝDĂĚŝŶĂŚ
ϯ͘ϰ DĞŶŐĂŶĂůŝƐŝƐƉŽůĂĚĂŬǁĂŚEĂďŝDƵŚĂŵŵĂĚ^Ăǁ͘ĚŝDĂĚŝŶĂŚ
ϰ͘ϱ DĞŶƐŝŵƵůĂƐŝŬĂŶ ĚĂŬǁĂŚ EĂďŝ DƵŚĂŵŵĂĚ ^Ăǁ͘ ǁĂŬƚƵ Ěŝ
DĂĚŝŶĂŚ

Indikator
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘

DĞŶũĞůĂƐŬĂŶ ƌĞĂŬƐŝ ŶĂďŝ DƵŚĂŵŵĂĚ ^Ăǁ͘ ƚĞƌŚĂĚĂƉ ƌĞƐƉŽŶ
DĂƐǇĂƌĂŬĂƚDĂĚŝŶĂŚ
DĞŶũĞůĂƐŬĂŶŬŽŶĚŝƐŝDĂĚŝŶĂŚƐĞďĞůƵŵĚĂƚĂŶŐ/ƐůĂŵ
DĞŶŐŝĚĞŶƟĮŬĂƐŝ ĐĂƌĂ  EĂďŝ DƵŚĂŵŵĂĚ ^Ăǁ͘ ŵĞŵďĂŶŐƵŶ
ŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚŵĞůĂůƵŝĞŬŽŶŽŵŝĚĂŶƉĞƌĚĂŐĂŶŐĂŶĚŝDĂĚŝŶĂŚ
DĞŶũĞůĂƐŬĂŶƉŽůĂĚĂŬǁĂŚEĂďŝDƵŚĂŵŵĂĚ^Ăǁ͘ĚŝDĂĚŝŶĂŚ
DĞŶŐĂŶĂůŝƐĂƉŽůĂĚĂŬǁĂŚEĂďŝDƵŚĂŵŵĂĚ^Ăǁ͘ĚŝDĂĚŝŶĂŚ
DĞŶũĞůĂƐŬĂŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝ ŶĂďŝ DƵŚĂŵŵĂĚ  ^Ăǁ͘ ŵĞŶŐŚĂĚĂƉŝ
ƌĞƐƉŽŶŬĂĮƌYƵƌĂŝƐǇ
DĞŶũĞůĂƐŬĂŶŬĞƚĞƌŬĂŝƚĂŶŵŝƐŝĚĂŬǁĂŚEĂďŝDƵŚĂŵŵĂĚ^Ăǁ͘
ĚŝDĂĚŝŶĂŚĚĞŶŐĂŶƉĞƌŬĞŵďĂŶŐĂŶĚĂŬǁĂŚƐĞŬĂƌĂŶŐ
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PETA KONSEP

A. KONDISI MASYARAKAT MADINAH SEBELUM ISLAM
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Pertanyaanku
Setelah kalian mengamati dan mendengarkan hasil pengamatan teman kalian,
apa pertanyaan yang muncul dari pikiran kalian?
EK
1
2
3
4
dst

WZdEzE
ĂŐĂŝŵĂŶĂŬŽŶĚŝƐŝŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚDĂĚŝŶĂŚƐĞďĞůƵŵĚĂƚĂŶŐŶǇĂ/ƐůĂŵ͍

Wawasanku
Untuk mendalami tentang kondisi Madinah sebelum Islam, “wawasanku” akan membuka informasi yang jelas tentang kondisi Madinah sebelum Islam di aspek kepercayaan, sosial, ekonomi dan politk.
Kota Madinah sebelum datangnya Islam bernama Yatsrib. Setelah
Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib, Yasrib birubah menjadi Madinah.
Madinah dikenal dengan Madinatun Nabi (Masjid Nabi) atau alMadinah al-Munawwarah (Kota yang Bercahaya) keadaan kota ini
terletak di lembah yang subur yang berada pada jarak kurang 300 km
sebelah utara kota Mekkah.
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A. Kepercayaan Masyarakat Madinah Sebelum Islam
Sebelum kedatangan Nabi Muhammad Saw, kota Madinah dikenal dengan
nama Yatsrib. Penduduk kota Yatsrib terdiri dari etnis Arab, baik dari Arab Selatan maupun Utara, juga ada yang berasal dari etnis Yahudi. Penduduknya telah
memiliki kepercayaan dan agama. Agama yang dianut penduduk Yatrib adalah
Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Mayoritas penduduknya memeluk agama Yahudi.
Agama Yahudi masuk ke Yatsrib berbarengan dengan kedatangan imigran dari
wilayah utara sekitar abad ke-1 dan ke-2. Mereka datang ke Mereka datang ke
Yatsrib untuk menyelamatkan diri dari penjajahan Romawi. Mereka mendapatkan penindasan dari Romawi karena melakuakan pemberontakan. Migrasi terbesar bangsa Yahudi terjadi pada tahun 132-135. Agama Yahudi dianut oleh beberapa suku-suku, antara lain Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Gathafan, Bani
Quraidlah. Keempat suku ini tetap memeluk agama Yahudi walaupun Islam telah
WHUVHEDUGL0DGLQDK.HEDQ\DNDQPHUHNDEHNHUMDVDPDGHQJDQND¿U4XUDLV\XQtuk mengusir dan membunuh Nabi Muhammad Saw. Akibat menentang Islam,
Nabi Muhammad mengusir mereka dari kota Madinah. Sehingga madinah bersih
dari bangsa yahudi.
Selain Yahudi, penduduk Yatsrib memeluk agama Nasrani. Kelompok yang
merupakan kelompok minoritas berasal dari Bani Najran. Mereka mememeluk
agama nasrani pada tahun 343 M ketika Kaisar Romawi mengirim misionaris ke
wilayah mereka untuk menyebarkan agama Nasrani.
Sebagian kecil Penduduk Yasrib ada yang tidak memeluk agama yahudi
dan nasrani. Mereka mengikuti kenyakinan orang Quraisy dan Penduduk Mekkah. Mereka memandang kaum Quraisy sebagai penjaga Rumah Allah, sebagai
pemimpin-pemimpin Agama, serta sebagai panutan dalam beribadah. Agama
mereka dikenal dengan paganisme yaitu kepercayaan kepada benda-benda, dan
kekuatan-kekuatan alam, seperti matahari, bintang-bintang, bulan, dan sebagainya. Mereka menyembah kekuatan-kekuatan alam. Mereka hidup sesuai dengan
tradisi warisan nenek moyang. Praktik peribadatan mereka bertentangan dengan
agama Yahudi dan Nasrani. Karena itu, sering terjadi perselisihan dan keributan
antara mereka dengan pemeluk agama Yahudi.
B. Kondisi Sosial Masyarakat Madinah Sebelum Islam
Keadaan sosial masyarakat Yatsrib sebelum kedatangan Nabi Muhammad
Saw. memiliki beberapa kemiripan dengan keadaan di Mekkah. Suku-suku dan
kelompok masyarakat yang tinggal di sana berperang satu sama lain. Yasrib me-
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miliki dua kebudayaan yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Kedua kebudayaan
tersebut jelas memiliki tradisi yang berbeda. Sekalipun terdapat orang-orang
Arab yang memeluk Yahudi dan terjadi hubungan perkawinan diantara mereka,
tapi sikap dan pola hidup bangsa Yahudi dan Arab berbeda..
Pada awalnya, kedua bangsa tersebut berasal dari satu rumpun bangsa, yaitu
ras Semit yang berpangkal dari Nabi Ibrahim melalui dua putranya, Ismail dan
Ishaq. Bangsa Arab melaui Ismail dan Yahudi melaui Ishaq. Meraka berkembang
dan menyebar sehingga memiliki kebudayaan tersendiri. Disamping itu, kedua
bangsa berkebang menjadi beberapa suku atau kabilah.
Adapun kabilah-kabilah yang berada di Yatsrib (Madinah) antara lain:
1. Kabilah Aus dan Kharzaj
Nama “Aus” dan “.KDU]DM” berasal dari nama dua orang laki-laki kakak beraGLN0HUHNDEHUDVDOGDULVDODKVDWXNDELODKGL$UDE6HODWDQ6XNX$XVGDQ.KD]UDM
EHUDVDOGDULVDODKVDWXVXNXEHVDUGL<DPDQ\DLWX$]G.HWXUXQDQQ\DWHUSHFDK
menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan dan berperang. Perang saudara
berlangsung lebih dari 120 tahun. Kedua kelompok memiliki daerah kekuasaan
sendiri di kota Madinah.
Kabilah Aus menempati wilayah dataran tinggi di selatan dan timur. KabiODK.KD]UDMWLQJJDOPHQHPSDWLZLOD\DKGDWDUDQUHQGDKGLXWDUD0DGLQDK'LEHlakang mereka tidak ada apapun kecuali kesunyian Hirrah Wabrah.
Kabilah Aus mendiami wilayah-wilayah pertanian yang kaya di Madinah.
0HUHNDEHUWHWDQJJDGHQJDQ.DELODKNDELODK<DKXGL6HGDQJNDQNDELODK.KD]UDM
mendiami wilayah-wilayah yang kurang subur, dan bertetangga dengan kabilah
Yahudi yang besar yakni Qainuqa.
Pada tahun ke-10 dari keNabian Muhammad Saw terjadi perang saudara yang
sangat hebat. Banyak pemimpin dari kedua kabilah tersebut tewas di medan perDQJ3DGDZDNWXLWXNDELODK.KD]UDMPHPSHUROHKNHPHQDQJDQNDUHQDPHPLOLNL
pasukan lebih banyak dari Kabilah Aus dan mendapat bantuan senjata dari bangsa
Yahudi Bani Nadhir dan Baini Qainuqa. Walaupu Kabilah Aus mendapat bantuan
MXJDGDUL<DKXGL%DQL4XUDL]KDK
Karena mendapat kekalahan, Kabilah Aus mengirim dua utusan ke Mekkah
\DLWX,\DVELQ0X¶DG]GDQ$QDVELQ5D¿$GDSXQWXMXDQQ\DXQWXNPHPLQWDEDQtuan kaum Quraisy.
Ketika sampai di Mekkah, keduanya bertemu dengan Nabi Muhammad Saw.
Nabi bercakap-cakap dengan keduanya dan membacakan ayat-ayat Al Quran. KeWLNDLWX,\DVELQ0XD¶D]WHUWDULNGHQJDQDMDNDQ1DELXQWXNPDVXN,VODP7DSLGLD
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GLLQJDWNDQROHK$QDVELQ5D¿WHQWDQJWXMXDQGDWDQJNH0HNNDK0HUHNDNHWHPX
dengan pembesar Quraisy dan menyampaikan tujuannya. Tapi permintaannya ditolak oleh kaum Quraisy karena mereka sedang sibuk mencegah tersebarnya Ajaran Nabi Muhammad. Akhirnya keduanya kembali ke Madinah dengan tangan
hampa.
Ketika keduanya sampai di Madinah, terjadi perang saudara kembali. Kali
ini Kabilah Aus memperoleh kemenangan. Menurut sejarah, peperangan tersebut
merupakan peperangan terakhir antara kedua kabilah. Karena sudah banyak pemimpin dari kedua kabilah tersebut masuk Islam.
2. Kabilah Yahudi
Di Madinah, Bangsa Yahudi terdiri dari 3 kabilah besar yaitu, Qainuqa, nadKLUGDQ4XUDL]KDK-XPODKODNLODNLQ\D\DQJVXGDKEDOLJKPHQFDSDLOHELKGDUL
dua ribu orang. Laki-laki di kabilah Qainuqa’ yang biasa berperang mencapai tujuh ratus orang. Bani Nadhir mencapai tujuh ratusan orang yang terbiasa perang.
6HGDQJNDQODNLODNLGDUL%DQL4XUDL]KDKDQWDUDWXMXKUDWXVKLQJJDVHPELODQUDWXV
orang.
Hubungan ketiga kabilah tersebut tidak harmonis. Terkadang ketiganya terjadi perang saudara. Al-Qur’an menunjukkan bahwa permusuhan antara kaum
Yahudi dengan Firman-Nya :
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Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu) kamu
tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan
mengusir dirimu {Saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian
kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikan. Kemudian
kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir
segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu bantu-membantu
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terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka
datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir
mereka itu (juga) terlarang bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 84-85).

Bani Nadhir menetap di Aliyah, di lembah Baththan sejauh 2 atau 3 mil dari
Madinah. Daerah tersebut banyak pohon kurma dan tanaman-tanaman lainnya.
%DQL4XUDL]KDKPHQGLDPLZLOD\DK0D]KXU\DQJWHUOHWDNEHEHUDSDPLOGLVHODWDQ
Madinah. Sedangkan bani Qainuqa tinggal di dalam kota Madinah. Mereka pinGDKVHWHODKGLXVLUROHK%DQL1DGKLUGDQ%DQL4XUDL]KDKGDULWHPSDWPHUHND\DQJ
berada diluar Madinah. Bangsa Yahudi memiliki Midras, yaitu tempat mereka
mempelajari agama Yahudi dan sejarah Rasul-Rasul mereka. Mereka melahirkan
ahli ilmu, ahli agama dan ahli hukum.
Bangsa Yahudi dan Bangsa Arab merupakan bangsa pendatang di Yasrib.
Bangsa yahudi datang ke Yatsrib karena situasi politik akibat penjajahan Romawi.
Mereka menghidari Bangsa Romawi yang ingin membunuh dan menghancurkan
mereka. Karena bangsa Yahudi dianggap sebagai pemberontak. Mereka kebanyakan berasal dari wilayah utara, datang ke Yasrib diperkirakan pada abad ke-1
dan ke-2. Sedangkan bangsa Arab datang ke Madinah karena bencana alam akibat
hancurnya bendungan Ma’arib yang dibangun pada masa kerajaan Saba’. Mereka
datang ke Madinah diperkirakan terjadi pada tahun 300 M.
Pada awalnya bangsa Yahudi dan Arab dapat hidup berdampingan saling
menghormati. Pada perkembangan selanjutnya, bangsa Arab melebihi jumlah
penduduk bangsa Yahudi yang sudah datang duluan di Yatsrib, terutama setelah
Arab Yaman pindah secara masal di akhir abad ke-4 M. Mulai saat itu muncul
kecurigaan dan saling mengancam diantara keduanya. Ketegangan ini berawal
dari sikap bangsa Yahudi yang menyombongkan diri sebagai manusia pilihan Tuhan karena dari suku mereka banyak diutus para Nabi dan rasul. Selain itu mereka
adalah penganut agama tauhid, sementara masyarakat arab adalah penyembah
berhala.
$SDELOD WLPEXO NRQÀLN RUDQJ <DKXGL VHODOX EHUNDWD GHQJDQ QDGD DQFDPDQ
bahwa semakin dekat waktu kedatangan Nabi yang diutus untuk memimpin mereka membunuh bangsa Arab. Pada waktu itu Jika ditanya tentang kedatangan
Nabi, Para pendeta Yahudi selalu menunjuk ke arah Yaman. Bagi Orang Yasrib,
isyarat itu bukan ke Yaman tapi kota Makkah. Ketika mendengar berita seseorang
yang mengaku Nabi di Mekkah, mereka berusaha mencari informasi tersebut. Setiap musim haji tiba, mereka mengutus ke Makkah untuk menyelidiki kebenaran
berita tersebut. Hasilnya terjadi dua perjanjian yaitu ‘Aqabah I dan Aqabah II.
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C. Kondisi Ekonomi Masyarakat Madinah Sebelum Islam
6HFDUDJHRJUD¿V<DWVULEPHUXSDNDQNRWDNHWLJD\DQJWHUPDVXNSDGDNDZDVDQ
WDQGXV \DQJ SRSXOHU GHQJDQ VHEXWDQ +LMD] VHWHODK7KDLI GDQ 0HNNDK <DWVULE
berada di tempat strategis sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota
Yaman di Selatan dan Syiria di Utara. Yastrib termasuk daerah subur di sekitar
kawan tandus.
Yasrib berbeda dengan Kota Makkah di kondisi alam dan watak penduduknya.
Yastrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Air yang
tersedia di kota ini mencukupi untuk membangun pertanian. Kota ini dikelilingi
oleh gunung berbatu. Di terdapat banyak lembah, atau yang paling terkenal dikenal dengan nana Wadi. Sebagai pusat pertanian, kota Yatsrib menjadi menarik
bagi penduduk wilayah lain untuk pindah ke Yatsrib.
Kota Yatsrib (Madinah) terdapat daerah persawahan dan perkebunan yang
menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Kurma merupakan hasil alam yang memberikan manfaat banyak
bagi kehidupan mereka, di antaranya sebagai makanan, alat bangunan, pabrik,
makanan hewan, bahkan seperti mata uang yang digunakan untuk tukar menukar
ketika terdesak. Kurma Madinah juga banyak macamnya.
Di kota Yatsrib (Madinah) terdapat beberapa pabrik yang sebagian besar dikelola oleh orang-orang Yahudi. Bani Qainuqa’ adalah kabilah yahudi terkaya di
Madinah, meski jumlah mereka tidak banyak. Di Madinah terdapat banyak pasar,
yang terkenal pasar bani Qainuqa’, disana juga terdapat toko minyak wangi dan
macam-macam jual beli lainnya, yang sesuai dengan ajaran Islam maupun tidak.
D. Kondisi Politik Masyarakat Madinah
Yasrib tidak menerapkan model pemerintahan seperti kerajaan yang mengatur
kehidupan masyarakatnya. Kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok
tertentu tergantung kepada siapa yang paling kuat diantara mereka. Perang antar
suku dan kelompok sering terjadi. Kondisi tersebut hampir sama dengan keadaan
di Makkah.
Suku yang pertama kali tinggal dan menguasai Yasrib adalah suku amaliqoh.
Mereka membangun perkampungan dan peradaban. kemudian, bangsa Yahudi
datang ke Madinah dan akhirnya menguasai Madinah setelah menaklukan suku
Amaliqah.
%DQJVD <DKXGL \DQJ WHUGLUL GDUL %DQL 1DGKLU %DQL 4XUDL]KDK GDQ %DQL
Qainuqa sudah bisa membangun sebuah peradaban dengan membuat bentengbenteng untuk berlindung dari serangan Arab Badui. Mereka disebutkan sebagai
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kelompok yang paling makmur dan berbudaya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa sebelum kedatangan orang-orang Arab, Madinah sepenuhnya dikuasai oleh
orang-orang Yahudi, baik secara ekonomi, politik, maupun intelektual.
Sejarah menyebutkan bahwa orang-orang Masehi (Kristen) di Syam (Siria)
sangat membenci orang-orang Yahudi. Mereka menganggap bangsa Yahudi telah
menyiksa dan menyalib Isa al-Masih. ereka menyerbu Yatsrib untuk memerangi
orang-orangYahudi. Dalam penyerbuan tersebut, orang-orang Kristen meminta
EDQWXDQVXNX$XVGDQ.KD]UDM6XNX$XVGDQ.KD]UDMVHSHUWLKDOQ\DNDXP<Dhudi, juga merupakan pendatang.
Keadaan tersebut menyebabkan peperangan antara Yahudi dan Kabilah Arab
\DLWX $XV GDQ .KD]UDM %DQ\DN SHPLPSLQ <DKXGL \DQJ PHQLQJJDO VHKLQJJD
NHNXDVDDQ<DVULEMDWXKNHWDQJDQ$XVGDQ.KD]UDM6HEHOXPQ\DNRQGLVL$XVGDQ
.KD]UDMPHUXSDNDQEXUXK3HUDOLKDQNHNXDVDDQGL<DWVULEPHUXEDKNHGXDVXNX
menjadi suku yang menonjol.
Bangsa Yahudi sebagai pihak yang tersisihkan, berusaha untuk memecah belah kedua suku tersebut. Provokasi (penghasutan) mereka nampaknya berhasil.
Muncul permusuhan antara kedua kabilah, sehingga terjadi peperangan yang tidak pernah berarkhir.
Dalam kondisi seperti itu, bangsa Yahudi memiliki peluang untuk memperbesar perdagangan dan kekayaan mereka. Kekuasaan mereka yang sudah hilang
dapat mereka rebut kembali. Sehingga di Yatsrib terdapat 3 kekuatan yang menJHQGDOLNDQ0DGLQDK\DLWXNDELODK$XV.DELODK.KD]UDMGDQEDQJDD\DKXGL.Htiganya telah siap tempur dan hidup dalam suasana perang yang tiada hentinya
'L6DPSLQJSHUHEXWDQNHNXDVDDQGLDQWDUDNDELODKWHUVHEXWNRQÀLNPXQFXO
NDUHQDDGDQ\DSHUEHGDDQDJDPD.DELODK$XVGDQNDELODK.KD]UDMPHPHOXNDJDma Watsani (menyembah berhala), agama yang tersebar di Memmah. Sedangkan
bangsa Yahudi sebagai Ahlul Kitab (penganut al-Kitab) mempercayai keesaan
Tuhan (monoteisme). Oleh karena itu, orang-orang Yahudi sangat mencela suku
$XV GDQ .KD]UDM \DQJ GLSDQGDQJQ\D VHEDJDL NDXP ND¿U 6DPD KDOQ\D GHQJDQ
SHQJDQXWDJDPD:DWVDQLGLMD]LUDK$UDELDSDGDEXODQWHUWHQWX\DLWX']XOKLMMDKPHUHNDPHODNXNDQ]LDUDKNHNRWD0DNNDK0HUHNDPHODNXNDQSHULEDGDWDQ
dan penyembahan berhala yang ada di seputar Ka’bah. Ziarah ke kota Makkah
biasanya dilakukan secara berombongan, baik dari kalangan suku Aus maupun
.KD]UDM$NDQWHWDSLDGDQ\DKXEXQJDQVRVLDO\DQJWHUMDGLDQWDUDRUDQJRUDQJ<DKXGL \DQJ PHQHWDS GL 0DGLQDK GHQJDQ RUDQJRUDQJ$XV GDQ  .KD]UDM VHGLNLW
banyak telah menyebabkan pemikiran keagamaan Yahudi dapat diketahui dan
diserap oleh mereka.
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.HDGDDQLQLPHQ\HEDENDQ.DELODK$XVGDQ.KD]UDMOHELKPXGDKPHPDKDmi ajaran keagamaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. dibanding
penduduk Makkah. Karena itu, Orang-orang Yatsrib (Madinah) mudah mengerti
dan memahami ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad, karena ajaran
itu menyerupai ajaran-ajaran yang telah mereka dengar dari orang-orang Yahudi.
Salah satunya mengenai akan datangnya seorang Nabi baru. Karena itu, ketika
mereka mendengar berita tentang adanya seorang Nabi di Makkah, yaitu Nabi
Muhammad, mereka dengan cepat menanggapi dan mempercayainya.
Dengan alasan itu pula, kemudian mereka meminta Nabi Muhammad untuk pindah (hijrah) ke kota Yatsrib Dan menjadi pemimpin bagi kedua kabilah di Yatsrib

Aktifitasku
Buatlah 4 kelompok besar yang beranggotakan 9-10 orang, dari
tiap kelompok bentuk 4 kelompok kecil untuk membahasa salah satu
dari 4 kondisi masyarakat arab sebelum Islam. Lakukan diskusi kecil
di kelompok kecil untuk menjawab pertanyaan berikut:
1. Bagaimana kondisi kepercayaan Masyarakat Madinah sebelum
Islam?
2. Bagaimana kondisi sosial Masyarakat Madinah sebelum Islam?
3. Bagaimana kondisi ekonomi Masyarakat Madinah sebelum Islam?
4. Bagaimana kondisi politik Masyarakat Madinah sebelum Islam?
Tulislah hasil diskusi kelompok kecil dan presentasikan di kelompok besar.. lalu catat saran dan masukan dari kelompok kecil lainnya
dan susun menjadi laporan hasil diskusi kelompok besar. Tulislah
dalam bentuk artikel dengan ketentuan halaman minimal 4 halaman
dan ukuran kertas 4A.
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Refleksiku
Setelah mempelajari tema kondisi masyarakat Madinah sebelum
,VODPODNXNDQODKUHÀHNVLGHQJDQPHQMDZDEEHUWDQ\DDQEHULNXW
1. Apakah kita telah memahami tentang kondisi masyarakat
Madinah sebelum Islam?
2. Apa pengaruh dan manfaat bagi kita mempelajari tema ini?
3. Apa rencana tindak kita setelah mempelajari tema ini?

Tugasku
Buatlah kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang. Carilah ayatayat Al-Qur’an tentang sikap dan tingkah laku orang-orang Yahudi.
Setiap kelompok minimal menulis 5 kebiasaan orang Yahudi dan ditulis ayatnya di kertas.

MUTIARA HIKMAH

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan
mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang
menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat
ma’ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara
manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian
karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami
memberi kepadanya pahala yang besar.
(Q.S. An Nisa [4]: 114)
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B. HIJRAH NABI MUHAMMAD SAW KE MADINAH

Pengamatanku

³']DWXO+LMUDWDLQL´(wanita yang hijrah dua kali) adalah julukan Ruqaiyah
binti Muhammad Saw., putri keempat Rasulullah Saw. dari Siti Khadijah. Dia
merupakan salah seorang wanita muslimah yang meninggalkan tanah kelahirannya demi menyelamatkan akidahnya. Beliau bersama suaminya Usman bin
Affan bergabung dengan 10 pria dan 3 wanita meninggalkan Makkah secara
sembunyi-sembunyi.
Pada bulan Rajab tahun ketujuh Sebelum Hijrah (SH)/615 M. Di tengah
malam, 11 pria dan empat wanita sahabat Rasulullah Saw meninggalkan Mekkah secara sembunyi. Mereka menaiki dua perahu di pelabuhan Shuaibah menuMXNHVHEXDKQHJHULXQWXNPHQJKLQGDUL¿WQDKGDQSHQ\LNVDDQND¿U4XUDLV\
Setelah mengarungi Laut Merah, lima belas sahabat Rasulullah itu sampai
di Habasyah alias Abessinia (kini dikenal sebagai Ethiopia) – sebuah kerajaan
di daratan Benua Afrika. Para sahabat hijrah ke Habasyah atas saran Rasulullah
Saw yang kala itu dipimpin seorang raja bernama Najasyi. Di sana mereka disambut dengan penuh keramahan dan persahabatan.
Setelah tiga bulan menetap di Ethiopia dengan nyaman, Mereka pulang kembali ke Mekkah. Namun, Kondisi Mekkah belum aman. Rasulullah Saw. memerintahkan umat Muslim untuk kembali ke Ethiopia untuk yang kedua kalinya.
Pada gelombang kedua, Sahabat yang hijrah berjumlah 80 orang, termasuk Usman bin Affan dan Ruqaiyah. Rasulullah pun berpesan kepada para sahabat untuk menghormati dan menjaga Ethiopia.
Tak lama setelah mereka kembali ke Mekkah, umat Islam atas perintah Rasulullah Saw hijrah ke Madinah. Pada hijrah kali ini, Ruqaiyahpun kembali
mendampingi suaminya membela dan menegakkan agama Allah Swt. Sejarah
lalu menggelari Ruqaiyah sebagai ‘’wanita yang hijrah dua kali.’’
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Pertanyaanku
Setelah mengamati cerita dan mendengarkan pendapat peserta didik yang
lain, dan disesuai dengan tema “ Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah”, apa pertanyaan yang akan muncul dari kalian.
EK
1

WZdEzE
<ĞŶĂƉĂEĂďŝDƵŚĂŵŵĂĚŵĞŵŝůŝŚDĂĚŝŶĂŚƐĞďĂŐĂŝƚĞŵƉĂƚĚĂŬǁĂŚƐĞƚĞůĂŚ
DĂŬŬĂŚ͍

2
3
4
dst

Wawasanku
Untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian
kemukakan, dan memperluas wawasan tentang dakwah Nabi Muhammad Saw di Madinah, baca dan pahami naskah berikut:

A. Pengertian Hijrah
Hijrah menurut bahasa berarti meninggalkan, menjauhkan diri dan berpindah
tempat. Seseorang dikatakan hijrah jika telah memenuhi dua syarat, yaitu: pertama ada sesuatu yang ditinggalkan dan kedua ada sesuatu yang dituju (tujuan).
Dalam konteks sejarah, hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh
Nabi Muhammad Saw. bersama para sahabat beliau dari Mekkah ke Madinah,
dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah dan dakwah.
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Secara garis besar hijrah terdiri dari dua macam yaitu:
1. Hijrah Makaniyah
Hijrah Makaniyah yaitu meninggalkan suatu tempat. Selama masa kenabian,
peristiwa Hijrah Makaniyah telah terjadi tiga kali, yaitu:
a. Hijrah ke Habasya
Hijrah ke Habasya sebagai hijrah pertama adalah Hijrah yang dilakukan
oleh sebagian sahabat Nabi Saw. Mereka meninggalkan Mekkah menuju ke
Habasyah (Abbesinia, Ethiopia) dalam rangka mencari tempat yang lebih
aman (suaka politik), karena di Mekkah kaum musyrikin terus melakukan
tekanan, intimidasi, dan tribulasi kepada para pengikut Nabi Saw. Hijrah
Habasyah terjadi 2 kali. Nabi Muhammad tidak ikutserta hijrah ke Habasyah.
b. Hijrah ke Thaif
Hijrah ke Thaif sebagai hijrah kedua adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi
Muhammad Saw. Nabi Muhammad saw meninggalkan Mekkah menuju ke
Thaif karena kaum musyrikin semakin meningkatkan intimidasinya terhadap
diri beliau, setelah Abu Thalib – paman dan sekaligus penjamin beliau – telah
meninggal. Namun setelah sampai di Thaif, ternyata Nabi Saw justru diusir
oleh para penduduknya.
c. Hijrah Ke Madinah (Yatsrib)
Hijrah yang ketiga adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad
Saw. Dan para Sahabatnya. Hijrah ke Yasrib yang diubah namanya menjadi
Madinah, memberikan harapan besar kepada masa depan dakwah Islam.
Rasulullah Saw bersama para sahabatnya berhijrah dari Mekkah ke Yatsrib –
yang belakangan kemudian diubah namanya oleh Nabi Saw menjadi Madinah.
Hijrah ini dilakukan pada tahun ke-13 kenabian (622 M).
2. Hijrah Maknawiyah
Hijrah maknawiyah pengertianyan ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw
dalam hadisnya’
“Seorang muslim adalah seseorang yang menghindari menyakiti muslim lainQ\DGHQJDQOLGDKGDQWDQJDQQ\D6HGDQJNDQRUDQJ\DQJEHUKLMUDKDGDODKRUDQJ
yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah.” (Shahih Al Bukhari,
Kitabul Iman, Bab 4 Hadis No 10)
Hijrah Maknawiyah dibedakan menjadi empat macam yaitu:
a. Hijrah I’tiqadiyah yaitu hijrah keyakinan.
Iman mengalami proses naik dan turun, kuat dan lemah. Terkadang Iman
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bercampur dengan kemusyrikan dan terkadang Iman berada dalam kemurnian.
Maka hijrah kenyakinan mesti dilakukan bila kenyakinan berada di tepi jurang
kekufuran dan kemusyrikan.
b. Hijrah Fikriyah
FikriyahVHFDUDEDKDVDEHUDVDOGDULNDWD¿TUXQ\DQJDUWLQ\DSHPLNLUDQ6HLULQJ
SHUNHPEDQJDQ]DPDQNHPDMXDQWHNQRORJLGDQGHUDVQ\DDUXVLQIRUPDVLVHRODK
dunia tanpa batas. Berbagai informasi dan pemikiran dari belahan bumi bisa
GLSHUROHKGLGXQLDPD\DGHQJDQPXGDK0DNDKLMUDK¿NUL\DKPHVWLGLODNXNDQ
dalam rangkan meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan
ajaran Islam.
c. Hijrah Syu’uriyyah
Syu’uriyah atau cita rasa, kesenangan dan kesukaan. Diri manusia sering
terpengaruhi oleh kesenangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Mereka lupa akan kewajiban-kewajiban yang diperintah oleh Allah dan
Rasulnya. Maka Hijrah Syu’uriyyah mesti dilakukan ketika hati manusia
cenderung kepada kesenangan yang tidak sesuai Islam.
d. Hijrah Sulukiyyah.
Suluk berarti tingkah laku atau kepribadian atau biasa disebut juag akhlaq.
Akhlak mengalami perubahan berdasarkan perubahan nilai yang ada di
masyarakat. Perubahan nilai dapat menggeser akhlaqul karimah ke arah
akhlaqul sayyi’ah. Sehingga tidak aneh jika bermuculan berbagai tindak
moral dan asusila di masyarakat. Maka hijrah Sulukiyah mesti dilakukan
ketika akhlak yang tercela berkembang dan menyebar di lingkungan sekitar.
Peristiwa Hijrah menjadi nama kalender Islam yang ditetapkan pertama oleh
Khalifah Umar bin Khattab ra, sebagai jawaban atau surat gubernur Abu Musa
Al-Asy’ari. Khalifah Umar menetapkan Tahun Hijriyah untuk menggantikan
penanggalan yang digunakan bangsa Arab sebelumnya. Khlifah Umar memilih
peristiwa Hijrah sebagai kalender Islam, karena Hijrah Rasulullah Saw dan para
sahabat dari Makkah ke Madinah merupakan peristiwa paling monumental dalam
perkembangan dakwah.
C. Sebab Nabi Muhammad melakukan hijrah Ke Madinah
Ketika menerima ayat 94, surah Al-Hijr, Nabi Muhammad mulai berdakwah
VHFDUDWHUDQJWHUDQJDQ'DNZDKQ\DPHQGDSDWUHVSRQNHUDVGDULNDXPND¿U4XUD
isy. Para pemimpin Quraisy menggunakan berbagai cara untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad, namun selalu gagal, baik secara diplomatik, tawaran, dan
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NHNHUDVDQ¿VLN3XQFDNQ\DDGDODKHPEDUJRSHPERLNRWDQWHUKDGDSEDQL+DV\LP
yang merupakan tempat Nabi Muhammad berlindung. Pemboikotan berlangsung
selama 3 tahun. Pemboikotan ini berhenti setelah kaum Quraisy menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sangat keterlaluan.
$QFDPDQ GDUL .D¿U 4XUDLV\ VHPDNLQ NHUDV VHWHODK 1DEL 0XKDPPDG 6DZ
kehilangan Abu Thalib dan Siti Khadijah. Pemimpin Quraisy terang-terangan
menantang Nabi Muhammad karena menganggap kebangkitan Islam identik dengan kehancuran posisi sosial mereka. Kebangsawanan mereka akan hilang dan
hancur karena Islam mengajarkan persamaan derajat manusia. Sistem kepemimpinan bangsawan tidak ada di Yasrib (Madinah). Hal ini juga yang menyebabkan
Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Hijrah dianggap sebagai alternatif perjuangan untuk menegakkan ajaran Islam.
Selain itu, ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad Saw. memilih Yatsrib sebagai tempat hijrah umat Islam. Faktor-faktornya antara lain:
1. Yatsrib adalah tempat yang paling dekat.
2. Sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik
dengan penduduk kota tersebut. Hubungan itu berupa ikatan persaudaraan
karena kakek Nabi, Abdul Muthalib beristerikan orang Yatsrib. Di samping
itu, ayahnya dimakamkan di sana.
3. Penduduk Yatsrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan
sifat-sifatnya yang baik.
4. Bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah
Allah Swt.
Ǥϐ 
ke Madinah
.HWLND.D¿U4XUDLV\PHQJHWDKXLDGDQ\DSHUMDQMLDQDQWDUD1DELGDQRUDQJ
orang yasrib, mereka semakin keras menyiksa Umat Islam. Hal ini membuat
Nabi segera memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Yatsrib. Dalam waktu
dua bulan, hampir semua umat Islam kurang lebih 150 orang, telah meninggalkan
kota Mekkah. Hanya Ali dan Abu Bakar tetap tinggal di Makkah bersama Nabi.
Selain itu, Mereka merasa bahwa hijrah ke Madinah membuat umat Islam
semakin bertambah banyak dan berkembang di tempat hijrahnya dan setiap waktu
menjadi ancaman serius bagi mereka dan perdagangan mereka. Karena itu, mereka memutuskan sikap terhadap Nabi Muhammad Saw. yang masih berdiam di
Mekkah dengan memilih satu diantara tiga cara:
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1. Membiarkan beliau sampai hijrah ke Madinah dengan sendirinya.
2. Memenjarakannya.
3. Membunuhnya.
Pada awalnya mereka memutuskan untuk membiarkan Nabi Muhammad Saw
.hijrah ke Madinah. Tapi keputusan ini tidak akan dapat memecahkan masalah.
Karena kepergian Nabi Muhammad Saw. dari Mekkah boleh jadi akan menyiapkan kubu Yatsrib (Madinah) untuk memerangi mereka. Jika mereka memilih kedua yaitu memenjarakannya, akan memicu Umat Islam untuk membebaskannya.
Maka mereka memutuskan untuk membunuh Rasulullah Saw. Para algojo dipilih mereka yang berasal dari seluruh suku. Sampai pada suatu malam, para
algojo menyerang rumah Rasulullah dan hendak membunuh beliau saw. Pada
VDDWLWXODKPDODLNDWSHPEDZDZDK\XWXUXQPHQJDEDUNDQUHQFDQDND¿U4XUDLV\
kepada Rasulullah Saw sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur’an,

h l i i lhh h i l ilh h iilh lh h i li i h h h ğ h i i l h l
`bŋŭųɆb]źŁŋj ňɆb=]źŰļŪȬb=]źļjĸȾȎAb
j ŋŧȱŴŽjȑAūjķŋŭųȬJ˯
l il h iġ h iġ i i l h h
l
h
h
{̟}ŴɆŋjj ŬĵųɉAǞŇĬAbĬAŋŭųɆb

 ǲ ȋȌ  Ǧ ϔ ȋȌ  Ǧ
untuk menangkap dan memenjarakanmu, membunuhmu, atau mengusirmu (dari
Mekkah). Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu.
Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.” (QS. Al-Anfal [8]:30)

Pada saat itulah, Nabi Muhammad mendapat perintah untuk hijrah. Beliau
NHOXDUGDULUXPDKVHFDUDGLDPGLDP%HUEDJDLXVDKDND¿U4XUDLV\XQWXNPHQFHgah Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah. Pada akhirnya usaha mereka tidak
mendapatkan hasil. Nabi Muhammad Saw menjalankan hijrah dengan rencana,
sejak persiapan sampai pelaksanaan. Akhirnya, Nabi Muhammad Saw. sampai ke
Madinah dengan selamat.
6HWHODK 1DEL 0XKDPPDG 6DZ PHQLQJJDONDQ 0HNNDK ND¿U 4XUDLV\ WLGDN
menyiksa keluarganya karena dua alasan:
.HWLNDND¿U4XUDLV\PHQJHWDKXLEDKZD1DEL0XKDPPDG6DZWHODKNHOXDU
dari Mekkah dan rencana mereka telah gagal, mereka menyeret Ali bin Abi
Thalib ke Masjid al-Haram. Mereka baru membebaskan Imam Ali as setelah
menghajarnya
  7XMXDQ ND¿U 4XUDLV\ KDQ\D VDWX \DLWX PHPEXQXK 1DEL 0XKDPPDG 6DZ
Karena mereka menganggap bahwa satu-satunya cara memadamkan Islam
adalah dengan membunuh Nabi Saw. Karena itu, mereka tidak ada urusan
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dengan orang lain dan mereka tidak mau bentrok dengan orang lain selain
beliau saw.
6HGDQJNDQDODVDQND¿U4XUDLV\WLGDNPHQ\LNVD8PDW,VODPVHWHODK1DEL6DZ
hijrah adalah:
1. Mayoritas Umat Islam telah hijrah sebelum Rasulullah Saw. Karena sebab
utama rencana pembunuhan Rasulullah Saw karena hijrah besar-besaran yang
dilakukan umat Islam ke Madinah dan tersebarnya Islam di kota tersebut.
2. Umat Islam yang berasal dari Mekkah (Quraisy) memiliki sanak saudara
dan kerabat di Mekkah. Hubungan kekerabatan menjadi penghalang mereka
PHQJJDQJXGDQPHQ\DNLWLXPDW,VODP.D¿U4XUDLV\WDNXWWHUKDGDSVXNXGDQ
kabilah seorang Muslim, mereka menghindar untuk tidak menyakitinya.
E. Proses Hijrah Nabi Muhammad Ke Madinah
Umat Islam di Mekkah mayoritas telah hijrah ke Madinah, kecuali Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Keduanya menemani Nabi Muhammad Saw sampai
mendapat perintah dari Allah Swt untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad
telah mempersiapkan hijrah hampir dua bulan dengan perencanaan yang matang.
Beliau menyiapkan rencana dengan melihat situasi dan kondisi di kota Mekkah.
Adapun proses hijrah Nabi Muhammad dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Ali Menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya
.D¿U4XUDLV\EHUHQFDQDPHPEXQXK0XKDPPDG6DZDJDUWLGDNMDGLKLMUDK
ke Madinah. Pada saat itu umat Islam di Mekkah tinggal sedikit. Sebelum turun
perintah hijrah kepada Nabi Muhammad, beliau sudah meminta Abu Bakar untuk menemaninya. Setelah itu, Abu Bakar menyiapkan dua ekor untanya yang
GLVHUDKNDQSHPHOLKDUDDQQ\DNHSDGD$EGXOODKELQ8UDLTL]VDPSDLQDQWLWLEDZDNtunya diperlukan. Ketika turun perintah hijrah dari Allah Swt, Nabi Muhammad
Saw. dan Abu Bakar meninggalkan Mekkah secara diam-diam untuk hijrah ke
Madinah.
Pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Talib untuk
memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Nabi Muhammad Saw.
berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, setelah Nabi hijrah, untuk tinggal dulu di
Makkah menyelesaikan barang-barang amanat orang yang dititipkan kepadanya.
0DNDNHWLNDSDUDDOJRMRND¿U4XUDLV\PHQJLQWLSNHWHPSDWWLGXU1DEL0XKDPmad Saw, mereka melihat sesorang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa
Nabi Saw masih tidur. Setelah tahu bahwa yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib,
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mereka menyeretnya ke Masjid Haram dan menyiksanya, lalu melepaskannya.
2. Gua Tsur
Nabi Muhammad dan Abu Bakar pergi ke Madinah melalui arah selatan dalam
UDQJNDPHQJHODEXLND¿U4XUDLV\0HUHNDEHUGXDPHQHWDSGLGDODPJXD7VXUSDGD
hari Jum’at, Sabtu, dan Ahad. Gua Tsur terletak di Jabal Tsur yang berjarak lima
kilometer sebelah selatan Kota Makkah.
Selama berada di gua Tsur, Nabi Muhammad telah merencakan secara matang
untuk mengamankan proses hijrahnya, antara lain:
a. Abdullah bin Abu Bakar mendatangi gua setiap malam dan menyampaikan
EHULWD WHQWDQJ UHQFDQD GDQ NHJLDWDQ ND¿U 4XUDLV\ 6HEHOXP IDMDU LD VXGDK
kembali ke Mekkah sehingga seolah-olah ia selalu berada di Mekkah.
b. Amar bin Fuhairah menggiring domba-domba gembalaannya ke dalam
gua pada malam hari sehingga Nabi Muhammad Saw. dan Abu Bakar bisa
minum susu domba. Amar menggiring kembali domba-dombanya ke Mekkah
sebelum fajar setelah Abdullah bin Abu Bakar kembali ke Mekkah, agar jejak
kaki Abdullah terhapus oleh jejak domba-domba itu.
F $EGXOODK ELQ$ULTDW /DLWVL VHRUDQJ ND¿U \DQJ GDSDW GLSHUFD\D GDQ EHNHUMD
sebagai pemandu yang diupah oleh Abu Bakar datang ke gua Tsur, setelah
hari ke-tiga, membawa dua ekor onta.
d. Pada waktu itu Abu Bakar menawarkan satu dari unta itu kepada Nabi Saw
sebagai hadiah. Namun beliau Saw memaksa membeli unta itu. Abu Bakar
ra pun akhirnya bersedia menerima pembayaran sebesar empat ratus dirham.
Unta dikenal sebagai unta Nabi Mahammad Saw yang dinamai Quswa.
e. Dengan dipandu oleh Abdullah bin Ariqat, mereka berdua memulai perjalanan
menuju Madinah. Amar juga menyertai perjalanan mereka.
3. Suraqa
Ketika itu Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah seratus ekor unta
bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad Saw. Ketika terdengar
kabar bahwa ada rombongan tiga orang sedang dalam perjalanan, mereka yakin itu adalah Muhammad dan sahabatnya. Suraqa bin Malik bin Ju’syum, salah
seorang dari Quraisy, juga ingin memperoleh hadiah seratus ekor unta. Tetapi ia
ingin memperoleh hadiah seorang diri saja. Ia mengelabui orang-orang dengan
mengatakan bahwa itu bukan Muhammad. Tetapi diam-diam ia menyuruh pembantunya untuk menyiapkan kuda dan perlengkapannya. Ketika tidak ada orang
yang melihatnya, ia segera memacu kendaraannya ke pesisir yang ditunjukkan
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orang tersebut. Suraqah mengendarai kuda yang cepat, sehingga ia bisa mengejar rombongan hijrah Nabi Saw. tersebut dan jaraknya semakin dekat. Nabi Saw
tetap tenang, sementara Abu Bakar yang duduk di boncengan unta Nabi Saw,
terlihat cemas dan berkali-kali melihat ke belakang.
Setelah jarak makin dekat, tiba-tiba kuda Suraqah terjerembab jatuh, Nabi
Saw terus saja berjalan tanpa memperdulikan Suraqah yang mengejarnya. Setelah
berhasil mendekati lagi, Suraqah menyiapkan anak panahnya, tetapi lagi-lagi kudanya terjerembab, sementara Nabi Saw terus berjalan. Masih juga penasaran,
setelah berhasil membebaskan kudanya, ia mengejar lagi, tetapi untuk ketiga kalinya, kudanya terjerembab dan kali ini diikuti dengan debu yang bertaburan di
udara. Sadarlah Suraqah bahwa orang yang dikejarnya bukanlah orang sembarangan.
Setelah berhasil membebaskan kudanya dan tidak ada lagi niat untuk menangkap atau membunuh Nabi Saw, ia berhasil mendekati rombongan beliau dan memanggilnya. Setelah berhadapan dengan Nabi Saw, ia meminta maaf dan memohon untuk tidak diapa-apakan. Ia juga menawarkan untuk memberikan perbekalan
yang dibawanya. Nabi Saw memaafkannya tetapi menolak pemberiannya, hanya
saja beliau meminta untuk merahasiakan pertemuannya itu.
Sesaat kemudian Nabi Saw berkata pada Suraqah, “Wahai Suraqah, bagaimana perasaanmu jika engkau memakai dua gelang Kisra?”
³.LVUDELQ+XUPX]"´6XUDTDKWHUFHQJDQJWDNPHQJHUWL
Nabi Saw tersenyum memandang ekspresi Suraqah, tetapi beliau tidak
menjelaskan lebih lanjut. Kemudian beliau meninggalkannya meneruskan perjalanan hijrah.
Pada masa keKhalifahan Umar bin Khaththab, datang ghanimah dari Persia yang telah dikalahkan pasukan muslim. Umar teringat akan kisah Nabi Saw
bersama Suraqah, ia mencari dua gelang Kisra di antara tumpukan ghanimah.
Setelah ditemukan, Umar memanggil Suraqah dan berkata, “Pakailah dua gelang
ini, naiklah ke mimbar dan angkat tanganmu, lalu katakan, : Maha benar Allah
dan RasulNya.”
4. Masjid Quba’
Setelah menempuh perjalanan 7 hari, Nabi Muhammad Saw dan Abu Bakar
sampai di Quba’, sebuah desa yang terletak dua mil di selatan Madinah. Beliau
membangun Masjid dan merupakan Masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau
tinggal di Quba’ selama empat hari. Pada Jum’at pagi beliau berangkat dari Quba’
menuju ke Madinah. Ketika sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu
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shalat Jum’at tiba. Nabi Muhammad melaksanakan shalat Jumat disana. Inilah
Jum’at dan khutbah yang pertama dalam Islam.
5. Tiba di Madinah
Setiba Nabi Muhammad Saw di Madinah, Program pertama beliau adalah menentukan tempat di mana akan dibangun Masjid. Beliau melepaskan untanya dan
menetapkan tempat berhenti untanya sebagai masjid. Ternyata untanya berhenti
di tanah milik dua orang anak yatim. Maka Nabi Saw minta keduanya untuk
menjual tanahnya. Namun keduanya ingin memberikan tanahnya sebagai hadiah.
Tapi Nabi Saw tetap ingin membayar harga tanah itu sebesar sepuluh dinar. Dan
Abu Bakar menyerahkan uang kepada mereka berdua.
Nabi Muhammad Saw tinggal di rumah Abu Ayyub al-Anshari sampai selesai
pembangunan Masjid Nabawi dan tempat tinggal beliau. Seluruh sahabat bersama Nabi Saw ikut membangun Masjid Nabawi, sebagaimana mereka melakukan
bersama-sama dalam pembangunan Masjid Quba’.
Beberapa hari kemudian, istri Nabi Saw; Saudah ra; dua putri beliau Fatimah
ra dan Ummu Kulsum ra, Usamah bin Zaid ra, ‘Aisyah ra dan Ummu Aiman ra
juga menyusul hijrah ke Madinah dibawah kawalan Abdullah bin Abu Bakar ra.
Adapun putri beliau seorang lagi, Zainab ra, baru diijinkan hijrah ke Madinah
setelah terjadi peperangan Badar.
Di Madinah, Rasulullah Saw. memanjatkan doa
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Artinya : Ya Allah, berkahilah buah-buahan kami, berkahilah kota kami, berkahilah
Sha’ kami, dan berkahilah Mud kami. Ya Allah, Nabi Ibrahim adalah hamba-Mu
dan kekasih-Mu. Sedangkan aku adalah hamba & Nabi-Mu. Dia berdoa kepadaMu bagi kemakmuran Makkah, & aku berdo’a kepada-Mu bagi kemakmuran
Madinah, seperti Ibrahim mendoakan kota Mekkah (HR. Muslim)
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Aktifitasku
Buat kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang per kelompok,
kemudian diskusikan tentang Hijrah Nabi Muhammad dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:
1. Apa Pengertian Hijrah menurut bahasa dan istilah?
2. Kenapa Nabi Muhammad melakukan hijrah?
3. Kenapa Madinah menjadi kota tujuan Hijrah Nabi Muhammad?
4. Bagaimana Reaksi Kaum Quraisy terhadap Hijrah Nabi
Muhammad dan Pengikutnya?
5. Bagaimana Proses Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah?
Tulislah hasil diskusi kalian di kertas ukuran besar dan tempelkan
di majalah dinding.
Lakukan window shopping, dimana setiap kelompok melihat hasil kerja kelompok lain dan beri komentar tentang hasil kerja kelompok lain.

Analisaku
Setelah melakukan window shopping, setiap peserta didik menganalisa dari hasil window shopping dan membaca kembali “wawasanku” tentang nilai-nilai atau prilaku yang bisa diambil dari
peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sekarang. Minimal hasil analisa menjawab pertanyaan berikut:
1. Apa nilai yang bisa diambil dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad?
2. Bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan
sebagai individu atau masyarakat?
3. Apa bentuk hijrah yang bisa diterapkan pada masa sekarang?
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Refleksiku
Setelah mempelajari tema hijrah Nabi Muhammad ke Madinah,
ODNXNDQODKUHÀHNVLGHQJDQPHQMDZDEEHUWDQ\DDQEHULNXW
1. Apakah kita telah memahami tentang Hijrah Nabi Muhammad ke
Madinah?
2. Apa pengaruh dan manfaat bagi kita mempelajari tema ini?
3. Apa rencana tindak kita setelah mempelajari tema ini?

Tugasku
Tugas kelompok
Carilah peristiwa hijrahnya salah seorang Sahabat. Cerita tersebut bisa menjawab pertanyaan berikut:
1. Bagaimana cara Sahabat melakukan hijrah?
2. Apa tantangan yang dihadapi ketika hijrah?
3. Bagaimana sahabat mengatasi tantangan tersebut?

MUTIARA HIKMAH

“ Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang
yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan
kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah
gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari
Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah
saja orang-orang mukmin bertawakkal “.
(QS. Ali Imran [3] : 160)
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C. POLA DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW. DI MADINAH

Pengamatanku

Mush’ab bin Umair adalah da’i pertama di sejarah Islam. Sebelum masuk
Islam, ia dikenal sebagai seorang pemuda ganteng dan necis. Namun sesudah
memeluk Islam, ia berubah samasekali. Ia memakai jubah usang. Rasullulah Saw.
bersabda: “Dahulu saya lihat Mush’ab ini tak ada yang mengimbangi dalam
memperoleh kesenangan dari orang tuanya, kemudian ditinggalkannya semua itu
demi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya.”
Suatu saat Mush’ab dipilih Rasulullah Saw. menjadi duta atau utusan Rasul
ke Madinah untuk mengajarkan ajaran Agama Islam kepada orang-orang Anshar
yang telah melakukan Bai’at di bukti Aqabah. Disamping itu mengajak orangorang lain untuk menganut agama Allah, serta mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasul sebagai peristiwa besar.
Ada suatu peristiwa yang dihadapi ketika berdakwah di Madinah. Ketika ia
sedang menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang, tiga-tiba disergap Usaid bin Hudlair kepala suku kabilah Abdul Asyhal di Madinah. Usaid menodong
Mush’ab dengan menyentakkan lembingnya. Bukan main marah dan murkanya
Usaid, menyaksikan Mush’ab yang dianggap akan mengacau dan menyelewengkan anak buahnya dari agama mereka, serta mengemukakan Allah Yang Maha
Esa yang belum pernah mereka kenal dan dengar sebelum itu.
Ketika melihat kedatangan Usaid bin Hudhair yang murka bagaikan api sedang berkobar, orang-orang Islam yang duduk bersama Mush’ab merasa kecut
dan takut. Tetapi Mush’ab bin Umair tetap tinggal tenang dengan air muka yang
tidak berubah.
Bagaikan singa hendak menerkam, Usaid berdiri di depan Mush’ab dan Sa’ad
bin Zararah, bentaknya: “Apa maksud kalian datang ke kampung kami ini, apakah
KHQGDNPHPERGRKLUDN\DWNHFLONDPL"7LQJJDONDQVHJHUDWHPSDWLQLMLNDWDNLQgin segera nyawa kalian melayang!”
Dengan tenang terpancarlah ketulusan hati, Mush’ab mengeluarkan ucapan
halus, katanya “Kenapa anda tidak duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya
DQGDPHQ\XNDLQDQWLDQGDGDSDWPHQHULPDQ\D6HEDOLNQ\DMLNDWLGDNNDPLDNDQ
menghentikan apa yang tidak anda sukai itu!”
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Kemudian Usaid menjatuhkan lembingnya ke tanah dan duduk mendengarkan
Mush’ab membacakan ayat-ayat Al-Qur’an dan mengajarkan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, maka dada Usaid pun mulai terbuka dan bercahaya. Dan belum lagi Mush’ab selesai dari uraiannya. Usaidpun berseru kepadanya
dan kepada sahabatnya, ”Alangkah indah dan benarnya ucapan itu!. Akhirnya
8VDLGELQ+XGKDLUPDVXN,VODP/DQJNDKWHUVHEXWGLVXVXOROHK6D¶DGELQ0X¶DG]
dan Sa’ad bin Ubadah.
Dengan keislaman mereka ini, penduduk kota Madinah berbondong-bodong
masuk Islam.
(Sumber: Buku Enampuluh Sahabat Rasulullah karya Khalid Muhammad
Khalid)

Pertanyaanku
Setelah mengamati cerita dan mendengarkan pendapat peserta didik yang
lain, dan disesuai dengan tema “Dakwah Nabi Muhammad di Madinah”, apa pertanyaan yang akan muncul dari kalian ?
EK
1
2
3
4
dst

WZdEzE
ƉĂŵŽĚĂůƵŶƚƵŬŵĞŶũĂĚŝĚĂŝǇĂŶŐƐƵŬƐĞƐ͍

Wawasanku
Untuk memperluas wawasan tentang pola dakwah Nabi Muhammad Saw. di Madinah, baca dan pahami naskah berikut:
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A. Langkah Langkah Dakwah Nabi Muhammad di Madinah
Nabi Muhammad Saw tiba di kota Madinah tahun 622 M. Kehadiran Nabi
0XKDPPDG GDQ 8PDW ,VODP GL NRWD 0DGLQDK PHQDQGDL ]DPDQ EDUX EDJL SHUjalanan dakwah Islam. Umat Islam di kota Madinah tidak lagi banyak mendapat
JDQJJXDQGDULPDV\DUDNDWND¿U4XUDLV\NDUHQDPHUHNDPHQGDSDWSHUOLQGXQJDQ
dari penduduk Madinah yang muslim.
Dengan diterimanya Nabi Muhammad dan umat Islam oleh masyarakat Madinah, maka Nabi Saw. memberikan gelar kepada umat Islam Madinah dengan
sebutan Kaum Anshar, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penolong, sementara umat Islam yang datang dari Mekkah diberi nama Kaum Muhajirin.
Hijrah Nabi Muhammad Saw. merupakan cara membangun masyarakat baru
sesuai ajaran Islam. selain perintah dari Allah Swt, hijrah Nabi Saw ke Madinah
karena masyarakat Madinah (Yatsrib), kabilah Aus dan Khajraj mengharapkan
kedatangannya sesuai baiat mereka di Aqabah I dan Aqabah II.
Setelah datang ke Madinah, Nabi Muhammad menentukan prioritas utama
dalam rangka membangun masyarakat baru. Adapun prioritasnya adalah:
1. Membangun masjid
Prorita pertama yang dilakukan Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah
membangun Masjid. Masjid dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim, yaitu
Sahl dan Suhail. Tanah tersebut dibeli oleh Nabi untuk pembangunan masjid dan
untuk tempat tinggal.
Masjid memiliki multifungsi antara sebagai tempat melaksanakan ibadah
shalat. Setiap muslm semestinya selalu terikat dengan masjid. Keberadaan masjid diharapkan keimanan dan ketaqwaan setiap muslim akan senantiasa terjaga
dan terpelihara. Selain itu fungsi masjid sebagai pusat kegiatan pendidikan dan
pengajaran keagamaan, tempat pengadilan berbagai perkara yang muncul di masyarakat, musyawarah dan lain sebagainya.
Lebih dari itu, bangunan masjid bukan saja sebagai tonggak berdirinya masyarakat Islam, tetapi juga awal pembangunan kota.
2. Mempersaudarakan kaum muslimin
langkah konkrit yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekkah (kaum Muhajirin) dengan kaum
muslimin Madinah (kaum Anshar). Dengan persaudaran tersebut, Nabi Saw telah
menciptakan suatu persaudaraan baru yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau
agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah. Nabi Muham-
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mad mengajak kaum muslimin supaya masing-masing bersaudara atas dasar iman
yang merupakan hal yang asasi untuk membentuk umat yang kuat. Dengan persaudaraan tersebut, umat akan bersatu dan tidak akan mudah tercerai-berai. Dan
jika umat ini bersatu, niscaya umat ini akan menjadi lebih kuat.
3. Perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah
Langkah selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad adalah bermusyawarah
dengan para sahabat baik muhajirin maupun anshar. Musyawarah itu untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang Muhajirin, Anshar
dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan
umat Islam. Undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah (Mitsaq
Al-Madinah).
Piagam tersebut merupakan sebuah bukti bagaimana Islam mengayomi semua
umat manusia, termasuk non-muslim, karena Islam memang rahmatan lil ‘alamin.
Dan piagam tersebut membuat posisi Nabi Saw. semakin tinggi dan dihormati disemua lapisan masyarakat. Jika ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan lewat
musyawarah, maka diserahkan kepada keadilan dan kebijaksanaan Nabi. Kondisi
tersebut menunjukan beliau menjadi pemimpin tertinggi di Madinah dan berhak
membuat peraturan, baik untuk kepentingan sosial maupun kepentingan negara.
Beberapa suku dari Kaum Yahudi menerima dengan baik piagam tersebut,
tetapi ada beberapa yang lainnya menolak. Di antara suku Yahudi yang menolak
DGDODKEHUDVDOGDUL%DQL1D]KLU4XUDL]DKGDQ4DLQXTDEDKNDQNHWLJDVXNXLQL
EHUVHNXWXGHQJDQNDXPND¿U4XUDLV\0HNNDKXQWXNPHQJDKQFXUNDQNHNXDVDDQ
Nabi Muhammad Saw. di Madinah. Pada akhirnya, persekutuan mereka dengan
.D¿U 4XUDLV\ PHQ\HEDENDQ PHUHND WHUXVLU GDUL NRWD 0DGLQDK 6HKLQJJD WLGDN
ada lagi masyarakat Yahudi tinggal di Madinah.
B. Metode Dakwah Nabi Muhammad Saw dalam Membangun
Perekonomian Madinah
Para pengikut Nabi Muhammad Saw. melakukan hijrah dengan resiko nyawa
dan harta. Mereka meninggalkan Mekkah secara sembunyi-sembunyi dan meninggalkan harta bedanya di Mekkah. Akibatnya Mereka datang ke Madinah tidak
membawa harta benda. Oleh karena, Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah dengan cara sebagai berikut:
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1. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar. Persaudaran berlandaskan
Iman bukan persaudaraan berlandaskan darah. Sehingga Kaum Anshar dapat
menjamin dan membantu saudaranya kaum muhajirin dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya.
2. Menempatkan orang-orang fakir-miskin yang tidak punya tempat-tinggal di
Masjid. Mereka dikenal dengan $KOX6KXIIDK yaitu orang-orang miskin atau
sedang menuntut ilmu dan tinggal di laman masjid.
3. Bekerjasama dengan kaum Anshar menciptakan lapangan pekerjaan bagi
kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin tidak mau menjadi beban bagi kaum Anshar
sehingga adanya lapangan kerja memberikan mereka untuk memperoleh
nafkah dengan hasil keringat sendiri.
4. Nabi Saw menganjurkan bagi kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman
dagang dan modal sebagai pedagang. Anjuran ini sesuai dengan profesi kaum
Muhajirin ketika mereka tinggal di Makkah.
5. Bagi kaum Muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad
mengajurkan mereka bekerja sebagai petani. Karena madinah dikenal dengan
tanah subur dan memiliki hasil pertanian yang bagus, terutama buah kurma
dengan berbagai jenisnya.
 6HWHODK PHQHULPD SHULQWDK ]DNDW SHPELQDDQ SHUHNRQRPLDQ XPDW ,VODP
OHELKPHQGDSDWSHUKDWLDQ1DEL0XKDPPDG6DZPHQJHIHNWLINDQ]DNDWGDQ
PHPSHUNXDWMDOLQDQDQWDUDSHPEHUL]DNDWGDQSHQHULPD]DNDW
C. Faktor Pendukung Kesuksesan Dakwah Nabi
Muhammad di Madinah
Faktor pendukung kesuksesan Nabi Muhammad di Madinah, dapat tergambar
dalam khutbah pertama yang diucapkannya di Madinah, sambil bersandar pada
batang pohon kurma yang dijadikan penopang atap masjid, ia berkata: “Barangsiapa yang dapat melindungi mukanya dari api neraka sekalipun hanya dengan
sebutir kurma, lakukanlah itu. Kalau itupun tidak ada, maka dengan kata-kata
yang baik. Sebab dengan itu, kebaikan itu mendapat balasan sepuluh kali lipat.”
Dan dalam khutbahnya yang kedua dikatakannya: “Beribadahlah kamu sekalian
NHSDGD$OODKGDQMDQJDQODKPHPSHUVHNXWXNDQ1\DGHQJDQDSDSXQ%HQDUEHQDU
WDNXWODK NDPX NHSDGD1\D +HQGDNODK NDPX MXMXU WHUKDGDS $OODK WHQWDQJ DSD
yang kamu katakan baik itu; dan dengan ruh Allah hendaklah kamu sekalian salLQJFLQWDPHQFLQWDL$OODKVDQJDWPXUNDNHSDGDRUDQJ\DQJPHODQJJDUMDQMLQ\D
sendiri.”
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Kata-kata Nabi Saw memberikan suatu ajaran agar memelihara diri dari api
neraka walaupun dengan sebutir kurma atau perkataan yang baik. Sebutir kurma
dan perkataan yang baik menjadi salah satu modal memelihara persaudaraan,
dilengkapi anjuran untuk saling mencintai. Semuanya itu dilandasi oleh keimanan kepada Allah Swt.
Bukan hanya kata-kata untuk menjalin persaudaraan, tapi Nabi Muhammad
sebagai utusan Allah Swt. menunjukan keteladanan dalam berbuat. Nabi Saw tidak ingin menampakkan diri dengan gaya orang berkuasa, atau sebagai raja atau
pemegang kekuasaan duniawi.

Aktifitasku
Buatlah kelompok kecil terdiri dari 6-7 orang untuk berdiskusi
tentang Dakwah Nabi Muhammad di Madinah dengan menjawab
pertanyaan berikut:
1. Apa prioritas Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah?
2. Bagaimana Metode dakwah Nabi Muhammad dalam membangun
perekonomian masyarakat Madinah?
3. Jelaskan faktor kesuksesan Nabi Muhammad di Madinah!
Presentasikan hasil diskusi didepan kelompok lain. Kelompok
lain bisa memberikan komentar tentang presentasi kelompok lain
dengan menggunakan format di bawah presentasi.
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Analisaku
Lakukan secara berkolompok menganalisa tentang pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah dan menghubungkannya dengan
strategi dakwah pada masa sekarang. Hasil analisa tersebut dapat
menjawab pertanyaan berikut:
1. Bagaimana menerapkan metode dakwah Nabi Muhammad pada
masa sekarang?
2. Bagaimana mengimplementasikan cara membangun ekonomi
berdasarkan metode Nabi Muhammad di Madinah?
3. Apa faktor yang dapat membuat dakwah sekarang ini berhasil?

Refleksiku
6HWHODK PHPSHODMDUL WHPD LQL ODNXNDQODK UHÀHNVL GHQJDQ PHQjawab pertanyaan berikut:
1. Sudahkah kita memahami pola dakwah Nabi Muhammad Saw
periode Madinah?
2. Sudahkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang memiliki
kepedulian dalam dakwah?
3. Sudahkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang memiliki
kepedulian terhadap perubahan di lingkungan keluarga,
masyarakat, negara dan Agama?

Tugasku
Carilah informasi tentang pola dakwah yang diterapkan oleh para
ulama di Indonesia, seperti pola dakwah para ulama sebelum kemerdekaan, masa orde lama, orde baru, atau masa reformasi.
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MUTIARA HIKMAH

“Orang yang mencari ilmu dengan tujuan mendebat
ulama (lain), mempermalukan orang-orang bodoh
atau mencari perhatian manusia, maka bersiap-siaplah
untuk menempati neraka. Kepemimpinan tidak berhak
dimiliki kecuali oleh ahlinya”.

D. RESPON TERHADAP DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW
DI MADINAH
Pengamatanku
Amatilah gambar dibawah ini dan beri komentar

Ar.wikipedia.org
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Ar.wikipedia.org

Kids.ilamweb.net

Pertanyaanku
Setelah mengamati cerita dan mendengarkan pendapat peserta didik yang
lain, dan disesuai dengan tema “ Respons Terhadap Dakwah Nabi Muhammad di
Madinah”, apa pertanyaan yang akan muncul dari kalian.
EK
1
2
3
4
dst

WZdEzE
ƉĂƌĞƐƉŽŶƐďĂŶŐƐĂzĂŚƵĚŝƚĞƌŚĚĂƉĚĂŬǁĂŚEĂďŝ͍

Wawasanku

Untuk memperluas wawasan tentang Respon masyarakat Madinah terhadap
dakwah Nabi Muhammad Saw, baca dan pahami naskah berikut:
Masyarakat Madinah menyambut baik kedatangan Nabi dan umat Islam di
0DGLQDKWHUXWDPDNDELODK$XVGDQ.KD]UDM.HGXDVXNXWHUVHEXWVHMDNDZDOWHODK
menyatakan kesetiaannya kepada Nabi dan bersedia membantu beliau dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah.
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Sejak saat itu, Nabi Muhammad Saw terus berusaha menyebarkan ajaran Islam kepada semua penduduk di kota tersebut, termasuk kepada masyarkat Yahudi,
Nasrani dan penyembah berhala. Dakwah beliau mendapat sambutan yang beragam, ada yang menerima dan kemudian masuk Islam dan ada pula yang menolak
secara diam-diam, misalnya, orang-orang Yahudi yang sejak awal memang sudah
kurang peduli dengan kedatangan Nabi dan umat Islam karena mereka menduga
posisi mereka akan bergeser. Penolakan ini mereka lakukan secara diam-diam
karena mereka tidak berani berterus terang untuk menentang Nabi dan umat Islam
yang mayoritas tersebut.
Walaupun awalnya orang Yahudi menerima kedatangan Nabi Muhammad Saw
NDUHQDDODVDQNHDPDQDQGDQSROLWLN1DPXQVHNXWXPHUHND\DLWX$XVGDQ.KD]raj telah memeluk Islam, sehingga kedua suku tersebut tidak lagi membutuhkan
bantuan masyarakat Yahudi. Maka muncul benih-benih permusuhan antara umat
Islam dengan Yahudi di Madinah. Mereka mulai membujuk kedua suku tersebut
yang telah masuk Islam untuk kembali ke agama lama mereka dan bersatu menyerang Islam dan mencegah penyebaran Islam ke masyarakat lain.
Masyarakat Yahudi terus merongrong kekuatan Umat Islam sehingga merHNDEHNHUMDVDPDGHQJDQ.D¿U4XUDLV\GDODPUDQJNDPHQJKDFXUNDQ,VODP.HUjasama kedua pihak tersebut menimbulkan berbagai peperangan yang berakibat
pengusiran masyarakat yahudi dari Makkah.
3HUNHPEDQJDQ,VODP\DQJVDQJDWSHVDWPHPEXDWND¿U4XUDLV\VHPDNLQPDUDK
GDQEHUXVDKDPHQJKDQFXUNDQXPDW,VODPGL0DGLQDK3HUPXVXKDQND¿U4XUDLV\
terhadap Umat Islam mengakibatkan beberapa peristiwa penting dalam sejarah
Islam antara lain.
A. Perang Badar
Perang Badar terjadi di lembah Badar pada tahun 624 M. Adapun sebab terjadinya perang Badar antara lain:
1. Ketegangan setelah terjadi tukar-menukar tawanan perang.
2. Permintaan Abu Sufyan kepada penduduk Makkah untuk melindungi
ND¿ODKQ\D\DQJVHGDQJGDODUQSHUMDODQDQQ\DSXODQJGDUL6\LULD3HUUQLQWDDQ
LWX GLWDQJJDSL ROHK SHQGXGXN 0DNNDK GHQJDQ SHQDIVLUDQ EDKZD ND¿ODK
mereka dicegat oleh umat Islam.
 %HULWDWHQWDQJSHQFHJDWDQXPDW,VODPWHUKDGDSND¿ODK$EX6XI\DQGLWHULPD
oleh Abu Jahal, lalu dia naik pitam dan mengirim pasukannya berjumlah
sekitar 900-1.000 orang.
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Di lembah Badar tepatnya pada hari 17 Ramadhan 2 H atau 17 Maret 624
03HSHUDQJDQWHUMDGLDQWDUDSDVXNDQ.D¿U4XUDLV\GDQ8PDW,VODP3HUWDPD
WDPD WHUMDGL GXHO DQWDUD DQJJRWD SDVXNDQ7LJD DQJJRWD SDVXNDQ ND¿U 4XUDLV\
yaitu Utbah bin Rabi’ah, Syaibah bin Rabi’ah, dan Walid bin Utbah, berhadapan
GHQJDQ+DP]DK$OLELQ$EX7KDOLEGDQ8EDLGDKGDULSLKDNXPDW,VODP0DGLQDK'DODPSHUWHPSXUDQLWXNHWLJDND¿U4XUDLV\WHUEXQXK8WEDKGLEXQXKROHK
+DP]DK:DOLGGLEXQXKROHK$OLGDQ6\DLEDKGLEXQXKROHK8EDLGDK
Setelah itu, terjadi peperangan antara dua pasukan. Nabi Muhammad Saw
memimpin sendiri peperangan tersebut. Umat Islam yang berjumlah 313 dengan
perlengakapan sederhana berhasil memenangkan peperangan. Abu Jahal bersama
70 orang pasukan Makkah terbunuh, sementara pasukan umat Islam 14 orang
yang mati syahid terdiri dari 6 orang Muhajirin dan 8 orang Anshar.
Kemenangan di Badar memberikan kesan tersendiri, baik bagi umat Islam
PDXSXQND¿U4XUDLV\0DNNDK'LDQWDUDQ\DVHEDJDLEHULNXW
1. Semakin solid kekuatan Umat Islam di Madinah.
2. menjadi dasar pemerintahan Nabi di Madinah.
3. kemenangan militer umat Islam yang pertama.
4. Semangat jihad perang badar sangat berpengaruh terhadap dakwah Islam pada
hari-hari berikut..
Masalah tawanan perang, para sahabat berbeda pendapat. Umar bin Khattab
mengusulkan agar tawanan dibunuh. Sedangkan Abu Bakar menyarankan agar
dilepaskan. Nabi Muhammad membuat keputusan yang seimbang dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki para tawanan ini. Akhirnya bersepakat untuk melepaskan mereka dengan cara tebusan yaitu satu orang tawan dengan harga
120 dinar. Sementara yang tidak mampu membayar diwajibkan untuk mengajar
baca tulis kepada penduduk Madinah.
B. Perang Uhud
6HWHODKNDODKGDODP3HUDQJ%DGDU.D¿U4XUDLV\0DNNDKPHUHQFDQDNDQXQtuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam. Pada bulan Ramadhan
tahun 3 H/625 M, mereka berangkat menuju Madinah dengan membawa pasukan
yang terdiri dari 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang
berbaju besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid.
Nabi Muhammad Saw. mengetahui rencana itu melalui sepucuk surat dari Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya, yang sudah menaruh simpati pada Islam.
Pada mulanya Nabi Saw umat Islam bertahan di dalam kota Madinah. Setelah
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mempertimbangkan saran dari para Sahabat, Nabi Saw memutuskan untuk keluar kota Madinah. Kemudian Nabi Saw berangkat dengan 1.000 tentara. Baru
melewati Batas kota, Abdullah bin Ubay dengan 300 pengikutnya membelot dan
kembali pulang. Tersisa 700 tentara, Nabi Saw tetap melanjutkan perjalanan.
Nabi Muhammad Saw dan Pasukannya tiba di bukit Uhud. Pegunungan Uhud
terletak di sebelah utara Madinah. Nabi Saw menyusun strategi perang. Pasukan ditempatkan di belekang bukit dengan dilindungi oleh lima puluh pemanah
mahir dibawah pimpinan Abdullah bin Zubair yang ditempatkan di lereng bukit
\DQJFXNXSWLQJJL0HUHNDGLWXJDVNDQXQWXNPHPEHQGXQJSDVXNDQEHUNXGDND¿U
Quraisy. Nabi Muhammad Saw berpesan agar para pemanah tidak meninggalkan
tempat dengan alasan apapun.
3DGDDZDOQ\D3DVXNDQXPDW,VODPEHUKDVLOPHPXNXOPXQGXUSDVXNDQND¿U
Quraisy. Pasukan umat Islam tergoda dengan harta benda yang ditinggalkan musuh. Mereka mengumpulkan harta rampasan dan tidak menghiraukan gerakan
musuh. Beberapa pasukan pemanah tergoda juga dengan harta rampasan. Mereka
menganggap perang sudah selesai. Akhirnya mereka turun dari bukit, hanya sedikit pasukan pemanah yangmasih tetap bertahan di bukit. Melihat kondisi tersebut, Khalid bin Walid pimpinan pasukan berkuda Quraisy berputar haluan untuk
kembali menyerang sampai akhirnya berhasil melumpuhkan pasukann pemanah
Islam. Satu persatu pasukan muslim berguguran, Nabi Saw sendiri mendapatkan
luka cukup berat. Umat Islam terselamatkan dengan berita terbunuhnya Nabi MuKDPPDG 6DZ %HULWD LWX PHPEXDW SDVXNDQ ND¿U 4XUDLV\ PHQJXUDQJL VHUDQJDQ
karena kematian Nabi Saw. sudah cukup sebagai balasan atas kekalahan di perang
Badar.
Dalam perang Uhud, tentara Quraisy terbunuh 25 orang, sementara pasukan
PXVOLP  RUDQJ V\XKDGD 'LDQWDUDQ\D SDPDQ 1DEL 6DZ +DP]DK ELQ $EGXO
Muthalib dan Mus’ab bin Umar, Dai pertama Islam.
C. Perang Khandak
3HUDQJ.KDQGDNDWDX3HUDQJ$K]DE\DQJWHUMDGLWDKXQ+0.HWLNDLWX
pengaruh Nabi Saw sudah cukup luas sampai ke arah utara wilayah kekuasaanQ\DPHQFDSDL'DXPDW$O-DQGDO<DKXGLEDQL1DG]LUEHUJDEXQJGHQJDQSDVXNDQ
Quraisy Makkah untuk menyerang Umat Islam di Madinah. Mereka terdiri dari
beberapa kabilah, kemudian digabungkan dengan beberapa suku yang jumlahnya
NXUDQJOHELKSDVXNDQ3DVXNDQND¿U4XUDLV\GLSLPSLQROHK$EX6XI\DQ
mereka bergerak menuju Madinah.
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Ketika Nabi Muhammad Saw mendengar berita tersebut, beliau mengadakan
musyawarah dengan para Sahabatnya. Salman Al Farisi mengusulkan agar dibangunkan parit besar mengintari perbatasan kota Madinah sebagai pertahanan kota.
Nabi Saw dan para Sahabat menyetujui usulan Salman al Farisi. Seluruh pasukan
Umat Islam, termasuk Nabi Saw, bekerjasama menggali parit besar.
3DVXNDQ.D¿U4XUDLV\GDQVHNXWXQ\DNHKHUDQDQPHOLKDWVWUDWHJL\DQJGLWHUapkan oleh pasukan Umat Islam. Karena mereka belum pernah dilakukan dalam
SHSHUDJDQ EHVDU EDQJVDEDQJDVD (URSD 6HWLDS NDOL SDVXNDQ ND¿U 4XUDLV\ GDQ
sekutunya berusaha menerobos, pasukan umat Islam mudah menggagalkannya. Serangan dan pengepukan berjalan berhari-hari sampai perbekalan mereka
berkurang.
Pada suatu hari, Allah memberikan pertolongan bagi umat Islam dengan mengirim angin kencang disertai badai pasir yang merobohkan tenda-tenda musuh.
3HULVWLZDWHUVHEXW$OODKVDPSDLNDQGL46DO$K]DE>@
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Artinya : 9. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah (yang
telah dikurniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu
Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu
melihatnya. dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. (QS.
al-Ahzab [33] : 9)

0HOLKDWNRQGLVLVHSHUWLLWX3DVXNDQND¿U4XUDLV\WLGDNGDSDWEHUWDKDQPHQJHSXQJNRWD0DGLQDK$NKLUQ\D$EX6XI\DQSHPLPSLQ3DVXNDQND¿U4XUDLV\PHPbubarkan sekutunya untuk kembali ke tempatnya masing-masing.
Setelah memenangkan perang Khandak, Yahudi Bani Quraidhah melanggar
perjanjian yang telah disepakati dengan Nabi Muhammad Saw. Nabi Muhammad
PHQXQMXN6D¶DGELQ0X¶DG]VHEDJDLKDNLP\DQJDNDQPHPXWXVNDQKXNXPDQNHpada Bani Quraidhah. menurut Sa’ad, ada yang dihukum mati, ada yang diusir ke
Syiria, dan harta benda mereka akan disita. Sedangkan perempuan dan anak-anak
mereka yang masih kecil dijadikan budak.
D. Perjanjian Hudaibiyah
Setelah 6 tahun meninggalkan Makkah, umat Islam belum mendapat kesempatan melaksanakan ibadah haji. Nabi Muhammad Saw menyadari keinginan para
pengikutnya. Maka setelah perang Khandak, Nabi Muhammad Saw memutuskan
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untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah.
Pada tahun 6 H/628 M. Nabi Saw mengajak para sahabat untuk melaksanakan
haji ke Makkah. Pada tahun itu ibadah haji sudah disyariatkan berdasarkan QS.
Ali Imran [3] : 97.
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Artinya : padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam
Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia;
mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang
yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari
(kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan
sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran [3] : 97)

1DEL6DZPHPLPSLQODQJVXQJVHNLWDUXPDW,VODPSDGDEXODQ']XO4DLGDK\DQJGDODPWUDGLVL$UDEGLODUDQJEHUSHUDQJ1DPXQ.D¿U4XUDLV\EHUXVDKD
menghadang dan menghalangi umat Islam masuk ke kota Makkah. Nabi saw
mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan
XPDW ,VODP .D¿U 4XUDLV\ PHQRODN NHLQJLQDQ 8PDW ,VODP GDQ PHPHULQWDKNDQ
umat Islam untuk kembali ke Madinah.
3DGDVDDW\DQJVDPDWHUVHEDULVXEDKZD8WVPDQELQ$IIDQGLEXQXKROHKND¿U
Quraisy. Mendengar berita tersebut, Nabi Muhammad Saw memerintahkan umat
Islam untuk melakukan bai’at kepada Nabi Saw bahwa mereka bertekad berjuang
demi kejayaan Islam hingga tetes darah terakhir. Baiat tersebut dikenal dengan
Bai’at al-Ridwan. Setelah Umat Islam bersumpah, Usman bin Affan kembali dari
Makkah dengan selamat. Seperti Firman Allah QS.Al-Fath [48] : 18.
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Aratinya: Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika
mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, Maka Allah mengetahui apa
yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan
memberi Balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya).
(QS.Al-Fath [48] : 18)

$GDSXQ.D¿U4XUDLV\PHUDVDNKDZDWLUDNDQWHNDG8PDW,VODPXQWXNPHPDsuki kota Makkah tahun ini. Karena itu, Mereka mengutus Suhail bin Amr, Mi-
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NUD]ELQDO+DIVGDQ+DZDWLEELQ$EGXO$]]DXQWXNPHQ\XVXQQDVNDKSHUMDQMLDQ
bersama Nabi Muhammad Saw. Perjanjian tersebut dikenal dengan perjanjian
Hudaibiyah. Nabi Muhammad Saw meminta Ali bin Abi Thalib sebagai juru tulis naskah perjanjian. Suhail menolak pencantuman Bismillaahirrahmanirrahiim.
Sebagai gantinya mengusulkan Bismika Allahumma (atas nama ya Allah). Dia
juga menolak pencantuman Muhammad Rasulullah diganti dengan Muhammad
bin Abdullah. Kedua usul itu diterima Nabi, walaupun para sahabatnya menentangnya.
Adapun isi perjanjian Hudaibiyyah antara lain:
1. Kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun.
2. Setiap orang diberi kebebasan bergabung dan mengadakan perjanjian dengan
Muhammad, atau dengan Kaum Quraisy.
  6HWLDS RUDQJ 4XUDLV\ \DQJ PHQ\HEHUDQJ NHSDGD 0XKDPPDG WDQSD VHL]LQ
walinya, harus dikembalikan. Sedangkan jika pengikut Muhammad bergabung
dengan Quraisy tidak dikembalikan.
4. Pada tahun ini Muhammad harus kembali ke Madinah. Pada tahun berikutnya,
PHUHNDGLL]LQNDQPHQMDODQNDQLEDGDKKDMLGHQJDQV\DUDWPHQHWDSVHODPDWLJD
hari di Makkah dan tanpa membawa senjata.
Setelah penandatanganan perjanjian Hudaibiyah, Abu Jandal bin Suhail, anak
Suhail bin Amr, wakil Quraisy dalam perjanjian, datang kepada Nabi Saw dengan kaki terbelenggu. la meminta perlindungan, karena ayahnya menyiksannya
setelah ia masuk Islam. Ayahnya, Suhail bin Amr memukulnya. Sesuai perjanjian,
Nabi Saw. membenarkan tindakan Suhail terhadap anaknya, meskipun sikap Nabi
Saw. diprotes oleh beberapa sahabat. Akhirnya Mikraj bin al-Hafs dan Hawaitib
ELQ$EGXO 8]]D EHUVHGLD PHPEHUL SHUOLQGXQJDQ NHSDGD$EX -DQGDO$NKLP\D
Abu Jandal kembali ke pihak Quraisy, walaupun tidak tinggal bersama orang tuanya. Meskipun tidak melaksanakan ibadah haji, Nabi Muhammad memerintahkan pengikutnya untuk mencukur rambut dan menyembelih korban sebelum
kembali ke Madinah.
Saat itu Nabi Saw memberitahu bahwa ia telah mendapat wahyu yang berisi
kabar gembira tentang akan datangnya kemenangan bagi kaum muslim.Wahyu
tersebut antara lain QS. AI-Fath [48] : 27.
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Artinya: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang
kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu
pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan
mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut.
Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan
sebelum itu kemenangan yang dekat. (QS. AI-Fath [48] : 27)

Isi perjanjian tampak merugikan umat Islam. Tapi di sisi lain, perjanjian Hudaibiyah menunjukan kearifan Nabi Muhammad Saw. dengan terbukanya peluang bagi Nabi Muhammad Saw. dan umat Islam. Peluang tersebut antara lain:
1. Legitimasi Pemerintah Islam
Perjanjian Hudabiyah tersebut secara tidak langsung mengakui status politik
Nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin Umat Islam dan pemimpin kota
Madinah. Sekaligus mengakui keberadaan pemerintahan Islam di Madinah.
2. Fokus Penyebaran Islam
Pada perjanjian Hudaibiyah mencantumkan gencatan senjata 10 tahun
merupakan kesempatan emas untuk menyebarkan Islam tanpa diganggu
oleh urusan perang. Nabi Muhammad Saw dan para Sahabat bisa fokus
menyebarkan Islam tanpa terganggu oleh urusan perang. Sebelum perjanjian,
PHUHNDGLVLEXNNDQROHKSHSHUDQJDQGHQJDQND¿U4XUDLV\
Antara tahun 6 H dan 8 H, Nabi Muhammad Saw mengirim utusannya ke berbagai kerajaan, antara lain kepada
D +HUDFOLXV NDLVDU%\]DQWLXP 
b. Kisra (penguasa Persia),
c. Muqauqis (Penguasa Mesir),
d. Negus/Najasyi (penguasa Habasyah/ Abessinia),
e. Haris al-Ghassani (raja Hirah)
f. Gubernur Persia dari Yaman
g. Haris al-Himsari (penguasa Yaman).
Di antara mereka yang masuk Islam adalah gubernur Persia di Yaman. Tetapi
banyak dari mereka menolak secara halus, bahkan sambil mengirim hadiah. Seperti Muqauqis mengirim hadiah yang terdiri atas ribuan emas, dua puluh potong
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jubah, mahkota, dan juga orang budak Kristen Koptik, Mariah, dan Sirrin, yang
dikawal oleh seorang kasim tua. Mariah kemudian dinikahi oleh Nabi Saw dan
Sirrin dinikahi oleh Hasan bin Sabit. Dari perkawinannya dengan Mariah memperoleh seorang putra, Ibrahim, yang meninggal ketika masih kecil.
Penolak paling kasar adalah Haris al-Ghassani, raja Hirah, yang rnembunuh
utusan Nabi Saw. Nabi Muhammad Saw mengirim pasukan sebanyak 3.000 orang
di bawah pimpinan Zaid bin Haris untuk menyerang raja al-Ghassani. Peperangan
terjadi di Mut’ah. Pasukan Islam mendapat kesulitan karena pasukan al-Ghassani
mendapat bantuan dari pasukan kekaisaran Romawi. Akhirnya Khalid bin Walid
mengambil alih komando dan memerintahkan pasukan untuk menarik diri kembali ke Madinah.
Kemampuan Khalid bin Walid menarik mundur pasukan Islam dari kepungan
pasukan al-Ghassani yang berjumlah ratusan ribu, membuat kagum masyarakat
di sekitar wilayah tersebut. Banyak kabilah Nejd masuk Islam, ribuan dari kabiODK6XODLP$V\D¶*XWDIDQ=XE\DQGDQ)D]DUDMXJDPDVXN,VODPNDUHQDPHOLKDW
keberhasilan dakwah dan politik Islam.
Kearifan Nabi Muhammad Saw. dalam perjanjian menarik simpatik para
pembesar Quraisy. Para pembesar Quraisy dan anak keluarga terhormat Makkah
banyak yang beriman, di antaranya Khalid bin Walid, Amr bin Ash, Abu Basyir
(putra Suhail bin Amr), Walid bin Walid (adik Khalid bin Walid), Asm’ (Ibnu
.KDOLG 8VPDQELQ7KDOKDKELQ$EGX']DU$TLOELQ$EL7DOLE VDXGDUD$OLELQ
Abu Thalib), dan Jubair bin Mut’im.
E. Penaklukan kota Makkah (Fathu Makkah)
Setelah perjanjian Hudaibiyah berjalan 2 tahun, Suku Bani Bakar dibantu oleh
.D¿U4XUDLV\PHQ\HUDQJGDQPHPEDQWDL%DQL.KX]D¶DK\DQJWHODKPHQ\DWDNDQ
EHUJDEXQJGHQJDQ8PDW,VODPGL0DGLQDK$NKLUQ\DSHUZDNLODQ%DQL.KX]D¶DK
mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad Saw. Peristiwa tersebut
telah melanggar perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati antara Nabi MuKDPPDG6DZGDQ.D¿U4XUDLV\
6LNDSWHUKDGDSWLQGDNDQND¿U4XUDLV\1DEL0XKDPPDG6DZPHQJLULPXWXVDQNHSDGDSHPEHVDUND¿U4XUDLV\GHQJDQPLVLSHUGDPDLDQGHQJDQXVXODQEDKwa Kaum Quraisy harus:
0HQJJDQWLUXJLWHUKDGDSSDUDNRUEDQVXNX.KX]D¶DKDWDX
2. Menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar, atau;
3. menyatakan pembatalan perjanjian Hudaibiyah.
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Ternyata kaum Quraisy memilih usulan ketiga yaitu menyatakan pembatalan
perjanjian Hudaibiyah. Akibat pilihan tersebut, Nabi Muhammad Saw menyiapkan pasukan tersebesar sepanjang sejarah Islam. Nabi Muhammad berangkat ke
Makkah bersama 10.000 pasukan untuk menyerang Makkah.
Pada awalnya, Nabi Muhammad Saw merahasiahkan persiapan pasukannya.
Tapi berita tersebut tersebar sampai Makkah. Berita tersebut disebarkan oleh Hatib bin Abi Bathla’ah yang mengirim surat kepada keluarganya melalui seorang
budak bani Muthalib. Surat tersebut berisi tentang persiapan Nabi Muhammad
Saw dengan 10.000 pasukan untuk menyerang Makkah. Dia merasa sedih dan
kasihan terhadap kerabatnya di kota Makkah dan tidak ingin Makkah hancur di
tangan umatnya sendiri. Karena alasan itu, Nabi Muhammad Saw memaafkan
Hatib bin Abi Bathla’ah.
Nabi Muhammad Saw mempersiapkan pasukan yang besar dalam rangka
PHQDNXWQDNXWLND¿U4XUDLV\GDQPHQXQMXNDQNHSDGDPHUHNDEDKZD,VODPVXdah berkembang dan Umat Islam memiliki pasukan yang besar dan kuat. Selama
perjalanan, pasukan umat Islam selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang
membuat gentar seluruh masyarakat Makkah. Nabi Muhammad berpesan kepada
pasukannya untuk tidak merusak dan mengotori kota Makkah denga peperangan.
Sebelum memasuki kota Makkah, Nabi Muhammad memerintahkan pasukannya untuk berkemah di dekat kota Makkah. Beliau mempersiapkan pasukannya
sebelum penaklukan Makkah. Pasukan umat Islam terbagi menjadi 4 kelompok.
Mereka akan memasuki kota Makkah sesuai perintah Nabi Muhammad Saw.
Mereka akan masuk dari empat arah mata angin yaitu Utara, selatan, Barat, dan
Timur. Melihat kondisi seperti, Abu Sufyan bin Harb datang menemui Nabi Muhammad Saw dan menyatakan keIslamannya di hadapan Nabi Muhammad dan
Umat Islam.
Setelah itu, Nabi Saw memberikan kepercayaan kepada Abu Sufyan sebagai
perantara dengan kaum Quraisy. Dalam hal ini Nabi Muhammad memberikan
keamanan bagi Abu Sufyan dan keluarganya dengan menyarankan bahwa orang
yang masuk ke rumah Abu Sufyan akan selamat, orang yang masuk masjid akan
selamat, dan orang yang menutup pintu rumahnya rapat-rapat akan selamat.
Setelah persiapan selesai, Nabi Muhammad dan pasukannya yang terbagi
menjadi 4 kelompok masuk kota Makkah dari 4 penjuru. Sehingga kota Makkah
terkepung oleh Umat Islam. Nabi Muhammad Saw. dan pasukannya masuk
Makkah dengan damai. Akhirnya tepat tanggal 1 Januari 630 M kota Makkah
dapat dikuasai Nabi Muhammad Saw dan umat Islam.
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Nabi Muhammad langsung menuju Ka’bah dan melakukan thawaf. Setelah
itu, Nabi Muhammad Saw menghadap orang-orang yang telah berkumpul di masjid. Dan Nabi Muhammad Memaafkan semua kesalahan mereka.
Setelah itu Nabi Muhammad menghancurkan berhala-berhala sebanyak 360
berhala yang mengelilingi Ka’bah. Setelah bersih dari berhala, Nabi muhammad
PHPHULQWDKNDQ%LODOXQWXNPHODNXNDQD]DQGLDWDV.D¶EDK.HPXGLDQ8PDW,Vlam melakukan shalat berjamaah dengan Nabi Muhammad Saw.
Pada saat itulah, nampak kemenangan umat Islam, karena sejak saat itu datang
berbondong-bondong masyarakat Makkah masuk Islam. Diantara pembesar
Quraisy yang masuk Islam adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Hindun binti Uthbah, Muth’ib bin Abu Lahab, Ummu Hanie binti Abi Thalib, dan lain-lain.
Nabi Muhammad Saw tinggal di Makkah selama 15 hari. Beliau mengajarkan
tata cara beribadah dan mengatur urusan kenegaraan dan pemerintahan.
F. Haji Wada’ (haji pamitan)
Pada bulan ke-11 tahun ke 10 H, Nabi Muhammad Saw. mengumumkan
kepada seluruh masyarakat Madinah bahwa beliau akan memimpin ibadah haji.
%HULWDWHUVHEXWMXJDGLNLULPNHSDGDVHOXUXKVXNX\DQJEHUGLDPGLZLOD\DK-D]LUDK
$UDELD3DGDWDQJJDO']XOTDLGDK )HEUXDUL0 5DVXOXOODK6DZPHQLQggalkan Madinah. Sekitar 100.000 jamaah turut menunaikan haji.
Pada hari tarwiyah (menyediakan air), tanggal 8 Zulhijah, Nabi pergi ke
Mina, keesokan subuhnya is berangkat lagi menuju Gunung Arafah. Kaum muslimin mengikutinya sambil mengucapkan talbiyah (Labbaika Allahumma Labaik)
dan takbir. Nabi berhenti di Namira (Sebuah desa di sebelah timer Arafah) untuk berkemah. Setelah matahari tergelincir, beliau berangkat menuju Wadi’ di
wilayah Uran. Di tempat inilah Nabi Saw menyampaikan khutbahnya yang sangat bersejarah. Setelah mengucapkan syukur dan puji kepada Allah Swt Nabi Saw
mengucapkan khutbahnya dengan diselingi jeda pada setiap kalimat berikut ini:
Wahai manusia, perhatikanlah kata-kataku ini, aku tidak tahu kalau sesudah
tahun ini, dalam keadaan seperti ini, tidak lagi bertemu dengan kamu sekalian.
Saudara-saudara, sesungguhnya darah dan harta kamu adalah suci buat kamu
sampai datang waktunya kamu sekalian menghadap Tuhan. Kamu pasti akan
menghadap Tuhan, pada waktu itu akan dimintai pertanggungjawaban atas segala
perbuatanmu.
Barang siapa telah diserahi amanat, tunaikanlah amanat itu kepada yang berhak menerimanya. Sesungguhnya semua riba sudah tidak berlaku, tetapi kamu
berhak menerima kembali modal kamu. Janganlah kamu berbuat aniaya terhadap
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orang lain dan jangan pula dianiaya.
Hari ini nafsu setan yang minta disembah dinegeri ini sudah putus asa untuk
selama¬lamanya, tetapi kalau kamu turutkan dia, walaupun dalam hal yang kamu
anggap kecil, yang berarti kamu merendahkan segala perbuatanmu, niscaya akan
senanglah dia. Oleh karena itu, peliharalah agamamu ini dengan baik-baik.
Saudara-saudara, seperti halnya kamu mempunyai hak atas istri kamu, maka
istri kamu mempunyai hak atas dirimu. Hak aku atas mereka ialah untuk tidak
PHQJL]LQNDQRUDQJ\DQJWLGDNNDPXVXNDLPHQJLQMDNNDQNDNLNHDWDVODQWDLPX
dan jangan sampai mereka secara terang-terangan melakukan perbuatan keji. Berlaku baiklah terhadap istri kamu, mereka itu kawan yang membantumu, mereka
tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka. Kamu mengambil mereka sebagai amanah Tuhan, dan kehormatan mereka dihalalkan untuk kamu dengan nama Tuhan.
Ada masalah yang sudah jelas kutinggalkan di tangan kamu, yang jika dipegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasululullah, Sesungguhnya setiap muslim itu saudara muslim yang lain, dan
semua kaum muslim itu bersaudara, akan tetapi, seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari saudaranya, kecuali jika diberikan kepadanya dengan senang
hati. Jangan kamu menganiaya diri sendiri.
Katakanlah kepada mereka bahwa darah dan harta kamu disucikan oleh Tuhan, seperti hari ini yang suci sampai datang masanya kamu sekalian menghadap
Tuhan.“
Setelah itu semua, Nabi Muhammad Saw kemudian bertanya kepada seluruh
jarna’ah.
“Sudahkah aku menyampaikan amanah Allah, kewajibanku, kepada kamu
sekalian?
Jama’ah yang ada dihadapannya segera menjawab: Ya memang demikian adanya.’
Nabi Muhammad Saw kemudian menengadah ke langit sambil mengucapkan:
“ Ya Allah Engkau menjadi saksiku “.
Setelah asar, Nabi Saw berangkat ke Mina, dan pada waktu itulah Nabi Saw
PHPEDFDNDQ¿UPDQ7XKDQNHSDGDNDXPPXVOLP
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Artinya: Pada hari ini telah Kuseinpurnakan untuk kamu agamamu, dan telah
Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamu
bagimu”. (QS. Al-Maidah [5] : 3)

Turun ayat diatas merupakan kabar gembira bagi umat Islam bahwa Islam
teelah sempurna. Aka tetapi Abu Bakar menangis karena merasa bahwa jika tugas
Nabi Muhammad Saw telah selesai berarti waktu meninggalnya sudah dekat.
Dua bulan setelah menunaikan haji Wada, Nabi Muhammad Saw menderia
demam. Nabi Saw tetap memimpin shalat berjamaah walaupun kondisi badannya
lemah. Ketika badannya sangat lemah, sekitar 3 hari menjelang wafatnya, Nabi
Saw tidak bisa mengimami shalat berjamaah. Nabi Saw menunjuk Abu Bakar sebagai penggantinya menjadi Imam shalat. Semakin hari tenaganaya terus menurun. dan pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 8/8 Juni 632 M Nabi Muhammad Saw
.wafat di rumah istrinya, Aisyah.

Aktifitasku
Buatlah kelompok kecil terdiri dari 6-7 orang untuk berdiskusi
tentang respon terhadap Dakwah Nabi Muhammad di Madinah dengan menjawab pertanyaan berikut:
1. Apa respon orang Yahudi terhadap Dakwah Nabi Muhammad
Saw?
2. Jelaskan perbedaan sebab terjadinya perang badar dan Uhud!
3. Jelaskan sebab kekalahan Umat Islam di Perang Uhud!
4. Jelaskan sebab Terjadinya perang Khandak!
5. Jelaskan sebab terjadinya Perjanjian Hudaibiyah!
6. Bagaimana Strategi Nabi Muhammad Saw dalam Fathul Mekkah?
7. Apa inti dari Khutbah Nabi Muhammad Saw di waktu Haji Wada?
Presentasikan hasil diskusi didepan kelompok lain. Kelompok
lain bisa memberikan komentar tentang presentasi kelompok lain
dengan menggunakan format di bawah.
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Analisaku
Lakukan secara individu menganalisa tentang reaksi Nabi MuKDPPDGWHUKDGDSUHVSRQ.D¿U4XUDLV\$QDOLVDNDOLDQXQWXNPHQjawab pertanyaan berikut?
1. Apa pelajaran yang bisa diambil dari perangan Nabi Muhammad
Saw?
 %DJDLPDQDFDUDNLWDPHQHUDSNDQQQ\DGL]DPDQVHNDUDQJ"
Tulislah hasil analisa kalian dan lakukan tukar informasi hasil
analisa kalian dengan teman 5 teman. Lalu gabungkan hasil tukar
informasi dan tulis di kertas. Hasil kerja kalian bisa ditempel di majalah dinding sekolah/kelas.

Refleksiku
6HWHODK PHPSHODMDUL WHPD LQL ODNXNDQODK UHÀHNVL GHQJDQ PHQjawab pertanyaan berikut:
1. Sudahkah kita memahami respon terhadap dakwah Nabi
Muhammad Saw di Madinah?
2. Apa pengaruh dan manfaat bagi kita mempelajari tema ini?
3. Apa rencana tindak kita setelah mempelajari tema ini?
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IBRAH
Hijrah nabi Ke Madinah mengajarkan kepada kita untuk
merencanakan sesuatu sebelum bertindak dan bertawakal
setelah bertindak. Rosulullah mempersiapkan secara matang
agar hijrahnya bisa berjalan dengan lancar. Ketika persiapan
sudah matang dan melaksanakan sesuai dengan rencana,
maka tinggal bertawakal kepada Allah Swt. Hal ini nampak
adanya ketenangan Rosulullah ketika berada di Gua Tsur
ϔǤ
dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Swt.

MUTIARA HIKMAH

“ Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.
Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat,
kecuali bagi orang-orang yang khusyu’“.
(QS. Al-Baqarah [2] : 45)
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Tugasku
Tugas Kelompok
Carilah informasi tentang peperangan yang dilakukan oleh Pahlawan Kemerdekaa Indonesia. Infromasi tersebut menjawas pertanyaan
berikut:
1. Apa nama perang yang dilakukan oleh Pahlwan kemerdekaan?
 -HODVNDQSUR¿OSDKODZDQNHPHUGHNDDQ"
3. Kenapa perang tersebut terjadi?
4. Dimana perang itu terjadi?
5. Bagaimana strategi Pahlawan kemerdekaan dalam perang tersebut?
6. Apa pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa tersebut?
7. Bagaimana menerapkan pelajaran tersebut di kehidupan seharihari?
Tulis hasil kerja kelompok di kertas minimal 2 halaman A4.

RANGKUMAN
1. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad Saw dan umat Islam, Madinah
bernama Yatsrib. Yatsrib terkenal dengan daerah subur dengan hasil pertanian
kurma. Selain itu, posisinya sebagai jalur perdagangan antara selatan dan
utara. Kondisi ini menarik Orang-orang untuk menetap di Madinah. Penduduk
Yasrib pertama adalah Suku Amaliqoh. Kedatangan Yahudi dari Siria
membuat peralihan kekuasaan dari Amaliqah ke tangan Yahudi. Suku Yahudi
datang ke Madinah karena diusir dan disiksa oleh Kerajaan Romawi. SukuVXNX<DKXGL\DQJGDWDQJNH0DGLQDKDGDODK%DQL1DGKLU%DQL4XUDL]KDK
Bani Ghathafan, dan Bani Qainuqa. Mereka membawa kepercayaan agama
Yahudi. Setelah itu datang imigran dari Arab Yaman yaitu suku Aus dan
.KD]UDM GHQJDQ PHPEDZD DJDPD SDJDQ \DLWX NHSHUFD\DDQ NHSDGD EHQGD
benda dan kekuatan alam. Arab Yaman mengikuti kepercayaan sama dengan
kepercayaan orang Arab Mekkah.
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2. Hijrah menurut bahasa meninggalkan, sedangkah menurut istilah
meninggalkan sesuatu untuk menuju sesuatu yang baru. Dalam sejarah Islam,
Hijrah adalah kegiatan perpindahan Nabi Muhammad bersama para Sahabat
dari Mekkah ke Madinah dengan tujuan mempertahankkan dan menegakkan
Islam. Hijrah terbagi menjadi dua macam yaitu pertama hijrah Makaniyah
yaitu meninggalkan tempat. Selama masa kenabian, terjadi 3 hijrah Makaniyah
yaitu ke Habasyah, Thaif, dan Madinah. Kedua, hijrah Manawiyah yaitu
meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Hijrah Manawiyah terdiri
dari empat macam yaitu hijrah i¶WLTDG\¿NUL\DKV\X¶XUL\DK, dan sulukiyyah.
3. Nabi Muhammad memilih hijrah untuk menghindari ancaman dan
penyiksaan kaum Quraisy. Madinah menjadi pilihan selanjutnya dengan
mempertimbangkan posisinya tidak jauh dari Mekkah, dia memiliki ikatan
kerabat dari kakeknya Abdul Muthalib, karakter penduduknya yang lembut,
dan tentunya Hijrah merupakan perintah Allah Swt.
 .D¿U4XUDLV\PHQLQJNDWNDQWHNDQDQGDQDQFDPDQWHUKDGDS1DEL0XKDPPDG
terutama setelah meninggal Abu Thalib dan Siti Khadijah. Mereka merencakan
untuk membunuh Nabi Saw sebelum beliau hijrah. Mereka merasa hijrah
Nabi Saw dan pengikutnya ke tempat baru akan memperkuat umat Islam dan
QDQWLQ\DDNDQPHQ\HUDQJPHUHND.D¿U4XUDLV\PHPLOLKSDUDDOJRMRXQWXN
membunuh Nabi Muhammad, tapi akhirnya gagal.
5. Nabi Muhammad telah mempersiapkan proses hijrah dengan matang.
Setelah mayoritas umat Islam telah hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad
Saw mendapat perintah hijrah bertepatan dengan pengempungan rumahnya
ROHKSDUDDOJRMRND¿U4XUDLV\$WDVNHNXDVDDQ$OODK1DEL0XKDPPDGELVD
lolos. Sebelum keluar rumah, Nabi Muhammad memintah Ali bin Abi untuk
memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya untuk mengelabui para
algojo.
6. Nabi Muhammad Saw mengajak Abu Bakar untuk menami berhijrah. Langkah
pertama, mereka pergi ke gua Tsur yang berada di sebelah selatan Mekkah,
bertolak belakang dengan arah ke Madinah yaitu utara Mekkah. Mereka
berdua tinggal di gua Tsur selama tiga hari sambil melihat perkembangan
situasi di Mekkah. Pada hari keempat mereka meninggalkan gua tsur menuju
kota Madinah. Setelah berjalan tujuh hari, Nabi Muhammad Saw beristirahat
di Quba dan sempat membangun masjid yang dikenal dengan masjid pertama
dalam sejarah Islam. Setelah itu keduanya berangkat ke madinah dengan
sambutan yang meriah dari penduduk Madinah.
7. Nabi Muhammad Saw melakukan beberapa rencana yaitu membangun masjid,
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mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum anshar. Dan membuat perjanjian
antara umat Islam dengan Yahudi. Selain itu dalam rangka mengemabangkan
perekonomian Madinah, Nabi Muhammad Saw melakukan beberapa program
yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum anshar, orang-orang
miskin tinggal di masjid, membuka lapangan kerja, mengajurkan berdagang
bagi yang punya modal, menganjurkan bertani bagi orang yang tidak punya
PRGDOGDQPHQJHOROD]DNDWGHQJDQEDLN6LVWHP3HUVDXGDUDDQEHUODQGDVNDQ
Iman dan Aturan toleransi beragama menjadil modal utama kesuksesan
dakwah Nabi Saw di Madinah
8. Nabi Muhammad Saw menghadapi tantangan dalam berdakwah dari dalam
0DGLQDK\DLWXRUDQJRUDQJ<DKXGLGDQGDULSLKDNOXDU0DGLQDK\DLWXND¿U
Quraisy. Peristiwa pertentangan dari kedua pihak menimbulkan beberapa
peristiwa yaitu perang badar, perang Uhud, Perang Khandak, Perjanjian
Hudaibiyah, dan Fathul Mekkah.
9. Nabi Muhammah menampilkan kearifan dan kedamaian dalam dakwahnya.
Sikap penuh kedamaian tidak hanya waktu tenang, bahkan dalam kondisi
kritis, Nabi Muhammad Saw tetap mendahulukan perdamaian. Sikapnya
membuat simpatik musuh-musuh Islam sehingga mereka tertarik masuk
Islam.

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !
1. Bagaimana bentuk persiapan Nabi dan para sahabat untuk hijrah ke Madinah?
2. Sebutkan beberapa peristiwa yang terjadi pada:
a. tahun kedua Hijrah
b. tahun ketiga Hijrah
c. tahun kelima Hijrah
3. Jelaskan pengertian dan macam-macam Hijrah!
4. Mengapa Umat Islam hampir mengalami kekalahan di perang Uhud?
5. Jelaskan program pertama Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah!
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3

Khulafaurrasyidin
Cermin Akhlak
Rasulullah Saw

Kompetensi Inti
</Ͳϭ͗ DĞŶŐŚĂƌŐĂŝĚĂŶŵĞŶŐŚĂǇĂƟĂũĂƌĂŶĂŐĂŵĂǇĂŶŐĚŝĂŶƵƚŶǇĂ
</ͲϮ͗ DĞŶŐŚĂƌŐĂŝ ĚĂŶ ŵĞŶŐŚĂǇĂƟ ƉĞƌŝůĂŬƵ ũƵũƵƌ͕ ĚŝƐŝƉůŝŶ͕ ƚĂŶŐŐƵŶŐ
ũĂǁĂď͕ ƉĞĚƵůŝ ;ƚŽůĞƌĂŶƐŝ͕ ŐŽƚŽŶŐ ƌŽǇŽŶŐͿ͕ ƐĂŶƚƵŶ͕ ƉĞƌĐĂǇĂ Ěŝƌŝ
ĚĂůĂŵďĞƌŝŶƚĞƌĂŬƐŝƐĞĐĂƌĂĞĨĞŬƟĨĚĞŶŐĂŶůŝŶŐŬƵŶŐĂŶƐŽƐŝĂůĚĂŶ
ĂůĂŵĚĂůĂŵũĂŶŐŬĂƵĂŶƉĞƌŐĂƵůĂŶĚĂŶŬĞďĞƌĂĚĂĂŶŶǇĂ͘
</Ͳϯ͗ DĞŵĂŚĂŵŝ ƉĞŶŐĞƚĂŚƵĂŶ ;ĨĂŬƚƵĂů͕ ŬŽŶƐĞƉƚƵĂů ĚĂŶ ƉƌŽƐĞĚƵƌĂůͿ
ďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶ ƌĂƐĂ ŝŶŐŝŶ ƚĂŚƵŶǇĂ ƚĞŶƚĂŶŐ ŝůŵƵ ƉĞŶŐĞƚĂŚƵĂŶ͕
ƚĞŬŶŽůŽŐŝ͕ƐĞŶŝďƵĚĂǇĂƚĞƌŬĂŝƚĨĞŶŽŵĞŶĂĚĂŶŬĞũĂĚŝĂŶƚĂŵƉĂŬ
mata.
</Ͳϰ͗ DĞŶĐŽďĂ͕ŵĞŶŐŽůĂŚĚĂŶŵĞŶǇĂũŝŵĞŶǇĂũŝĚĂůĂŵƌĂŶĂŚŬŽŶŬƌĞƚ
;ŵĞŶŐŐƵŶĂŬĂŶ͕ ŵĞŶŐƵƌĂŝ͕ ŵĞƌĂŶŐŬĂŝ͕ ŵĞŵŽĚŝĮŬĂƐŝ ĚĂŶ
ŵĞŵďƵĂƚͿĚĂŶƌĂŶĂŚĂďƐƚƌĂŬ;ŵĞŶƵůŝƐ͕ŵĞŵďĂĐĂ͕ŵĞŶŐŚŝƚƵŶŐ͕
ŵĞŶŐŐĂŵďĂƌ͕ ĚĂŶ ŵĞŶŐĂƌĂŶŐͿ ƐĞƐƵĂŝ ĚĞŶŐĂŶ ǇĂŶŐ ĚŝƉĞůĂũĂƌŝ
ĚŝƐĞŬŽůĂŚĚĂŶƐƵŵďĞƌůĂŝŶǇĂŶŐƐĞŵƵĂĚĂůĂŵƐƵĚƵƚƉĂŶĚĂŶŐͬ
ƚĞŽƌŝ͘

Kompetensi Dasar
ϭ͘ϭ  DĞŶŐŚĂƌŐĂŝ  ƉĞƌŝůĂŬƵ <ŚƵůĂĨĂƵƌƌĂƐǇŝĚŝŶ ĐĞƌŵŝŶĂŶ ĚĂƌŝ ĂŬŚůĂŬ
ZĂƐƵůƵůůĂŚ^Ăǁ͘
Ϯ͘ϭ DĞƌĞƐƉŽŶŶŝůĂŝͲŶŝůĂŝǇĂŶŐƚĞƌŬĂŶĚƵŶŐĚĂƌŝƉƌĞƐƚĂƐŝͲƉƌĞƐƚĂƐŝǇĂŶŐ
ĚŝĐĂƉĂŝ ŽůĞŚ <ŚƵůĂĨĂƵƌƌĂƐǇŝĚŝŶ untuk masa kini dan yang akan
datang.
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Ϯ͘Ϯ DĞƌĞƐƉŽŶŐĂǇĂŬĞƉĞŵŝŵƉŝŶĂŶ<ŚƵůĂĨĂƵƌƌĂƐǇŝĚŝŶ͘
ϯ͘ϭ DĞŵĂŚĂŵŝ  ďĞƌďĂŐĂŝ ƉƌĞƐƚĂƐŝ ǇĂŶŐ ĚŝĐĂƉĂŝ ŽůĞŚ <ŚƵůĂĨĂƵƌͲ
ƌĂƐǇŝĚŝŶ͘
ϰ͘ϭ DĞŶŝƌƵŵŽĚĞůŬĞƉĞŵŝŵƉŝŶĂŶ<ŚƵůĂĨĂƵƌƌĂƐǇŝĚŝŶ͘
ϰ͘Ϯ DĞŶǇĂũŝŬĂŶ ŬŝƐĂŚ ŬĞƚĞŐĂƐĂŶ ďƵ ĂŬĂƌ ĂƐŚͲ^ŚŝĚĚŝƋ ĚĂůĂŵ
ŵĞŶŐŚĂĚĂƉŝ ŬĞŬĂĐĂƵĂŶ ƵŵĂƚ /ƐůĂŵ ƐĂĂƚ ǁĂĨĂƚŶǇĂ EĂďŝ
DƵŚĂŵŵĂĚ^Ăǁ͘

Indikator
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
5.
6.
ϳ͘
ϴ͘
ϵ͘

DĞŶũĞůĂƐŬĂŶďĞƌďĂŐĂŝƉƌĞƐƚĂƐŝǇĂŶŐĚŝĐĂƉĂŝ<ŚƵůĂĨĂƵƌƌĂƐǇŝĚŝŶ
DĞŶŐŬůĂƐŝĮŬĂƐŝƉƌĞƐƚĂƐŝ<ŚƵůĂĨĂƵƌƌĂƐǇŝĚŝŶ
DĞŶũĞůĂƐŬĂŶƉƌĞƐƚĂƐŝ<ŚƵůĂĨĂƵƌƌĂƐǇŝĚŝŶǇĂŶŐŵĞŶŽŶũŽů
DĞŶũĞůĂƐŬĂŶ ŚŝŬŵĂŚ ǇĂŶŐ ĚĂƉĂƚ ĚŝĂŵďŝů ĚĂƌŝ ƉƌĞƐƚĂƐŝ
<ŚƵůĂĨĂƵƌƌĂƐǇŝĚŝŶ
Mengkaitkan prestasi  <ŚƵůĂĨĂƵƌƌĂƐǇŝĚŝŶ dengan perkemďĂŶŐĂŶŬŽŶĚŝƐŝƐĞŬĂƌĂŶŐ
Menjelaskan gaya kepemimpinan <ŚƵůĂĨĂƵƌƌĂƐǇŝĚŝŶ
DĞŶŐŝĚĞŶƟĮŬĂƐŝŐĂǇĂŬĞƉĞŵŝŵƉŝŶĂŶ<ŚƵůĂĨĂƵƌƌĂƐǇŝĚŝŶ
DĞŶŐŬůĂƐŝĮŬĂƐŝŐĂǇĂŬĞƉĞŵŝŵƉŝŶĂŶ<ŚƵůĂĨĂƵƌƌĂƐǇŝĚŝŶ
DĞŶũĞůĂƐŬĂŶŬŝƐĂŚŬĞƚĞŐĂƐĂŶďƵďĂŬĂƌĚĂůĂŵŵĞŶŐĂŚĂĚĂƉŝ
ŬĞŬĂĐĂƵĂŶƐĂĂƚǁĂĨĂƚŶĂďŝDƵŚĂŵŵĂĚƐĂǁ
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Peta Konsep

A. SEJARAH KHULAFAURROSIDIN

Pengamatanku

Setelah sakit dalam beberapa minggu, Nabi Muhammad Saw wafat pada hari
senin tanggal 8 Juni 632 (12 Rabiul Awal, 10 Hijriah), di Madinah. Persiapan
pemakamannya dihambat oleh Umar yang melarang siapapun memandikan atau
menyiapkan jasadnya untuk pemakaman. Ia berkeras bahwa Nabi tidaklah wafat
melainkan sedang tidak berada dalam tubuh kasarnya, dan akan kembali sewaktu-waktu.
Abu Bakar yang kebetulan sedang berada di luar Madinah, demi mendengar
kabar itu lantas bergegas kembali. Ia menjumpai Umar sedang menahan muslim
yang lain dan lantas mengatakan:
“Saudara-saudara! Barangsiapa mau menyembah Muhammad, Muhammad
sudah mati. Tetapi barangsiapa mau menyembah Allah, Allah hidup selalu tak
pernah mati.”
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Abu Bakar kemudian membacakan ayat dari Al-Qur’an :
“Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu
VHEHOXPQ\D EHEHUDSD RUDQJ UDVXO $SDNDK -LND GLD ZDIDW DWDX GLEXQXK NDPX
berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, maka
ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan
memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” (QS. Ali-Imran [[3] :
144)
Umar lantas menyerah dan membiarkan persiapan penguburan dilaksanakan.

Pertanyaanku
Setelah mengamati cerita diatas dan mendengarkan hasil pengamatan teman
yang lain, apa pertanyaan yang muncul dari pikiran kalian. Tulislah pertanyaan
tersebut di format dibawah !
EK
1

WZdEzE
ƉĂĨĂŬƚŽƌǇĂŶŐŵĞŵƉĞŶŐĂƌƵŚŝďƵĂŬĂƌǇĂŶŐďĞƌŬĂƌĂŬƚĞƌůĞŵďƵƚďĞƌƵďĂŚ
ďĞƌƐŝŬĂƉƚĞŐĂƐ͍

2
3
4
dst

Wawasanku
Untuk memperluas wawasan tentang sejarah .KXODIDXUUDV\LGLQ bacalah naskah berikut:
.KXODIDXUUDV\LGLQ merupakan gabungan dari dua kata yaitu Khulafa dan Rasyidin. Menurut bahasa .KXODID adalah jamak dari kata Khalifah artinya pengganti. Sedangkan Ar-Rasyidin adalah jamak dari Ar Rasyid yang artinya orang
yang mendapat petunjuk. Maka .KXODIDXUUDV\LGLQ berarti para pengganti yang
mendapat petunjuk.
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.KXODIDXUUDV\LGLQmemiliki pengertian para penganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafat Rasulullah Saw. Istilah .KXODIDXUUDV\LGLQ diberikan kepada para Sahabat yang yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah Saw. setelah
wafat dan bukan sebagai Nabi atau Rasul. Masa Khulafaurrasyidin termasuk genHUDVL WHUEDLN VHWHODK ]DPDQ 5DVXOXOODK VHSHUWL KDGLV 1DEL 0XKDPPDG WHQWDQJ
VHEDLNEDLN]DPDQ.KXODIDXUUDV\LGLQWHUGLULGDULHPSDW.KDOLIDK\DLWX$EX%DNDU$VK6KLGGLT8PDUELQ.KDWWDE8WVPDQ%LQ$IIDQGDQ$OL%LQ$EL7KDOLE˴

i il h
ğ h h lh h iġ ğ h ġ il i h h h h h hhlh i h l h
ğ
h
Ʋj Ų=ǞŇ”:űŰŎbjŷžŰŠĬAǔŔjĬA^źŎK^ĵũ:^ĵũCŋɆŋŸƪj =Ŵȭ
ğ i l hlh
i lĿšj iķŴh Ȭjl ȑA
.....űl Źj lžjȯĺ
`ŋŪůA

Ǥϐ
Abu Bakar adalah gelar yang diberikan setelah masuk Islam. Nama seblum
Islam adalah Abdul Ka’bah. Nama aslinya Abdullah bin Abu Quhafah keturunan
bani Taim bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Kal Al-Quraisy. Beliau lahir pada
tahun ke-2 dari tahun gajah atau dua tahun lebih muda dari Nabi Muhammad Saw.
Abu Bakar memiliki budi pekerti yang baik dan terpuji. Di kalangan bangsawan Qurasy, beliau dikenal dengan sosok yang ulet dan jujur. Beliau merupakan pedagang yang kaya raya. Beliau berdagang dengan jujur sehingga orangorang tertarik untuk membeli barangnya. Sikap jujurnya hingga beliau mesuk
terbawa Islam.
Sejak Usia muda, Abu Bakar memiliki ikatan persahabatan yang kuat dengan Nabi Muhammad Saw. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan
Rasul dengan menerima wahyu pertama, Abu Bakar merupakan orang dewasa
pertama masuk Islam.
Beliau mendapat gelar ash-shidiq atau orang jujur terpercaya karena beliau
orang pertama mempercayai peristiwa perjalanan Nabi Muhammad dari Mekkah ke Baitul Maqdis di Yerusalem, dilanjutkan dengan perjalann dari Baitul
Maqdis ke sidrotulmuntaha dalam waktu semalam. Peristiwa tersebut dikenal
dengan peristiwa Isra’ dan Mi’raj. Sebagaimana ketika pagi hari setelah malam
,VUD0L¶UDMRUDQJRUDQJND¿UEHUNDWDNHSDGDQ\Dµ7HPDQNDPXLWX 0XKDPPDG 
mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam’.
Beliau menjawab “ Jika ia berkata demikian, maka itu benar”
Allah pun menyebut beliau sebagai Ash-Shiddiq:

ğ h
h ğ h h l k h h
h l iğ il i i h m li
̢`źŪļųɉAűŸūjɌůb=jŷjķ\ŉŔb\j ŉŕɉĵ
j j ķ;ĮŁdjȑAb
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dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya,
mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.(QS. Az-Zumar [39] : 33)

Tafsir para ulama tentang ayat ini, yang dimaksud “orang yang datang memT S
P
bawa kebenaran” DR ÌØɎ¸
R Rº(¸Ä adalah Nabi
h hk h Muhammad Saw dan yang dimaksud “orang yang membenarkannya” (jŷjķ\ŉŔ) adalah Abu Bakar ra.
Beliau juga dijuluki Ash-Shiddiq karena beliau adalah lelaki pertama yang
membenarkan dan beriman kepada Nabi Muhammad Saw. Nabi Saw telah menamai beliau dengan Ash-Shiddiq sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Bukhari:

h h iġ
hh l h
h ĬA
l
h Ʊ
h
hŉšh Ŕ
h űh Űğ Ŏh bj
i ġ ǔğ Ŕ
h ŷlžhŰŠ
h
i
h
ğ ğȍA`ğ =ŷi lŶȭ
ĬAǂj Kūjj ɉĵŲŴȨōh g ȸɁŴȭi
j
i
h
h ğ h
h l
h h
i li h hh i h l h li h e i
l ĸi lȪiA:^ĵŪh ȯ
ŋųȭbŋg ȲķźķɁbAŉń=
ĵųŵjıŦŉl ńi =ĺ
űŹj j ķťŁh ŋh Ŧ&`ĵųh Ŀȭb
h
h h lh h
h lžŹőb
h Ũf Ȭl ŉj k Ŕ
h Ʊ
Ğ
`A
ŉ
b
j
j j
j ŵūžŰŠ
Artinya : “Dari Anas bin Malik ra. bahwa Nabi Saw, menaiki gunung Uhud bersama
Abu Bakar, Umar dan ‘Utsman. Gunung Uhud pun berguncang. Nabi lalu bersabda:
‘Diamlah Uhud, di atasmu ada Nabi, Ash-Shiddiq (yaitu Abu Bakr) dan dua orang
Syuhada’ (‘Umar dan ‘Utsman)”

Selama di Mekkah, Perannan beliau sangat besar untuk membantu Nabi Muhammad menyebarkan Islam. Lewat dakwah beliau, ada beberapa dari kalangan
bangsawan Quraisy yang masuk Islam seperti Utsman bin Affan, Zubair bin AwZDP$EGXUUDKPDQELQ$XI˳D¶DGELQ$EL4DTTDVK7KDOKDKELQ8EDLGLOODK$EX
Ubaidillah bin Jarrah, Al-Arqam bin Abi Al Arqam.
Abu Bakar menguarkan harta bendanya dengan tulus untuk membantu perjuangan dan kejayaan Islam. Beliau rela mengorbankan harta dan jiwanya untuk
kepentingan penyebaran Islam dan membela Umat Islam.
Dalam salah satu riwayat Abu Bakar memiliki kekayaan sebesar 40.000 dirham. Tapi setelah masuk Islam kekayaan belaiu berkurang menjadi 5.000 dirham.
Kaena sebagian besar hartanya beliau berikan kepada fakir miskin dan menolong
perjuangan Islam.
Abu Bakar mendampingi Nabi Muhammad Sawί dalam suka dan duka. Beliau melindungi Nabi Muhammad Sawί dari ejekan dan rencana pembunuhan
ND¿U4XUDLV\%HOLDXVHODOXVHWLDPHQGDPSLQJL1DEL0XKDPPDG6DZGLPDQDpun dan kapanpun.
Pada saat Nabi Muhammad sakit dan menjelang wafatnya Nabi Muhammad,
Abu Bakar sering menggantikan Nabi Muhammad Saw. menjadi Imam Shalat.
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Ketika Nabi Muhammad wafat, Kaum Anshar mengadakan musyawarah di Saqifah Bani Sa’ad. Mereka membicarakan sosok pemimpin yang akan menggantikan
Nabi Muhammad Saw. Mereka sepakat memilih Abu Bakar sebagai Khalifah atau
pengganti Nabi Muhammad.
Para Sahabat membaiat Abu Bakar Ash-Shidiq. Ali bin Abi Thalib terlamEDWPHPEDLW$EX%DNDUNDUHQDEHOLDXVLEXNPHQJXUXVMHQD]DK1DEL0XKDPPDG
Saw.
Abu bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun.
Ǥϐ
Umar Bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin
$EGLµ8]]DELQ5LED¶DKELQ$EGXOODKELQ4DUKELQ5D]DDKELQµ$GL\ELQ.D¶DE
Ayahnya bernama Khattab bin Nufail Al-Shimh Al-Quraisyi dan ibunya Hantamah binti Hasyim. Beliau lahir pada tahun 581 M di kota Mekkah dari suku Bani
Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekkah saat itu.
Umar lahir dari keluarga bangsawan, ia bisa membaca dan menulis, yang pada
LWXPHUXSDNDQVHVXDWX\DQJODQJND%HOLDXPHPLOLNL¿VLN\DQJWLQJJLEHVDUGDQ
memiliki karakter keras dan tegas. sehingga disegani dan dihormati oleh penduduk Makkah. Beliau seorang pemberani dan sering menyelesaikan peperangan
\DQJWHUMDGLGL]DPDQ-DKLOL\DK
Sebelum masuk Islam, Umar melakukan adat istiadat Jahiliyah, antara lain
perrnah mengubur putrinya hidup-hidup dan seorang peminum berat . Beliau sangat memusuhi dan membeci Islam.
Peristiwa Islamnya Umar bin Khattab sangat istimewa. Suatu hari Umar
mencari Nabi Muhammad Saw untuk membunuhnya. Tengah perjalanan beliau
mendapat berita bahwa adiknya yang bernama Fatimah telah masuk Islam. Umar
marah dan pergi ke rumah adiknya untuk membuktikan kabar tersebut. Ketika
dia tiba di rumah adiknya, ia mendengar adiknya sedang melantunkan beberapa ayat suci al-Qur`an. Mendengar bacaan tersebut, Umar minta adiknya untuk
memberikan lembaran tersebut; namun adiknya tidak memberikan bacaan tersebut sebelum Umar mandi. Selesai mandi Umar menerima lembaran yang dibaca
oleh adiknya, maka bergetarlah hatinya ketika membaca ayat-ayat awal pada surat Thaha.
Kemudian Umar bin Khattab pergi ke rumah Nabi Muhammad Saw dan menyatakan keIslamnnya. maka bergemalah takbir keluar dari mulut para sahabat
yang hadir pada saat itu. Menurut riwayat Umar masuk Islam setelah masuk Islamnya 40 laki-laki dan 11 perempuan atau orang ke-52 yang masuk Islam; na-
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mun ada juga yang berpendapat Umar adalah orang yang ke-40 masuk Islam.
Setelah masuk Islam, Sikap keras dan kebencian terhadap Nabi Muhammad
Saw dan umat Islam mulai berubah menjadi lemah lembut dan tumbuh kecintaan
kepada Nabi Saw. Sebaliknya, Sikap tegas dan keras tetap ditunjukan jika berhaGDSDQGHQJDQND¿U4XUDLV\'HQJDQZDWDN\DQJWHJDVGDQNHUDV8PDUELQ.KDWtab menjadi pembela utama Nabi Muhammad Saw dan umat Islam dari gangguan
ND¿U4XUDLV\+DOLQLPHQMDGLNDQXPDW,VODPVHPDNLQNXDWGDQGLVHJDQL
Nabi Muhammad memberi gelar dengan sebutan Al-Faruq yang berarti Sang
Pembeda. Seperti Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh
HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, al-Hakim dikatakan bahwa Nabi Muhammad bersabda:
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“Allah telah menempatkan kebenaran pada lisan dan hati Umar. Allah dengannya
membedakan yang hak dan yang batil,”

Umar bin Khattab memiliki pemikiran kritis. Dia sering memprotes kebijakan
Nabi Muhammad Saw. yang dianggap tidak rasional. Misalnya tentang perjanjian
Hudaibiyah yang menurut dia merugikan umat Islam. Juga ketika Abdullah bin
8ED\WRNRNPXQD¿N0DGLQDK\DQJPHQLQJJDO8PDUELQ.KDWWDEPHQ\DUDQNDQ
untuk tidak dishalatkan. Menurut pendapatnya, dia dikubur langsung karena dia
WRNRK PXQD¿N \DQJ VHODOX PHQJJDQJJX GDQ PHUXJLNDQ XPDW ,VODP7DSL 1DEL
Muhammad tidak melakukan hal itu sampai turun wahyu QS. at-Taubah [9] : 84.
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Artinya: Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang
yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di
Ǥ    ϔ    Ǧ 
mereka mati dalam Keadaan fasik.

Di samping memiliki daya kritis, tegas, dan keras, Umar bin Khattab memiliki sikap yang sangat mulia yaitu seseorang yang amat mudah menangis bila
mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Dia akan luluh hatinya jika
dibacakan ayat al-Quran. Seperti saat meninggalnya Nabi Muhammad Saw, beliau merasa tergoncang dan melarang siapapun yang mau memandikan jasad Nabi
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Muhammad Saw. Beliau menganggap bahwa Nabi Muhammad Saw. tidak meninggal, melainkan hanya terpisah saja dengan ruhnya dan suatu saat akan kembali
lagi. Kemudian Abu Bakar datang dan menyatakan bahwa Barangsiapa mau menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Tetapi barangsiapa mau menyembah Allah, Allah selalu hidup dan tak pernah mati. Lalu Abu Bakar membaca QS.
Ali-Imran [3] : 144.
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Artinya : Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu
sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu
berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, Maka
ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan
memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur. (QS Ali ‘Imran [3] : 144)

Umar bin Khattab meninggal setelah dibunuh oleh Abu Lu’luah pada hari
5DEX']XO+LMMDK+%HOLDXGLWXVXNGHQJDQVHELODKSLVDXNHWLNDEHOLDXVHGDQJPHODNVDQDNDQVKDODW%HOLDXZDIDWSDGDKDUL5DEX']XOKLMMDK+
M. Setelah wafat, jabatan Khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan.
Ǥϐ
Usman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdi Syams bin Abdi
Manaf bin Quraisy al-Quraisy, Al-Umawiy. Nama ibu beliau adalah Arwa binti
.XUL]ELQ5DELDK'LODKLUNDQSDGDWDKXQ0WDKXQNHOLPDVHWHODKNHODKLUDQ
Nabi Muhammad Saw. Dia berasal dari keluarga kaya raya. Sebelum masuk Islam dia dipanggil Abu Amr. Beliau memiliki sifat jujur dan rendah hati di kalangan umat Islam. Bahkan sebelum masuk Islam, beliau terkenal dengan kejujuran
dan kerendahan hati.
Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar, yaitu sesudah Islamnya Ali bin
Abi Thalib dan Zaid bin Haristah. Beliau adalah salah satu sahabat besar dan utama Nabi Muhammad Saw, serta termasuk pula golongan as-Sabiqun al-Awwalun,
yaitu orang-orang yang terdahulu Islam dan beriman.
Usman bin Affan memiliki kedudukan khusus di mata Nabi Muhammad Saw.
Dalam salah satu riwayat ketika Aisyah bertanva tentang sikap Nabi Muhammad
Saw kepada ketiga Sahabatnya. Dimana Nabi Saw bersikap biasa kepada Abu
Bakar dan Umar. Tapi ketika Utsman bin Affan datang dan masuk ke rumah, Nabi
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Saw bersikap lebih baik. Nabi Muhammad Saw menjawab:

Bagaimana mungkin aku tidak merasa malu kepada seseorang yang para
malaikat saja merasa malu kepadanya?

Dia terkenal seorang kaya raya yang dermawan. Melalui kekayaannya dia
dermakan untuk mengembangkan Islam. Sikap dermawan terbuktikan waktu di
Madinah. Dia mendermakan 20.000 dirham untuk menggali mata air demi kepentingan umat Islam. Dalam perang Tabuk, Utsman menyumbangkan sekitar
10.000 dinar dan 1.000. unta untuk kepentingan pasukan Tabuk.
Utsman bin Affan merupakan tokoh sentral dalam beberapa peristiwa penting. Pada peristiwa Hijrah pertama ke Habasyah (Ethopia), Utsman bin Affan dan
istrinya Ruqayah, putri Nabi Muhammad Saw, merupakan suami istri pertama
dalam sejarah Islam yang hijrah. Beliau pergi ke Habsyi atas perintah Nabi MuKDPPDG6DZXQWXNPHQJKLGDULDQFDPDQGDQSHQ\LNVDDQND¿U4XUDLV\6HPSDW
kembali ke Makkah ketika mendapat kabar bahwa kondisi Makkah sudah aman
bagi umat Islam. Ketika melihat umat Islam masih dalam tekanan dan penyiksaan
ND¿U4XUDLV\8WVPDQEHUVDPDLVWULQ\DEHUKLMUDKNHPEDOLNH+DEDV\DK
Utsman tidak ikut berperang di Badar, karena sedang menunggu Ruqayah
yang sakit. Setelah Ruqayah meninggal, Usman menikah dengan Ummu KulVXPVHKLQJJDGLDPHQGDSDWJHODU']XO1XUDLQ SHPLOLNGXDFDKD\D *HODU']XO
Nur’ain karena Utsman bin Affan menikahi dua putri Nabi Muhammad Saw. yaitu Ruqayah dan Ummu Kulsum.
Pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah, Usman menjadi utusan Nabi MuhamPDG NHSDGD .D¿U 4XUDLV\ %HOLDX PHQMHODVNDQ PDNVXG GDQ WXMXDQ NHGDWDQJDQ
Nabi Muhammad Saw dan pengikutnya ke Mekkah buka untuk berperang. Umat
Islam datang dalam rangka menjalankan ibadah haji.
Ketika Utsman bin Affan di Makkah, tersebar berita bahwa Utsman bin Affan
dibunuh. Akibat berita itu, Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam untuk
berbaiat atau sumpah setia untuk membela Islam sampai titik darah penghabisan.
Peristiwa tersebut dikenal dengan Baiaturridwan.
Pada saat Rasulullah Saw meninggal dunia Utsman baru berusia 58 tahun. Beliau dipercaya menangani urusan kenegaraan pada masa Khalifah Abu Bakar dan
Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Umar meninggal, beliau diangkat menjadi
Khalifah pada tahun 24 H dan berusia 70 tahun.
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%HOLDXPHQLJJDOGLEXQXKSDGDKDUL-XPDWWDQJJDO']XOKLMMDK+NHWLND
sedang membaca al-Qur’an. Beliau meninggal pada usia 82 tahun.
Ǥϐ
Ali bernama lengkap Ali bin Abu Thalib bin Abdul Mutthalib bin Hasyim bin
Abdul Manaf. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hasyim bin Abdul Manaf.
Beliau dilahirkan di Mekkah pada hari Jum’at 13 Rajab tahun 570 M atau 32
tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad Saw. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad Saw sejak kecil. Beliau diasuh sebagaimana anak sendiri karena kondisi
ayahnya yang miskin. Beliau mendapat didikan langsung dari Nab Muhammad
saw sehingga menjadi seorang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur.
Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat berusia tujuh tahun. beliau adalah anak
kecil yang pertama masuk Islam, sebagaimana Khadijah adalah wanita yang pertama masuk Islam, Zaid bin Haritsah adalah budak yang pertama masuk Islam,
Abu Bakar ra adalah lelaki merdeka yang pertama masuk Islam.
Ali bin Abi Thalib mendapat nama panggilan Abu Turab (Bapaknya tanah)
dari Nabi Saw. Abu Turab adalah panggilan yang paling disenangi oleh Ali karena
nama itu adalah kenang-kenangan berharga dari Nabi Saw.
Ali adalah salah seorang dari sepuluh Sahabat yang dijamin masuk surga. Ali
adalah orang laki-laki pertama yang masuk Islam dan pertama dari golongan anak
NHFLO%HOLDXGLQLNDKNDQGHQJDQSXWUL1DEL6DZ)DWKLPDK$]=DKUD/DKLUGDUL
Fatimah dua anak yaitu Hasan dan Husein.
Peranan Ali bin Abi Thalib sangat besar. Beliau menggantikan Nabi Muhammad Saw di tempat tidurnya ketika Nabi Saw mau hijrah. Beliau mempertaruhkan
nyawanya karena saat itu rumah Nabi Muhammad sudah dikepung oleh algojo
ND¿U4XUDLV\6HWHODKLWXGLDPHQGDSDWVLNVDDQGDUL.D¿U4XUDLV\
Selain itu, Ali bin Abi Thalib mendapat tugas untuk menyelesaikan urusanurusan yang terkait dengan amanat Nabi Muhammad Saw. Sehingga beliau sempat beberapa hari tinggal dulu di Mekkah. Setelah urusan selesai, beliau menyusul Nabi Muhammad Saw. ke Madinah. Beliau berjalan kaki menuju Madinah.
Kemudia beliau ketemu dengan Nabi Saw. di Quba.
Sikap pemberani dan petarung sejati dibuktikan di beberapa peperangan yang
diikutinya. Pada perang Badar beliau melakukan duel satu lawan satu dengan
ND¿U 4XUDLV\ %HOLDX EHUKDVLO PHPEXQXK PXVXKQ\D ND¿U 4XUDLV\ %HJLWX MXJD
ketika perang Uhud, beliau merupakan salah satu petarung yang berhadapan denJDQSHUZDNLODQND¿U4XUDLV\
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Posisi Ali bin Abi Thalib seperti Harun dengan Nabi Musa as. Dalam hadis:

Dari Saad bin Abi Waqqash berkata, Rasulullah Saw bersabda kepada Ali:” posisi
engkau di sisiku seperti posisi Harun di posisi Musa. kecuali tidak ada Nabi
setelahku” (Muttafaqun ‘Alaih)

3HUDQJ VDXGDUD SHUWDPD GDODP ,VODP 3HUDQJ 6LI¿Q SHFDK GLLNXWL GHQJDQ
PHUHEDNQ\D ¿WQDK VHSXWDU NHPDWLDQ 8VPDQ ELQ$IIDQ PHPEXDW SRVLVL$OL VHbagai Khalifah menjadi sulit. Beliau meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdrrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan
Khawarij (pembangkang) saat mengimami shalat subuh di masjid Kuffah, pada
tanggal 19 Ramadhan, dan Ali menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal
21 Ramadhan tahun 40 Hijriyah. Ketika berusia 64 tahun. Ali dikuburkan secara
rahasia di Najaf, bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur di tempat lain.

Aktifitasku
Diskusi Kelompok
Bentuklah menjadi 4 kelompok dengan nama-nama KhulafaurraV\LGLQ6HWLDSNHORPSRNPHQGLVNXVLNDQSUR¿O.KDOLIDKGHQJDQPHQjawab pertanyaan berikut:
  $SDSHODMDUDQ\DQJELVDGLDPELOGDULSUR¿O.KDOLIDK"
2) Bagaimana menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari?
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N0

MANFAAT

PENERAPAN KEHIDUPAN
SEHARI-HARI

Presentasi Hasil Diskusi
Presentasikan hasil diskusi kelompok didepan kelompok lain. Tulisalah saran dan
masukan dari kelompok lain untuk menyempurnakan hasil diskusi kelompok.

Refleksiku
Setelah mempelajari tentang sejarah .KXODIDXUUDV\LGLQ, lakukanODKUHÀHNVLGHQJDQPHQMDZDESHUWDQ\DDQEHULNXW
1) Apa yang telah kalian pahami dan peroleh setelah mempelajari
sejarah .KXODIDXUUDV\LGLQ?
2) Apa pengaruh dan manfaat menguasai materi ini terhadap
kehidupan kalian sebagai peserta didik dan seorang muslim?
3) Apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan setelah
mempelajari materi ini?

MUTIARA HIKMAH

“Jika mulut seseorang berkata jujur, maka perilakunya
akan bersih, jika niatnya baik, maka rezekinya akan
ditambah, dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya,
maka umurnya akan ditambah”.
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Tugasku
Ȉ ǣ
Carilah keutamaan-keutamaan .KXODIDXUUDV\LGLQ yang bersumber
dari Al-Qur’an dan Hadis, lalu tulislah hasil kerja kalian pada
kertas dan tempelkan/tampilkan di kelas atau majalah dinding.
Ȉ  
 %XDWODK 5HQFDQD WLQGDN EHUGDVDUNDQ KDVLO NDMLDQ WHQWDQJ SUR¿O
.KXIDXUUDV\LGLQ

NO

KEGIATAN
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B. MODEL KEPEMIMPINAN KHULAFAURRASIDIN

Pengamatanku

Amatillah gambar berikut, kemudian berikan tanggapanmu!

ǁǁǁ͘ďŝŵďŝŶŐĂŶ͘ŽƌŐͬ^ĂŚĂďĂƚͲEĂďŝͲƉĂĚĂͲDĂƐĂͲ<ŚƵůĂĨĂƵƌͲZĂƐǇŝĚŝŶ͘ƉŶŐ
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Pertanyaanku
Setelah mengamati gambar dan mendengarkan pengamatan teman kalian.
Apa pertanyaan yang muncul dari pikiran anda tentang model kepemimpinan dan
.KXODIDXUUDV\LGLQ
EK
1
2
3
4
dst

WZdEzE
<ĂƉĂŶŝƐƟůĂŚĚŝŶĂƐƟŝƚƵŵƵŶĐƵů

Wawasanku
Untuk menambah wawasan tentang Model kepemimpinan KhuODIDXUUDV\LGLQ, bacalah naskah di bawah ini. Naskah tersebut akan
terbagi menjadi dua bahasan yaitu proses pengangkatan .KXODIDXUrasyidin dan pola kepemimpinan yang diterapkan

A. Proses Pengangkatan Khulafaurrasyidin
Nabi Muhammad Saw. tidak mengajarkan langsung bagaiman memilih pemimpin setelah beliau meninggal. Secara tidak langsung, Islam memberikan
kebebasan untuk membuat model pemilihan pemimpin. Sejarah pengangkatan
.KXODIDXUUDV\LGLQ memberikan pelajaran berharga bagaimana cara memilih pemimpin umat.
1. Khalifah Abu Bakar Shidiq (11-13 H/632-634 M)
Semasa hidupnya, Nabi Muhammad Saw. tidak pernah menitipkan pesan dan
menunjuk siapa kelak yang akan menjadi pengganti dan penerus atas kepemimp-
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inan-nya, sehingga sepeninggal beliau terjadilah beberapa perselisihan ketika
proses pengangkatan Khalifah khusus nya antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.
Kaum Anshar menawarkan Saad bin Ubadah sebagai Khalifah dari golongan
mereka, dan Abu Bakar menawarkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Abu
bakar menegaskan bahwa kaum Muhajirin telah di istimewakan oleh Allah Swt
karena pada permulaan Islam mereka telah mengakui Muhammad sebagai Nabi
dan tetap bersamanya dalam situasi apapun, sehingga pantaslah Khalifah muncul
dari kaum Muhajirin.
Umar bin Khattab menolak usulan dari Abu Bakar. Umar mengatakan bahwa
Abu Bakar yang pantas menjadi Khalifah dari kaum Muhajirin. Setelah melalui
musyawarah, disepakati bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi Khalifah. Adapun kesepakatan tersebut karena Abu Bakar adalah:
a. Orang pertama orang yang mengakui peristiwa Isra’ Mikraj,
b. Orang yang menemani Nabi Muhammad Saw berhijrah ke Madinah.
c. Orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama
Islam dan
d. Imam shalat sebagai penggati Nabi Muhammad ketika sedang sakit.
Setelah sepakat, Umar bin Khaattab menjabat tangan Abu Bakar dan menyatkakan baiatnya kepada Abu Bakar. Lalu diiukti oleh Sa’ad bin Ubadah. Dan Umat
Islam seluruhnya.
Abu Bakar menamai dirinya sebagai Khalifaturrasul atau sebagai pengganti
Rasul.
2. Khalifah Umar bin Khattab ( 13-23 H / 634-644 M)
Sebelum meninggal, Khalifah Abu bakar bertanya kepada para Sahabatnya
tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Beliau menanyakan
hal itu kepada Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan, Asid bin Hudhair Al-Anshary, Said bin Zaid serta sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Anshar.
Pada umumnya mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh
kaum muslim dengan serempak.
Ketika Abu Bakar sakit, beliau memanggil Usman bin Affah untuk menulis
wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya.
Tujuanya agar ketika sepeninggal beliau tidak ada kemungkinan perselisihan di
kalangan umat Islam untuk masalah Khalifah.
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Keputusan Abu Bakar tersebut diterima oleh Umat Islam. sehingga mereka
secara beramai-rama membaiat Umar sebagai Khalifah. Dengan demikian keputusan tersebut bukan keputusan Abu Bakar sendiri namun persetujuan umat Muslim semua.
Umar mengumumkan dirinya buka sebagai .KDOLIDWXUUDVXO atau pengganti
Rasul tapi sebagai amirulmukminin atau pengurus urusan orang-orang mukmin.
Umar menjabat sebagai Khalifah selama 12 tahun
3. Khalifah Usman bin Affan (23-35 H / 644-656 M)
Ketika Umar sakit keras karena tertikam oleh budak persia, Beliau membentuk tim formatur yang terdiri dari Usman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa’ad bin
Abi Waqqas. Tugas tim formatur memilih salah seorang diantara mereka sebagai
penggantinya. Abdurrahman bin Auf dipercaya menjadi ketua tim formatur.
Setelah Umar bin Khattab wafat, tim formatur mengadakan rapat. Empat orang
anggota mengundurkan diri menjadi calon Khalifah sehingga tinggal dua orang
yaitu Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Proses pemilihan menghadapi
kesulitan, karena berdasarkan pendapat umum bahwa masyarakat menginginkan
Usman bin Affan menjadi Khalifah. Sedangkan diantara calon penggati Umar bin
Khattab terjadi perbedaan pendapat. Dimana Abdurrahman bin Auf cenderung
mendukung Usman bin Affan. Sa’ad bin Abi Waqqas ke Ali Bin Abi Thalib.
Hasil kesepakatan dan persetujuan umat Islam, maka diangkatlah Usman bin
Affan sebagai penggati Umar bin Khattab. Beliau diangkat diusia ke 70 tahun.
Beliau menjadi Khalifah selama 12 tahun.
4. Khalifah Ali bin Abi Thalib (35-41 H / 656-661 M )
Setelah khalifah Usman bin Affan meninggal, umat Islam yang tinggal di Madinah bingung siapa yang akan menggantikan Usman bin Affan. Kemudian ada
usulan untuk mnengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Usman bin Affan. Usulan tersebut disetujui oleh mayoritas Umat Islam, kecuali mereka yang
pro Muawiyah bin Abi Sufyan.
Pada awalnya, Ali bin abi Thalib menolak tawaran usulan tersebut dan tidak
mau menerima jabatan Khalifah. Dia melihat situasinya kurang tepat karena banyak terjadi kerusuhan dimana-mana. Menurut beliau situasi ini harus diatasi dan
dibereskan terlebih dahulu sebelum membicarakan masalah kepemimpinan. Namun desakan sangat kuat, akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jabatan
Khalifah tepat pada tanggal 23 Juni 656 M.
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Ali bin Abi Thalib menghadapi beberapa kelompok yang menuntut pengusutan terhadap pembunuhan Usman bin Affan dan menghukum pelakunya.
B. Kepemimpinan Khulafaurrasyidin
Kepemimpinan keempat .KXODIDXUUDV\LGLQ berbeda-beda sesuai dengan karakter pribadinya dan situasi masyarakatnya. Pada masa Abu Bakar, Beliau dikenal dengan Khalifaturrasul yaitu pengganti Rasul sebagai pemimpin agama dan
pemerintahan.
Semasa kepemimpinanya yang singkat, beliau memprioritaskan penyelesaian
problem dalam negeri. Beberapa kelompok berusaha melepaskan diri dari jamaah
Islam. mereka menggangkap setelah Nabi Muhammad Saw. meninggal maka berakhir pula kekuasaan Islam terhadap mereka. Selain itu beberapa orang mengaku
VHEDJDL1DELSHQJJDQWL5DVXO-XJDDGD\DQJPHQRODNPHPED\DU]DNDW7HUKDGDS
ketiga pembelot tersebut, Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka.
Pusat kekuasaan bersifata sentral. Segala kekuputusan ada di tangan Khalifah Abu Bakar. Walaupun begitu, Beliau selalu mengadakan musyawarah dengan
para Sahabatnya sebelum memutuskan sesuatu. Seperti keputusan untuk memHUDQJLRUDQJ\DQJWLGDNPHPED\DU]DNDW7HUMDGLPXV\DZDUDKGHQJDQ8PDUELQ
Khattab. Dan alasan Abu Bakar bahwa tidak ada yang memisahkan antara shalat
GDQ]DNDW'LVLVLODLQEHOLDXPHQHULPDDODVDQSDUD6DKDEDWSDGDPDVDODKSHQXlisan al-Qur’an. Beliau beralasan bahwa Nabi Muhammad Saw tidak pernah mencontohkannya. Tapi setelah mendengar pendapat para Sahabat bahwa penulisan
itu untuk kemaslahatan umat, beliau menerimnya.
Abu Bakar menunjuk langsung Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan mempertimbangkan situasi politik yang ada. Beliau khawatir kalau pengangkatan melalui proses pemilihan seperti pada masanya akan memperkeruh situasi
politik. Selain itu agar pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Islam akan
terhambat.
Pada Masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau memproklamirkan Amirullmukminin. Beliau memprioritaskan perluasan Islam. perluasan Islam mencapai
sepertiga dunia. Islam bisa tersebar sampai ke daratan Eropa. Ketegasan dan kebijkasanaan membawa Islam menjadi kekuatan yang diperhitungankan. Posisi Islam menyamai kekuatan besar yaitu Romawi dan Persia.
Umar bin Khattab menerapkan sistem administrasi pemerintahan yang diadopsi dari Persia. Administrasi pemerintahan mengatur delapan wilayah provinsi
\DLWX 0HNNDK 0DGLQDK 6\LULD -D]LUDK %DVUDK .XIIDK 3DOHVWLQD GDQ 0HVLU
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Beberapa Departemen didirikan untuk mengatur gaji dan pajak tanah sehingga
berdiri Bait al Mal.
Dalam merapikan sistem admnistrasi, Beliau menerapkan kalender Hijriah.
Penanggal berdasarkan hijrah Nabi Muhammad Saw ke Madinah dan bulan Muhamram sebagai awal bulan kalender Hijriyah.
Dalam proses peralihan kepemimpian, Umar bin Khattab tidak menggunakan
cara yang dilakukan oleh Abu Bakar. Beliau lebih memilih tim formatur yang
terdiri dari enam orang Sahabat Nabi. Tugasnya untuk memilih diantara mereka
sebagai penggantinya. Melalui proses persidangan tim formatur terpilih Usman
bin Affan sebagai Khalifah..
Model kepemimpinan Umar bin Khattab dilanjutkan oleh Usman bin Affan.
Beliau mengembang Islam ke beberapa daerah yang belum tercapai pada masa
Umar bin Khattab. Perbedaan karakter Usman dengan Umar bin Khattab menimbulkan model kepemimpinan yang berbeda. Karakter Usman yang lembut berbeda dengan karakter Umar yang tegas dan keras. Hal ini menimbulkan keecewaan
umat Islam. Disamping itu Usman bin Affan diangkat usia 70 tahun. Sehingga
beliau memimpin umat Islam sedikit lemah.
Kebijakan yang paling disorot adalah Kebijakannya pada pengangkatan kerabat keluarganya menduduki jabatan penting. Seperti gubernur-gubernur di daerah
kekuasaan Islam berasal dari kerabat dekat.
Selain perluasan Islam, Usman memperhatikan pembangunan dalam kota seperti membangun bendungan pencegah banjir, jalan-jalan, jembatan, masjid, dan
perluasan masjid Nabawi. Beliau memperluas daya tampung masjid Nabawi yang
GLEDQJXQSDGD]DPDQ1DEL0XKDPPDG6DZ
Pada masalah suksesi kepemimpinan, Usman bin Affan tindak meningggalkan
pesan. Beliau meninggal terbunuh dalam peristiwa berdasah ketika beliau sedang
membaca al Qur;an. Hal itulah yang memperburuk situasi politik setelah meninggalnya Khalifah Usman bin Affan di usia 83 tahun.
Ali bin Abi Thalib melajutkan kepemimpinan Usman bin Affan dalam kondisi
tidak stabil. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib disetuju mayoritas umat Islam. Tapi
sebagi pro Muawiyah menolak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Beliau menghDGDSVLWXDVL\DQJEHUEHGDGHQJDQ]DPDQ$EX%DNDUGDQ8PDU'LPDQD8PDW,Vlam pada masa Abu Bakar dan Umar masih bersatu, mereka memiliki banyak tugas yang harus dituntaskan seperti perluasan wilayah Islam. selain itu kehidupan
sosialnya masih sangat sederhana dan belum banyak terpengaruh oleh kekayaan
GDQNHGXGXNDQ6HGDQJNDQ]DPDQ$OLELQ$EL7KDOLEZLOD\DKXPDW,VODPVXGDK
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luas dan besar, serta perjuangannya sudah terpengaruh oleh motivasi duniawi.
Ali menghadapi kelompok penentang sangat kuat ketika memberlakukan kebijakannya pada pemecatan pejabat-pejabat. Hal ini yang dianggap penyebab
munculnya pemberontakan. Beliau menghadapi juga pemberontakan dari Zubair
dan Aisyah karena dianggap tidak menghukum pelaku pembunuhan Usman bin
Affan. Pertentang keduanya mengakibatkan perang Jamal atau perang unta karena
Aisyah menunggang unta dalam peperangan. Pertentangan Ali dengan Muawiyah
PHQJDNLEDWNDQSHUDQJ6KLI¿Q
Perang tersebut diakhiri dengan tahkim/arbitras di Daumatul Jandal pada tahun 34 H. Akibat peristiwa itu, muncul tiga golongan di kalangan umat Islam,
yaitu Khawarij, Murjiah, dan Syiah. Ketiganya golongan yang sangat kuat dan
mewarnai perkembangan pemikiran dalam Islam
Perselisihan itulah yang menjadi awal berakhirnya pemerintahan Islam
dibawah Khulafaurrasyidin. Meskipun memiliki kelemahan-kelemahan, para ahli
sejarah menyatakan bahwa pemerintahan Islam masa Khulafaurrasyidin merupakan masa pemerintahan Islam yang paling mendekati masa pemerintahan Rasulullah Saw.

Aktifitasku
Buatlah 4 kelompok dengan nama-nama .KXODIDXUUD\LGLQ, lalu
berdiskusi untuk menjawab pertanyaan berikut:
1. Bandingan proses pengangkatan keempat .KXODIDXUUDV\LGLQ?
2. Bagaimana pola kepemimpinan tiap Khalifah?
Tulis hasil diskusi dan presentasikan di depan kelompok lain.
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Refleksiku
Setelah mempelajari tentang sejarah .KXODIDXUUDV\LGLQ, lakukanODKUHÀHNVLGHQJDQPHQMDZDESHUWDQ\DDQEHULNXW
1) Apa yang telah kalian pahami dan peroleh setelah mempelajari
model kepemimpinan .KXODIDXUUDV\LGLQ?
2) Apa pengaruh dan manfaat menguasai materi ini terhadap
kehidupan kalian sebagai peserta didik dan seorang muslim?
3) Apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan setelah
mempelajari materi ini?

MUTIARA HIKMAH

“Janganlah malas dan suka marah, karena keduanya
adalah kunci segala keburukan. Barang siapa yang
malas, ia tidak akan dapat melaksanakan hak (orang
lain), dan barang siapa yang suka marah, maka ia tidak
akan sabar mengemban kebenaran”.

Tugasku
 
Carilah informasi tentang macam-macam cara menentukan kepala
negara dan berilah contoh negara-negara yang menpraktikannya
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C. PRESTASI KHULAFAURROSIDIN

Pengamatanku

Amatillah gambar berikut, kemudian berikan tanggapanmu!
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Pertanyaanku
Setelah mengamati gambar dan mendengarkan pengamatan teman kalian. Apa
pertanyaan yang muncul dari pikiran anda tentang prestasi Khulafaurrasyidin.
EK
1
2
3
4
dst

WZdEzE
ĂŐĂŝŵĂŶĂŬŽŶĚŝƐŝŵĂƐǇĂƌĂŬĂƚDĂĚŝŶĂŚƐĞďĞůƵŵĚĂƚĂŶŐŶǇĂ/ƐůĂŵ͍

Wawasanku
Untuk memperluas wawasan tentang prestasi .KXODIDXUUDV\LGLQ,
bacalah naskah dibawah ini

A. Prestasi Khalifah Abu Bakar
Khalifah Abu Bakar ash Shidiq memimpin umat Islam selama 2 tahun. Walaupun waktu yang singkat sebagai pengganti Nabi dalam kepemimpinan Agama
dan pemerintahan., Khalifah Abu Bakar melakukan beberapa kebijakan dalam
rangka mengembangkan Islam. Beberapa tindakan Khalifah Abu Bakar yang
memberikan kontribusi terhadap umat Islam, antara lain:
1. Memerangi Kelompok Pembangkang
Abu Bakar terpilih menjadi Khalifah secara demokratis, hal ini tidak menjamin situasi umat Islam akan stabil. Setelah Nabi wafat, krisis kepemimpinan
menimbulkan gejolak perpecahan umat. Sebagian umat Islam mulai menentang
kebijakan Nabi Muhammad Saw. Mereka menciptakan ketidakstabilan umat Islam. Khalifah Abu Bakar menetapkan kebijakan yang tegas terhadap para pembangkan.
Ada sekelompok orang di Madinah menyatakan keluar dari Islam mereka
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kembali memeluk agama dan tradisi lama, yakni menyembah berhala. Suku-suku
tersebut menyatakan bahwa hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad
Saw. beberapa pemberontakan antara lain:
1) Al -Aswad al-Ansi
Al-Anwad al Ansi memimpin pasukan suku Badui di Yaman. Mereka berhasil
merebut Najran dan San’a. akan tetapi Al -Aswad al-Ansi terbunuh oleh
saudara gubernur Yaman.Ketika Zubair bin Awwam datang di Yaman Al Ansi
telah terbunuh. Pasukan Islam berhasil menguasi Yaman.
  0XVDLODPDKDO.D]DE
 0XVDLODPDK DO.D]DE PHQJDNX GLULQ\D VHEDJDL 1DEL  ,D GLGXNXQJ ROHK
Bani Hanifah di Yamamah. Ia mengawini Sajah yang mengaku sebagai Nabi
di kalangan Kristen. Mereka berhasil menyusun Pasukan dengan kekuatan
40.000 orang. Khalifah Abu Bakar as Siddiq mengirimkan Ikrimah bin Abu
Jahal dan Syurahbil bin Hasanah. Pada mulanya pasukan Islam terdesak.
Akan tetapi, pasukan bantuan mereka datang dipimpin Khalid bin Walid.
Pasukan Musailamah berhasil dikalahkan 10.000 orang kaum murtad mati
terbunuh, ribuan kaum muslimin gugur dalam perang ini, termasuk penghafal
Al-Qur’an. Perang ini dinamakan Perang Yamamah dan merupakan yang
paling besar diantara perang melawan kaum murtad lainya.
3) Thulaihah bin Khuwalid al-Asadi
Thulaihah bin Thuwailid al-Asadi mengangap dirinya sebagai Nabi.
Pengikutnya berasal dari Bani Asad, Gatafan dan Bani Amir. Abu Bakar
ash-Shiddiq mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid .
SHUWHPSXUDQ WHUDGL  GL GHNDW VXPXU %X]DNKDK 3DVXNDQ PXVOLP EHUKDVLO
mengalahkakn mereka.

4)
5)

Ada beberapa sebab mereka murtad, antara lain:
Iri dan dengki terhadap perkembangan kota Madinah.
Fanatisme rasa kesukuan dan sifat patenalistik, yaitu tunduk secara membabi
buta kepada pemimpinnya.
Takut kedudukan hilang karena Islam membawa perubahan di bidang politik,
sosial, budaya, dan agama.
Banyak suku arab masuk Islam karena pertimbangan politik.
Mereka baru memeluk Islam dan belum menghayati ajaran Islam.
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1)
2)
3)

ʹǤ ϐǦǯ
Ketika umat Islam kehilangan lebih dari 70 orang yang gugur di perang
melawan para pembangkang. Umar bin Khattab merasa khawatis kehilangan alQur’an. Beliau mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan al-Qur’an.
Pada awalnya Khalifah Abu Bakar menolaknya karena Nabi Muhammad tidak
pernah menyuruhnya. Tapi setelah mendapat penjelasan dari Umar. Abu Bakar
menerimnya. Abu Bakar as Siddiq dengan menunjuk Zaid bin Tsabit sebagai pemimpin pengumpulan.
Setelah pengumpulan ayat-ayat Al-Qur’an selesai, mushaf disimpan Khalifah
Abu Bakar ash-Shiddiq. Setelah Abu Bakar ash-Shiddiq meninggal dunia, mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab dan salah
seorang istri Rasulullah.
3. Perluasan Wilayah Islam
Khalifah Abu Bakar melanjutkan penyebaran Islam ke Syiria yang dipimpin
oleh Usamah bin Zaid bin Haritsah. Panglima ini telah dipersiapkan sebelumnya
pada masa Nabi Muhammad Saw. sempat tertunda karena Nabi wafat. Pada masa
Abu Bakar, pasukan ini bergerak dari negeri Qudha’ah, lalu memasuki kota Abil.
Khalifah Abu Bakar merencakan penyebarannya ke wilayah yang dikuasai
.HNDLVDUDQ3HUVLDGDQ%\]DQWLXP%HOLDXPHQJLULPNDQGXDSDQJOLPD\DLWX.KDlid bin Walid dan Musanna bin Harits. mereka mampu menguasai Hirah dan beberapa kota lainya yaitu Anbar,Daumatul Jandal dan Fars.
Peperangan dihentikan setelah Abu Bakar ash-Shiddiq memeerintahkan Khalid bin Walid berangkat menuju Suriah. Ia diperintahkan untuk membantu pasukan
PXVOLP\DQJPHQJDODPLNHVXOLWDQPHQJKDGDSLSDVXNDQ%\]DQWLXP\DQJVDQJDW
besar. Komando pasukan dikemudian dipegang oleh Musanna bin Haritsah.
.HNDLVDUDQ%\]DQWLXPGLMDGLNDQQ.RWD'DPDVNXV6\ULDVHEDJDLSXVDWSHPHUintahan di wilayah Arab dan sekitarnya. untuk menghadapi mereka. Khalifah Abu
Bakar ash-Shiddiq mengirimkan beberapa pasukan yaitu:
D 3DVXNDQ<D]LGELQ$EX6XI\DQNH'DPDVNXV
b. Pasukan Amru bin As ke Palestina
c. Pasukan Syurahbil bin Hasanah ke Yordania
d. Pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah ke Hims.
Ketika itu pasukan Islam berjumlah 18.000. Pasukan Romawi berjumlah
240.000 orang. Pasukan Islam mengalami kesulitan. Khalifah Abu Bakar segera
memerintahkan Khalid bin Walid berangkat menuju Syam. Perjalanan mereka
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selama 18 hari melewati 2 lembah padang pasir yang belum pernah dilewatinya.
Pertempuran akhirnya pecah di pingggir sungai Yarmuk, sehingga dinamakan
perang Yarmuk. Ketika perang sedang terjadi ada kabar bahwa Abu Bakar meninggal . Beliau digantikan Umar bin Khattab. Khalid bin Walid kemudian digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Peperangan ini dimenangkan oleh Pasukan
,VODPGDQPHQMDGLNXQFLXWDPDUXQWXKQ\DNHNXDVDDQ%\]DQWLXPGL7DQDK$UDE
B. Prestasi Khalifah Umar bin Khattab
Umar memangku jabatan Khalifah dengan wasiat dari Abu bakar. Dia mulai
memangku Khalifah pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 H. Selama menjalankan
tanggung jawab sebagai Khalifah beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Umar
bin Khattab diantaranya sebagai berikut:
1. Perluasan daerah Islam
Usaha perluasan daerah dan pengembangan Islam di Persia dan Syiria yang
WHODKGLODNXNDQSDGD]DPDQ.KDOLIDK$EX%DNDUNHPXGLDQGLODQMXWNDQNHPEDOL
oleh Khalifah Umar bin Khattab hingga selesai dan juga perluasan daerah dan
SHQJHPEDQJDQ,VODPGL0HVLU3DGD]DPDQ.KDOLIDK8PDUELQ.KDWWDEUDJHOombang ekspansi (perluasan daerah kekuasaan) pertama terjadi di ibu kota Syiria,
Damaskus. Kota ini jatuh pada pada tahun 635 M. dan setahun kemudian, setelah
WHQWDUD%\]DQWLXPNDODKGLSHUWHPSXUDQ<DUPXNVHOXUXKGDHUDK6\LULDMDWXKGL
bawah kekasaan Islam.
Dengan memakai Syiria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir dibaawah
pimpinan Amr bin Ash ra. dan ke Irak dipimpin oleh Saad bin Abi Waqqash ra.
Iskandariyah/Alexandria, ibu kota Mesir saat itu ditaklukan tahun 641 M. Dengan demikian, Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Al-Qadisiyah, sebuah kota
dekat Hirah di Iraq, jatuh pada tahun 637 M. dari sana serangan dilanjutkan ke
ibu kota Persia, al-Madain yang jatuh pada saat itu juga.
Pada tahun 641 M. Moshul dapat dikuasai. Dengan demikian, pada masa
NHSHPLPSLQDQ8PDUUDZLOD\DKNHNXDVDDQ,VODPVXGDKPHOLSXWL-D]LUDK$UDELD
Palestina, Syiria, sebagaian besar wilayah Persia dan Mesir.
2. Mengatur Administrasi dan Keuangan Pemerintahan
Karena perluasaan daerah terjadi sangat cepat, Umar ra. segera mengatur
administrasi Negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang,
terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi delapan wilayah
SURYLQVL0DNNDK0DGLQDK6\LULD-D]LUDK%DVUDK.XIIDK3DOHVWLQDGDQ0HVLU
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Pada masa pemerintahanya Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan
Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara. Dewan perang
bertugas mencatat administrasi ketentaraan.
Umar bin Khattab adalah Khalifah pertama kali yang memperkenalkan sistem
penggajian bagi pegawai pemerintah.Ia juga memberikan santunan dari Baitul
Mal kepada seluruh rakyatnya. Besarnya santunan di sesuaikan lamanya memeluk Islam. pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kemakmuran dapat dinikmati
rakyat dari seluruh pelosok negeri.
3. Menetapkan Kalender Hijriah
Sebelum kalender Hijriah ditetapkan orang-orang pada saat itu menggunakan
sistem kalender Masehi. Agar berbeda dengan kaum Nasrani Umar ibn Khattab
mencetuskan kalender Hijriah, yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad
Saw. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik
balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai dua priode dakwah Islam, yakni
periode Makkah dan Madinah.
C. Prestasi Usman bin Affan
Utsman bin Affan terpilih sebagai Khalifah pengganti Umar bin Khattab.
Khalifah Usman bin Affan dipilih di usia 70 tahun. Beliau menjadi Khalifah selama 12 tahun. Selama itu prestasi yang dicapai Utsman bin Affan :
ͳǤ ϐǯ
Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah
sangat luas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbedaan pembelajaran al-Qur’an di beberapa pelosok wilayah . Perbedaan itu meliputi susunan
surahnya atau lafal (dialeknya).
6DODKVHRUDQJ6DKDEDWEHUQDPD+X]DLIDKELQ<DPDQPHOLKDWSHUVHOLVLKDQDQWDUDWHQWDUD,VODPNHWLNDPHQDNOXNNDQ$UPHQLDGDQ$]HUEHLMDQ0DVLQJPDVLQJ
pihak menganggap cara membaca Al-Qur’an yang dilakukan adalah paling baik.
3HUVHOLVLKDQWHUVHEXWNHPXGLDQGLODSRUNDQROHK+X]DLIDKELQ<DPDQNHSDGD
Khalifah Usman bin Affan selanjutnya Khalifah Utsman bin Affan membentuk
sebuah panitia penyusunan Al-Qur’an. Panitia ini di ketuai oleh Zaid bin Tsabit
anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Tugas yang dilaksanakan adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Qur’an dalam sebuah buku yang
disebut mushaf.
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Salinan kumpulan Al-Qur’an itu disebut mushaf oleh panitia Mushaf diperbanyak sejumlah empat buah. Salah. Salah satunya tetap berada di Madinah ,
sedangkan empat lainya dikirim ke Madinah, Suriah, Basrah, dan Kuffah . Semua
naskah Al-Qur’an yang dikirim ke daerah-daerah itu dijadikan pedoman dalam
penyalinan berikutnya di daerah masing-masing. Naskah yang ditinggal di Madinah disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Usmani.
ʹǤ 
Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad Saw. pada saat pertama kali tiba di Madinah dari perjalanan hijrahnya. Masjid ini pada mulanya hanya kecil dan masih sangat sederhana . Dengan semakin
banyaknya jumlah umat Islam, maka Khalifah Umar bin Khattab mulai memperluas masjid ini. Masjid Nabawi telah mulai dibangun sejak masa Khalifah Umar
bin Khattab yang kemudian dilanjutkan merenovasinya dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, masjid Nabawi juga dibangun dengan
bentuk dan coraknya yang lebih indah.
3. Pembentukan Angkatan Laut
Pada masa Khalifah Usman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapaiAfrika,
Siprus, hingga konstantinopel. Muawiyah saat itu menjabat gubernur Suriah mengusulkan dibentuknya angkatan laut. Usul itu disambut dengan baik oleh Khalifah Usman bin Affan.
4. Perluasan Wilayah Islam
Serangkain penaklukan bangsa Arab dimotivasi oleh semangat keagamaan
untuk menjadikan dunia memeluk dan mengakui Islam. Pada masa pemerintahan
Khalifah Usman bin Affan wilayah Islam semakin meluas.Wilayah perluasan di
masa Khalifah Utsman bin Affan
  3HUOXDVDQNH.KXUDVDQGLEDZDKSLPSLQDQ6D¶DGELQ$VKGDQ+X]DLIDKELQ
Yaman.
2) Perluasan ke Armenia yang dipimpin Salam Rabiah Al Bahly.
3) Afrika Utara (Tunisia) Abdullah bin Sa’ad bin Abi Sa’ad bin Abi Sarah.
  3HQDNOXNDQ5D\GDQ$]HUEHLMDQ\DQJGLSLPSLQ:DOLGELQ8TEDK
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D. Prestasi Ali bin Abi Thalib
Sepeninggal Khalifah Usman bin Affan dalam kondisi yang masih kacau ,
kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi Khalifah Akan tetapi
ada bebarapa tokoh yang menolak usulan tersebut. Khalifah Ali bin Abi Thalib
melaksanakan langkah-langkah yang dapat dianggap sebagai prestasi yang telah
dicapai .
1. Mengganti Pejabat yang Kurang Cakap.
Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif
GDQ H¿VLHQ 2OHK NDUHQD LWX EHOLDX NHPXGLDQ PHQJJDQWL SHMDEDWSHMDEDW \DQJ
kurang cakap dalam bekerja. Akan tetapi, pejabat-pejabat tersebut ternyata banyak yang berasal dari keluarga Khalifah Usman bin Affan ( Bani Umayyah ). Akibatnya, makin banyak kalangan Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah
Ali bin Abi Thalib.
Adapun gubernur baru yang diangkat Khalifah Ali bin Abi Thalib antara lain:
a. Sahl bin Hanif sebagai gubernur Syiria.
b. Utsman bin Hanif sebagai gubernur Basrah.
c. Qays bin Sa’ad sebagai gubernur Mesir.
d. Umrah bin Syihab sebagai gubernur Kuffah.
e. Ubaidaillah bin Abbas sebagai gubernur Yaman.
2. Membenahi Keuangan Negara ( Baitul Mal ).
Pada Masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Beliau menyita harta para pejabat tersebut yang
diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal
dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Kebijakan tersebut mendapat tantangan dan perlawanan dari matan penguasan
dan kerabat Utsman bin Affan. Mereka menghasut para Sahabat yang lain untuk
menentang kebijakan Ali bin Abi Thalib. Dan melakukan perlawanan terhadap
Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akibatnya terjadi peperangan seperti perang Jamal
GDQSHUDQJ6KLI¿Q
3. Memajukan Bidang Ilmu Bahasa.
Pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib memegang pemerintahan, wilayah Islam sudah mencapai India. Pada saat itu, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca, seperti NDVUDK IDWKDK GKRPPDK dan syaddah. hal itu
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menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks Al-Qur’an dan hadis di daerahGDHUDK\DQJMDXKGDUL-D]LUDK$UDE
Untuk menghindari kesalahan fatal dalam bacaan Al-Qur’an dan Hadis. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad ad-Duali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu Nahwu, yaitu ilmu yang mempelajarai tata bahasa Arab.
Keberadaan ilmu Nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non Arab
dalam mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur’an dan Hadis.
4. Bidang Pembangunan
Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kuffah secara khusus. Pada
awalnya kota Kuffah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Mu’awiyah bin
Abi Sufyan. Akan tetapi Kota Kuffah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu
Tafsir, ilmu Hadis, ilmu Nahwu dan ilmu pengetahuan lainya.
Setelah mengamati prestasi keempat Khalifah, terdapat persamaan prestasi
pada penyebaran daerah Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara
lain:
a. Islam mengajarkan semua sendi kehidupan, baik agama, sosial, politik,
ekonomi, dan budaya.
b. Kewajiban dakwah bagi pemeluknya merupakan pendorong utama bagi para
Sahabat untuk menyebarkan Islam
F %\]DQWLXP GDQ 3HUVLD PXODL PHOHPDK PHPEXDW ,VODP ELVD EHUNHPEDQJ
dengan cepat
G .HEHEDVDQEHUDJDPDEDJLPDV\DUDNDWGL%\]DQWLXPPHPEXNDSHOXDQJXQWXN
mengajarkan ajaran Islam
e. Penyebaran Islam dilakukan secara simpatik dengan penuh kedamaian.
Kekerasan diperlukan dalam kondisi yang tidak ada pilihan.
I %DQJVD$UDEOHELKGHNDWGHQJDQEDQJVDEDQJVDMD]LUDK
g. Mesir, Syiria, dan Irak merupakan daerah kaya yang ingin membebaskan
diri dari penjajahan Romawi dan Persia. Sekaligus menjadi penyokong dana
dalam menyebarkan Islam
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Aktivitasku
Bentuklah menjadi 4 kelompok sesuai nama-nama .KXODIDXUUDsyidin. Kemudian diskusikan pertanyaan berikut:
1. Jelaskan prestasi yang telah dicapai oleh .KXODIDXUUDV\LGLQ!
2. Jelaskan faktor keberhasilan .KXODIDXUUDV\LGLQ
3. Jelaskan faktor keberhasilan yang di antara keempat Khalifah!
Setiap kelompok menuliskan hasil diskusinya di kertas/karton,
lalu ditempelkan di dinding. Setiap kelompok menunjuk satu anggotanya berdiri di samping hasil kerjanya untuk menjelaskan hasil
kerjanya. Peserta lain melakukan windows shopping ke kelompok
lain dan mencatat hal-hal yang penting di kerta kecil.

Analisaku
Setelah melakukan “aktivitasku”, lakukan analisa dan gali informasi tentang pengaruh peninggalan .KXODIDXUUDV\LGLQ pada masa
sekarang. Analisa kalian untuk menjawab pertanyaan berikut:
1. Jelaskan Bagaimana kondisi keagamaan daerah-daerah yang
pernah dikuasai umat Islam pada masa sekarang?
2. Apa faktor utama tersebarnya Islam dengan cepat? Bagaimana
FDUDPHPHOLKDUDIDNWRUWHUVHEXWSDGD]DPDQVHNDUDQJ"
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Refleksiku
Setelah mempelajari tentang prestasi .KXODIDXUUDV\LGLQ, lakuNDQODKUHÀHNVLGHQJDQPHQMDZDESHUWDQ\DDQEHULNXW
1. Apa yang telah kalian pahami dan peroleh setelah mempelajari
prestasi .KXODIDXUUDV\LGLQ?
2. Apa pengaruh dan manfaat menguasai materi ini terhadap
kehidupan kalian sebagai peserta didik dan seorang muslim?
3. Apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan setelah
mempelajari materi ini?

IBRAH
 ϔǡ
mengetahui kejadian yang menarik, mengesankan,
menyedihkan, dan membahagiakan dari perjalanan
hidup seorang tokoh. Diharapkan kalian dapat
mengambil hikmah dan meneladani sikap-sikap yang
dimiliki tokoh tersebut untuk kebaikan kalian

MUTIARA HIKMAH

“Dan apabila manusia ditimpa bahaya, ia berdoa kepada
Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri.
Tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, ia
kembali melalui (jalan yang sesat), seolah-olah dia tidak
pernah berdo’a kepada Kami untuk (menghilangkan)
bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan
terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas
apa yang mereka kerjakan”
(QS. Yunus : 12)
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Tugasku
Tugas Kelompok
Carilah informasi tentang peristiwa besar Islam berdasarkan namanama bulan kalender Hijriah. Tulislah hasil di kerta besar dan tempel
di kelas.

RANGKUMAN
1. .KXODIDXUUDV\LGLQ menurut bahasa orang-orang yang mendapat petunjuk.
Menurut pengertian Khulafaurrasyidin adalah para penganti dan penerus
kepemimpinan Islam setelah wafat Rasulullah Saw. .KXODIDXUUDV\LGLQ yaitu
Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali Bin
Abi Thalib
2. .KXODIDXUUDV\LGLQ diangkat melalui proses yang berbeda-beda. Khalifah
pertama Abu Bakar diangkat berdasarkan musyawarah antara kaum Muhajirin
dan anshar secara mufakat. Khalifah kedua Umar bin Khattab dipilih
berdasarkan penunjukan langsung Khalifah Abu Bakar yang disetujui oleh
semua Umat Islam. Khalifah ketiga Utsman bin Affan dipilih melalui tim
formatur yang dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sedangkan Khalifah
keempat Ali bin Abi Thalib dipilih oleh sebagian besar umat Islam.
3. Khalifah Abu bakar memprioritaskan permasalahan di dalam tubuh Umat
Islam. hal ini akibat bermunculannya pemberotakan terhadap Khalifah
setelah Nabi Muhammad wafat. Para pemberontak menyatakan keluar dari
Islam, sebagian orang ada yang mengaku sebagai Nabi dan menentang untuk
PHQJOXDUNDQ ]DNDW .KDOLIDK PHPHJDQJ NHNXDVDDQ SHQXK GDODP PHQJDWXU
pemerintahannya. Khalifah Abu Bakar menunjuk langsung penggantinya.
Adapun prestasi Khalifah Abu Bakar adalah Memerangi Kelompok
SHPEDQJNDQJNRGL¿NDVLDO4XU¶DQGDQSHUOXDVDQZLOD\DK
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4. Khalifah Umar bin Khattab memproklamirkan sebagai amirulmukminin.
Karakter Umar yang tegas dan keras, mempermudah perluasan wilayah Islam.
selain itu merapikan sistem administrasi pemerintahan, mendirikan sistem
penggajian dan menetapkan kalender Hijriah. Prestasi Umar bin Khattab
yaitu perluasan daerah Islam, administrasi keuangan, dan menetapkan tahun
Hijriah.
5. Khalifah Usman bin Affan melanjutkan program Khalifah Umar bin Khattab
dalam memperluas wilayah Islam. kepemimpinan Usman bin Affan membuat
banyak kecewa Umat Islam karena usianya yang sudah tua 70 tahun dan
karakternya lemah lembut. Ditambah kebijakannya dengan mengangkat
kerabatnya menduduki jabatan penting. Prestasi Khalifah Usman bin Affan
\DLWX NRGL¿NDVL 0XVKDI$O4XUDQ UHQRYDVL PDVMLG 1DEDZL  SHPEHQWXNDQ
angkatan laut, dan perluasan wilayah Islam
6. Khalifah Ali bin Abi Thalib memimpin dalam kondisi tidak stabil. Beliau
menghadapi pemberontakan yang menolak pengangkatan beliau sebagai
Khalifah. Ditambah kebijakannya memecat para gubernur yang tidak
kompeten, yang mayoritas kerabat dari Utsman bin Affan. Prestasi Ali bin Abi
Thalib yaitu mengganti pejabat yang tidak cakap, membenahi Baitul Maal,
memajukan bidang bahasa, dan pembangunan kota Kuffah.

Uji Kompetensi

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !
1. Apa alasan yang membuat Khalifah Abu Bakar menerima usulan pembukuan
ayat-ayat Al-Quran ?
2. Jelaskan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin
Khattab!
3. Sebutkan prestasi yang telah dicapai pada Masa Khalifah Utsman bin
Affan?
4. Jelaskan kebijakan-kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang
menimbulkan pemberontakan terhadap kekuasaanya!
 0HQJDSDPXQFXONRQÀLNLQWHUQDOXPDW,VODPSDGDPDVD.KDOLIDK8WVPDQ
bin Affan?
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4

Dinasti Bani Umayyah
Pelopor Kemajuan
Peradaban Islam

Kompetensi Inti
</Ͳϭ͗ DĞŶŐŚĂƌŐĂŝĚĂŶŵĞŶŐŚĂǇĂƟĂũĂƌĂŶĂŐĂŵĂǇĂŶŐĚŝĂŶƵƚŶǇĂ
</ͲϮ͗ DĞŶŐŚĂƌŐĂŝ ĚĂŶ ŵĞŶŐŚĂǇĂƟ ƉĞƌŝůĂŬƵ ũƵũƵƌ͕ ĚŝƐŝƉůŝŶ͕ ƚĂŶŐŐƵŶŐ
ũĂǁĂď͕ ƉĞĚƵůŝ ;ƚŽůĞƌĂŶƐŝ͕ ŐŽƚŽŶŐ ƌŽǇŽŶŐͿ͕ ƐĂŶƚƵŶ͕ ƉĞƌĐĂǇĂ Ěŝƌŝ
ĚĂůĂŵďĞƌŝŶƚĞƌĂŬƐŝƐĞĐĂƌĂĞĨĞŬƟĨĚĞŶŐĂŶůŝŶŐŬƵŶŐĂŶƐŽƐŝĂůĚĂŶ
ĂůĂŵĚĂůĂŵũĂŶŐŬĂƵĂŶƉĞƌŐĂƵůĂŶĚĂŶŬĞďĞƌĂĚĂĂŶŶǇĂ͘
</Ͳϯ͗ DĞŵĂŚĂŵŝ ƉĞŶŐĞƚĂŚƵĂŶ ;ĨĂŬƚƵĂů͕ ŬŽŶƐĞƉƚƵĂů ĚĂŶ ƉƌŽƐĞĚƵƌĂůͿ
ďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶ ƌĂƐĂ ŝŶŐŝŶ ƚĂŚƵŶǇĂ ƚĞŶƚĂŶŐ ŝůŵƵ ƉĞŶŐĞƚĂŚƵĂŶ͕
ƚĞŬŶŽůŽŐŝ͕ƐĞŶŝďƵĚĂǇĂƚĞƌŬĂŝƚĨĞŶŽŵĞŶĂĚĂŶŬĞũĂĚŝĂŶƚĂŵƉĂŬ
mata.
</Ͳϰ͗ DĞŶĐŽďĂ͕ŵĞŶŐŽůĂŚĚĂŶŵĞŶǇĂũŝŵĞŶǇĂũŝĚĂůĂŵƌĂŶĂŚŬŽŶŬƌĞƚ
;ŵĞŶŐŐƵŶĂŬĂŶ͕ ŵĞŶŐƵƌĂŝ͕ ŵĞƌĂŶŐŬĂŝ͕ ŵĞŵŽĚŝĮŬĂƐŝ ĚĂŶ
ŵĞŵďƵĂƚͿĚĂŶƌĂŶĂŚĂďƐƚƌĂŬ;ŵĞŶƵůŝƐ͕ŵĞŵďĂĐĂ͕ŵĞŶŐŚŝƚƵŶŐ͕
ŵĞŶŐŐĂŵďĂƌ͕ ĚĂŶ ŵĞŶŐĂƌĂŶŐͿ ƐĞƐƵĂŝ ĚĞŶŐĂŶ ǇĂŶŐ ĚŝƉĞůĂũĂƌŝ
ĚŝƐĞŬŽůĂŚĚĂŶƐƵŵďĞƌůĂŝŶǇĂŶŐƐĞŵƵĂĚĂůĂŵƐƵĚƵƚƉĂŶĚĂŶŐͬ
ƚĞŽƌŝ͘

Kompetensi Dasar
ϭ͘ϯ͘ DĞƌĞƐƉŽŶƐ ŬĞƐŚĂůŝŚĂŶ ĚĂŶ ŬĞƐĞĚĞƌŚĂŶĂĂŶ hŵĂƌ ďŝŶ ďĚƵů ǌŝƐ
ŵĞƌƵƉĂŬĂŶĐĞƌŵŝŶĂŶƉĞƌŝůĂŬƵZĂƐƵůƵůůĂŚ^Ăǁ͘
ϭ͘ϰ͘ DĞƌĞƐƉŽŶĚŝƌŝĚĂƌŝƐŝƐŝͲƐŝƐŝŶĞŐĂƟĨƉĞƌŝůĂŬƵƉĂƌĂƉĞŶŐƵĂƐĂĚĂƵůĂŚ
ŝŶĂƐƟhŵĂǇǇĂŚ͘
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Ϯ͘ϰ͘ DĞŶŐŚĂƌŐĂŝ ŬĞƐĞĚĞƌŚĂŶĂĂŶ ĚĂŶ ŬĞƐĂůŝŚĂŶ hŵĂƌ ďŝŶ ĂďĚƵů
ǌŝǌĚĂůĂŵŬĞŚŝĚƵƉĂŶƐĞŚĂƌŝͲŚĂƌŝ͘
ϯ͘Ϯ͘ DĞŵĂŚĂŵŝƐĞũĂƌĂŚďĞƌĚŝƌŝŶǇĂŝŶĂƐƟĂŶŝhŵĂǇǇĂŚ͘
ϯ͘ϱ͘ DĞŵĂŚĂŵŝ ƐŝŬĂƉ ĚĂŶ ŐĂǇĂ ŬĞƉĞŵŝŵƉŝŶĂŶ hŵĂƌ ďŝŶ ďĚƵů
ǌŝƐ͘
ϰ͘ϯ͘ DĞŶǇĂũŝŬĂŶ ŬŝƐĂŚ ƚĞŶƚĂŶŐ ŬĞŚŝĚƵƉĂŶ hŵĂƌ ďŝŶ ďĚƵů ǌŝƐ
ĚĂůĂŵŬĞŚŝĚƵƉĂŶƐĞŚĂƌŝͲŚĂƌŝ͘

Indikator
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘

DĞŶũĞůĂƐŬĂŶƉƌŽƐĞƐďĞƌĚŝƌŝŶǇĂŝŶĂƐƟĂŶŝhŵĂǇǇĂŚ͘
DĞŶũĞůĂƐŬĂŶ<ŚĂůŝĨĂŚŝŶĂƐƟĂŶŝhŵĂǇǇĂŚ͘
DĞŶũĞůĂƐŬĂŶĨĂŬƚŽƌͲĨĂŬƚŽƌŬĞŵƵŶĚƵƌĂŶŝŶĂƐƟĂŶŝhŵĂǇǇĂŚ͘
DĞŶũĞůĂƐŬĂŶ ŬĞƐĞĚĞƌŚĂŶĂĂŶ hŵĂƌ ďŝŶ ďĚƵů ǌŝǌ ŬĞƟŬĂ
ŵĞŶũĂĚŝƐĞŽƌĂŶŐŬŚĂůŝĨĂŚ͘
ŵĞŶũĞůĂƐŬĂŶƌŝǁĂǇĂƚŚŝĚƵƉhŵĂƌďŝŶďĚƵůǌŝǌ͘
ŵĞŶǇĞďƵƚŬĂŶŬĞďŝũĂŬĂŶͲŬĞďŝũĂŬĂŶhŵĂƌďŝŶďĚƵůǌŝǌ͘
ŵĞŶŐĂŶĂůŝƐŝƐŬĞƐĞĚĞƌŚĂŶĂĂŶĚĂŶŬĞƐŚĂůĞŚĂŶhŵĂƌďŝŶďĚƵů
ǌŝǌĚĞŶŐĂŶŬĞŚŝĚƵƉĂŶĚŝŵĂƐĂƐĞŬĂƌĂŶŐ͘

Peta Konsep
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A. SEJARAH KEKHALIFAHAN DINASTI UMAYYAH

Pengamatanku

Amatillah gambar berikut, kemudian berikan tanggapanmu!

ǁǁǁ͘ŝƐůĂŵƐƚƌŽƌǇ͘ĐŽŵ

ǁĂƌĚŽŶŽũĂŬĂƌŝŵďĂ͘ďůŽŐƐƉŽƚ͘ĐŽŵ
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Pertanyaanku
Setelah kalian mengamati dan mendengarkan hasil pengamatan teman kalian,
apa pertanyaan yang muncul dari pikiran kalian tentang sejarah dinasti Umayyah?
EK
1
2
3
4
dst

WZdEzE
<ĂƉĂŶ/ƐƟůĂŚĚŝŶĂƐƟhŵĂǇǇĂŚDƵŶĐƵů

Wawasanku
Untuk memperluas wawasan tentang sejarah Dinasti Bani
Umayyah, bacalah naskah dibawah ini.

A. Sejarah Dinasti Umayyah
Sejarah berdirinya Dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin ‘Abdul
Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada
]DPDQ-DKLOL\DK%DQL8PD\\DKEDUXPDVXNDJDPD,VODPSDGD)DWKXO0HNNDK
Memasuki tahun ke 40 H/660 M, Pertikaian politik terjadi dikalangan umat Islam, puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah
Khalifah terbunuh, umat Islam di wilayah Iraq mengangkat al-Hasan putra tertua
Ali sebagai Khalifah yang sah. Sementara itu Mu’awiyah bin Abi Sufyan sebagi
gubernur propinsi Suriah (Damaskus) juga menobatkan dirinya sebagai Khalifah.
Namun karena Hasan ternyata lemah sementara Mu’awiyah bin Abi Sufyan bertambah kuat, maka Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahannya kepada Mu’awiyyah bin Abi Sufyan. Mu’awiyah merupakan pendiri dinasti Bani
Umayyah. Karier politik Mu’awiyah mulai meningkat pada masa pemerintahan
8PDUELQ.KDWWDE6HWHODKNHPDWLDQ<D]LGELQ$EX6XI\DQSDGDSHSHUDQJDQ<DUmuk, Mu’awiyah diangkat menjadi kepala di sebuah kota di Syria. Karena sukses
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memimpinya, menjadi gubernur Syria oleh Khalifah Umar. Mu’awiyah selama
menjabat sebagai gubernur Syria, giat melancarkan perluasan wilayah kekuasaan
,VODPVDPSDLSHUEDWDVDQZLOD\DKNHNXDVDDQ%L]DQWLQH3DGDPDVDSHPHULQWDKDQ
.KDOLIDK$OL ,EQ$EX 7KDOLE 0X¶DZL\DK WHUOLEDW NRQÀLN GHQJDQ .KDOLIDK$OL
untuk mempertahankan kedudukannya sebagai gubernur Syria. Sejak saat itu
Mu’awiyah mulai berambisi untuk menjadi Khalifah dengan mendirikan dinasti
Umayyah. Setelah menurunkan Hasan Ibn Ali, Mu’awiyah menjadi penguasa seluruh imperium Islam,dan menaklukan Afrika Utara merupakan peristiwa penting
dan bersejarah selama masa kekuasaannya.
B. Sistem Pemerintahan Bani Umayyah
Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi Khalifah pertama dinasti Bani Umayyah
setelah Hasan bin Ali bin Abu Thalib menyerahkan keKhalifahannya kepada
Muawiyah. Sebelumnya, Muawiyah menjabat sebagai gubernur Syiria. Selama
berkuasa di Syiria, Muawiyah mengandalkan orang-orang Syiria dalam mempeluas batas wilayah Islam. Ia mampu membentuk pasukan Syria menjadi satu
kekuatan militer Islam yang terorganisir dan berdisiplin tinggi. ia membangun
sebuah Negara yang stabil dan terorganisir.
Dalam pengelolaan pemerintahan, Muawiyah mendirikan beberapa departemen yaitu pertama, diwanulkhatam yang fungsinya adalah mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh Khalifah. Kedua, diwanulbarid yang fungsinya
adalah memberi tahu pemerintah pusat tentang perkembangan yang terjadi di
semua provinsi.
Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan inilah suksesi kekuasaan bersifat
Monarchiheridetis (kepemimpinan secara turun-temurun) mulai diperkenalkan,
dimana ketika dia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terKDGDSDQDNQ\D\DLWX<D]LGELQ0XDZL\DK3DGD00X¶DZL\DKPHQXQMXN
SXWHUDQ\D<D]LGXQWXNPHQMDGLSHQHUXVQ\D0XDZL\DKELQ$EX6XI\DQPHQHUapkan sistem monarki dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan
%\]DQWLXP'DODPSHUNHPEDQJDQVHODQMXWQ\DVHWLDS.KDOLIDKPHQREDWNDQVDODK
seorang anak atau kerabat sukunya yang dipandang sesuai untuk menjadi penerusnya. Sistem yang diterapkan Mu’awiyah mengakhiri bentuk demokrasi. Kekhalifahan menjadi Monarchiheridetis (kerajaan turun temurun), yang di peroleh tidak
dengan pemilihan atau suara terbanyak.
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C. Khalifah Bani Umayyah
Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun dari tahun 41-132 H atau
661-750 M. Selama dinasti Bani Umayyah terdapat empat belas khalifah antara
lain:
1. Muawiyah bin Abu Sufyan (41-60 H / 661-680 M)
Nama lengkapnya Mu’awiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abd
Syams bin Abdul Manaf, biasa dipanggil Abu Abdurrahman. Ia masyhur dengan
Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia lahir di Mekkah tahun 20 sebelum hijrah. Ayahnya
adalah Abu Sufyan, dan ibunya adalah Hindun binti Utbah. Ia adalah sosok yang
terkenal fasih, penyabar, berwibawa, cerdas, cerdik, badannya tinggi besar, dan
NXOLWQ\DSXWLK,DPDVXN,VODPEHUVDPDD\DKLEXGDQVDXGDUDQ\D<D]LGSDGDVDDW
pembukaan kota Makkah tahun 8 H. Ia pernah ikut perang Hunain dan ia adalah
seorang juru tulis Al-Qur’an.
Karir politiknya diawali ketika Umar bin Khattab pernah menugaskan sebagai
gubernur Yordania dan pada masa Utsman bin Affan, dia ditugaskan menjadi gubernur Syiria.
Muawiyah menjadi Khalifah pada tahun 41 H setelah Hasan bin Ali menyerahkan Khalifah kepadanya. Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinasti Bani
Umayyah dan sebagai Khalifah pertama. Ia memindahkan ibukota dari Madinah
al-Munawarah ke kota Damaskus dalam wilayah Syiria. Pada masa pemerintahannya, ia melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan Islam yang terhenti pada
masa Khalifah Usman dan Ali. Disamping itu ia juga mengatur tentara dengan
FDUDEDUXGHQJDQPHQLUXDWXUDQ\DQJGLWHWDSNDQROHKWHQWDUDGL%\]DQWLXPPHPbangun administrasi pemerintahan dan juga menetapkan aturan kiriman pos.
Muawiyah bin Abu Sufyan menerapkan sistem monarchiheridetis (kepePLPSLQDQ VHFDUD WXUXQ WHPXUXQ  ,D PHQXQMXN DQDNQ\D <D]LG ELQ 0XDZL\DK
sebagai penerusnya. Ia mengadopsi dari sistem monarki yang ada di Persia dan
%\]DQWLXP
Muawiyah bin Abu Sufyan berkuasa selama 20 tahun. Ia meninggal Dunia
dalam usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus di pemakaman Bab Al-Shagier.
2. Yazid bin Muawiyah (60-64 H / 680-683 M)
1DPD OHQJNDSQ\D<D]LG ELQ 0XDZL\DK ELQ$EL 6XI\DQ ,D GLODKLUNDQ SDGD
tanggal 23 Juli 645 M. Pada masa keKhalifahan ayahnya, beliau menjadi seorang
pangglima yang cukup penting. Pada tahun 668 M, Khalifah Muawiyah mengir-

142

B u ku S i swa Kel a s V I I M Ts

LPSDVXNDQGLEDZDKSLPSLQDQ<D]LGELQ0XDZL\DKXQWXNPHODZDQ.HNDLVDUDQ
%\]DQWLXP<D]LGPHQFDSDL&KDOFHGRQGDQPHQJDPELODOLKNRWDSHQWLQJ%\]DQtium, Amorion. Meskipun kota tersebut direbut kembali, pasukan arab kemudian
menyerang Chartago dan Sisilia pada tabun 669 M. Pada tahun 670 M, pasukan
Arab mencapai Siprus dan mendirikan pertahanan disana untuk menyerang janWXQJ %\]DQWLXP$UPDGD <D]LG PHQDNOXNDQ 6P\UQD GDQ NRWD SHVLVLVU ODLQQ\D
pada tahun 672 M.
.KDOLIDK 0XDZL\DK ZDIDW SDGD WDQJJDO  0HL  0<D]LG ELQ 0XDZL\DK
PHQMDGL .KDOLIDK VHODQMXWQ\D <D]LG PHQMDEDW VHEDJDL .KDOLIDK GDODP XVLD 
tahun. Pengangkatnyan berdasarkan kebijakan Khalifah Muawiyah menerapkan
VLVWHPPRQDUNL.HWLND<D]LGQDLNWDKWDVHMXPODKWRNRKGL0DGLQDKWLGDNPDX
menyatakan setia kepadanya. Ia kemudian mengirim surat kepada Gubernur Madinah, memintanya untuk memaksa penduduk mengambil sumpah setia kepadanya.
6HODPD EHUNXDVD <D]LG ELQ 0XDZL\DK  PHQFRED PHODQMXWNDQ NHELMDNDQ
ayahnya dan menggaji banyak orang yang membantunya. Ia memperkuat struktur
administrasi Negara dan memperbaiki pertahanan militer Syiria, basis kekuatan
Bani Umayyah. Sistem keuangan diperbaiki. Ia mengurangi pajak beberapa kelompok Kristen dan menghapuskan konsesi pajak yang ditanggung orang-orang
Samara sebagai hadiah untuk pertolongan yang telah disumbangkan di hari-hari
awal penaklukan Arab. Ia juga membayar perhatian berarti pada pertanian dan
memperbaiki sistem irigasi di oasis Damaskus.
Ia meninggal pada tahun 64 H/683 M dalam usia 38 tahun dan masa pemerintahannya ialah tiga tahun dan enam bulan. Kemudian kekhalifahan turun kepada
DQDNQ\D0XDZL\DK%LQ<D]LG
3. Muawiyah bin Yazid (64-64 H / 683-683 M)
1DPD OHQJNDSQ\D 0XDZL\DK ELQ <D]LG ELQ 0XDZL\DK ELQ$EX 6XI\DQ ,D
adalah seorang pemuda yang tampan. Dia disebut juga Abu Abdurrahman, ada
MXJD\DQJPHQ\HEXWQ\D$EX<D]LGGDQ$EX/DLOD%HOLDXDQDN<D]LG\DQJOHPDK
dan sakit-sakitan,disamping itu dia adalah seorang ahli Kimia pada masa pemerintahan Kakeknya Muawiyah bin Abu Sufyan.
0XDZL\DKELQ<D]LGPHQMDGL.KDOLIDKDWDVGDVDUZDVLDWD\DKQ\DSDGDEXODQ
Rabiul Awal tahun 64 Hijriah atau berkenaan tahun 683 M. Muawiyah bin Ya]LGGLDQJNDWPHQMDGL.KDOLIDKSDGDXVLDWDKXQ'LDDGDODKVHRUDQJSHPXGD
yang shalih. Ketika dia diangkat menjadi Khalifah dia sedang menderita sakit.
Sakitnya semakin keras, akhirnya dia meninggal dunia. Dia bahkan tidak pernah
keluar pintu sejak dia diangkat menjadi Khalifah. Dia belum sempat melakukan
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apa-apa,dan belum pernah menjadi imam shalat untuk rakyatnya. Ada yang mengatakan bahwa masa keKhalifahannya sekitar 40 hari ada pula yang mengatakan
dia menjadi Khalifah selama 2 bulan,ada yang mengatakan juga 3 bulan dan ada
juga 6 bulan.
4. Marwan bin Hakam (64-65 H / 684-685 M)
Nama lengkapnya Marwan bin Hakam bin Abul ‘Ash. Ia merupakan KhaliIDK NHHPSDW GDUL 'LQDVWL %DQL 8PDL\\DK VHWHODK 0XDZL\\DK ELQ<D]LG ZDIDW
menurut silsilah, dia merupakan cucu dari Abul ‘Ash yang juga merupakan kakek
dari Usman bin Affan. Setelah terputusnya keturunan Muawiyyah di kekuasaan
0XDZL\\DKELQ<D]LGPDNDNXUVLNHNXDVDDQEHUDOLKNH%DQL0DUZDQVHWHODKNHOXarga besar Umayyah mengangkatnya sebagai Khalifah. Karena mereka menganggap Marwan bin Hakam adalah orang yang tepat untuk mengendalikan kekuasaan
karena pengalamanya. ketika itu kondisi tidak stabil dan banyak terjadi perecahan
ditubuh bangsa Arab.
Pada Masa Khalifah Muawiyyah bin Abu Sufyan, Marwan bin Hakam diangkat menjadi gubernur di Madinah. Pada masa inilah, Marwan diserahi jabatan
JXEHUQXUXQWXNZLOD\DK+LMD]\DQJEHUNHGXGXNDQGL0DGLQDK.HWLNDSHQGXGXN
Madinah menyatakan dukungan kepada Abdullah bin Zubair, Marwan melarikan
diri ke Damaskus.
Pertentangan antara pihak Abdullah bin Zubair dan Marwan bin Hakam
mencapai puncaknya pada Perang Marju Rahith yang terjadi pada 65 H. Pada
peperangan ini pasukann Abdullah bin Zubair mengalami kekalahan cukup telak.
Penduduk wilayah Mesir dan Libya yang semula berpihak padanya, mengangNDWEDLDWDWDV0DUZDQ1DPXQZLOD\DK+LMD],UDNGDQ,UDQWHWDSWXQGXNNHSDGD
Abdullah bin Zubair.
Dengan demikian, pada masa itu wilayah Islam terpecah menjadi dua baJLDQ'DHUDK+LMD]GDQVHNLWDUQ\DWHUPDVXN0DNNDKGDQ0DGLQDKWXQGXNNHSDGD
Abdullah bin Zubair. Sedangkan wilayah Syria berada dalam kekuasaan Marwan
bin Hakam.
Untuk mengukuhkan jabatan keKhalifahannya itu, Marwan bin Hakam yang
VXGDKEHUXVLDWDKXQLWXPHQJDZLQL8PPX.KDOLGMDQGD<D]LGELQ0XDZL\DK
Perkawinan yang tidak seimbang itu sangat kental aroma politik. Dengan menJDZLQL MDQGD<D]LG 0DUZDQ EHUPDNVXG PHQ\LQJNLUNDQ .KDOLG SXWUD WHUPXGD
<D]LGGDULWXQWXWDQ.KDOLIDK
Marwan bin Hakam meninggal pada usia 63 tahun. Ia hanya menjabat sebagai
Khalifah selama 9 bulan 18 hari.
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5. Abdul Malik bin Marwan (65-86 H / 685-705 M)
Nama lengkapnya Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abul ‘Ash. Ia
dilantik sebagai Khalifah setelah kematian ayahnya, pada tahun 685 M. Di bawah
kekuasaan Abdul Malik, kerajaan Umayyah mencapai kekuasaan dan kemulian.
Ia terpandang sebagai Khalifah yang perkasa dan negarawan yang cakap dan berhasil memulihkan kembali kesatuan Dunia Islam dari para pemberontak.
Dalam ekspansi ke Timur ini, Khalifah Abdul Malik bin Marwan melanjutkan
peninggalan ayahnya. Ia mengirim tentara menyeberangi sungai Oxus dan berhaVLOPHQXQGXNNDQ%DONDQDEDG%XNKDUD.KZDUH]PLD)HUJKDQDGDQ6DPDUNDQG
Tentaranya bahkan sampai ke India dan menguasai Balukhistan, Sind dan daerah
Punjab sampai ke Multan.
$EGXO0DOLNELQ0DUZDQPHQJXEDKPDWDXDQJ%\]DQWLXPGDQ3HUVLD\DQJ
dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak uang
tersendiri pada tahun 659 M dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga berhasil melakukan pembenahan-pembenahan
administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam.
Pada masa Abdul Malik bin Marwan, Dinasti bani Umayyah dapat mencapai
puncak kejayaannya. Ia meninggal pada tahun 705 M dalam usia yang ke-60 tahun. Ia meninggalkan karya-karya terbesar di dalam sejarah Islam. Masa pemerintahannya berlangsung selama 21 tahun, 8 bulan.
6. Walid bin Abdul Malik (86-96 H / 705-715 M)
Nama lengkapnya Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abul
‘Ash. Masa pemerintahan Walid bin Malik adalah masa ketentraman, kemakmuran dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya tercatat suatu peristiwa besar, yaitu perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika
Utara menuju wilayah Barat daya, benua Eropa pada tahun 711 M. Perluasan ke
DUDK%DUDWGLSLPSLQROHKSDQJOLPD,VODP7KDULTELQ=L\DG6HWHODK$OMD]DLUGDQ
Maroko dapat ditundukan, Tariq bin Ziyad dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko (magrib) dengan benua Eropa, dan mendarat
di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar (Jabal Thariq).
Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran
ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordoba, dengan cepatnya dapat dikuasai. Menyusul setelah itu kota-kota lain seperti Seville, Elvira dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Cordoba. Kemudian pasukan
Islam di bawah pimpinan Musa bin Nushair juga berhasil menaklukkan Sidonia,
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Karmona, Seville, dan Merida serta mengalahkan penguasa kerajaan Goth, Theodomir di Orihuela, ia bergabung dengan Thariq di Toledo. Selanjutnya, keduanya
berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya,
PXODL GDUL =DUDJR]D VDPSDL 1DYDUUH 3DVXNDQ ,VODP PHPSHUROHK NHPHQDQJDQ
dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama
menderita akibat kekejaman penguasa.
Selain melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam, Walid juga melakukan
pembangunan besar-besaran selama masa pemerintahannya untuk kemakmuran
rakyatnya. Khalifah Walid bin Abdul Malik meninggalkan nama yang sangat
harum dalam sejarah Dinasti Bani Umayyah dan merupakan puncak kebesaran
Daulah tersebut.
7. Sulaiman bin Abdul Malik (96-99 H / 715-717 M)
Nama lengkapnya Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Ash,
panggilanya Abu Ayub. Lahir di Madinah pada tahun 54 H. Ia merupakan saudara
dari Walid bin Abdul Malik, khalifah sebelumnya. Dia diangkat sebagai Khalifah
pada tahun 96 H pada usia 42 tahun. Menjelang saat terakhir pemerintahannya, ia
PHPDQJJLO*XEHUQXUZLOD\DK+LMD]\DLWX8PDUELQ$EGXO$]L]\DQJNHPXGLDQ
GLDQJNDWPHQMDGLSHQDVHKDWQ\DGHQJDQPHPHJDQJMDEDWDQZD]LUEHVDU
,DPHQXQMXNXPDUELQ$EGXO$]LVVHEDJDLSHQHUXVQ\D'DQPHQMDGLNDQ<D]LG
ELQ$EGXO0DOLNVHEDJDL.KDOLIDKVHWHODK8PDUELQ$EGXO$]LV0DVDSHPHULQtahannya berlangsung selama 2 tahun, 8 bulan.
8. Umar bin Abdul-Aziz (99-101 H / 717-720 M)
1DPD OHQJNDSQ\D 8PDU ELQ$EGXO$]L] ELQ 0DUZDQ ELQ +DNDP ELQ$EXO
‘Ash. Ia merupakan sepupuh khalifah sebelumnya, Sulaeman bin Abdul Malik. Ia
menjabat sebagai khalifah pada usia 37 tahun. Ia terkenal adil dan sederhana. Ia
LQJLQPHQJHPEDOLNDQFRUDNSHPHULQWDKDQVHSHUWLSDGD]DPDQNKXODIDXUUDV\LGLQ
Pemerintahan Umar meninggalkan semua kemegahan dunia yang selalu ditunjukkan oleh orang Bani Umayyah.
Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat, ia berhasil menjalin hubungan baik dengan Syi’ah. Ia juga memberi kebebasan kepada penganut agama
lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kedudukan
mawali (orang Islam yang bukan dari Arab) disejajarkan dengan Muslim Arab.
Pemerintahannya membuka suatu pertanda yang membahagiakan bagi rakyat.
Ketakwaan dan kesalehannya patut menjadi teladan. Ia selalu berusaha mening-
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katkan kesejahteraan rakyatnya. Ia meninggal pada tahun 720 M dalam usia 39
tahun, dimakamkan di Deir Simon.
9. Yazid bin Abdul-Malik (101-105 H / 720-724 M)
1DPDOHQJNDSQ\D<D]LGELQ$EGXO0DOLNELQ0DUZDQELQ+DNDPELQ$EXO
µ$VK,DPHUXSDNDQVHSXSX.KDOLIDKVHEHOXPQ\D8PDUELQ$EGXO$]LV,DPHQjabat Khalifah kesembilan Daulah Umayyah pada usia 36 tahun. Khalifah yang
sering dipanggil dengan sebutan Abu Khalid ini lahir pada 71 H. Ia menjabat
khalifah atas wasiat saudaranya, Sulaiman bin Abdul Malik. Ia dilantik pada bulan Rajab 101 H.
Ia mewarisi Dinasti Bani Umayyah dalam keadaan aman dan tenteram. Pada
PDVDDZDOSHPHULQWDKDQQ\D<D]LGEHUWLQGDNPHQXUXWLNHELMDNDQNKDOLIDK8PDU
ELQ$EGXO$]LVVHEHOXPQ\D1DPXQKDOLWXWLGDNEHUODQJVXQJODPD6HWHODKLWX
terjadi perubahan. Karena banyak penasihat yang tidak setuju dengan kebijakan
SRVLWLI\DQJGLWHUDSNDQ8PDUELQ$EGXO$]LV
6HEHOXP<D]LGPHQLQJJDOVHPSDWWHUMDGLNRQÀLNDQWDUDGLULQ\DGDQVDXGDranya, Hisyam bin Abdul Malik. Namun hubungan keduanya baik kembali setelah
Hisyam lebih banyak mendampingi sang khalifah hingga wafat. Ia meninggal dunia pada usia 40 tahun. Masa pemerintahannya hanya berkisar 4 tahun 1 bulan.
10. Hisyam bin Abdul Malik (105-125 H / 724-743 M)
Nama lengkapnya Hisyam bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abul
µ$VK,DPHUXSDNDQVDXGDUDNDQGXQJ.KDOLIDKVHEHOXPQ\D<D]LGELQ$EGXO0Dlik. Ia menjabat sebagai Khalifah pada usia yang ke 35 tahun. Ia terkenal negarawan yang cakap dan ahli strategi militer. Pada masa pemerintahannya muncul satu kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani
Umayyah. Kekuatan ini berasal dari kalangan Bani Hasyim yang didukung oleh
golongan mawali dan merupakan ancaman yang sangat serius. Dalam perkembangan selanjutnya, kekuatan baru ini mampu menggulingkan Dinasti Umayyah
dan menggantikannya dengan Dinasti baru, Bani Abbas.
Pemerintahan Hisyam yang lunak dan jujur menyumbangkan jasa yang banyak untuk pemulihan keamanan dan kemakmuran, tetapi semua kebajikannya
tidak bisa membayar kesalahan-kesalahan para pendahulunya, karena gerakan
oposisi terlalu kuat, sehingga Khalifah tidak mampu mematahkannya.
Meskipun demikian, pada masa pemerintahan Khalifah Hisyam kebudayaan
dan kesusastraan Arab serta lalu lintas dagang mengalami kemajuan. Dua tahun
sesudah penaklukan pulau Sisily pada tahun 743 M, ia wafat dalam usia 55 ta-
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hun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 19 tahun, 9 bulan. Sepeninggal
Hisyam, khalifah-Khalifah yang tampil bukan hanya lemah tetapi juga bermoral
buruk. Hal ini makin mempercepat runtuhnya Daulah Bani Ummayyah.
11. Walid bin Yazid bin Abdul Malik (125-126 H / 743-744 M)
1DPDOHQJNDS:DOLGELQ<D]LGELQ$EGXO0DOLN,DDGDODKNHSRQDNDQ.KDOLIDK+LV\DPELQ$EGXO0DOLN.KDOLIDKVHEHOXPQ\D,DDGDODKDQDNGDUL<D]LGELQ
Abdul Malik, Khalifah kesembilan dinasti Bani Umayyah. Pada masa pemerintahnya, Dinasti Umayyah mengalami kemunduran. Ia memiliki prilaku buruk dan
suka melanggar norma agama. Kalangan keluarga sendiri benci padanya. Dan ia
mati terbunuh.
$GDSXQ NHELMDNDQ \DQJ SDOLQJ XWDPD \DQJ GLODNXNDQ ROHK:DOLG ELQ<D]LG
ialah melipatkan jumlah bantuan sosial bagi pemeliharaan orang-orang buta
dan orang-orang lanjut usia yang tidak mempunyai famili untuk merawatnya. Ia
menetapkan anggaran khusus untuk pembiayaan tersebut dan menyediakan perawat untuk masing-masing orang.
Masa pemerintahannya berlangsung selama 1 tahun, 2 bulan. Dia wafat dalam
usia 40 tahun.
12. Yazid bin Walid bin Abdul Malik (126-127 H/ 744 M)
1DPDOHQJNDS<D]LGELQ:DOLNELQ$EGXO0DOLNVHSXSXGDUL.KDOLIDKVHEHOXPQ\D:DOLGELQ<D]LGELQ$EGXO0DOLN,DDGDODKDQDNGDUL:DOLGELQ$EGXO
0DOLN.KDOLIDKNHHQDPGLQDVWL%DQL8PD\\DK3HPHULQWDKDQ<D]LGELQ:DOLG
tidak mendapat dukungan dari rakyat, karena kebijakannya suka mengurangi anggaran belanja negara. Masa pemerintahannya tidak stabil dan banyak pemberontakan. Masa pemerintahannya berlangsung selama 16 bulan. Dia wafat dalam usia
46 tahun.
13. Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik (127 H / 744 M)
1DPD/HQJNDS,EUDKLPELQ:DOLGELQ$EGXO0DOLNVDXGDUDNDQGXQJ<D]LG
bin Walid bin Abdul Malik, Khalifah sebelumnya. Dia diangkat menjadi Khalifah
tidak memperoleh suara bulat di dalam lingkungan keluarga Bani Umayyah dan
rakyatnya. Kerana itu, keadaan negara semakin kacau dengan munculnya beberapa pemberontak. Ia menggerakkan pasukan besar berkekuatan 80.000 orang dari
Arnenia menuju Syiria. Ia dengan suka rela mengundurkan dirinya dari jabatan
Khalifah dan mengangkat baiat terhadap Marwan ibn Muhammad. Dia memerintah selama 3 bulan dan wafat pada tahun 132 H.
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14. Marwan bin Muhammad (127-133 H / 744-750 M)
Nama lengkap Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam. Ia adalah
cucu dari Khalifah keempat bani Umayyah, Marwan bin Hakam dan keponakan
Khalifah kelima, Abdul Malik bin Marwan. Beliau seorang ahli negara yang bijaksana dan seorang pahlawan. Beberapa pemberontak dapat ditumpas, tetapi
dia tidak mampu mengahadapi gerakan Bani Abbasiyah dengan pendukung yang
kuat.
Marwan bin Muhammad melarikan diri ke Hurah, terus ke Damaskus. Namun
Abdullah bin Ali yang ditugaskan membunuh Marwan oleh Abbas As Syaffah
selalu mengejarnya. akhirnya sampailah Marwan di Mesir. Di Bushair, daerah al
Fayyun Mesir, dia mati terbunuh oleh Shalih bin Ali, orang yang menerima peQ\HUDKDQWXJDVGDUL$EGXOODK0DUZDQWHUEXQXKSDGDWDQJJDO']XOKLMMDK
H\5 Agustus 750 M. Dengan demikian berakhirlah dinasti Bani Umayyah, dan
kekuasaan selanjutnya dipegang oleh Bani Abbasiyah.
D. Faktor-Faktor Penyebab Kemunduran Dinasti Umayyah
Kebesaran yang dibangun oleh Daulah Bani Umayyah ternyata tidak dapat
menahan kemunduran dinasti yang berkuasa hampir satu abad ini, hal tersebut
diakibatkan oleh beberapa faktor yang kemudian mengantarkan pada titik kehancuran. Diantara fakto-faktor tersebut adalah:
1. Terjadinya pertentangan keras antara kelompok suku Arab Utara (Irak) yang
disebut Mudariyah dan suku Arab Selatan (Suriah) Himyariyah, pertentangan
antara kedua kelompok tersebut mencapai puncaknya pada masa Dinasti
Umayyah karena para Khalifah cenderung berpihak pada satu etnis kelompok.
2. Ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non Arab. Mereka yang merupakan
pendatang baru dari kalangan bangsa-bangsa yang dikalahkan mendapat
sebutan “Mawali”, suatu status yang menggambarakan inferioritas di
tengah-tengah keangkuhan orang-orang Arab yang mendapat fasilitas dari
penguasa Umayyah. Mereka bersama-sama orang Arab mengalami beratnya
peperangan dan bahkan di atas rata-rata orang Arab, tetapi harapan mereka
untuk mendapatkan tunjangan dan hak-hak bernegara tidak dikabulkan.
Seperti tunjangan tahunan yang diberikan kepada Mawali ini jumlahnya jauh
lebih kecil dibanding tunjangan yang dibayarkan kepada orang Arab.
 .RQÀOLNNRQÀLNSROLWLN\DQJPHODWDUEHODNDQJLWHUEHQWXNQ\D'DXODK8PD\\DK
Kaum Syi`ah dan Khawarij terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang
kuat dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuasaan Umayyah.
Disamping menguatnya kaum Abbasiyah pada masa akhir-akhir kekuasaan
Bani Umayyah yang semula tidak berambisi untuk merebut kekuasaan,
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bahkan dapat menggeser kedudukan Bani Umayyah dalam memimpin umat.
4. Lemahnya pemerintahan Dinasti Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap
hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak Khalifah tidak sanggup
memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di
samping itu, para Ulama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa
terhadap perkembangan agama sangat kurang.
5. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah
munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul
Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hasyim dan kaum
mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah.

Aktifitasku
Buatlah kelompok kecil terdiri dari 3-4 orang, kemudian diskusikan naskah di atas, dengan menjawab pertanyaan berikut:
1. Jelaskan latarbelakang berdirinya Dinasti Umayyah!
2. Bagaimana sistem kepemimpinanan Dinasti Bani Umayyah?
3. Jelaskan Silsilah para Khalifah Dinasti Bani Umayyah!
4. Jelaskan faktor-faktor kehancuran Dinasi Bani Umayyah!
5. Jelaskan perbandingkan kepemimpinanan Dinasti Umayyah
dengan .KXODIDXUUDV\LGLQ!

Refleksiku
Setelah mempelajari tentang sejarah Dinasti Bani Umayyah,
ODNXNDQODKUHÀHNVLGHQJDQPHQMDZDESHUWDQ\DDQEHULNXW
1. Apa yang telah kalian pahami setelah mempelajari Sejarah
Dinasti Bani Umayyah?
2. Apa pengaruh dan manfaat menguasai materi ini terhadap
kehidupan kalian sebagai peserta didik dan seorang muslim?
3. Apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan setelah
mempelajari materi ini?
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MUTIARA HIKMAH

“(Engkau dapat dikatakan rendah hati jika)
engkau rela duduk di sebuah majelis yang lebih
rendah dari kedudukanmu, mengucapkan salam
kepada orang yang kau jumpai, dan menghindari
debat meskipun engkau benar”.

Tugasku
Tugas Kelompok
Mengamati peta daerah kekuasaan Dinasti Bani Umayyah dan peta
dunia sekarang, sebutkan negara-negara yang pernah dikuasai oleh Dinasti Bani Umayyah. Buatlah peta dunia nama-nama negara berdasarkan daerah kekuasaan Dinasti Bani Umayyah.
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B. PROFIL DAN KEPEMIMPINAN UMAR BIN ABDUL AZIZ

Pengamatanku

Amatillah gambar berikut, kemudian berikan tanggapanmu!

ŚƩƉ͗ͬͬĂůŵĂŬŬŝǇĂƚ͘ĮůĞƐ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵ

ŚƩƉ͗ͬͬĂůůĂŚĐĞŶƚƌŝĐ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵ
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Pertanyaanku
Setelah kalian mengamati dan mendengarkan hasil pengamatan teman kalian,
apa pertanyaan yang muncul dari pikiran kalian?
EK
1
2
3
4
dst

WZdEzE
ƉĂƐĂũĂŐĞůĂƌǇĂŶŐŵĞůĞŬĂƚƉĂĚĂ<ŚĂůŝĨĂŚhŵĂƌďŝŶďĚƵůǌŝǌ͍

Wawasanku

Ǥϐ
1DPDOHQJNDSQ\D8PDUELQ$EGXO$]L]ELQ0DUZDQELQ$O+DNDPELQ$EX
$O$VKELQ8PD\\DKELQ$EG6\DPVELQ0DQDI$\DKQ\DDGDODK$EGXO$]L]ELQ
Marwan, salah seorang gubernur. Ia seorang yang pemberani dan dermawan. Ia
menikah dengan seorang wanita salehah dari kaum Quraisy keturunan Umar bin
.KDWWDEEHUQDPD8PPXD$VKLPELQWL$VKLPELQ8PDUELQ.KDWWDE$EGXO$]L]
merupakan seorang ulama yang shaleh. Beliau adalah murid Abu Hurairah ra.
Sahabat Nabi Muhammad. Ibunya Ummu Ashim, Laila binti Ashim bin Umar bin
Khattab. Bapaknya Laila merupakan anak Umar bin Khattab, ia sering menyampaikan hadis Nabi dari Umar.
8PDUELQ$EGXO$]L]ODKLUGLWDKXQ+GL0DGLQDK0XQDZDURKSDGDPDVD
SHPHULQWDKDQ<D]LGELQ0XDZL\DK.KDOLIDKNHGXD'LQDVWL%DQL8PD\\DK,DPHmiliki empat saudara kandung yaitu Umar, Abu Bakar, Muhammad, dan Ashim.
Ibu mereka adalah Laila binti Ashim bin Umar bin Khattab dan enam saudara lain
ibu yaitu Al-Ashbagh, Sahal, Suhail, Ummu Hakam, Zabban dan Ummul Banin.
Istrinya adalah wanita yang salehah dari kalangan kerajaan Bani Umayyah, ia
merupakan putri dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan (Khalifah kelima Dinasti
Bani Umayyah) yaitu Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik memiliki nasab yang baik; putri Khalifah, kakeknya juga Khalifah, saudara perem-
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SXDQGDULSDUD.KDOLIDKGDQLVWULGDUL.KDOLIDK\DQJPXOLD8PDUELQ$EGXO$]L]
namun hidupnya sederhana.
8PDUELQ$EGXO$]L]PHPSXQ\DLHPSDWEHODVDQDNODNLODNLGLDQWDUDPHUHND
DGDODK$EGXO0DOLN$EGXO$]L]$EGXOODK,EUDKLP,VKDT<D¶TXE%DNDU$O
:DOLG0XVD$VKLP<D]LG=DEDQ$EGXOODKVHUWDWLJDDQDNSHUHPSXDQ$PLnah, Ummu Ammar dan Ummu Abdillah.
8PDUELQ$EGXO$]L]WLGDNPHPLOLNLXVLD\DQJSDQMDQJLDZDIDWKDULMXP¶DW
di sepuluh hari terakhir bulan Rajab tahun 101 H pada usia 40 tahun, usia yang
masih relatif muda dan masih dikategorikan usia produktif. Namun, di balik usia
yang singkat tersebut, ia telah berbuat banyak untuk peradaban manusia dan Islam secara khusus.
Ia meninggalkan harta warisan yang sedikit buat anak-anaknya. Setiap anak
laki-laki hanya mendapatkan jatah 19 dirham saja, sementara satu anak dari Hisyam bin Abdul Malik (Khalifah kesepuluh Bani Umayyah) mendapatkan warisan
dari bapaknya sebesar satu juta dirham. Namun beberapa tahun setelah itu salah
VHRUDQJDQDN8PDUELQ$EGXO$]L]PDPSXPHQ\LDSNDQVHUDWXVHNRUNXGDOHQJkap dengan perlengkapannya dalam rangka jihad di jalan Allah, pada saat yang
sama salah seorang anak Hisyam menerima sedekah dari masyarakat.
Beliau memerintah hanya selama 2 tahun 5 bulan 4 hari. Setelah beliau wafat,
NHNKDOLIDKDQGLJDQWLNDQROHKLSDUQ\D<D]LGELQ$EGXO0DOLN
B. Pola Kepemimpinan Umar bin Abdul Azis
3HQJDQJNDWDQ 8PDU ELQ $EGXO $]L] VHEDJDL .KDOLIDK EHUGDVDUNDQ ZDVLDW
Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik (Khalifah ketujuh dinasti Bani Umayyah).
8PDUELQ$EGXO$]L]GLDQJNDWPHQMDGL.KDOLIDKSDGDXVLDQ\DWDKXQVHWHODK
wafat Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau tidak suka dilantik sebagai Khalifah
dengan sistem turun temurun. Kemudian beliau memerintahkan agar orang-orang
berkumpul untuk mendirikan shalat. Selepas shalat, beliau berdiri menyampaikan pidatonya. Di awal pidato, beliau mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan
bershalawat kepada Nabi Saw. kemudian berkata:
³:DKDL VHNDOLDQ XPDW PDQXVLD $NX WHODK GLXML XQWXN PHPHJDQJ WXJDV LQL
WDQSD PHPLQWD SDQGDQJDQ GDULNX WHUOHELK GDKXOX GDQ EXNDQ MXJD SHUPLQWDDQ
aku serta tidak dibicarakan dengan umat Islam. Sekarang aku membatalkan
EDLDK\DQJNDOLDQEHULNDQNHSDGDDNXGDQSLOLKODKVHRUDQJ.KDOLIDK\DQJNDPX
ridhoi”.
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Tiba-tiba orang ramai serentak berkata: “Kami telah memilih kamu wahai
$PLUXO0XNPLQLQGDQNDPLMXJDULGKR2OHKNDUHQDLWXSHULQWDKODKNDPLGHQgan kebaikan dan keberkahan”.
8PDUELQ$EGXO$]LVEHUSHVDQNHSDGDRUDQJRUDQJVXSD\DEHUWDNZD]XKXG
kepada kekayaan dunia dan mendorong mereka supaya mencintai akhirat. Kemudian beliau berkata: “Wahai umat manusia! Siapapun yang taat kepada Allah, dia
ZDMLEGLWDDWLGDQVLDSDSQX\DQJWLGDNWDDWNHSDGD$OODKGLDWLGDNZDMLEGLWDDWL
oleh siapapun. Wahai umat manusia! Taatlah kamu kepada aku selagi aku taat
NHSDGD$OODKGLGDODPPHPLPSLQNDPXGDQMLNDDNXWLGDNWDDWNHSDGD$OODKMDQganlah siapapun mentaati aku”. Setelah itu beliau turun dari mimbar.
8PDU ELQ$EGXO$]LV PHQJXPSXONDQ SDUD  XODPD NHPXGLDQ EHOLDX EHUNDWD
kepada mereka: “Aku mengumpulkan kalian semua untuk bertanya pendapat
tentang perkara yang berkaitan dengan harta yang diambil secara dholim yang
masih berada bersama-sama dengan keluarga aku?” Lalu mereka menjawab:
“Wahai Amirul Mukminin! perkara tersebut berlaku bukan pada masa pemerintahan kamu dan dosa kedholiman tersebut ditanggung oleh orang yang mencerobohinya.”
Umar merasa tidak puas jawaban tersebut, sebaliknya beliau menerima
pendapat dari kelompok yang lain termasuk anak beliau sendiri Abdul Malik
yang berkata kepada beliau: “Aku berpendapat bahwa harta itu hendaklah dikembalikan kepada pemilik asalnya selama kamu mengetahuinya. Jika kamu tidak
mengembalikannya, kamu akan menanggung dosa bersama-sama dengan orang
yang mengambilnya secara dhalim.” Umar berpuas hati mendengar pendapat
tersebut lalu beliau mengembalikan semula barangan yang diambil secara dhalim
kepada pemilik asalnya.
6HODPD PHQMDGL .KDOLIDK 8PDU ELQ$EGXO$]LV PHODNXNDQ EHEHUDSD NHELjakan antara lain:
1. Bidang Agama
'DODPELGDQJ$JDPD.KDOLIDK8PDUELQ$EGXO$]LVPHQHUDSNDQEHEHUDSD
kebijakan, antara lain:
a. Menghidupkan kembali ajaran al-Qur’an dan sunah Nabi.
Khalifah menitikberatkan penghayatan agama di kalangan rakyatnya yang
telah lalai dengan kemewahan dunia. Khalifah umar telah memerintahkan
umatnya mendirikan shalat secara berjama’ah dan menjadikan masjid-masjid
sebagai tempat untuk mempelajari hukum Allah sebagaimana yang berlaku di
]DPDQ5DVXOXOODK6DZGDQSDUD.KXODIDXUUDV\LGLQ
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b. Mengadakan kerja sama dengan ulama-ulama besar.
Khalifah sering mengumpulkan para Ulama untuk membicarakan masalahPDVDODKDJDPD.KDOLIDK8PDU$EGXO$]L]PHQJXPSXONDQSDUDDKOL)LTLK¶
setiap malam. Mereka saling ingat memperingati di antara satu sama lain
tentang mati dan hari Kiamat, kemudian mereka sama-sama menangis kerana
WDNXWNHSDGDD]DE$OODKVHRODKRODKDGDMHQD]DKGLDQWDUDPHUHND´
c. Menerapkan hukum syariah Islam secara serius;
Khalifah menerapkan hukum Islam terhadap penduduk Himsh yang meminta
keadilan terhadap tanah yang telah dirampas oleh Abbas bin Walid bin Abdul
Malik. Umar bin Khalifah meminta penjelasan dulu dari Abbas bin Walid
bin Malik. Kemudian dia memutuskan untuk mengembalikan tanah yang
dirampas ke Penduduk Himsh.
d. Pembukuan Hadis
 0HPHULQWDKNDQ ,PDP 0XKDPPDG ELQ 0XVOLP ELQ 6\LKDE D]=XKUL
mengumpulkan hadis-hadis untuk diseleksi apakah palsu atau tidak.
0HPHULQWDKNDQ 0XKDPPDG ELQ $EX %DNDU $O+D]QL GL 0HNNDK XQWXN
mengumpul dan menyusun hadis-hadis Rasulullah Saw. Beliau juga
meriwayatkan hadis dari sejumlah tabiin lain dan banyak pula ulama hadis
yang meriwayatkan hadis daripada beliau.

2. Bidang Pengetahuan
'DODPELGDQJ3HQJHWDKXDQ.KDOLIDK8PDUELQ$EGXO$]LVPHQHUDSNDQNHbijakan antara lain:
a. Gerakan Tarjamah
Khalifah mengarahkan cendikawan Islam supaya menerjemahkan buku-buku
kedokteran dan berbagai bidang ilmu dari bahasa Yunani, Latin dan Siryani ke
dalam bahasa Arab supaya mudah dipelajari oleh umat Islam
b. Pemindahan Sekolah Kedokteran.
Khalifah memindahkan sekolah kedokteran yang ada di Iskandariah (Mesir)
ke Antiokia dan Harran (Turki). Program tersebut didukung dengan gerakan
terjemah buku-buku kedokteran dari bahasa-bahasa asing.
3. Bidang Sosial Politik
'DODPELGDQJVRVLDOSROLWLN.KDOLIDK8PDUELQ$EGXO$]LVPHQHUDSNDQNHbijakan antara lain:
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a. Menerapkan politik yang adil
Khalifah menerapkan politik yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dan
keadilan di atas segalanya. Beliau tidak membedakan antara muslim arab dan
non Arab. Semua sama derajatnya. Tidak membedakan hak dan kewajiban
antara muslim Arab dan muslim Mawali.
b. Membentuk tim monitor
Khalifah membentuk tim monitor dan dikirim ke berbagai negeri untuk melihat
langsung cara kerja para gubernur dalam rangka menegakkan kebenaran dan
keadilan;
c. Memecat pejabat yang tidak kompeten
Khalifah memecat para pegawai yang tidak layak dan tidak kompeten. Juga
memecat para pejabat yang menyelewengkan kekuasaannya. Serta memecat
JXEHUQXU \DQJ WLGDN WDDW PHQMDODQNDQ DJDPD GDQ EHUWLQGDN ]DOLP WHUKDGDS
rakyat.
d. Meniadakan pengawal pribadi
Khalifah menghapuskan pengawal pribadi Khalifah dan Beliau bebas bergaul
dengan rakyat tanpa pembatas. tidak seperti Khalifah dahulu yang mempunyai
pengawal peribadi dan askar-askar yang mengawal istana yang menyebabkan
rakyat sukar berjumpa.
f. Menghapus kelas-kelas sosial antara muslim arab dan Muslim non Arab.
 3DGD ]DPDQ .KDOLIDK VHEHOXPQ\D WHUMDGL SHUEHGDDQ NHODV DQWDUD PXVOLP
Arab dan non Arab. Penghargaan dan pemberian jabatan lebih diutamakan
NHSDGDPXVOLP$UDEGDULSDGDPXVOLPQRQ$UDE+DOLQLPHQLPEXONDQNRQÀLN
sosial dan politik dikalangan umat Islam.
g. Menghidupkan kerukunan dan toleransi beragama.
Pada masa khlaifah sebelumnya, kerukunan dan toleransi berjalan dengan
baik, tapi masih sedikit kebijakan yang berpihak kepada non muslim. Khalifah
8PDUELQ$EGXO$]LVPHQJHPEDOLNDQJHUHMD\DQJWHODKGLXEDKPHQMDGLPDVMLG
GL]DPDQ:DOLGELQ$EGXO0DOLNGDQPHQJL]LQNDQSHPEDQJXQDQJHUHMD
4. Bidang Ekonomi
'DODPELGDQJVRVLDOSROLWLN.KDOLIDK8PDUELQ$EGXO$]LVPHQHUDSNDQNHbijakan antara lain:
a. Mengurangi beban pajak,
b. Membuat aturan mengenai timbangan dan takaran;
c. Menghapus sistem kerja paksa;
d. Memperbaiki tanah pertanian, irigasi, pengairan sumur-sumur, dan
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e.
f.
g.
h.

pembangunan jalan raya;
Menyantuni fakir miskin dan anak yatim.
Mengambil kembali harta-harta yang disalahgunakan oleh keluarga Khalifah
dan mengembalikannya ke Baitulmal
Menitikberatkan pada pelayanan terhadap rakyat miskin dan
Menaikan gaji buruh sehingga ada yang setara dengan gaji pegawai kerajaan

5. Bidang Militer
'DODPELGDQJPLOWHU.KDOLIDK8PDUELQ$EGXO$]L]NXUDQJPHQDUXKSHUKDtian untuk membangun angkatan perang yang tangguh. la lebih mengutamakan
urusan dalam negeri, yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat.
6. Bidang Dakwah dan Perluasan Wilayah
0HQXUXW .KDOLIDK 8PDU ELQ$EGXO$]L] SHUOXDVDQ ZLOD\DK WLGDN KDUXV GLlakukan dengan kekuatan militer, tetapi dapat dilakukan dengan cara berdakwah
DPDUPDNUXIQDKLPXQJNDU0DND.KDOLIDK8PDUELQ$EGXO$]LVPHQHUDSNDQ
kebijakan antara lain:
a. Menghapus kebiasaan mencela Ali bin Abi Talib dan keluarganya dalam
khotbah setiap salat Jum’at. Kebiasaan yang tidak baik itu ia ganti dengan
SHPEDFDDQ ¿UPDQ $OODK 6ZW GDODP 6XUDK DQ1DKO $\DW  \DQJ DUWLQ\D
sebagai berikut. “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang
(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”
b. Ia mengirim 10 orang pakar hukum Islam ke Afrika Utara serta mengirim para
pendakwah kepada raja-raja India, Turki dan Barbar di Afrika Utara untuk
mengajak mereka kepada Islam
F 0HQJKDSXVNDQ ED\DUDQ -L]\DK \DQJ GLNHQDNDQ NH DWDV RUDQJ \DQJ EXNDQ
Islam dengan harapan ramai yang akan memeluk Islam
3DGD PDVD SHPHULQWDKDQ .KDOLIDK 8PDU ELQ $EGXO $]LV 'LQDVWL %DQL
Umayyah semakin kuat, tidak ada pemberontakan, berkurang tindakan penyHOHZHQJDQUDN\DWKLGXSVHMDKWHUDVHKLQJJD%DLWXOPDDOSHQXKGHQJDQKDUWD]DNDW
NDUHQDWLGDNDGD\DQJPDXPHQHULPD]DNDW3DGD]DPDQSHPHULQWDKDQ8PDUELQ
$EGXO$]L]UDSDVXNDQNDXPPXVOLPLQVXGDKPHQFDSDLSLQWXNRWD3DULVGLVHEHlah barat dan negeri Cina di sebelah timur. Pada waktu itu, Portugal dan Spanyol
berada di bawah kekuasaannya.
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C. Kepribadian Umar bin Abdul Azis.
8PDUELQ$EGXO$]LVPHUXSDNDQVRVRNSULEDGL\DQJEDLN'LDPHPLOLNLNDUDkter yang hampir sama dengan karakter yang dimiliki para Khulafaurrasyidin.
Sehingga ada para ulama memasukan beliau sebagai Khulafaurrasyidin yang kelima. Adapu karakter yang dimilikinyanya adalah:
1. Rasa takut kepada Allah
8PDUELQ$EGXO$]L]VDQJDWGLNDJXPLEXNDQNDUHQDEDQ\DNVKDODWGDQSXDVD
tetapi karena rasa takut kepada Allah dan kerinduan akan surga-Nya. Itulah yang
mendorong beliau menjadi pribadi yang berprestasi dalam segala aspek; ilmu dan
amal.
3HUQDKVHRUDQJODNLODNLPHQJXQMXQJL8PDUELQ$EGXO$]L]\DQJVHGDQJPHmegang lentera. “Berilah aku petuah!”, Umar membuka perbincangan. Laki-laki
itu pun berujar: “Wahai Amirul Mukminin !! Jika engkau masuk neraka, orang
yang masuk surga tidaklah mungkin bisa memberimu manfaat. Sebaliknya jika
engkau masuk surga, orang yang masuk neraka juga tidaklah mungkin bisa memEDKD\DNDQPX´6HUWDPHUWD8PDUELQ$EGXO$]L]SXQPHQDQJLVWHUVHGXVHKLQJJD
lentera yang ada di genggamannya padam karena derasnya air mata yang membasahi.
2. Wara’.
6LNDS:DUD¶ 8PDU ELQ$EGXO$]L] DGDODK NHHQJJDQDQ EHOLDX PHQJJXQDNDQ
fasilitas negara untuk keperluan pribadi, meskipun hanya sekedar mencium bau
aroma minyak wangi. Hal itu pernah ditanyakan oleh pembantunya, “Wahai Khalifah! Bukankah itu hanya sekedar bau aroma saja, tidak lebih?”. Beliau pun menjawab: “Bukankah minyak wangi itu diambil manfaatnya karena bau aromanya”.
.LVDK \DQJ ODLQ SDGD VXDWX KDUL 8PDU ELQ$EGXO$]L] SHUQDK PHQJLGDP
idamkan buah apel. Tiba-tiba salah seorang kerabatnya datang berkunjung seraya
menghadiahi sekantong buah apel kepada beliau. Lalu ada seseorang yang berujar: “Wahai Amirul Mukminin Bukankah Nabi Saw dulu pernah menerima hadiah
GDQWLGDNPHQHULPDVHGHNDK"´6HUWDPHUWDEHOLDXSXQPHQLPSDOL³+DGLDKGL]DPDQ1DEL6DZEHQDUEHQDUPXUQLKDGLDKWDSLGL]DPDQNLWDVHNDUDQJLQLKDGLDK
berarti suap”.
3. Zuhud.
8PDUELQ$EGXO$]L]DGDODKRUDQJ\DQJVDQJDW]XKXG.H]XKXGDQWHUWLQJJL
ketika ‘puncak dunia’ berada di genggamannya.
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Sesungguhnya akherat adalah negeri yang kekal dan abadi, oleh karena itu
8PDU ELQ$EGXO$]L] PHQFDSDL  GHUDMDW ]XKXG \DQJ SDOLQJ WLQJJL \DLWX ]XKXG
GDODPNHOHELKDQUL]NLNDUHQDVHWLDSUDMDPHPLOLNLNHND\DDQ\DQJEHUOLPSDK
Imam Malik bin Dinar Rohimahulloh berkata: “Orang-orang berkomentar
PHQJHQDLNX ³0DOLN ELQ 'LQDU DGDODK RUDQJ ]XKXG´ 3DGDKDO \DQJ SDQWDV GLNDWDNDQRUDQJ]XKXGKDQ\DODK8PDUELQ$EGXO$]L]GXQLDPHQGDWDQJLQ\DQDmun ditinggalkannya”.
4. Tawadhu’.
%HUNDWD,PDPD]=XKDLOL´6LIDWWDZDGKX¶DGDODKVLIDWWHUSXMLVDODKVDWXGDUL
sifat politiknya yang membedakan beliau dengan Khalifah lainnya, dan telah
PHQFDSDL]XKXGQ\D8PDUELQ$EGXO$]L]SDGDVLIDWWDZDGKX¶Q\DNDUHQDV\DUDW
]XKXG\DQJEHQDUDGDODKWDZDGKX¶NHSDGD$OODK6ZW´
Kisah yang mencerminkan sikap Tawadhu’ yang dimilikinya; Kisah Umar bin
$EGXO$]L]GHQJDQVHRUDQJSHPEDQWXQ\D
3HUQDKVXDWXVDDW8PDUELQ$EGXO$]L]PHPLQWDVHRUDQJSHPEDQWXQ\DXQWXN
mengipasinya. Maka dengan penuh cekatan sang pembantu segera mengambil
kipas, lalu menggerak-gerakkannya. Semenit, dua menit waktu berlalu, hingga
DNKLUQ\D 8PDU ELQ$EGXO$]L] SXQ WHUWLGXU 1DPXQ WDQSD GLVDGDUL WHUQ\DWD VL
pembantu juga ikut ketiduran. Waktu terus berlalu, tiba-tiba Umar bin Abdul
$]L]WHUEDQJXQ,DPHQGDSDWLSHPEDQWXQ\DWHQJDKWHUWLGXUSXODVGHQJDQZDMDK
memerah dan peluh keringat membasahi badan disebabkan panasnya cuaca. Serta
PHUWD8PDUELQ$EGXO$]L]SXQPHQJDPELONLSDVODOXPHPERODNEDOLNNDQQ\D
mengipasi si pembantu. Dan sang pembantu itu pun akhirnya terbangun juga, begitu membuka mata ia mendapati sang majikan tengah mengipasinya tanpa rasa
VXQJNDQGDQFDQJJXQJ0DNDGHQJDQJHUDNUHÀHN\DQJGLPLOLNLQ\DLDPHQDUXK
WDQJDQGLNHSDODVHUD\DEHUVHUXNDUHQDPDOX/DOX8PDUELQ$EGXO$]L]SXQEHUkata menenangkannya: “Engkau ini manusia sepertiku! Engkau merasakan panas
sebagaimana aku juga merasakannya. Aku hanya ingin membuatmu nyaman dengan kipas ini- sebagaimana engkau membuatku nyaman
5. Adil.
6LNDS\DQJSDOLQJPHQRQMROGLGLUL8PDUELQ$EGXO$]L]DGDODKVLNDSDGLO
Sikap itulah yang menjadikan sosok beliau begitu dikagumi. Nama besarnya telah
mendapat tempat di generasi selanjutnya. Namanya disamakan dengan KhulaIDXUUDV\LGLQ
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3HQGXGXN+LPVKSHUQDKPHQGDWDQJL8PDUELQ$EGXO$]L]VHUD\DPHQJDGX
“Hai Amirul Mukminin! Aku ingin diberi keputusan dengan hukum Allah”. “Apa
\DQJHQJNDXPDNVXG"´WDQ\D8PDUELQ$EGXO$]L]³$EEDVELQ:DOLGELQ$Edul Malik telah merampas tanahku”, lanjutnya. Saat itu Abbas sedang duduk di
VDPSLQJ 8PDU ELQ$EGXO$]L]  0DND 8PDU ELQ$EGXO$]L] SXQ PHQDQ\DNDQ
hal itu kepada Abbas, “Apa komentarmu?”. “Aku terpaksa melakukan itu karena
mendapat perintah langsung dari ayahku; Walid bin Abdul Malik”, sahut Abbas
PHPEHOD GLUL /DOX 8PDU SXQ EDOLN EHUWDQ\D NHSDGD VL ']LPPL ³$SD NRPHQtarmu?”. “Wahai Amirul Mukminin! Aku ingin diberi keputusan dengan hukum
$OODK´XODQJVL']LPPL6HUWDPHUWD8PDUELQ$EGXO$]L]SXQEHUNDWD³+XNXP
Allah lebih berhak untuk ditegakkan dari pada hukum Walid bin Abdul Malik”,
seraya memerintahkan Abbas untuk mengembalikan tanah yang telah dirampasnya.
6. Sabar
Beliau berkhutbah :” Tidaklah seseorang yang ditimpah suatu musibah kemudian dia berkata :´,QQDOLOODKL:DLQQDLODLKL5RML¶XQ´ kecuali dia akan diberikan pahala yang lebih baik oleh Alloh dari pada yang telah diambil-Nya, beliau
berkata :” 2UDQJ\DQJULGKRLWXVHGLNLWGDQVDEDULWXSLMDNDQRUDQJ\DQJEHULman” beliau berkata :” Barangsiapa yang beramal tanpa ilmu kerusakan yang
ditimbulkan lebih besar daripada kebaikanya. Barangsiap yang tidak memperhitungkan ucapan dan amal perbuatannya maka akan banyak kesalahannya, orang
ridho itu sedikit, pertempuran orang mu’min adalah sabar.”
.HVDEDUDQ \DQJ SDOLQJ EHVDU \DQJ GLXMLNDQ SDGD 8PDU ELQ DEGLO$]L] SDGD
masa hidupnya adalah kesabaran yang terjadi dalam urusan pemerintahan, beliau berkata : “Demi Allah, tidaklah aku duduk di tempatku ini kecuali aku takut bahwa kedudukanku bukan pada tempatnya, walaupun aku ta’at pada semua
\DQJDNXNHUMDNDQXQWXNPHQ\HODPDWNDQQ\DGDQPHPEHULNDQSDGDKDNQ\D\DLWX
.KDOLIDK$NDQWHWDSLDNXEHUVDEDUVDPSDL$OORKPHPXWXVNDQSHUNDUDQ\DSDGD
.KDOLIDKDWDXPHQGDWDQJNDQNHPHQDQJDQQ\DSDGDQ\D´
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Aktifitasku
Buatlah kelompok kecil terdiri dari 5 orang, kemudian diskusikan
naskah di atas, dengan menjawab pertanyaan berikut:
 -HODVNDQELRJUD¿.KDOLIDK8PDUELQ$EGXO$]LV
 %DJDLPDQDSRODNHSHPLPSLQDQ8PDUELQ$EGXO$]LV"
 -HODVNDQNDUDNWHU.KDOLIDK8PDUELQ$EGXO$]LV
Tulislah hasi diskusi kelompok di kertas dan presentasikan di depan kelompok lain. Kelompok lain bisa memberikan saran dan masukan dari hasil diskusinya.

Refleksiku
6HWHODK PHPSHODMDUL WHQWDQJ SUR¿O 8PDU ELQ$EGXO$]LV ODNXNDQODKUHÀHNVLGHQJDQPHQMDZDESHUWDQ\DDQEHULNXW
1. Apa yang telah kalian pahami dan peroleh setelah mempelajari
SUR¿O.KDOLIDK8PDUELQ$EGXO$]LV"
2. Apa pengaruh dan manfaat menguasai materi ini terhadap
kehidupan kalian sebagai peserta didik dan seorang muslim?
3. Apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan setelah
mempelajari materi ini?
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Tugasku
Tugas Kelompok
pilih 1 sosok pemimpin dunia di masa sekarang, kemudian analisa
ELRJUD¿Q\DGDQSRODNHSHPLPSLQDQQ\D%LRJUD¿VRVRNGDSDWPHQMDZab pertanyaan berikut:
1. kehidupan social dan ekonomi masa kecilnya
2. dimana belajar politik dan kepemimpinannya
3. Sistem kepemimpinan yang diterapkan.
Tulisalah hasil analisa dalam bentuk artikel pendek minimal 2 halaman kertas A4

IBRAH
‘Atha’ telah berkata : “Umar Abdul Aziz mengumpulkan
para fuqaha’ setiap malam. Mereka saling ingat memperingati
di antara satu sama lain tentang mati dan hari qiamat,
kemudian mereka sama-sama menangis kerana takut kepada
azab Allah seolah-olah ada jenazah di antara mereka.”

MUTIARA HIKMAH

“Barangsiapa yang memegang kuasa tentang sesuatu
urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas
kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa
ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah
mengkhianati Allah, RasulNya dan kaum muslimin.”
(HR. Al-Hakim)
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CERITA
“Khalifah Umar sangat terkenal dengan kegiatannya beronda pada
malam hari di sekitar daerah kekuasaannya. Pada suatu malam beliau
mendengar dialog seorang anak perempuan dan ibunya, seorang penjual
susu yang miskin.
Kata ibu “Wahai anakku, segeralah kita tambah air dalam susu ini
supaya terlihat banyak sebelum terbit matahari”
Anaknya menjawab “Kita tidak boleh berbuat seperti itu ibu, Amirul
Mukminin melarang kita berbuat begini”
Si ibu masih mendesak “Tidak mengapa, Amirul Mukminin tidak
akan tahu”.
Balas si anak “Jika Amirul Mukminin tidak tahu, tapi Tuhan Amirul
Mukminin tahu”.
Umar yang mendengar kemudian menangis. Betapa mulianya hati
anak gadis itu.
Ketika pulang ke rumah, Umar bin Khattab menyuruh anak lelakinya, Asim menikahi gadis itu.
Kata Umar, “Semoga lahir dari keturunan gadis ini bakal pemimpin
Islam yang hebat kelak yang akan memimpin orang-orang Arab dan
Ajam”.
Asim yang taat tanpa banyak tanya segera menikahi gadis miskin
tersebut. Pernikahan ini melahirkan anak perempuan bernama Laila yang
lebih dikenal dengan sebutan Ummu Asim. Ketika dewasa Ummu Asim
PHQLNDK GHQJDQ$EGXO$]L] ELQ 0DUZDQ 6DDW LWX$EGXO$]L] DGDODK
Gubernur Mesir di era khalifah Abdul Malik bin Marwan (685 – 705 M)
yang merupakan kakaknya. Abdul Mallik bin Marwan adalah seorang
VKDOHKDKOL¿TKGDQWDIVLUVHUWDUDMD\DQJEDLNWHUOHSDVGDULSHUPDVDODhan ummat yang diwarisi oleh ayahnya (Marwan bin Hakam) saat itu.
'DULSHUNDZLQDQLWXODKLUODK8PDUELQ$EGXO$]L]%HOLDXGLODKLUkan di Halawan, kampung yang terletak di Mesir, pada tahun 61 Hijrah.
Umar kecil hidup dalam lingkungan istana dan mewah. Saat masih kecil
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Umar mendapat kecelakaan. Tanpa sengaja seekor kuda jantan menendangnya sehingga keningnya robek hingga tulang keningnya terlihat.
6HPXDRUDQJSDQLNGDQPHQDQJLVNHFXDOL$EGXO$]L]VHNHWLNDWHUVHQtak dan tersenyum. Seraya mengobati luka Umar kecil, dia berujar,
“Bergembiralah engkau wahai Ummi Ashim. Mimpi Umar bin
Khattab insyaallah terwujud, dialah anak dari keturunan Umayyah yang
akan memperbaiki bangsa ini.“

RANGKUMAN

1. Dinasti Bani Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syams bin Abdul
0DQDIVHRUDQJSHPLPSLQVXNX4XUDLV\GL]DPDQ-DKLOL\DK.KDOLIDKSHUWDPD
yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau masuk Islam ketika fahtul Mekkah.
Dia menjadi Khalifah secara total setelah Hasan bin Abi Bin Abi Thalib
menyerahkan Khalifahnya. Beliau memindahkan ibukota Bani Umayyah dari
Madinah ke Syiria.
2. Masa Pemerintahnya, Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memberlakukan
sistem Monarki yaitu sistem kekuasaan turun menurun. Sistem ini mengadopsi
GDULVLVWHPPRQDUNLGL3HUVLDGDQ%\]DQWLXP6LVWHPLQLPHQJKDSXVVLVWHP
'HPRNUDVL 0XDZL\DK PHQJDQJNDW DQDNQ\D <D]LG ELQ 0XDZL\DK VHEDJDL
putra mahkotanya.
3. Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun dan dipimpin oleh 14
.KDOLIDK\DLWX0XDZL\DKELQ$EX6XI\DQ<D]LGELQ0XDZL\DK0XDZL\DK
ELQ<D]LG0DUZDQELQ+DNDP$EGXO0DOLNELQ0DUZDQ:DOLGELQ$EGXO
0DOLN 6XODLPDQ ELQ$EGXO 0DOLN 8PDU ELQ$EGXO$]LV <D]LG ELQ$EGXO
0DOLN +LLV\DP ELQ$EGXO 0DOLN :DOLG ELQ<D]LG ELQ$EGXO 0DOLN<D]LG
bin Walid bin Abdul Malik, Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, Marwan bin
Muhammad bin Marwan.
4. Kemunduran Dinasti Bani Umayyah karena Perang antara kelompok Arab
8WDUD GDQ $UDE VHODWDQ  .HWLGDNSXDVDQ ,VODP QRQ$UDE DGDQ\D NRQÀLN
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diawal berdiri Dinasti bani Umayyah, sistem monarki yang tidak disetujui,
hidup mewah para pejabat, dan munculnya gerakan keturunan Abbas bin
Abdul Muthalib.
 8PDU ELQ$EGXO$]LV EHUQDPD OHQJNDS 1DPD OHQJNDSQ\D 8PDU ELQ$EGXO
$]L] ELQ 0DUZDQ ELQ $O+DNDP ELQ $EX $O$VK ELQ 8PD\\DK ELQ $EG
6\DPVELQ0DQDI/DKLUGL0DGLQDKWDKXQ+GLPDVD.KDOLIDK<D]LGELQ
0XDZL\DK $\DKQ\D $EGXO $]LV DGDODK VHRUDQJ JXEHUQXU ,EXQ\D DGDODK
Laila binti Ashim bin Umar bin Khattab. Istrinya adalah Fatimah binti Abdul
Malik bin Marwan, Khalifah kelima bani Umayyah.
 %HEHUDSD NHELMDNDQ GDODP PDVD SHPHULQWDKDQ 8PDU ELQ$EGXO$]LV DQWDUD
lain menghapus cacian terhadap Ali bin Abi Thalib dan pengikutnya,
mengembalikan harta yang bukan haknya, memecat pegawai yang tidak
cakap dan menyelewengkan kekuasaannya, menghapus pengawal pribadi,
memfokuskan pelayanan rakyat miskin, membangkitakna semangat
keIslaman, menerjemahkan buku-buku asing, mengirim para ulama dan
SHQGDNZDK NH GDHUDKGDHUDK PHQJKDSXV ED\DUDQ ML]\DK EDJL RUDQJ QRQ
muslim, dan memintah mengumpulkan hadis Nabi Saw.
 .HSULEDGLDQ 8PDU ELQ $EGXO $]LV DGDODK UDVD WDNX NHSDGD $OODK ZDUD
WHUKDGDSGXQLD]XKXGGDULNHKLGXSDQGXQLDWDZDGKXDGLOGDQVDEDU

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !
1. Jelaskan secara singkat proses pembentukan dinasti Bani Umayyah!
2. Mengapa Muawiyah menerapkan sistem kerajaan (Monarkhi)?
 6HEXWNDQMDVDMDVDGDQSHQLQJJDODQ.KDOLIDK8PDUELQ$EGXO$]LV
4. Apa prestasi yang telah dicapai oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan?
5. Apa sebab kemunduran Dinasti Bani Umayyah?
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5

Perkembangan
Kebudayaan Islam
Dinasti Bani Umayyah

Kompetensi Inti
</Ͳϭ͗ DĞŶŐŚĂƌŐĂŝĚĂŶŵĞŶŐŚĂǇĂƟĂũĂƌĂŶĂŐĂŵĂǇĂŶŐĚŝĂŶƵƚŶǇĂ
</ͲϮ͗ DĞŶŐŚĂƌŐĂŝ ĚĂŶ ŵĞŶŐŚĂǇĂƟ ƉĞƌŝůĂŬƵ ũƵũƵƌ͕ ĚŝƐŝƉůŝŶ͕ ƚĂŶŐŐƵŶŐ
ũĂǁĂď͕ ƉĞĚƵůŝ ;ƚŽůĞƌĂŶƐŝ͕ ŐŽƚŽŶŐ ƌŽǇŽŶŐͿ͕ ƐĂŶƚƵŶ͕ ƉĞƌĐĂǇĂ Ěŝƌŝ
ĚĂůĂŵďĞƌŝŶƚĞƌĂŬƐŝƐĞĐĂƌĂĞĨĞŬƟĨĚĞŶŐĂŶůŝŶŐŬƵŶŐĂŶƐŽƐŝĂůĚĂŶ
ĂůĂŵĚĂůĂŵũĂŶŐŬĂƵĂŶƉĞƌŐĂƵůĂŶĚĂŶŬĞďĞƌĂĚĂĂŶŶǇĂ͘
</Ͳϯ͗ DĞŵĂŚĂŵŝ ƉĞŶŐĞƚĂŚƵĂŶ ;ĨĂŬƚƵĂů͕ ŬŽŶƐĞƉƚƵĂů ĚĂŶ ƉƌŽƐĞĚƵƌĂůͿ
ďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶ ƌĂƐĂ ŝŶŐŝŶ ƚĂŚƵŶǇĂ ƚĞŶƚĂŶŐ ŝůŵƵ ƉĞŶŐĞƚĂŚƵĂŶ͕
ƚĞŬŶŽůŽŐŝ͕ƐĞŶŝďƵĚĂǇĂƚĞƌŬĂŝƚĨĞŶŽŵĞŶĂĚĂŶŬĞũĂĚŝĂŶƚĂŵƉĂŬ
mata.
</Ͳϰ͗ DĞŶĐŽďĂ͕ŵĞŶŐŽůĂŚĚĂŶŵĞŶǇĂũŝŵĞŶǇĂũŝĚĂůĂŵƌĂŶĂŚŬŽŶŬƌĞƚ
;ŵĞŶŐŐƵŶĂŬĂŶ͕ ŵĞŶŐƵƌĂŝ͕ ŵĞƌĂŶŐŬĂŝ͕ ŵĞŵŽĚŝĮŬĂƐŝ ĚĂŶ
ŵĞŵďƵĂƚͿĚĂŶƌĂŶĂŚĂďƐƚƌĂŬ;ŵĞŶƵůŝƐ͕ŵĞŵďĂĐĂ͕ŵĞŶŐŚŝƚƵŶŐ͕
ŵĞŶŐŐĂŵďĂƌ͕ ĚĂŶ ŵĞŶŐĂƌĂŶŐͿ ƐĞƐƵĂŝ ĚĞŶŐĂŶ ǇĂŶŐ ĚŝƉĞůĂũĂƌŝ
ĚŝƐĞŬŽůĂŚĚĂŶƐƵŵďĞƌůĂŝŶǇĂŶŐƐĞŵƵĂĚĂůĂŵƐƵĚƵƚƉĂŶĚĂŶŐͬ
ƚĞŽƌŝ͘

Kompetensi Dasar
ϭ͘Ϯ͘ DĞƌĞƐƉŽŶ ůĂŶŐŬĂŚͲůĂŶŐŬĂŚ ǇĂŶŐ ĚŝĂŵďŝů ŽůĞŚ <ŚĂůŝĨĂŚ ĚĂƵůĂŚ
ĂŶŝhŵĂǇǇĂŚƵŶƚƵŬŬĞŵĂũƵĂŶƵŵĂƚ/ƐůĂŵĚĂŶďƵĚĂǇĂ/ƐůĂŵ͘
Ϯ͘ϯ͘ DĞƌĞƐƉŽŶŶŝůĂŝͲŶŝůĂŝĚĂƌŝƉĞƌŬĞŵďĂŶŐĂŶŬĞďƵĚĂǇĂĂŶͬƉĞƌĂĚĂďĂŶ
/ƐůĂŵƉĂĚĂŵĂƐĂŝŶĂƐƟĂŶŝhŵĂǇǇĂŚƵŶƚƵŬŵĂƐĂŬŝŶŝĚĂŶǇĂŶŐ
akan datang.
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Ϯ͘ϱ͘ DĞŶŐŚĂƌŐĂŝŬĞƚĞůĂĚĂŶĂŶƐĞŵĂŶŐĂƚƉĂƌĂŝůŵƵĂŶŵƵƐůŝŵƉĂĚĂ
ŵĂƐĂŝŶĂƐƟĂŶŝhŵĂŝǇĂŚƵŶƚƵŬŵĂƐĂŬŝŶŝĚĂŶǇĂŶŐĂŬĂŶ
datang.
ϯ͘ϯ͘ DĞŵĂŚĂŵŝ ƉĞƌŬĞŵďĂŶŐĂŶ ŬĞďƵĚĂǇĂĂŶͬƉĞƌĂĚĂďĂŶ /ƐůĂŵ
ƉĂĚĂŵĂƐĂŝŶĂƐƟĂŶŝhŵĂǇǇĂŚ͘
ϯ͘ϰ͘ DĞŵĂŚĂŵŝ ƚŽŬŽŚ ŝůŵƵǁĂŶ ŵƵƐůŝŵ ĚĂŶ ƉĞƌĂŶŶǇĂ ĚĂůĂŵ
ŬĞŵĂũƵĂŶ ŬĞďƵĚĂǇĂĂŶͬƉĞƌĂĚĂďĂŶ /ƐůĂŵ ƉĂĚĂ ŵĂƐĂ ŝŶĂƐƟ
ĂŶŝhŵĂǇǇĂŚ͘

Indikator
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘

ϲ͘
ϳ͘
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DĞŶũĞůĂƐŬĂŶ ůĂŶŐŬĂŚͲůĂŶŐŬĂŚ ǇĂŶŐ ĚŝĂŵďŝů <ŚĂůŝĨĂŚ ŝŶĂƐƟ
ĂŶŝhŵĂǇǇĂŚƵŶƚƵŬŬĞŵĂũƵĂŶhŵĂƚ/ƐůĂŵĚĂŶƵĚĂǇĂ/ƐůĂŵ
DĞŶũĞůĂƐŬĂŶďĞƌďĂŐĂŝƉƌĞƐƚĂƐŝƉĂĚĂŵĂƐĂĂŶŝhŵĂǇǇĂŚ
DĞŶŐŝĚĞŶƟĮŬĂƐŝďĞƌďĂŐĂŝƉƌĞƐƚĂƐŝƉĂĚĂŵĂƐĂĂŶŝhŵĂǇǇĂŚ
DĞŶǇĞďƵƚŬĂŶ ƚŽŬŽŚ ŝůŵƵǁĂŶ ŵƵƐůŝŵ ƉĂĚĂ ŵĂƐĂ ĂŶŝ
hŵĂǇǇĂŚ
DĞŶũĞůĂƐŬĂŶƉĞƌĂŶƚŽŬŽŚŝůŵƵǁĂŶŵƵƐůŝŵƉĂĚĂŵĂƐĂŝŶĂƐƟ
ĂŶŝhŵĂǇǇĂŚĚĂůĂŵŬĞŵĂũƵĂŶŬĞďƵĚĂǇĂĂŶͬƉĞƌĂĚĂďĂŶ/ƐůĂŵ
ƉĂĚĂŵĂƐĂĂŶŝhŵĂǇǇĂŚ
DĞŶũĞůĂƐŬĂŶ ŝďƌĂŚ ĚĂƌŝ ƉĞƌŬĞŵďĂŶŐĂŶ ŬĞďƵĚĂǇĂĂŶͬ ƉĞƌĂͲ
ĚĂďĂŶ/ƐůĂŵƉĂĚĂŵĂƐĂĂŶŝhŵĂǇǇĂŚ
DĞŶƵŶũƵŬŬĂŶ ŬĞƚĞƌŬĂŝƚĂŶ ƉĞƌŬĞŵďĂŶŐĂŶ ŬĞďƵĚĂǇĂĂŶͬ
ƉĞƌĂĚĂďĂŶ/ƐůĂŵƉĂĚĂŵĂƐĂĂŶŝhŵĂǇǇĂŚĚĞŶŐĂŶƉĞƌŬĞŵͲ
ďĂŶŐĂŶŵĂƐĂŬŝŶŝĚĂŶǇĂŶŐĂŬĂŶĚĂƚĂŶŐ
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Peta Konsep

A. PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN ISLAM PADA MASA
DINASTI UMAYYAH
Pengamatanku

Amatillah gambar berikut, kemudian berikan tanggapanmu!

www.wikipedia.com
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Pertanyaanku
Setelah mengamati gambar dan mendengarkan hasil pengamatan teman yang
lain, apa pertanyaan yang muncul dari pikiran kalian tentang perkembangan Kebudayaan dan Peradaban Islam di masa Bani Umayyah?
EK
1
2
3
4
dst

WZdEzE

Wawasanku
Untuk memperluas wawasan tentang langkah-langkah yang dilakukan bani Umayyah untuk mengembangkan kebudayaan Islam,
bacalah naskah dibawah ini
Kemajuan Dinasti Umayyah dilakukan dengan ekspansi, sehingga kekuasaannya menjadi besar dan luas. Dari persatuan berbagai
bangsa di bawah naungan Islam lahirlah benih-benih kebudayaan
dan peradaban Islam yang baru. Meskipun demikian, Bani Umayyah
lebih banyak memusatkan perhatian pada kebudayaan Arab.
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Pada masa Dinasti Bani Umayyah, banyak perkembangan dan kemajuan yang
terjadi di semua bidang kehidupan. Perkembangan tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Peranan para Khalifah memiliki kontribusi besar dalam kemajuan Islam. Beberapa langkah pengembangan
Kebudayaan yang dilakukan oleh Para Khalifah Bani Umayyah antara lain:
1. Administrasi Pemerintahan
Dalam bidang Administrasi pemerintahan, Bani Umayyah menerapkan beberapa kebijakan, antara lain;
a. Perubahan Sistem Pemerintahan
Bentuk pemerintahan Muawiyah berubah dari Demokrasi menjadi monarchi
NHUDMDDQGLQDVWL  VHMDN LD PHQJDQJNDW DQDNQ\D <D]LG VHEDJDL 3XWHUD
Mahkota. Kebijakan ini dipengaruhi oleh tradisi yang terdapat di bekas
ZLOD\DK NHUDMDDQ %\]DQWLXP 6HODLQ LWX WHUMDGL GLNRWRPL DQWDUD NHNXDVDDQ
agama dan kekuasaan politik
b. Sentralistik
Daulah Bani Umayyah menerapkan konfederasi provinsi. Dalam menangani
propinsi yang ada, Muawiyah menggabung beberapa wilayah menjadi satu
propinsi. Setiap gubernur memilih Amir. Amir bertanggung jawab lansung
kepada Khalifah. Wilayah kekuasaan terbagi menjadi beberapa provinsi, yaitu:
Syiria dan Palestina, Kuffah dan Irak, Basrah dan Persia, Sijistan, Khurasan,
%DKUDLQ2PDQ1DMGGDQ<DPDPDK$UHQLD+LMD].DUPDQGDQ,QGLD(J\SW
(Mesir), Ifriqiyah (Afrika Utara), Yaman dan Arab Selatan,serta Andalusia.
c. Administrasi pemerintahan
Setidaknya ada empat diwan (departemen) yang berdiri pada Daulah Bani
Umayyah, yaitu:
1) Diwan Rasail
Departemen ini mengurus surat-surat negara kepada gubernur dan
pegawai di berbagai wilayah
2) Diwan Kharraj
Departemen ini mengurus tentang perpajakan. Dikepalai oleh Shahibul
Kharraj yang bertanggung jawab langsung kepada Khalifah
3) Diwan Jund
Departemen ini mengurus tentang ketentaraan negara. Ada juga yang
menyebut dengan Departemen perperangan.
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4) Diwan Khatam
Departemen ini disebut juga departemen pencatat. Setiap peraturan yang
dikeluarkan disalin pada sebuah register kemudian disegel dan dikirim ke
berbagai wilayah.
d. Lambang Negara
Muawiyah menetapkan bendera merah sebagai lambang negara di mana
sebelumnya pada masa .KXODIDXUUDV\LGLQ belum ada. Bendera merah ini
menjadi ciri khas Daulah Bani Umayyah.
e. Bahasa Resmi Administrasi Pemerintahan
Pada pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab dijadikan
bahasa resmi administrasi pemerintahan.
2. Bidang Sosial Kemasyarakatan
Dinasti Bani Umayyah mengembangkan bidang sosial kemasyarakatan
dengan berbagai kebijakan, antara lain:
a. Panti Sosial Penyandang Cacat
Ketika Walid bin Abdul Malik menjadi Khalifah, ia menyediakan pelayanan
khusus. Orang cacat diberi gaji. Orang buta diberikan penuntun. Orang
lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk
pengidap penyakit kusta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan
standar kesehatan.
b.. Arab dan Mawali
Masyarakat dunia Islam begitu luas sedangkan orang-orang Arab
merupakan unsur minoritas. Meskippun demikian, mereka memegang
peranan penting secara sosial. Muslim Arab menganggap bahwa mereka
lebih baik dan lebih pantas memegang kekuasaan dari muslim non-Arab.
Muslim non-Arab kala itu disebut Mawali.
Mulanya mawali adalah budak tawanan perang yang dimerdekakan.
Belakangan istilah mawali diperuntukan bagi semua muslim non Arab.
c. Perundang-undangan
Khalifah mengeluarkan perundang-undnagan yang mengatur kehidupan
masyarakat. Juga mendirikan lembaga penegak hukum sehingga hak-hak
masyarakat dilindungi hukum.
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d. Pembangunan Infrastruktur
Dibangunnya rumah sakit, jalan raya, sarana dan olahraga (seperti
gelanggang pacuan kuda), tempat-tempat minum ditempat yang strategis,
kantor pos, pasar/pertahanan sebagai sarana prasarana umat.
3. Bidang Seni Budaya
Pada bidang budaya, Dinasti Bani Umayyah memberikan kontribusi berupa:
a. Bahasa Arab
Bahasa arab berkembang luas keberbagai penjuru dunia dan menjadi
salah satu bahasa resmi Internasional di samping bahasa Inggris.
b. Mata Uang
Mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa arab yang bertuliskan
“la ilaha illallah” dan di sebelasnya ditulis kalimat”Abdul Malik”.
c. Gedung dan pabrik Industri
Mendirikan pabrik kain sutera, Industri kapal dan senjata, gedung-gedung
pemerintahan
d. Irigasi Pertanian
Membangun irigasi-irigasi sebagai sarana pertanian
e. Pusat Ilmu dan Adab
Membangun kata Basrah dan Kuffah sebagai pusat perkembangan ilmu
dan adab
f. Pembukuan Negara
Membuat administrasi pemerintahan dan pembukuan keuangan Negara
pada bidang Kesenian, Bani Umayyah memberikan kontribusi, antara
lain:
a. Majelis Sastra
Majelis sastra adalah tempat atau balai pertemuan untuk membahas
kesusasteraan dan juga tempat berdiskusi mengenai urusan politik
yang disiapkan dan dihiasi dengan hiasan yang indah. Majelis ini
hanya diperuntukkan bagi sastrawan dan ulama terkemuka.
b. Arsitektur
Dalam bidang seni arsitektur, para Khalifah mendukung
perkembangannya, seperti pembuatan menara pada periode
Muawiyah, kubah ash-Shakhra pada periode Abdul Malik bin
Marwan. Kubah ini tercatat sebagai contoh hasil karya arsitektur
muslim yang termegah kala itu. Bangunan tersebut merupakan masjid
yang pertama sekali ditutup dengan kubah. Merenovasi Masjid
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Nabawi. Membangun Istana Qusyr Amrah dan Istana al Musatta
yang digunakan sebagai tempat peristirahatan di padang pasir.
4. Bidang Ekonomi
Di Bidang Ekonomi dan Perdagangan, Dinasti Bani Umayyah menerapkan
kebijakan-kebijakan antara lain:
a. Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah
 6XPEHUXDQJPDVXNSDGD]DPDQ'DXODK%DQL8PD\\DKVHEDJLDQQ\DGLDPELO
dari Dharaib yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara. Di
samping itu, bagi daerah-daerah yang baru ditaklukkan, terutama yang belum
masuk Islam, ditetapkan pajak istimewa.
 1DPXQSDGDPDVD8PDUELQ$EGXO$]L]SDMDNXQWXNQRQPXVOLPGLNXUDQJL
VHGDQJNDQ -L]\DK EDJL 0XVOLP GLKHQWLNDQ .HELMDNDQ LQL PHQGRURQJ QRQ
muslim memeluk agama Islam.
Adapun pengeluaran pemerintah dari uang masuk tersebut adalah sebagai
berikut:
1) Gaji pegawai, tentara dan biaya tata usaha negara
2) Pembangunan pertanian termasuk irigasi dan penggalian terusan
3) Ongkos bagi terpidana dan tawanan perang
4) Perlengkapan perang
5) Hadiah bagi sastrawan dan ulama
b. Mata Uang
Pada masa Abdul Malik, mata uang kaum muslimin dicetak secara teratur.
Pembayaran diatur dengan menggunakan mata uang ini. Meskipun pada Masa
Umar bin Khattab sudah ada mata uang, namun belum begitu teratur.
c. Organisasi keuangan.
Keuangan terpusat pada baitul maal yang asetnya diperoleh dari pajak tanah,
perorangan bagi non muslim. Percetakan uang dilakukan pada Khalifah Abdul
Malik bin Marwan.
5. Pendidikan
Daulah Bani Umayyah tidak terlalu memperhatikan bidang pendidikan, karena
mereka fokus dalam bidang politik. Meskipun demikian, Daulah Bani Umayyah
PHPEHULNDQDQGLOEDJLSHQJHPEDQJDQLOPXLOPXDJDPD,VODPVDVWUDGDQ¿OVDfat. Daulah menyediakan tempat-tempat pendidikan antara lain:
a. Kuttab
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Kuttab merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal
Alquran serta belajar pokok-pokok ajaran Islam
b. Masjid
Pendidikan di masjid merupakan lanjutan dari kuttab. Pendidikan di masjid
terdiri dari dua tingkat. Pertama, tingkat menengah diajar oleh guru yang
biasa saja. Kedua, tingkat tinggi yang diajar oleh ulama yang dalam ilmunya
dan masyhur kealimannya.
c. Arabisasi
Gerakan penerjemahan ke dalam bahasa Arab (Arabisasi buku) pada masa
Marwan gencar dilakukan. Ia memerintahkan untuk menerjemahkan bukubuku yang berbahasa Yunani, Syiria, Sansekerta dan bahasa lainnya ke dalam
bahasa Arab.
d. Baitul Hikmah
Baitul hikmah merupakan gedung pusat kajian dan perpustakaan. Perhatian
serta pelestarian berbagai sarana dan aktivitas di gedung ini terus menjadi
perhatian dalam perjalanan Daulah Bani Umayyah hingga masa Marwan.
6. Bidang Politik dan Militer
Kondisi perpolitikan pada masa awal Dinasti Bani Umayyah cenderung stabil. Muawiyah dengan kemampuan politiknya mampu meredam gejolak-gejolak
\DQJWHUMDGL+LQJJDLDPHQJDQJNDWDQDNQ\D<D]LGPHQMDGLSHQJJDQWLQ\DEDUXlah terjadi pergolakan politik.
Di antara kebijakan politik yang terjadi pada masa Daulah Bani Umayyah
adalah terjadinya pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama (spritual power)
dengan kekuasaan politik. Amirul Mu’minin hanya bertugas sebagai Khalifah
dalam bidang politik. Sedangkan urusan agama diurus oleh para ulama.
Perkembangan/prestasi pada bidang politik militer yaitu dengan terbentuknya
lima lembaga pemerintahan, antara lain:
a. Lembaga Politik (An-Nizam As-Siyasy)
Dinasti Bani Umayyah menerapkan organisasi politik yang terdiri dari jabatan
Khalifah (kepala negara), wizarah (kementerian), kitabah (kesekretariatan),
KLMDEDK(pengawal pribadi Khalifah).
b. Lembaga Keuangan (An-Nizam Al-Maly)
Dinasti Bani Umayyah mempertahankan pengelolaan baitul maal baik
pemasukan maupun pengeluaran. Sumber pemasukan baitul maal diperoleh
dari hasil pajak pengahasilan tanah pertanian disebut kharraj dan Pajak individu
bagi masyarakat non-Muslim disebut ML]\Dh. Atau hasil pajak perdagangan
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imfor yang disebut usyur.
c. Lembaga Tata Usaha (An-Nizam Al-Idary)
Dinasti Bani Umayyah membagi wilayah kekuasaan antara pemerintah pusat
dan daerah. Pemerintah pusat dipimpin oleh Khalifah, sedangkan daerah
dipimpin oleh gubernur yang disebut wali. Untuk pelaksanaan tata negara
yang teratur, Bani Umayyah mendirikan beberapa departemen antara lain
Diwan al Kharraj (departemen pajak), diwan al rasail (departemen pos dan
persuratan), diwan al musytaghillat (departemen kepentingan umum), dan
diwan al khatim (departemen pengarsipan).
d. Lembaga Kehakiman (An-Nizam Al-Qady)
Dinasti Bani Umayyah memisahkah kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan
Yudikatif (pengadilan). Dimana pelaksanaan kekuasaan yudikatif terbagi
menjadi 3, yaitu, al-Qadha (Hakim masalah negara), al-Hisbah (hakim perkara
SLGDQD GDQDO1DGKDU¿O0DGODOLP PDKNDPDQWLQJJLDWDXEDQGLQJ
e. Lembaga Ketentaraan (An-Nizam Al-Harby)
Lembaga ketentaraan sudah ada sejak .KXODIDXUUDV\LGLQ. Perbedaanya pada
rekrutmen personilnya. Dimana masa.KXODIDXUUDV\LGLQ setiap orang boleh
menjadi tentara, sedangkan pada masa Dinasti Bani Umayyah hanya diberikan
kepada orang-orang Arab.
Pada formasi tentara, Dinasti Bani Umayyah mempergunakan istilah di kerajaan Persia. Formasi itu terdiri dari Qolbul Jaisy (pasukan inti) yang berisi alMaimanah (pasukan sayap kanan), al-maisarah (pasukan sayap kiri), al-Muqaddimah (pasukan terdepan), dan VDTDKDOMDLV\L (posisi belakang).
Di samping itu juga di bentuk dewan sekretaris Negara (diwanul kitabah)
yang bertugas mengurusi berbagai macam urusan pemerintahan dewan ini terdiri
dari lima orang sekretaris, yaitu:
1. Sekretaris persuratan ( katib Ar-Rasail )
2. Sekretaris keuangan
( kDWLE$O.KDUUDM)
3. Sekretaris tentara
(katib Al-Jund)
4. Sekretaris kepolisian
(katib Al-Jund)
5. Sekretaris kehakiman (katib Al-Qadi)
Langkah-Langkah politik militer bani Umayyah :
1. Memindahkan ibu kota pemerintahan Bani Umayyah dari Kuffah ke Damaskus.
2. Menumpas segala bentuk pemberontakan yang ada demi terciptanya stabilitas
keamanan dalam negerinya.
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3. Menyusun organisasi pemerintahan agar roda pemerintahannya dapat berjalan
lancar.
4. Mengubah sistem pemerintahan demokrasi menjadi sistem monarki
5. Menetapkan bahasa arab sebagai bahasa nasional bani Umayyah yang dapat
berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa.
6. Demi keselamatan Khalifah dibentuk $O+LMDEDK (ajudan) dengan tujuan agar
tidak terjadi pembunuhan pada Khalifah.
Dalam kebijakan Militer, Dinasti Bani Umayyah menerapkan beberapa hal,
yaitu
a. Undang-undang Wajib Militer
Daulah Bani Umayyah memaksa orang untuk masuk tentara dengan membuat
undang-undang wajib militer (1L]KDP7DMQLG,MEDU\). Mayoritas adalah berasal
dari orang Arab.
b. Futuhat/Ekspansi (Perluasan Daerah)
Perluasan ke Asia kecil dilakukan Muawiyah dengan ekspansi ke imperium
%\]DQWLXPGHQJDQPHQDNOXNNDQSXODX5KRGHVGDQ.UHWDSDGDWDKXQ+
6HWHODKWDKXQ<D]LGEHUKDVLOPHQDNOXNNDQNRWD.RQVWDQWLQRSHO
Perluasan ke Asia Timur, Muawiyah menaklukkan daerah Khurasan-Oxus
GDQ$IJDQLVWDQ.DEXOSDGDWDKXQ03DGD]DPDQ$EG0DOLNGDHUDK%DONK
%XNKDUD .KDZDUL]DQ )HUJKDQD 6DPDUNDQG GDQ VHEDJLDQ LQGLD %DOXNKLVWDQ
Sind, Punjab dan Multan). Perluasan ke Afrika Utara, dikuasainya daerah Tripoli,
)D]]DQ6XGDQ0HVLU 0 
3HUOXDVDQ NH EDUDW SDGD ]DPDQ:DOLG PDPSX PHQDNOXNNDQ -D]DLU GDQ 0Droko (89 H). Tahun 92 H Thariq bin Ziyad sampai di Giblaltar (Jabal Thariq).
Tahun 95 H Spanyol dikuasai. Cordova terpilih menjadi ibu kota propinsi wilayah
Islam di Spanyol.
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Aktifitasku
Buatlah kelompok kecil terdiri dari 3-4 orang, kemudian diskusikan naskah di atas, dengan menjawab pertanyaan berikut:
1. Jelaskan langkah Dinasti Bani Umayyah di bidang Adminstrasi
Pemerintahan!
2. Jelaskan langkah Dinasti Bani Umayyah di bidang Sosial
kemasyarakatan!
3. Jelaskan langkah Dinasti Bani Umayyah di bidang Seni budaya!
4. Jelaskan langkah Dinasti Bani Umayyah di bidang Ekonomi!
5. Jelaskan langkah Dinasti Bani Umayyah di bidang Pendidikan!
6. Jelaskan langkah Dinasti Bani Umayyah di bidang politik dan
militer!
Tulislah hasil diskusi dan presentasikan di depan kelompok lain.
Catat saran dan masukan dari kelompok lain.

Refleksiku
Setelah mempelajari tentang sejarah Dinasti Bani Umayyah,
ODNXNDQODKUHÀHNVLGHQJDQPHQMDZDESHUWDQ\DDQEHULNXW
1. Apa yang telah kalian pahami dan peroleh setelah mempelajari
pengembangan kebudayaan di masa dinasti Bani Umayyah?
2. Apa pengaruh dan manfaat menguasai materi ini terhadap
kehidupan kalian sebagai peserta didik dan seorang muslim?
3. Apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan setelah
mempelajari materi ini?
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Tugasku

Carilah kegiatan yang berkenaan dengan pelestarian kebudayaan
Islam. Ceritakan peran kalian dalam kegiatan tersebut. Kegiatan kalian
diharapkan dapat menjawab pertanyaan berikut:
1. apa tujuan diadakan kegiatan tersebut?
2. jelaskan jenis kegiatan tersebut?
3. siapakah pihak yang terlibat di kegiatan tersebut?
4. apa peran kalian di kegiatan terebut?
5. darimana sumber dana kegiatan tersebut?
6. apa pelajaran yang bisa diambil dari kegiatan tersebut?
Tulislah hasil kerja kalian di kertas. Ceritakan hasil kerja kelaian ke
teman kalian, minimal 3 teman. Lalu mintalah kesan mereka setelah
mendengar cerita kalian. Gunakan format di bawah ini.

Nama Siswa
Nama Kegiatan
EŽ
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Waktu
Pelaksanaan

: .......
: ......

Kelas

EĂŵĂ^ŝƐǁĂ

; .........

Kesan

Tanda Tangan
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MUTIARA HIKMAH

Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga
engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum
(hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu
akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan
bertambah apabila dibelanjakan.
(Ali bin Abi Thalib)

B. PARA TOKOH DAN PERANNYA PADA DINASTI UMAYYAH

Pengamatanku

bp.blogspot.com
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Pertanyaanku
Setelah mengamati gambar dan mendengarkan pengamatan teman kalian. Apa
pertanyaan yang muncul dari pikiran anda tentang peranan tokoh atau ilmuwan
Dinasti Umayyah
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Wawasanku
Untuk mengembangkan wawasan tentang Tokoh dan perannya
NHLOPXZDQQ\D SDGD ]DPDQ 'LQDVWL %DQL 8PD\\DK \DQJ EHUNXDVD
dari 41 s.d 132 H atau 661 s.d 750 M, bacalah naskah di bawah.
Dinasti Bani Umayyah mendirikan pusat kegiatan ilmiah di Kota
Basrah dan Kuffah di Irak. Perkembangan ilmu pengetahuan itu ditandai dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim dalam berbagai
bidang.
3DGD PDVD SHPHULQWDKDQQ\D .KDOLIDK 8PDU ELQ $EGXO $]L]
sering mengundang para ulama dan ahli Fiqih untuk mengkaji ilmu
dalam berbagai majlis. Ulama-ulama lain yang muncul pada waktu
LWXDGDODK+DVDQDO%DVUL,EQX6KLKDED]=XKULGDQ:DVLOELQ$WD
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A. Bidang Ilmu Hadis
Pada masa Rasulullah Saw, ada larangan menulis hadis selain al-Qur’an.
Namun sebagian Sahabat ada yang menulisnya untuk keperluan sendiri, seperti
abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib. Adapun jumlah hadis yang
mereka tulis adalah Abu Hurairah (5374 hadis), ‘Aisyah (2210 hadis), Abdullah
bin Umar (± 2210 hadis), Abdullah bin Abbas (± 1500 hadis), Jabir bin Abdullah (±1500 hadis), Anas bin Malik (±2210 hadis). Penulisan hadis dikembangkan
oleh muridnya Abu Hurairah yaitu Basyir bin Nahik dan Hammam bin Munabbib.
Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan (65-86), Para tabi’in mulai
menulis hadis dan berkembang dengan gerakah rihlah ilmiah, yaitu pengembaraan ilmiah yang dilakukan para muhaddisin dari kota ke kota untuk mendapatkan
suatu hadis dari Sahabat yang masih hidup dan tersebar di berbagai kota.
'DODP SHUNHPEDQJDQ VHODQMXWQ\D .KDOLIDK 8PDU ELQ $EGXO $]LV PHUHQFDNDQSHPEXNXDQKDGLVKDOSRNRNDODVDQ\DQJPHQGRURQJ8PDUELQ$EGXO$]L]
untuk pembukuan hadis, yaitu Pertama, Beliau khawatir hilangnya hadis-hadis
dengan meningggalnya para ulama di medan perang. Kedua, Beliau Khawatir
akan tercampurnya antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis palsu. Ketiga, dengan semakin meluasnya daerah kekusaan Islam, sementara kemampuan
thabi’in antara satu dengan yang lainnya tidak sama, sangat memerlukan adanya
XVDKDNRGL¿NDVLLQL
Beliau memerintahkan para gubernur dan para ulama untuk mengumpulkan
hadis. Salah satunya, Gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin
+D]P ZDIDWWDKXQ+ 'LDGLSHULQWDKROHK.KDOLIDKXQWXNPHQJXPSXONDQ
hadis-hadis yang ada pada Amrah binti Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad
bi Abu Abu Bakar. Amrah adalah anak angkat Siti Aisyah dan orang yang terpercaya untuk menerima Hadis dari Siti Aisyah.
6HODLQNHSDGD*XEHUQXU.KDOLIDK8PDUELQ$EGXO$]LVPHPHULQWDKNDQVDODK
VHRUDQJXODPDEHVDUGL+LMD]GDQ6\LULD$EX%DNDU0XKDPPDGELQ0XVOLPELQ
8EDLGLOODKELQ6\LKDE$]]XKULGLNHQDOGHQJDQ,EQX6\LKDEDO=XKUL,DEHNHUMD
sama dengan para perawi yang dianggap ahli untuk dimintai informasi tentang
hadis-hadis Nabi yang berceceran ditengah masyarakat Islam untuk dikumpulkan, ditulis dan dibukukan. Usahanya cukup baik, walaupun Khalifah Umar bin
$EGXO$]LVWLGDNPHOLKDWVHFDUDODQJVXQJNDUHQDOHELKGXOXPHQLQJJDO
$]=XKULGLDQJJDSSHQJXPSXOKDGLV\DQJSHUWDPDSDGDPDVDSHPHULQWDKDQ
8PDUELQ$EGXO$]L]LQL6HWHODKJHQHUDVLD]=XKULSHPEXNXDQKDGLVGLODQMXWNDQ
oleh Ibnu Juraij (w. 150 H), ar-Rabi’ bin Shabih (w. 160 H), dan masih banyak
lagi ulama lainnya. pembukuan hadis dimulai sejak akhir masa pemerintahan Bani
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Umayyah, tetapi belum begitu sempurna. Pembukuan Hadis mencapai sempurna
pada Masa Dinasti Bani Abbasiyah. Pada tahap selanjutnya, program pengumpulan hadis mendapat sambutan serius dari tokoh-tokoh Islam, seperti:
1. Imam Bukhari dengan kitab Shahih Bukhari
2. Imam Muslim, dengan kitab Shahih Muslim
3. Abu Daud dengan kitab Sunan Abu Daud
4. An-Nasa’i, dengan kitab Sunan An-Nasa’i
 $W7LUPLG]LGHQJDQNLWDE6XQDQ$W7LUPLG]L
6. Ibnu Majah dengan kitab Sunan Ibnu Majah
Kumpulan para ahli Hadis tersebut di atas, terkenal dengan nama Kutubus
Shittah.
B. Ilmu Tafsir
Untuk memahami al-Qur’an para Ahli telah melahirkan sebuah disiplin ilmu
baru yaitu ilmu Tafsir, ilmu ini dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayatayat Al-Qur’an. Ketika Nabi masih hidup, penafsiran ayat-ayat tertentu telah dipersiapkan maknanya oleh Malaikat Jibril. Setelah Rasulullah wafat para sahabat
Nabi seperti Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas’ud. Ubay
bin Ka’ab mulai menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an bersandar dari Rasulullah lewat
pendengaran mereka ketika Rasulullah masih hidup. Mereka dianggap sebagai
SHQGLULPD]KDEWDIVLUGDODP,VODP'DODPSHULRGHLQLPXQFXOEHEHUDSDPDGUDVDK
untuk kajian ilmu Tafsir diantaranya:
1. Madrasah Mekkah atau Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan mufassir
terkenal seperti Mujahid bin Jubair, Said bin Jubair, Ikrimah Maula ibnu
Abbas, Towus Al-Yamany dan ‘Atho’ bin Abi Robah.
2. Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka’ab, yang menghasilkan pakar
tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abul ‘Aliyah dan Muhammad bin Ka’ab AlQurodli.
3. Madrasah Iraq atau Madrasah Ibnu Mas’ud, di antara murid-muridnya yang
terkenal adalah al-Qomah bin Qois, Hasan al-Basry dan Qotadah bin Di’amah
As-Sadusy.
Sebagian Sahabat, seperti Umar bin Khattab, beliau tidak menafsirkan ayatayat mutasyabihat. Sikap seperti ini karena al-Qur’an dianggap sebagai kitab suci
yang tidak boleh ditafsirkan. Mereka berpendapat bahwa tafsir al-Qur’an merupakan sesuatu yang diluar perintah agama.
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0DVDODKWDIVLUPHQLPEXONDQEHUEDJDLVLNDS\DQJEHUSDUHDVLDQWDUDODLQ6\D¿T
bin Slamah al Asadi apabila ditanya tentang suatu ayat, ia hanya menjawab “Allah Maha Benar dengan yang dimaksud”. Maksudnya adalah ia tidak berkeinginan untuk membahas makna yang ditanyakan.
Pada masa pemerintahan Dinasti Bani Umayyah terdapat seorang ahli Tafsir
bernama Sa’id bin Zubair (w. 95 H). Ia diminta menafsirkan beberapa ayat al
Quran, tapi dia menolaknya. Bahkan ia lebih memilih kehilangan salah satu anggota tubuhnya daripada harus menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an yang diminta.
C. Ilmu Fikih
Al-Qur’an sebagai kitab suci yang sempurna, merupakan sumber utama bagi
umat Islam, terkhusus dalam menentukan masalah-masalah hukum. Pada masa
Khulafaurrasyidin, penetapan hukum disamping bersumber dari Rasulullah dilakukan sebuah metode penetapan hukum, yaitu ijtihad. Ijtihad pada awalnya
hanya pengertian yang sederhana, yaitu pertimbangan yang berdasarkan kebijaksanaan yang dilakukan dengan adil dalam memutuskan sesuatu masalah.
Pada tahap perkembangan pemikiran Islam, lahir sebuah ilmu hukum yang
disebut Fiqih, yang berarti pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan, perintah tidak melakukan
suatu perbuatan dan memilih antara melakukan atau tidak melakukannya. Dasar
dan pedoman pokok yang telah dibukukan kemudian disebut Ushul Fiqih.
Tradisi ijtihad sudah berlangsung sejak Zaman Nabi Muhammad Saw. PelakVDQDDQLMWLKDGGLQ\DWNDQROHK0XD]ELQ-DEDONHWLNDPHQGDSDWSHULQWDKEHUGDNwah di Yaman. Ia akan menggunakan nalarnya dalam memutuskan perkara jika
tidak terdapat rujukan dalam Al-Qur’an dan hadis. Setelah itu, bermunculan para
ahli Fiqih ternama antara lain: Ibnu Mas’ud, Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar, dan ibnu
Abbas.
Pada perkembangannya, perbedaan pendapat para ahli Fiqih semakin tajam.
$KOL)LTLK+LMD]GDQDKOL¿TLK,UDNEHUEHGDSHQGDSDWGDODPSHQJDPELODQ5D¶\X
VHEDJDL DUJXPHQ $KOL )LTLK +LMD] EHUSHJDQJ SDGD $WVDU NHWHWDSDQ KXNXP
yang pernah dilakukan para Sahabat) sebagai argumentasi hukum. Mereka tidak
menekankan pada Ra’yu. Sedangkan ahli Fiqih Irak cenderung kepada Ra’yu.
$NKLUQ\D$KOL¿TLK+LMD]PHQJDQJJDS$KOL)LTLK,UDNPHQJDEDLNDQVXQDK6HEDOLNQ\D$KOL¿TLK,UDNPHQJDQJJDS$KOL)LTLK+LMD]PHQJDQXWSHPLNLUDQMXPXG
yaitu pemikiran kolot dan tradisional.
Ulama-ulama tabi’in Fiqih pada masa bani Umayyah diantaranya adalah:, SyXULDK ELQ DO+DULWV DO4DPDK ELQ 4DLV 0DVXUXT DO$MGD¶ DO$VZDG ELQ<D]LG
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kemudian diikuti oleh murid-murid mereka, yaitu: Ibrahim an-Nakh’l (w. 95 H)
dan ‘Amir bin Syurahbil as Sya’by (w. 104 H). sesudah itu digantikan oleh HamPDGELQ$EX6XODLPDQ Z+ JXUXGDUL$EX+DQD¿DK
3DGD ]DPDQ GLQDVWL 8PD\\DK LQL WHODK EHUKDVLO PHOHWDNNDQ GDVDUGDVDU KXkum Islam menurut pertimbangan kebijaksanaan dalam menetapkan keputusan
yang berdasar al-Qur’an dan pemahaman nalar/akal.
D. Ilmu Tasawuf
Tasawuf merupakan sebuah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah saw, tujuannya agar hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam,
serta mendapatkan ketentraman jiwa. Ilmu tasawuf berusaha agar hidup manusia
memilki akhlak mulia, sempurna dan kamil. Munculnya tasawuf, karena setelah
umat semakin jauh dari Nabi, terkadang hidupnya tak terkendali, utamanya dalam
hal kecintaan terhadap materi.
7RNRKVX¿DQWDUDODLQ
1. Sa’id bin Musayyab
Sa’id bin Musayyab wafat tahun 91 H/710 M adalah murid dan menantu
$EX +XUDLUDK VHRUDQJ $KOL 6XIIDK  ,D PHQFRQWRKNDQ KLGXS ]XKXG SDGD
pengikutnya. Dalam satu riwayat, ia ditawari sejumlah 35.000 dirham uang
perak oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, tetapi dia Tolak.
2. Hasan Al-Basri
Hasan al-Basri lahir di Madinah tahun 21 H/642 M dan meninggal di Basra
pada tahun 110 H/729 M. Ibunya adalah seorang hamba sahaya Ummu
Salamah, Istri Rasulullah Saw. Hasan Basri berkembang di lingkungan yang
VDOHK ,D EDQ\DN EHODMDU GDL $OL ELQ $EL 7KDOLE GDQ +X]DLIDK ELQ <DPDQ
dua Sahabat Nabi Muhammad Saw. Ia mengenalkan kepada umat tentang
pentingnya tasawuf, karena tasawuf dapat melatih jiwa/hati memiliki sifat
]XKXG KDWLQ\DWLGDNWHUSHQJDUXKGHQJDQKDUWDEHQGDZDODXODKLUL\DKND\D 
sifat roja’(harta benda, anak-anak, jabatan tidak bisa menolong hidupnya
tanpa adanya harapan ridho dari Allah Swt) dan sifatNKDXI (sifat takut kepada
Allah Swt yang dalam dan melekat dalam jiwanya).
3. Sufyan Ats-Tsauri
Sufyan As Tsaauri lahir di Kuffah tahun 97-161 H/ 716-778 M. Ia mempunyai
nama lengkap: Abu Abdullah Sufyan bin SA’id Ats-Tsauri. Ia menjalani
NHKLGXSDQSHQXKNHVHGHUKDQDDQGDQPHQJDQMXUNDQ]XKXG3HPLNLUDQELGDQJ
taswuf merangkum sebagai berikut:
D 0DQXVLDGDSDWPHPLOLNLVLIDW]XKXGELODVDDWDMDOQ\DPHQJKDPSLULQ\D
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NDUHQDNHOH]DWDQGXQLDWHODKGLDPELO$OODK6ZWPDNDPDQXVLDEDUXLQJDW
makna kehidupannya.
b. Manusia dalam menjalani hidup di dunia harus bekerja keras agar
hidupnya tercukupi, dengan kerja manusia dapat terhindar dari kegelapan
dan kehinaan.
E. Ilmu Bahasa dan Sastra
Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, Bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Penggunaan bahasa arab yang makin
luas membutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat dipergunakan oleh
semua golongan. Hal itu mendorong lahirnya seorang ahli bahasa yang bernama
Sibawaihi. Ia mengarang sebuah buku yang berisi pokok-pokok kaidah bahasa
Arab yang berjudul al-Kitab. Buku tersebut bahkan termashur hingga saat ini.
Bidang kesusastraan juga mengalami kemajuan. Hal itu ditandai dengan munculnya sastrawan-sastrawan berikut ini :
1. Nu’man bin Basyir al Anshari (w, 65 H/680 M)
2. Qays bin Mulawwah, termasyhur dengan sebutan Laila Majnun (w. 84 H/
699 M)
3. Al-Akhthal (w. 95/710 M)
4. Abul Aswad al-Duwali (69 H)
 $O)DUD]GDT Z+0
6. Jarir (w. 111 H /792 M).
Ǥ  ϐ
,OPX VHMDUDK GDQ JHRJUD¿ \DLWX VHJDOD LOPX \DQJ PHPEDKDV WHQWDQJ SHUjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Pada Masa Dinasti Bani Umayyah, Khalifah
Muawiyah bin Abu Sufyan memerintah Ubaid bin Syariyah Al Jurhumi untuk
menulis buku sejarah masa lalu dan masa bani Umayyah. Di antara karyanya
adalah kitab al-Muluk wal Akhbar al-Madhi ( buku catatan sejarah Raja-raja masa
lalu). Sejarawan lainnya adalah Shuhara Abdi yang menulis buku Kitabul Amsal.
G. Ilmu Kedokteran
Ilmu kedokteran belum berkembang dengan baik pada masa Dinasti Bani
Umayyah. Tetapi pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik telah terjadi perkembangan cukup baik di bidang kedokteran. Ia mendirikan sekolah tinggi kedokteran pada tahun 88 H/706 M. Khalifah Walid memerintahkan para dokter untuk
melakukan riset dengan anggaran yang cukup. Para dokter bertugas di lembaga
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tersebut dengan gaji negara
Dalam rangka mengembangkan ilmu kedokteran, Khalifah meminta bantuan
SDUDGRNWHUGDUL3HUVLD'LOHPEDJDLQLODK+DULWVELQ.LOGDKGDQ1D]KDUPHUDLK
ilmu kedokteran. Selain itu, gerakan terjemah buku-buku kedokteran mendukung
perkembangan ilmu kedokteran di masa Bani Umayyah. Khalid bin Zayid bin
Mu’awiyah adalah orang pertama yang menerjemahkan buku tentang astronomi,
NHGRNWHUDQGDQNLPLD'LVDPSLQJLWX.KDOLGELQ<D]LGPHUXSDNDQVHRUDQJSHnyair dan orator yang terkenal.

Aktivitasku
Buatlah kelompok kecil terdiri dari 5 orang, kemudian diskusikan
naskah di atas, dengan menjawab pertanyaan berikut:
1. Jelaskan tokoh dan perannya di bidang Ilmu Tafsir!
2. Jelaskan tokoh dan perannya di bidang Ilmu Hadis!
3. Jelaskan tokoh dan perannya di bidang Ilmu Fikih!
4. Jelaskan tokoh dan perannya di bidang Ilmu Tasawuf!
5. Jelaskan tokoh dan perannya di bidang Ilmu bahasa!
-HODVNDQWRNRKGDQSHUDQQ\DGLELGDQJ,OPX6HMDUDKGDQ*HRJUD¿
7. Jelaskan tokoh dan perannya di bidang Ilmu Kedokteran!
Tulisalah hasil diskusi kalian di kertas dan presentasikan hasil
diskusi kalian di depan kelompk lain.
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Refleksiku
Setelah mempelajari tentang Tokoh dan Perannya pada masa DiQDVWL 8PD\\DK ODNXNDQODK UHÀHNVL GHQJDQ PHQMDZDE SHUWDQ\DDQ
berikut.
1. Apa yang telah kalian pahami dan peroleh setelah mempelajari
Tokoh dan Perannya pada masa Dinasti Umayyah?
2. Apa pengaruh dan manfaat menguasai materi ini terhadap
kehidupan kalian sebagai peserta didik dan seorang muslim?
3. Apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan setelah
mempelajari materi ini?

Tugasku
 
&DULODK LQIURPDVL NDU\DNDU\D ,OPXZDQ 0XVOLP SDGD ]DPDQ
modern. Gunakan Format berikut:

No
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Nama Ilmuwan/Ulama

Karya

Bidang
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IBRAH
Seseorang akan dikenang karena karya dan Jasanya. Sekecil
apapun karya yang dapat memberikan manfaat orang lain itu
akan membuat nama orang itu selalu disebut. Oleh karena itu,
marilah kita berkarya untuk orang banyak, bukan niat untuk
selalu diingat oleh orang-orang setelah kita, tapi karya kita
menjadi amal jariyah dan ivestasi kebaikan kita.

MUTIARA HIKMAH

Orang yang berakal adalah orang yang selalu
mengoreksi dirinya, dan memperbanyak amalan untuk
bekal mati dan orang yang lemah adalah seorang yang
mengikuti hawa nafsunya, tetapi berkahayal pahala
kepada Allah. (HR.Tirmidzi)

RANGKUMAN

1. Dinasti Bani Umayyah memiliki kontribusi besar dalam kemajuan peradaban
dan Kebudayaan Islam. kemajuan tersebut didukung oleh langkah-langkah
pengembangan yang dilakukan oleh para Khalifah Dinasti Bani Umayyah.
Pengembangan tersebut menyentuh berbagai bidang kehidupan yaitu
Administrasi pemerintahan, sosial kemasyarakatan, ekonomi, seni budaya,
pendidikan, politik militer.
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2. Di Bidang Administrasi Pemerintahan, Dinasti Bani Umayyah melakukan
perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi ke Monarki, membangun
sistem pemerintahan sentralistik dengan membagi pemerintahan ke beberapa
wilayah. Untuk memperlancar hubungan antar wilayah dibentuk beberapa
departemen yaitu Diwan Rasail, Diwan Kharaj, Diwan jundy, Diwan Khatam.
Pemerintah memiliki lambang negara dan menerapkan bahasa Arab sebagai
bahasa administrasi
3. Di bidang Sosial kemasyarakatan, Dinasti Bani Umayyah mendirikan panti
sosial dan membagi masyarakat menjadi dua kelompok yaitu Arab dan
Mawali (non Arab), serta mengeluarkan peraturan-peraturan dan membangun
infrastruktur sebagai sarana pendukung kehidupan masyarakat.
4. Di bidang seni budaya, Dinasti Bani Umayyah menjadikan bahasa arab sebagai
bahasa resmi, mata uang dan membangun infrastruktur seperti gedung, pabrik,
irigasi pertanian, pusat ilmu dan adab, serta membuat sistem administrasi
keuangan negara.
5. Di bidang ekonomi, dinasti Bani Umayyah mengoptimalkan pengelolaan
]DNDWGL%DLWXO0DOVHUWDPHQHUDSNDQPDWDXDQJVHQGLULGDQSHQJRUJDLVDVLDQ
keuangan negara. Juga Di bidang pendidikan, Bani Umayyah membangun
tempat-tempat pendidikan seperti kuttab, masjid, Arabisasi dan baitul Hikmah.
6. Di bidang Politik dan militer, Dinasti Bani Umayyah membentuk lembagalembaga pemerintah yaitu An Nizam Al Syiyasyi, an Nizam Al Maly, Nizam
Idary, Nizam, Qady, dan Nizam Harby. Serta kebijakan militer, Dinasti Bani
Umayyah memberlakukan undang-undang militer dan melakukan ekspansi.
7. Dinasti Bani Umayyah memiliki perhatian dalam bidang pengembangan ilmu
pengetahuan. Sehingga lahir para ilmuwan-ilmuwan besar Islam. bersamaan
itu, muncul ilmu-ilmun agama yang menjadi disiplin ilmu tersendiri, seperti
LOPX KDGLV LOPX WDIVLU ¿TLK WDVDZXI VHMDUDK GDQ JHRJUD¿ VHUWD LOPX
kedokteran.
8. Peran para Khalifah mengembangakan ilmu-ilmu agama sangat besar. Seperti
.KDOLIDKPDUELQ$EGXO$]LV\DQJPHPHULQWDKNDQJXEHUQXUGDQSDUDXODPD
untuk mengumpulkan hadis, juga Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan
memerintahkan ubaid bin syariyah untuk menyusun buku sejarah.
9. Pada Masa Bani Umayyah muncul ulama besar seperti Ibnu Syihab As Zuhri
sebagai ahli hadis, Sa'id bin Jubair sebagai Ahli tafsir, Syuriah bin Harits
VHEDJDLDKOL¿TLK6D¶LGELQ0XVD\\DEGDQ+DVDQ%DVULVHEDJDLDKOLWDVDZXI
Syubawaihi sebagai ahli bahasa, Ubaid bin Syariayah sebagai ahli sejarah,
GDQ+DULWVELQ.LOGDKGDQ1D]KDUSXWUDQ\DVHEDJDLGRNWHU

192

B u ku S i swa Kel a s V I I M Ts

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !
1. Jelaskan langkah-langkah pengembangan administasi pemerintah di masa
Dinasti bani Umayyah!
2. Sebutkan 6 ahli hadis dan karyanya yang terkenal sampai sekarang!
3. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinasti Umayyah dalam
mengembangkan bidang pendidikan?
4. Sebutkan faktor-faktor berkembangnya peradaban dan kebudayaan Islam
SDGD]DPDQ'LQDVWL%DQL8PD\\DK
 -HODVNDQ DODVDQ .KDOLIDK 8PDU ELQ $EGXO $]LV PHUHQFDQDNDQ SHPEXNXDQ
Hadis!
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GLOSARIUM
Nizham Siyasy

: Kelembagaan atau organisasi politik, seperti jabatan KhaliIDKZL]DUDKNLWDEDKGDQKLMDEDK

Nizham Idary

: Lembaga Kesekretariatan / Tata Usaha Negara

Nizam al-Harby : Lembaga Pertahanan /Militer
Nizam Maaly

: Lembaga Keuangan

Nizam Qady

: Lembaga Kehakiman

'LZDQ.KDUUDM

: Departemen Perpajakan

Diwan Rasail

: Departemen Pos dan Persuratan

Diwan Khatim

: Departemen kearsipan Negara

Bani Umayyah

: Keturunan Umayyah bin Harb bin Abdul Syam bin Abdul
Manaf

Monarchi Herdities : Sistem pemerintahan yang diberikan secara turun menurun
Baitul Maal

: Perbendaharaan Negara

Tahkim

: Arbitrase yaitu penyelesaian suatu perkara melalui perantara

Mawali

: Bentuk jamak dari Mawla, artinya mantan para budak yang
kemudian menjadi muslim yang merdeka. Kebanyakan berasal bukan dari bangsa Arab.

Dinasti

: keturunan raja-raja yang memerintah, semuanya berasal dr
satu keluarga

.RGL¿NDVL
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.KXODIDXUUDV\LGLQ : Para Sahabat yang menggantikan Nabi Muhammad sebagai
pemimpin Agama dan Pemerintahan, bukan seorang Nabi
atau rasul.
Khalifah

: Penganti atau Pemimpin Negara

Rihlah

: Perjalanan

Riba

: tambahan biaya yang dibebankan kepada orang yang berhutang uang

Makkiyah

: Ayat-ayat atau surah-surah al-Qur'an yang ditutunkan pada
periode Makkah

Berhala

: patung yang disembah

Leluhur

: nenek moyang sebelum kita

Sirri

: sembunyi-sembunyi

Jahr

: terang-terangan

Paganisme

: kepercayaan kepada berhala/penyembah berhalau

Apresiasi

: penilaian baik terhadap sesuatu

.RGL¿NDVL

SHQJXPSXODQ

Kalender

: sistem penanggalan

Format

: bentuk

.RQÀLN

SHUWHQWDQJDQ

Remedial

: pengulangan

%LRJUD¿

SHUMDODQDQKLGXSVHVHRUDQJ

,QIUDVWUXNWXU

VDUDQDGDQSUDVDUDQD¿VLN

Bani

: Keturunan
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Tafsir

: penjelasan tentang ayat-ayat al-Qur’an

Astrologi

: ilmu yang mempelajari tentang posisi planet untuk
menentukan arah ke depan hal-hal dalam kehidupan serta
cara dan rincian tentang kehidupan masa lalu.

Astronomi
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: Ilmu yang mempelajri tentang benda-benda langit
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