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Memahami sejarah Nabi Muhammad Saw.  
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14.1. Menjelaskan misi Nabi Muhammad Saw. untuk menyempurnakan akhlak, 

membangun manusia mulia dan bermanfaat. 

14.2. Menjelaskan misi Nabi Muhammad Saw. sebagai rahmat bagi alam 

semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. 

14.3. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat dalam 

menghadapi masyarakat Makkah. 
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Pada bagian sebelumnya (bab 5) kalian sudah mempelajari sejarah kelahiran 
Nabi Muhammad Saw. dan perjuangan beliau dalam mendakwahkan Islam. 
Dijelaskan juga di depan sebagian dari misi kerasulan Muhammad Saw. terutama 
sebagai rahmat bagi umat manusia dan alam semesta. Pada bagian ini akan 
diuraikan misi-misi Nabi Muhammad Saw. yang lain yang juga terkait dengan misi 
utamanya sebagai rahmat bagi seluruh alam ini. Ada tiga misi yang akan diuraikan 
pada bagian ini, yaitu: 1) Misi Nabi Muhammad Saw. untuk menyempurnakan 
akhlak, membangun manusia mulia dan bermanfaat; 2) Misi Nabi Muhammad Saw. 
sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan 
kemajuan masyarakat; dan 3) Meneladani perjuangan Nabi Muhammad Saw. dan 
para sahabat dalam menghadapi masyarakat Makkah. 
 
 

 
Kegiatan Pembelajaran  

Di antara bentuk kegiatan pembelajaran (pengalaman belajar) yang bisa dilakukan 

bisa sama seperti ketika mengkaji materi tentang tarikh dan kebudayaan 
Islam pada bab 5 dalam buku ini.  
 

 
 

A. Misi Nabi Muhammad Saw. untuk Menyempurnakan Akhlak, 
Membangun Manusia Mulia dan Bermanfaat. 

 
Karakter yang paling menonjol dari kepribadian Nabi Muhammad Saw. adalah 

akhlak yang tiada bandingnya. Akhlak Nabi sangat agung dan melebihi semua 
akhlak seorang manusia mana pun. Sampai-sampai Allah pun memuji akhlak Nabi 
dengan firman-Nya: “Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada pada akhlak 
yang agung.” (QS. al-Qalam (68): 4). 

Dalam suatu perjalanan menjelang Fathu Makkah (pengislaman kota Makkah) 
Nabi Muhammad Saw. bertemu Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Muthalib dan 
Abdullah bin Abi Umayyah. Keduanya adalah anak paman beliau dan anak bibi 
beliau yang paling keras permusuhannya terhadap beliau di Makkah. Beliau 
berpaling dari keduanya sehingga Ali bin Abi Thalib memberi isyarat kepada anak 
pamannya itu, “Datangilah beliau dari hadapannya dan katakan kepadanya apa 
yang pernah dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf a.s.: “Mereka berkata, “Demi 
Allah, Allah telah melebihkanmu di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-
orang yang salah.” (QS. Yusuf (12): 91).  

Nabi sebenarnya tidak rela kalau ada orang yang lebih baik jawabannya. 
Akhirnya Abu Sufyan melakukan itu, sehingga Nabi menjawab, “Tidak ada dosa 
atas kalian pada hari ini, Allah akan mengampuni kalian, dan Dia adalah Pengasih 
yang Paling Pengasih.” (QS. Yusuf (12): 92). 

Akhlak Nabi Muhammad Saw. adalah keistimewaan kepribadiannya yang 
terbesar. Hal ini menunjukkan, seakan-akan beliau sendiri membatasi tugas 
risalahnya dengan sabdanya, “Aku ini diutus tidak lain kecuali untuk 
menyempurnakan akhlak yang mulia.” Kenyataannya, kita tidak dapat mengambil 
gambaran yang utuh tentang akhlak Nabi kecuali jika kita memahami al-Quran dan 
Sunnah serta hal-hal yang berkaitan dengan sejarah hidupnya. Isteri Nabi, ‘Aisyah,  
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menggambarkan akhlak Nabi dengan perkataannya bahwa akhlak Nabi itu adalah 
al-Quran. Artinya, bahwa semua ketentuan yang ada dalam al-Quran merupakan 
cerminan dari akhlak Nabi. 

Di antara akhlak Rasulullah Saw. yang sangat menonjol adalah kesabaran, 
kasih sayang, kelembutan, kejujuran, kemuliaan, kedermawanan, dan kerendahan 
hati. Semua akhlak tersebut ditempatkan pada tempatnya atau sesuai dengan 
situasi dan kondisinya. Nabi adalah tolok ukur yang sifat, sikap, serta tindakannya 
digunakan untuk mengukur akhlak manusia dan dengan sifat, sikap, dan tindakan 
itu juga batas-batas setiap akhlak manusia menjadi jelas sehingga suatu akhlak 
tidak boleh melampaui akhlak yang lain. 

Dengan berbekal akhlak yang agung itulah Nabi Muhammad Saw. diutus oleh 
Allah untuk memperbaiki akhlak manusia hingga mencapai kesempurnaan akhlak 
yang menjadi bagian dari ketinggian tingkat manusia dibandingkan dengan 
makhluk lain. Dengan akhlak terpuji dan mulia inilah manusia dapat menjadi 
makhluk yang mulia dan bermanfaat bagi manusia khususnya dan umumnya bagi 
makhluk lainnya. 

Untuk membangun manusia yang mulia dan bermanfaat sehingga mencapai 
kesempurnaan akhlak, kita harus meneladani akhlak Rasulullah Saw. dalam 
berbagai sifat, sikap, dan tindakannya. Di antara akhlak Rasulullah Saw. akan 
diuraikan seperti di bawah ini. 
 

1. Kesabaran Nabi Muhammad Saw. 

Kesabaran Nabi terlihat dalam setiap kehidupan yang dihadapi, misalnya 
dalam menghadapi tekanan, siksaan, gangguan, pemboikotan, pelecehan, jawaban 
yang menyakitkan, dan penghinaan dari musuh-musuhnya dari kaum Quraisy. 
Segala cobaan yang menimpa Nabi juga menimpa para sahabat. 

Sikap sabar Nabi dalam medan perang sangatlah menonjol, seperti yang 
terlihat dalam perang Uhud dan perang Khandaq. Di saat golongan terkuat pun 
hancur di dalamnya, beliau tetap tegas dalam menghadapinya tanpa putus 
harapan. Nabi tiada henti-hentinya menebarkan kesabaran di tengah-tengah 
pengikutnya pada saat-saat yang genting dalam dua perang tersebut. Umat Islam 
pada waktu itu benar-benar diuji kesabarannya. Ternyata sebagian dari mereka 
tidak mampu menghadapi saat-saat yang genting tersebut, mereka tidak sabar 
seperti yang ditunjukkan Nabi. 

Nabi tetap tabah dan sabar ketika diuji dengan kematian anak-anak, kerabat, 
dan sahabat-sahabatnya. Nabi tidak pernah mengeluh sedikit pun di saat seperti 
ini. Begitu juga ketika beliau diuji dengan sakit, lapar, dan miskin, beliau selalu 
berada di puncak kesabaran yang tidak pernah terjangkau oleh siapa pun. 

Dari contoh-contoh di atas terlihat bahwa tidak ada peristiwa pada saat 
manusia diuji kesabarannya, kecuali telah beliau jalani dan berhasil dengan penuh 
kesabaran yang tidak dicampuri dengan keluh kesah sedikit pun. Di sinilah akhlak 
kenabian dan puncak kesempurnaan manusia (insan kamil). 
 

2. Kasih sayang Nabi Muhammad Saw. 

Orang yang sering terjun di medan perang serta para penguasa biasanya 
memiliki hati yang keras dan tabu mengeluarkan air matanya. Jarang sekali orang 
yang terjun di bidang itu memiliki sifat kasih sayang. Akan tetapi, Nabi Muhammad 
Saw. dan para pengikutnya tidak termasuk golongan ini. Meskipun mereka terkenal 
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sebagai orang-orang yang perkasa, pemberani, keras, tegar, dan serius, namun 
semua itu sama sekali tidak pernah menutupi sifat sayang mereka. 

Nabi Muhammad Saw. menangis dalam berbagai kesempatan karena sifat 
rahmat dan kasih sayangnya. Beliau adalah orang yang paling sabar. Beliau juga 
tentara yang tiada tertandingi ketegarannya. Hatinya luluh mengucurkan kasih 
sayangnya hingga menangis dan meneteskan air matanya, bahkan suara tangisnya 
terdengar. 

Banyak peristiwa tentang seorang penyayang yang kehilangan kasih 
sayangnya. Akan tetapi kasih sayang Nabi Muhammad Saw. tidak pernah lepas 
darinya. Beliau disakiti, dipukul, dan ditekan, namun tetap saja beliau berucap, “Ya 
Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengerti.” 

Dendam dan kemenangan biasanya menenggelamkan rasa kasih dan sayang, 
namum sifat kasih sayang itu tetap tampak pada diri Nabi Muhammad Saw. Kasih 
sayangnya mencakup seluruh manusia. Orang-orang yang lemah lebih 
merasakannya sebelum dirasakan oleh orang-orang yang kuat. Hal ini misalnya 
terlihat pada saat peristiwa Fathu Makkah. 

Kasih sayang Nabi tidak hanya terbatas kepada manusia, tetapi juga kepada 
binatang, sehingga beliau termasuk orang yang penyayang kepada binatang. 
Rahmat dan kasih sayang Nabi meluap hingga menyentuh seluruh makhluk, akan 
tetapi tidak melewati batasnya hingga menutupi sifat-sifat kesempurnaan yang lain.  

 

3. Kemurahan hati Nabi Muhammad Saw. 

Nabi Muhammad Saw. memiliki kemurahan hati yang sempurna. Beliau 
marah demi kebenaran dan juga apabila hal-hal yang halal yang haram dilanggar. 
Jika sedang marah, maka tidak ada yang dapat menghalanginya sehingga beliau 
menghancurkan kebatilan sampai ke akar-akarnya. 

Nabi adalah orang yang paling toleran terhadap orang yang tidak mengerti 
etika bicara, tidak sopan terhadap beliau yang mungkin masih bisa diperbaiki. 
Kemurahan hati Nabi dilakukan ketika sebenarnya beliau mampu untuk menekan, 
membunuh, dan menteror. 

Tidak ada seorang pun yang ragu bahwa sekiranya Nabi Muhammad Saw. 
menyuruh seseorang, tentu ratusan orang akan segera melaksanakan perintahnya. 
Sekiranya beliau mengijinkan, tentu banyak kepala yang sudah lepas dari badannya 
sebelum mereka selesai berbicara, akan tetapi Nabi menahan diri dan bermurah 
hati sehingga terlihat seakan-akan kemurahan hatinya menjelma membentuk satu 
bagian di dalam badannya.  

Jadi, kemurahan Nabi tidak akan dapat ditiru oleh siapa pun di dunia ini. 
Berbagai peristiwa dikisahkan dalam hadits-haditsnya yang menunjukkan 
kemurahan hati beliau yang tiada tara. Kemurahan hati Nabi terlalu luas untuk 
dipagari. Sekiranya tidak karena kemurahan hatinya, tentu Nabi tidak mampu 
mengendalikan bangsa seperti bangsa Arab yang berwatak tidak mau taat, tunduk, 
atau dilukai. Terkait dengan hal ini Allah berfirman: “Sekiranya engkau bersikap 
keras lagi berhati kasar tentu mereka menjauhkan diri dari sisimu. Karena itu 
maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan bagi mereka, serta 
bermusyawarahlah dalam urusan itu. Lalu jika engkau telah bertekad maka 
bertawakkallah kepada Allah.” (QS. Ali Imran (3): 159). 

  

4. Kedermawanan Nabi Muhammad Saw. 
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Kedermawanan Nabi Muhammad Saw. tidak akan tertandingi oleh siapa pun. 
Allah telah menetapkan seperlima harta rampasan untuk beliau dan jatah beliau 
adalah seperlima dari yang seperlima itu. Kaum Muslimin telah mendapatkan harta 
rampasan yang sangat banyak. Sekiranya Nabi mau mengumpulkan harta, tentu 
beliau sudah menjadi orang terkaya. 

Dikisahkan, seperlima harta rampasan perang Hunain sejumlah 8.000 ekor 
kambing, 4.800 ekor unta, delapan ribu uqiyah (sekitar 30 gram) perak, dan 1.200 
tawanan. Seperlima bagian untuk Nabi Muhammad Saw., dua perlima untuk 
kerabat beliau. Bayangkan berapa kekayaan beliau sekiranya beliau mau 
mengumpulkan harta dari semua perangnya. 

Jika kita mengetahui besarnya hak Nabi atas harta tersebut, apalagi kita tahu 
bahwa sebenarnya beliau mungkin saja mengembangkan dan menginvestasikannya. 
Namun apa yang terjadi? Kita tahu bahwa Nabi Muhammad Saw. wafat sementara 
baju besinya sedang digadaikan kepada seorang Yahudi. Bahkan beliau 
memerintahkan untuk membagikan warisannya, jika ada, kepada kaum Muslimin, 
sehingga karib kerabat beliau tidak mendapatkan warisan apa pun dari beliau. 

Di samping itu, beliau tidak pernah berpakaian kecuali dengan pakaian yang 
kasar dan tidak tidur kecuali sedikit saja. Beliau pernah merasakan lapar dalam 
beberapa hari. Beliau takut bila di rumahnya masih ada harta yang belum 
dibagikan kepada masyarakat. 

Begitulah sifat kedermawanan Nabi Muhammad Saw. yang tercatat dalam 
sejarah. Sifat seperti ini tidak hanya disaksikan oleh kaum Muslimin, tetapi juga 
oleh musuh-musuh beliau. Karena kedermawanan beliau ini, tidak sedikit orang 
yang kemudian memeluk Islam. Kisah kedermawanan Nabi mengalahkan seluruh 
kisah kedermawanan yang pernah dikenal manusia. Kedermawanan yang 
menyebabkan pelakunya menjalani kehidupan yang berat, susah, dan miskin. 
Kehidupan yang tidak seorang pun kuat menjalaninya selain Nabi dan keluarganya. 

 

5. Kerendahan hati dan kesahajaan Nabi Muhammad Saw. 

Sebagian dari sifat kerendahan hati dan kesahajaan Nabi Muhammad Saw. 
sudah dijelaskan pada uraian empat sifat sebelumnya. Sifat yang dimiliki seorang 
pahlawan terdepan, dari dulu hingga kini masih hidup, jelas sepanjang sejarah 
kepribadiannya yang mulia, yaitu kerendahan hati dan kesahajaan. Dengan kedua 
sifat inilah Nabi Muhammad Saw. menjadi contoh nyata, seorang manusia yang 
mulia yang lahir dari lubuk hatinya dan tidak dibuat-buat dengan cara menipu. 

Nabi Muhammad Saw. adalah kesahajaan yang menjelma dalam bentuk 
manusia, lahir dari lubuk hatinya yang paling dalam, menghapus gemerlapnya 
pemimpin dan kerajaan, perhiasan dan kepongahan, serta ucapan dan perbuatan 
yang menipu manusia. Nabi Muhammad Saw. adalah orang yang dekat, mudah, 
dan bersahaja. Beliau mengunjungi orang-orang yang terdekat dan terjauh, 
sahabat-sahabat dan musuh-musuhnya, serta anggota keluarganya. Beliau 
menemui delegasi-delegasi dari berbagai negara tanpa dibuat-buat atau 
bersandiwara. 

Suatu kali Nabi melakukan perjalanan bersama para sahabat. Mereka hendak 
mempersiapkan makanan, maka beliau membagi tugas di antara mereka. Beliau 
bangkit mengumpulkan kayu bakar. Mereka mencegahnya, namun beliau tidak 
mau, karena Allah membenci orang yang merasa lebih dibanding teman-temannya. 
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Nabi Muhammad Saw. tidak suka pujian dan julukan. Ketika delegasi Bani 
Amir datang dan mengatakan, “Engkau adalah pembesar kami”, beliau menjawab, 
“Sayyid itu adalah Allah.” Mereka mengatakan lagi, “Engkau yang paling besar 
jasanya kepada kami dan paling agung.” Beliau mengatakan, “Katakanlah apa saja, 
tetapi jangan sekali-kali setan memperdayakanmu.” 

Dalam kesahajaan itu, beliau sangat rendah hati, sangat santun, memulai 
salam kepada orang lain, menghadapkan seluruh badannya kepada orang yang 
berbicara dengannya, baik besar maupun kecil, dan yang terakhir melepaskan 
tangan jika berjabat tangan. Jika bersedekah, beliau meletakkan sedekah itu di 
tangan si miskin, duduk bersama para sahabatnya. 

Nabi juga bersahaja dalam berpakaian dan tempat tinggal. Beliau memenuhi 
undangan siapa pun, baik orang merdeka maupun hamba sahaja, orang besar 
maupun kecil, dan orang kaya maupun miskin. Beliau menambal pakaiannya dan 
menjahit sandal dengan tangannya sendiri, melayani sendiri dan mengikat untanya, 
makan bersama pembantu, serta memenuhi kebutuhan orang lemah dan sengsara. 

 
Itulah lima akhlak dasar Nabi Muhammad Saw. yang tidak diragukan lagi 

kebenarannya. Dunia mengakui bahwa tidak ada keluhuran moral dalam seluruh 
dimensi dan bagian-bagiannya sebagaimana yang dikenal dalam diri beliau dan 
seperti yang disaksikan oleh al-Quran al-Karim. Kalaulah seseorang ingin meniru 
atau mencontoh satu akhlak beliau, niscaya dia tidak akan mampu. Bahkan jika 
manusia seluruhnya dengan segala akhlak yang dimilikinya dan akhlak terpuji 
mereka dikumpulkan, tentu tidak akan sebanding dengan apa yang ada pada Nabi 
Muhammad Saw. 

Akhlak Nabi Muhammad Saw. adalah akhlak yang murni tanpa celaan, kecuali 
yang mencela itu adalah orang yang buta hatinya yang melihat kebaikan sebagai 
keburukan dan keburukan sebagai kebaikan. Dengan berbekal akhlak yang agung 
inilah Nabi Muhammad Saw. berusaha memperbaiki akhlak manusia dan 
membangun manusia sehingga menjadi manusia yang berbudi pekerti mulia dan 
bermanfaat untuk sesamanya dan juga untuk alam semesta. 

 
 

B. Misi Nabi Muhammad Saw. sebagai Rahmat bagi Alam Semesta, 
Pembawa Kedamaian, Kesejahteraan, dan Kemajuan Masyarakat. 

 
Kehadiran Nabi Muhammad Saw. dengan membawa agama Islam di tengah-

tengah peradaban umat manusia memberikan hikmah yang sangat besar bagi 
manusia dan dunia pada umumnya. Peperangan yang terus-menerus terjadi di 
Jazirah Arab terhenti dengan datangnya Islam. Untuk pertama kalinya bangsa Arab 
merasakan kedamaian dan ketenteraman di bawah naungan Islam. 

Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab tidak pernah merasakan keamanan 
dan kedamaian. Perampokan dan pembunuhan hampir setiap hari menghiasi 
kehidupan mereka. Perzinaan juga merupakan suatu hal yang biasa. Seorang 
perempuan yang sudah resmi menjadi seorang isteri diizinkan oleh suaminya untuk 
berhubungan dengan laki-laki lain untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik. 
Seorang laki-laki dapat menikahi perempuan berapa pun jumlahnya (poligami). Di 
samping itu, banyak orang tua yang membunuh anak perempuannya, karena 
kehadiran anak perempuan dianggap aib keluarga. Alhasil bangsa Arab pada waktu 
itu sangat merendahkan martabat kaum perempuan. Bangsa Arab juga 



Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 SMP 217

mentradisikan perbudakan. Mereka memperlakukan budak secara tidak manusiawi. 
Mereka juga percara tahayul dan bersikap kasar. 

Dari gambaran singkat seperti di atas, para sejarawan mencatat bangsa Arab 
pada waktu itu (sebelum Islam) berada pada lembah kegelapan yang jauh dari niai-
nilai kebenaran. Dengan kata lain, mereka berada dalam kebodohan. Karena itu 
jaman mereka disebut dengan jaman jahiliah.  

Kehadiran Nabi di tengah-tengah bangsa Arab membawa perubahan yang 
sangat revolusioner. Kepribadian Nabi yang sangat menakjubkan membuat daratan 
Arab nampak cemerlang dengan cahaya Islam, sehingga setiap partikel pasir seolah-
olah memantulkan cahaya kebenaran. 

Rasulullah Saw. dapat mempersatukan seluruh suku dan bangsa. Rasa 
permusuhan antar suku menjadi padam dengan kehadiran beliau. Untuk pertama 
kalinya Rasulullah mempersembahkan piagam perjanjian yang tertulis kepada 
dunia, yang memberikan jaminan keamanan, hak milik, dan agama bagi kedua 
kelompok di Madinah pada waktu itu, yakni kelompok Muslim dan non-Muslim.  

Sesudah mengadakan perjanjian dengan pihak Yahudi, maka beliaulah yang 
pertama dan utama dalam memaparkan perdamaian yang abadi antara agama-
agama yang bertentangan. Nabi juga menghendaki perdamaian dengan golongan 
Kristen. Nabi menghilangkan diskriminasi sosial dalam memberi perlindungan, dan 
tidak menjelek-jelekkan para nabi sebelumnya. Nabi malahan mengajarkan 
keimanan kepada para nabi yang sekaligus menjadi kewajiban bagi umat Islam. 
Untuk lebih jelasnya lihat QS. Ali Imran (3): 64-80. 

Perempuan diberikan hak yang sama seperti halnya laki-laki. Perempuan 
berhak memiliki sesuatu dan menjaga hak miliknya. Nabi mengajarkan bahwa 
menghormati perempuan adalah salah satu ajaran Islam yang penting. Beliau 
bersabda: “Surga itu berada di bawah telapan kaki para ibu.” Beliau juga bersabda: 
“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang memperlakukan isterinya 
(dan keluarganya) dengan cara yang paling baik.” Sejak ini pula pembunuhan 
terhadap anak perempuan terhenti. 

Nabi Muhammad Saw. adalah orang pertama dalam sejarah dunia yang 
melarang sistem perbudakan. Jauh setelah beliau, barulah negara-negara Barat 
mengumumkan untuk menghapus perbudakan. Nabi menyatakan bahwa di sisi 
Allah tidak ada ibadah yang diridoi daripada memerdekakan budak. Nabi adalah 
yang pertama kali mengawini janda bekas budaknya yang telah dimerdekakan, yaitu 
Zaid bin Haritsah (yang menjadi anak angkat Nabi). Hal ini dijelaskan dalam al-
Quran surat al-Ahzab (33): 37.  

Nabilah yang pertama menghapus perbedaan sosial dengan 
mengumandangkan firman Allah: “Orang yang paling mulian di antara kamu adalah 
orang yang paling takwa.” (QS. al-Hujurat (49): 13). Nabi membangun suatu 
persaudaraan antar bangsa dan antar suku yang mempersatukan antara yang tinggi 
dan yang rendah, yang kaya dan yang miskin, yang berkulit putih dengan yang 
berkulit hitam, dan seterusnya. 

Dari segi politik Nabi memberi hak yang sama kepada setiap orang. 
Masyarakat diberikan hak suara yang sama dalam menentukan kebijaksanaan 
negara. Hal ini dapat diteliti dari berbagai musyawarah yang diselenggarakan oleh 
Nabi. 

Nabi juga seorang pembaharu yang besar dalam bidang ekonomi. Di jaman 
sekarang, Nabi dapat digelari sebagai ahli ekonomi yang ulung. Sebelumnya 
ekonomi bangsa Arab dikuasai oleh sekelompok orang yang mempraktekkan riba. 
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Karena itulah, Islam kemudian mengharamkan riba. Sistem ekonomi Islam 
dibangun untuk mendukung kaum miskin, yakni dalam bentuk zakat, shadaqah, 
dan yang sejenisnya. Hukum waris harus diterapkan dan dijelankan oleh setiap 
Muslim agar kekayaan dapat beredar secara merata dan terkumpul di tangan 
beberapa orang saja. 

Setelah menekankan agar masyarakat memperhatikan perdagangan dan 
pertanian, Nabi kemudian membangun konsep ekonomi nasional. Pendirian Baitul 
Mal benar-benar merupakan pembentukan perbendaharaan umum yang pertama di 
dunia. 

Dari semua yang diuraikan di atas, jelaslah bahwa Nabi Muhammad Saw. 
adalah seorang pembaharu terbesar yang pernah dilahirkan di dunia ini. Bangsa 
Arab yang tidak henti-hentinya melakukan peperangan berubah menjadi bangsa 
yang penuh dengan kedamaian dan persatuan. Nabi berhasil mensejahterakan umat 
Islam dengan membangun sistem ekonomi yang sangat memihak kaum miskin. 
Bangsa Arab yang semula merupakan bangsa jahiliah beranjak menjadi bangsa 
yang maju dan sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Berkat kehadiran Nabi 
Muhammad Saw. bangsa Arab khususnya dan umat Islam pada umumnya menjadi 
umat yang maju, sejahtera, dan penuh cinta damai. 

Beliau juga merupakan rahmat atau karunia bagi jagat raya ini. Al-Quran 
menyatakan: “Kami mengutusmu tidak lain adalah menjadi rahmat bagi seluruh 
alam.” (QS. al-Anbiya’ (21): 107). Rahmat Nabi Muhammad Saw. tidak hanya 
dirasakan oleh satu umat tertentu, agama tertentu, atau suku tertentu, tetapi siapa 
pun dapat merasakan rahmat ini. Dunia benar-benar bersinar dengan rahmat Nabi 
ini. Berawal dari Jazirah Arab sinar dan cahaya Islam (kerahmatan) terus 
merambah ke daerah-daerah sekitarnya hingga menjangkau ke setiap jengkal 
permukaan bumi ini. 

 
 

C. Meneladani Perjuangan Nabi Muhammad Saw. dan Para Sahabat dalam 
Menghadapi Masyarakat Makkah. 

 
Perjuangan Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya dalam 

mendakwahkan Islam di awal-awal misi risalahnya tidak semuanya berjalan dengan 
mulus, tetapi justeru sebaliknya penuh dengan rintangan dan tantangan. 
Masyarakat Makkah yang masih dikuasai oleh para pembesar dan penguasa 
Quraisy memberikan perlawanan dan permusuhan yang cukup berarti bagi dakwah 
Nabi. Perlawanan ini justeru dimotori oleh para pembesar yang sekaligus masih 
memiliki hubungan kerabat dengan Nabi sendiri.  

Para pembesar Quraisy sangat keberatan dengan dakwah Nabi yang akan 
menghancurkan keyakinan (agama) mereka yang sudah turun-temurun berjalan di 
tengah-tengah masyarakat Makkah. Mereka sangat berat meninggalkan keyakinan 
yang sudah lama dianut oleh nenek moyang mereka.  

Sebelum memusuhi Nabi Muhammad Saw. mereka mengadakan pendekatan 
kepada Abu Thalib, paman Nabi, dan membujuknya agar Nabi menghentikan 
dakwahnya. Namun, karena Abu Thalib menurut mereka ternyata tidak melakukan 
himbauan mereka dan memang kenyataannya Abu Thalib tidak dapat 
menghentikan dakwah Nabi, maka mereka kemudian mencoba untuk 
menghentikannya sendiri.   
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Sebenarnya Abu Thalib sudah berkali-kali membujuk Nabi Muhammad Saw. 
agar mengikuti sarannya, yakni menghentikan dakwah Islam di tengah masyarakat 
Makkah. Atas himbauan pamannya itu, Nabi mengatakan: “Wahai paman! Demi 
Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di 
tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan ini, niscaya aku tidak akan 
meninggalkannya hingga Allah memenangkannya, atau aku binasa.” Atas jawaban 
tegas Nabi ini, Abu Thalib pada akhirnya menyerahkan urusan itu kepada Nabi dan 
ia bahkan berjanji tidak akan begitu saja melepaskan Nabi, tetapi akan 
membantunya sejauh yang ia mampu.  

Atas sikap Abu Thalib yang tetap melindungi Nabi, para pembesar Quraisy 
semakin marah. Mereka tidak hanya memusuhi Nabi, tetapi juga mulai menangkapi 
kaum mereka yang mulai banyak memeluk Islam. Kaum Quraisy memperlakukan 
mereka dengan kejam. Mereka disiksa, tidak diberi makan dan minum, serta 
dijemur pada saat terik matahari.  

Siksaan yang bertubi-tubi diterima oleh Bilal, salah satu sahabat Nabi yang 
semula adalah seorang budak dari Umayyah bin Khalaf. Majikannya ini 
menyiksanya dengan kejam agar Bilal kembali memeluk agama semula, namun 
Bilal tetap tegar dan semakin mantap dengan agama Islam yang baru dipeluknya. 
Pada akhirnya Abu Bakar menukar Bilal dengan seorang budak yang lebih kuat dan 
membebaskannya. Jadilah Bilal sebagai seorang Muslim yang merdeka dan menjadi 
pemuka dari kalangan kulit hitam. Hal yang sama juga diterima sahabat-sahabat 
Nabi yang lain. Bahkan di antara mereka ada yang menemui ajalnya karena siksaan 
tersebut. 

Ketika Usman bin Affan masuk Islam, ia diseret oleh pamannya, al-Hakam bin 
Abul Ash bin Umayyah, dan diikat di kandang kuda. Pamannya berkata, “Apakah 
engkau membenci agama leluhurmu dan menyukai agama yang baru? Aku takkan 
melepaskanmu selamanya hingga engkau meninggalkan agama baru yang engkau 
anut.” Usman berkata, “Demi Allah, aku tidak akan meninggalkannya selamanya, 
aku tidak akan berpisah dengannya.” Ketika pamannya menyaksikan keterikatan 
Usman dengan agamanya itu, maka ia melepaskannya. 

Para pembesar Quraisy tidak henti-hentinya berusaha untuk menghalangi 
dakwah Nabi. Karena mereka gagal mengembalikan orang-orang yang memeluk 
Islam ke agama semula, maka mereka membujuk kaum mereka sendiri untuk 
mendustakan, menyakiti, dan mengirimkan sihir serta tenung kepada Nabi 
Muhammad Saw. Mereka menghalangi Nabi dengan berbagai cara. 

Suatu hari para pembesar Quraisy berkumpul di Hijir Ismail (suatu tempat 
kosong di dekat Ka’bah). Tiba-tiba Nabi Muhammad Saw. datang dan melakukan 
thawaf. Mereka mencela beliau dengan ucapan-ucapan kotor dan mengulanginya 
hingga tiga kali. Kemudian Nabi berhenti dan berkata kepada mereka: “Apakah 
kalian tidak mendengar wahai orang-orang Quraisy? Demi Dzat yang diriku berada 
dalam kekuasaan-Nya. Sesungguhnya aku akan membawakan binatang sembelihan 
untuk kalian.” Mereka kemudian terdiam lalu bersikap ramah kepada beliau. 

Keesokan harinya mereka kembali ke tempat semula. Nabi pun kembali 
melakukan thawaf di situ. Ketika itu mereka lari ke arah Nabi dan mengepung 
beliau. Salah seorang mulai menarik selendang Nabi. Tiba-tiba muncul Abu Bakar 
yang langsung mendekati Nabi. Sambil menangis Abu Bakar berkata, “Apakah 
kalian akan membunuh seorang laki-laki hanya karena ia mengatakan bahwa 
Tuhannya adalah Allah?” Kemudian mereka meninggalkan beliau dan Abu Bakar 
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pun pulang ke rumahnya. Mereka telah menyakiti kepala Nabi dan menarik 
jenggotnya. 

Suatu hari Nabi Muhammad Saw. pergi ke luar rumah dan setiap bertemu 
seseorang, baik budak maupun majikan, pasti mendustakan dan mencemooh 
beliau. Nabi kembali ke rumah dan merebahkan diri sambil berselimut karena 
merasakan betapa beratnya cobaan yang beliau terima. Lalu Allah menurunkan 
ayat: “Hai orang yang berselimut.” (QS. al-Muddatstsir, surat nomor 74). 

Abu Bakar juga banyak menghadapi permusuhan kaum Quraisy ketika 
mendakwahkan Islam di hadapan mereka. Wajah Abu Bakar dipukuli dengan 
sandal hingga bengkak dan pingsan. Ia dibawa pulang oleh Bani Taim yang 
mengiranya sudah mati. Ketika siuman, Abu Bakar menanyakan perihal Nabi 
Muhammad Saw. Ia ingin menemui Nabi dan melihat dengan matanya sendiri 
bahwa Nabi dalam keadaan sehat dan selamat. Dengan dipapah oleh dua orang, 
Abu Bakar berhasil menemui Nabi. Atas usul Abu Bakar, Nabi kemudian berhasil 
mengislamkan ibunya, Ummul Khair. 

Kaum Quraisy mencoba segala jenis gangguan dan semakin keras dalam 
mencemooh Nabi Muhammad Saw. Suatu hari Abu Jahal, salah satu pemimpin 
Quraisy yang juga paman Nabi, bertemu dengan beliau di bukit Shafa. Ia menghina 
dan mencemooh beliau. Nabi tidak melayani hinaan Abu Jahal lalu pergi 
meninggalkannya. Tidak lama kemudian datanglah Hamzah bin Abdul Muthalib, 
paman Nabi. Hamzah sangat marah atas penghinaan Abu Jahal terhadap Nabi. Ia 
masuk ke Masjidil Haram dan melihat Abu Jahal sedang duduk di antara kaumnya. 
Hamzah memegang kepala Abu Jahal dan memukulnya hingga berlumuran darah. 
Abu Jahal terdiam dan tidak berani membalas. Islamnya Hamzah ini semakin 
membuat kaum Quraisy semakin bingung. 

Begitu besar cobaan yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw. dan para 
sahabatnya dalam mempertahankan keimanan mereka di hadapan kaum Quraisy 
Makkah. Betapa pun besar cobaan dan tantangan mereka, tidak satu pun di antara 
mereka yang melepaskan keimanan mereka. Mereka tetap tabah dan terus berjuang 
demi tegaknya kalimat Allah di muka bumi ini. Perjuangan mereka dalam 
mempertahankan prinsip keyakinan ini patut diteladani oleh kaum Muslimin, 
termasuk kita yang hidup di zaman modern sekarang ini. 

Kita tidak menghadapi tantangan yang begitu berat seperti halnya Nabi dan 
para sahabatnya. Tantangan kita sekarang ini tidak begitu terasa, akan tetapi tiba-
tiba saja kita kehilangan banyak hal yang sangat berharga terkait dengan dakwah 
Islamiah.  

Tantangan kita dalam mempertahankan iman dan Islam dapat dikelompokkan 
menjadi dua, yakni tantangan dari dalam dan tantangan dari luar. Tantangan dari 
dalam adalah yang berasal dari umat Islam sendiri, misalnya adalah semakin 
tertinggalnya umat Islam dari umat-umat lain dalam berbagai bidang kehidupan. 
Sebagian besar umat Islam kurang membekali diri dengan ilmu yang memadai, baik 
yang terkait dengan ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Inilah yang 
kemudian membuat umat Islam lemah dan mudah dipengaruhi oleh umat lain. 
Sedang tantangan dari luar adalah tantangan dari luar umat Islam, misalnya 
semakin kuat dan gencarnya misi dakwah umat lain. Kekuatan mereka didukung 
oleh mayoritas pemeluk dan kekuatan dalam berbagai bidang pokok, seperti dana 
(ekonomi), kekuasaan (politik), sosial-budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, 
informasi dan komunikasi, dan lain sebagainya. Dalam berbagi hal umat Islam 
sangat jauh tertinggal dengan umat lain. 
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Kondisi seperti itu hendaknya menjadi perhatian kita dan jangan sampai 
membuat perjuangan kita dalam mendakwahkan Islam menjadi kendor. Dengan 
kenyataan seperti itu hendaknya kita semakin bersemangat untuk memperjuangkan 
dan mendakwahkan Islam. Keteladanan yang sudah dilakukan oleh Nabi 
Muhammad Saw. dan para sahabatnya hendaklah menyadarkan kita betapa 
perjuangan untuk sesuatu yang benar itu tidak gampang dan selalu penuh dengan 
rintangan. Dengan perjuangan yang tak kenal lelah dan tentunya dengan 
bertawakkal kepada Allah, kita berharap Islam akan terus tegak di bumi Allah ini. 
Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihinya. Amin! 

 
 

UJI KOMPETENSI 

A.  Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada 
huruf A, B, C, atau D! 

 
1. Dalam diri Nabi Muhammad Saw. ada karakter yang paling menonjol, yakni: 
 A. Kehebatan                                B. Kepandaian 
 C. Akhlak                                     D. Keluarga 
 
2. Usaha Nabi Muhammad Saw. dalam mengislamkan kota Makkah sering dikenal 

dalam sejarah dengan sebutan: 
 A. Islam Makkah                           B. Fi’lu Makkah 
 C. Ghzwu Makkah                        D. Fathu Makkah 
 
3. Gambaran akhlak Nabi Muhammad Saw. dinyatakan oleh ‘Aisyah dengan 

perkataan singkat, yakni: 
 A. Akhlak Nabi adalah kejujurannya yang tak tertandingi siapa pun. 
 B. Akhlak Nabi adalah apa yang selalu diucapkan dan dilaksanakannya. 
 C. Akhlak Nabi adalah yang diucapkan dalam haditsnya. 
 D. Akhlak Nabi adalah al-Quran. 
 
4. Di antara akhlak Nabi Muhammad Saw. yang sangat menonjol adalah hal-hal 

berikut kecuali: 
 A. kesabaran                                  B. kedermawanan 
 C. kelemahan                                 D. kerendahan hati 
 
5. Kesabaran Nabi Muhammad Saw. dalam medan perang sangat terlihat terutama 

dalam perang: 
 A. Badar                                          B. Uhud 
 C. Khaibar                                       D. Hunain 
 
B.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 

1. Paman Nabi yang gagah berani mempertahankan Islam yang kemudian menjadi 
syahid adalah ... 

2. Misi utama kehadiran Nabi Muhammad Saw. di dunia ini adalah sebagai ... 
3. Sikap bangsa Arab terhadap wanita sebelum Islam adalah ... 



                                                                         Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 SMP 

 
222

4. Nabi Muhammad Saw. menghapus nilai kemuliaan seseorang yang sudah 
berlaku sebelumnya dan diganti dengan nilai baru, yakni ... 

5. Sistem ekonomi Islam yang dibangun Nabi adalah untuk mendukung kaum 
miskin. Di antara bentuk ekonomi Islam tersebut adalah ... dan ... 

 
C.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

1.  Jelaskan kesempurnaan akhlak Nabi dalam hal kedermawanannya! 
2.  Apa yang kalian ketahui tentang Baitul Mal? 
3. Jelaskan mengapa Abu Thalib selalu mendapat cemoohan dari para pemuka 

Quraisy? 
4. Apa saja bentuk penentangan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy 

menentang terhadap Nabi Muhammad Saw.? 
5. Apa bentuk cobaan yang diterima Abu Bakar dari kaum Quraisy Makkah? 
 
D.  Tugas Individu dan Kelompok! 

1.  Untuk tugas individu, buatlah ceritera ringkas sekitar dakwah Nabi Muhamad 
dan sikap orang-orang Quraisy Makkah. 

2.  Untuk tugas kelompok, diskusikan sejauhmana misi kehadiran Nabi Muhammad 
Saw. sebagai rahmatan lil ‘alamin dan apa manfaat yang dapat kita petik untuk 
kita terapkan sekarang ini dalam kehidupan sehari-hari! 

 


