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Memahami sejarah Nabi Muhammad Saw.  
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A. Pengantar 

Sebelum kalian mengkaji materi pokok dalam bab ini, terlebih dahulu perlu 
dikemukakan di sini pemahaman singkat tentang pengertian tarikh dan 
kebudayaan Islam atau sejarah peradaban Islam, atau terkadang disebut sejarah 
Islam.  Sejarah Islam (tarikh) akan memberikan gambaran kepada kalian perjalanan 
Islam mulai tumbuh dan berkembangnya Islam, yakni sejak kelahiran Nabi 
Muhammad Saw., hingga sekarang, bahkan sebelum Islam datang. Istilah 
kebudayaan sering disamakan dengan peradaban, tetapi biasanya kebudayaan 
memiliki makna yang lebih luas dari peradaban. Peradaban dipakai untuk bagian-
bagian dan unsur-unsur kebudayaan yang halus dan indah. Peradaban sering juga 
dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, seni 
bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan 
kompleks. 

Dengan memahami tarikh dan kebudayaan Islam, kalian dapat mengetahui 
gambaran tentang Islam yang merupakan suatu agama yang diwahyukan kepada 
Nabi Muhammad Saw. yang kemudian diajarkan kepada umatnya dan berhasil 
membawa suatu bangsa yang sangat terbelakang seperti bangsa Arab menjadi 
bangsa yang maju. Berawal dari Jazirah Arab (Semenanjung Arabia) Islam 
kemudian menyebar ke berbagai daerah di Timur Tengah kemudian ke wilayah Asia 
dan Afrika, dan bahkan kemudian ke semua negara di belahan dunia ini.  

Dalam buku ini tidak semua perkembangan Islam akan dibicarakan secara 
rinci. Buku ini hanya akan menguraikan tarikh dan kebudayaan Islam pada masa-
masa awal pertumbuhan Islam, yakni diawali dengan mengkaji masyarakat Arab 
(baik di Makkah maupun Madinah) pra-Islam (sebelum masa kenabian Muhammad 
Saw.) yang melatarbelakangi lahirnya Islam hingga setelah perkembangan Islam. 
Pada bagian awal dari buku ini (buku 1) kalian akan mempelajari masyarakat 
Jahiliyah yang menjadi latar belakang diutusnya Nabi Muhammad Saw. Selanjutnya 
pada bagian ini akan dijelaskan misi kenabian Muhammad Saw. bagi umat manusia 
seluruhnya yang akan diteruskan pada bab 10 dari buku ini.  
 
 

 
Kegiatan Pembelajaran  

Di antara bentuk kegiatan pembelajaran (pengalaman belajar) yang bisa dilakukan 
misalnya adalah Siswa membaca dan menelaah berbagai literatur untuk dapat 
menjelaskan sejarah perjalanan Nabi Muhammad Saw. dimulai dari latar belakang 
kelahirannya, saat kelahirannya hingga usianya dewasa dan diangkat menjadi 
Rasulullah. Untuk memahami misi-misi kerasulan Muhammad Saw. siswa bisa 
melakukan diskusi bersama teman-temannya di bawah bimbingan guru. Jika 
mungkin mendatangkan nara sumber dari luar sekolah atau menyaksikan tayangan 
film tentang sejarah Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya.  
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B.  Latar Belakang Kelahiran Nabi Muhammad Saw.  

 

Perlu diperhatikan: 

Setelah kalian mengkaji bagian-bagian terpenting dalam Islam seperti kajian 
tentang al-Quran/Hadits, kajian tentang aqidah, kajian tentang akhlak, dan kajian 
tentang fiqih, perlu juga kiranya kalian mengenal dan mengkaji perjalanan sejarah 
atau tarikh dan kebudayaan Islam. Catatan sejarah perjalanan Islam biasanya 
dimulai dengan membicarakan kondisi masyarakat pada saat-saat menjelang 
kelahiran Islam (kedatangan Nabi Muhammad Saw.). Karena Islam lahir di kota 
Makkah, maka pembicaraan tentang tarikh dan kebudayaan Islam (sejarah Islam 
selalu dimulai dengan membicarakan masyarakat Makkah, baik sebelum 
kedatangan Nabi Muhammad Saw. maupun sesudahnya.  

 
Berbagai peristiwa terjadi di Jazirah Arab yang pusatnya berada di kota 

Makkah. Makkah hampir identik dengan Ka’bah. Atau bisa dikatakan bahwa Ka’bah 
merupakan simbul kota Makkah. Ka’bah adalah satu bangunan yang berfungsi 
untuk menyatukan arah kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Makkah dan 
Ka’bah sangat dikenal oleh umat Islam, meskipun hanya dalam konsep saja. Untuk 
memberikan gambaran umum mengenai masyarakat Makkah, terutama sebelum 
Islam datang, yang melatarbelakangi kelahiran Nabi Muhammad Saw., di bawah ini 
akan diuraikan pengenalan singkat tentang masyarakat atau bangsa Arab, 
kebudayaan  masyarakat Makkah sebelum Islam, dan juga keberagamaannya. 
 
 

1. Mengenal masyarakat Arab 
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Gambar 5.1. Peta Jazirah Arab 
 

a. Asal istilah Arab 

Kata Arab sendiri yang digunakan untuk menyebut bangsa di belahan jazirah 
ini masih menyisakan persoalan. Ada yang mengatakan bahwa kata Arab ini berasal 
dari bahasa Semit yang berarti Barat. Nama Arab diperuntukkan untuk menyebut 
semua penduduk yang berada di sebelah barat lembah Furat (Eufrat). Namun 
penjelasan ini tidak memiliki alasan yang kuat. Pendapat lain dikemukakan oleh 
Muhammad Hasyim ‘Athiyah, yang mengatakan bahwa kata Arab seasal dengan 
kata ‘Abar’ yang berarti rahlah atau pengembaraan. Sementara itu menurut Theoder 
Noldeke, nama Arab atau Arabia berarti gurun pasir.  
 
 
b. Lima wilayah Arab 

Secara geografis Jazirah Arab terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian 
tengah dan pesisir. Bagian terbesar adalah berupa padang pasir Sahara yang 
terletak di tengah dan memiliki keadaan dan sifat yang berbeda-beda dari satu 
bagian dengan bagian lainnya. Sedangkan daerah pesisir sangat kecil, bagaikan 
selembar pita yang mengelilingi jazirah itu. 

Jazirah Arab dilihat dari iklimnya menurut Abdul Mundzir ibn Muhammad di 
bagi ke dalam lima wilayah, yaitu Tihamah, Hijaz, Najd, ‘Arudl atau Yamamah, dan 
Yaman. 
1)  Tihamah, yang sering juga disebut Ghur, yaitu wilayah yang terletak di bagian 

pantai Timur Laut Merah. Wilayah ini dinamakan Tihamah karena ia sangat 
panas. Tihamah berasal dari kata ‘tahim’ yang berarti panas tidak berangin. 



Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 SMP 

 
127

Wilayah ini dinamakan juga dengan ‘ghur’ karena ia berupa dataran rendah. 
Barangkali dari kata ghur ini kemudian muncul istilah ‘gurun’. 

2)  Hijaz, yaitu wilayah yang terletak di bagian Utara tanah Yaman atau sebelah 
Timur wilayah Tihamah, membujur sampai Palestina. Hijaz artinya antara, 
karena ia memisahkan daerah Tihamah dan Najd. Wilayah Hijaz terdiri dari 
bukit-bukit pasir. Makkah dan Madinah terletak di wilayah Hijaz ini. 

3)  Najd, yaitu daerah yang membujur di antara wilayah Yaman di Selatan dan 
gurun Sahara Sawamah dan gurun Sahara ‘Arudl  dan tanah perbatasan Irak di 
Utara. Najd artinya tinggi, karena ia merupakan wilayah yang tanahnya agak 
tinggi. 

4)  ‘Arudl, yaitu wilayah Yamamah dan Bahrain. Dinamakan ‘Arudl karena ia 
membelintang tanah Yaman, Najd, dan Irak. ‘Arudl artinya membelintang. 

5)   Yaman, yaitu daerah yang memanjang dari Najd ke tepi pantai Lautan Hindia, 
dikelilingi oleh daerah-daerah Hadlramaut, Syihar dan Oman di bagian 
Timurnya. 

 
 
c. Pengelompokan bangsa Arab 

Ras bangsa Arab termasuk ke dalam golongan bangsa Semit. Ras Semit ini 
merupakan keturunan dari Sam bin Nuh. Tempat asal Sam bin Nuh adalah wilayah 
yang berada antara sungai Tigris dan Eufrat (Furat). Dari bangsa ini kemudian 
berkembang bangsa-bangsa seperti bangsa Babilonia, Asysyiria, Aram, Funician, 
dan bangsa Arab.  

Bangsa Arab dikelompokkan menjadi dua macam. Pertama, Arab Ba’idah, yaitu 
kelompok yang telah punah. Kedua, Arab Baqiyah, yaitu kelompok yang masih 
bertahan dan berkembang sampai sekarang.   

Kelompok kedua di atas dibagi menjadi dua golongan besar yaitu Arab ‘Aribah 
dan Arab Musta’ribah. Pertama, Arab ‘Aribah dinamakan juga Bani Qahtan atau 
anak cucu Qahtan. Mereka menyatakan diri sebagai orang Arab murni. Mereka 
adalah orang-orang Yaman atau dinamakan juga sebagai orang-orang Arab Selatan. 
Anak keturunan Qahtan pernah mendirikan beberapa kerajaan di antaranya 
Kerajaan Saba’ pada abad VII sebelum masehi, dan Kerajaan Himyar pada abad II 
sebelum masehi.  Kedua kerajaan ini telah mencapai kemajuan yang tinggi. 
Bendungan Ma’rib adalah salah satu bukti dari kemajuan kerajaan itu. Kedua, Arab 
Musta’ribah disebut juga Isma’iliyah. Golongan ini merupakan anak keturunan Nabi 
Ismail, dan dinamakan juga Adnaniyah. Nama ini diambil dari salah seorang cucu 
Nabi Isma’il yang bernama Adnan. Keturunan Adnan ini menempati wilayah 
Tihamah, Najd, dan Hijaz. Sebagian besar di antara mereka menjadi bangsa 
pengembara atau bangsa Badwi yang senantiasa hidup berpindah-pindah 
menurutkan tempat yang berair. Anak keturunan ini dikenal dengan sebutan Arab 
Utara.   

Penduduk padang pasir dari keturunan Adnan, mempunyai gaya hidup 
pedesaan dan nomadik, berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya guna mencari 
air dan padang rumput untuk binatang gembalaan mereka. Karena sifatnya yang 
demikian tidak ada catatan dari golongan Adnan ini yang sampai membangun 
peradaban lewat pembentukan kerajaan. Adapun pemerintahan yang mereka 
bangun di Makkah adalah berupa konfederasi (persekutuan) dari suku-suku yang 
hidup di kota itu. 
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Berbeda dengan Arab Selatan, mereka hidupnya menetap. Golongan 
Qahtaniyun misalnya, pernah mendirikan kerajaan Saba’ dan kerajaan Himyar di 
Yaman. Kerajaan inilah yang membangun bendungan Ma’rib, sebuah bendungan 
raksasa yang menjadi sumber air untuk wilayah kerajaan. Di samping itu, ada 
kerajaan Hirah, yang berada di bawah perlindungan Persia dan juga kerajaan 
Ghassan di bawah perwalian Romawi. Kedua kerajaan yang disebut belakangan 
berkuasa kira-kira pada abad ketiga masehi sampai masa kedatangan Islam. Raja-
raja yang berkuasa umumnya dari keturunan Arab Yaman. 

Bagian terpenting dari Jazirah Arab (Arabia) dan tidak pernah di bawah 
perlindungan bangsa lain (Persia dan Romawi) adalah Hijaz. Di wilayah inilah 
terletak kota Makkah, kota suci tempat Ka’bah berada. Ka’bah pada masa itu bukan 
saja disucikan dan dikunjungi oleh penganut agama asli (pagan) Makkah, tetapi 
juga dikunjungi oleh orang Yahudi yang bermukim di sekitarnya. Selain sebagai 
pusat peribadatan, Makkah menjadi pusat perdagangan, terutama setelah kerajaan 
Himyar jatuh ke tangan kerajaan Persi adan Romawi. 

Dengan posisi Makkah sebagai pusat peribadatan dan perdagangan, bangsa 
Arab mulai babakan baru dalam hal kebudayaan dan peradaban. Hal ini 
berpengaruh pula terhadap kedudukan suku-suku yang bertempat tinggal di sana, 
yaitu suku Quraisy. Dengan demikian, apa yang berkembang menjelang datang dan 
kebangkitan Islam adalah pengaruh dari budaya bangsa-bangsa yang ada di 
sekitarnya. Pengaruh tersebut di antaranya melalui: (1) hubungan perdagangan, (2) 
melalui kerajaan protektorat (Hirah dan Ghassan), dan (3) masuknya misi Yahudi 
dan Kristen. 
 
 

2. Kondisi sosial dan budaya masyarakat Makkah 

a. Struktur sosial masyarakat Makkah 

Dilihat dari struktur sosialnya, masyarakat Arab, seperti telah disebutkan di 
muka ada yang bersifat menetap dan berpindah-pindah atau nomadik. Baik 
masyarakat yang menetap maupun yang nomadik, mereka pada umumnya hidup 
dalam budaya kesukuan. Organisasi dan identitas sosialnya berakar kuat pada 
keanggotaan dalam suatu komunitas kesukuan.  

Kelompok kesukuan (tribe) sebagai bentuk komunitas sosial merupakan 
kumpulan dari beberapa kabilah (clan). Sementara itu kabilah adalah kumpulan 
dari kelompok keluarga. Pada umumnya kesukuan atau kabilah ini memiliki ikatan 
kekerabatan. Oleh karena itu, tingkat solidaritas kabilah dan kesukuan sangat kuat 
dan kokoh karena di antara mereka terikat melalui hubungan darah atau 
keturunan. 

Solidaritas kelompok merupakan kekuatan bagi satu kabilah dan suku. Satu 
kabilah biasanya dipimpin oleh seseorang yang diberi gelar syeikh atau amir. Syekh 
atau amir ini berperan dalam hal memimpin peperangan dan pembagian harta 
rampasan perang. Dalam situasi masyarakat kesukuan yang demikian, perang antar 
suku merupakan fenomena yang sering terjadi dan tidak terelakkan. Hal yang 
demikian kemudian berpengaruh terhadap kedudukan wanita. Kalau kemudian ada 
pandangan yang merendahkan kaum wanita, hal ini terutama disebabkan berasal 
dari cara pandang fungsional wanita, kaitannya dengan perang antar suku ini. 
Mereka menganggap minimnya andil wanita dalam peperangan.  
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Gambar 5.2. Kelompok penunggang kuda atau onta yang suka berpindah-pindah 

 
 

Sampai pertengahan abad 19, wilayah padang pasir di Afrika Utara dan 
Semenanjung Arabia dikuasai oleh penduduk yang bersifat nomad. Penduduk 
nomad adalah kelompok orang yang memiliki cara hidup berpindah dari satu tempat 
ke tempat lain. Biasanya mereka hidup dalam kemah, gubug, atau tempat tinggal 
berpindah yang dibuat dari bulu kambing atau unta. Istilah nomadisme digunakan 
untuk menunjuk pada cara hidup yang berkeliling (peripatetic) atau mengembara. 

Makkah kuno merupakan suatu oasis yang terletak di jalur perdagangan lama 
yang menghubungkan Yaman di Arabia Selatan dan Syria di Utara. Makkah 
ditemukan oleh seorang ahli geografi yang bernama Ptolemy pada abad ke 2 M, dan 
menyebutnya dengan Macoroba. Semenjak tahun 400 M, Makkah berada dalam 
kekuasaan Suku Quraisy di bawah pimpinan seorang yang bernama Qushai. 
Quraisy merupakan suku terakhir yang menguasai Makkah sampai datangnya 
Islam.  

Suku terakhir inilah yang memerintah Makkah. Suku Quraisy diorganisir di 
atas prinsip-prinsip Badwi, tanpa memiliki seorang raja atau lembaga-lembaga 
apapun selain dewan kabilah. Mereka menggunakan majlis para bangsawan dari 
semua kabilah untuk suatu konsultasi yang tidak mengikat. Suku Quraisy telah 
membangun solidaritas internalnya, membagikan posisi tertentu kepada kabilah 
yang terikat di dalamnya. Ada sepuluh jabatan yang dibagi-bagikan kepada kabilah-
kabilah asal suku Quraisy. Kesepuluh jabatan itu adalah: hijabah, penjaga kunci-
kunci Ka’bah;  siqayah, pengawas air zamzam untuk digunakan para peziarah; 
diyat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal; sifarah, kuasa usaha negara atau duta; 
liwa’, jabatan ketentaraan; rifadah, pengurus pajak untuk orang miskin; nadwah, 
jabatan ketua dewan; khaimmah, pengurus balai musyawarah; khazinah, jabatan 
administrasi keuangan; dan azlam, penjaga panah peramal untuk mengetahui 
pendapat dewa-dewa. Untuk memimpin masing-masing jabatan ini pada umunya 
adalah anggota tertua dan memakai gelar rais.  

Jejak dari model pemerintahan di Makkah pra Islam adalah adanya suatu 
tempat dan lembaga yang disebut dengan Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah 
sebuah majelis tempat para tokoh masyarakat Quraisy bermusyawarah dalam 
membahas berbagai urusan. Di Darun Nadwah ini pula tempat untuk 
melangsungkan perkawinan. Siapapun tidak diperbolehkan memasuki tempat ini, 
kecuali hanya oleh orang yang telah mencapai usia empat puluh tahun. 
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Menurut pandangan Islam, Nabi Ibrahim dan Ismail, anaknya dengan Siti 
Hajar, membangun Ka’bah sebagai Baitullah. Di bawah kekuasaan suku Quraisy, 
Makkah berkembang menjadi sebuah negara-kota, dengan jaringan perdagangannya 
yang kuat. Makkah menjadi pusat perdagangan dan keagamaan (tujuan 
ziarah/haji).  
 
 
b. Aktivitas masyarakat Makkah 

Selain itu Makkah juga menjadi tempat diselenggarakannya perlombaan puisi 
bagi para penyair. Pasar Ukkadz adalah tempat berkumpulnya para penyair Arab. 
Mereka menyenandungkan syair-syair kepahlawanan dan juga menceriterakan 
tentang kemuliaan dan asal-usul mereka. Para penyair ini juga melakukan 
perjalanan ke negeri-negeri tetangga, sehingga terjadi komunikasi  di antara mereka 
dengan  bangsa Persi dan Romawi. Di antara singa podium yang terkenal pada masa 
Jahiliyah ini adalah Akistam ibn Shaifi dan Waraqah ibn Naufal. 
 
1) Kebiasaan negatif 

Salah satu tabiat bangsa Arab, yang terkait dengan ikatan kesukuan adalah 
kegemaran berperang. Peperangan antar suku seringkali terjadi, baik karena alasan 
rebutan lahan pertanian, atau karena permusuhan yang disebabkan rebutan 
pengaruh. Akibat dari kebiasaan berperang ini, nilai wanita menjadi sangat rendah. 
Para ayah akan merasa malu apabila dikabari bahwa isterinya telah melahirkan bayi 
perempuan. Karena itu bisa  terjadi seorang ayah menguburkan  bayi 
perempuannya hidup-hidup.   

Kebiasaan lain dari orang-orang Arab Makkah pra Islam adalah menikahi 
perempuan dalam jumlah yang tidak terbatas dan menceraikan isteri-isteri mereka 
semaunya. Seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya bahkan ditempatkan 
sebagai barang warisan. Akibatnya adalah terjadinya pewarisan isteri ayahnya 
(ibunya) atau ibu tirinya kepada anak-anak mereka sendiri. Jadi, mereka tidak 
menghargai perempuan. Mereka memandang perempuan sebagai barang bergerak 
dan sangat meremehkannya. Laki-laki bebas mengawini perempuan berapapun 
jumlahnya dan menceraikannya kapanpun diinginkan. 
 
 
2) Kebiasaan positif 

Meskipun bangsa Arab sebelum Islam memiliki kebiasaan yang buruk, bukan 
berarti mereka tidak memiliki sifat-sifat yang baik. Menurut Ahmad Syalabi, di 
antara sifat baik bangsa Arab adalah semangatnya yang tinggi dalam mencari 
nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, dan juga dikenal sebagai masyarakat 
yang cinta kebebasan.  

Seorang peneliti tentang Arab yang bernama Philip K. Hitti menyebut orang-
orang Arab Badwi adalah orang-orang yang sangat hormat kepada tamunya, dan 
disebutnya sebagai sifat terbaik mereka. Di samping itu mereka juga dikenal dengan 
sifat keberanian dan kejantanannya. Sifat lain yang menonjol dari mereka adalah 
yang disebut Philip K. Hitti sebagai demokrat tulen. Masyarakat Arab menjadikan 
semua orang yang hidup berada dalam kedudukan yang sama. 
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3. Kepercayaan masyarakat Makkah sebelum Islam 

Seperti disebutkan di atas, selain sebagai pusat perdagangan, Makkah juga 
menjadi pusat keagamaan. Walaupun agama Yahudi dan Nasrani sudah masuk ke 
jazirah Arab, tetapi kebanyakan orang Arab masih menganut agama asli mereka, 
yaitu penganut agama watsani (penyembah berhala). Dewa-dewa yang mereka 
sembah diwujudkan dalam bentuk berhala dan patung. Pada umumnya setiap 
kabilah memiliki berhala sendiri. Berhala-berhala itu dipusatkan di Ka’bah.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5.3. Patung-patung yang disembah bangsa Arab Jahiliah 

 
 

Berhala yang terpenting adalah Hubal, yang dianggap sebagai dewa terbesar. 
Patung Hubal diletakkan di Ka’bah. Dewa lainnya adalah Latta, dewa tertua, teretak 
di Thaif; Uzza, ditempatkan di Hijaz, kedudukannya berada di bawah Hubal; dan 
Manat, yang ditempatkan di Yastrib. Berhala-berhala itu mereka jadikan tempat 
menanyakan dan mengetahui nasib baik dan buruk mereka. 

Apabila seseorang hendak mengambil suatu keputusan atas sesuatu, maka ia 
memohon bantuan melalui mangkuk undian yang diletakkan dekat berhala-berhala 
itu. Mangkuk undian yang diletakkan di depan Hubal misalnya ada tujuh buah. Di 
dalam mangkuk telah disediakan semacam pilihan tertentu yang tertulis dengan 
kode yang memiliki arti ya atau tidak, atau pilihan yang lain. Maka ketika seseorang 
sudah mengajukan permohonan, segeralah mengambil undian dari dalam mangkuk 
itu. Hasil dari undian itulah yang kemudian menjadi pegangan bagi orang itu. 
 
 
 

Cuplikan Kisah Mangkuk Undian: 

 



                                                                         Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 SMP 

 
132

Dikisahkan bahwa Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad Saw., telah 
berkata: “Jika aku dikaruniai sepuluh anak laki-laki dan mereka berusia panjang 
sehingga dapat membantuku, niscaya aku akan mengambil salah seorang di antara 
mereka untuk kujadikan korban yang akan aku sembelih di pelataran Ka’bah”. 
Ketika permintaannya dikabulkan, ia pun bermaksud memenuhi nadzarnya. Untuk 
rencana tersebut ia mengumpulkan ke sepuluh anaknnya di depan Hubal. 
Kemudian sang penjaga diminta untuk mengundi mereka. Di antara kesepuluh 
mangkuk undian yang keluar dengan tanda ‘YA’ adalah mangkuk atas nama 
anaknya yang paling kecil, yaitu Abdullah. Padahal diketahui, Abdullah ini 
merupakan anak kesayangannya. Tetapi karena sudah nadzar, ia pun bermaksud 
memenuhinya. 

 
Ketika Abdul Muthalib akan melaksanakan niatnya, banyak tokoh Quraisy 

yang menyarankan agar nadzar menyembelih anaknya diganti dengan tebusan. 
Setelah melalui petunjuk seorang dukun, akhirnya dinyatakan kalau Tuhan telah 
meridoinya dengan tebusan (diyat) 100 ekor unta. 

 
 
 

Selain Ka’bah, terdapat pula sejumlah kuil di Arab. Masyarakat umum saling 
berlomba untuk mengumpulkan berhala serta untuk membangun kuil. Mereka juga 
mempercayai malaikat, roh, jin, bintang, matahari, dan bulan sebagai sesuatu yang 
memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia. Malaikat mereka anggap sebagai 
putri Tuhan. Sedang jin mereka anggap sebagai pemegang kekuasaan bersama 
Tuhan dalam mengendalikan dunia. Beberapa pohon juga mereka beri status dewa. 
Dengan demikian, mereka teggelam dalam kebuurukan iman (kemusyrikan) dan 
takhyul.  
 
 

4. Mengapa Nabi Muhammad Saw. diutus di Jazirah Arab 

Adalah suatu kebijaksanaan Allah Swt. bahwa terbitnya matahari yang 
memusnahkan kegelapan dan memenuhi dunia dengan cahaya dan hidayah berawal 
dari ufuk Jazirah Arab yang gelap gulita. Allah memilih bangsa Arab untuk 
menerima dakwah pertama kali disebabkan lembaran hati mereka suci dan belum 
terisi dengan tulisan-tulisan yang rinci dan dalam yang sulit dihapus dan 
dihilangkan. Dalam hati mereka hanya ada catatan sederhana yang terkait dengan 
kebodohan (jahiliah) mereka yang sangat mudah untuk dihapus dan dicuci serta 
diisi dengan tulisan-tulisan baru. Sementara itu bangsa Romawi, India, Yunani, dan 
bangsa-bangsa beradab lainnya sudah diliputi dengan kebodohan ganda yang sulit 
diobati dan dihilangkan. 

Bangsa Arab terdiri dari orang-orang yang sederhana dan dermawan, keras dan 
jujur. Mereka tidak akan menipu orang lain dan diri mereka sendiri. Mereka biasa 
berkata yang benar, berkemauan keras. Banyak kejadian yang membuktikan sifat-
sifat positif bangsa Arab ini, terutama setelah mereka memeluk Islam, misalnya 
peristiwa Bai’atul Aqabah (sumpah setia di Aqabah) dan peristiwa-peristiwa lainnya. 

Bangsa Arab tidak mengalami penyakit peradaban dan kemewahan yang sulit 
disembuhkan. mereka tidak memiliki watak munafik dan membuat persekongkolan 
jahat. Mereka adalah penyerang yang gagah berani di medan pertempuran, para 
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penunggang kuda yang lihai, orang-orang yang ulet dan sabar, serta orang-orang 
yang tidak mementingkan kemewahan dunia. 

Kekuatan bekerja dan berpikir serta bakat-bakat alami tersimpan pada bangsa 
Arab. Kekuatan dan bakat ini selamat dari pengaruh pikiran-pikiran yang dapat 
merusak keaslian watak mereka, seperti perdebatan filsafat dan aliran-aliran 
kegamaan yang rumit. 

Di samping keberadaan bangsa Arab seperti di atas, di Jazirah Arab, tepatnya 
di Makkah, terdapat Ka’bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Isma’il 
alaihimassalam sebagai tempat untuk menyembah Allah sebagai satu-satunya 
Tuhan dan sebagai pusat dakwah untuk menegakkan ketauhidan hingga akhir 
zaman. Hal ini diungkapkan oleh al-Quran: ”Sesungguhnya rumah pertama yang 
dibangun untuk manusia adalah di Bakkah (Makkah) yang penuh berkah dan 
menjadi petunjuk bagi alam semesta.” (QS. Ali ‘Imran (3): 96).  

Diutusnya Nabi Muhammad Saw. di Makkah merupakan jawaban atas doa 
Nabi Ibrahim dan Nabi Isma’il alaihimassalam ketika mereka mengangkat tiang-
tiang Ka’bah. Doa mereka disebutkan dalam al-Quran: ”Wahai Tuhan kami, utuslah 
untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada 
mereka ayat-ayat-Mu, yang akan mengajarkan al-Kitab (al-Quran) dan al-Hikmah (as-
Sunnah) kepada mereka, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Baqarah (2): 129). 

Secara geografis, letak Jazirah Arab layak menjadi pusat dakwah seluruh dunia  
dan kepada seluruh umat manusia. Jazirah Arab menjadi bagian dari benua Asia 
yang letaknya berdekatan dengan benua Afrika dan Eropa yang semuanya menjadi 
pusat kebudayaan, pusat intelektual, pusat agama, dan pusat pemerintahan. 
Jazirah Arab juga dilewati oleh kafilah-kafilah dagang yang menghubungkan 
berbagai negeri.  

Di samping itu, Jazirah Arab juga terletak di antara dua kekuatan yang saling 
bersaing, yakni kekuatan Kristen dan Majusi, kekuatan Barat (Bizantium) dan 
Timur (Persia). Meskipun demikian, Jazirah Arab tetap berada dalam 
kemandiriannya. Ia tidak tunduk kepada salah satu kekuatan tersebut, kecuali 
hanya sebagian kecil daerahnya dan sebagian kecil suku-sukunya. Dengan 
demikian, Jazirah Arab berada dalam posisi yang sangat strategis untuk menjadi 
pusat dakwah kemanusiaan secara universal yang jauh dari pengaruh politik dan 
pengaruh asing. 

Semua alasan di atas menjadi sebab mengapa di Jazirah Arab dan Makkah al-
Mukarramah diutus Nabi dan Rasul terakhir yang akan menjadi panutan umat 
manusia di muka bumi ini, yakni Nabi Muhammad Saw. Di sinilah Allah Swt. 
mengutus Nabi-Nya yang terakhir yang dibekali wahyu (al-Quran) yang kemudian 
menjadi titik tolak perjalanan Islam ke seluruh dunia.   
 
 

C.  Kelahiran Nabi Muhammad Saw. 
 
1. Fajar Islam di Kota Makkah 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar Ka’bah sebagai simbul kota Makkah 
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Muhammad dilahirkan pada tanggal 20 April 571 M, bertepatan dengan 
tanggal 12 Rabi’ul Awwal Hijriyah. Tahun kelahirannya disebut Tahun Gajah, 
karena bersamaan dengan peristiwa penyerangan Raja Abrahah, penguasa Yaman, 
dengan pasukan gajahnya ke Makkah untuk menghancurkan Ka’bah.  Ia lahir 
dalam keadaan yatim, karena ayahnya, Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim 
bin Abdul Manaf bin Qushai bin Kilab, telah lebih dahulu meninggal dunia.  

Sudah menjadi kebiasaan bangsawan Makkah untuk menyusukan anak-anak 
mereka kepada perempuan Badwi. Demikian halnya dengan Muhammad, ia 
disusukan dan diasuh oleh seorang perempuan Badwi bernama Halimah al-
Sa’diyah. Nabi Muhammad baru kembali ke pangkuan ibunya setelah berusia lima 
tahun. Akan tetapi tidak lama berada dipangkuannya, karena pada usia enam 
tahun ibunya meninggal dunia. Ibunya meninggal dalam perjalanan pulang setelah 
ia mengunjungi makam ayahnya yang dikuburkan di Ysrib (Madinah). Setelah itu 
Nabi Muhammad berada di bawah asuhan kakeknya, Abdul Muthalib. Hanya dua 
tahun Abdul Muthalib mengasuh cucunya, karena pada usia delapan tahun, sang 
kakek juga meninggal dunia (578 M). Selanjutnya Muhammad diasuh oleh 
pamannya, Abu Thalib.  

Secara ekonomi pamannya bukanlah termasuk golongan orang kaya, oleh 
karena itu ia harus melakukan beberapa pekerjaan yang bisa meringankan beban 
sang paman. Sebagai contoh, pada masa anak-anak Muhammad sudah bekerja 
menggembalakan kambing. Baru pada usia 12 tahun, ia diajak serta oleh pamannya 
untuk berdagang ke Syria. Dalam perjalanan ini, kafilah dagangnya bertemu dengan 
seorang pendeta Kristen bernama Buhairah. Pendeta ini melihat tanda-tanda 
kenabian pada diri Muhammad sesuai dengan petunjuk ceritera-ceritera Kristen. 
Sang pendeta menyarankan kepada Abu Thalib untuk menjaga anak ini dengan 
baik. 

Setelah menginjak usia dewasa, pada usianya yang kedua puluh lima, 
Muhammad dipercaya berangkat sendiri ke Syria untuk membawa barang dagangan 
milik saudagar wanita kaya raya yang bernama Khadijah. Dalam perjalanan ini 
Muhammad memperoleh untung yang besar. Ada ceritera menarik yang mengiringi 
perjalanan dagang Muhammad yang sampai ke telinga Khadijah, seperti kepribadian 
dan kejujurannya dalam berdagang. Ceritera tentang kepribadian dan kejujuran 
Muhammad ini ternyata telah mengundang  simpati Khadijah. Rasa simpati yang 
tertanam kuat dalam diri Khadijah, akhirnya mendorong dirinya untuk melamar 
Muhammad menjadi suaminya. Pada usia 25 tahun, Muhammad menikahi 
Khadijah, seorang janda saudagar yang berusia 40 tahun. 
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    SILSILAH NABI MUHAMMAD SAW. 

QURAISY (FIHR BIN MALIK) 
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                      MURRAH 
 
             

  
                       QUSHAIY 

 
 
 
                      ‘Abdu ‘Uzza                               ‘Abdu Dar                             ‘ABDU MANAF 
 
 
 
                Muththalib                              HASYIM                              ‘Abdu Syam                                   Naufal 

 
                  ‘ABDUL MUTHTHALIB 
 
 
 
                Zubair                     Harits                     ‘Abdullah                  Hamzah                 ‘Abbas              ‘ABDULLAH       Abu Thalib 

 
                                   MUHAMMAD SAW. 

 

2. Panggilan kenabian dan fajar Islam 

Ketika menjelang usia 40 tahun, Muhammad sering menghabiskan waktu 
malamnya di Gua Hira untuk berkhalwat merenungkan hakekat kebenaran. 
Pengalaman hidup yang dijalaninya telah menyadarkannya untuk memahami apa 
yang terjadi di kota Makkah, baik dalam soal keagamaan atau kemasyarakatan. 
Sekitar tahun 610 M, saat berada di Gua Hira, Muhamad ditemui oleh malaikat 
Jibril yang membawa berita bahwa dirinya terpilih sebagai Utusan Allah (Rasululah). 
Lima ayat pertama dari surat al-‘Alaq (96) turun ketika itu, yaitu: 
 

  ) ١(َخَلَق  قْـَرْأ بِاْسِم رَبَك الِذيْ اِ 
ْنَساَن ِمْن َعَلٍق     ) ٢(َخَلَق اْإلِ

  ) ٣(قْـَرْأ َورَبَك اْألَْكَرُم اِ  
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  )٤(َعلَم بِاْلَقَلِم  الِذيْ  
ْنَساَن َما ملَْ يـَْعَلْم     )٥(َعلَم اْإلِ

1. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, 
2. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah, 
3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah 

4. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, 
5. Mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui mereka. 

 
Itulah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad Saw. Munculnya 

Malaikat Jibril merupakan pengalaman pertama bagi Nabi yang cukup aneh. Ketika 
itu gemerarlah seluruh tubuh Nabi, lalu pulang ke rumahnya. Nabi minta isterinya, 
Khadijah, untuk menyelimutinya. Khadijah banyak menghibur Nabi. Nabi 
menceritakan seluruh peristiwa yang baru dialaminya kepada isterinya itu. Nabi 
kemudian menerima wahyu yang kedua, yakni 5 ayat dari surat al-Mudatstsir (74) 
ayat 1-5. Setelah itu Nabi menerima wahyu-wahyu lainnya.  

Khadijah kemudian mengajak Nabi ke rumah sepupunya, Warawah bin Naufal, 
seorang ahli kitab suci Kristen dan Yahudi untuk menanyakan peristiwa yang 
dialami Nabi kepadanya. Khadijah dan Nabi menceritakan kepadanya peristiwa yang 
dialami Nabi. Dari Waraqah Nabi banyak mendapat penjelasan tentang peristiwa 
yang juga dialami nabi-nabi yang lain dalam menerima risalah kerasulan. 

 
3. Tugas berdakwah 

Peristiwa itu menandai awal dari tugasnya sebagai seorang Utusan Allah atau 
Nabi. Sejak saat itu, secara berkala sampai wafatnya,  ia menerima wahyu yang 
diyakini langsung berasal dari Allah. Wahyu-wahyu ini selain diingat oleh Nabi dan 
para sahabatnya, juga secara khusus ditulis oleh beberapa sahabat yang ditunjuk, 
seperti misalnya Zaid bin Tsabit. Pada masa Abu Bakar, wahyu-wahyu Allah yang 
diberi nama al-Qura’an tersebut dikodifikasikan (dibukukan).  
 
Dakwah tertutup  

Seiring dengan penunjukannya sebagai Rasulullah, Nabi Muhammad mulai 
mendakwahkan ajaran Islam secara diam-diam kepada kaum kerabat dan sahabat-
sahabat terdekatnya. Mereka ini biasanya disebut as-Sabiqunal Awwalun (Pemeluk 
Islam Pertama). Dakwah yang dilakukan Nabi secara diam-diam ini berlangsung 
selama tiga tahun.  
 
Pemeluk Islam pertama 

Khadijah adalah orang pertama yang menerima kebenaran Islam dari Nabi 
Muhammad. Ia adalah isteri Nabi dan sekaligus modal yang besar bagi perjuangan 
Nabi sebagai suaminya. Dia selalu mendukung Nabi dalam keadaan bagaimanapun. 

Orang kedua setelah Khadijah yang mengakui kebenaran Islam adalah Abu 
Bakar. Ialah orang laki-laki pertama dewasa yang memeluk Islam. Sebelumnya, Abu 
Bakar sudah berteman akrab dengan Nabi, lagi pula ia menduduki posisi terhormat 
di Makkah. Ia langsung menerima berita kenabian Muhammad tanpa pikir panjang. 
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Di kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib adalah yang pertama mengikuti 
jejak Khadijah dan Abu Bakar. Dia adalah sepupu Nabi sendiri. Dari kalangan 
hamba sahaya, yang memeluk Islam pertama kali adalah Zaid bin Haritsah. Dia 
adalah budak yang dimerdekakan Nabi. Sedang Ummu Aiman adalah budak 
pertama perempuan yang memeluk Islam.  

Begitulah, Nabi pertama-tama mendapat dukungan dari keluarganya dan 
teman-teman dekatnya. Dengan ini, Nabi berhasil melakukan uji coba untuk 
menyampaikan kebenaran Islam yang dibawanya. Setelah lima orang tersebut, lalu 
menyusullah para pemeluk Islam lainnya, seperti ‘Ammar bin Yasir, Khabbab bin al-
Arat, ‘Usman bin ‘Affan, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, Sa’ad bin abi Waqas, Thalhah bin 
Ubaidah, Zubair bin ‘Awwam, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam, Sa’id bin Zaid, 
‘Abdullah bin Mas’ud, ‘Usman bin Mazh’un, dan Shuhaib al-Rumi. Banyak di antara 
mereka ini yang masuk Islam karena Abu Bakar.  

Pada tahap awal ini orang-orang Islam melakukan shalat secara sembunyi-
sembunyi, mengingat strateginya yang masih merupakan missi rahasia. Missi 
rahasia ini berlangsung kira-kira tiga tahun. Dalam masa ini umat Islam sudah 
berjumlah empat puluh orang. Mereka kebanyakan orang miskin dan berasal dari 
hamba sahaya. Justeru dari orang miskin inilah Islam itu ditegakkan. 
 
Dakwah terbuka  

Pada kira-kira tahun 613 M, Nabi Muhammad mulai melakukan dakwahnya 
secara terbuka. Ia dan pengikutnya sering menghabiskan waktunya di rumah al-
Arqam untuk bersama-sama mempelajari agama Islam dan melakukan ibadah 
bersama. Sewaktu-waktu mereka pun melakukan peribadatan bersama dan 
berdakwah di Ka’bah. Ajaran pokok yang disampaikan Nabi Muhammad pada 
periode ini adalah masalah aqidah. Islam menegaskan ajaran tauhid  (keesaan 
Allah), dan ajaran tentang akan datangnya hari akhir (yaumul akhir). Ajaran ini 
menyatakan bahwa Allahlah yang menciptakan manusia, Allah pula yang 
menetapkan aturan dalam kehidupan manusia, oleh karena itu manusia akan 
dimintai tanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya di akhirat kelak. 

Sejak memulai misi kenabiannya, dalam kurun tiga tahun ada 39 orang yang 
menjadi pengikutnya. Pada masa berikutnya tercatat 70 orang masuk Islam, yang 
sebelumnya adalah para penentangnya. Kebanyakan dari mereka adalah orang-
orang muda yang usianya di bawah 30 tahun. Di antara mereka adalah anak dan 
saudara dari pedagang-pedagang kaya di Makkah. 
 
4. Penentangan kaum Quraisy 

Seperti telah dikatakan di atas, inti dari ajaran yang disampaikan Nabi 
Muhammmad terletak pada ajaran tauhid (keesaan Allah). Tetapi akibat dari ajaran 
itu dengan sendirinya menyinggung sikap dan perilaku kaum Quraisy secara 
keseluruhan. Secara langsung ajaran tauhid berarti menolak adanya banyak Tuhan 
atau dewa yang menjadi sesembahan orang-orang Makkah waktu itu. Kepercayaan 
yang telah diyakini secara turun temurun dan bergenerasi. Oleh karena itu, ajaran 
Nabi Muhammad dengan jelas bertentangan dengan keyakinan mereka. Pada saat 
yang sama, ajaran yang disampaikan Nabi Muhammmad juga menekankan pada 
adanya persamaan kedudukan setiap orang di hadapan Tuhan dan menentang 
praktik ketidakadilan. Oleh karena itu, penentangan kaum Quraisy bukan semata 
disebabkan ajaran-ajaran Islam yang baru, tetapi adalah akibat dari adanya ajaran 
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Islam dalam mengatur kehidupan sosial dan politik, yang akan melemahkan dan 
tidak menguntungkan kaum Quaraisy. 

Kira-kira pada tahun 615 M, setelah tiga tahun masa kenabian, penentangan 
orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad semakin nampak. Sejak saat itu, 
banyak cara yang dilakukan pihak Quraisy agar Nabi Muhammad menghentikan 
dakwahnya, mulai dari yang halus sampai dengan kekerasan. Cara-cara yang halus 
antara lain dengan membujuk pamannya agar menasehati keponakannya untuk 
menghentikan dakwahnya. Cara lainnya adalah membujuk Nabi Muhammad 
dengan imbalan akan diberi  kekuasaan dalam bidang ekonomi dan politik, serta 
kesempatan untuk menikahi wanita manapun yang disukainya. Kegagalan usaha 
mereka menghentikan dakwah Nabi Muhammad, telah meningkatkan tindakan 
kekerasan kaum Qurasiy. Karena perlakuan yang semakin kejam, Nabi Muhammad 
meminta pengikutnya untuk mengungsi ke Habasyah (Ethiopia), yang waktu itu 
dipimpin oleh Negus. Pengungsian atau hijrah ke Habasyah ini terjadi pada tahun 
615 M. 

 
Pada tahun 616 M, Abu Jahal 

mengkoordinir kaum Quraisy untuk 
memboikot Bani Hasyim karena 
memberikan perlindungan kepada Nabi 
Muhammad. Akibat dari boikot ini, Bani 
Hasyim mengalami kemiskinan, 
kelaparan,  dan kesengsaraan. Pem-
boikotan baru berakhir setelah berjalan 
kurang lebih tiga tahun. Penghentian 
boikot ini dise-babkan karena di antara 
tokoh kaum Quraisy sen-diri terjadi 
selisih pendapat atas perlakuan tersebut. 

 
Tidak lama setelah peristiwa boikot ini, pada tahun 619 Khadijah dan Abu 

Thalib meninggal dunia. Tahun ini dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan 
Tahun Kesedihan (‘Am al-Huzni). Dengan meninggalnya dua orang yang menjadi 
pelindung utama Nabi, kaum Quraisy semakin leluasa dan meningkatkan 
tekanannya kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya.  Karena ancaman yang 
semakin kuat dari kaum Quraisy terhadap diri dan pengikutnya, Nabi akhirnya 
memutuskan untuk meminta perlindungan ke tetangga kotanya, Thaif. Tetapi 
penduduknya kota ini ternyata tidak siap untuk menerima kehadirannya. Nabi 
memperoleh perlakuan yang sangat buruk, diejek, disoraki, dan dilempari batu. 
Akhirnya, Nabi beserta pengikutnya kembali ke Makkah.  

Setelah peristiwa yang menyedihkan ini, pada tahun 620 M, Allah Swt. 
mengisra’ dan memi’rajkan Nabi Muhammad Saw.. Berita tentang Isra dan Mi’raj 
Nabi Muhammad ternyata telah menimbulkan kegemparan luar biasa di kalangan 
kaum Quraisy. Peristiwa Isra dan Mi’raj ini telah menjadi alat propaganda baru bagi 
kaum Quraisy untuk mendustakan Nabi. Pada tahun yang sama, terdapat 
sekelompok orang Yasrib (Madinah) dari suku Aus dan Khazraj yang masuk Islam. 
Dengan melalui  perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua, kaum Muslimin Madinah 
meminta Nabi untuk hijrah ke Yasrib (Madinah). Mengetahui adanya perjanjian itu, 
kaum Quraisy bereaksi semakin keras, dan merencanakan pembunuhan atas diri 
Nabi. Nabi kemudian segera memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke 

 
 
 
 

Gambar penyiksaan Bilal 
(gambar yang menunjukkan kekejaman 

orang jahiliah terhadap orang Islam) 



Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 SMP 

 
139

Yasrib (Madinah). Dalam waktu dua bulan, hampir semua kaum Muslimin yang 
berjumlah kurang lebih 150 orang telah meninggalkan Makkah, hanya Ali dan Abu 
Bakar yang masih tinggal bersama Nabi. Orang kafir Qurasiy merencanakan akan 
membunuh Nabi, akan tetapi Nabi lolos dari usaha pembunuhan itu. Nabi 
kemudian ditemani Abu Bakar berangkat ke Madinah. Peristiwa ini terjadi pada 
tahun 622 M. 

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa permusuhan yang dilancarkan oleh 
bangsa Quraisy adalah karena alasan sosial dan keagamaan serta politik. Bangsa 
Quraisy merupakan bangsa yang memimpin Jazirah Arab. Mereka dipandang yang 
paling terhormat dan sebagai pemegang amanah Baitullah (Ka’bah). Bagi mereka 
menerima iman baru berarti harus mengakhiri tradisi lama yang mengakibatkan 
hilangnya posisi penting yang sudah mereka duduki berabad-abad lamanya. Salah 
satu cabang dari bangsa Quraisy, yaitu Bani Hasyim yang merupakan keluarga Nabi 
Saw. kehilangan kursi pimpinan sepeninggal ‘Abdul Muththalib. Kursi 
kepemimpinan beralih ke keluarga Bani Umayyah, Kedua keluarga ini selalu 
bermusuhan. Bani Umayyah akan kehilangan pamornya jika missi Nabi Muhammad 
diterima. Penentangan tidak hanya dari Bani Umayyah, tetapi juga dari suku-suku 
lain. 

 

 
Lintasan Sejarah Perjalanan Nabi Muhammad Saw. 

� 571  Kelahiran Nabi Muhammad Saw. 
� 575/576   Ikut Ibunya ke Madinah untuk berjiarah ke makam ayahnya, 

tahun itu juga Aminah (ibunya) meninggal dunia. 
�   578  Abdul Muthalib (kakek) meninggal dunia. 
�   595  Menikah dengan Khadijah 
� 610  Awal risalah Nabi Muhammad 
� 613  Periode dakwah pertama (diam-diam) 
� 615  Hijrah ke Abbesina 
� 616-619    Boikot terhadap Bani Hasyim 
� 619           Kematian  Khadijah  dan Abu Thalib; Nabi Muhammad mencari 

dukungan ke Thaif/\ 
� 621           Persetujuan Aqabah I dengan orang Madinah 
� 622           Persetujuan Aqabah II, dan hijrah ke Madinah 

 

 
 

D. Nabi Muhammad Saw Hijrah ke Madinah  
 

 

Perlu diperhatikan:  

Sebelum mengkaji hijrah Nabi Muhammad Saw ke Madinah dan perkembangan 
dakwah Islam di sana, ada baiknya kalian mengenal secara singkat kondisi kota 
Madinah dan masyarakatnya yang kemudian menjadi pilihan Nabi untuk 
menjadikannya pusat dakwah Islam ke seluruh dunia. Diawali dengan kegagalan 
hijrah-hijrah Nabi sebelumnya ke berbagai daerah, maka Nabi berketetapan untuk 
hijrah ke Madinah. Karena itu, Nabi menyuruh orang-orang Makkah untuk secara 
bertahap pindah (hijrah) ke Madinah, yang pada puncaknya Nabi berserta para 
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sahabat secara resmi hijrah ke Madinah Kedatangan Nabi (dan Islam) membawa 
perubahan yang mendasar di kota Madinah. Perubahan-perubahan apa saja yang 
dilakukan Nabi akan diuraikan di bawah ini.  

 
 
1.  Mengenal masyarakat Madinah sebelum Islam Datang 

Kota Madinah sebelumnya bernama Yatsrib. Kota Madinah dikenal setelah 
masuknya Islam ke kota ini. Madinah juga dikenal dengan Madinatun Nabi (Masjid 
Nabi) atau al-Madinah al-Munawwarah (Kota yang Bercahaya). Keadaan sosial 
masyarakat Yatsrib sebelum kedatangan Nabi Muhammad Saw. memiliki beberapa 
kemiripan dengan keadaan di Makkah. Suku-suku dan kelompok masyarakat yang 
tinggal di sana berperang satu sama lain. Tidak ada suatu model pemerintahan 
yang mengatur kehidupan masyarakatnya, seperti halnya kerajaan. Kekuasaan 
berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu secara bergantian. Bergantung 
kepada siapa yang paling kuat di antara mereka. 

Keadaan yang sedikit membedakan antara Makkah dengan Madinah adalah 
situasi alam dan watak penduduknya. Madinah merupakan kota pertanian yang 
subur. Menurut Husen Haikal, penulis buku Sejarah Hidup Muhammad, Madinah 
merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Air yang tersedia di 
kota ini mencukupi untuk membangun pertanian. Kota ini dikelilingi oleh gunung 
berbatu. Wilayah terpenting dari kota ini adalah daerah Harrah Waqim di sebelah 
timur, dan Harrah al-Wabarah di bagian barat. Harrah Waqim tanahnya lebih subur 
dan lebih banyak jumlah penduduknya dibanding Harrah al-Wabarah. Bukit Uhud 
terletak di sebelah utara Madinah, dan bukit Atsir ada di bagian barat daya. Di 
Madinah juga terdapat banyak lembah, yang paling terkenal di antaranya adalah 
Wadi Bathan, Mudhainib, Mahzur, dan al-Aqiq. Lembah atau ngarai ini mengalir 
dari selatan ke utara. Karena penduduknya yang kebanyakan bertani, maka watak 
mereka lebih tenang di banding penduduk Makkah. 

Sebelum munculnya suku Aus dan Khazraj sebagai suku yang menonjol, yang 
berkuasa di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tiba dan 
menetap di Madinah sejak mereka terusir akibat adanya invasi (penyerangan) 
bangsa Romawi ke wilayah Syria dan Mesir. Orang-orang Yahudi dari Bani 
Quraizhah dan Bani Nazhir datang ke Madinah dan menetap di sana. Mereka 
menetap di Harrah Waqim, daerah bagian timur Madinah, yang merupakan daerah 
paling subur. Kehidupan mereka lebih baik dan bersatu. Mereka disebutkan sebagai 
kelompok yang paling makmur dan berbudaya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa 
sebelum kedatangan orang-orang Arab, Madinah sepenuhnya dikuasai oleh orang-
orang Yahudi, baik secara ekonomi, politik, maupun intelektual. 

Sejarah menyebutkan bahwa orang-orang Masehi (Kristen) di Syam (Siria) 
sangat membenci orang-orang Yahudi. Mereka meyakini bahwa orang Yahudilah 
yang telah menyiksa dan menyalib Isa al-Masih. Karena alasan yang demikian, 
mereka menyerbu Madinah untuk memerangi orang-orang Yahudi. Dalam 
penyerbuan tersebut, orang-orang Kristen meminta bantuan suku Aus dan Khazraj.  

Suku Aus dan Khazraj, seperti halnya kaum Yahudi, juga merupakan 
pendatang. Mereka berasal dari salah satu kabilah di Arab Selatan. Suku Aus dan 
Khazraj berasal dari salah satu suku besar di Yaman, yaitu Azd. Salah satu alasan 
mereka bermigrasi (berpindah) ke Madinah adalah hancurnya bendungan Ma’rib, 
dan banjir al-‘Aram. Alasan yang lain adalah karena sebab-sebab politik dan 
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ekonomi, yaitu kedatangan bangsa Rowawi yang menguasai wilayah di sekitar Laut 
Merah.  

Suku Aus dan Khazraj adalah dua di antara anggota Azd yang bermigrasi ke 
Madinah. Mereka tinggal berdampingan dengan kaum Yahudi. Suku Aus tinggal di 
daerah al-‘Awali (dataran tinggi) yang berdampingan dengan Bani Quraizhah dan 
Nazhir. Sedangkan suku Khazraj menetap di dataran rendah, bertetangga dengan 
Bani Qainuqa. Daerah tempat menetap suku Aus lebih subur dibandingkan daerah 
yang ditempati oleh suku Khazraj. Keadaan ini ternyata telah menyebabkan 
terjadinya konflik di antara mereka. 

Dalam beberapa kali peperangan, tidak sedikit jumlah orang-orang Yahudi 
yang mati terbunuh. Dengan demikian kedudukan orang-orang Yahudi sebagai 
kelompok yang berkuasa di Madinah dapat dijatuhkan. Sebaliknya kabilah Aus dan 
Khazraj yang sebelumnya kebanyakan hanya sebagai buruh posisinya semakin 
naik. Keadaan sosial pun semakin bergeser sehingga menempatkan kedua suku 
tersebut pada tempat yang menonjol dan berkuasa di Madinah.   

Kaum Yahudi sebagai pihak yang tersisihkan tidak tinggal diam. Mereka selalu 
berusaha untuk membuat intrik (intrik) dan memecah belah kedua suku tersebut. 
Provokasi (penghasutan) mereka nampaknya berhasil. Kaum Yahudi senantiasa 
menyebarkan permusuhan dan kebencian di antara mereka, sehingga terjadilah 
peperangan-peperangan yang tidak berkesudahan di antara kedua suku tersebut. 
Dalam situasi seperti itu, orang-orang Yahudi memiliki peluang untuk memperbesar 
perdagangan dan kekayaan mereka. Kekuasaan mereka yang sudah hilang dapat 
mereka rebut kembali. 

Kelompok-kelompok yang menonjol di Madinah sebelum kedatangan Nabi 
Muhammad Saw. dengan demikian adalah suku Aus, Khazraj, dan kaum Yahudi. Di 
antara ketiganya telah terjadi permusuhan yang menahun. Selama lebih dari satu 
abad, mereka dalam keadaan siap tempur dan hidup dalam suasana perang yang 
tiada hentinya.  

 
2. Kehidupan agama masyarakat Madinah sebelum Islam 

Di samping konflik yang disebabkan perebutan kekuasaan di antara kaum 
Yahudi dengan suku Aus dan Khazraj di atas, konflik di antara mereka juga 
dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan agama. Seperti halnya masyarakat Makkah 
sebelum Islam, orang-orang Madinah dari suku Aus dan Khazraj juga memeluk 
agama watsani (menyembah berhala). Sementara itu orang-orang Yahudi sebagai 
Ahlul Kitab (penganut al-Kitab) mempercayai keesaan Tuhan (monoteisme). Oleh 
karena itu, orang-orang Yahudi sangat mencela suku Aus dan Khazraj yang 
dipandangnya sebagai kaum kafir. 

Sama halnya dengan penganut agama watsani di jazirah Arabia, pada bulan 
tertentu, yaitu Dzulhijjah, mereka melakukan ziarah ke kota Makkah. Mereka 
melakukan peribadatan dan penyembahan berhala yang ada di seputar Ka’bah. 
Ziarah ke kota Makkah biasanya dilakukan secara berombongan, baik dari 
kalangan suku Aus maupun Khazraj. 

Akan tetapi adanya hubungan sosial yang terjadi antara orang-orang Yahudi 
yang menetap di Madinah dengan orang-orang Aus dan Khazraj, sedikit banyak 
telah menyebabkan pemikiran keagamaan Yahudi dapat diketahui dan diserap oleh 
mereka. Perkenalannya dengan agama Yahudi ini pulalah yang telah melemahkan 
keyakinan watsaniah mereka.  Pada saatnya kemudian, keadaan ini  menyebabkan 
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mereka lebih mudah memahami ajaran keagamaan yang disampaikan oleh Nabi 
Muhammad Saw. dibanding penduduk Makkah. 

Orang-orang Madinah dapat secara langsung mengerti dan memahami ajaran-
ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad, karena ajaran itu menyerupai ajaran-
ajaran yang telah mereka dengar dari orang-orang Yahudi. Di antara ajaran yang 
mereka dengar antara lain adalah mengenai akan datangnya seorang Nabi baru. 
Karena itu, ketika mereka mendengar berita tentang adanya seorang Nabi di 
Makkah, yaitu Nabi Muhammad, mereka dengan cepat menanggapi dan 
mempercayainya. Dengan alasan itu pula, kemudian mereka meminta Nabi 
Muhammad untuk pindah (hijrah) ke kota Madinah.  

Pada tahun 620 M, beberapa orang dari suku Aus dan Khazraj pergi  ziarah ke 
Makkah, saat itu mereka mendapati Nabi Muhammad dan ajarannya. Ketika 
berjumpa Nabi mereka berkata: “Demi Tuhan, inilah Nabi yang dikatakan orang 
Yahudi itu, janganlah kita didahului mereka”. Pada saat itu juga beberapa di antara 
mereka menyatakan keislamannya. Selanjutnya mereka juga berkata: “Hai 
Rasulullah, kami berangkat dari Yatsrib (Madinah) dengan meninggalkan kaum 
kami dalam perkelahian yang dahsyat. Mudah-mudahan dengan perantaraanmu, 
Allah akan mendamaikan kami, karena sesungguhnya engkau adalah yang terbaik”. 

Pada musim ziarah tahun berikutnya (621 M), terjadi Baiah  al‘Aqabah al-Ula 
(Perjanjian ‘Aqabah Pertama). Dalam peristiwa itu ada 12 orang penduduk Madinah 
yang menyatakan baiah (sumpah setia) kepada Nabi. Mereka berjanji tidak akan 
mempersekutukan Allah, tidak akan mencuri, berzina, membunuh anak-anak, dan 
tidak akan melakukan kecurangan dan dusta.  Pada musim ziarah tahun 
berikutnya (622 M), terjadi Perjanjian ‘Aqabah II atau Baiah al-‘Aqabah al-Kubra 
(Perjanjian ‘Aqabah Besar). Dalam peristiwa ini terdapat 75 orang Muslim Madinah 
yang menyatakan sumpah setianya kepada Nabi. Dalam ikrar kedua ini mereka 
berkata: “Kami berikrar, mendengar, dan setia di waktu suka dan duka, di waktu 
bahagia dan sengsara, kami hanya akan berkata benar di mana saja kami berada, 
dan kami tidak takut kritik siapa pun atas jalan Allah ini”. 

Dengan Perjanjian ‘Aqabah II ini, terbukalah bagi Nabi pintu gerbang 
kemenangan. Namun demikian, Nabi tetap waspada terhadap berbagai 
kemungkinan sikap kaum Quraisy yang mengetahui adanya pertemuan ‘Aqabah ini. 
Nabi menyadari sepenuhnya bahwa kaum kafir Makkah akan berusaha lebih keras 
untuk menghadang dakwah yang dilakukannya selama 12 tahun ini.   

Bagi Nabi Muhammad, perjanjian persekutuan ini menawarkan harapan akan 
kemenangan, setidaknya harapan adanya kebebasan menyebarkan agama. Sejak 
terjadinya perjanjian itu, para sahabat berangsur-angsur berangkat ke Madinah 
seorang demi seorang. Namun demikian, keberangkatan mereka diketahui oleh 
orang-orang Quraisy. Oleh sebab itu, kaum Muslimin yang akan ke Madinah 
berikutnya selalu mendapat hambatan, bahkan sampai ada yang dipenjarakan.   

Puncak dari usaha mereka untuk menghadang kepindahan kaum Muslimin ke 
Madinah adalah dengan dibuatnya rencana untuk membunuh Nabi Muhmmad.  
Untuk menghindari tuntutan dan pecahnya Bani Hasyim atas rencana 
pembunuhan itu, mereka sepakat agar setiap kabilah menyertakan seorang 
pemudanya yang paling kuat. Mereka sepakat pula bahwa putusan ini harus 
dilaksanakan secepatnya.  
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3. Hijrah ke Madinah 

Bagi Nabi Muhammad, hijrah atau pindahnya ke Madinah bukan suatu 
pelarian dari keadaan yang tidak dapat dipertahankan di Makkah. Hijrah ini 
merupakan peluang emas untuk membangun suatu masyarakat baru yang sesuai 
dengan cita-cita Islam. Lagi pula hijrahnya ke Madinah, selain karena undangan 
yang disampaikan pengikutnya, bagi Nabi Muhammad Madinah juga merupakan 
tanah airnya yang kedua. Bukankah Abdul Muthalib, sang kakek, juga berasal dari 
kota ini.  

Kehadiran Nabi Muhammad di Madinah diterima dengan suka cita, baik oleh 
suku Aus maupun Khazraj. Kalaupun ada penduduk Madinah yang tidak suka 
dengan kehadirannya, mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Seperti 
diketahui, pada saat perjanjian ‘Aqabah, orang-orang Madinah telah mengundang 
Nabi Muhammad untuk pindah ke kota tersebut untuk menjadi pemimpin politik 
dan keagamaannya. Saat itu mereka sangat membutuhkan seorang figur pemimpin 
yang dapat membebaskan mereka dari cengkeraman dendam permusuhan 
kesukuan yang telah berakar kuat sejak lama.  

Kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah tidaklah seorang diri.  Ia diikuti oleh 
para pengikutnya dari Makkah. Keadaan yang demikian diketahui dan disadari 
sepenuhnya oleh orang-orang Madinah. Para imigran Muslim Makkah ini kemudian 
dikenal dengan sebutan kaum Muhajirin (orang-orang yang hijrah), sedangkan 
orang-orang Madinah sendiri kemudian dikenal dengan sebutan kaum Anshar (para 
penolong). Orang-orang Muslim Madinah telah siap secara mental untuk menerima 
saudara Muslimnya yang berasal dari Makkah. 

Tindakan pertama Nabi Muhammad ketika sampai di kota Madinah adalah 
membangun masjid. Bangunan ini didirikan di atas sebidang tanah milik dua orang 
anak yatim yang bernama Sahl dan Suhail, dari kabilah bani Najjar. Pembangunan 
masjid ini dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan persetujuan pembelian atas 
tanah tersebut. Masjid ini kemudian diberi nama al-Masjid al-Nabawi. Bersamaan 
dengan pembangunan masjid tersebut, Nabi Muhammad untuk sementara tinggal di 
rumah penduduk Madinah yang bernama Abu Ayub bin Zaid al-Anshary. 

 
4. Kebijakan Nabi Muhammad di Madinah 

Kehadiran Nabi Muhammad di Madinah, pada tahun 622 M, menandai 
dimulainya babak baru dalam kehidupan umat Islam. Kedatangan Nabi Muhammad 
menandai dimulainya kehidupan politik umat Islam dalam bentuk ‘negara’, yaitu 
negara Madinah. Di Madinah ini, untuk pertama kali lahir komunitas Islam yang 
bebas dan merdeka di bawah kepemimpinan seorang Nabi. 

Pada tahun-tahun pertama di Madinah, ada dua hal penting yang dilakukan 
Nabi. Pertama, dalam waktu yang singkat, Nabi Muhammad berhasil membina 
persaudaraan sejati yang kokoh dan efektif antara kaum Muhajirin dan Anshar. 
Nabi Muhammad telah mempersaudarakan (muakhkhah) kaum Muhajirin dan 
Anshar di atas landasan kepercayaan yang sama, yaitu agama Islam. Agama telah 
dijadikan pilar untuk mengatasi adanya perbedaan yang ada di antara mereka, 
seperti hubungan darah dan kesukuan.  

Seperti diketahui pada masa sebelum Islam, hubungan darah dan kesukuan 
memiliki nilai kesucian. Oleh Nabi Muhammad nilai kesucian atas dasar hubungan 
darah dan kesukuan ini diperkuat posisinya oleh agama. Atas dasar agama inilah 
kesatuan kaum Muslimin dipersatukan dalam satu ikatan yang disebut ummah 
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(umat Islam). Keberhasilan ini telah menimbulkan kekaguman para ahli sejarah, 
baik dahulu maupun sekarang. 

Hal kedua yang dilakukan Nabi adalah melakukan perjanjian dan membangun 
kerjasama dengan umat yang beragama lain.  Dalam rangka mengintegrasikan 
penduduknya, Nabi mendeklarasikan satu kesepakatan bersama di antara 
penduduk, yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam ini lahir 
berdasarkan pertimbangan adanya pluralitas keagamaan dan etnis yang dimiliki 
penduduk Madinah. Di antara mereka ada yang beragama Islam, Yahudi, dan 
Nasrani, serta masih menganut agama suku. Selain penduduk asli Madinah, yakni 
suku Khazraj dan Aus, Madinah pun kedatangan penduduk baru dari Makkah, 
yaitu kaum Muhajirin.  

Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal. Inti dari piagam itu adalah: 1) Semua 
pemeluk agama Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu 
komunitas; dan 2) Hubungan antar sesama komunitas Islam dan antara anggota 
komunitas Islam dengan lainnya didasarkan atas prinsip-prinsip: a) bertetangga 
dengan baik; b) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; c) membela 
mereka yang teraniaya; d) saling menasehati; dan e) menghormati kebebasan 
beragama. 

Dalam piagam itu ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan 
untuk memeluk dan menjalankan  agamanya. Di antara bunyi perjanjian itu adalah:  

“Bahwa kaum Yahudi Bani Auf hidup damai bersama-sama dengan kaum 
Muslimin. Kedua belah pihak merdeka dan menjalankan agama masing-masing. 
Kaum Yahudi Bani Najjar, Bani Harits, Bani Sa’idah, Bani Jusyam, Bani Laus, 
Bani Tsa’labah, Bani Jufnah, dan Bani Syutaibah, semuanya mempunyai hak 
seperti halnya Bani Auf. Bahwa siapa saja yang tinggal di dalam dan keluar 
dari kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya, kecuali orang yang 
berbuat zalim dan salah. Allah akan menjadi tetangga bagi orang-orang yang 
baik dan berbakti”. 

  
Beberapa suku dari kaum Yahudi menerima dengan baik piagam tersebut, 

tetapi beberapa yang lainnya menolak. Di antara suku Yahudi yang menolak adalah 
berasal dari Bani Nazhir, Quraizhah, dan Qainuqa’. Bahkan ketiga suku ini 
bersekutu dengan kaum Quraisy Makkah untuk menghancurkan kekuasaan  Nabi 
di Madinah. Pada tahun 625 M, Bani Qainuqa’ melakukan pemberontakan, tetapi 
mengalami kegagalan, dan mereka diusir keluar dari Madinah.  Ketika Bani Nazhir 
bersekutu dengan orang Quraisy dan bersepakat untuk membunuh Nabi 
Muhammad, Bani Nazhir ini pun kemudian diusir dari Madinah. Pengkhianatan 
yang dilakukan oleh Bani Quraizhah juga berakhir sama dengan suku-suku Yahudi 
lainnya. 

 
5. Dakwah Islam di Madinah 

Selama dalam kepemimpinan Nabi Muhammad, konsentrasi utama lebih pada 
usaha penyebaran Islam di Madinah dan mempertahankan Madinah dari 
penyerbuan orang Quraisy Makkah. Tercatat beberapa peristiwa penting, seperti 
perang Badar, Uhud, Mu’tah, Khandaq, Khaibar, Perjanjian Hudaibiyah, Fathu 
Makkah, Haji Wada’, dan Perang Tabuk. Namun dalam penjelasan berikut hanya 
beberapa saja yang akan diuraikan. 
 
a. Perang Badar 
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Perang Badar terjadi pada tahun 624 M di Lembah Badar. Penyebab terjadinya 
perang ini bermula dari permintaan Abu Sufyan kepada penduduk Makkah yang 
meminta suatu pasukan untuk melindungi kafilahnya yang sedang dalam 
perjalanan pulang dari Syria. Permintaan ini ditanggapi oleh penduduk Makkah 
dengan penafsiran bahwa kafilah mereka akan dicegat oleh umat Islam. Di Lembah 
Badar umat Islam yang berjumlah 313 orang bertemu dengan pasukan Quraisy 
yang dipimpin Abu Jahal yang berjumlah 1000 orang. Di dalam pertempuran ini 
Nabi Muhammad memperoleh kemenangan. Abu Jahal bersama 70 orang 
tentaranya mati di medan tempur, sedangkan korban di pihak umat Islam tercatat 
ada 14 orang. 

Kemenangan di Badar telah memberikan kesan tersendiri, baik bagi umat 
Islam maupun kaum Quraisy Makkah. Kemenangan di Badar telah menghasilkan 
konsolidasi kekuatan Nabi di Madinah. Kemenangan ini telah meletakkan dasar 
bagi kekuasaan pemerintahan Nabi di Madinah. Islam memperoleh kemenangan 
militernya yang pertama. Semangat jihad yang diwujudkan dalam perang ini akan 
sangat berpengaruh terhadap dakwah Islam pada hari-hari berikutnya. 

Hal lain berkaitan dengan perang Badar adalah masalah tawanan perang. 
Umar bin Khaththab mengusulkan agar tawanan itu di bunuh, sedangkan Abu 
Bakar menyarankan untuk dilepaskan saja, karena sebagian tawanan itu adalah 
masih sanak saudara mereka. Menghadapi perbedaan ini Nabi kemudian 
mengusulkan agar memanfaatkan kemampuan yang dimiliki para tawanan ini. 
Mendengar hal itu, para sahabat akhirnya bersepakat untuk melepaskan mereka 
dengan cara tebusan atau fida’. Masing-masing tahanan dengan tebusan 120 dinar. 
Sementara yang tidak mampu membayar diwajibkan untuk mengajar baca tulis 
kepada penduduk Madinah. 

 
 

 
 

Gambar perang: 
Misalnya dengan menonjolkan pasukan berkuda atau pasukan beronta 

bisa juga dengan gambar orang banyak sedang memegang pedang dan diacungkan 
ke atas siap berperang. 

 
 
 

 
b. Perang Uhud 

Perang Uhud terjadi pada tahun 625 M di kaki Bukit Uhud. Perang ini 
merupakan usaha balas dendam kaum kafir Makkah atas kekalahannya di Badar. 
Abu Sufyan dipilih sebagai  pimpinan pasukan, dengan membawa prajurit sebanyak 
3.000, 3.000 ekor unta, dan 200 ekor kuda. Sementara pasukan umat Islam 
berjumlah 700 orang. 

Sebelum terjadi perang terbuka, Nabi memerintahkan agar pasukannya tetap 
di posnya masing-masing kecuali jika ada perintah untuk bergerak ke tempat lain. 
Pada waktu pertempuran berlangsung, umat Islam lupa dengan perintah Nabi. 
Mereka mulai bertempur dengan mengabaikan perintan Nabi. Pertempuran di Uhud 
berakhir dengan kekalahan umat Islam. Sebab-sebab kekalahannya adalah 
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ketidakdisiplinan, kurangnya ketabahan, dan keyakinan akan menang yang 
berlebihan yang timbul dari kemenangan dalam Perang Badar.  

Setelah Perang Uhud selesai, kaum Yahudi Madinah mulai mengacuhkan 
perjanjian mereka, dan mengadakan persekongkolan dengan kaum Quraisy 
Makkah. Karena alasan pembangkangan, persekongkolan dengan pihak musuh, 
dan pengkhianatan, akhirnya Nabi Muhammad mengusir kaum Yahudi dari suku 
Qainuqa’ dan Bani Nazhir dari Madinah. Mereka antara lain menetap di Khaibar. 
 
c. Perjanjian Hudaibiyah 

Perjanjian Hudaibiyah terjadi pada tahun ke 7 H (628 M), antara kaum Quraisy 
Makkah dengan umat Islam, sewaktu mereka hendak melaksanakan ibadah haji. 
Semula kaum Quraisy akan menyerang umat Islam, padahal waktu itu umat Islam 
tidak bersenjata lengkap. Tetapi melihat gelagat penyerangan, umat Islam berikrar 
untuk berperang habis-habisan demi mempertahankan agama. Ikrar itu diucapan 
dengan penuh semangat. Dalam sejarah Islam ikrar ini terkenal dengan nama 
Bai’atur Ridwan. 

Melihat tekad umat Islam yang demikian kuat, kaum Quraisy menjadi sadar 
akan pengalamannya dalam beberapa kali peperangan. Akhirnya mereka mengirim 
Suhail bin Amr untuk melanjutkan perundingan damai. Suatu gencatan senjata 
disetujui untuk memulihkan perdamaian di antara kedua belah pihak untuk jangka 
waktu 10 tahun. 

Perjanjian itu terdiri dari beberapa pasal. Adapun pasal-pasal utama perjanjian 
itu adalah: 
1. Umat Islam harus menunda hajinya tahun depan. 
2. Umat Islam diberi waktu tidak lebih dari tiga hari. 
3. Umat Islam tidak boleh membawa saudara Islamnya yang ada di Makkah; dan 

tidak menghalangi apabila ada orang Madinah yang ingin tinggal di Makkah. 
4. Suku-suku Arab bebas utuk melakukan persekutuan dengan pihak mana saja 

yang disukai. 
Perjanjian Hudaibiyah akhirnya ternyata merupakan kemenangan bagi Islam. 

Nabi merasa kedudukannya semakin kokoh. Pada masa gencatan senjata ini, Nabi 
dapat mengirimkan duta-dutanya ke berbagai kerajaan. Duta yang dikirim antara 
lain kepada Hiraklius, kaisar Bizantium; raja Persia; gubernur Persia di Yaman; 
pangeran Kristen dari Bani Ghassan di Syria. Di antara mereka yang kemudian 
memeluk Islam adalah gubernur Persia di Yaman. 

Pada kesempatan haji tahun berikutnya ada 10.000 umat Islam yang ikut 
dalam rombongan Nabi. Padahal pada saat perjanjian tahun sebelumnya hanya 
1.400 orang saja. Melihat perkembangan yang pesat ini, banyak di antara penduduk 
Makkah yang menjadi pengikut Nabi. Di antara tokoh yang masuk Islam pada masa 
ini adalah Khalid bin Walid dan Amr bin Ash. 
 
d. Fathu Makkah 

Fathu Makkah (penaklukan Makkah) terjadi pada tahun ke 8 H (630 M). Sebab 
terjadinya Fathu Makkah adalah pelanggaran terhadap Perjanjian Hudaibiyah oleh 
suku Banu Bakar yang bersekutu dengan kaum Quraisy menyerang suku Khuza’a 
yang bersekutu dengan umat Islam. 

Nabi kemudian melakukan persiapan untuk berangkat ke Makkah, dan 
mengerahkan suatu kekuatan yang berjumlah 10.000 tentara. Pada saat itu 
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keadaan sudah berbalik, kaum Quraisy tidak cukup kuat untuk menghadapi 
pasukan Nabi. Akhirnya, pemimpin mereka, Abu Sufyan memeluk Islam. 
Demikianlah Nabi memasuki Makkah tanpa ada perlawanan dan tanpa ada tetesan 
darah.  

Sejak saat itulah Makkah berada dalam kekuasaan politik umat Islam. Dengan 
direbutnya Makkah, maka pusat keagamaan itu menjadi sangat strategis bagi 
perluasan Islam, agama, dan politik, pada tahap berikutnya. Selama dua tahun 
selanjutnya, sebagian besar orang-orang Arabi dengan sukarela masuk Islam. 
Sedangkan kota Thaif dan suku-suku Hawazin masuk Islam setelah melakukan 
perlawanan sengit.  

Dengan demikian, sebelum wafat, Nabi telah menciptakan kondisi terbinanya 
persaudaraan universal yang berdasarkan iman. Sebuah prinsip yang merupakan 
pengganti yang jauh lebih kuat daripada kesetiaan ikatan darah dan kesukuan. 
Dengan perjuangan yang takkenal lelah Nabi berhasil menciptakan sebuah 
komunitas Muslim yang disebut Ummah Muslimah yang didasarkan pada prinsip-
prinsip persamaan, solidaritas, dan toleransi. 
 
 

 
 

Gambar: 
Suasana yang menggambarkan pembebasan kota Makkah oleh Nabi dan 

umat Islam. 
 
 

 
e. Haji wada’ dan wafat Nabi Muhammad Saw. 

Haji Wada’ terjadi pada tahun 10 H (632 M). Ketika Nabi Muhammad merasa 
misinya sudah selesai, dan merasa bahwa akhir hayatnya akan segera tiba, ia 
memutuskan untuk melakukan ibadah haji. Karena haji ini merupakan haji yang 
terakhir baginya, ibadah haji ini kemudian dikenal dengan sebutan Hajjatul Wada’ 
(haji untuk berpamitan).  

Pada saat Haji Wada, Nabi dengan resmi menyatakan prinsip-prinsip yang 
merupakan sari-sari yang menjadi dasar ajaran Islam. Prinsip-prinsip tersebut 
adalah kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi dan solidaritas. 
Di antara isi khotbahnya adalah: “Wahai manusia, kalian harus tahu bahwa setiap 
Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Kalian semua sama. Kalian semua 
adalah anggota persaudaraan bersama. Dilarang bagi siapa pun di antara kalian 
untuk mengambil sesuatu dari saudaranya kecuali bila ada kerelaan. Janganlah 
berbuat zalim atas orang-orang yang ada dalam kekuasaan kalian”. 

Dua bulan setelah melaksanakan haji wada’, Nabi Muhammad Saw. jatuh 
sakit, meskipun beliau tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa. Nabi tetap 
melakukan shalat berjama’ah sampai kondisi beliau semakin lemah. Pada saat 
itulah Nabi meminta Abu Bakar untuk memimpin shalat berjama’ah. Abu Bakar 
melaksanakannya selama beberapa hari. Penyakit Nabi semakin hari semakin 
parah. Pada hari Senin tanggal 12 Rabi’ul Awwal tahun 11 H (8 Juni 632 M) Nabi 
merasa agak baik, tetapi pada sore harinya kesehatannya semakin memburuk. Nabi 
pingsan beberapa kali. Dalam menghadapi sakaratul maut, Nabi tetap mengingat 
Allah dan selalu beristighfar. Dan pada petang harinya Nabi akhirnya menghadap 
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Sang Khaliq untuk selama-lamanya. Jenazah Nabi kemudian dimakamkan esok 
harinya, hari Selasa, di rumah ‘Aisyah, tempat beliau menghembuskan nafasnya 
yang terakhir. Kamar inilah yang sekarang dikenal dengan Raudlatun Nabawi 
(tempat pemakaman suci seorang Nabi).  

 

 

UJI KOMPETENSI 

 
A. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, 

B, C, atau D! 

 
1. Hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah meliliki arti: 

A.   Pelarian    B.  Perpindahan 
C.   Pengusiran    d.  Pengasingan 

2. Di antara suku yang kurang senang dengan kehadiran Nabi Muhammad di 
Madinah adalah: 
A.  Aus     B.  Khazraj 
C.   Yahudi    D.  Quraisy 

3. Orang-orang Madinah yang menerima kedatangan Nabi dengan suka cita dikenal 
dengan sebutan: 
A.  Muhajirin    B.  Musafirin 
C.   Anshar    D.  Mujahidin 

4. Tindakan Nabi Muhammad yang pertama kali di Madinah adalah: 
A.  Mendirikan rumah   B.  Mendirikan masjid 
C.   Mendirikan pemerintahan D.  Membentuk negara 

5. Muakhkhah merupakan kebijakan Nabi Muhammad di Madinah, artinya adalah: 
A.  Mempersaudarakan Muhajrin dan Anshar 
B.  Mempertemukan Muhajirin dan Anshar 
C.  Menolong sesama Muslim Muhajirin dan Anshar 
D.  Membantu sesama umat beragama 

6. Aturan mengenai kebebasan menjalankan ibadah sesuai agamanya, terdapat 
dalam: 
A.  Perjanjian Aqabah I  B.  Perjanjian Aqabah II 
C.  Piagam Madinah   D.  Perjanjian Hudaibiyah 

7. Perang antara kaum Muslimin dan Suku Quraisy yang dimenangkan suku 
Quraisy adalah: 
A.   Badar    B.  Uhud 
C.   Handaq    D.  Tabuk 

8. Nabi dan umat Islam Madinah harus menunda hajinya setahun kemudian. 
Kesepakan itu terdapat dalam: 
A.   Perjanjian Aqabah I  B.  Perjanjian Aqabah II 
C.   Piagam Madinah   D.  Perjanjian Hudaibiyah 

9. Fathu Makkah terjadi pada tahun: 
A.   628 M.    B.  630 M. 
C.   631 M.    D.  632 M. 

10. Haji Nabi Muhammad yang terakhir disebut dengan haji: 
A.   Ifrad     B.  Qiran 
C.   Tamattu    D.  Wada, 
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B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 

1. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah terjadi pada tahun.... 
dengan didampingi oleh ... 

2. Orang-orang Islam yang hijrah ke Madinah dikenal dengan sebutan..., sedang 
umat Islam Madinah sendiri dikenal dengan sebutan... 

3. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah menandai terbentuknya .... 
Islam 

4. Dalam perang .... umat Islam mengalami kekalahan 
5. Penaklukan kota Makkah dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan .... 
 
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 
 
1. Ceriterkan dengan singkat latar belakang peristiwa hijarahnya Nabi Muhammad 

Saw. ke kota Madinah!  
2. Jelaskan kebijakan Nabi sesaat setelah berkedudukan di Madinah!  
3. Mengapa terjadi Perjajian Hudaibiyah?  
4. Sebutkan beberapa kesepakatan yang disetujui dalam Perjanjian Hudaibiyah!  
5. Apa yang dimaksud dengan Haji Wada’ dan pokok pikiran apa saja yang 

dinyatakan Nabi pada waktu itu? 
 
D. Proyek! 
 
Siswa secara individu atau kelompok diharuskan membuat karangan singkat 
tentang peperangan yang terjadi pada masa Nabi di Madinah! 
  
 

D.  Misi Kehadiran Nabi Muhammad Saw. sebagi Rahmatan Lil-‘Alamin 

 

Perlu diperhatikan: 

Dalam al-Quran ditegaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. diutus oleh Allah Swt. 
ke muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (rahmatan lil-‘alamin). 
Inilah misi utama diutusnya Nabi Muhammad Saw. ke dunia ini. Allah Swt. 
mengutus para nabi sebelumnya tidak untuk misi seperti ini. Mereka diutus hanya 
untuk umat-umat tertentu yang waktu dan daerahnya terbatas. Diutusnya Nabi 
Muhammad Saw. membawa perubahan yang sangat mendasar bahkan bisa 
disebut revolusioner. Misi ini adalah misi yang sangat berat dan ditempuh dalam 
waktu yang tidak sebentar. Hal ini terbukti dengan beratnya perjuangan Nabi 
dalam meletakkan dasar-dasar agama tauhid di tengah-tengah masyarakat Arab 
yang jahiliah yang kemudian menyebar ke daerah-daerah di sekitarnya hingga ke 
berbagai penjuru dunia.  

 
Untuk mengungkap misi Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil-‘alamin, pada 

bagian ini akan diuraikan dua hal penting yang terkait, yakni misi kehadiran Nabi 
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Muhammad Saw. untuk semua manusia dan bangsa dan misi  kehadirannya 
khusus untuk umat. 
 
 
1. Misi kehadiran Nabi Muhammad Saw. untuk semua manusia dan bangsa  

Dalam al-Quran ditegaskan bahwa Allah berfirman: “Dan tidaklah Kami 
mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam.” (QS. al-Anbiya’ 
(21): 107). Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa diutusnya Nabi Muhammad 
Saw. di muka bumi ini sebagai rahmat bagi siapa pun, bahkan bagi semua makhluk 
ciptaan Allah di bumi ini. Nabi Muhammad Saw. diutus oleh Allah sebagai Nabi dan 
Rasul tidak hanya terbatas bagi bangsa Arab saja dan dalam kurun waktu terbatas, 
tetapi untuk bangsa mana pun dan sampai kapan pun. 

Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw yang bersumberkan wahyu al-Quran 
berlaku untuk siapa pun dan sampai kapan pun. Ajaran-ajaran Islam yang bersifat 
universal dan fleksibel dapat berlaku di semua tempat dan zaman. Hal ini sangat 
berbeda dengan agama-agama wahyu lain yang terbatas untuk umat-umat tertentu. 
Dalam agama Yahudi yang bersumberkan Taurat dan dibawa oleh Nabi Musa a.s. 
tidak terdapat ketentuan tentang mengingat atau menyebut Allah sebagai Tuhan 
semesta alam dan Tuhan seluruh makhluk. Karena itu agama Yahudi bukanlah 
agama rahmat dan dilarang mendakwahkan agama itu di luar bangsa Isra’il. Begitu 
juga halnya agama Kristen yang bersumberkan Injil dan dibawa oleh Nabi Isa a.s. 
Dalam kitab Injil (Matius, bab 15 ayat 24 dan bab 10 ayat 6-7) disebutkan bahwa 
Nabi Isa (Yesus Kristus) tidak diutus kecuali untuk mengubah atau membenahi 
Bani Isra’il yang sesat. 

Kehadiran Nabi Muhammad di muka bumi merupakan hujan rahmat dan 
berkah, kesenangan dan kebahagiaan, kebaikan dan keberuntungan, serta 
kesuburan bagi tanah yang kering. Anugerah dari risalah Nabi Muhammad Saw. 
yang sangat mahal ini akan dapat dilihat menurut waktu, kualitas, dan 
kuantitasnya. 

Rahmat adalah suatu kata yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari 
yang berarti apa saja yang diperoleh manusia yang memiliki manfaat dan 
menyenangkan. Rahmat bisa berupa pemberian seseorang kepada orang lain 
sesuatu yang bermanfaat. Rahmat bisa juga berupa pertolongan kepada orang lain 
yang sangat membutuhkan. Satu bentuk rahmat yang sangat tinggi nilainya adalah 
seseorang menyelamatkan manusia seluruhnya dari kehancuran. Inilah rahmat 
yang merupakan misi kehadiran Nabi Muhammad di dunia, yakni menyelamatkan 
manusia di dunia ini dari berbagai kehancuran.  

Dengan berbekal wahyu dari Allah, Nabi Muhammad Saw. berusaha 
menyelamatkan manusia yang hampir tenggelam dalam kehancuran dan 
kebinasaan. Nabi memberikan kepada manusia ilmu keselamatan dan mengajarkan 
bagaimana seni berenang dan mengendalikan bahtera kehidupan. 

Sejarah menunjukkan kepada kita bahwa pemikiran manusia dalam banyak 
kesempatan akan tertimpa bencana yang mendorong kepada keruntuhan dan 
malapetaka. Banyak manusia yang mempelajari ilmu justeru tidak mendapatkan 
ketenangan dan ketenteraman, tetapi sebaliknya ia berada dalam kebingungan dan 
kegelisahan. Ditemukannya ilmu baru bukan menyebabkan umat manusia semakin 
tenang, tetapi malah membuat manusia semakin takut dan gelisah, di sisi lain juga 
membuat manusia semakin kejam. Sebaliknya, ilmu yang diajarkan Nabi 
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Muhammad Saw. dapat membawa kesejukan dan ketenangan dalam kehidupan 
manusia yang tidak hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat kelak. 

Nabi dilahirkan di tengah-tengah masyarakat Jahiliah yang diliputi 
permusuhan di antara suku dan kelompok yang ada, kebodohan dalam beragama, 
perbudakan di antara manusia, dan lain sebagainya. Berkat perjuangan Nabi semua 
itu bisa diselamatkan dan berganti dengan lahirnya dunia yang penuh dengan 
cahaya keislaman, ketauhidan, ketenteraman, persamaan, persaudaraan, dan lain 
sebagainya. 

Al-Quran menggambarkan manusia pada waktu itu sudah dalam bahaya yang 
besar dan berada di tepi jurang yang hampir jatuh dan terperosok. Namun Nabi 
Muhammad Saw. berhasil menyelamatkan manusia dari bahaya besar tersebut. 
Terkait dengan hal ini Allah berfirman: “Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu 
ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan 
antara hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang 
bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan 
kamu dari padanya.” (QS. Ali ‘Imran (3): 103). 

Masa Jahiliah mengisahkan pindahnya sendi-sendi kebenaran dari tempatnya, 
bahkan sendi-sendi itu telah hancur, dan tidak ada harapan untuk 
memperbaikinya. Orang-orang berhenti di depan pengadilan Tuhan menunggu 
keputusan terakhir. Pada saat itulah Nabi Muhammad Saw. diutus dan wahyu Allah 
mengumandang: “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam.” (QS. al-Anbiya’ (21): 107). Dalam ayat yang lain Allah 
berfirman: “Dan Kami tidak mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia, 
sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyak 
manusia tidak mengetahui.” (QS. Saba’ (34): 28). 

Nabi melakukan perubahan dalam berbagai hal. Beliau menghindarkan 
kekerasan dalam mendidik manusia, mengajarkan tentang kehidupan dan 
semangatnya, tentang keinginan dan hasrat yang kuat, tentang kemuliaan, tentang 
tujuan yang baik, dan tentang menepati janji. Beliau juga mengajarkan kebudayaan 
dan kemajuan, mengajarkan cara menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan 
ikhlas yang dapat membangun manusia dalam membentuk akhlak dan kehidupan 
sosialnya. 

 
 

2. Misi kehadiran Nabi Muhammad Saw. khusus untuk umat Islam 

Di atas sudah dijelaskan misi risalah Nabi Muhammad Saw. bagi umat 
manusia pada umumnya, termasuk bagi umat Islam. Namun yang paling pokok 
misi risalah ini tertuju khusus bagi umat Islam yang menjadi ummat Nabi 
Muhammad Saw. 

Bagi umat Islam, misi risalah Nabi Muhammad Saw. merupakan anugerah 
yang sangat besar artinya. Di antara anugerah tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Mengajarkan prinsip aqidah tauhid yang bersih dan murni. 

Rasulullah Saw. mengajarkan konsep tauhid yang jelas, bersih, dan murni 
sekaligus mudah dipahami dan diamalkan oleh umatnya. Berkat ajaran tauhid 
ini kita akan terbebas dari segala ketakutan dan kecemasan, sehingga tidak 
takut kecuali kepada Allah semata. Nabi mengajarkan dengan keyakinan yang 
sebenarnya bahwa Allah itu Maha Esa dan Maha Suci. Dialah yang memberi 
manfaat dan mudlarat, yang memberi dan menolak, serta Dialah yang 
memenuhi semua kebutuhan manusia. 



                                                                         Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 SMP 

 
152

Pandangan dunia seluruhnya berubah dengan pengetahuan yang baru, yang 
terpelihara dari segala sesembahan lain, terpelihara dari segala harapan dan 
ketakutan kepada makhluk, serta terpelihara dari segala sesuatu yang melukai 
hati dan mengganggu pikiran. Dengan pandangan seperti ini, manusia akan 
menjadi penguasa di bumi (khalifah), selalu mengabdi kepada Allah (‘abdullah), 
dan bertakwa kepada-Nya. Dengan demikian, manusia akan mendapatkan 
keagungan dan kemuliaan yang hakiki sejak di dunia hingga di akhirat kelak. 

 
b. Mengajarkan prinsip persatuan dan persamaan derajat di antara manusia. 

Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw. mengajarkan perubahan yang 
mengejutkan mengenai derajat manusia. Beliau bersabda: “Wahai manusia 
sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu dan ayah kamu juga satu. Setiap kamu 
adalah dari Adam, sedangkan Adam berasal dari tanah. Sesungguhnya yang 
paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Tidak ada perbedaan 
antara orang Arab dan bukan Arab kecuali takwanya.” Hadis Nabi ini 
mengajarkan dua prinsip penting tentang persatuan, yakni persatuan dalam 
konsep ketuhanan dan persatuan dalam konsep kemanusiaan.  
Oleh karena itu, seorang manusia adalah saudara manusia yang lain dari dua 
tinjauan, pertama, bahwa Tuhan itu satu, dan kedua, bahwa nenek moyang 
manusia itu juga satu. Hal ini juga ditegaskan dalam al-Quran: “Hai sekalian 
manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri 
yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya, dan dari keduanya Allah  
mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (QS. an-Nisa’ (4): 1). 
Allah juga berfirman: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. al-
Hujurat (49): 13). 

 
c. Mengajarkan kemuliaan dan keluhuran kodrat manusia. 

Sebelum Nabi Muhammad Saw. diutus, manusia berada dalam jurang kehinaan 
dan kenistaan. Batu dan pepohonan lebih mulia dari manusia, sehingga 
manusia mensucikan dan menyembahnya. Nabi mengembalikan jatidiri 
manusia yang penuh harga diri dan kemuliaan. Nabi mengajarkan bahwa 
manusian adalah makhluk yang paling mulia dan paling berharga di muka bumi 
ini. Tidak ada yang lebih mulia dan lebih terhormat dari manusia di bumi ini. 
Allah mengangkat derajat manusia dengan menjadikannya khalifah (wakil) di 
bumi. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah untuk manusia, bukan 
sebaliknya. Allah berfirman: “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di 
bumi untuk kamu.” (QS. al-Baqarah (2): 29). Tentang kemuliaan manusia 
dijelaskan dalam firman Allah: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-
anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka 
rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang 
sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. al-Isra’ 
(17): 70). Dan masih banyak lagi ayat al-Quran dan hadis Nabi yang 
menjelaskan kemuliaan manusia. 

 
d. Mengajarkan optimisme dan semangat untuk meraih yang terbaik. 
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Ketika agama Kristen menyerukan bahwa setiap manusia berdosa sejak lahir 
dan Yesus menjadi tebusan dan jaminan untuk dosa-dosa ini, maka aqidah 
Islam telah menumbuhkan simpati dalam diri jutaan orang di dunia ini. 
Sebelumnya mereka memeluk Kristen yang membawa prasangka buruk 
terhadap diri mereka sendiri, berputus asa dengan kehidupan mereka di masa 
yang akan datang, dan berputus asa dari rahmat Tuhan.  
Di sinilah Nabi Muhammad Saw. mengumumkan dengan segala kekuatan dan 
kejelasan bahwa fitrah manusia itu bagaikan hamparan yang bersih yang sama 
sekali belum tertulisi apa pun yang memungkinkan untuk ditulisi dengan 
tulisan yang indah dan bisa diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Manusia juga 
bebas berbuat atau dapat memandang hidupnya sendiri, memperoleh pahala 
dan hukuman, atau memperoleh surga dan neraka dengan amalnya. Dia tidak 
bertanggung jawab atas amal orang lain selamanya. 
Dengan demikian, jelaslah bahwa Nabi mengajarkan optimisme dan semangat 
untuk meraih yang terbaik kepada umat Islam. Semua umat Islam 
berkesempatan untuk menjadi yang terbaik tanpa terikat dengan jenis kelamin, 
ras, suku, atau yang sejenisnya. 

 
e. Mengajarkan perpaduan antara agama dan dunia. 

Agama-agama terdahulu, Kristen misalnya, membagi kehidupan manusia 
menjadi dua bagian, yakni bagian untuk agama dan bagian untuk dunia. 
Manusia juga terbagi menjadi dua kelompok, ada yang berkecimpung dalam 
urusan agama dan ada yang berkecimpung dalam urusan dunia. 
Setiap orang menganggap bahwa ada permusuhan atau pertentangan antara 
agama dan dunia. Untuk mendapatkan salah satu dari keduanya, maka 
seseorang harus meninggalkan yang lainnya. Siapa pun yang ingin meraih 
puncak kebahagiaan dunia, maka ia harus meninggalkan agama. Sebaliknya, 
orang yang ingin beragama dengan baik, maka ia harus meninggalkan urusan 
dunia.  
Nabi mengajarkan bahwa antara agama dan dunia tidak ada pertentangan dan 
tidak perlu dipertentangkan. Dunia dapat dijadikan sarana dalam mencapai 
ketinggian agama seseorang. Urusan dunia tidak dapat dipisahkan dari agama, 
karena agamalah yang dapat menjadi dasar dalam menjalankan urusan dunia. 
 

f. Mengajarkan tujuan dan maksud dari kehidupan di dunia. 
Sebelum Nabi Muhammad diutus, manusia belum memiliki pandangan tentang 
tujuan hidup yang hakiki. Ia tidak tahu ke mana harus pergi, ke mana ia harus 
kembali, dan bagaimana ia harus menggunakan segala kemampuan dalam 
hidupnya. Nabi Muhammad Saw. kemudian mengajarkan tujuan hidup yang 
sebenarnya. Tujuan hidup yang tertinggi adalah mencapai rido Allah Swt. Untuk 
mencapai hal ini, seseorang harus rela dengan kodratnya, selalu menumbuhkan 
kekuatan batinnya, dan selalu menambah kekuatan spiritualnya untuk sampai 
kepada derajat kedekatan dan keyakinan. Nabi juga mengajak umat Islam untuk 
membantu sesama manusia, saling mengasihi, dan saling menjaganya. 

 
g. Mengajarkan ilmu melalui dua pusaka penting. 

Nabi Muhammad Saw. mengajarkan kepada kita (umat Islam) semua wahyu (al-
Quran) yang diterimanya ditambah penjelasan-penjelasan yang langsung dari 
Nabi sendiri. Pengajaran inilah yang sekarang terkumpul ke dalam dua kitab 
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pusaka bagi umat Islam, yakni al-Quran dan Sunnah (al-Hadits). Melalui dua 
pusaka inilah umat Islam dapat menimba semua ilmu dasar yang kemudian 
dapat dikembangkan melalui pemikiran dan penelitian di alam nyata ini 
sehingga melahirkan berbagai disiplin ilmu seperti yang dipelajari sekarang ini. 
Nabi menjamin keselamatan bagi siapa pun (khususnya umat Islam) yang 
mempedomani dua pusaka tersebut.   

 

UJI KOMPETENSI 

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

 

1. Nabi Muhammad dilahirkan bersamaan dengan terjadinya penyerangan 
raja Abrahah yang menjadi penguasa negeri: 
A. Yaman                                                  B. Najran 
C. Habasyah                                             D. Persia 
 

2. Tahun kelahiran Nabi Muhammad sering dikenal dengan sebutan tahun: 
A. Miladiyah                                              B. Masihiyah 
C. Hijriyah                                                 D. Al-Fiil 
 

3. Ayahanda Nabi Muhamad, Abdullah, wafat pada saat Nabi Muhammad 
berusia: 
A. Sebelum lahir                                       B. Enam bulan dalam kandungan 
C. Enam bulan                                          D. Satu tahun 
 

4. Gelar yang diberikan penduduk Makkah kepada Muhammad adalah: 
A. Al-Amin                                                B. Al-Imam 
C. Al-Amanah                                           D. Al-Shidiq 
 

5. Surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad di Gua Hira 
adalah: 
A. Al-Fiil                                                     B. Al-Ikhlas 
C. Al-Fatihah                                             D. Al-‘Alaq 
 

6. Paman Nabi Muhammad yang namanya diabadikan dalam al-Quran 
disebabkan penentangannya kepada Nabi adalah: 
A. Abbas                                                   B. Abu Thalib 
C. Abu Sofyan                                          D. Abu Lahab 
 

7. Pengungsian Bani Hasyim karena boikot penduduk kafir Makkah 
berlangsung selama: 
A. Satu tahun                                            B. Dua tahun 
C. Tiga tahun                                            D. Empat tahun 

 
8. ‘Amul Huzni adalah sebutan yang dikenal untuk menunjuk peristiwa: 

A. Penyerangan kota Makkah                  B. Perbaikan Ka’bah 
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C. Pernikahan Nabi dengan Khadijah      D. Meninggalnya Khadijah dan Abu 
Thalib 
 

9. Kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saat 
peristiwa Isra’ dan Mi’raj adalah: 
A. Shalat                                                   B. Zakat 
C. Puasa                                                   D. Haji 
 

10. Tempat pertemuan Nabi Muhammad dengan penduduk Madinah untuk 
menyatakan keislamannya adalah: 
A. Mudzdalifah                                          B. Mina 
C. Arafah                                                  D. Aqabah 
 

B.  Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan tepat! 

1. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun... pada tahun... 
2. Nama wanita yang menyusukan Nabi Muhammad adalah... dari suku... 
3. Hijrah yang pertama terjadi pada tahun ... ke kota... 
4. Nabi Muhammad menikah pada usia... tahun dan menerima wahyu pada 

usia... tahun. 
5. Peristiwa Isra’ Mi’raj terjadi setelah wafatnya ... dan ... 

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

1.  Jelaskan tiga peristiwa penting yang terjadi di Madinah pada masa Nabi! 
2. Apa yang mendorong Nabi Muhammad memerintahkan pengikutnya untuk 

hijrah ke kota Thaif? 
3. Jelaskan model dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad pada masa awal 

kenabiannya? 
4. Mengapa orang-orang Quraisy menentang ajaran Nabi Muhammad? 
5. Jelaskan isi penting dari Perjanjian Hudaibiah! 

 
D.  Tugas Individu dan Kelompok! 

1. Untuk tugas individu, buatlah ceritera ringkas sekitar dakwah Nabi Muhamad 
dan sikap orang-orang kafir baik di Makkah maupun Madinah! 

2. Untuk tugas kelompok, diskusikan misi penting kehadiran Nabi Muhammad Saw. 
di muka bumi ini dan apa hikmah terpenting yang dapat diambil oleh umat Islam 
khususnya dan umumnya bagi umat manusia di seluruh dunia! 


