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Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah adalah salah 
satu mata pelajaran yang menelaah tentang asal-usul, perkembangan, peranan 
kebudayaan/peradaban Islam dan para tokoh yang berprestasi dalam Sejarah Islam di masa 
lampau, mulai dari masyarakat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafa>‟ al-
Ra> syidi> n, Bani Umayyah, Abbasiyyah, Ayyubiyyah sampai perkembangan Islam di 
Indonesia. Materi Sejarah Kebudayaan Islam sangat penting untuk diajarkan  kepada peserta 
didik agar mereka dapat memahami sejarah Islam. Akan tetapi sumber belajar yang 
digunakan masih kurang memadai. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah perlu tambahan sumber belajar yang  
lain. Dalam hal ini, salah satu sumber yang dapat digunakan adalah kitab Khula> s}atu Nu> r 
al-Yaqi> n karya „Umar „Abd al-Jabba>r. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai 
berikut: (1) Apa saja materi Sejarah Islam dalam kitab Khulas}atu Nu> r Al-Yaqi> n karya 
„Umar „Abd al-Jabba>r? (2) Apa saja materi Sejarah Kebudayaan Islam Kelas VII Madrasah 
Tsanawiyah? (3)Bagaimana relevansi materi Sejarah Islam dalam kitab Khula> s}atu Nu> r 
Al-Yaqi> n karya „Umar „Abd al-Jabba>r dengan materi Sejarah Kebudayaan Islam Kelas VII 
Madrasah Tsanawiyah ? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan historis, sedangkan dalam 
pengumpulah data, penulis menggunakan metode literatur, yaitu bertumpu pada penelaahan 
kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Adapun dalam analisis 
data, penulis menggunakan analisis isi (content analysis). 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Materi Sejarah Islam yang terdapat 
dalam kitab Khula> s}atu Nu> r al-Yaqi> n karya „Umar „Abd al-Jabba>r juz I sampai juz III 
meliputi tentang Sejarah kehidupan Rasulullah SAW sebelum dan setelah diangkat menjadi 
rasul dan sejarah kekhalifahan para khalifah Khulafa>‟ al-Ra> shidi> n. (2) Materi Sejarah 
Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah meliputi tentang pengertian dan tujuan 
Sejarah Kebudayaan Islam, sejarah Nabi Muhammad SAW periode Mekah, sejarah Nabi 
Muhammad SAW periode Madinah, sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafa>‟ al-
Rashidi> n dan sejarah perkembangan Islam pada masa Dinasti Bani Umayah. (3) Materi 
Sejarah Islam dalam kitab Khula> s}atu Nu> r al-Yaqi> n karya „Umar „Abd al-Jabba>r 
sebagian besar terdapat kesesuaian dengan materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII 
Madrasah Tsanawiyah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah Kebudayaan Islam atau juga disebut Sejarah Peradaban Islam 

adalah mempelajari perkembangan historis umat Islam dan seluruh aspek 

kehidupannya. Pengetahuan dan pemahaman sejarah sangat diperlukan untuk 

mengenal masa lalu, memahami masa sekarang dan memprediksi masa depan, 

serta dapat membentuk perilaku dan sikap ke-Islaman yang positif seperti yang 

dicontohkan oleh perilaku sejarah masa lampau.
1
 Oleh sebab itu, Sejarah 

Kebudayaan Islam sangat penting untuk dipelajari sebagai mata pelajaran di 

sekolah ataupun madrasah. 

Bidang studi Sejarah Islam adalah suatu bidang studi yang memberikan 

pengetahuan tentang sejarah dan kebudayaan Islam, meliputi masa sebelum 

kelahiran Islam, masa Nabi dan sesudahnya, baik pada Daulah Islamiyah 

maupun pada negara-negara lainnya di dunia.
2
 Sedangkan fungsi dari pengajaran 

bidang studi Sejarah Islam yakni, (1) membantu meningkatkan iman siswa dalam 

rangka pembentukan pribadi muslim, di samping memupuk rasa kecintaan dan 

kekaguman terhadap Islam dan kebudayaannya; (2) memberi bekal kepada siswa 

                                                           
1
 Fadil SJ, Pasang Surut Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah (Malang: UIN Malang 

Press, 2008), iii. 
2
 Zakiah Daradjat, et al., Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 

2011), cet. 5, 174. 
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dalam rangka melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi atau bekal 

untuk menjalani kehidupan pribadi mereka, bila mereka putus sekolah; (3) 

mendukung perkembangan Islam masa kini dan mendatang, di samping 

meluaskan cakrawala pandangannya terhadap makna Islam bagi kepentingan 

kebudayaan umat manusia.
3
 

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam diajarkan sebagai materi 

pelajaran Pendidikan Agama Islam mulai dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah, 

Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah bahkan sampai penguruan Tinggi 

dalam lingkup Pendidikan Agama Islam. Namun, dalam hal ini penulis hanya 

membatasi pembahasan pada materi Sejarah Kebudayaan Islam di kelas VII 

Madrasah Tsanawiyah. Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah 

Tsanawiyah adalah salah satu mata pelajaran yang menelaah tentang asal-usul, 

perkembangan, peranan kebudayaan/peradaban Islam dan para tokoh yang 

berprestasi dalam Sejarah Islam di masa lampau, mulai dari masyarakat Islam 

pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafa>’ al-Ra>shidi>n, Bani Umayyah, 

Abbasiyyah, Ayyubiyyah sampai perkembangan Islam di Indonesia. Secara 

Substansial, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam memiliki kontribusi 

dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati Sejarah Kebudayaan Islam, yang mengandung nilai-nilai kearifan 

                                                           
3
 Ibid., 175. 
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yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak dan 

kepribadian peserta didik.
4
 

Standar Kompetensi Lulusan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

Madrasah Tsanawiyah adalah
5
: 

1. Meningkatkan pengenalan dan kemampuan mengambil ibrah terhadap 

peristiwa penting Sejarah Kebudayaan Islam mulai perkembangan masyarakat 

Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan para Khulafa>’ al-Ra>shidi>n, Bani 

Umayyah, Abbasiyyah, Ayyubiyyah sampai dengan perkembangan Islam di 

Indonesia. 

2. Mengapresiasi fakta dan makna peristiwa-peristiwa bersejarah dan 

mengaitkannya dengan fenomena kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, 

iptek dan seni. 

3. Meneladani nilai-nilai dan tokoh-tokoh yang berprestasi dalam peristiwa 

bersejarah. 

Sedangkan materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas VII 

Madrasah Tsanawiyah meliputi tentang pengertian dan tujuan mempelajari 

Sejarah Kebudayaan Islam, memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode 

Mekkah, memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Madinah, 

memahami perkembangan Islam pada masa Khulafa>’ al-Ra>shidi>n dan 

Perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Bani Umaiyah. Hal ini 

                                                           
4
 Depag RI, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013 

5
 Depag RI, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah 



5 

 

 

sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah yang tercantum 

dalam Peraturan Menteri Agama Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 

Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam 

dan Bahasa Arab di Madrasah. 

Materi atau Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam sangat penting 

untuk diajarkan kepada peserta didik agar mereka mengetahui dan memahami 

tentang Sejarah Kebudayaan Islam, akan tetapi sumber belajar yang digunakan 

kurang memadai, kebanyakan guru hanya berpedoman pada Lembar Kerja Siswa 

(LKS) dan atau buku paket seadanya. Maka dari itu, untuk dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas VII Madrasah 

Tsanawiyah perlu adanya tambahan sumber belajar yang lain. Dalam hal ini, 

salah satu sumber belajar atau bahan ajar yang dapat ditambahkan dalam 

menyampaikan materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam adalah Kitab 

Khula>s}atu Nu>r Al-Yaqi>n karya ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r yang biasa dikaji di 

pondok pesantren. Kitab Khula>s}atu Nu>r Al-Yaqi>n adalah salah satu Kitab 

Kuning yang di dalamnya berisi tentang materi Sejarah Islam, maka dari itu kitab 

ini di kenal sebagai kitab tari>kh.
6
  Kitab Khula>s}atu Nu>r Al-Yaqi>n ini terdiri dari 

3 jilid, jilid I dan II berisi tentang Sirah Nabawiyyah atau sejarah kehidupan Nabi 

                                                           
6
 Abuddin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembagan Lembaga-Lembaga Pendidikan 

Islam Di Indonesia  (Jakarta: Grasindo, 2001), 170. 
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sejak kelahiran beliau hingga ketika beliau wafat, sedangkan jilid III berisi 

tentang sejarah Khulafa>’ al-Ra>shidi>n. 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Studi Kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n Karya 

‘Umar ‘Abd Al-Jabba>r dan Relevansinya dengan Materi Sejarah Kebudayaan 

Islam Kelas VII Madrasah Tsanawiyah.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dihasilkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja materi Sejarah Islam dalam kitab Khula>s}atu Nu>r Al-Yaqi>n karya 

‘Umar ‘Abd al-Jabba>r? 

2. Apa saja materi Sejarah Kebudayaan Islam Kelas VII Madrasah 

Tsanawiyah? 

3. Bagaimana relevansi materi Sejarah Islam dalam kitab Khulas>}atu Nu>r Al-

Yaqi>n karya ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r dengan materi Sejarah Kebudayaan 

Islam Kelas VII Madrasah Tsanawiyah ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan materi Sejarah Islam dalam Kitab Khula>s}atu Nu>r Al-

Yaqi>n karya ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r. 
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2. Untuk mendeskripsikan Materi Sejarah Kebudayaan Islam Kelas VII 

Madrasah Tsanawiyah. 

3. Untuk mengetahui relevansi materi Sejarah Islam dalam Kitab Khula>s}atu Nu>r 

Al-Yaqi>n karya ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r dengan Materi Sejarah Kebudayaan 

Islam Kelas VII Madrasah Tsanawiyah. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dan dirasakan dari penelitian ini, antara 

lain: 

1. Manfaat secara teoritis 

Dari penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi khasanah pendidikan Islam, khususnya untuk mengembangkan teori 

tentang Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi pendidik, diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

salah satu pedoman dalam menyampaikan materi Sejarah Kebudayaan 

Islam di Madrasah Tsanawiyah. 

b. Bagi peserta didik, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu 

sumber belajar sehingga dapat menambah wawasan tentang Sejarah 

Kebudayaan Islam. 
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E. Kajian Teori Dan Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Kajian Teori 

a. Pengertian Sejarah Kebudayaan Islam 

Sejarah secara etimologi (arti bahasa) dalam bahasa Indonesia 

berasal dari bahasa Melayu, yang mengambil dari kata “al-Shajarah” dari 

bahasa Arab, yang semula berarti pohon. Kemudian berkembang lagi, yang 

berarti silsilah, asal-usul atau riwayat.
7
 Kata-kata lain dalam bahasa Arab 

yang sering digunakan adalah kata tarikh, qis}s}ah, h}ikayah, silsilah dan 

riwayah. Kata tarikh adalah bentuk mufrad dalam bahasa Arab yang 

bentuk jamaknya adalah tawa>rikh. Kata tarikh berasal dari kata kerja 

“arrakha-yu‟arrikhu”. Kata tarikh lebih umum untuk peristiwa dan 

kejadian sejarah.
8
 Tarikh menurut bahasa berarti ketentuan masa, 

sedangkan menurut istilah berarti “keterangan yang telah terjadi di 

kalangannya pada masa yang telah lampau atau pada masa yang masih 

ada.”9
 Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut history, yang berarti 

pengalaman masa lampau dari umat manusia.
10

 Sedangkan secara 

terminologi, ada banyak definisi sejarah yang dikemukakan para ahli. Di 

antaranya seperti yang dikutip oleh Muhammad In‟am Esha dalam 

                                                           
7
 Fadil Sj, Pasang Surut Peradaban Islam …, 1. 

8
 Rusydi Sulaiman, Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2014), 22. 
9
 Zuhairini, et al., Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta; Bumi Aksara, 2010), Cet. 10, 1. 

10
 Kharisul Wathoni, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia  (Ponorogo: STAIN Po 

Press, 2011), 1. 
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bukunya Percikan Filsafat Sejarah dan Kebudayaan Islam adalah sebagai 

berikut:
11

 

a) Dudung Abdurrahman mendefinisikan sejarah sebagai berikut: 

“Sejarah sebagai sebuah ilmu yang berusaha menemukan, 

mengungkapkan, dan memahami nilai serta makna budaya yang 

terkandung dalam peristiwa masa lampau.” 

b) Menurut Kuntowijoyo definisi sejarah adalah sebagai berikut:  

“Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu dalam rangka untuk melihat 

masa depan, bukan untuk membangun masa lalu demi masa lalu itu 

sendiri.” 

Dari definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sejarah 

merupakan catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau.
12

 Selanjutnya 

pengertian kebudayaan secara h}arfiah berasal dari kata “budi” dan “daya” 

ditambah awalan “ke” dan akhiran “an”. Budi berarti akal dan daya  berarti 

kekuatan. Dengan demikian kebudayaan Islam berarti segala sesuatu yang 

dihasilkan oleh kekuatan akal manusia muslim.
13

 Dalam bahasa Arab kata 

yang dipakai untuk kebudayaan adalah al-had}arah, al-thaqafiyahi/thaqafah 

yang artinya juga peradaban. Kata peradaban secara etimologi adalah 

                                                           
11

 Muhammad In‟am Esha, Percikan Filsafat Sejarah dan Peradaban Islam (Malang: UIN 

Maliki Press, 2011), 12. 
12

 Mansur, Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 

2004), 1. 
13

 Musyrifah Sunanto, Sejarah Islam Klasik Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam (Jakarta: 

Kencana, 2003), Cet.4, 3. 
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terjemahan dari bahasa Arab al-had}arah. Istilah Arab ini juga 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan. Padahal 

istilah kebudayaan dalam bahasa Arab adalah as-thaqafah.
 14

 Istilah 

peradaban (Civilization) sering disinonimkan dengan kebudayaan (culture) 

karena keduanya terkait dengan aktifitas manusia.
15

 Di Indonesia 

sebagaimana juga di Arab dan Barat, masih banyak yang mensinonimkan 

dua kata : kebudayaan al-thaqafah (Arab) culture (Inggris) dengan 

peradaban al-had}arah (Arab) civilization (Inggris) sebagai istilah baku 

kebudayaan. Kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat 

mendalam suatu masyarakat. Sedangkan manifestasi-manifestasi kemajuan 

teknis dan teknologis lebih berkaitan dengan istilah peradaban.  

Sedangkan Islam merupakan turunan dari kata assalmu, assala>mu, 

assala>ma>tu yang berarti bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin. 

Islam berarti suci, bersih tanpa cacat. Islam berarti “menyerahkan sesuatu”. 

Islam adalah memberikan keseluruhan jiwa raga seseorang kepada Allah 

SWT, dan mempercayakan seluruh jiwa raga seseorang kepada Allah 

SWT.
16

 Atau dapat dikatakan Islam adalah agama yang suci, turun dari 

Allah melalui Nabi Muhammad SAW, dengan perantara Malaikat Jibril 

                                                           
14

 Ibid., 12. 
15

 Syamsul Bakri, Peta Sejarah Peradaban Islam (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), 1 
16

 Rois Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Erlangga, 2011), 3. 
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bersamaan dengan diturunkannya kitab Suci al-Qur’a>n sebagai sumber 

utama ajaran Islam.
17

 

Dari pengertian sejarah, budaya dan Islam di atas maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa Sejarah Kebudayaan Islam atau Sejarah 

Peradaban Islam adalah sejarah tentang bangsa-bangsa dan negara-negara 

Islam sejak munculnya Islam hingga masa kini.
18

 

b. Periodesasi Sejarah Kebudayaan Islam 

Sejarah berjalan dari masa lalu ke masa kini dan melanjutkan 

perjalannya ke masa depan. Dalam perjalanan sejarah selalu mengalami 

pasang surut dalam interval-interval yang berbeda-beda. Dan 

mempelajarinya akan kesulitan apbila tidak dibagi dalam babaka-babakan 

yang disebut dengan periodisasi. Sedangkan untuk menentukan periodisasi 

para ahli banyak berbeda pendapat, misalnya sebagaimana yang dikutip 

oleh Drs. Fadil SJ., M. Ag  dalam bukunya yang berjudul Pasang Surut 

Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah ada berbagai pendapat tentang 

periodisasi Sejarah Peradaban Islam antara lain sebagai berikut:
19

 

1) Hasjmy menyatakan bahwa para ahli sejarah kebudayaan telah 

membagi Sejarah Kebudayaan Islam menjadi 9 periode, sesuai dengan 

                                                           
17

 Khadziq, Islam dan Budaya Lokal Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat 

(Yogyakarta: Teras, 2009), 1. 
18

 Ahmad Al-„Usairy, Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX (Jakarta: 

Media Eka Sarana, 2003), 11. 
19

 Fadil SJ, Pasang Surut Peradaban Islam …, 37. 
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perubahan-perubahan politik, ekonomi dan social dalam masyarakat 

Islam. Kesembilan periodisasi adalah sebagai berikut: 

a) Masa permulaan Islam: Mulai sejak lahirnya Islam pada tanggal 17 

Ramadhan, 12 tahun sebelum hijriyah sampai 41 Hijriyah, atau 6 

Agustus tahun 610 sampai dengan 661 Masehi. 

b) Masa Daulah Amawiyah: mulai tahun 651-750 Masehi 

c) Masa Daulah Abbasiyah I  

d) Masa Daulah Abbasiyah II 

e) Masa Daulah Abbasiyah III 

f) Masa Daulah Abbasiyah IV 

g) Masa Daulah Mongoliyah 

h) Masa Daulah Usmaniyah 

i) Dan masa kebangkitan baru: mulai tahun 1213 H (1801 M) sampai 

awal abad 20. 

2) Pendapat senada juga dikemukanan oleh Nourouzzaman Shiddiqie 

yang membagi perjalan sejarah Islam ke dalam 3 bagian sebagai 

berikut: 

a) Periode Klasik, yang dimulai sejak Rasulullah SAW menyampaikan 

seruannya sampai masa runtuhnya Dinasti Abbasiyah. 

b) Periode Pertengahan, dimulai sejak runtuhnya Dinasti Abbasiyah 

sampai abad ke 11 H/ 17 M. 

c) Periode Modern, yaitu sejak abad ke 12 H/18 M sampai sekarang. 
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3)  Selanjutnya Harun Nasution membagi Sejarah Peradaban Islam ke 

dalam 3 periode besar yaitu: Periode Klasik (650-1280M), Periode 

Pertengahan (1250-1800M) dan Periode Modern (1800 M- sekarang).   

c. Materi/ Mata Pelajaran/ Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam 

Materi atau bahan adalah salah satu sumber belajar bagi anak didik. 

Bahan yang disebut sumber belajar adalah sesuatu yang membawa pesan 

untuk tujuan pengajaran
20

 atau sesuatu yang diberikan kepada siswa saat 

berlangsungnya proses belajar mengajar, sehingga melalui proses belajar 

mengajar siswa diantarkan  kepada tujuan pembelajaran.
21

 Sedangkan 

materi/mata pelajaran/ Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam merupakan 

suatu bidang studi yang memberikan pengetahuan tentang sejarah dan 

kebudayaan Islam, meliputi masa sebelum kelahiran Islam, masa Nabi dan 

sesudahnya, baik pada daulah Islamiyah maupun pada negara-negara 

lainnya di dunia khususnya perkembangan agama Islam di tanah air.
22

  

d. Pengertian Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah 

Sejarah Kebudayaan Islam di MTs adalah salah satu mata 

pelajaran yang menelaah tentang asal-usul, perkembangan, peranan 

kebudayaan/peradaban Islam dan para tokoh yang berprestasi dalam 

Sejarah Islam di masa lampau, mulai dari masyarakat Islam pada masa 

                                                           
20

 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

1996), 50. 
21

 Armai Arif, Pengantar Ilm dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Press, 

2002), 91. 
22

 Zakiah Daradjat, et al., Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), cet. 4, 173-174. 
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Nabi Muhammad SAW dan Khulafa>’ al-Ra>s}idi>n, Bani Umayah, 

Abbasiyah, Ayyubiyah sampai perkembangan Islam di Indonesia. Secara 

substansial, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam memiliki kontribusi 

dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati Sejarah Kebudayaan Islam, yang mengandung 

nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, 

membentuk sikap, watak dan kepribadian peserta didik.
23

 

e. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah 

Tsanawiyah 

Ruang lingkup Sejarah Kebudayan Islam di Madrasah Tsanawiyah 

meliputi
24

:  

1) Pengertian dan tujuan mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam  

2) Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Mekkah  

3) Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Madinah  

4) Memahami peradaban Islam pada masa Khulafa>’ al-Ra>shidi>n  

5) Perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Bani Umaiyah  

6) Perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Bani Abbasiyah  

7) Perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Al-Ayyubiyah  

8) Memahami perkembangan Islam di Indonesia 

                                                           
23

 Depag RI, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013. 
24

 Ibid. 
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f. Tujuan Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah 

Tsanawiyah 

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTs bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut
25

: 

1) Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari 

landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah 

dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengembangkan 

kebudayaan dan peradaban Islam. 

2) Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan 

tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, 

dan masa depan. 

3) Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara 

benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. 

4) Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap 

peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa 

lampau. 

5) Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah 

dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh 

berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, 

politik, ekonomi, iptek dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan 

kebudayaan dan peradaban Islam. 

                                                           
25

 Ibid.  
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g. Urgensi Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah 

Pengetahuan dan pemahaman sejarah sangat diperlukan untuk 

mengenal masa lalu, memahami masa sekarang dan memprediksi masa 

depan, serta dapat membentuk perilaku dan sikap ke-Islaman yang positif 

seperti yang dicontohkan oleh perilaku sejarah masa lampau.
26

 Oleh sebab 

itu Sejarah Kebudayaan Islam sangat penting untuk dipelajari sebagai mata 

pelajaran di sekolah ataupun madrasah. Begitu juga di Madrasah 

Tsanawiyah, materi Sejarah Kebudayaan Islam sangat penting untuk 

diajarkan karena berfungsi untuk:
27

 

1) Membantu meningkatkan iman siswa dalam rangka pembentukan 

pribadi muslim, di samping memupuk rasa kecintaan dan kekaguman 

terhadap Islam dan kebudayaannya. 

2) Memberi bekal kepada siswa dalam rangka melanjutkan pendidikannya 

ke tingkat yang lebih tinggi atau bekal untuk menjalani kehidupan 

pribadi mereka, bila mereka putus sekolah. 

3) Mendukung perkembangan Islam masa kini dan mendatang, di samping 

meluaskan cakrawala pandangannya terhadap makna Islam bagi 

kepentingan kebudayaan umat manusia. 

 

 

                                                           
26

 Fadil SJ, Pasang Surut Peradaban Islam …, iii. 
27

 Zakiah Daradjat, et al., Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, 175. 
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2. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil Penelitian terdahulu mengenahi Sejarah Kebudayaan Islam atau 

Sejarah Peradaban Islam yang dapat penulis temukan di antaranya: 

Skripsi karya Eka Mustafidatul Khoiriyah, 243 062 029, dengan 

judul: Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Mata 

Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kelas XII MAN Tempursari 

Mantingan Ngawi Tahun Pelajaran 2010/2011. Dari penelitian ini didapatkan 

hasil tentang bagaimana pelaksaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MAN Tempursari 

Mantingan Ngawi tahun 2010/2011. Dalam pelaksanaan KTSP pada mata 

pelajaran SKI siswa kelas XII MAN Tempursari Mantingan Ngawi tahun 

pelajaran 2010/2011, diketahui bahwa guru mempersiapkan semua kebutuhan 

dalam proses belajar mengajar dengan berpedoman pada BSNP. Jadi, pada 

penelitian ini, fokusnya adalah pada bagaimana guru mempersiapkan dan 

melaksanakan pembelajaran SKI sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) serta penerapan metode pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar. 

Skripsi karya Yenny Nur Rahmawati, 210307010, dengan judul: 

Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa /Siswi pada Mata Pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam Pokok Bahasan Ibrah pada Masa Dinasti Ayyubiyah 

melalui Strategi Talking Stick. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini 

adalah bagaimana Strategi Talking Stick dapat meningkatkan prestsi belajar 
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siswa/siswi di MTs Tegalsari kelas VIII Semester Genap Tahun Ajaran 

2010/2011. Dalam penelitian ini, pembelajaran pada mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam dengan menggunakan strategi Talking Stick dinyatakan 

berhasil, hal ini dapat diketahui dari meningkatnya keaktifan siwa/siswi, 

meningkatnya kerja sama dan meningkatnya nilai perolehan hasil belajar 

siswa/siswi. 

Penelitian yang penulis lakukan di sini berbeda dengan penelitian 

yang telah disebutkan hasilnya di atas. Kedua penelitian di atas berfokus pada 

bagaimana guru menyampaikan materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

dengan menggunakan strategi dan metode pembelajaran aktif, sedangkan 

penelitian yang penulis lakukan adalah tentang bagaimana sumber belajar 

yang satu dengan yang lainnya itu relevan. Pada penelitian ini yang penulis 

teliti adalah relevansi materi Sejarah Islam dalam Kitab Khula>s}atu Nu>r al-

Yaqi>n  karya ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r dengan materi Sejarah Kebudayaan Islam 

kelas VII Madrasah Tsanawiyah. 

F. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan dalam memahami agama secara 

harfiah. Dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan 
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menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu 

keyakinan bahwa wujud yang empirik dari suatu keagamaan dianggap 

sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lain.
28 

Adapun 

pendekatan ini penulis gunakan untuk memahami kitab Khula>s}atu Nu>r al-

Yaqi>n  sebagai karangan ‘Umar Abd Al-Jabba>r khususnya untuk 

memahami tentang materi Sejarah Kebudayaan Islam. 

b. Pendekatan Historis, yaitu pendekatan yang di dalamnya dibahas berbagai 

peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar 

belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut.
29

 Adapun pendekatan ini, 

penulis gunakan untuk mengkaji biografi ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r dan 

Sejarah Islam sejak jaman Nabi Muhammad SAW hingga  masa ke-

khalifahan Khulafa>’ al-Ra>shidi>n.  

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah literer atau penelitian pustaka 

(Library Research). Artinya, adalah telaah yang dilaksanakan untuk 

memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan 

kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.
30

 Dalam 

penelitian seperti ini acuan dan rujukan dalam mengolah data dan 

                                                           
28

 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 28. 
29

 Ibid., 46 
30

 Tim penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: STAIN, Tarbiyah,  2012), 53. 
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menafsirkannya, harus dilakukan dengan tolak ukur berupa teori-teori yang 

diterima kebenarannya di dalam berbagai literatur.
31

 

3. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam penelitian ini berasal 

dari berbagai literatur kepustakaan yang mempunyai kaitan dengan Sejarah 

Islam dalam kitab Khula>s}atu Nu>r Al-Yaqi>n karya ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r. 

Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

a. Sumber data primer, merupakan rujukan utama dalam mengadakan suatu 

penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis penelitian tersebut. 

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:  

1) Kitab Khula>s}atu Nu>r Al-Yaqi>n karya ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r 

(Surabaya: Maktabah Syaikh Salim bin Sa‟id Nabhan), juz I, tentang 

ringkasan kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat 

menjadi Rasul, ringkasan kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah 

diangkat menjadi Rasul sampai dengan hijrah ke Madinah. 

2) Kitab Khula>s}atu Nu>r Al-Yaqi>n karya ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r 

(Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan), juz II, 

tentang ringkasan tahun-tahun setelah Hijrah, sakit dan wafatnya 

Nabi SAW. 

3) Kitab Khula>s}atu Nu>r Al-Yaqi>n karya ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r 

(Surabaya: Maktabah al-Hikmah), juz III, tentang ringkasan 

                                                           
31

 Hadari Nawawi, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 23. 
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kekhalifahan Abu Bakar as}-S}iddiq, ‘Umar Ibn al-khat}t}ab, ‘Uthman 

ibn al-‘Affan, dan ‘Ali ibn Abi T}alib. 

b. Sumber data sekunder, merupakan bahan atau rujukan yang ditulis oleh 

tokoh-tokoh lain yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini, antara 

lain: 

1) Mahrus As‟ad, dan Adad Nursahad, Ayo Mengenal Sejarah 

Kebudayaan Islam untuk MTs/SMP Islam Kelas VII (Jakarta: 

Erlangga, 2009) 

2) Darsono dan T. Ibrahim, Tonggak Sejarah Kebudayaan Islam untuk 

Kelas VII Madrasah Tsanawiyah ( Solo: Tiga Serangkai, 2009) 

3) ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r, Ringkasan Nurul Yaqien, Terj. Shaikh 

Muh}ammad bin Ah{mad Nabhan (Surabaya: Maktabah Ah}mad 

Nabhan, tt), juz I 

4) ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r, Ringkasan Nurul Yaqien, Terj. Shaikh 

Muh}ammad bin Ah{mad Nabhan (Surabaya: Maktabah Ah}mad 

Nabhan, tt), juz II 

5) ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r, Ringkasan Nurul Yaqien, Terj. Shaikh 

Muh}ammad bin Ah{mad Nabhan (Surabaya: Maktabah Ah}mad 

Nabhan, tt), juz III 

6) Ahmad „Usairy, Sejarah Islam sejak Zaman Nabi Adam hingga Abad 

XX (Jakarta: Media Eka Sarana, 2003) 
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7) Fadil SJ, Pasang Surut Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah 

(Malang: UIN Malang PRESS, 2008) 

8) Ali Mufrodi, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab (Jakarta: Logos, 

1997) 

9) Dan buku-buku lain yang relevan dengan penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (Library 

Research). Yaitu studi literatur dan studi dokumentasi.
32

 Oleh karena itu 

teknik pengumpulan bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap 

bahan-bahan pustaka yang relevan.
33

 Kemudian data yang ada dalam 

kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:
34

 

a. Editing Data, yaitu proses pemeriksaan kembali data hasil penelitian, 

pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang 

muncul dari data-data yang telah terkumpul. Dalam hal ini yang 

dilakukan penulis untuk mengumpulkan datanya adalah dengan membaca 

kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n, karya ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r secara 

keseluruhan tentang materi Sejarah Islam yang termuat di dalamnya, 

kemudian setelah kitab tersebut dibaca, peneliti melakukan pemilihan 

data-data. Kemudian setelah data tersebut ditentukan, selanjutnya peneliti 

                                                           
32

 Afifuddin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 140. 
33

 Tim penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, 53. 
34

 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: PT 

Renika Cipta, 2006), 122. 
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menyajikan data tersebut. Hal ini dilakukan peneliti untuk menghindari 

kekeliruan dalam proses analisis. 

b. Penyajian Data, yaitu menyajikan sekumpulan data yang telah tersusun 

yang diberi kode atau sandi-sandi, yang memungkinkan adanya penarikan 

kesimpulan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang telah 

ditentukan, kemudian data yang telah terkumpul tersebut diberi kode atau 

sandi-sandi, yang memungkinkan adanya kesimpulan. 

c. Menarik Kesimpulan, adalah menyusun data yang telah diedit dan diberi 

sandi-sandi itu ke dalam suatu himpunan data yang tersusun secara 

sistematis. Dari beberapa uraian yang telah disajikan, kemudian peneliti 

membuat suatu kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

5. Teknis Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis isi (content analysis). Teknik analisis isi di sini adalah teknik untuk 

menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, yang 

penggarapannya dilakukan secara objektif dan sistematis. Selain fungsi-fungsi 

tersebut, teknik analisis isi juga digunakan untuk membandingkan isi sebuah 

buku dengan yang lain dalam bidang kajian yang sama, baik berdasarkan 

kepada perbedaan waktu penulisannya, maupun mengenai kemampuan buku 

yang disajikan kepada khalayak masyarakat atau sekelompok masyarakat 
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tertentu. Adapun prosedur analisa ini dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:
35

 

a. Seleksi buku yang akan dianalisis 

b. Rumuskan standar isi buku 

c. Pengumpulan data dimulai dengan menyusun item, mengenai materi yang 

ada. 

d. Tetapkan cara pengumpulan data, yang dapat dipilih dengan cara bab demi 

bab, atau pasal demi pasal, atau pokok  bahasan demi pokok bahasan, atau 

sekaligus seluruh isi buku. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data 

dengan cara membaca seluruh isi buku. 

e. Lakukan pengolahan data  yang telah diperoleh dan dideskripsikan hasilnya 

sehingga menghasilkan intepretasi untuk setiap penyajian pokok bahasan 

materi di dalam buku yang dianalisis. 

f. Rumuskan kesimpulannya. 

 Nana Syaodih menjelaskan bahwa kegiatan analisis ditujukan untuk 

mengetahui makna, kedudukan, dan hubungan antara berabagai konsep, 

kebijakan, program, kegiatan, peristiwa yang ada atau yang terjadi untuk 

selanjutnya mengetahui manfaat, hasil atau dampak dari hal-hal tersebut.
36

 

 

                                                           
35

Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 1996), cet. 2, 90-91. 
36

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pt Remaja 

Rosdakarya, 2007), 81-82. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna 

secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan 

penelitian ini, peneliti mengelompokkan menjadi 5 bab yang masing-masing bab 

terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika 

selengkapnya sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan yang menggambarkan secara umum kajian ini, 

yang isinya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat  penelitian, telaah pustaka dan landasan teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan, dengan demikian merupakan pengantar penelitian ini. 

Bab II berisi tentang kajian materi Sejarah Islam dalam Kitab Khula>s}atu 

Nu}r al-Yaqi>n karya ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r yang meliputi: biografi ‘Umar Abd al-

Jabba>r dan Materi Sejarah Islam dalam kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n karya 

‘Umar ‘Abd al-Jabba>r. 

Bab III berisi tentang materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII di 

Madrasah Tsanawiyah yang meliputi: Sejarah Kebudayaan Islam, sejarah Nabi 

Muhammad SAW periode Mekah, sejarah Nabi Muhammad SAW periode 

Madinah, Sejarah Perkembangan Islam pada masa Khulafa>’ al-Ra>shidi>n, dan 

Sejarah Perkembangan Islam pada masa Dinasti Umayyah. 
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Bab IV berisi tentang analisis penulis terhadap relevansi materi Sejarah 

Islam dalam kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n karya ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r dengan 

materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah. 

Bab V berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dari hasil analisa dan 

saran-saran. 

  



27 

 

 

BAB II 

MATERI SEJARAH ISLAM DALAM KITAB KHULA>S}ATU NU>R AL-YAQI>N 

KARYA ‘UMAR ‘ABD AL-JABBA>R 

 

A. Biografi ‘Umar ‘Abd Al- Jabba>r 

„Umar Abd al-Jabba>r dilahirkan pada tahun 1320 H di Mekkah Al-

Mukarramah yang juga menjadi tempatnya tumbuh dan belajar. Pendidikannya 

ditangani oleh para ulama negeri Tanah Suci di jamannya. Di samping itu, beliau 

juga masuk ke Madrasah „Askariyyah (kemiliteran) dan lulus dari fakultas 

kemiliteran di masa Syarif Al-Husain. Di usianya yang masih tergolong muda, 

beliau berpindah ke Indonesia menjadi seorang penulis dan guru agama setelah 

sebelumnya sebagai seorang yang tumbuh di ketentaraan meski tidak luput 

darinya pelajaran-pelajaran diniyyah yang beliau terima dari para ulama di 

jamannya.
37

 

Di Indonesia, beliau termasuk penulis buku-buku muqarrar berbahasa 

Arab di madrasah untuk jenjang pemula. Sampai detik ini, kita masih dapat 

menjumpai sejumlah buku-bukunya yang diajarkan di hampir seluruh pesantren 

dan madrasah diniyyah di Indonesia, termasuk pesantren dan madrasah 

tradisional.
38

 

                                                           
37

 Firman Hidayat bin Marwadi, Jasa Seorang Ulama Saudi Terhadap Pendidikan Islam 

di Indonesia  (https://almarwadi.wordpress.com/2013/04/14/jasa-seorang-ulama-saudi-terhadap-

pendidikan-islam-di-indonesia/), Posted on 14/04/2013. 
38

 Ibid. 
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B. Karya-Karya ‘Umar Abd al-Jabba>r 

Diantara karya-karya yang telah dihasilkan beliau adalah sebagai 

berikut:
39

 

1. Kitab ‚Khula >s}atu Nu>r al-Yaqi>n‛ dalam 3 juz. 

2. Kitab ‚Al-Maba>di’ Al-Fiqhiyyah ‘ala> Madzhab Al-Ima>m al-Sha>fi’i>‛ dalam 4 

juz. 

3. Kitab ‚Taqri>b Al-Fiqh Al-Sha>fi’i>‛. 

4. Kitab ‚Khula >s}atu Itmam Al-Wafa>’ fi> Sirah Al-Khulafa>'‛, dan selainnya.  

Selain itu, beliau juga mempunyai buku kamus biografi yang 

menghidangkan biografi-biografi sejumlah ulama abad 14. Kamus biografi itu 

bertajuk ‚Siyar wa Tara>jim Ba’dh ‘Ulama>ina fi> Al-Qarn Ar-Rabi>’ ‘Ashar Al-

Hijrri>‛.
40

 

Pada tanggal 16 Muharram 1391 H, akhirnya beliau menghembuskan 

nafasnya terakhir di Makkah Al-Mukarramah setelah sekian tahun melawat di 

negeri fana ini. Beliau pun dimakamkan di Ma‟la.  

 

C. Isi Kitab Khula>s}atu Nu>r  al-Yaqi>n  Karya ‘Umar ‘Abd Al-Jabba>r tentang 

Sejarah Islam 

Kitab Nu>r al-Yaqi>n  adalah yang merupakan buku teks sejarah yang 

sebenarnya, kitab ini dan versinya yang lebih ringkas, Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n, 

                                                           
39
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40
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benar-benar merupakan satu-satunya karya serius tentang sirah (biografi Nabi) 

yang dijadikan bahan pelajaran di pesantren. Karya aslinya di karang oleh 

seorang pengarang Mesir modern, Muhammad Hudhari Bek, sedangkan 

Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n ditulis oleh „Umar Abd al-Jabba>r, pengarang Mekkah 

yang mengarang banyak buku teks untuk madrasah.
41

 

Kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n yang ditulis oleh „Umar Abd al-Jabba>r ini 

merupakan salah satu kitab tari>kh, yaitu kitab yang di dalamnya berisi tentang 

sejarah Islam. Kitab ini hadir dalam bentuk ringkasan-ringkasan sejarah Islam 

mulai sejak kelahiran Rasulullah SAW sampai dengan perkembangan agama 

Islam pada masa Khulafa>’ al-Ra>shidi>n. Kitab ini terdiri dari 3 juz. Adapun 

penjelasan tentang isi kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n akan diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Isi kitab Khulas}atu Nu>r al-Yaqi>n juz I 

Kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n pada juz I berisi tentang sejarah  

kehidupan Rasulullah SAW yang mencakup sejarah kelahiran beliau, 

diutusnya beliau menjadi Nabi dan Rasul, dakwah beliau dalam menyebarkan 

Islam di Mekkah sampai dengan hijrah beliau ke Madinah. Adapun yang 

menunjukkan tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW dalam kitab adalah 

sebagai berikut: 
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a. Ringkasan Kehidupan Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi Nabi dan 

Rasul 

يع  و اخر اأنبياء، كرسوؿ اه إى  ة القرشية،  مد بن عبد اه ك ام سيدنا 
اس، ليعبدكا اه كحد كا يشركوا ب شيئا كقد كلد صلى اه علي كسلم  .ال

كة يـو اإث الثا عشر من ربيع اأكؿ، ككاف كالد قد تو قبل كادت 
ة، ك أرضعت بعد أم ثويبة اأسلمية، م حليمة السعدية، ك   دي كدفن با
، ك  ن، ككفل جد ت أـ أ السادسة من عمر توفيت أم باأبواء، فحض

، فكفل عم أبو طالب ة من عمر تو جد 42.الثام
 

Penghulu kita, Muhammad SAW bin „Abdillah dan Aminah al-

Qurasyiah, ialah penutup sekalian nabi-nabi dan utusan Allah SWT 

kepada semua manusia, supaya mereka menyembah kepada Allah SWT 

semata-mata, dan supaya mereka tidak menyekutukan sesuatu dengan 

Allah SWT. Nabi SAW dilahirkan di Mekkah, pada hari Senin tanggal 12 

Rabi>’ul Awwal. Ayah beliau meninggal sebelum beliau dilahirkan dan 

dimakamkan di Madinah. Lalu ibunya yang mengasuh beliau. Sesudah 

ibunya, beliau disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyyah, kemuadian oleh 

Halimah al-Sa‟diyyah. Pada umur 6 tahun, meninggallah ibu Nabi di 

Abwa>, lalu beliau diasuh oleh Ummu Aiman dan ditanggung oleh 
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kakeknya. Pada umur 8 tahun, meninggallah kakek beliau, kemudian 

beliau ditanggung oleh pamannya yaitu Abu T}alib.
43

 

ب  ك التاسعة من عمر سافر مع عم أ طالب إى الشاـ، كرا  الرا
ة، كبعد  ارة للسيدة خد امسة كالعشرين من عمر سافر   ، ك ا فعرف

امسة كالثاث من  ة، ك  ا ا أربع س رجوع بشهرين تزةج ها ك كاف عمر
جر اأسود  هم  كضع ا اء الكعبة، كحكم بي ؾ مع قريش  ب عمر اش
، ح  مون بون ك صاؿ احمودة، ككانوا  ، كقد اشتهر ب قوم با مكان
اس  لية، كأحب اابتعاء عن ال ا ، كقد حفظ اه من أعماؿ ا لقبو باأم
، ك كاف يتعبد  غار حراء، على دين جد  ما قارب اأربع من عمر حي

يم 44.إبرا
 

Ketika berumur 9 tahun, pergilah Nabi bersama pamannya Abi 

T}alib ke negeri Syam. Seorang Pendeta bernama Bukhaira melihat Nabi 

dan mengenal akan beliau. Pada usia 25 tahun, Rasulullah SAW pergi 

dengan membawa dagangan Siti Khadijah, dan sesudah kembalinya 

setelah 2  bulan, Nabi menikah dengan Siti Khadijah, sedang Siti 

Khadijah pada waktu itu berusia 40 tahun. Ketika berusia 35 tahun, beliau 

berkumpul dengan kaum Quraish dalam mendirikan Ka‟bah dan beliau 

memberi putusan di antara mereka tentang peletakan al-Hajar al-Aswad 

di tempatnya. Beliau termasyhur antara kaumnya dengan sifat-sifatnya 

yang terpuji. Mereka cinta kepadanya dan menghormatinya, hingga 
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mereka gelarkan beliau al-A>mi>n. Sesungguhnya Allah SWT telah 

memelihara Nabi dari amal-amal orang Jahiliyah. Beliau senang 

menjauhkan diri dari pergaulan dengan manusia ketika umurnya hampir 

40 tahun. Nabi senang menjalankan ibadahnya di gua Hira menurut 

agama kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim.”45
 

b. Ringkasan Kehidupan Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi Rasul 

sampai Hijrahnya beliau ke Madinah 

، كقد بدأ  ة للعا ا بلغ ااربع من عمر صلى اه علي كسلم بعث اه ر
و يتعبد  غار حراءك كعلم , الوحي بالرؤيا الصادقة م نزؿ علي جريل، ك

ست اس الصراط ا 46.ؽكيف يهدل ال
 

Ketika usia Nabi Muhammad SAW 40 tahun, Allah SWT 

mengutus Beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wahyunya, bermula 

dari mimpi yang benar. Kemudian Malaikat Jibril turun kepada Nabi 

SAW ketika beliau sedang beribadah di gua Hira‟. Ia mengajarkan Nabi 

SAW bagaimana seharusnya menjadi pemimpin yang memimpin manusia 

ke jalan yang lurus.
47

 

ة، كأبو بكر، ك علي بن أ  فبدأ بالدكة سرا، فكاف اكؿ من ب السيدةخد
م  .طالب، كزيد بن حارثة ، كأنذر هر فجمع قوم وات أمر با كبعد ثاث س
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ا نزؿ علي قول تعاى  تك ااقرب: ذاب اليـو اأخرة، ك ع . كأنذر عش
ب ردا قبيحا ، فرد علي عم أبو  ل كاقارب كبلغهم رساؿ رب 48.ا

 

Nabi memulai dengan ajakan secara sembunyi-sembunyi, orang 

pertama yang beriman kepada beliau adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, 

„Ali bin Abi T}alib, dan Zaid bin Hari>thah r.a. Setelah tiga tahun Nabi 

SAW diperintahkan untuk menyampaikan Islam dengan sembunyi-

sembunyi lalu Beliau mengumpulkan kaumnya untuk menyampaikan 

ancaman azab akhirat yang pedih ketika itulah turun ayat : 

 ْ َرَتَك اْاَقػَْرِب   َ 49َكاَْنِذْر َعِشيػْ

 

“Ancamlah keluargamu yang dekat-dekat” (Q.S al-Shu’ara>’: 214) 
 

Nabi SAW mengumpulkan kerabat dan keluarganya dan 

menyampaikan kepada mereka tentang kebenaran Islam, akan tetapi 

paman beliau, Abu Lahab menolaknya dengan keras.
 50

  

م كيفدنوف اـ كيقتلوف اكاد اهم،  ككاف العرب قبيل مبعث يعبدكف ااص ب
م صلى اه علي كسلم . كيضرب بعضهم رقاب بعض اقل سبب فلما دعا

، كتبدؿ حبهم ل بغض  ، غضبوا علي م علي إى عبادة اه كحد كترؾ ما
51.كتصديق تكذيبا
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Orang Arab sebelum datangnya risalah yang dibawa Nabi SAW 

mereka menyembah berhala, membunuh anak laki-laki, mengubur hidup-

hidup anak perempuan mereka, mudah membunuh satu sama lain, dan 

sejenis kejahatan tersebut. Ketika Rasulullah SAW mengajak mereka 

untuk menyembah Allah SWT yang Maha Esa dan mengajak mereka ke 

arah kebenaran dan meninggalkan kepercayaan mereka, marahlah 

mereka. Maka bertukarlah kecintaan mereka menjadi kemarahan pada 

Nabi SAW, dan asalnya mereka membenarkan Nabi SAW, sekarang 

bertukar menjadi mendustakan.
52

  

م مشوا اى عم أكا ك ثانيا كثالثا، ككاف  كل  تهم، كضلل اباء ا سب ا ك
يا م را  هم،  .مرة يرد ع ع ت يئهم اأخ أف  كقد طلب م عم بعد 

53.فأ الرسوؿ كاستمر  نشر الدين، كعم مدافع ع
 

Ketika Rasulullah SAW memaki Tuhan-tuhan mereka dan 

menyesatkan para leluhur mereka, pergilah mereka ke paman Nabi SAW 

untuk mengadukan hal tersebut selama tiga kali, tanpa membuahkan 

hasil. Sebenarnya setelah sekian lama kaum Quraish datang kepada 

paman beliau, dimintalah beliau untuk menghentikan apa yang 

diucapkannya dulu. Hal tersebut tidak membuat Rasulullah SAW kendor 
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menyiarkan Islam, di sisi lain paman beliau tetap melindungi kegiatan 

Nabi SAW.
54

  

، فكاف يقابلهم , فلما رأت قريش م ذلك أخذت تؤذم الرسزؿ كتسخر ب
، لم كالصر كالعفو، م تعدل اأذل أى أصحاب فأخذت كل قبيلة تعذب  با

بشة، فهاجر  جرة أى ا م الرسوؿ با ها بأشد العذاب، فأمر من أسلم م
س نسوة ، ك جرة , عشرة من أصحاب ى اكؿ  ك رجعوا بعد ثاثة أشهر، ك

55. اإساـ
 

Ketika kaum Quraish melihat hal itu, mulailah mereka menyakiti 

secara fisik Nabi SAW, mengejek, menghina, merendahkan, dikatakan 

gila, namun beliau tetap sabar dan selalu memaafkan mereka. Lalu 

gangguan itu ditujukan kepada para sahabat Nabi SAW, tiap kabilah 

menyiksa siapa saja yang masuk Islam dengan siksaan yang tidak 

manusiawi. Nabi SAW memerintahkan kaum Muslimi>n untuk ber-hijrah 

ke Habasyah. Berhijrahlah 10 laki-laki dan 5 perempuan, mereka tinggal 

di sana selama 3 bulan, inilah hijrah pertama dalam Islam. Pada waktu 

yang sama juga paman Nabi SAW Hamzah, dan „Umar bin Khat}t}ab, 

masuk Islam.
56

 

طاب ، كعمر بن ا زة عم ال ة السابعة  .كقد سلم بذلك كالقت  ك الس
مدا  ، كاتفقوا على مقاطعتهم اك يسلموا  ل بيت بوة حصرت قريش كا من ال
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ا  الكعبة، كبد دخوؿ ال صلى  للقتل، كقد كتبوا بذلك صحيفة ، علقو
بشةك فهاجر ثاثة  جرل إى ا صار، أمر اصحاب با اه علي كسلم ا

 57.كثاثوف رجا، كاحدل عشرة امرأة
Tahun ketujuh  kenabian kaum Quraish mengepung Nabi SAW 

dan keluarganya. Mereka bersepakat untuk memutuskan hubungan 

dagang dengan mereka, sampai keluarga Nabi menyerahkan beliau 

kepada mereka untuk dibunuh. Untuk menyelesaikan hal itu digantunglah 

sepucuk surat perjanjian di Ka‟bah. Setelah Nabi SAW dikepung oleh 

orang Musyrik Mekkah, beliau perintahkan para sahabat untuk hijrah ke 

Habasyah dengan total 33 laki-laki dan 11 perempuan.
58

  

قضت  قض الصحيفة، ف بوة قاـ رجاؿ من قريش ب ة العاشرة من ال ك الس
صار، بعد اف قضوا ثاث  كخرج ال صلى الل علي كسلم كمن مع من ا

وات  الشعب، ة قدـ الي  .ا يصل إليهم اأكل إا خفية س ذ الس ك 
ة، كعم أبو طالب  راف، كأسلموا، كفيها توفيت السيدة خد كفد من نصارل 
، كتزكج سودة كدخل ها، كعقد على عاءشة، كم يدخل ها، كبعد كفاة عم 
هم  اشتد علي اذل قريش، فهاجر اى الطائف، كقصد ب ثقيف، فاقاـ بي

جارة، فرجع اى مكة يبو كاذك با م، فلم  59.شهرا يدعو
 

Pada tahun kesepuluh ke-Nabian, tergeraklah beberapa orang 

tangguh Quraish untuk mengambil surat perjanjian tadi dan merobeknya. 

Keluarlah Nabi SAW dan para pengikut beliau dari kepungan itu, setelah 
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mereka tinggal selama 3 tahun di Syi‟ib. Tidak bisa Nabi SAW dan 

pengikut beliau makan kecuali dengan jalan sembunyi-sembunyi. Pada 

tahun yang sama datanglah para utusan dari Najran kepada Nabi SAW 

untuk masuk Islam. Pada tahun inilah wafat Istri tercinta beliau Siti 

Khadijah r.a, dan paman beliau Abu T}alib. Kemudian Nabi SAW 

menikah dengan Saudah lalu mengadakan akad dengan siti „Aisyah r.a 

dan beliau tidak mencampurinya. Setelah paman beliau wafat penindasan 

kaum Quraish semakin meningkat. Oleh karenanya Rasulullah SAW ber-

hijrah ke Thaif menuju ke Bani Tsaqief. Nabi SAW tinggal bersama 

mereka selama sebulan dan mengajak mereka untuk masuk Islam tetapi 

tidak disambut dengan baik malah Nabi SAW dilempari dengan batu. 

Kemudian Nabi SAW kembali ke Mekkah.
60

 

عراج، كفي فريضت الصلوات  دية عشرة أكرم اللع باإسراء كا ة ا ك الس
م إى اإساـ، فامن ب  رج إى القبائل، كيدعو ة صار  ذ الس مس، ك  ا

ة دي ا عشر رجا من  .ستت من عرب ا ة الثاية عشرة قدـ علي اث ك الس
ة فانتشر اإساـ فيها دي ، كرجعوا اى ا وا ب ة، فام دي ة .عرب ا ك الس

بوة، كفد علي ثاثة كسبعوف رجا، كامراتاف من عرب  الثالثة عشرة من ال
ة  ة، فازداد ااساـ انتشارا فيها، ك الس دي ، كرجعوا اى ا و ب ة، فام دي ا
ا بلغ قريشا ذلك، عزموا على قتل ال  ة، ك دي جرة إى ا أمر أصحاب با
جرة، كقد التفت قريش حوؿ دار ليلة  صلى اه علي كسلم، فأمر اه با
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، , جرت ـو فخرج ال صلى اه علي كسلم عليهم بعد اف القى اه عليهم ال
كسار مع ا بكرالصديق، إى غار ثور، كأختبأا في ثاث لياؿ، م سارا  
اليـو الثالث، ح كصا قباء  يـو الثا من ربيع ااكؿ فمكث صلى اه 

ائا مسجد قباء ت كعشرين ليلة ب  اث 61.علي كسلم بقباء اث
 

Di tahun kesebelas, Allah SWT memuliakan beliau dengan Isra‟ 

dan Mi‟raj yang di dalamnya diwajibkan untuk shalat lima waktu, di 

tahun yang sama juga Nabi SAW keluar dari kabilah ke kabilah untuk 

menyiarkan Islam. Berimanlah di antara mereka 6 orang dari Madinah. 

Pada tahun keduabelas dari ke-Nabian, datanglah 12 orang laki-laki dari 

Madinah, mereka beriman dan kemudian kembali lagi ke Madinah dan 

tersebarlah Islam di sana dengan perantara mereka. Pada tahun 13 ke-

Nabian, datang kepada Nabi SAW 73 laki-laki dan 2 perempuan dari 

Madinah mereka beriman dan kembali ke Madinah untuk mensyiarkan 

Islam di sana. Pada tahun yang sama Nabi SAW memerintahkan para 

sahabat untuk hijrah ke Madinah. Ketika kaum Quraish mendengar hal 

ini, mereka putuskan untuk membunuh Nabi SAW, lalu Allah SWT 

memerintahkan beliau untuk ikut ber-hijrah. Di rumah beliau kaum 

Musyrikin sudah melancarkan pengepungan, dan Nabi SAW dapat keluar 

dengan selamat setelah Allah SWT jadikan mereka tertidur. Nabi SAW 

dan Abu Bakar pergi ke gua Hira‟ untuk bersembunyi sementara selama 

tiga malam. Di hari ketiga paginya mereka berjalan menuju ke Quba‟ 
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tepatnya hari kedua Rabi>’ul Awwal. Nabi SAW tinggal di sini selama 22 

malam dan di antaranya Nabi SAW mendirikan Masjid Quba‟.62
 

عة،  ى اكؿ  ا، ك معة  الطريق فصا ة كقد ادركت ا دي م انتقل اى ا
اقات فرحي  اس  ة خرج ال دي و ا ا اقبل  كخطبتها اكؿ خطبة  ااساـ، ك

لف .بقدكم ا استقر أرسل  طلب من  كقد نزؿ على ا أيب اأنصارل، ك
ع مشركو مكة بعض  ، فوصلوا مع عبد اه بن أ بكر، كم ل من ا

م   جرة، ككاف الرسوؿ صلى اه علي كسلم يدعوا  ستضعف من ا ا
وت ذا اصل الق  63.الصاة، ك

Kemudian Nabi SAW pindah ke Madinah dan dalam perjalanan 

tersebut bertepatan dengan hari Jum‟at, shalatlah beliau dengan kaum 

Muslimin untuk shalat Jum‟at dan khutbah Jum‟at untuk pertama kalinya 

dalam Islam. Ketika hampir sampai di Madinah beliau disambut dengan 

penuh suka cita dan perasaan gembira atas kedatangan beliau.  Nabi SAW 

singgah di rumah Abi Ayyub al-Anshori, setelahnya Nabi SAW 

memerintahkan orang untuk mencari kerabat dan keluarga beliau yang 

masih tertinggal, yang ikut bersama mencari adalah „Abdullah bin Abu 

Bakar, dan beliau melihat sendiri keadaan kaum Muslim yang tertindas, 

Nabi SAW mendoakan mereka ketika shalat subuh, dan di sinilah 

bermulanya Qunut dalam shalat subuh.”64
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2. Isi kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n juz II 

Kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n juz II berisi tentang ringkasan 

kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah beliau diangkat menjadi Rasul, 

yaitu hijrahnya beliau sampai dengan beliau wafat. Adapun isi kitab yang 

menunjukkan ringkasan kehidupan Nabi Muhammad SAW pada masa hijrah 

sampai dengan wafatnya beliau adalah sebagai berikut: 

a. Ringkasan tahun pertama hijrah 

، كفيها شريع اأذاف، كفيها اظهرت يهود  ة ااكى ب الرسوؿ مسجد  الس
ة، فعقد الرسوؿ عهدا بي  دي افق ا م م ، كساعد ة العداكة للمسلم دي ا
اض ع لقريش، م تتابعت السرايا ك  هم، كفيها ارسل عم بسرية اع كبي

الغزكات، ح بلغ عدد سرايا سبعا كاربع سرية، كعدد غزكات سبعا كعشرين 
65.غزكة

 

Dalam tahun pertama hijrah Rasulullah SAW mendirikan 

masjidnya yang mulia, dan pada tahun itu diadakan adzan. Pada  tahun itu 

pula orang Yahudi Madinah menampakkan permusuhannya terhadap 

kaum muslimin, yang dibantu oleh orang-orang munafiq Madinah. 

Kemudian Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan mereka. Pada 

tahun itu juga Rasulullah SAW mengutus pamannya dengan satu sariyah, 

untuk menyerbu kafilah Quraish. Setelah itu berturut-turutlah peperangan 

selanjutnya. Adapun peperangan di mana Rasulullah SAW tidak ikut serta 
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sejumlah 47 kali dan peperangan yang mana Rasulullah SAW ikut serta 

adalah 27  kali.
 66

 

b. Ringkasan tahun kedua hijrah 

ة ة، كبدر اأكى، كقرقرة  الثانية الس  حدثت غزكة كداف، كبواط، كالعش
يع حرب، كفيها غزكة بدر الكرل، إذ خرج الرسوؿ . الكدر، كم يكن  

ا علمت قريش  ائة كثاثة عشر رجا، ك ا لقريش، كمع ثا ض ع ليع
س رجا، فقاتلهم الرسوؿ، ، أرسلت ستمائة ك ح اهزموا، كقتل  ركج

سلم إا أربعة عشر رجا، هم سبعوف، كأسر سبعوف، كم يقتل من ا كقد  م
ياء، فافتدهم قريش م تعليم . حتم الرسوؿ الفداء على اأغ أما الفقراء ففداء

ة القراءة كالكتابة دي قاع.صبياف ا ة حدثت غزكة ب قي ذ الس م قـو -ك  ك
ة، خانوا العهد دي ة-من يهود ا دي م من ا م الرسوؿ، كطرد كفيها . فحاصر

قدس إى الكعبة، كفرض صـو رمضاف، كزكاة الفطر،, ولت القبلة  من بيت ا

ت صاة العيدين، كتزكج علي بفاطمة،كعمر إحدل  كزكاة اامواؿ، كس
ها إذ  ة، كقيها دخل الرسوؿ بعائشة، كس س عشر س ا  ة، كعمر كعشركف س

ت الرسوؿ صلى اه علي  ة توفيت رقية ب ذك الس وات، ك  ذاؾ تسع س
 67.كسلم

 

Pada tahun kedua hijrah terjadi perang Waddan, Buwat}, 

‘Usyairah, Badar pertama dan Qarqaratul Kadar. Terjadi juga perang 

Badar besar  di mana Rasulullah SAW keluar dengan 313 orang laki-laki 
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untuk menyerbu kafilah Quraish. Sedangkan mereka berjumlah 650 

orang, dan akhirnya mereka kalah. Orang Quraish yang terbunuh 70 

orang dan ditawan 70 orang. Sedangkan orang Islam yang terbunuh 14 

orang. Terjadi juga perang Banu Qunaiqa‟. Kiblat dipindahkan dari Baitul 

Maqdis ke Ka‟bah. Umat Islam diwajibkan puasa bulan Ramadhan, zakat 

fitrah dan zakat harta, disunnahkan shalat dua hari raya, dan terjadi 

pernikahan antara „Ali dan Fatimah, serta Rasulullah menikah dengan 

„Aisyah dan putri Rasulullah SAW Ruqaiyah meninggal dunia.68
 

c. Ringkasan tahun ketiga hijrah 

ميع  راء اأسد، كم يكن  ا راف، ك ة الثالثة غزكة غطفاف ك حدثت  الس
خرجت قريش مع حلفائها  ثاثة ااؼ : كفيها حدثت غزكة أحد, حرب

هم  بدر، فخرج إليهم : رجل من العرب، كجاؤا أحدا لأخذ بثأر من قتل م
، كثلثمائة من .الرسوؿ صلى اه علي كسلم  الف هم عبد اه بن أ رجع م

افق بل، كبدأ , ا م أمر الرسوؿ صلى اه علي كسلم الرماة أف ا يفارقوا ا
شركوف هم , القتاؿ، فاهـز ا هم أكثر من سبع م م، كستشهد م فاهـز أكثر

ة زكج الرسوؿ صلى اه . عم الرسوؿ صلى اه علي كسلم ،: زة ذ الس ك 
ت اـ كلثـو عثماف بن عفاف ت عمر بن  .علي كسلم اب كفيها تزكج حفصة ب

طاب، الية ا ة ا ت خز ب ب ا . كزي ر مر  سن، كحرمت ا كفيها كلد ا
 69.قطعيا
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Pada tahun ketiga hijrah terjadi perang Ghat}afan, Bahran dan 

Hamraul Asad, juga terjadi perang Uhud. Orang Quraish berjumlah 3000 

orang sedangkan Rasulullah SAW menyiapkan tentara 1000 orang. 

Hampir saja orang Islam menang, tetapi ada yang menyalahi perintah 

Rasulullah SAW, akhirnya balatentara Quraish menyerang dari belakang 

hingga banyak orang Islam yang lari dan terbunuh. Orang Islam yang 

terbunuh 70 orang, di antaranya Hamzah, paman Nabi sendiri. Pada tahun 

ini pula Rasulullah SAW menikahkan puterinya Ummi Kultsum dengan 

„Uthman bin „Affan, serta Rasulullah menikah dengan Hafsah dan 

Zainab.
70

 

d. Ringkasan tahun keempat hijrah 

ة الرابعة  ض:  الس " قبيلة من اليهود خانوا العهود" حدثت غزكة ب ال
ة دي م الرسوؿ صلى اه علي كسلم، كأخرجهم من ا كفيها حدثت . فحاصر

وؼ، كرخصة  غزكة ذات الرقاع، كم يكن فيها حرب، بل فيها نزلت صاة ا
كفيها توفيت . كفيها حدثت غزكة بدر اأخرة، كم يكن فيها حرب. التيمم

ب زكج الرسوؿ صلى اه علي كسلم كفيها تو أبو سلمة ابن عمة الرسوؿ . زي
، كتزكج الرسوؿ . صلى اه علي كسلم ك أخو من الرضاع س كفيها كلد ا

كفيها أمر زيد بن ثابت أف يتعلم كتابة . صلى اه علي كسلم أـ سلمة
71.اليهود
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Pada tahun ini terjadi perang Banu Nadhir  (golongan orang 

Yahudi Madinah yang menghianati perjanjiannya). Karena itu, maka 

Rasulullah SAW mengepung dan mengusir mereka dari Madinah. Pada 

tahun itu juga terjadi perang Dzatur Riqa‟. Bahkan pada tahun itu juga 

turunlah Malaikat Jibril memberi pelajaran tentang shalat khauf dan 

dalam perang itu orang-orang Islam diberi kelonggaran bertayamum. 

Terjadi pula perang Badar akhir , Zainab isteri Rasulullah SAW 

meninggal dunia, kemuadian Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah 

dan memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk belajar tulisan bahasa 

Yahudi.
72

 

e. Ringkasan tahun kelima hijrah 

دث فيها حرب،  دؿ، كم  جرة حدثت غزكة دكمة ا امسة من ا ة ا  الس
صطلق، فقتل عشرة، كأسر الباقوف ارث . م غزكة ب ا ت ا ككانت جويرية ب

لة السبايا، فتزكجها الرسوؿ صلى اه علي كسلم، فكاف تزكجها  م من  سيد
عطل، .سببا إساـ قومها ذ الغزكة اهمت السيدة عائشة بصفواف بن ا ك 

ا القراف دؽ.فرأ ة حدثت غزكة ا ذ الس اجتمعت قريش مع : ك 
ا،من العرب كاليهود م عشرة ااؼ، فحفر : غ ، ككاف عدد سلم حاربة ا

سة عشر يوما، فسلط اه  صار  دقا، كمكث ا ة خ دي سلموف حوؿ ا ا
ا، كرجع خائب ودا م يرك ا كج كفيها حدثت غزكة ب قريظة .عليهم ر

م كذريتهم كفيها تزكج الرسوؿ صلى اه .يانتهم العهد، فقتلهم كس نساء
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ت جحش، بعد أف طلقها زيد بن حارثة، كأبطلت عادة  ب ب علي كسلم زي
جاب. التب ج، كنزلت الة ا  73.كفيها فرض ا

Pada tahun kelima hijrah terjadi perang Daumatul Jandal, 

kemudian terjadi perang Banu Must}aliq. Rasulullah menikahi 

Juwairiyyah. Terjadi juga perang Khandaq. Karena orang-orang Quraish 

bersepakat dengan orang-orang Arab dan Yahudi untuk memerangi 

orang-orang Islam. Mereka berjumlah 10.000 orang. Orang-orang Islam 

menggali parit di sekeliling kota Madinah. Terjadi pengepungan selama 

15 hari. Dalam tahun itu pula terjadi perang Banu Quraidhah, karena 

mereka menghianati perjanjiannya dengan Rasulullah SAW. Rasulullah 

menikah dengan Zainab, sesudah Zaid bin Hari>thah menceraikannya. 

Dalam tahun itu pula diwajibkan ibadah Haji dan turun ayat tentang 

hijab.
74

 

f. Ringkasan tahun keenam hijrah 

م كم يكن فيها  ياف لغدر جرة حدثت غزكة ب  ة السادسة من ا  الس
ديبية اكشات، م غزكة ا خرج , حرب، م غزكة الغابة، حصلت فيها م

سمائة من أصحاب با  الرسوؿ صلى اه علي كسلم إليها، كمع ألف ك
م عثماف، ليعلمهم بقصد علي الصاة  عت قريش، فأرسل  ساح فم

سلم أن قتل فبايع ال صلى اه  د ا كالساـ فحبست قريش، كشاع ع
ت شجرة الرضواف رب، : علي كسلم اصحاب  على أف ا يفركا  ا
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رب عشر : فخافت قريش، كعقد ب الفريق صلح بشركط ها كضع ا م
سلموف اس، فرجع ا وات كتأم ال اء رجوع الرسوؿ صلى , س كنزلت  أث

سلموف ذا الصلح أصبحوا . اه علي كسلم سورة الفتح، ففرح ا كبعد 
يئوف حيثما شاءكا، كامتد نفوذ الرسوؿ صلى اه علي : أحرارا بوف ك يذ

لوؾ م إى الدين اإسامى كأسلم بعضهم: كسلم، فكاتب ا 75.يدعو
 

Pada tahun keenam hijrah terjadi perang Banu Lahyan, karena 

penghianatan  mereka. Setelah itu terjadi perang Ghabah, yang 

menimbulkan pertempuran yang dahsyat. Setelah itu terjadi juga perang 

Hudaibiah. Rasulullah SAW bersama 1.500 sahabat pergi untuk berhaji 

dengan tidak bersenjata. Setiba di sana lalu orang-orang Quraish 

menghalang-halanginya. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Uthman 

untuk memberitahu maksud kedatangan beliau. Maka orang Quraish 

menawannya hingga tersiar kabar, bahwa Uthman terbunuh. Orang-orang 

Islam bersumpah bahwa tidak akan mundur dalam pertempuran. Orang-

orang Quraish mendengar hal itu, lalu mengadakan perundingan 

mengajak damai dengan perjanjian berikut: dalam 10 tahun diadakan 

genjatan senjata dan menentramkan orang-orang. Maka Rasulullah SAW 

kembali dengan para sahabat dari Hudaibiah. Sesudah perjanjian itu, 

mudahlah bagi orang-orang Islam untuk keluar masuk Mekkah sesuka 

hatinya.
76
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g. Ringkasan tahun ketujuh hijrah 

جرة حدثت غزكة خير ة السابعة من ا ا الرسوؿ صلى اه :  الس حاصر
علي كسلم ستت أياـ، م أعطى الراية علي بن أ طالب ففتحها، كفيها صاح 

م، كصاح يهود تيماء على دفع  يهود فدؾ على حقن دمائهم كترؾ اموا
م ام زية، فمكثوا  باد كفيها حدثت غزكة كادل القرل، كفيها رجع . ا

بشة ن كاف مع . مهاجرك ا كفيها خرج الرسوؿ صلى اه علي كسلم إى مة، 
ديبية معتمرا، فخرجت قريش من مكة، فمكث فيها ثاثة اياـ،  على صلح ا

ة تزكج الرسوؿ صلى اه علي كسلم صفية بعد فتح . م رجع ذ الس ك 
كة، كفيها أسلم خالد بن الوليد، كعمرك بن العاص، ك  ة  خير، كتزكج ميم

77.عثماف بن أ طلحة
 

Pada tahun ketujuh hijrah terjadilah perang Khaibar. Rasulullah 

SAW mengepung negeri itu selama 6 hari. Pada tahun itu juga kaum 

Yahudi Fadak mengadakan perjanjian damai, untuk menghindarkan 

pertumpahan darah dan melindungi harta mereka. Kaum Yahudi Taima 

dengan ikhlas membayar pajak kepada pemerintah Islam, hingga mereka 

merasakan keamanan dalam negerinya. Terjadi juga perang Wadil-Qura, 

dan kaum Muhajirin yang dulu hijrah ke Habasyah kembali. Rasulullah 

SAW juga pergi dengan beberapa sahabatnya ke Mekah untuk „Umrah. 

Tiba-tiba orang Quraish Mekah keluar dari negerinya karena tidak suka 

melihat Rasulullah t}awaf di Baitul Haram. Beliau juga menikah dengan 
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Shafiyyah dan Maimunah di Mekah. Pada tahun itu pula masuk Islamlah 

Khalid bin Walid, „Amr bin „Ash dan Uthman bin Abi T}alhah.
78

 

h. Ringkasan tahun kedelapan hijrah 

ة الث قض قريش : انة حدثت فتح الرسوؿ صلى اه علي كسلم مكةـ الس ل
ديبية، خرج الرسوؿ صلى اه علي كسلم إليها بعشرة ااؼ  شرطا من العهد ا

كأسر ابو سفياف  الطريق ك أسلم، كلقي الرسوؿ صلى اه علي كسلم , رجل
، كلقي ايضا أبا  عم العباس  الطريق، كقد خرج من مكة مسلما، كرجع مع
ارث، كعبد اه بن أمية، فأسلم، كدخل الرسوؿ صلى اه علي  سفياف بن ا
ا، كأرسل خالدا ليدخل من اسفلها، فقاتل رجاؿ من  كسلم مكة من أعا

دـ  هم، ك قريش فهزمهم، كعفا الرسوؿ صلى اه علي كسلم عن القريشي كأم
م من أسلم يـو  ساءك كأ ا،  كبايع الرجاؿ كال اـ ال  الكعبة كحو اأص

 79.كالد أ بكر الصديق، كمعاكية  بن أ سفياف: الفتح أبو قحافة
Pada tahun kedelapan hijrah terjadi pembebasan kota Mekkah, 

karena kaum Quraish melanggar syarat perjanjian Hudaibiyah. 

Rasulullah SAW menyerbu ke sana dengan balatentara sebanyak 10.000 

orang. Rasulullah SAW memberi pengampunan umum kepada kaum 

Quraish yang dulu memusuhi serta mengusir beliau. Ketika di Mekkah 

beliau merobohkan beberapa berhala yang berdiri tegak berderet-deret di 

sekitar Ka‟bah. Sesudah itu banyak orang laki-laki dan perempuan yang 

berjanji dan bersumpah di hadapan beliau. Di antara orang-orang yang 
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masuk Islam pada waktu itu adalah Abu Quhafah dan Mu‟awwiyah bin 

Abu Sufyan.
80

 

i. Ringkasan tahun kesembilan hijrah 

ة التاسعة حدثت غزكة تبوؾ كم يكن فيها حرب، خرج إليها الرسوؿ   الس
وع الرـك كمع ثاثوف الفا من العسرين، دفع  صلى اه علي كسلم حاربة 
م فوبخ اه  و فأذف  افقي اعة من ا عذكركف ك ياء نفقتهم، كاستأذن ا اأغ

افق على استئذاهم ، م الرجع اى . ا ك تبوؾ صا صاحب ايلة كمن مع
ة،  دي افقو ا ا م اء رجوع امر هدـ مسجد ضرار، الدم ب ةك ك اث دي ا

، رئيس  ة كفد علي كفد من ثقيف، كفيها تو عبد اه بن ا دي كبعد كصول ا
ت الرسوؿ صلى اه علي كسلم افق ك توفيت اـ كلثـو ب 81.ا

 

Pada tahun kesembilan hijrah terjadi perang Tabuk. Rasulullah 

SAW berangkat ke sana dengan 30.000 Jaisyul „usrah untuk memerangi 

tentara Rum. Untuk itu para dermawan Islam menyokong dengan harta 

bendanya. Ketika itu datanglah orang-orang dengan banyak alasan dan 

orang-orang munafiq untuk minta izin tidak ikut berperang, beliaupun 

mengizinkannya. Maka Tuhan mencela golongan munafiq yang meminta 

izin dan membuat-buat alasan itu. Pada tahun itu pula, Abdullah bin Ubai 

pemimpin kaum munafiq meninggal dunia, dan wafatlah Ummi Kultsum 

puteri Rasulullah SAW.
82
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j. Ringkasan tahun kesepuluh hijrah 

ة العاشرة ارسل على بن ا طالب إى قبيلة  اليمن كأمر اف ا ,  الس
زمهم، فقتلو كقاتلهم،يقاتلهم ح يقاتلو م فاسلموا، ح  كفيها .  م دعا

 كقاؿ ، كأبا موسى اأشعرل إى أسفل،ارسل معاذ بن جبل إى أعلى اليمن
 كحج حجة ، كثرت كفود العرب،ز كفيها ك ال قبلها"يسرا كا تعسرا: "ما

ا من أصوؿ الدين كفركع,  كخطب خطبة بعرفة،الوداع اس فيها كث . علم ال
يم  83.كفيها تو كلد إبرا

Pada tahun kesepuluh hijrah Rasulullah SAW mengutus „Ali bin 

Abi T}alib ke kabilah Yaman. Setelah berangkat beliau berpesan 

kepadanya agar jangan sampai memerangi mereka sebelum mereka 

memeranginya. Karena mereka memerangi orang-orang Islam, maka 

terpaksa orang-orang Islam memerangi mereka sehingga mereka 

mengundurkan diri dan lari. Kemudian „Ali mengajak sekali lagi kepada 

mereka untuk masuk Islam, lalu mereka  masuk Islam.
84

 

k. Ringkasan tahun kesebelas hijrah 

جرة ة اادية عشرة من ا  جهز الرسوؿ صلى اه علي كسلم جيشا ، الس
 كقبل سفر ابتدأ امرض الرسوؿ ، كامر بالسفر اى اب،برئاسة اسامة بن زيد
رض  بيت عائشة،صلى اه علي كسلم  فلما اشتدت مرض أمر اف ، ك
اس سجد،يصلى أبو بكر بال  فخرج عليهم الرسوؿ ، كاجتمعت اأنصار  ا
ق برب  يـو ، كخطب فيهم اخر خطبة ل،صلى اه علي كسلم  م 
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 م غسل ، كبقي  بيت اى ليلة ااربعاء،الثالث عشر من ربيع ااكؿ:ااث
سلموف،ككفن  ثاثة اثواب  85. كدفن  بيت عائشة، كصلى علي ا

Pada tahun kesebelas hijrah, Rasulullah SAW menyiapkan 

tentara yang dikepalai Usamah bin Zaid dan beliau menyuruhnya agar 

berangkat ke Ubana. Tetapi sebelum tentara itu berangkat beliau sudah 

mulai sakit, hingga tidak terjadilah perjalanan itu. Di tengah-tengah sakit 

beliau meminta izin kepada isteri-isterinya agar dirawat di rumah 

„Aisyah. Mereka mengizinkannya lalu dibawa ke rumah „Aisyah. Ketika 

sakitnya itu terasa sangat, beliau menyuruh Abu Bakar untuk shalat 

dengan orang banyak sebagai imam. Kemudian pada hari Senin tanggal 

13 Rabi>’ul Awwal beliau menemui Tuhannya dengan menutup mata dan 

pindah ke alam baqa‟.86
 

3. Isi kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n juz III 

Kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n juz III berisi tentang sejarah 

kekhalifahan para Khulafa>’ al-Ra>shidi>n. Adapun sejarah mereka dalam kitab 

adalah sebagai berikut: 

a. Ringkasan Kekhalifahan Abu Bakar as}-Si}ddiq dan sejarah beliau 

ت  خاصة خافة ا بكر رضي اه ع كس

و عبد اه بن ا قحافة ت كاشهر كامتاز . ابو بكر  كلد بعد ال بس
عاشرة كلطف اجالسة  كصحب ال ˛ كاشتغل بالتجارة˛بالسهولة كحسن ا
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ا بعث صلى اه علي كسلم كاف ابو بكر . صلى اه علي كسلم قبل البعثة ك
 كدعا اصدقاء اى ااساـ ككاف يش العبيد ˛اكؿ من امن ب من الرجاؿ

ؤم كيعتقهم  سبيل اه    87.ا
Nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau 

dilahirkan setelah Nabi Muhammad SAW dengan selisih 2 tahun dan 

beberapa bulan. Beliau mempunyai sifat yang istimewa yaitu lemah 

lembut, baik dalam pergaulan dan rendah hati dalam persaudaraan. 

Pekerjaan beliau adalah berdagang. Beliau adalah teman Nabi sebelum 

diangkat menjadi Nabi. Ketika Nabi diutus menjadi Rasul, beliau adalah 

orang yang pertama beriman dari golongan orang laki-laki. Beliau lalu 

mengajak kawan-kawannya masuk Islam, dan suka membeli budak yang 

mukmin kemudian dimerdekakan karena mencari keridhaan Tuhan.
88

 

اجر الرسوؿ صلى اه علي كسلم رافق كصحب  غزكات كدافع ع ا   ˛ك
ا مرض رسوؿ اه صلى اه علي  ة التاسعة كصلى هم  سلم  الس كحج با

 89.كسلم
Ketika Rasulullah hijrah, beliau selalu menemaninya. Di waktu 

perang beliau selalu mendampingi pula. Pada tahun ke sembilah hijrah, 

ketika Rasulullah sedang sakit beliau berhaji dengan kaum muslimin.
90
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اس لفراق فكاف ابو بكر  ا تو الرسوؿ اه صلى اه علي كسلم جزع ال ك
دك قدكة  الصر كالثبات م فا  91.رضى اه ع اجلد

Ketika Rasulullah wafat, orang-orang menjadi sangat gelisah dan 

susah karena mereka harus berpisah dengan junjungannya. Karena itu lalu 

Abu Bakar berkhutbah di hadapan sekalian mereka itu, yang isinya 

mengajak mereka untuk tetap sabar dan tenang.
92

 

بايعة  كاجتمع اانصار بعد كفات صلى اه علي كسلم  سقيفة ب ساعدة 
هاجركف اى السقيفة  يتقدمهم ابو بكر كعمر كابو  سعد بن عبادة فاسرع ا

هاجرين كاانصار. عبيدة  تكلم ابو بكر فب فضل قريش ˛كبعد جداؿ ب ا
ذين الرجل : كقاؿ لانصار  طاب ك ابا )رضيت لكم احد  يع عمر بن ا

اس. (عبيدة سجد فبايع ال اضركف م دخل ا 93.فبايع عمر كتبع ا
 

Sesudah wafat Rasulullah SAW, berkumpullah orang-orang 

Anshar dan Saqifah Bani Sa‟idah untuk mengangkat Sa‟ad bin Ubadah 

sebagai khalifah. Oleh karena itu, cepat-cepatlah kaum Muhajirin pergi 

ke sana dengan dipimpin oleh Abu Bakar, „Umar dan Abu Ubaidah, 

sehingga di antara dua golongan itu terjadi perdebatan dan pertengkaran 

mulut. Sesudah itu lalu Abu Bakar berkhutbah di hadapan orang-orang 

Anshar yang menerangkan atas keutamaan orang-orang Quraish. 

Khutbah beliau itu di akhiri dengan ucapan: “saya rela agar kamu semua 

memilih di antara dua orang ini.” (yakni „Umar bin al-Khat}t}ab dan Abu 
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Ubaidah). Tetapi „Umar segera membaiat beliau dan diikuti oleh banyak 

orang. Kemudian beliau masuk di masjid dan dibaiat oleh orang-orang.
94

 

كاكؿ عمل بدأ ب ابو بكر تس جيش اسامة الذم جهز ال صلى اه علي 
يش اى  ، فسار ا فس  (اب)كسلم قبل كفات لغزك اطراؼ الشاـ فشيع ب

 95.كرجع ظافرا
Pertama-tama yang dikerjakan Abu Bakar setelah menjadi 

khalifah ialah mengirimkan tentara Usamah ke negeri Syam, yang sudah 

disiapkan oleh Rasulullah SAW sebelum wafatnya. Beliau ikut 

mengantarkan pula. Tentara itu terus berjalan ke Ubana dan kembali 

dengan membawa kemenangan.
96

 

ة الثانية عشرة جهز ابو بكر جيش لفتح العراؽ ة الثالثة . ك الس ك الس
جرة جهز ابو بكر اربعة جيوش لفتح الشاـ اء القتاؿ كرد . عشرة من ا ك اث

ة بوفات ا بكر كخافة عمر كعزؿ خالد كتولية ا عبيدة،  دي كتاب من ا
صر 97.فكتما ا ح  ال

 

Pada tahun keduabelas Hijriyah, Abu Bakar menyiapkan dua 

pasukan tentara untuk menaklukkan negeri Irak. Pada tahun ketiga belas 

Hijriyah, Abu Bakar menyiapkan empat pasukan tentara untuk 

menaklukkan Syam. Di tengah-tengah pertempuran itu datanglah surat 

dari Madinah yang mewartakan atas wafatnya Abu Bakar dan 

diangkatnya „Umar bin al-Khat}t}ab menjadi khalifah serta diterangkan 
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pula tentang pemecatan Khalid dari jabatannya dan diganti dengan Abu 

Ubaidah. Berita pemecatan ini oleh Khalid dan Abu Ubaidah disimpan 

saja sampai berhentinya pertempuran.
98

 

ا مرض ابو بكر رضى اه ع استشار الصحابة  استخاؼ عمر رضى  ك
افة ة . اه ع فاشاركا علي بتوليت فكتب ل عهدا با  من 13م تو س

وار ال صلى اه علي كسلم جرة كدفن  تاف كعشر لياؿ . ا كمدة خافت س
ة63: كعمر   . س

Ketika Abu Bakar sakit, beliau meminta musyawarah pada para 

sahabat yang besar-besar mengenai siapa nanti yang akan menjadi 

khalifah. Mereka menunjuk „Umar sebagai gantinya. Abu Bakar lalu 

menulis perjanjian untuknya tentang kekhalifahannya. Kemudian beliau 

wafat pada tahun ke 13 Hijriah lalu di makamkan di bilik „Aisyah dekat 

makam Rasulullah SAW. Masa pemerintahan beliau adalah dua tahun 

sepuluh hari.
99

 

b. Ringkasan kekhalifahan „Umar bin al-Khat}t}ab  

يت ابو حفص كلقب الفاركؽ طاب بن نفيل كك كلد بعد ال . و عمر بن ا
ا بعث صلى اه علي  كسلم كاف  ة، ك صلى اه علي كسلم بثاثة عشرة س

سلموف اى  اجر ا ا  عارض لاساـ، ك عمر رضى اه ع من اشد ا
بشة اسلم فاعز اه ااساـ ب 100.ا
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Nama beliau adalah „Umar bin al-Khat}t}ab bin Nufail. Panggilan 

beliau Abu Hafsh dan gelar beliau al-Fa>ru>q. Beliau dilahirkan setelah 

Nabi Muhammad SAW selisih 13 tahun. Ketika diutus menjadi Rasul, 

beliau termasuk orang yang sangat menentang kepada agama Islam. 

Ketika orang-orang Islam sama hijrah ke Habasyah, maka masuk 

Islamlah beliau.
101

 

Sama dengan khalifah sebelumnya, beliau juga melakukan 

perluasan wilayah kekuasaan Islam, untuk lebih jelasnya sebagai  

berikut:
102

 

يش اى دمشق كمع : فتح دمشق موؾ سار ابو عبيدة  بعد فتح ال
103خالد بن الوليد  

Penaklukkan Damaskus: sesudah penaklukkan Yarmuk, berangkatlah 

Abu Ubaidah membawa tentaranya ke Damaskus beserta Khalid bin 

Walid.  

قدس قدس فطلب الرـك : فتح بيت ا اصر بيت ا ككاف عمرك بن العاص 
طاب 104.الصلح على يد عمر بن ا  

Penaklukkan Baitul Maqdis: Kota ini dikepung oleh „Amr bi „Ash. 

Karena itu orang-orang Rum lalu minta berdamai atas kekuasaan 

„Umar bin al-Khat}t}ab. 
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م سار عمركبن العاص اى مصر باذف عمر رضى اه ع كامد : فتح مصر
لها كابقى  ا ح صاح ا قوقس)باث عشر الفا فحاصر رئيسا  (ا

105.عليهم  

Penaklukkan Mesir: setelah dari Syam kemudian berangkatlah „Amr 

bin „Ash menuju ke Mesir karena telah diberi izin oleh „Umar dengan 

balabantuannya sebanyak 12000 orang. Kota itu dikepung beliau 

hingga rakyatnya berdamai dengan beliau. 

اـ  جهز عمر رضى اه ع جيشا بقيادة ا عبيد بن مسعود الثقفى ا
ث اى . فتح العراؽ سلموف كغرؽ بعضهم فامر ا فقتل ابو عبيد كاهـز ا

هم اربعة ااؼ كمن الفرس ستة  سر فعر علي كقتل م سلم بشد ا ا
 106.ااؼ

„Umar menyiapkan pasukan yang dikepalai oleh Abu Ubaidah untuk 

menyempurnakan penaklukkan Iraq. Pada waktu itulah Abu Ubaidah 

meninggal dunia karena terbunuh, hingga tentara Islam menjadi 

terpecah belah dan sebagian mereka ada yang tenggelam dalam 

sungai.  

سح  ـز عفيفا عن امواؿ الرعية رؤفاهم، ا  كاف رضى اه ع متحليا با
جرل . احد من عمال اف يستبد برأي و اكؿ من امر بوضع التاريخ ا ك

سجد  ذ بيتا للماؿ،  كامر بتوسيع ا كتدكين الدكاكين ككضع الريد، كا
راـ كمسجد الرسوؿ صلى اه علي كسلم ككضع للضيافات دكرا 107.ا
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Beliau adalah orang yang teguh hati menjaga harta benda 

rakyatnya, belas kasihan kepada semua rakyat, tidak mengizinkan kepada 

pengawai-pegawainya untuk bertindak menurut pendapatnya sendiri. 

Beliau adalah orang yang pertama-tama memakai perhitunngan tahun 

Hijriyah, mengadakan catatan pembukuan dan mengadakan pos. Beliau 

adalah orang yang pertama-tama mendirikan bait al-ma>l, menyuruh 

meluaskan Masjidil Maram dan Masjid Nabawi. Dan beliaulah pertama-

tama orang yang mengadakan rumah-rumah pertemuan, untuk menolong 

orang-orang yang kehabisan bekal.
108

 

ع ست  كب كاف رضى اه ع يصلى الصبح دخل علي ابو لؤلؤة اجوسى كط
هم سبعة ر نفس بعد اف طعن ثاثة عشر رجا مات م عات م  فعهد .  ط

دا  ليفة كاختار اب عبد اه شا بالشورل اى ستة من الصحابة انتخاب ا
، كعمر . على اجتماعهم وار صاحبي ة كمدة خافت63م تو كدفن  :  س

وات ك 10 109. اياـ4 اشهر ك6 س
 

Terbunuhnya beliau: ketika beliau sedang bersembahyang 

Shubuh, masuklah kepadanya seorang Majusi, Abu Lu‟lu‟ah namanya. Ia 

lalu menusuk beliau sebanyak eman kali tusukan dengan belati. Beliau 

lalu menjanjikan kepada enam orang pembesar-pembesar sahabat agar 

bermusyawarah dalam pemilihan  khalifah, sebagai ganti beliau. Setelah 

itu beliau wafat dan dimakamkan di dekat dua kawannya. Ketika itu usia 
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beliau  genap 63 tahun, sedang masa menjadi khalifah adalah 10 tahun 

ditambah 2 bulan 4 hari.
110

 

c. Ringkasan Kekhalifahan „Uthman bin al-„Affa>n dan sejarah beliau 

كلد بعد مياد الرسوؿ صلى اه علي . و عثماف بن عفاف بن ا العاص
ة وات كشب على ااخاؽ الكر س س حو  كتزكج بب الرسوؿ , كسلم ب

ورين: صلى اه علي كسلم  ى ذا ال 111.رقية ك اـ كلثـو كلذا 
 

Nama beliau adalah „Uthman bin al-„Affa>n bin Abu Ash. Beliau 

dilahirkan sesudah Rasulullah SAW dengan selisih 5 tahun. Beliau hidup 

dalam akhlak yang mulia. Beliau menikah dengan dua puteri Rasulullah 

SAW yaitu Ruqayyah dan Umi Kultsum. Karena itu beliau digelari dzan-

nurain “orang yang mempunyai dua cahaya.”112
 

ليفة عمر اجتمع الستة الذين عهد اليهم عمر بالشورل : مبايعت بعد دفن ا
اس ليفة كاتفقوا على مبايعة عقماف رضلى اه ع فبايع ال كقد . اختيار ا

م، كاخذت بعض  يع عماؿ عمر رضى اه ع م استبدؿ بعضهم بغ اقر 
يوش فاخضعها قوض العهود فارسل اليها ا 113.البلداف ت

 

Pembaiatan „Uthman: sesudah khalifah „Umar dimakamkan, 

maka berkumpullah 6 orang yang telah diberi janji oleh beliau untuk 

bermusyawarah dalam memilih khalifah. Setelah berlangsung 

permusyawaratan itu, mereka dengan suara bulat telah sepakat untuk 

                                                           
110

 Umar Abd al-Jabba>r, Ringkasan Nurul Yaqiin Sejarah Nabi Muhammad SAW, 43. 
111

 Umar „Abd al-Jabbar, Khulas}atu Nu>r al-Yaqi>n fiy si>rati sayyidi al-Mursali>n, 49. 
112

 Umar Abd al-Jabba>r, Ringkasan Nurul Yaqiin Sejarah Nabi Muhammad SAW,48. 
113

 Umar „Abd al-Jabbar, Khulas}atu Nu>r al-Yaqi>n fiy si>rati sayyidi al-Mursali>n, 49. 



60 

 

 

membaiat „Uthman sebagai khalifah. Pendapat ini kemudian diikuti oleh 

banyak orang. Setelah beliau menjabat menjadi khalifah, maka semua 

pegawai-pegawai „Umar ditetapkan dan sebagian mereka ada juga yang 

diganti dengan pegawai-pegawai yang lain. Setelah itu, semua negeri 

yang melanggar perjanjian oleh beliau lalu dikirimkannya tentara ke sana 

untuk merundukkannya sampai ta‟at.114
 

را ح : فتوحت عاكية فقاـ بالغزكات برا ك ع عثماف رضى اه ع الضاـ 
كافتتح عبد اه بن سعد سواحل افرقية كلها فوا مصر . بلغ عمورية كتفليس

115.كعزؿ عمرك بن العاص
 

Penaklukkan beliau: beliau menyerahkan negeri Syam kepada 

Mu‟awiyyah yang  kemudian mengadakan perang daratan dan lautan 

hingga sampai di Taflis. Oleh Abdullah bin Sa‟ad, laut ditaklukkannya, 

pantai-pantai Afrika seluruhnya. Kemudian ia diangkat menjadi Wali 

negeri Mesir dan Amr bin Ash dipecatnya dari jabatan.
116

 

اس عماؿ عثماف رضى اه ع بالظلم كطلبوا م : مقتل اهم بعض ال
ة،  دي ب طلبهم فثاركا علي كساركا من مصر كالكوفة اى ا م فلم  استبدا
و صائم يتل القراف ليفة م تسلق بعضهم جدار دار كقتلو ك م . فحاصركا ا

ة  جة س ، كذلك  ذل ا ة82 كعمر 35هبوا دار  12كمدة خافت .  س
سلم. عاما 117.ككاف قتل سببا  تفرؽ ا
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Terbunuhnya beliau: sebagian orang menuduh beliau dengan 

menyatakan bahwa pegawai-pegawai beliau banyak yang berlaku curang 

dan lalim. Karena itu mereka meminta kepada beliau agar beliau 

mengganti pegawai-pegawai itu. Tetapi permintaan itu tidak dikabulkan 

oleh beliau. Oleh karena itu datanglah rakyat Mesir dan Kufah ke 

Madinah, lalu mereka menyerbu beliau. Pemberontak-pemberontak 

mengepung beliau dan sebagian ada yang memanjat dinding kemudian 

membunuh beliau. Ketika itu beliau tengah berpuasa dan membaca al-

Qur’a>n. Peristiwa itu terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriyah. 

Sedang usia beliau ketika itu 82 tahun dan masa beliau menjabat khalifah 

adalah 12 tahun.
118

 

d. Ringkasan Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan sejarah beliau 

ة الثانية  و على بن ا طالب عم ال صلى اه علي كسلم، كلد  الس
ا بعث علي الصاة كالساـ كاف على دكف . كالثاث بعد مياد الرسوؿ ك

زل ب الثوار مع . البلوغ كيسكن مع الرسوؿ  م ليفة عثماف ذ كبعد مقتل ا
وا علي اجاهم ع فلما ا  119.بعض الصحابة اى على ليبايعو فامت

Nama beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau dilahirkan setelah 

Rasulullah SAW dengan selisih 32 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW 

diutus menjadi Rasul, beliau belum baligh dan tinggal dengan Rasulullah 

dalam satu rumah. Sesudah khalifah Usman terbunuh, maka 
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pemberontak-pemberontak beserta sebagian sahabat datang menghadap 

beliau akan membaiat jadi khalifah, akan tetapi beliau menolaknya. 

Setelah diminta dengan sangat terpaksalah beliau mengabulkan 

permintaan mereka itu.
120

 

مل اس : كقعة ا كة فحثت ال ها مقتل عثماف ككانت  بلغ عائشة رضى اه ع
كسارت هم اى البصرة فسار اليها على رضى اه ع  جيش ك نشب القتاؿ 

صر على رضى اه ع كقتل طلحة كالزب يش كانتهى ب م مر على . ب ا
ة  ة كذلك س دي ا اى ا جرية34رضى اه ع برد  .121   

Perang Unta: sampailah berita kepada „Aisyah bahwa „Uthman 

terbunuh. Ketika itu ia berada di Mekkah. Ia lalu mendorong orang-orang 

untuk menuntut darah beliau. Setelah berita itu didengar Ali, beliau lalu 

membawa tentaranya akan menghadapinya. Di sanalah terjadi 

pertempuran antara kedua belah pihak tentara itu, yang diakhiri dengan 

kemenangan Ali. Kemudian Ali menyuruh agar mengembalikan „Aisyah 

ke Madinah pada tahun 34 Hijriyah.
122

 

ع معاكية على بن ا طالب كطالب بدـ عثماف كقصاص من :  صف كقعة امت
يشاف . قتلت اقات فاجتمع ا ، كجهز معاكية جيشا  فجهز على جيشا حاربت

، م نشب القتاؿ كظل ثاثة اياـ فشل  هايتها جيش معاكية   سهل صف
صاحف على الرماح كنادكا بتحكم الكتاب اه فادرؾ على اها . فرفعوا ا
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كطلب البعض ااخر اجابة التحكيم، , خدعة، ككافق غلى رأي بعض انصار
123.فاذعن لرأيهم كاكقف القتاؿ

 

Perang Siffin: Muawiyah menolak pembaiatan Ali bin Abi T}alib 

dan tetap menuntut darah Usman dan meminta pembalasan dari 

pembunuh-pembunuhnya. Karena demikian, Ali lalu menyiapkan 

tentaranya untuk memerangi mereka itu. Adapun Mu‟awiyyah juga 

menyiapkan tentara untuk menghadapinya. Maka bertemulah kedua belah 

pihak itu di dataran Siffin. Dalam perang Siffin tentara Mu‟awiyyah 

merasa lemah. Mereka lalu mengangkat Mushaf di atas ujung tombak, 

dengan maksud mereka mengajak berdamai dan berhukum dengan Kitab 

Allah. Ketika itu Ali berpendapat bahwa itu merupakan tipuan dan 

sebagian tentaranya menyetujui atas pendapat beliau itu. Adapun 

sebagian yang lain meminta beliau agar mengabulkan berdamai dengan 

berhukum tadi. Maka terpaksa Ali menuruti pendapat mereka dan 

menghentikan pertempuran.
124

  

اختار الشاميوف عمرك بن العاص كاختار العراقيوف ابا موسى : التحكيم
دؿ)ااشعرل فاجتمعا  فاعلن ابو . كاتفقا على خلع على كمعاكية. (بدكمة ا
فرجع , كلكن عمرك بن العاص خلع عليا كثبت معاكية. موسى خلعهما

هما يستعد للقتاؿ افة كاخذ كل م 125.الشاميوف اى معاكية فبايعو با
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Majlis Tahkim: kedua utusan dari Mu‟awiyyah dan „Ali 

berkumpul di Daumatil Jandal. Kedua utusan pengadilan ini telah sepakat 

untuk memecat „Ali dan Mu‟awiyah. Maka lebih dulu diumumkan oleh 

Abu Musa tentang pemecatan keduanya itu kepada orang banyak. Akan 

tetapi setelah itu Amr bin Ash mengumumkan kepada mereka dengan 

cara memecat „Ali dan menetapkan Mu‟awiyyah.126
 

وارج م الذين طلب من على رضى اه ع اجابة التحكيم:قتاؿ ا وارج  .  ا
بوا اى  هات  (حر كراء)م خرجوا من جيش كذ ، م شرعوا يعيثوف  تلك ا

هركاف)فسادا فزحف على رضى اه ع عليهم كقاتلهم  فقتل معظمهم  (بال
127.كفر ااخركف

 

Kaum Khawarij: adalah golongan tentara „Ali yang mengharap 

kepada beliau agar menghentikan perang dan menerima perdamaian 

dengan pengangkatan mushaf itu. Kemudian mereka keluar dari tentara 

„Ali dan mereka pergi ke Hurara‟. Di sana mereka selalu mengadakan 

kerusakan. Oleh karena itu, „Ali memerangi mereka.  

وارج على قتل على معاكية كعمر بن العاص: مقتل على  . انتفق ثاثة من ا
ب اى الكوفة  ن بن ملجم فان ذ هم اا عبد الر جح  احد م كلكن م ي

و خارج لصاة الصبح فتو رضى اه  كضرب عليا  جبهت بسيف مسمـو ك

                                                           
126

 Umar Abd al-Jabba>r, Ringkasan Nurul Yaqiin Sejarah Nabi Muhammad SAW, 60.. 
127

 Umar „Abd al-Jabbar, Khulas}atu Nu>r al-Yaqi>n fiy si>rati sayyidi al-Mursali>n, 62. 



65 

 

 

ة ة63كعمر .  ق 40ع بعد يوم كذلك س وات 4كمدة خافت .  س  س
 128.كدفن بالكوفة,  اشهر9ك 

Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib: Bersepakatlah tiga orang dari 

kaum Khawarij hendak membunuh „Ali, Mu‟awiyyah dan „Amr bin „Ash. 

Tetapi usaha masing-masing itu tidak dapat tercapai kecuali hanya 

„Abdurrahman bin Muljam. Dia pergi ke Kuffah dan bersembunyi di 

sana, kemudian memukul kening „Ali dengan pedang yang beracun. 

Ketika itu beliau sedang keluar untuk bersembahyang Shubuh. Setelah 

dua hari kemudian beliau wafat. Ketika itu genaplah usia beliau 63 tahun. 

Adapun masa kekhalifahan beliau itu 4 tahun 9 bulan. Beliau 

dimakamkan di Kuffah dan peristiwa itu terjadi pada tahun 40 Hijriyah.
129

 

افة سن با ة . بعد كفاة على رضى اه ع بويع اب ا سا يل اى ا ككاف 
سلم كاجتماع كامتهم افة . كحقن دماء ا ازؿ عن ا ففاكض معاكية  الت

 130.على شركط قبلها الطرفاف
Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib maka pemerintahan di 

pegang oleh Hasan bin „Ali. Akan tetapi, oleh Hasan bin Ali 

pemerintahan diserahkan kepada Mu‟awiyyah bin Abu Sufyan karena 

untuk menghindari pertumpahan darah.
131
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BAB III 

MATERI SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM KELAS VII MADRASAH 

TSANAWIYAH 

 

A. Sejarah Kebudayaan Islam 

1. Pengertian Sejarah Kebudayaan Islam 

Sejarah secara etimologi (arti bahasa) dalam bahasa Indonesia berasal 

dari bahasa Melayu, yang mengambil dari kata “al-Shajarah” dari bahasa 

Arab, yang semula berarti pohon. Kemudian berkembang lagi, yang berarti 

silsilah, asal-usul atau riwayat.
132

 Kata-kata lain dalam bahasa Arab yang 

sering digunakan adalah kata tarikh, qis}s}ah, h}ikayah, silsilah dan riwayah. 

Kata tarikh adalah bentuk mufrad dalam bahasa Arab yang bentuk jamaknya 

adalah tawa>rikh. Kata tarikh berasal dari kata kerja “arrakha-yu‟arrikhu”. 

Kata tarikh lebih umum untuk peristiwa dan kejadian sejarah.
133

 Tarikh 

menurut bahasa berarti ketentuan masa, sedangkan menurut istilah berarti 

“keterangan yang telah terjadi di kalangannya pada masa yang telah lampau 

atau pada masa yang masih ada.”134
 Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut 

history, yang berarti pengalaman masa lampau dari umat manusia.
135
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Sedangkan secara terminologi, ada banyak definisi sejarah yang dikemukakan 

para ahli. Di antaranya seperti yang dikutip oleh Muhammad In‟am Esha 

dalam bukunya Percikan Filsafat Sejarah dan Kebudayaan Islam adalah 

sebagai berikut:
136

 

1) Dudung Abdurrahman mendefinisikan sejarah sebagai berikut: 

“Sejarah sebagai sebuah ilmu yang berusaha menemukan, 

mengungkapkan, dan memahami nilai serta makna budaya yang 

terkandung dalam peristiwa masa lampau.” 

2) Menurut Kuntowijoyo definisi sejarah adalah sebagai berikut:  

“Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu dalam rangka untuk melihat masa 

depan, bukan untuk membangun masa lalu demi masa lalu itu sendiri.” 

Dari definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sejarah 

merupakan catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau.
137

 

Selanjutnya pengertian kebudayaan secara h}arfiah berasal dari kata 

“budi” dan “daya” ditambah awalan “ke” dan akhiran “an”. Budi berarti akal 

dan daya  berarti kekuatan. Dengan demikian kebudayaan Islam berarti segala 

sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan akal manusia muslim.
138

 Dalam bahasa 

Arab kata yang dipakai untuk kebudayaan adalah al-had}arah, al-
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thaqafiyahi/thaqafah yang artinya juga peradaban. Kata peradaban secara 

etimologi adalah terjemahan dari bahasa Arab al-had}arah. Istilah Arab ini juga 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan. Padahal istilah 

kebudayaan dalam bahasa Arab adalah as-thaqafah.
 139

 Istilah peradaban 

(Civilization) sering disinonimkan dengan kebudayaan (culture) karena 

keduanya terkait dengan aktifitas manusia.
140

 Di Indonesia sebagaimana juga 

di Arab dan Barat, masih banyak yang mensinonimkan dua kata : kebudayaan 

al-thaqafah (Arab) culture (Inggris) dengan peradaban al-had}arah (Arab) 

civilization (Inggris) sebagai istilah baku kebudayaan. Kebudayaan adalah 

bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat. Sedangkan 

manifestasi-manifestasi kemajuan teknis dan teknologis lebih berkaitan 

dengan istilah peradaban.  

Sedangkan Islam merupakan turunan dari kata assalmu, assala>mu, 

assala>ma>tu yang berarti bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin. 

Islam berarti suci, bersih tanpa cacat. Islam berarti “menyerahkan sesuatu”. 

Islam adalah memberikan keseluruhan jiwa raga seseorang kepada Allah 

SWT, dan mempercayakan seluruh jiwa raga seseorang kepada Allah SWT.
141

 

Atau dapat dikatakan Islam adalah agama yang suci, turun dari Allah melalui 
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Nabi Muhammad SAW, dengan perantara Malaikat Jibril bersamaan dengan 

diturunkannya kitab Suci al-Qur’a>n sebagai sumber utama ajaran Islam.
142

 

Dari pengertian sejarah, budaya dan Islam di atas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa Sejarah Kebudayaan Islam atau Sejarah Peradaban Islam 

adalah sejarah tentang bangsa-bangsa dan negara-negara Islam sejak 

munculnya Islam hingga masa kini.
143

 

2. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam 

Kita telah mengetahui bahwa Sejarah Peradaban Islam atau Sejarah 

Kebudayaan Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang melukiskan tentang 

perkembangan peradaban Islam sejak jaman jahiliyah hingga sekarang di 

dalamnya telah memberikan gambaran kepada kita tentang maju mundurnya 

peradaban Islam pada setiap jaman dan bangsa di mana masyarakat Islam 

berada. Dengan demikian, maka mempelajari Sejarah Peradaban Islam atau 

Sejarah Kebudayaan Islam itu penting sekali. Di antara tujuan tersebut antara 

lain
144

: 

a. Untuk menyelidiki dan mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah 

dicapai oleh umat Islam terdahulu dalam lapangan peradaban. 

b. Untuk mengetahui perkembangan peradaban Islam di berbagai negara, 

terutama negara-negara Islam. 
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c. Untuk menggali dan meninjau kembali faktor-faktor apa yang 

menyebabkan kemajuan Islam dalam lapangan peradaban dan faktor apa 

pula yang menyebabkan kemundurannya yang kemudian menjadi cermin 

bagi masa-masa sesudahnya. 

d. Untuk mengetahui dan memperbandingkan antara peradaban yang dijiwai 

oleh Islam dengan peradaban yang lepas dari jiwa Islam, dan dari sini akan 

diketahui mana peradaban Islam dan mana pula peradaban non Islam yang 

dicetuskan oleh hasil karya umat Islam. 

Dengan mempelajari Sejarah Peradaban Islam kita akan mengetahui 

sumbangan Islam dan umat Islam dalam lapangan peradaban umat manusia di 

permukaan bumi ini. 

Sedangkan manfaat mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam adalah 

sebagai berikut:
145

 

a. Merasa bangga dan mencintai kebudayaan Islam yang merupakan buah 

karya kaum muslimin masa lalu. 

b. Berpartisipasi memelihara peninggalan-peninggalan masa lalu dengan cara 

mempelajari, menelaah, meneliti, dan mengmbil manfaat dari peninggalan-

peninggalan tersebut. 

c. Meneladani perilaku yang baik, dari tokoh-tokoh terdahulu. 

d. Mengambil pelajaran dari berbagai keberhasilan dan kegagalan masa lalu. 
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e. Memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah 

diraih umat terdahulu. 

3. Ruang Lingkup Sejarah Kebudayaan Islam 

a. Ruang lingkup Sejarah Kebudayaan Islam secara umum 

Ruang lingkup Sejarah Kebudayan Islam di Madrasah Tsanawiyah 

meliputi
146

:  

9) Pengertian dan tujuan mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam  

10) Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Mekkah  

11) Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Madinah  

12) Memahami peradaban Islam pada masa Khulafa’ al-Ras}idi>n  

13) Perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Bani 

Umaiyah  

14) Perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Bani 

Abbasiyah  

15) Perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Al-

Ayyubiyah 

16) Memahami perkembangan Islam di Indonesia 

b. Ruang lingkup Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah 

Tsanawiyah 

Sedangkan ruang lingkup materi Sejarah kebudayaan Islam di 

kelas VII Tsanawiyah adalah: 
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1) Pengertian dan tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam  

2) Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Mekkah  

3) Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Madinah  

4) Memahami peradaban Islam pada masa Khulafa>’ al-Ra>shidi>n  

5) Perkembangan masyarakat Islam pada masa Dinasti Bani Umaiyah. 

 

B. Sejarah Nabi Muhammad SAW Periode Mekkah 

1. Misi Nabi Muhammad SAW sebagai Rahmat bagi Alam Semesta, Pembawa 

Kedamaian dan Kemajuan Masyarakat 

a. Sejarah singkat Nabi muhammad SAW sebelum menjadi rasul 

1) Kelahiran Nabi Muhammad SAW 

Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 

Rabi‟ul Awwal tahun Gajah (570 M). Hari itu adalah hari yang paling 

membahagiakan sepanjang matahari terbit. Beliau adalah 

Muh}ammad bin „Abdullah bin „Abdul al-Mut}alib bin Hashim bin 

Abdi Manaf bin Qus}ay bin Killab bin Murrah bin Ka‟ab bin Lu’ay> 

bin Ghalib bin Fihr bin Mali>k bin Nadhr bin Kina>nah bin Khuzaimah 

bin Mudrikah bin Ilyas bin Muz}ar bin Nizar bin Ma‟ad bin „Adnan. 

Nasab „Adnan berakhir pada Sayyidina Isma>’i>l bin Ibra>him ‘alaihima 

al-sala>m.
147
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Pada waktu dilahirkan bertepatan dengan tanggal 20 April 

tahun 570 Masehi. Tahun ini dinamakan tahun Gajah bersamaan 

dengan usaha  Abrah}ah, penguasa Yaman, untuk menghancurkan 

Ka‟bah. Namun Allah membinasakan dia dan pasukannya dengan 

burung aba>bi>l yang melempari mereka dengan batu-batu sijji>l. Kisah 

ini disebutkan dalam surah al-Fi>l.148
 

Muh}ammad SAW lahir dari sebuah pernikahan yang islami, 

tidak sedikitpun ternodai oleh perilaku menyimpang di masa 

jahiliyah. Ayahnya, „Abdullah bin „Abdul Mut}alib menikahi seorang 

wanita terhormat dari Bani Zahrah, yaitu A>minah binti Waha>b bin 

Abd al-Manaf bin Zahrah bin Killab bin Murrah bin Ka‟ab bin Lu’ay> 

(Ibu Nabi Muhammad SAW). Setelah „Abdullah membangun rumah 

tanngga bersama Aminah, dia keluar berdagang ke Negeri Syam. 

Dalam perjalanan pulang dia singgah di rumah saudara-saudara 

ibunya, Bani „uday bin Najjar di Madinah karena didera sakit. 

Selama sebulan dia dirawat di Madinah hingga ajal menjemputnya 

dalam usia yang masih relatif muda, belum mencapai 25 tahun.
149

 

2) Masa kecil Nabi Muhammad SAW 
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Nabi Muh}ammad SAW dikhitan pada umur tujuh hari dari 

kelahirannya dan diberi nama Muh}ammad oleh kakeknya, Abd al-

Mut }alib. Nabi Muh}ammad SAW tidak disusui oleh ibunya, tetapi ia 

disusukan kepada seorang wanita dari dusun Banu Sa‟ad yang 

bernama Siti H}ali>mah yang pandai menyusukan dan merawat bayi. 

Telah menjadi kebiasaan bangsawan Quraish waktu itu untuk 

menyusukan anak-anak mereka kepada orang-orang dusun dengan 

tujuan agar anak hidup dalam suasana yang lain.
150

 

Kurang lebih selama 5 tahun Nabi Muh}ammad SAW hidup 

menetap di tengah-tengah pemukiman Bani Sa‟ad, tubuh beliau 

tumbuh pesat, kuat dan sehat. Saat usia 5 tahun itu, Nabi Muh}ammad 

SAW mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa, yang kemudian 

hari dikenal dengan nama “Peristiwa Pembelahan Dada”.151
 Malaikat 

Jibril mendatangi Nabi Muh}ammad SAW di saat beliau sedang main-

main dengan anak-anak lainnya. Beliau kemudian diajak pergi, lalu 

dibaringkan, dibedah dadanya dan dikeluarkan hatinya. Dari hati itu 

diambil segumpal darah hitam, kemudian Malaikat Jibril berkata: 

“inilah bagian setan yang ada di dalam tubuhmu.”  Hati beliau lalu 

dicuci dengan air zam-zam dalam sebuah bakar kencana, kemudian 

diletakan kembali pada tempat semula, lalu dada beliau ditutup 
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kembali. Anak-anak lainnya yang sedang bermain-main dengan 

beliau lari menemui ibu susuannya, mereka memberitahukan bahwa 

Nabi Muh}ammad SAW telah mati dibunuh orang. Semua anggota 

keluarga datang ke tempat beliau, dan mereka melihat Nabi 

Muh}ammad SAW dalam keadaan pucat pasi.
152

 

Tujuan pembedahan dada Nabi Muh}ammad SAW pada masa 

kanak-kanak itu adalah agar supaya hati (qalb) beliau benar-benar 

bersih dari unsur-unsur yang dapat menghalangi masuknya proses 

pembelajaran dari Allah SWT.
153

 Setelah kejadian aneh yang 

mengherankan itu, Siti H}ali>mah merasa khawatir akan keselamatan 

Nabi SAW. Ia memulangkan Nabi SAW ke rumah ibunya, Siti 

Aminah, di Mekah dalam usia menjelang 5 tahun.
154

 Selama kurang 

lebih dua tahun Muhammad SAW berada dalam asuhan ibu 

kandungnya. Ketika berusia 6 tahun, beliau menjadi yatim piatu.
155

 

Pada waktu itu Muhammad SAW diajak Aminah untuk mengadakan 

perjalan ziarah ke makam Abdullah, ayahandanya di Madinah. 

Dalam perjalanan ziarah itu, di lingkungan pemukiman baru di 

Abwa, Aminah menemui ajalnya di sana dan dimakamkan pula di 
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sana.
156

 Setelah ibunya meninggal, Abdul Mut}alib mengambil alih 

tanggung jawab merawat Muhammad SAW. Namun, dua tahun 

kemudian Abdul Mut}alib meninggal dunia karena renta. Tanggung 

jawab selanjutnya beralih kepada pamannya, Abu T}alib.
157

 

3) Nabi Muhammad SAW di usia remaja  

Dalam usia muda, Muhammad SAW hidup sebagai 

penggembala kambing keluarganya dan penduduk Mekkah. 

Selanjutnya Muhammad melakukan perjalanan (usaha) untuk 

pertama kali dalam kafilah dagang ke Siria (Syam) dalam usia baru 

12 tahun. Kafilah itu dipimpin oleh Abu T}alib. Dalam perjalanan ini, 

di Bus}ra, sebelah selatan Siria beliau bertemu dengan Pendeta 

Kristen bernama Buh}airah. Pendeta ini melihat tanda-tanda ke-

Nabian pada Muhammad SAW sesuai dengan petunjuk cerita-cerita 

Kristen. Sebagaian sumber mengatakan bahwa Pendeta itu 

menasihati Abu T}alib agar tidak terlalu jauh memasuki Siria, sebab 

dikhawatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu 

akan berbuat jahat kepadanya.
158

 

Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, beliau 

berangkat ke Syiria dengan membawa barang dagangan seorang 
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wanita kaya raya yang telah lama menjanda, Kha>dijah. Dalam 

perdagangan ini, Muhammad SAW memperoleh laba yang besar. 

Karena tertarik dengan kejujurannya, Kha>dijah kemudian 

melamarnya. Lamaran diterima dan perkawinan segera dilaksanakan. 

Ketika itu Muhammad SAW berusia 25 tahun dan Kha>dijah berusia 

40 tahun. Dalam perkembangan selanjutnya, Kha>dijah adalah orang 

pertama yang masuk Islam dan banyak membantu Nabi dalam 

perjuangan menyebarkan Islam.
159

 

4) Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul 

Dalam perjalanan hidupnya, Muhammad SAW sering 

menyendiri atau ber-khalwat, sebagaimana kebiasaan orang-orang 

Arab, khususnya orang-orang yang tergolong pemikir, sebagai upaya 

untuk mengetahui rahasia alam semesta. Usaha ini kemudian 

membuahkan hasil dengan turunnya wahyu pertama surat Al-„Alaq 

ayat 1-5: 
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   160

 

 

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 kalam 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya 

 

Ayat tersebut yang sekaligus menandai pengangkatan dirinya 

sebagai Nabi.
161

  

5) Misi Nabi Muhammad SAW 

a) Sebagai rahmat bagi alam semesta  

Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul di tengah-

tengah masyarakat Arab yang hampir kehilangan pedoman hidup. 

Pada masa itu, bangsa Arab tidak memiliki sistem atau norma 

yang secara ketat mengatur wilayah kehidupan sosial baik antar 

individu maupun kelompok. Sehingga tindakan asusila seperti 

minum khamr, zina, perampokan dan pencurian menjadi budaya 

yang umum terjadi. Bangsa Arab pada saat itu bebas mengumbar 
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nafsu syahwatnya.
162

 Selain itu masyarakat Arab juga 

menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. 

Di tengah-tengah masyarakat yang demikan itulah, Allah 

mengangkat nabi Muhammad SAW sebagai rasul-Nya untuk 

menjalankan agama Islam. Membebaskan masyarakat Arab 

khusunya dan umumnya seluruh manusia dari kesesatan yang 

selama ini menyelimuti mereka.
163

 

 

b) Pembawa kedamaian 

Setelah Nabi dan para Sahabat hijrah ke Madinah, Islam 

berkembang lebih cepat dan mudah. Kemuliaan akhlak Nabi dan 

kebenaran syariat yang beliau sebarkan menjadi sebab bersatunya 

kaum Muhajirin Mekkah dan Anshar Madinah.
164

  

c) Pembawa kemajuan masyarakat 

Walaupun Bangsa Arab telah memiliki ketrampilan dalam 

berniaga dan kepandaian dalam sastra, mereka tidak memiliki 

pandangan hidup yang benar. Di belahan dunia lain, bangsa 

Romawi dan Persia tengah menampaki kemajuan di berbagai 

bidang. Mereka telah jauh meninggalkan bangsa Arab. Nabi 

Muhammad SAW diutus kepada umat manusia, khususnya bangsa 

Arab pada waktu itu, dengan kekuatan wahyu Allah SWT dalam 
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al-Qur‟an bagaikan obor di kegelapan. Dengan diutusnya beliau, 

berawal dari Mekah dan Madinah, tanah Arab benar-benar diubah. 

Mulai dari keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, sistem 

perdagangan yang curang, penindasan kaum lemah, ke arah 

bangsa yang beradab dan berpikir maju.
165

 

 

 

 

2. Mengambil Ibrah dan meneladani misi Nabi Muhammad SAW 

Banyak Ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dan diteladani dari 

misi Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa 

kedamaian dan kemajuan masyarakat, di antaranya adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki akidah (keyakinan) yang kuat. 

2) Bersikap tegas menolak kekufuran, kemusyrikan dan kemaksiatan. 

3) Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. 

4) Memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas atau amanat. 

 

C. Sejarah Nabi Muhammad SAW Periode Madinah 

1. Sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui 

kegiatan ekonomi dan perdagangan 

a. Hijrah Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah 
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Pada tahun ke-11 dari kenabian, di Bukit Aqabah daerah Mina, 

Rasulullah SAW bertemu dengan 6 orang dari kota Madinah. Nabi 

menyeru mereka untuk masuk Islam, mereka tidak menolak seruan Nabi 

dan menyatakan masuk Islam. Pada tahun berikutnya lima orang dari 

mereka datang kembali dan bertemu Nabi di Mekkah di Bukit Aqabah. 

Dalam pertemuan ini Nabi membaiat mereka untuk melaksanakan 

beberapa perkara yang menjadi ajaran pokok dalam agama Islam. Pada 

tahun ke-13 dari kenabian, Rasulullah SAW bertemu dengan 75 orang 

dari Madinah di tempat yang sama. Dalam pertemuan ini, kembali Nabi 

membaiat mereka. Dalam sejarah Islam kejadian ini disebut dengan 

“Bai‟at al-Aqa>bah al-Thaniyah” atau “Bai‟at al-Aqa>bah al-Kubra.”166
 

Sekembalinya orang-orang yang telah dibai‟at Nabi SAW ke 

Madinah, makin hari makin banyak penduduk Madinah yang memeluk 

agama Islam. Tetapi kaum muslimi>n yang ada di Mekkah semakin 

menderita. Mereka mengalami kesulitan dan kesengsaraan dari kaum 

mushriki>n Quraish yang telah mengetahui bahwa Nabi SAW telah 

membuat perjanjian dengan golongan Aus dan Khazraj Madinah untuk 

saling menolong dan untuk mendukung misi Rasulullah SAW.
167

 Maka 

dari itu Rasulullah SAW menyuruh umat Islam berhijrah ke Yathrib 

(Madinah) secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh kaum 
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kafir. Setelah turun ayat yang memerintahkan untuk hijrah, beliaupun 

akhirnya menyusul Hijrah.
168

 

Setelah itu, kota Yathrib berganti nama menjadi Madinah al-

Munawwarah yang berarti kota yang penuh cahaya atau Madinah an-Nabi 

yang berarti kota Nabi. Sesampainya di Madinah langkah pertama yang 

dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah membangun masjid. Masjid 

yang pertama kali dibangun di Madinah adalah Masjid Nabawi.
169

 

Sejak hijrah ke Madinah Nabi Muhammad SAW dan para 

sahabat selalu berdakwah ke penduduk Madinah tanpa mengenal lelah 

dan putus asa. Sementara itu, orang-orang Yahudi tidak senang kepada 

Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Mereka merasa tersingkir sejak 

kehadiran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di kota Madinah. 

Mereka mulai menyusun kekuatan untuk melemahkan umat Islam.
170

 

Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Muhammad SAW banyak 

menemui rintangan. Rintangan muncul sebagai akibat adanya masyarakat 

Madinah yang tidak dapat menerima kepemimpinan beliau. Secara 

sembunyi-sembunyi mereka melepaskan diri dari kepemimpinan Nabi 

Muhammad SAW. Di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, 

mereka menjalin hubungan rahasia dengan kaum kafir Quraisy di Mekah. 
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Mereka selalu melaporkan perkembangan Islam di Madinah dengan 

maksud menekan kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Hal ini merupakan 

awal terjadinya peperangan dengan kaum kafir Quraish. Peperangan yang 

kemudian terjadi adalah perang Badar, perang Uhud, dan peran 

Khandaq.
171

 Dari perang-perang tersebut, umat Islam banyak mengalami 

kemenangan walaupun dengan pasukan yang lebih sedikit dari orang-

orang musyrik. Akan tetapi pada saat terjadi perang Uhud, umat Islam 

sebenarnya hampir menang hanya saja pada saat itu orang-orang yang 

ikut perang tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW dan menyalahi 

peraturan yang telah dibuat hingga akhirnya mereka mengalami 

kekalahan. Apabila pada saat itu mereka mengikuti dan melaksanakan 

perintah Rasulullah SAW pasti mereka akan menang. Itulah sebabnya, 

dalam keadaan apapun harus tetap menaati pemimpin, sebagaimana 

Sabda Nabi Muhammad SAW: 

 ِ َِ َحَدثَػَا قُػتَػْيَبُة ْبُن َسِعْيٍد َحَدثَػَا لَْيُث َعْن َعْبِد اِه َعْن نَاِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر َعِن ال
ِ َكَسَلمَ  ُ قَاؿَ . َصَلى اهُ َعَلْي َعَلى اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم الَسْمُع َكالطَاَعُة ِفْيَما َاَحَب : اََن

َْعِصَيةٍ  ََْع َك َا طَاَعَة ،كََكَرَ ِاَا َأْف يُػْؤَمَرِ  َْعِصَيٍة َفَا  ارم ك ) فَِاْف أَِمَرِ  ركا 
سلم  172(ا

Artinya: 

Dari Qutaibah bin Sa‟id menceritakan dari Laits dari Abdillah 
dari Nafi‟ dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, Beliau bersabda: “ 
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Mendengarkan dan mentaati merupakan kuwajiban seseorang muslim 

mengenai hal-hal yang mereka sukai dan yang ia benci, sepanjang ia 

tidak  diperintahkan berbuat durhaka, tidaklah boleh mendengarkan dan 

tidak boleh mengikutinya.” (HR. Bukhori Muslim) 
 

b. Persatuan kaum Anshar dan kaum Muhajirin di Madinah 

Untuk menguatkan persatuan kaum Muslimin, suatu waktu Nabi 

SAW mengumpulkan mereka dan menyampaikan pesannya yang berisi 

keharusan  dalam membina persaudaraan dalam agama Allah SWT. Maka 

sejak itu, persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar semakin kuat. 

Mereka hidup saling tolong-menolong dan saling menghargai.
173

  

c. Usaha-usaha Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Madinah  

melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan 

Sebagai pengemban misi dari Allah SWT, Nabi SAW tidak hanya 

menata pengikutnya dari sisi akidah dan akhlak, tetapi beliau juga 

melakukan penataan masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, militer 

dan sosial budaya.  Khusus dalam bidang ekonomi, usaha-usaha yang 

dijalankan oleh Nabi  SAW sesuai dengan sarana dan keadaan waktu itu 

adalah sebagai berikut:
174

 

1) Meningkatkan mutu pertanian dengan cara memperkuat lahan 

pertanian dan meningkatkan fasilitas pendukungnya. 

2) Memanfaatkan harta-harta rampasan perang untk kesejahteraan 

rakyat. 
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3) Membangun pasar yang Islami 

4) Memberdayakan harta jizyah 

5) Memberdayakan harta zakat 

 

 

2. Pelajaran yang dapat diambil dari usaha Nabi Nuhammad SAW membangun 

masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan 

Pelajaran yang dapat diambil dari usaha-usaha Nabi dalam 

membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan antara 

lain:
175

 

a. Ekonomi merupakan sektor sangat penting dalam menopang kehidupan 

manusia 

b. Ajaran Islam menuntut pada umatnya agar mampu hidup mandiri 

c. Dalam menjalankan kehidupan ekonomi, perlu diperhatikan aspek untuk 

menyejahterakan kehidupan bersama, keadilan dan kejujuran. 

d. Usaha-usaha di bidang perekonomian yang telah dijalankan oleh 

Rasulullah SAW di Madinah menjadi bekal untuk para pemimpin Islam 

setelah beliau mengelola perekonomian negara Islam. 

3. Meneladani semangat perjuangan Nabi dan para sahabat di Madinah 

Teladan yang dapat kita ikuti dari apa yang telah Rasulullah SAW 

dan para sahabat lakukan di Madinah, di antaranya: 
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a. Memiliki keyakinan yang kuat akan datangnya pertolongan Allah SWT. 

b. Tolong menolong dalam kebaikan dan kebenaran. 

c. Kerja keras, cerdas, dan sungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita 

d. Perbuatan jujur dan adil menguntungkan. 

 

D. Sejarah Perkembangan Islam pada Masa Khulafa>’ Al-Ra>shidi>n 

Setelah Rasul SAW wafat, maka pemerintahan Islam dipegang secara 

bergantian oleh Abu Bakar as}-S}iddi>q, „Umar ibn al-Khat}t}ab, „Uthman ibn al-

„Affan dan „Ali> ibn Abi T}alib.
176

 Mereka kemudian dikenal dengan sebutan 

Khulafa>’ al-Ra>shidi>n, berarti para khalifah yang mendapatkan petunjuk dari 

Allah SWT.
177

 

1. Prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafa>’ al-Rashidi>n 

a. Abu bakar as}-S}iddiq 

1) Abu Bakar as}-S}iddi>q diangkat Menjadi Khalifah 

Abu Bakar as}-S}iddi>q (Nama lengkapnya Abu Bakar Bin Abi 

Quhafah Bin Utsman Bin Amr Bin Masud Bin Taim Bin Murrah Bin 

Ka‟ab Bim Lu‟ay Bin Gha>lib Bin Fihr At-Taimi Al-Quraishy). 

Dilahirkan pada tahun 573 Masehi di lingkungan suku yang sangat 

berpengaruh dan suku yang banyak melahirkan tokoh-tokoh besar. 

Ayahnya bernama „Uthman (Abu Quhafah) bin Amir bin „Amr bin 
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Ka‟ab bin Sa‟ad bin Laym bin Mun‟ah bin Ka‟ab bin Lu‟ay, sedangkan 

ibunya bernama Ummu al-Khair Salmah binti Sahr bin Ka‟ab bin Sa‟ad 

bin Taym bin Murrah.
178

 

Setelah Rasulullah wafat, maka peran beliau sebagai kepala 

negara di mana di dalamnya melekat baik tugas-tugas keagamaan 

maupun politik, perlu digantikan oleh seorang pengganti yang dalam 

bahasa Arab disebut khalifah (sang pengganti).
179

 Nabi Muhammad 

SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan 

beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. 

Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat, belum lagi jenazahnya 

dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshar berkumpul di balai 

kota Bani Sa‟idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang 

akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup alot 

karena masing-masing pihak sama-sama merasa berhak menjadi 

pemimpin umat Islam. Namun, dengan semangat Ukhuwah Islamiyah 

yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih.
180

  

2) Prestasi-prestasi khalifah Abu Bakar as}-S}iddi>q 

a) Menyebarkan agama Islam ke Syam 

Menjelang akhir hayatnya, Rasulullah SAW telah berencana 

mengirim pasukan Islam ke Syam untuk kedua kalinya, namun 
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rencana tersebut terhalang oleh wafatnya Rasulullah SAW. Khalifah 

Abu Bakar as}-S}iddi>q ingin melanjutkannya, maka ia mengirim 

pasukan ke Syam di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid.
181

 

b) Memerangi kaum murtad 

Ketika Nabi wafat, banyak suku-suku nomad bangkit 

menentang kekuasaan penduduk kota. Ini disebut riddah 

(kemurtadan) dan menjadi pemberontakan yang umum terjadi di 

sepanjang Arabia. Selain itu, banyak dari orang-orang Arab padang 

pasir ini tidak mau membayar zakat meskipun mereka tetap mengaku 

muslim.
182

 Khalifah Abu Bakar as}-S}iddi>q memandang kemurtadan 

ini sebagai fitnah atau bahaya besar yang mengancam umat Islam. 

Oleh karena itu, beliau menyiapkan pasukan perang yang dipimpin 

oleh Khalid bin Walid untuk memerangi kemurtadan tersebut. 

Pertempuran terbesar dalam memerangi kaum murtad ini yaitu 

petempuran Yamamah yang menewaskan banyak sahabat dan banyak 

penghafal al-Qur’a>n. Dengan pertolongan Allah SWT, dalam waktu 

satu tahun  gerakan kemurtadan dapat dipadamkan walaupun ditebus 

dengan nyawa ribuan tentara Islam yang gugur sebagai shuhada>’. 

Dengan kemenangan tersebut khalifah Abu Bakar as}-S}iddi>q 
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dipandang sebagai pemersatu Jazirah Arab dan penyelamat dari 

perpecahan dan kehancuran.
183

 

c) Menaklukkan Persia 

Perang melawan orang-orang murtad berakhir. Namun tak 

ada pilihan lain kecuali melanjutkan jihad. Sedangkan musuh 

pemerintahan Islam pada saat itu adalah Persia dan Romawi. 

Keduanya adalah kekaisaran terbesar pada masa itu. Mereka (kaum 

muslimin) menyerbu kedua kekaisaran itu pada saat yang 

bersamaan.
184

 

Di wilayah timur 

Persia mendominasi wilayah yang sangat luas yang meliputi 

Irak, bagian Barat Syam, bagian utara Jazirah Arab. Di samping itu, 

sejumlah besar kabilah-kabilah Arab juga tunduk di bawah 

kekuasaan mereka. Kabilah-kabilah ini bekerja dengan dukungan 

dari Kaisar Persia. Untuk melakukan jihad di tempat itu, Abu Bakar 

as}-S}iddi>q mengangkat Khalid bin Walid dan Muthanna> bin Hari>thah 

sebagai panglima. Mereka mampu memenangkan peperangan dan 

membuka Hirrah serta beberapa kota di Irak. Di antaranya adalah 

Anbar, Daumatul Jandal, Faradh dan yang lainnya. Setelah itu Abu 
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Bakar as}-S}iddi>q memerintahkan kepada Khalid bin Walid untuk 

bergabung dengan pasukan Islam yang ada di Syam.
185

 

Di wilayah barat 

Abu Bakar as}-S}iddi>q memberangkatkan pasukan-pasukan 

Islam berikut ini.
186

 

- Pasukan di bawah pimpinan Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus 

- Pasukan di  bawah pimpinan „Amr bin As } ke Palestina 

- Pasukan di bawah pimpinan Sharahbil bin Hasanah ke Yordania 

- Pasukan di bawah pimpinan Abu Ubaidah Ibnu al-Jurrah ke Hims. 

d) Kodifikasi (pengumpulan dan penulisan al-Qur’a>n) 

Satu kerja besar yang dilakukan pada masa pemerintahan Abu 

Bakar as}-S}iddi>q adalah penghimpunan al-Qur’a>n. Abu Bakar as}-

S}iddi>q memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk menghimpun 

al-Qur’a>n dari pelepah kurma, kulit binatang dan dari hafalan kaum 

muslimi>n. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menjaga kelestarian 

al-Qur’a>n setelah syahidnya beberapa orang penghafal al-Qur’a>n di 

perang Yamamah. „Umarlah yang pertama kali mengusulkan 

penghimpunan al-Qur’a>n ini. Sejak itulah al-Qur’a>n dikumpulkan 

dalam satu mushaf. Inilah untuk pertama  kali al-Qur‟an dihimpun.
187
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3) Wafatnya khalifah Abu Bakar as}-S}iddi>q 

Khalifah Abu Bakar as}-S}iddi>q mengirimkan beberapa 

pasukan ke Damaskus, Yordania, Palestina dan Hims. Khalifah Abu 

Bakar as}-S}iddi>q segera memerintahkan Khalid bin Walid berangkat 

menuju Syam. Kemudian terjadilah pertempuran yang pecah 

dipinggir sungai Yarmuk. Ketika perang tengah berkecamuk, 

datanglah kabar bahwa khalifah Abu Bakar as}-S}iddi>q meninggal 

dunia. 

b. „Umar bin al-Khat}t}ab 

1) „Umar bin al-Khat}t}ab menjadi khalifah 

Ia bernama „Umar bin al-Khat}t}ab ibn Nufail keturunan „Abdul 

Uzza al-Quraish dari suku „Adi. Salah satu suku yang dipandang mulia. 

Ia dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW.
188

 Umar 

dilahirkan sebagai manusia yang memiliki tanda-tanda kebesaran 

sehingga ia mampu menghidupkan jiwa umat yang seolah-olah sudah 

mengalami kematian. Tada-tanda kebesaran pribadinya ditunjukkan 

dengan dua kemampuannya yang sangat menonjol. Pertama , ia mampu 

membangkitkan semangat perjuangan seluruh umat. Kedua , ia mampu 

menembus jiwa mereka melalui kedalaman hati nuraninya untuk 

senantiasa menyadarkan kebenaran wahyu Ilahi sebagai satu nilai yang 
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agung.
189

 Ketika Abu Bakar sakit dan wafat sudah mendekatinya, ia 

bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat 

„Umar bin al-Khat}t}ab sebagai penggantinya.
190

  

2) Prestasi-prestasi khalifah „Umar bin Khat}t}ab 

Ekspansi pada masa ini berlangsung sekitar 10 tahun dengan hasil 

yang gemilang, baik dikarenakan panglima maupun kebijakan khalifah. 

Adapun panglima  yang diutus untuk ekspansi adalah Abu Ubaidah bin 

Jarrah pengganti Khalid bin Walid bertugas melumpuhkan kekuatan 

Romawi di Suriah, Palestina, dan Yerussalim dengan hasil yang 

gemilang. Yazid bin Abu sufyan bertugas menaklukkan daerah sekitar 

Palestina seperti Gaza, Askalon Caesara. Khalid bin Walid 

menaklukkan Mesir yang beribukotakan Iskandariah. Mu‟awiyyah bin 

Abu Sufyan menguasai Latkia dan Sidon. Terakhir Sa‟ad bin Abi 

Waqqas menaklukkan Babilon dan ibukota Persia.
191

 

(1) Menata administrasi dan keuangan pemerintahan dengan 

membentuk Bait al-Ma>l dan dewan perang. 

(2) Penetapan kalender Hijriah. 
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3) Wafatnya khalifah ‘Umar bin al-Khat}t}ab 

„Umar memerintah selama 10 tahun (13-23 H/634-644H) masa 

jabatannya berakhir dengan kematiannya karena dibunuh oleh seorang 

budak Persia bernama Abu Lu‟lu‟ah.192
 

c. Usman ibn al-„Affan 

1) Usman ibn al-„Affan menjadi khalifah 

Setelah „Umar bin al-Khat}t}ab meninggal dunia, Uthman ibn al-

„Affan yang menggantikan kedudukan „Umar sebagai khalifah umat 

Islam berdasarkan musyawarah sejumlah sahabat senior. Usman ibn al-

„Affan lahir pada tahun 576 M. Lima tahun setelah kelahiran Nabi 

SAW, artinya pula Usman ibn al-„Affan lebih muda dari Abu Bakar dan 

lebih tua dari „Umar.193
  Nama lengkapnya Usman ibn al-„Affan bin 

Abil As} bin Umaiyah. Beliau masuk Islam atas seruan Abu Bakar as}-

S}iddi>q. Sebelum agama Islam datang dan sesudahnya juga, beliau 

terhitung saudagar besar dan kaya, dan sangat pemurah menafkahkan 

kekayaannya untuk kepentingan agama Islam.
194

 

Sebelum „Umar meninggal dunia, untuk menentukan 

penggantinya, „Umar tidak menempuh jalan yang dilakukan oleh Abu 

Bakar, dia menunjuk 6 orang sahabat dan meminta mereka untuk 
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memilih salah seorang diantaranya menjadi khalifah. Enam orang 

tersebut adalah Usman, Ali, T}alh}ah, Zubair, Sa‟ad Ibn Waqas Dan 

„Abdurrahman Ibn „Auf. Setelah „Umar wafat tim ini bermusyawarah 

dan berhasil menunjuk „Usman sebagai khalifah melalui persaingan 

yang ketat dengan Ali bin Abi Thalib.
195

 

2) Prestasi-prestasi khalifah Usman ibn al-„Affan 

a) Perluasan wilayah 

Sebagian negeri-negeri yang dahulu ditaklukkan oleh 

khalifah „Umar bin Al-Khat}t}ab banyak yang melanggar perjanjian. 

Oleh karena itu, khalifah „Uthman ibn al-„Affan kemudian 

menyiapkan tentaranya untuk menundukkannya kembali.
196

 Khalifah 

Uthman ibn al-„Affan mengangkat Mu‟awiyah bin Abu Sufyan untuk 

menjadi gubernur di Syam. Kemudian khalifah Uthman ibn al-„Affan 

mengirim pasukan di bawah komando Salman bin Rabi‟ah.197
 Selain 

itu Imperium Arab meluas di Asia dan  Afrika. Setelah menaklukkan 

Persia, penyerbuan-penyerbuan dalam rangka ekspansi dilanjutkan. 

Akhirnya wilayah Balkan, Turkistan, Hirat, Kabul, Ghazni, Khurasan 
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termasuk Nishapur, Tus dan Merv jatuh ke tangan orang-orang Islam 

pada tahun 30 H.
198

  

b) Pembukuan mushaf al-Qur’a>n  

Dibandingkan jasa-jasa lain yang ditinggalkan „Usman ibn 

al-„Affan, agaknya jasa pembukuan mushaf al-Qur’a>n inilah yang 

paling terkenal. Usaha ini penting dalam rangka menjaga al-Qur’a>n 

dari perbedaan, pemalsuan dan mempersatukan perbedaan bacaan, 

juga dalam usaha mempersatukan umat dengan kesatuan politik 

Islam, hingga masing-masing daerah mendapat satu mushaf. Mushaf 

yang dibukukan di jaman „Uthman inilah kemudian yang terkenal 

dengan mushaf Utsmani.
199

 

c) Pembentukan angkatan laut 

Khalifah Usman ibn al-„Affan melihat bahwa armada laut 

Romawi menjadikan pulau Siprus sebagai pangkalan bagi 

penyerangannya. Maka dari itu, ia memutuskan untuk menyerangnya. 

Sedangkan kaum muslim belum pernah mengarungi laut untuk 

berperang. Maka dari itu, untuk pertama kalinya sejarah menyaksikan 

kelahiran angkatan laut Islam. Khalifah mengizinkan Mu‟awiyah 

untuk menyerbu Siprus dan Syam dan memperkuatnya dengan 

pasukan lain di bawah pimpinan „Abdullah bin Sa‟ad bin Sarhin. 
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Kedua kekuatan itu bersatu di pulau Siprus hingga menyerah dan 

menandatangani perdamaian yang ditetapkan oleh kaum muslimi>n.
200

 

d) Perluasan masjid 

Yang juga tidak kalah pentingnya jasa yang ditinggalkan 

„Usman adalah upaya renovasi kedua masjid umat Islam, yaitu 

Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid al-H}aram di Mekkah. Masjid 

Nabawi diperluas hingga berukuran 160x150 hasta dengan tiang-

tiang pualam, dinding batu berukir bertahta perak dan atap 

melengkung. Sedangkan untuk Masjid al-H}aram telah mempunyai 

bangunan di sekitar ka‟bah dengan kiswah dari Mesir, sebelumnya 

hanya dari anyaman kulit.
201

 

3) Wafatnya khalifah Usman ibn al-„Affan 

Setelah melewati masa yang penuh prestasi, pada paruh 

terakhir khalifah menghadapi pemberontakan dan pembangkangan di 

dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, pemberontakan lebih terpusat 

pada kebijakan-kebijakan khalifah yang nepotis, harta kekayaan umum 

yang hanya berputar pada kalangan keluarga dan sikapnya yang tidak 

tegas terhadap sahabat utama. Adapun pemberontakan di luar negeri 

lebih banyak dari negeri-negeri yang ditaklukkan seperti Romawi dan 

Persia yang menambah dendam dan sakit hati karena sebagian 
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wilayahnya telah diambil oleh kaum muslimi>n. Juga fitnah yang 

disebarkan oleh orang Yahudi dari suku Qunaiqa dan Nadhir serta 

„Abdullah bin Saba‟. Pemberontakan dan pembangkangan ini 

menyebabkan tewasnya khalifah Usman ibn al-„Affan pada tahun 35 

H.
202

 

d. Ali bin Abi Thalib  

1) Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah 

Setelah „Usman bin al-„Affan meninggal, kepemimpinan umat 

Islam beralih ke tangan Ali bin Abi Thalib. Ia dikenal sebagai seorang 

yang gagah berani, tangkas, pandai bermain pedang dan sangat dalam 

pengetahuannya.
203

 „Ali adalah putra Abu T}alib bin „Abdul Mut}alib. Ia 

adalah sepupu Nabi Muhammad SAW kemudian menjadi menantunya 

karena menikahi putrinya, Fatimah. Ia telah ikut bersama Rasulullah 

SAW sejak bahaya kelaparan mengancam kota Mekkah dan tinggal di 

rumahnya. Ia masuk Islam ketika usianya masih sangat muda dan 

termasuk orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan pria.
204

 

Ali bin Abi Thalib dipilih menjadi khalifah di tengah-tengah 

kericuhan dan huru hara perpecahan pasca terbunuhnya Uthman oleh 

kaum pemberontak. Khalifah dipilih dan diangkat oleh jama‟ah kaum 
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muslimi}n di Madinah dalam suasana yang sangat kacau dengan 

pertimbangan apabila khalifah tidak segera dipilih dan diangkat, maka 

keadaan akan semakin bertambah kacau.
205

 

2) Prestasi-prestasi khalifah „Ali bin Abi Thalib 

Berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya yang banyak 

menyebarkan agama dan ajaran Islam ke berbagai pelosok dunia. Pada 

masa ini tidak terjadi ekspansi, khalifah „Ali banyak disibukkan oleh 

perpecahan di kalangan umat Islam sejak terbununya „Uthman. Waqi‟ah 

al-Jamal atau Perang Unta dan peristiwa tahkim merupakan bukti 

adanya kejadian dalam negeri yang harus diselesaikan.
206

 Namun, 

walaupun demikian, Ali bin Abi Thalib tetap melakukan upaya sebagai 

berikut: 

a) Yang pertama diselesaikan oleh „Ali bin Abi Thalib ialah 

menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan „Umar, menarik kembali 

tanah dan hibah yang telah dibagikan oleh „Uthman kepada kaum 

kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. „Ali juga segera 

menurunkan semua Gubernur yang tidak disenangi rakyat.
207
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b) Menyempurnakan tulisan al-Qur’a>n 

Salah satu jasa Ali bin Abi Thalib adalah penyempurnaan tulisan al-

Qur’a>n dengan memberi tanda titik dan harakat (syakal/baris) oleh 

ahli tata bahasa bernama Abul Aswad Ad-Dualy yang ditugaskan 

oleh beliau.
208

 

3) Wafatnya khalifah Ali bin Abi T}alib 

Mu‟awiyah bin Abu Sufyan tidak membaiat „Ali sebagai 

khalifah. Dia menuntut darah „Usman pada „Ali. Sedangkan „Ali tidak 

menjadikan masalah ini sebagai prioritas utama karena kondisinya yang 

masih labil. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak taat lagi pada Ali 

dan Mu‟awiyah menyatakan memisahkan diri dari ke-khalifahannya. 

Kemudian terjadilah peristiwa-peristiwa besar pada waktu itu, seperti 

peperangan dengan „Aisyah, perang Siffin antara „Ali dan Mu‟awiyah 

sampai munculnya golongan Khawarij.
209

 Kemudian „Ali meninggal 

karena dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama „Abdurrahman bin 

Muljam pada saat akan melaksanakan shalat Subuh. Peristiwa ini terjadi 

pada bulan Ramad}an tahun 40 Hijriyah/661 Masehi. „Ali memerintah 

selama 5 tahun.
210
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2. Ibrah dan meneladani kepemimpinan Khulafa>’ al-Ra>shidi>n 

Ibrah yang dapat diambil dari kepemimpinan Khulafa‟ al-Ra>shidi>n  

adalah meneladani prestasi-prestasi yang dicapai. Khalifah Abu Bakar as-

S}iddiq merupakan salah satu pemimpin yang tegas dan teguh memegang 

kebenaran. Khalifah „Umar bin al-Khat}t}ab merupakan pemimpin yang 

meletakkan dasar-dasar demokrasi dalam Islam. Khalifah „Uthman bin „Affan 

merupakan pemimpin yang lemah lembut dan sangat memperhatikan 

kepentingan rakyatnya. Adapun khalifah „Ali bin Abi T}alib adalah seorang 

pemimpin yang disiplin, tegas dan keras dalam membela kebenaran.
211

 

Setelah kita mengetahui gaya kepemimpinan Khulafa>‟ al-Ra>shidi>n 

maka ibrah yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari di antaranya: 

(1) Memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menyebarkan dan membela 

agama Allah SWT. 

(2) Memiliki kesetiaan dan kecintaan terhadap Rasulullah SAW dan 

ajarannya. 

(3) Mendahulukan kepentingan agama dan rakyat. 

(4) Memiliki sikap berani dan tegas dalam membela kebenaran. 

(5) Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi dan 

keluarga. 
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E. Sejarah Perkembangan Islam pada Masa Dinasti Umayyah 

1. Sejarah Berdirinya Dinasti Umayyah 

Mu‟awiyah bin Abu Sufyan adalah putra dari Abu Sufyan bin Harb, 

seorang tokoh berpengaruh dari Bani Umayah. Ia masuk Islam bersama 

ayahnya saat terjadi Fath} al-Makkah.
212

 

Sepeninggal ‘Ali bin Abi Ta}lib, pemerintahan dilanjutkan oleh 

putranya, Hasan bin „Ali. Akan tetapi hanya bertahan beberapa bulan. 

Posisinya yang semakin lemah dan keinginannya untuk mempersatukan umat 

Islam membuat Hasan bin „Ali menyerahkan pemerintahan kepada 

Mu‟awiyah bin Abu Sufyan. Hasan bin „Ali tidak menginginkan peperangan 

berkepanjangan yang menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan umat 

Islam.
213

 

Pada tahun 661 M terjadilah penyerahan kekuasaan dari Hasan bin 

Ali kepada Mu‟awiyah. Peristiwa ini dikenal dengan ‚‘ammul jama>ah‛ 

(tahun persatuan). Sejak itu umat Islam berada di bawah pimpinan 

Mu‟awiyah bin Abu Sufyan yang secara de facto telah menjadi khalifah umat 

Islam. Semenjak itulah Mu‟awiyah menata kekuasaannya di Damaskus 

dengan sistem yang berbeda dengan kekhalifahan sebelumnya.
214

 

Jaman kepemimpinan Dinasti Umayah telah mengubah bentuk 

pemerintahan yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat 
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yang demokratis menjadi sistem pemerintahan Monarchy Absolute. Yakni 

system Dinasti atau kerajaan yang mewariskan kekuasaan secara turun 

temurun kepada anak cucunya.
215

 

Dinasti Bani Umayah berkuasa kurang lebih selama 90 tahun yang 

menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Mu‟awiyah sebagai 

khalifah pertama yang berkuasa pada tahu 41 H-60 H dan  yang paling akhir 

berkuasa adalah khalifah Marwan bin Muhammad yang berkuasa tahun 127 

H-132 H.
216

 

2. Perkembangan Kebudayaan/Peradaban Islam pada masa Dinasti 

Umayyah 

Masa pemerintahan Dinasti Umayah merupakan masa yang 

menentukan dalam perkembangan Islam. Pada masa itu, Islam meliputi 

wilayah yang paling luas dalam sejarahnya. Selain berhasil memperluas 

wilayah kekuasaan Islam juga telah berhasil meningkatkan kemajuan di 

berbagai bidang. Misalnya bidang ilmu-ilmu agama Islam, kesastraan, ilmu 

pengetahuan, militer, sosial, budaya, seni, arsitektur dan lain-lain. Di antara 

perkembangan peradaban yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut:
217

 

a. Bidang ilmu-ilmu agama 

1) Menyempurnakan tulisan dan tanda baca al-Qur’a>n 

2) Ilmu cara membaca al-Qur’a>n (ilmu Qira‟ah) 
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3) Kodifikasi dan  penulisan hadith 

4) Tafsir al-Qur’a>n, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. 

b. Bidang politik dan militer 

Selain menjalankan kebijakan luar negeri dengan memperluas 

daerah penaklukkan, Dinasti Bani Umayah pun terus berusaha 

menciptakan stabilitas dalam negeri dengan menumpas berbagai macam 

pemberontakan. Oleh karena itu, sejak Mu‟awiyyah menjadi khalifah, 

bidang militer mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Tidak 

hanya kekuatan pasukan darat, dinasti ini berhasil membangun angkatan 

laut yang kuat. Untuk mendukung keamanan dalam negeri, dibentuk 

pasukan kepolisian dan pasukan khusus pengawal raja yang disebut al-

Hijabah. 

c. Bidang ekonomi dan sosial 

Dalam bidang ekonomi telah berhasil mencetak mata uang 

sendiri dan membangun sarana irigasi. Sedangkan dalam bidang sosial 

dan pelayanan publik telah berhasil membangun kantor pos besar, panti-

panti jompo, dan rumah sakit-rumah sakit yang dilengkapi dengan sarana 

dan tenaga medis. 

d. Bidang ilmu pengetahuan dan seni budaya 

Pada masa pemerintahan ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azi>z berdiri pusat 

pengkajian ilmu, seni dan filsafat yang dinamakan “Marbad”. Dengan 
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adanya tempat ini berkembanglah ilmu-ilmu agama seperti hadits, tafsir, 

fikih dan lain-lain dan juga ilmu-ilmu umum seperti ilmu hitung, 

astronomi, fisika, geometri, dan sebagainya. Dalam bidang seni dan 

budaya, yang berkembang dengan pesat pada saat itu adalah seni 

arsitektur. Dalam bidang bahasa, Dinasti Umayah adalah yang pertama 

kali menetapkan secara resmi bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. 

3. Tokoh Ilmuwan Muslim pada masa Dinasti Umayah 

Di antara tokoh-tokoh ilmuwan muslim di zaman Dinasti Umayah 

adalah:
218

 

a. Dalam bidang fikih adalah Imam Hanafi dan Imam Malik. 

b. Dalam bidang tasawuf adalah Hasan al-Bashri dan Rabi‟ah al-

Adawiyyah. 

c. Dalam bidang ilmu hadits adalah Abu Hurairah. 

d. Dalam bidang tafsir adalah „Abdullah bin „Abbas dari Madinah, 

„Abdullah bin Mas‟ud dari Mekkah, Sa‟ad bi Jabir, Al-Asmi dan Mujahid 

murid Abbas. 

4. Ibrah dari Perkembangan Kebudayaan/Peradaban Islam pada masa 

Dinasti Umayyah 

Masa pemerintahan Dinasti Umayah menunjukkan pentingnya 

stabilitas politik negara sebagai modal untuk mengembangkan kekuasaannya. 

Setelah stabilitas politik tercapai, pembangunan diberbagai bidang 
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digalakkan. Bukti peninggalan bersejarah menunjukkan bahwa pada masa itu 

umat Islam telah mencapai tingkat peradaban yang tinggi. Hal itu menjadi 

cikal bakal perkembangan ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Oleh karena 

itu, umat Islam selayaknya berusaha keras untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan sehingga Islam kembali mencapai kejayaan.
219

 

5. Meneladani Kepemimpinan ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azi>z 

a. Biografi ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azi>z 

‘Umar bin Abd al-‘Azi>z adalah khalifah Dinasti Bani Umayyah 

ke-8. Ia dilahirkan di Helwan pada tahun 63 H/682 M. Ayahnya bernama 

‘Abd al-‘Azi>z dan ibunya bernama Laila Umm Asim binti Asim bin 

‘Umar bin al-Khat}t}ab.
220

 ‘Umar bin Abd al-‘Azi>z memperoleh 

pendidikannya di Madinah. Pada waktu itu, kota Madinah merupakan 

pusat ilmu pengetahuan serta gudang para ulama Hadith dan tafsir. 

‘Umar bin Abd al-‘Azi>z menjadi khalifah Dinasti Umayyah 

berdasarkan wasiat khalifah sebelumnya, Sulaiman bin Abdul Malik. 

b. Usaha-usaha khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azi>z 

Usaha-usaha khalifah ‘Umar bin Abd al-‘Azi>z adalah sebagai berikut:
221

 

1) Bidang agama 

Dalam bidang agama usaha yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
219

 Darsono dan T. Ibrahim, Tonggak Sejarah Kebudayaan Islam, 70. 
220

 Mahrus As‟ad et al.,Ayo Mengenal Sejarah Kebudayaan Islam, 75. 
221

 Darsono dan T. Ibrahim, Tonggak Sejarah Kebudayaan Islam, 72. 



106 

 

 

a) Menghidupkan kembali ajaran al-Qur‟an dan Sunnah Nabi. 

b) Mengadakan kerja sama dengan ulama-ulama besar. 

c) Menerapkan hukum syari‟ah Islam secara serius. 

d) Memerintahkan Imam Muhammad bin Muslim bin Shihab az-

Zuhri mengumpulkan hadits-hadits untuk diseleksi apakah palsu 

atau tidak. 

2) Bidang pengetahuan 

Dalam bidang ini usaha yang dilakukan adalah memindahkan 

sekolah kedokteran yang ada di Iskandariyah ke Antiokia dan Harran. 

3) Bidang ekonomi 

Dalam bidang ini usaha yang dilakukan adalah: 

a) Mengurangi beban pajak. 

b) Membuat aturan mengenai timbangan dan takaran. 

c) Membasmi sistem kerja paksa. 

d) Memperbaiki tanah pertanian, irigasi, pengairan sumur-sumur dan 

pembangunan jalan raya. 

e) Menyantuni fakir miskin dan anak yatim. 

4) Bidang sosial politik 

Dalam bidang ini usaha yang dilakukan adalah: 

a) Menerapkan politik yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dan 

keadilan di atas segalanya. 
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b) Mengirim utusan-utusan ke berbagai negeri untuk melihat 

langsung cara kerja para gubernur dalam rangka menegakkan 

kebenaran dan keadilan. 

c) Memecat gubernur yang tidak taat menjalankan agama dan 

bertindak zalim terhadap rakyat. 

5) Bidang militer 

Dalam bidang ini, khalifah kurang menaruh perhatian, karena 

lebih mengutamakan urusan dalam negeri, yaitu meningkatkan taraf 

hidup rakyat. 

6) Bidang dakwah dan perluasan wilayah 

Menurut khalifah ‘Umar bin Abd al-‘Azi>z, perluasan wilayah 

tidak harus dilakukan dengan kekuatan militer, tetapi dapat dilakukan 

dengan cara berdakwah amar ma‟ruf nahi munkar. 

c. Jasa-jasa ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azi>z 

Adapun jasa-jasa ‘Umar bin Abd al-‘Azi>z ketika menjadi khalifah 

adalah:
222

 

1) Menciptakan perdamaian yang dilandasi denga ajaran Islam. 

2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

3) Melindungi hak asasi manusia. 

4) Menyusun undang-undang tentang pertahanan. 

5) Membangun tanah pertanian lengkap dengan pengairan. 
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6) Membangun masjid-masjid sebagai syiar Islam. 

7) Menyediakan dana khusus untuk menolong orang-orang miskin. 

8) Melakukan pembukuan terhadap hadits-hadits nabi Muhammad 

SAW. 
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BAB IV 

RELEVANSI MATERI SEJARAH ISLAM DALAM KITAB KHULA>S}ATU 

NU>R AL-YAQI>N KARYA ‘UMAR ‘ABD AL-JABBA>R DENGAN MATERI 

SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM KELAS VII MADRASAH TSANAWIYAH 

 

A. Analisis Materi Sejarah Islam dalam Kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n Karya 

‘Umar ‘Abd al-Jabba>r 

Kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n merupakan salah satu kitab kuning yang 

berisi tentang sejarah Islam. Kitab aslinya berjudul Nu>r al-Yaqi>n karangan 

seorang Ulama‟ modern Mesir, yaitu Muhammad Khudhari Bek. Sedangkan 

kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n yang merupakan ringkasannya adalah karangan 

‘Umar ‘Abd al-Jabba>r, seorang Ulama‟ modern Mekkah yang banyak mengarang 

kitab untuk madrasah-madrasah di Indonesia. Kitab ini banyak dipelajari di 

pesantren-pesantren di Indonesia. 

Kitab  Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n  ini terdiri dari tiga juz, yang masing-

masing juz berisi tentang sejarah Islam. Sebagaimana telah diuraikan di bab II, 

juz I dan II berisi tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW mulai dari 

kelahiran belia sampai dengan awal mulanya beliau hijrah ke Madinah, 

peristiwa-peristiwa setelah hijrah sampai dengan wafatnya beliau. Sedangkan juz 

III berisi tentang sejarah kepemimpinan Khulafa>’ al-Ra>shidi>n sampai dengan 

penyerahan kekhalifahan oleh Hasan bin Ali kepada Mu’awiyyah bin Abu 
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Sufyan. Dalam menjelaskan materi sejarah Islam dalam kitab ini, ‘Umar ‘Abd al-

Jabba>r menyajikannya dengan poin-poin yang ringkas disertai pertanyaan dan 

ringkasan yang mudah dihafalkan.  

Pada kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n juz I, disajikan dalam poin-poin 

yang ringkas disertai dengan pertanyaan-pertanyaan dan ringkasan tentang 

sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi 

Rasul, ketika beliau diangkat menjadi rasul, serta awal beliau hijrah ke Madinah.  

Pada kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n juz II, ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r 

menjelaskan tentang perang-perang dan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah 

Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dalam kitab ini, ‘Umar ‘Abd al-

Jabba>r juga menyajikan materi sejarah Islam dengan poin-poin dan ringkasan 

yang mudah dihafal, sama seperti penyajian juz I, pada juz  II juga disertai 

dengan pertanyaan-pertanyaan.  Adapun materi sejarah Islam yang dijabarkan 

dalam juz II ini meliputi perang-perang dan peristiwa-peristiwa lain yang terjadi 

setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para Sahabat ke Madinah. Untuk 

lebih jelasnya dalam juz II ini peristiwa-peristiwa pada tahun-tahun setelah 

hijrah yang dipaparkan oleh ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r adalah sebagai berikut: 

1. Tahun pertama hijrah: pendirian masjid, permulaan adzan, adzan  fajar (pagi) 

Ramadhan, dan adzan Jum‟at serta permusuhan orang Yahudi. 

2. Tahun kedua hijrah: Perang Waddan, Buwath, „Usyairah, Badar Pertama, 

Qarqaratul Kadar, Badar Qubra, Bani Qunaiqa‟. Terjadi pula peristiwa 
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perpindahan kiblat, kewajiban puasa bulan Ramadhan, diwajibkan zakat dan 

disunnahkan shalat dua hari raya. 

3. Tahun ketiga hijrah: terjadi perang Ghathafan, Bahran, Uhud, Hamraul Asad. 

Peristiwa lain yang terjadi adalah pernikahan Ummu Kultsum dan ruqayah 

dengan „Uthman bin al-„Affan, pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafs}ah 

dan Zainab, dan diharamkan Khamr. 

4. Tahun keempat hijrah: terjadi perang Banu Nadhir , turunnya Malaikat Jibril 

untuk menjelaskan shalat Khauf, kelonggaran bertayamum, meninggalnya 

Zainab isteri Nabi dan menikahnya beliau dengan Ummu Salamah. 

5. Tahun kelima hijrah: terjadi perang Daumatul Jandal, Banu Mustaliq, perang 

Khandaq, Banu Quraidhah, serta turunnya ayat hijab dan diwajibkannya haji. 

6. Tahun keenam hijrah: terjadi perang Banu Lahyan, Ghabah, Hudaibiah, dan 

perdamaian Hudaibiah. 

7. Tahun ketujuh hijrah: terjadi perang Khaibar, penaklukkan Fadak, 

perdamaian  Taima , perang Wadi Qurra , serta pernikahan beliau dengan 

Shafiyyah dan Maimunah. 

8. Tahun kedelapan hijrah: terjadi perang Mut‟ah, pembebasan Makkah, perang 

Hunain, dan perang Thaif.  

9. Tahun kesembilan hijrah: terjadi perang Tabuk. 

10. Tahun kesepuluh hijrah: terjadi pengiriman utusan ke negeri Yaman, haji 

wada‟. 
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11. Tahun kesebelas hijrah: Rasulullah SAW mulai sakit dan wafatnya 

Rasulullah SAW serta pemakaman beliau. 

Kesemua prang dan peristiwa tersebut disajikan oleh ‘Umar ‘Abd  al-

Jabba>r pada kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n juz II dengan ringkas akan tetapi tetap 

terperinci dan tidak ada yang tertinggal satupun. Berbeda dengan materi yang 

disajikan dalam media yang lain yang mungkin hanya disebutkan nama peristiwa 

atau perangnya saja tanpa dijelaskan kapan terjadinya, bagaimana terjadinya dan 

siapa pelakunya. Atau mungkin bagi orang-orang yang mengetahui sejarah Islam 

hanya dari cerita mulut ke mulut dan hanya memahami sejarah Islam secara 

umum, maka dianjurkan untuk membaca kitab ini agar dapat mengetahui sejarah 

Islam secara rinci. Dengan begitu materi sejarah Islam mudah dipahami, mudah 

dihafalkan tanpa membutuhkan pemikiran yang berat dan membebani. 

Sedangkan pada kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n juz III, berisi tentang 

kekhalifahan Abu Bakar as}-S}iddi>q, ‘Umar bin al-Khat}t}ab, ‘Uthman bin al-

‘Affan dan ‘Ali bin Abi T}alib serta turunnya kekhalifahan Hasan bin „Ali kepada 

Mu‟awiyyah bin Abu Sufyan. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan materi 

sejarah Islam dalam kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n karya ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r 

meliputi sejarah kehidupan Rasulullah SAW mulai dari kelahiran beliau, 

diutusnya beliau menjadi Nabi dan Rasul, dakwah beliau dalam menyebarkan 

Islam, hijrah beliau sampai dengan wafatnya beliau, dan sejarah kekhalifahan 
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Khulafa>’ al-Ra>shidi>n. Semua isi kitab tersebut secara rinci telah dijelaskan pada 

bab II. 

Dari berbagai uraian tersebut dapat kita ketahui, meskipun materi 

Sejarah Islam yang ada dalam kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n karya „Umar „Abd 

al-Jabbar ini disajikan dalam poin-poin yang ringkas / dalam bentuk ringkasan, 

akan tetapi materi yang tersajikan cukup lengkap. Justru penyajian materi dalam 

bentuk ringkasan itu membuat para pembaca lebih mudah menghafal dan 

memahami isi kitab ini. Seperti misalnya dalam kitab ini juz II dijelaskan tentang 

perang-perang dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam tahun-tahun setelah 

Rasulullah SAW hijrah. Peristiwa-peristiwa dan perang-perang tersebut disajikan 

secara ringkas akan tetapi terperinci dan lengkap. Karena disajikan dalam bentuk 

ringkasan  peristiwa berdasarkan tahun terjadinya peristiwa itu, maka para 

pembaca dapat mengingatnya dengan mudah.  

Maka dari itu, kitab ini sangat penting untuk dipelajari, khususnya bagi 

pemula, karena tidak terlalu memberatkan untuk memahaminya. Penting untuk 

dipelajari agar para pembaca atau pelajar dapat mengetahui secara rinci sejarah 

perkembangan Islam, yaitu sejak ketika Rasulullah SAW dilahirkan, diangkatnya 

beliau menjadi nabi dan rasul, hijrahnya beliau ke Madinah, wafatnya beliau dan 

sejarah para khalifah pengganti beliau serta sejarah Islam setelah wafatnya 

Khulafa>’ al-Ra>shidin. 
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B. Analisis Materi Sejarah Kebudayaan Islam Kelas VII Madrasah 

Tsanawiyah 

Sejarah Kebudayaan Islam merupakan salah satu bidang studi yang 

diajarkan di Madrasah sebagai bagian dari materi Pendidikan Agama Islam.  

Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah adalah salah satu mata 

pelajaran yang menelaah tentang asal-usul, perkembangan, peranan 

kebudayaan/peradaban Islam dan para tokoh yang berprestasi dalam Sejarah 

Islam di masa lampau, mulai dari masyarakat Islam pada masa Nabi Muhammad 

SAW dan Khulafa>’ al-Ra>shidi>n, Bani Umayyah, Abbasiyyah, Ayyubiyyah sampai 

perkembangan Islam di Indonesia. Secara Substansial, mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada 

peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati Sejarah Kebudayaan 

Islam, yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih 

kecerdasan, membentuk sikap, watak dan kepribadian peserta didik.
223

 

Sedangkan materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah 

Tsanawiyah terdiri dari 5 bab, yaitu mempelajari tentang Sejarah Kebudayaan 

Islam, sejarah Nabi Muhammad SAW periode Mekkah, sejarah Nabi Muhammad 

SAW periode Madinah, perkembangan Islam pada masa Khulafa>’ al-Ra>shidi>n 

dan  perkembangan Islam pada masa Dinasti Umayyah. Adapun analisis materi 

Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah adalah sebagai 

berikut: 
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Bab I mempelajari tentang Sejarah Kebudayaan Islam yang meliputi 

pengertian Sejarah Kebudayaan Islam, tujuan Sejarah Kebudayaan Islam dan 

manfaat Sejarah Kebudayaan Islam. Materi ini sangat penting dipelajari agar para 

pelajar mengetahui peristiwa apa saja yang masuk dalam kategori Sejarah 

Kebudayaan Islam serta dapat membeda-bedakan peristiwa-peristiwa sejarah 

ataupun peninggalan-peninggalan sejarah yang berasal dari umat Islam dan yang 

bukan berasal dari umat Islam.  

Bab II mempelajari tentang sejarah Nabi Muhammad SAW periode 

Mekkah, meliputi: sejarah singkat Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi 

Rasul dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, masa kecil Nabi 

Muhammad SAW, masa remaja Nabi Muhammad SAW, sampai ketika beliau 

diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun  yang membawa misi dakwah, yaitu 

sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian dan pembawa kemajuan 

masyarakat.  

Bab III mempelajari tentang sejarah Nabi Muhammad SAW periode 

Madinah, meliputi: Sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun 

masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan yang di dalamnya juga 

dipaparkan tentang hijrah Nabi dan para sahabat ke Madinah, dan persatuan 

kaum Anshar dan kaum Muhajirin di Madinah. 

Bab IV mempelajari tentang sejarah perkembangan Islam pada masa 

Khulafa>’ al-Ra>shidi>n, meliputi sejarah perkembangan Islam pada masa khalifah 
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Abu Bakar as}-S}iddi>q, ‘Umar bin al-Khat}t}ab, ‘Uthman bin al-‘Affan dan ‘Ali bin 

Abi T}alib. Di sini dijelaskan bagaimana perkembangan  Islam pada masa 

mereka, mulai dari perluasan wilayah Islam pada masa mereka dan jasa-jasa 

mereka yang berguna dalam Islam. 

Bab V mempelajari tentang Sejarah perkembangan Islam pada masa 

Dinasti Umayah. Di sini dijelaskan bagaimana sejarah berdirinya Dinasti 

Umayah, perkembangan kebudayaan/peradaban pada masa Dinasti Umayyah, 

serta perkembangan ilmu pengetahuan dan tokoh/ilmuwan yang hidup pada masa 

itu. 

Materi-materi tersebut sangat penting untuk dipelajari, maka semua 

materi tersebut dimasukkan dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah sebagai 

mata pelajaran wajib. Karena dengan mempelajari materi-materi tersebut para 

siswa akan dapat mengetahui sejarah perkembangan agama dan kebudayaan 

Islam. Siswa yang awalnya tidak mengetahui sejarah perkembangan Islam akan 

menjadi tahu dengan adanya materi tersebut, sedangkan siswa yang sudah 

mengetahui akan semakin paham dengan sejarah perkembangan Islam mulai 

sejak munclnya sampai masa keemasannya.  

Dari semua materi Sejarah Kebudayaan Islam yang dipelajari di kelas 

VII Madrasah Tsanawiyah, pada setiap babnya selalu ada poin tentang ibrah atau 

pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di 

masa lampau serta bagaimana meneladani nilai-nilai baik yang ada. Adanya poin 
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tersebut adalah agar peserta didik tidak hanya mengetahui Sejarah Kebudayaan 

Islam, akan  tetapi juga mengamalkan nilai-nilai baik yang terkandung di 

dalamnya. Menjadikan Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai Uswatun 

H}asanah. Sehingga dengan adanya materi ini pun dapat meningkatkan akhlak 

siswa menjadi lebih baik tentunya dengan penyampaian yang baik pula. Selain 

itu, dengan adanya mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam  juga dapat 

meningkatkan keimanan siswa kepada Allah SWT dan rasul-Nya setelah 

mengetahui betapa sulit dan banyaknya rintangan yang dihadapi untuk 

menyebarkannya.  

 

C. Relevansi Materi Sejarah Islam dalam Kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n  Karya 

‘Umar ‘Abd Al-Jabba>r dengan Materi Sejarah Kebudayaan Islam Kelas VII 

Madrasah Tsanawiyah 

Sejarah Islam yang terdapat dalam kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n karya 

Umar Abd al-Jabbar terdapat relevansi dengan mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Keterkaitan tersebut 

terletak pada materinya yang mana keduanya sama-sama menceritakan tentang 

Sejarah Islam. Sedangkan dalam sistematika penulisannya terdapat persamaan 

dan perbedaan. Sistematika dalam kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n ditulis 

berdasarkan perjalanan peristiwanya secara rinci, yaitu peristiwa sejak Lahirnya 

Nabi Muhammad SAW sampai dengan peristiwa penyerahan kekhalifahan oleh 
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Hasan bin Ali kepada Mu’awiyah bin Abu Sufyan. Sedangkan di dalam mata 

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah sama-

sama ditulis berdasarkan peristiwa yang terjadi akan tetapi tidak secara rinci 

hanya secara Global Saja.  

Materi sejarah Islam yang disajikan oleh ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r dalam 

kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n mempunyai relevansi dengan materi Sejarah 

Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Sebab, keduanya sama-sama 

berisi tentang sejarah Islam yang di mulai dari kelahiran Rasulullah SAW sampai 

dengan kekhalifahan Khulafa>’ al-Rashidi>n. Akan tetapi tidak semua materi yang 

ada dalam kitab tersebut sesuai dengan materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 

VII Madrasah Tsanawiyah. Adapun materi-materi Sejarah Islam dalam kitab 

Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n karya ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r yang ada relevansinya 

dengan materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah, 

antara lain: 

1. Relevansi Materi Sejarah Islam dalam Kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n Karya 

‘Umar ‘Abd al-Jabba>r Juz I Dengan Materi Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 

VII Madrasah Tsanawiyah. 

Pada kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n karya ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r juz I 

dijelaskan tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW sebelum beliau 

diangkat menjadi rasul, ketika beliau diangkat menjadi rasul, dakwah dan 

hijrah beliau ke Madinah begitu juga pada materi Sejarah Kebudayaan Islam 
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kelas VII Madrasah Tsanawiyah juga menjelaskan hal yang sama
224

. Maka 

dapat kita ketahui bahwa antara penjelasan mengenai sejarah kehidupan 

Rasulullah SAW yang ada dalam kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n karya ‘Umar 

‘Abd al-Jabba>r sebagian besar ada relevansinya dengan materi Sejarah 

Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah.  

Materi sejarah Islam yang ada di dalam kitab dan materi Sejarah 

Kebudayaan Islam yang diajarkan di kelas VII Madrasah Tsanawiyah intinya 

dalah sama. Adapun materi Sejarah Islam dalam kitab Khula>s}atu Nu>r al-

Yaqi>n  juz 1 di antaranya menjelaskan tentang siapa Nabi Muhammad SAW 

itu, kapan beliau dilahirkan, siapa nama ayah dan ibunya, siapa yang 

menyusuinya setelah ibunya, siapa kakeknya, bagaimana kehidupannya di 

masa kecil sampai beliau dewasa, kapan pernikahannya dengan Siti Khadijah, 

bagaimana sifatnya dan kapan beliau diangkat menjadi Rasul. Ini merupakan 

ringkasan bagian pertama dari kehidupan Rasulullah SAW yaitu sebelum 

beliau diangkat menjadi rasul hingga ketika beliau diangkat menjadi rasul. 

Materi ini sesuai dengan materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII 

Madrasah Tsanawiyah pada bab 2 tentang sejarah Nabi Muhammad SAW 

Periode Mekkah. 

Perbedaan materi Sejarah Islam yang ada di dalam kitab dengan 

materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah hanya 

                                                           
224

 Lihat pembahasan tentang materi Sejarah Islam dalam kitab Khulasatu Nur al-yaqiin karya 

umar abd al-jabbar pada bab II dan materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah 

pada bab III. 
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pada bagaimana cara penyajiannya saja. Yaitu, materi Sejarah Islam yang 

terdapat di dalam kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n disajikan lebih ringkas dan 

mudah dihafalkan, sedangkan materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII 

Madrasah Tsanawiyah disajikan dengan lebih terperinci dan lebih lengkap. 

Masih pada juz I juga dijelaskan tentang kapan permulaan turunnya 

wahyu, bagaimana keadaan masyarakat Arab sebelum Islam datang, perintah 

berdakwah secara sembunyi-sembunyi, orang-orang yang pertama kali 

beriman, perintah berdakwah secara terang-terangan, tantangan-tantangan 

yang dihadapi Rasulullah SAW dan para sahhabat dalam dakwah Islam di 

Mekah dan hijrah-nya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke Madinah. 

Materi yang ada dalam kitab ini juga terdapat kesesuaian dengan materi 

Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah bab 2 tentang 

sejarah Nabi Muhammad SAW periode Mekah.  

Perbedaannya materi yang ada dalam kitab lebih lengkap dan 

terperinci. Misalnya tentang tantangan dakwah nabi selama di Mekah, yaitu 

tentang perlakuan kaum Quraish terhadap nabi dan para sahabat  dan 

tantangan ketika ber-hijrah ke negara-negara lain seperti hijrah ke Habasyah 

yang pertama mendapat penolakan, hijrah ke Habasyah yang kedua diterima, 

Islamnya para sahabat  lain dan Raja Habasyah, hijrah ke Najran, wafatnya 

Siti Khadijah dan „Ali bin Abi Talib, penyiksaan kaum Quraish terhadap 

Rasulullah SAW, hijrah ke Thaif, isra‟ mi‟raj dan Bai‟at „Aqabah sampai 
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dengan proses hijrah-nya beliau dan para sahabat ke madinah dijelaskan 

dengan sangat rinci walaupun dalam bentuk ringkasan. Sedangkan pada 

materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah hanya 

dijelaskan secara sekilas dan singkat. 

2. Relevansi Materi Sejarah Islam dalam Kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n Karya 

‘Umar ‘Abd Al-Jabba>r Juz II dengan Materi Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 

VII Madrasah Tsanawiyah. 

Materi Sejarah Islam dalam kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n karya 

‘Umar ‘Abd al-Jabba>r juz II berisi tentang pertama kali Rasulullah SAW 

datang ke Madinah, perang-perang dan peristiwa-peristiwa yang terjadi mulai 

dari tahun pertama hijrah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW pada 

tahun ke-11 hijrah. Materi-materi tersebut juga terdapat kesesuaian dengan 

materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah akan 

tetapi hanya sebagian kecil saja, yaitu tentang bagaimana antusias penduduk 

Madinah ketika menyambut kedatangan Nabi dan hal pertama kali yang 

dilakukan Nabi ketika sampai di Madinah adalah membangun masjid. 

Selebihnya seperti perang-perang dan peristiwa-peristiwa lain yang terjadi 

banyak yang tidak sesuai. Perang yang terjadi dan sesuai dengan materi 

Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah hanya sebagian 

saja, yaitu perang Uhud, Khandaq, dan perang Badar. Sedangkan yang 

lainnya tidak terdapat dalam materi kelas VII Madrasah Tsanawiyah. Begitu 
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juga tentang peristiwa wafatnya Rasulullah SAW tidak dijelaskan dalam 

materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah. 

3. Relevansi Materi Sejarah Islam dalam Kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n Karya 

‘Umar ‘Abd al-Jabba>r Juz III dengan Materi Sejarah Kebudayaan Islam 

Kelas VII Madrasah Tsanawiyah. 

Materi Sejarah Islam dalam kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n karya 

‘Umar ‘Abd al-Jabba>r juz III hampir seluruhnya terdapat kesesuaian dengan 

materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah. 

Keduanya sama-sama menjelaskan tentang bagaimana perkembangan Islam 

pada masa Khulafa>’ al-Ra>shidi>n. Perkembangan Islam tersebut dimulai dari 

ke-khalifah-an Abu Bakar as}-S}iddi>q, ‘Umar bin al-Khat}t}ab, Utsman bin 

„Affan, dan ‘Ali bin Abi T}alib yang meliputi prestasi-prestasi, perluasan 

wilayah Islam dan wafatnya para khalifah, bagaimana cara pergantian 

khalifah serta jatuhnya pemerintahan Islam pada Mu‟awiyah bin Abu Sufyan 

yang diserahkan oleh Hasan bin Ali setelah wafatnya „Ali bin Abi T}alib 

untuk menghindari pertumpahan darah di antara Umat Islam yang menjadi 

latar belakang berdirinya Dinasti Bani Umayah.  

Secara umum, materi Sejarah Islam yang terdapat dalam kitab 

Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n karya ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r baik juz I, II maupun III 

terdapat kesesuaian dengan materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII 

Madrasah Tsanawiyah walaupun penyajiannya tidak sama persis. Adapun materi 
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yang sama sekali tidak sesuai yaitu: Pertama, materi bab I tentang Sejarah 

Kebudayaan Islam yang meliputi Pengertian Sejarah Kebudayaan Islam, Tujuan 

dan Manfaat Sejarah Kebudayaan Islam yang terdapat dalam materi Sejarah 

Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah dan tidak terdapat dalam 

kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n karya ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r. Kedua, materi bab V 

tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Dinasti Umayyah yang terdapat 

pada materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah dan 

tidak terdapat dalam kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n karya ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r, 

karena di dalam kitab pembahasan hanya sampai pada penyerahan pemerintahan 

Islam oleh Hasan bin Ali kepada Mu‟awiyah bin Abu Sufyan setelah wafatnya 

„Ali bin Abi Thalib. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan skripsi tentang Studi Kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n 

karya ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r dan Relevansinya dengan Materi Sejarah 

Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah dapat disimpulkan hal-hal 

berikut: 

1. Materi Sejarah Islam yang terdapat dalam kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n karya 

‘Umar ‘Abd al-Jabba>r juz I sampai juz III meliputi tentang Sejarah kehidupan 

Rasulullah SAW dari masa sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan 

setelahnya, sejarah kehidupan Nabi pada tahun-tahun setelah beliau hijrah 

sampai dengan wafatnya beliau, dan sejarah kekhalifahan para khalifah 

Khulafa>’ al-Rashidi>n. 

2. Materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah meliputi 

tentang pengertian dan tujuan sejarah kebudayaan Islam, sejarah Nabi 

Muhammad SAW periode Mekah, sejarah Nabi Muhammad SAW periode 

Madinah, sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafa>’ al-Rashidi>n dan 

sejarah perkembangan Islam pada masa Dinasti Bani Umayah. 

3. Materi Sejarah Islam dalam kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n karya ‘Umar ‘Abd 

al-Jabba>r sebagian besar terdapat kesesuaian dengan materi Sejarah 



125 

 

 

Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah, diantaranya tentang 

sejarah Kehidupan Rasulullah SAW dan kepemimpinan Khulafa>’ al-Ra>shidi>n. 

Sedangkan materi yang tidak sesuai adalah tentang perkembangan Islam pada 

masa Dinasti Bani Umayah yang terdapat di dalam mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah tetapi tidak terdapat dalam 

kitab Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n karya ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r.  

 

B. Saran 

Dari hasil kajian dalam skripsi ini diharapkan:  

1. Para pendidik dapat memotivasi peserta didik agar mau dan mampu memahami 

Sejarah Kebudayaan Islam 

2. Para pendidik dalam menyampaikan materi Sejarah Kebudayaan Islam harus 

menggunakan berbagai sumber agar pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

semakin berkualitas. 

3. Dari hasil kajian ini diperoleh bahwa materi Sejarah Islam dalam kitab 

Khula>s}atu Nu>r al-Yaqi>n karya ‘Umar ‘Abd al-Jabba>r terdapat kesesuaian 

dengan materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah. 

Dengan demikian diharapkan para pendidik dapat menjadikan kitab Khula>s}atu 

Nu>r al-Yaqi>n sebagai salah satu sumber dalam menyampaikan materi pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam kelas VII Madrasah Tsanawiyah dalam proses 

pembelajaran. 


