
Panduan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 SMA 203

Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY  

BAB 

10  TARIKH DAN 

KEBUDAYAAN ISLAM  

 
 

 
 
 
 
 

 

STANDAR KOMPETENSI 16:  
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Abbasiyah. 

 

 
 
 
 
 
 



Panduan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 SMA 204

 
 
 
 

Dalam buku 1 sudah dibicarakan kondisi masyarakat Makkah sebelum dan 
sesudah Islam datang, kemudian pada buku 2 juga sudah dibicarakan kondisi 
masyarakat Madinah baik sebelum maupun setelah kedatangan Islam. Pada buku 3 
(di kelas IX) akan dibicarakan sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur 
Rasyidin, yaitu pada masa pemerintahan Islam yang dipimpin oleh empat shahabat 
besar, yaitu Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khaththab, Usman bin Affan, dan Ali bin 
Abi Thalib.  

Di bawah ini akan diuraikan perkembangan Islam pada masing-masing 
kepemimpinan empat Khulafaur Rasyidin tersebut. Namun sebelum itu akan 
dibicarakan terlebih dahulu pengertian Khulafaur Rasyidin. 
 
 

A. Pengertian Khulafaur Rasyidin 

Nabi Muhammad Saw. meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 11 
Hijrah, bertepatan dengan 9 Juni 632 M. Beliau meninggal setelah sebelumnya 
menderita sakit. Setelah beliau meninggal, umat Islam kemudian mengharuskan 
untuk mencari orang yang akan menggantikan kedudukannya sebagai kepala 
negara. Kedudukan yang digantikan adalah dalam posisi Nabi Muhammad  sebagai 
seorang kepala negara, bukan sebagai seorang Nabi. Sebagai Nabi, beliau tidak 
dapat digantikan kedudukannya, karena beliau adalah nabi terakhir. 

Di antara orang-orang yang terpilih untuk menggantikan kedudukan Nabi 
Muhammad Saw. sebagai kepala negara adalah Abu Bakar Shiddiq, kemudian 
disusul oleh Umar bin Khaththab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat 
orang ini dalam sejarah Islam memperoleh sebutan atau dikenal dengan sebutan 
Khulafaur Rasyidin. Kata Khulafa adalah bentuk jamak dari kata khalifah, yang 
artinya pengganti. Sedang ar-Rasyidin bisa berarti para cendikiawan atau orang-
orang bijak. Dengan demikian Khulafaur Rasyidin berarti para pengganti yang 
cendikia atau yang bijak. 

Dalam sebutan sehari-hari para pengganti Nabi ini dipanggil dengan sebutan 
khalifah, misalnya Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Usman, dan 
Khalifah Ali. Istilah khalifah ini, di kemudian hari dipakai juga oleh para kepala 
negara pada dinasti-dinasti Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Ketika Abu 
Bakar terpilih sebagai orang  pertama yang menggantikan posisi Nabi sebagai kepala 
negara, ia secara resmi mendapat gelar Khalifatu Rasulillah atau pengganti Rasul. 
Sejak waktu itulah lahir sebutan khalifah, sebutan yang dipakai untuk seorang 
kepala negara dalam sejarah Islam.  

Dalam sejarah Islam, sebutan Khulafaur Rasyidin semula hanya dipakai untuk 
empat orang khalifah di atas. Akan tetapi dalam perkembangan yang kemudian, 
para ahli sejarah menambahkan satu nama lagi sebagai bagian dari Khulafaur 
Rasyidin. Khalifah kelima yang dimasukkan ke dalam Khulafaur Rasyidin adalah 
Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah dari dinasti Bani Umayyah. Ia 
dimasukkan ke dalam kategori ini disebabkan karena kesalehannya. Namun 
demikian, fokus dalam uraian berikut hanya ditujukan pada khalifah yang empat.  
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 Gambar: Perluasan wilayah Islam pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. 

 
 
  

B. Perkembangan Islam Pada Masa Khalifah Abu Bakar Shiddiq 

1. Abu Bakar Shiddiq (573-633 M) 

Nama lengkap Abu Bakar Shiddiq adalah Abdullah bin Usman bin Amir bin 
Amr bin Ka’b bin Sa’ad bin Taim bin Murrah at-Taimi. Nama yang dikenal pada 
masa Jahiliyah adalah Abdul Ka’bah, dan setelah masuk Islam oleh Rasulullah 
dipanggil Abdullah. Mengenai Nama Abu Bakar disebutkan bahwa ia mendapat 
julukan ini karena merupakan orang yang paling awal (pagi-pagi) masuk Islam. Kata 
bakr dalam bahasa Arab berarti pagi-pagi atau awal.  

Abu Bakar dilahirkan di Makkah dua tahun sesudah tahun Gajah, kira-kira 
tahun 573 M. Ia dikenal sebagai orang yang berperilaku terpuji dan pandai menjaga 
kehormatan diri. Ia tidak pernah minum arak (minuman keras) yang sangat 
membudaya pada jaman Jahiliyah. Abu Bakar merupakan orang yang terpandang di 
kalangan penduduk Makkah dan sekaligus seorang saudagar kaya. Ia merupakan 
orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki.  

Abu Bakar juga berjasa besar dalam mengajak tokoh-tokoh Quraisy untuk 
masuk Islam. Tokoh-tokoh yang berhasil diislamkan oleh Abu Bakar antara lain 
adalah: Usman bin Affan, Usman bin Mazhun, Abu Ubaidillah bin Jarrah, 
Abdurrahman bin Auf, Abdussalam bin Abdul Asad, Sa’ad bin Abi Waqas, Thalhah 
bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan Arqam bin Abi Arqam.  
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Abu Bakar adalah sahabat yang menemani Nabi Muhammad Saw. ketika 
hijrah ke Madinah. Ketika menetap di Madinah, Abu Bakar merupakan tangan 
kanan Nabi. Nabi sering bermusyawarah dengan Abu Bakar dalam hal-hal yang 
bersifat khusus. Bahkan ada yang menyebut Abu Bakar sebagai menteri Rasulullah. 
Abu Bakar pulalah yang diserahi untuk menjadi imam shalat ketika Rasulullah 
sedang sakit. Di luar itu semua, Abu Bakar adalah mertua Rasulullah, karena 
puterinya, Aisyah, diperisteri Nabi. Pendek kata, sesungguhnya Abu Bakar adalah 
seorang yanng telah berbagi suka dan duka bersama Rasulullah. 

Abu Bakar keemudian mendapat gelar ash-Shiddiq, yang berarti yang sangat 
membenarkan. Gelar ini diberikan kepadanya karena keyakinannya akan kebenaran 
peristiwa Isra’ dan Mi’raj yang dialami Nabi. Dialah yang benar-benar meyakini 
kebenaran Isra’ Mi’raj yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. tanpa keraguan sedikit 
pun. 

 
 

2. Pemilihan dan Pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah 

Al-Madinah al-Munawwarah, atau yang biasa disebut Madinah (ibu kota 
pemerintahan Islam), berada dalam suasana berkabung dengan wafatnya Nabi 
Muhammad Saw. Persoalan yang sangat penting muncul waktu itu adalah mengenai 
siapa orang yang berhak menggantikan kedudukan Nabi Muhammad sebagai kepala 
negara. Padahal, seperti diketahui, Nabi Muhammad tidak meninggalkan pesan, 
baik berupa wasiat dalam bentuk penunjukkan seseorang untuk menggantikan 
posisinya, atau tata cara yang dapat dilakukan untuk menunjuk seseorang dalam 
proses pengangkatan pengganti Nabi sebagai kepala negara. 

Pada saat para sahabat dan umat Islam memusatkan perhatiannya untuk 
mengurusi jenazah Nabi Muhammad Saw., Bani Sa’idah yang dipimpin oleh Sa’ad 
bin Ubadah, yang berasal dari kaum Anshar suku Khazraj, berinisiatif mengadakan 
sidang di Saqifah Bani Sa’idah. Tujuan dari sidang itu adalah untuk membicarakan 
tentang kepemimpinan umat Islam sepeninggal Nabi. Bani Sa’idah menghendaki 
agar pengganti Nabi berasal kaum Anshar, dan secara khusus berasal dari suku 
mereka, yaitu dengan mengangkat Sa’ad bin Ubadah sebagai pengganti Nabi. 

Berita tentang sidang yang dilakukan oleh Bani Sa’idah akhirnya terdengar 
oleh para sahabat dan kum Muhajirin. Setelah berunding, kaum Muhajirin sepakat 
mengirim tiga tokoh untuk mendatangi tempat Persiadangan. Tiga tokoh itu adalah 
Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khaththab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketiga orang 
ini sempat mendengar bagian akhir dari pidato Sa’ad bin Ubadah. Setelah Sa’ad bin 
Ubadah menyelesaikan pidatonya, konon Umar hampir saja tidak dapat menahan 
amarahnya, namun dapat diredakan oleh Abu Bakar. 

Terjadilah perdebatan mengenai siapa yang paling berhak untuk menggantikan 
Nabi. Kaum Anshar menginginkan jabatan itu. Namun demikian, kaum Muhajirin 
pun bersikukuh agar pengganti Nabi berasal dari kalangan mereka. Ketika 
perdebatan dan ketegangan memuncak, Abu Ubaidah bin Jarrah maju ke depan 
dan berkata: “Sahabat-sahabatku dari kaum Anshar! Kalian adalah pihak yang 
pertama-tama menyokong dan membantu. Janganlah kalian menjadi pihak yang 
pertama-tama berubah dan berganti pendirian”.  

Pidato yang pendek dari Abu Ubaidah ternyata telah menyadarkan sekalian 
kaum Anshar. Setelah itu tampillah Basyir bin Sa’ad, salah satu tokoh suku 
Khazraj, dan berkata: “Saudara-saudaraku kaum Anshar! ... Bukankah Muhammad 
itu dari suku besar Quraisy. Justru kaumnya lebih berhak dan layak memegang 
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pimpinan. Demi Allah saya sendiri tidak akan membantahnya dalam persoalan ini. 
Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Janganlah kita saling berbantah 
dan bertengkar”. 

Dalam suasana yang sudah reda itu, Abu Bakar maju ke depan dan berkata: 
“Marilah kita semuanya kini memusatkan perhatian kepada dua tokoh dan silahkan 
pilih, yaitu Umar bin Khaththab ataupun Abu Ubaidah bin Jarrah”. Tetapi dengan 
spontan dan bersamaan Abu Ubaidah dan Basyir bin Sa’ad berteriak: “Mana 
mungkin hal itu! Demi Allah kami tidak akan menyerahkan pimpinan kecuali 
kepadamu. Engkau adalah tokoh termulia di kalangan Muhajirin, engkau menyertai 
Rasul di Gua Tsur, dan engkau pula yang menggantikan Rasul sebagai imam shalat! 
Silahkan ulurkan tanganmu dan kami akan mengangkat bai’at terhadapmu”. 
Keduanya maju ke depan, menjabat tangan Abu Bakar dan mengucapkan bai’at, 
disusul oleh Umar bin Khaththab. Bagai sengatan arus listrik, tiba-tiba seluruh 
yang hadir dalam sidang itu membaiat Abu Bakar Shiddiq sebagai pengganti Nabi.  

Setelah sekalian umat Islam melakukan bai’at kepadanya, Abu Bakar naik 
mimbar di dalam Masjid Nabawi dan berpidato untuk yang pertama kalinya. Setelah 
mengucapkan puji dan syukur kepada Allah, Abu Bakar berkata:  

“Saudara-saudara, saya sudah terpilih untuk memimpin kamu sekalian, dan 
saya bukanlah orang yang terbaik di antara kamu sekalian. Kalau saya berlaku 
baik, bantulah saya... Apabila ada golongan yang meninggalkan perjuangan di 
jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka. Apabila 
kejahatan itu sudah meluas pada suatu golongan, maka Allah akan 
menyebarkan bencana kepada mereka. Taatilah saya selama saya taat kepada 
Allah dan Rasulullah. Tetapi apabila saya melanggar perintah Allah dan 
Rasulullah maka gugurlah kesetiaanmu kepada saya...”. 
 
 

3. Pemerintahan Abu Bakar Shiddiq (632-634 M/11-13 H). 

Bentuk pemerintahan yang dijalankan Abu Bakar setelah pengangkatannya 
sebagai khalifah mengikuti model pemerintahan yang telah dilaksanakan pada masa 
Nabi. Sebagaimana pada masa Nabi, pemerintahannya bersifat sentral. 
Pemerintahan pada waktu itu belum mengenal pembagian dan pemisahan 
kekuasaan seperti yang kita kenal sekarang. Pemegang kekuasaan, baik kekuasaan 
legistatif, eksekutif, maupun yudikatif, terpusat di tangan khalifah. Meskipun 
kekuasaan terpusat di tangan khalifah, tidak berarti khalifah Abu Bakar bersikap 
otoriter. Abu Bakar selalu memusyawarahkan  persoalan kenegaraan bersama para 
sahabatnya. 

Meskipun pada masa Abu Bakar peperangan di dalam dan di luar negeri masih 
berlangsung, pemerintahannya tetap berpegang pada musyawarah. Ia tidak 
melaksanakan suatu pekerjaan sebelum mengadakan musyawarah. Dalam 
memutuskan suatu perkara, Abu Bakar tidak pernah membeda-bedakan satu 
golongan dengan golongan yang lain. Pemerintah Abu Bakar telah merintis kesatuan 
politik negeri Arab, di samping kesatuan yang bersifat keagamaan. Hal ini terlihat 
ketika Abu Bakar memberikaan maaf kepada pemimpin-pemimpin pemberontak di 
Yaman, seperti Qurrah bin Hubairah, Amr bin Ma’di dan Asy’as bin Qais serta 
pemuka Arab lainnya yang bermaksud melepaskan diri dari Madinah. 

Abu Bakar meninggal dunia pada tahun 634 M/13 H, yaitu ketika pasukan 
angkatan perangnya sedang berusaha menaklukan Palestina, Irak, dan Kerajaan 
Hirah. Ketika sedang sakit, dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah 
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dengan para sahabatnya yang terkemuka untuk  mengangkat Umar bin Khaththab 
sebagai penggantinya. Abu Bakar melakukan demikian dengan maksud mencegah 
kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. 
Kebijaksanaan Abu Bakar tersebut ternyata dapat diterima umat Islam, yang segera 
secara beramai-ramai membai’at Umar bin Khaththab. 

Abu Bakar menjadi khalifah hanya dua tahun. Masa kekhalifahannya yang 
pendek ini dihabiskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam negeri, 
terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku Arab yang tidak mau tunduk 
lagi kepada pemerintah Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang 
dibuat dengan Nabi Muhammad, dengan sendirinya berakhir  dan batal setelah 
wafatnya Nabi. Karena itu mereka menentang pemerintahan Abu Bakar. Pada masa 
Abu Bakar telah terjadi gerakan pemurtadan agama atau yang disebut riddah. 

Karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat 
membahayakan agama dan negara, Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan 
memerangi kaum yang murtad ini. Perang ini dikenal dalam sejarah dengan sebutan 
Perang Riddah (perang melawan kemurtadan). Khalid bin Walid adalah salah 
seorang jenderal yang banyak berjasa dalam Perang Riddah ini. 

Gerakan riddah ini sudah menampakkan benihnya ketika tersiar kabar bahwa 
Nabi Muhammad sedang sakit dan muncul ke permukaan dengan jelas setelah Nabi 
wafat. Gerakan riddah ini muncul bersamaan dengan kemunculan tiga tokoh yang 
mendakwakan dirinya sebagai nabi (nabi palsu). Tiga tokoh yang dikenal sebagai 
nabi palsu itu adalah Musailamah al-Kadzdzab (w. 633 M), Thulaihah bin Khuwailid 
(w. 632 M), dan Aswad al-Insa (w. 632 M). 

Gerakan pemurtadan (riddah) yang pertama dipimpin oleh Thulaihah bin 
Khuwailid. Ia berasal dari Bani Asad, di bagian tengah Arabia. Dalam 
perkembangannya ada beberapa suku yang bergabung dengannya, antara lain suku 
Gatafan dan Tayyi’. Mereka mengumumkan kemurtadan dan perlawanan terhadap 
kekuasaan Madinah dan memusatkan gerakannya di Buzakhah. Namun belakangan 
diketahui bahwa suku Tayyi’ melepaskan diri dari persekutuan tersebut.  

Untuk menumpas gerakan ini, Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan 
perangnya yang dipimpin oleh Nukman bin Muqarran, Abdullah bin Muqarran, dan 
Suwaid bin Muqarran. Pasukan cadangan dipimpin oleh Abu Bakar sendiri. 
Akhirnya, perlawanan nabi palsu itu pun dapat ditumpas. Perang ini merupakan 
kemenangan pertama pada masa pemerintahan Abu Bakar. 

Gerakan riddah yang kedua dipimpin oleh Aswad al-Insa. Aswad al-Insa 
sebenarnya bernama Ailat bin Ka’ab bin Auff al-Insa. Ia diberi nama Aswad 
disebabkan warna kulitnya yang hitam. Sebelumnya ia adalah seorang datuk yang 
menguasai ilmu sihir. Ia merupakan tokoh pertama dalam gerakan riddah. Ia 
berasal dari wilayah selatan Arabia, Yaman. Gerakannya dapat dihancurkan setelah 
dilakukan penyerbuan ke dalam istananya dan Aswad sendiri terbunuh. 
Penyerbuan itu dilakukan oleh gerakan yang dikoordinasikan oleh Janda Emir 
Syahar bin Bazan, yang suaminya dibunuh Aswad.  

Gerakan pemurtadan (riddah) yang lain dipimpin oleh Musailamah al-
Kadzdzab. Ia memiliki pengikut sebanyak 40.000 orang. Ia berasal dari suku besar 
Hanifah dan mendiami wilayah Yamamah. Untuk menumpas gerakan ini, Abu 
Bakar mengirim pasukan perangnya, yang antara lain secara berturut-turut 
dipimpin oleh Ikrimah bin Amru bin Hisyam. Pasukan pertama mengalami 
kegagalan, kemudian dikirim bantuan dengan dipimpin oleh Syurahbil bin 
Hasanah, dan juga pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid. Dalam penumpasan 
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itu hampir saja tentara Islam mengalami kegagalan. Tetapi dengan siasatnya yang 
cerdik akhirnya Khalid bin Walid dapat menghancurkan pasukan Musailamah al-
Kadzdzab. 

Setelah menyelesaikan urusan dalam negeri, barulah Abu Bakar mengirim 
pasukannya ke luar Arabia. Khalid bin Walid dikirim ke Iraq dan dapat menguasai 
al-Hirah di tahun 634 M. Kota Hirah merupakan kota yang pertama di luar jazirah 
Arabia yang dapat dikuasai umat Islam. Kota ini merupakan wilayah yang berada di 
bawah kekuasaan Kerajaan Persia. Setelah al-Hirah jatuh, Khalid melanjutkan 
penaklukannya ke Daumatul-Jandal dan Firad. 

Untuk menaklukkan Syria, yang berada di bawah kekuasaan Byzantium, Abu 
Bakar mengirim empat orang jenderalnya, yaitu Abu Ubaidah, Amr bin Ash, Yazid 
bin Abi Sufyan, dan Syurahbil. Ketika Heraklius mendengar tentang gerakan umat 
Islam, ia segera menyiapkan pasukannya. Pertempuran terjadi di Ajnadin, tentara 
Romawi yang dipimpin oleh Theodore dengan kakuatan 200.000 orang dapat 
dikalahkan oleh tentara umat Islam yang berkekuatan 45.000 orang. 

Di samping hal-hal yang bersifat politik di atas, prestasi yang dicapai pada 
masa Abu Bakar antara lain dalam bidang keagamaan. Pada masa 
pemerintahannya, al-Quran berhasil dibukukan. Pembukuan al-Quran ini 
dilakukan atas saran dari Umar bin Khaththab. 

 
 

 
MUTIARA KISAH 
 

Amanat Abu Bakar ketika berperang: “Wahai sekalian manusia! Berdirilah! Aku akan 
memberikan sepuluh amanat dan terimalah dariku: Jangan berkhianat; jangan berbuat 
keterlaluan; jangan menganiaya dan jangan menggantung; jangan membunuh anak-anak, 
orang tua, dan wanita; jangan merusak pohon-pohon kurma dan membakarnya; jangan 
menebas pohon-pohon yang sedang berbuah; jangan menyembelih domba, sapi, dan unta 
kecuali untuk makanan. Nanti kamu akan menjumpai kelompok-kelompok masyarakat yang 
melakukan kebaktian dalam rumah-rumah ibadah (gereja) maka biarkanlah mereka dengan 
kebaktiannya itu. Nanti kamu akan menemui kelompok masyarakat yang akan 
menyumbangkan bejana-bejana penuh berisikan ragam makanan, maka setiap kali kamu 
mencicipinya, jangan lupa menyebut nama Tuhan (bismillah). Nanti kamu akan berhadapan 
dengan kelompok-kelompok yang akan melakukan perlawanan dengan sengit dan 
mengelilingi dirinya dengan berbagai pertahanan, maka hancurkanlah dengan kekuatan 
pedang kamu. Kini, berangkatlah dengan nama Allah.” 

 

 
 
 

C.  Perkembangan Islam Pada Masa Umar bin Khaththab 

1. Umar bin Khaththab (-644 M). 

Umar bin Khaththab memeluk Agama Islam pada tahun ke-6 setelah kenabian. 
Ia berasal dari suku Adi, suku yang juga merupakan bagian dari suku besar 
Quraisy. Dikatakan, Nabi Muhammad Saw. pernah berdoa kepada Allah agar salah 
satu dari dua orang tokoh Quraisy masuk Islam demi untuk memperkuat barisan 
umat Islam. Dua orang yang dimaksud adalah Amru bin Hisyam (Abu Jahal) dan 
Umar bin Khaththab. 



Panduan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 SMA 210

Pada masa hijrah, tidak seorang pun yang berani berangkat secara terang-
terangan kecuali Umar bin Khaththab. Dengan pedang di pinggang dan busur 
panah di tangan, ia pergi ke Ka’bah untuk thawaf dan shalat, kemudian ia maju ke 
hadapan para pembesar Quraisy yang sedang berada di depan Darun Nadwah. 
Umar pun berkata: “Barangsiapa yang ingin ibunya meratapi puteranya, dan sang 
anak menjadi yatim, dan sang isteri menjadi janda, silahkan susul saya”.  

Setelah Abu Bakar wafat, yang menggantikan kedudukannya sebagai khalifah 
adalah Umar bin Khaththab. Seperti telah disebutkan di atas, pengangkatan Umar 
bin Khaththab tidak melalui cara pemilihan terbuka, melainkan atas ide dan usulan 
Abu Bakar setelah melalui musyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain. Para 
sahabat yang diajak musyawarah, sekalipun dengan cara bergantian, adalah 
Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan, dan Thalhah bin Ubaidillah. 

Atas saran Thalhah, Abu Bakar mengundang orang banyak. Abu Bakar yang 
sedang dalam keadaan sakit didudukkan oleh isterinya, Asma binti Umais, 
kemudian berkata: “Sudilah mengemukakan pendapat kamu semuanya mengenai 
orang yang akan aku tunjuk sebagai penggantiku. Demi Allah penunjukanku itu 
bukan tanpa memikirkannya sungguh-sungguh, dan bukan pula aku menunjuk 
lingkungan keluargaku. Aku menunjuk penggantiku itu Umar bin Khaththab. Sudilah 
menerimanya dan mematuhinya”. Jawaban yang dikemukakan oleh orang-orang 
yang hadir ketika itu adalah dengan serentak mengatakan sami’na wa atha’na 
(kami dengar dan kami patuh).  

Begitu dikukuhkan sebagai khalifah, Umar bin Khaththab menyampaikan 
pidatonya. Di antara kata-kata yang disampaikannya antara lain: “Wahai kaum 
Muslimin, bagaimana sikap kalian seandainya saya cenderung kepada kesenangan 
duniawi? Sesungguhnya saya takut kalau saya berbuat salah tetapi dari kalian tidak 
ada seorang pun yang menentangku karena hormat kalian kepadaku. Maka kalau 
saya berbuat baik, bantulah saya, tetapi kalau saya berbuat jahat harap kalian 
perbaiki”. Pada saat itu tiba-tiba berdirilah seorang di antara hadirin dan berkata: 
“Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, kalau kami melihat anda membengkok, maka 
kami lempangkan kembali dengan pedang-pedang kami”. Dengan tenang Umar bin 
Khaththab menjawab: “Semoga Allah sayang kepada kalian, dan segala puji bagi 
Allah bahwa di antara kalian terdapat orang yang berani mengoreksi Umar dengan 
pedangnya”. 

Setelah naik sebagai khalifah, Umar tidak menggunakan gelar Khalifah 
Rasulullah. Untuk menghindari pengulangan penyebutan Khalifah Khalifah 
Rasulullah (Pengganti Pengganti Rasulullah, yaitu Abu Bakar),  ia menggunakan 
gelar Amirul Mu’minin. Lambat laun panggilan ini menjadi istilah ketatanegaraan 
dalam dunia Islam pada masa-masa berikutnya. 

 
 

2. Pemerintahan Umar bin Khaththab (634-644 M/13-23 H) 

Masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab berlangsung selama 
sepuluh tahun enam bulan, yaitu dari tahun 13 H/634 M – 23 H/644 M). Masa 
pemerintahannya yang berlangsung selama sepuluh tahun itu tercatat sebagai 
pemerintahan yang paling menentukan  bagi kelangsungan masa depan Islam. Pada 
masa pemerintahannya imperium Romawi Timur (Byzantium) kehilangan bagian 
terbesar dari wilayah kekuasaannya yang berada di pesisir barat Asia dan pesisir 
utara Afrika. Pada masa pemerintahannya juga,  kekuasaan Islam dapat 
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menghancurkan dan meruntuhkan imperium Persia serta mengambil alih seluruh 
wilayah kekuasaannya. 

Pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab, gelombang perluasan daerah 
kekuasaan Islam untuk pertama kalinya dilakukan. Ibu kota Syria, Damaskus, 
dapat dikuasai pada tahun 635 M. Setahun kemudian, setelah tentara Byzantium 
(Romawi) dikalahkan dalam pertempuran Yarmuk, seluruh wilayah Syria berada di 
bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Syria sebagai basisnya, perluasan 
kekuasaan diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin Ash, dan ke Irak di 
bawah pimpinan Sa’ad bin Abi Waqash. 

Iskandariah, ibu kota Mesir, dapat ditaklukkan pada tahun 641 M. Al-
Qadisiah, sebuah kota dekat Hirah di Irak, dapat dikuasai pada tahun 637 M. Dari 
sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, al-Madain, dan dapat ditaklukan 
pada tahun itu juga. Pada tahun 641 M, wilayah Mosul dapat dikuasai. Dengan 
demikian, pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab, wilayah Islam sudah 
meliputi jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia, dan Mesir. 

Dari sekian banyak penaklukan pada masa Umar bin Khaththab, penaklukan 
atas kota Jerussalem adalah yang paling menarik. Penaklukan kota yang dipandang 
suci ini tidak dilakukan dengan menumpahkan darah. Uskup Agung kota 
Jerussalem lebih suka menyerahkan kota itu dengan cara damai untuk 
menghindarkan akibat-akibat perang setelah beberapa lama dikepung oleh pasukan 
kaum Muslimin. Uskup Agung akan menyerahkan kota Jerussalem dengan syarat 
diadakan gencatan senjata dan kota suci ini hanya akan diserahkan kepada 
penguasa tertinggi, yaitu Khalifah Umar bin Khaththab. 

Panglima perang ketika itu, Abu Ubaidah, setelah berunding dengan panglima 
lainnya, dapat menerima persyaratan itu. Akhirnya, berangkatlah Umar bin 
Khaththab ke Jerussalem untuk menerima penyerahan kota suci tersebut. 
Penyerahan kota suci itu berjalan dengan damai. Khalifah Umar bin Khaththab 
beserta para panglimanya disambut baik oleh para penduduk. Mereka pun dipandu 
untuk mengunjungi tempat-tempat suci.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar kota Yerussalem yang berhasil ditaklukkan oleh Umar bin Khaththab 
pada waktu itu 

Atau gambar Masjidil Aqsha yang ada di Yerussalem (Palestina) 
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Peristiwa menarik terjadi pada saat kunjungan ini berlangsung. Ketika Umar 

dan rombongan berada di dataran bukit Zion, tibalah saatnya untuk melaksanakan 
shalat Zhuhur. Uskup Agung Shoparonius dengan serta merta menawarkan gereja 
untuk tempat shalat. Tawaran yang ramah itu disambut dengan baik oleh Umar bin 
Khaththab, tetapi kemudian ia berkata: “Kalau saya shalat di gereja, saya khawatir 
orang-orang yang datang kemudian akan merampas gereja Tuan dan menjadikannya 
sebagai Masjid”. Kemudian Khalifah Umar pun membuat garis untuk membangun  
masjid di sisi gereja. Di tempat itulah Khalifah Umar bin Khaththab melaksanakan 
shalat Zhuhur beserta para panglimanya. Di tempat itu kemudin didirikan masjid 
dan dikenal dengan sebutan Masjid Umar. Masjid itu diperbaharui menjadi sangat 
megah pada masa Khalifah Abdul Malik dari dinasti Bani Umayyah.  

Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Umar bin Khaththab segera 
mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah 
berkembang terutama di Persia. Administrasi pemerintahan dibagi menjadi delapan 
wilayah propinsi: Mekkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan 
Mesir. Negara Islam yang masih bayi itu, pada masa Umar berubah menjadi suatu 
kekaisaran yang besar dan kekuatan paling besar pada waktu itu. Karena wilayah 
kekuasaannya yang demikian luas, pemerintahan Islam dapat dikatakan sebagai adi 
kuasa dunia. Karena itu ada yang mengatakan bahwa Khalifah Umarlah pendiri 
yang sebenarnya dari pemerintahan Islam. Khalifah Umar bin Khaththab telah 
berhasil menyatukan bangsa Arab dan melebur suku-suku Arab ke dalam suatu 
bangsa yang besar. 

Beberapa departemen dipandang perlu segera dibentuk. Pada masanya mulai 
diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pada masanya 
dibentuk pula lembaga pengadilan (yudikatif) yang terpisah dari lembaga 
pemerintahan (eksekutif). Untuk menjaga ketertiban umum, pemerintahan Umar 
bin Khaththab membentuk jawatan kepolisian. Ia membentuk pula departemen 
pekerjaan umum. Umar juga membentuk lembaga keuangan (Baitul Mal), sekaligus 
mencetak mata uang. Jasa umar bin Khaththab yang sangat monumental dan tak 
terlupkan adalah membuat penanggalan Islam yang dikenal dengan Kalender 
Hijriyah. 

Umar memerintah selama sepuluh tahun. Masa jabatannya berakhir dengan 
kematian. Umar dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu’luah. 
Untuk menentukan penggantinya, Umar tidak menempuh cara yang dilakukan Abu 
Bakar. Ia menunjuk enam orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk 
memilih salah seorang di antaranya untuk menggantikan dirinya sebagai khalifah. 
Enam orang tersebut adalah Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin 
Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi Waqas, dan Abdurrahman bin Auf. 
Setelah Umar meninggal, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk Usman  
bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. 

 
 
 

D. Perkembangan Islam Pada Masa Usman bin Affan 

1. Usman bin Affan (574-656 M) 
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Usman bin Affan berasal dari keluarga Bani Umayyah. Bapaknya bernama 
Affan bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdul Manaf. Ibunya bernama 
Urwa, puteri dari Albaidhak binti Abdul Muthallib bin Hasyim bin Abdul Manaf. 
Dengan demikian, dari jalur ibu, Usman mempunyai turunan Bani Hasyim, yang 
merupakan keluarga Nabi Muhammad Saw. Usman memeluk Islam atas ajakan Abu 
Bakar Shiddiq. Usman bin Affan juga menikah dengan Ruqayah, puteri Nabi 
Muhammad Saw. Setelah Ruqayah meninggal, Usman dinikahkan dengan puteri 
Nabi Muhammad yang lain, yaitu Ummu Kalsum. Karena itu kaum Muslimin 
kemudian memberi gelar Usman dengan Dzun-Nurain (orang yang memiliki dua 
cahaya). 

Usman bin Affan lahir di Thalif tahun 574 M. Ia naik sebagai khalifah pada 
usianya yang ke-70, usia yang sudah tua. Usman bin Affan menjabat khalifah 
selama dua belas tahun, yaitu dari 644-656 M, dan meninggal pada usia 82 tahun. 
Usman meninggal dalam suatu tragedi pemberontakan yang tidak menyukai 
kepemimpinannya. Peristiwa ini merupakan pemberontakan pertama dalam tubuh 
umat Islam. Dalam sejarah Islam peristiwa terbunuhnya Usman ini dikenal sebagai 
al-Fitnah al-Kubra (fitnah besar) yang pertama. 

Usman bin Affan menggantikan posisi Umar bin Khaththab sebagai khalifah 
ketiga setelah sebelumnya dilakukan musyawarah oleh dewan syura yang terdiri 
dari enam orang sahabat yang ditunjuk oleh Umar. Enam orang tersebut adalah 
Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, 
Sa’ad bin Abi Waqas, dan Abdurrahman bin Auf. Dikatakan bahwa ketika 
musyawarah itu berlangsung, Abdurrahman bin Auf mengajukan saran yang 
berbunyi: “Siapa di antara kita yang rela mengundurkan diri dari pencalonan?”. Dia 
sendiri menyatakan pengunduran dirinya. Sikapnya itu diikuti oleh tiga orang 
lainya, yaitu Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan Sa’ad bin Abi Waqas. 
Dengan demikian tinggal ada dua calon saja untuk posisi khalifah, yaitu Usman bin 
Affan dan Ali bin Abi Thalib. 

Sejarah mencatat bahwa tiga tokoh lainnya beserta kedua calon itu sama-sama 
rela menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menetapkan pilihan terakhir dan 
memberinya kesempatan untuk mempertimbangkan sebaik-baiknya. Abdurrahman 
bin Auf kemudian melakukan kontak pribadi dengan para tokoh Madinah. Setelah 
melakukan kontak pribadi dengan banyak tokoh, akhirnya pilihannya jatuh kepada 
Usman bin Affan.  

Keputusan itu menuai kritik dari pihak Ali, karena Abdurrahman bin Auf 
adalah ipar dari Ustman bin Affan. Keduanya sama-sama dari keluarga Umayyah, 
sedangkan Ali bin Abi Thalib dari keluarga Hasyim. Tetapi Abdurrahman berdalih 
bahwa keputusannya berdasarkan suara terbanyak dari penduduk Madinah dan 
bukan karena yang lain. Ali bin Abi Thalib akhirnya ikut melakukan bai’at terhadap 
Khalifah Usman bin Affan. 

Segera setelah naik menduduki jabatan khalifah, Usman bin Affan menulis 
instruksi kepada para gubernurnya. Usman antara lain menekankan bahwa Allah 
memerintahkan agar para pemimpin bertindak sebagai pamong bagi rakyat, dan 
bukan sebagai pengutip pajak. Ia pun memerintahkan agar dalam mengelola urusan 
masyarakat, para gubernur memenuhi hak-hak rakyat, baik yang beragama Islam 
maupun yang tidak beragama Islam. 

 
 

2. Pemerintahan Usman  bin Affan (644-656 M/23-35 H) 
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Pemerintahan Usman bin Affan berlangsung selama dua belas tahun. Pada 
masa awal kekuasaannya, pemerintahannya berjalan lancar, tak ada kekhawatiran 
yang mengancamnya. Dikatakan oleh para ahli sejarah, bahwa pada enam tahun 
pertama masa kekhalifahannya umat Islam merasa puas dengan pemerintahannya. 
Pada masa ini tidak ada keluhan, terutama dari Bani Hasyim, yang menjadi pesaing 
politiknya.  

Dalam mengatur administrasi, Usman bin Affan tidak mengubah pemerintahan 
yang diterapkan oleh Umar bin Khaththab. Usman tetap menjalankan sistem syura 
(musyawarah) dalam pemerintahannya. Usman pun bersikap adil seperti halnya 
Khalifah Umar. Sejak awal pemerintahannya, Usman memberikan tunjangan 
tambahan kepada rakyatnya. Ia pun memberikan keleluasaan kepada pemuka-
pemuka kaum Muslimin untuk keluar dari Madinah. Dengan demikian, pada masa 
enam tahun pertama ini segalanya berjalan lancar dan stabil. 

Pada paruh terakhir atau enam tahun kedua dari masa kekhalifahannya mulai 
muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadap dirinya. 
Kepemimpinan Usman memang sangat berbeda dengan kepemimpinan 
pendahulunya. Khalifah Umar bin Khaththab lebih memperlihatkan kehidupan yang 
sederhana. Tetapi pada masa Khalifah Usman bin Affan, kehidupan yang beraroma 
kemewahan dan kesenangan lebih nampak. Ini mungkin disebabkan karena faktor 
kehidupan Usman yang sejak awal memang termasuk orang kaya. Usman pernah 
berkata: “Saya sungguh tidak makan dari harta kaum Muslimin, saya makan dari 
harta saya sendiri. Anda tahu, di kalangan Quraisy sayalah yang terkaya dan yang 
paling beruntung dalam perdagangan”. 

Salah satu faktor yang menyebabkan kekecewaan sebagian umat Islam pada 
paruh kedua dari kepemimpinannya adalah kebijaksanaannya yang bercorak 
nepotisme. Usman banyak mengangkat pejabat-pejabat tinggi negara yang berasal 
dari lingkungan keluarganya. Di antaranya yang paling menonjol adalah peran yang 
dimainkan oleh Marwan bin Hakam. Disebutkan bahwa sekalipun yang menjabat 
khalifah adalah Usman, tetapi yang menjalankan roda pemerintahan adalah 
Marwan bin Hakam. 

Setelah banyak anggota keluarganya yang duduk dalam jabatan-jabatan 
penting pemerintahan, Usman laksana boneka di hadapan kerabatnya itu. Usman 
tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapi ambisinya. Dia juga tidak bisa 
bersikap tegas terhadap kesalahan bawahannya. Harta kekayaan negara dibagikan 
kepada segenap anggota keluarganya tanpa dapat dikontrolnya. 

Kekecewaan terhadap pemerintahan Usman bin Affan memuncak dengan 
adanya gelombang protes dari beberapa wilayah yang menuju Madinah. Gelombang 
protes yang datang dari Mesir berjumlah 500 orang, dipimpin oleh al-Ghafiqi bin 
Harrab al-Akiki. Tujuan mereka adalah untuk meminta khalifah meletakkan 
jabatan. Gerakan yang sama datang dari Kufah, dengan jumlah 500 orang, di bawah 
pimpinan Abdullah bin Asham al-Amiri. Pada saat yang sama berangkat pula 
rombongan dari Basrah, berjumlah 500 orang, di bawah pimpinan Hurkush bin 
Zuhair al-Saadi. 

Ketika usaha untuk melakukan pendekatan dengan cara damai menemui jalan 
buntu, dengan serta merta para demonstran ini menyerbu ke dalam rumah Usman 
bin Affan. Dikatakan bahwa al-Ghafiqi memukul Khalifah Usman bin Affan dengan 
sebilah besi mengenai kepalanya, sehingga mengalirkan darah. Pada waktu subuh 
malam kejadian, Khalifah Usman akhinya menghembuskan nafasnya sambil 
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memeluk al-Quran. Peristiwa terbunuhnya Usman bin Affan oleh kaum 
pemberontak dalam sejarah Islam dikenal sebagai al-fitnah al-kubra. 

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pada masanya tidak ada kegiatan-
kegiatan penting. Pada masa Usman, wilayah kekuasaan Islam bertambah dengan 
dapat dikuasainya Maroko, Afganistan, Azerbaijan, dan Armenia. Dia juga telah 
berhasil membangun armada angkatan laut untuk menghadapi tentara Rumawi. 

Ketika Usman bin Affan naik sebagai khalifah, yang pertama disampaikan 
kepada kaum Muslimin adalah rencana perluasan Masjid Nabawi. Usman 
menambah perluasan Masjid secara besar-besaran. Pemerintahan Usman juga 
berjasa dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan 
mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga berhasil membangun jalan-jalan, 
jembatan, masjid.  

Beberapa hal lain yang bercorak keagamaan, dilakukan pula pada masa 
Usman. Pada masa Khalifah Usman bin Affan untuk pertama kalinya kewajiban 
pembayaran zakat diserahkan kepada pribadi-pribadi dan tidak ditangani 
pemerintah. Pada masanya pula untuk pertama kalinya mendahulukan khatbah 
daripada shalat baik pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Akhirnya, yang 
monumental dari Usman bin Affan adalah pembukuan al-Quran, sehingga al-Quran 
yang beredar sekarang dikenal dengan sebutan Mushhaf Usmani. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar Mushaf al-Quran yang dinamai Mushaf al-Imam (Mushaf Usmani) 
yaitu Mushaf al-Quran yang ada hingga sekarang ini 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

E. Perkembangan Islam pada Masa Ali bin Abi Thalib 

1. Ali bin Abi Thalib (600-661 M) 

Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Makkah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 
600 M. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Thalib. 
Saudara-saudaranya yang lain berturut-turut adalah Thalib, Aqil, dan Ja’far. Abu 
Thalib adalah adik dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad Saw. Dengan demikian Ali 
bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad Saw. Ali bin Abi Thalib 
merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Dikatakan, 
ia masuk Islam pada usia sepuluh tahun. Setelah dewasa, Ali bin Abi Thalib 



Panduan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 SMA 216

dinikahkan dengan Fatimah al-Zahra, puteri bungsu Nabi Muhammad Saw. 
Pernikahan ini terjadi dua tahun setelah peristiwa hijrah, atau sekitar tahun 624 M.  

Sewaktu muda, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemuda yang memiliki watak 
jujur dan pemberani. Sifat yang demikian terlihat ketika ia dengan berani 
menempati tempat tidur Nabi sewaktu akan hijrah, padahal resikonya adalah 
dibunuh oleh kaum Quraisy. Keberaniannya juga terlihat dalam sejumlah 
peperangan pada masa Nabi, seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Karena 
keberaniannya itu, Ali mendapat gelar Asadullah (Singa Allah). 

Ada dua hal yang terkenal melekat pada diri Ali bin Abi Thalib, yaitu akhlak 
dan keberaniannya. Meskipun demikian, sejak awal Ali tidak tertarik pada soal-soal 
politik prakis dan birokrasi. Ali akan tetap mempertahankan kejujuran dan 
kebenaran kendatipun secara politik akan merugikannya. Misalnya pada waktu 
pemilihan khalifah dalam Majlis Syura. Tampaknya Ali tidak berambisi untuk 
bersaing memperebutkan kedudukan khalifah. 

Ketika dikabarkan Usman tewas terbunuh, kelompok pemberontak meminta 
agar Ali bin Abi Thalib mau dibaiat untuk menjadi khalifah. Namun Ali bin Abi 
Thalib menolak permintaan kaum pemberontak tersebut. Kemudian Ali bin Abi 
Thalib menanyakan keberadaan Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan 
Sa’ad bin Abi Waqas. Menurut Ali, merekalah yang berhak menentukan siapa yang 
harus menjadi khalifah. Ketika ketiga tokoh itu berbai’at kepada Ali bin Abi Thalib, 
dengan serta merta sebagian umat Islam pun membaia’tnya, baik dari kalangan 
Muhajirin maupun Anshar. Orang pertama yang berbai’at kepada Ali adalah 
Thalhah bin Ubaidillah. 

Seperti pada pendahulunya, sesaat setelah dikukuhkan sebagai khalifah, Ali 
bin Abi Thalib menyampaikan pidatonya. Dalam pidatonya, Ali bin Abi Thalib 
menekankan bahwa Allah telah menurunkan al-Quran yang menjelaskan hal-hal 
yang baik dan yang buruk, dan dia mengajak rakyat untuk mengambil yang baik 
dan meninggalkan yang buruk. Dia juga mengemukakan bahwa di antara banyak 
macam perlindungan yang dijamin Allah, yang paling utama adalah perlindungan 
atas umat Islam. Haram hukumnya melukai atau merugikan sesama Islam tanpa 
alasan yang dibenarkan oleh hukum. 

 
 

2. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib (656-661 M/35-41 H) 

Pemerintahan Ali bin Abi Thalib berlangsung selama enam tahun. Dalam masa 
pemerintahannya, Ali menghadapi berbagai pergolakan dalam tubuh umat Islam. 
Pergolakan ini merupakan akibat dari terbunuhnya Usman bin Affan. Tidak ada 
masa sedikit pun selama pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Pada masa 
pemerintahannya, pada tahun ke-36 Hijriyah (± 658 M), ibu kota pemerintahan 
dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Alasan Ali memindahkan pusat pemerintahan 
dari Madinah ke Kufah adalah, karena ia tidak menginginkan kota suci ini terlibat 
terlalu dalam dalam kancah politik. Ali tidak menghendaki peristiwa yang menimpa 
Usman, yang dipandangnya telah menodai kesucian kota Madinah, terulang kembali 
di kemudian hari. 

Setelah menduduki jabatan sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib melangkah 
dengan pembersihan dalam lingkungan pejabatnya. Ali bin Abi Thalib memecat para 
gubernur yang diangkat oleh Usman bin Affan. Salah satu di antaranya adalah 
gubernur Syam (Syria), Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun demikian, seperti 
diketahui Muawiyah menolak pemecatan itu; dan ia pun menolak untuk membai’at 
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Ali sebagai khalifah. Alasan penolakan Muawiyah untuk membai’at Ali bin Abi 
Thalib adalah karena: pertama, tuntutan atas para pembunuh Usman harus lebih 
dahulu ditangkap dan dihukum; kedua, tidak ada suara bulat di antara pemuka 
kaum Muslimin terhadap kekhalifahan Ali. Di samping pemecatan-pemecatan 
tersebut, Ali juga menarik kembali tanah-tanah yang telah dihadiahkan Usman 
kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara, dan 
memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam 
sebagaimana pernah diterapkan Khalifah Umar bin Khaththab. 

Tidak lama setelah itu, Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan  yang 
dipimpin oleh Thalhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka memberontak adalah 
karena Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak mau menghukum orang-orang yang terlibat 
dalam pembunuhan Usman bin Affan. Mereka ingin menuntut bela terhadap darah 
yang telah ditumpahkan secara zalim. 

Ali bin Abi Thalib sebenarnya ingin sekali menghindari perang  saudara ini. Ali 
mengirim surat kepada Thalhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk 
menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun demikian, ajakan untuk berdamai 
tersebut ditolak. Akhirnya, pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Perang 
antara Ali bin Abi Thalib melawan Thalhah, Zubair, dan Aisyah, dikenal dengan 
nama Perang Jamal (Perang Unta), yang terjadi pada tahun 656 M (36 H). Perang ini 
dikatakan demikian karena Aisyah dalam pertempuran itu menunggang unta. 
Dalam peperangan ini Ali dan tentaranya berhasil menghancurkan tentara Thalhah 
dan Zubair, bahkan keduanya terbunuh dalam peperangan itu. Sedangkan Aisyah 
menjadi tawanan dan kemudian dibebaskan serta dikirim kembali ke Madinah. 

Setelah berhasil memadamkan pemberontakan yang dilakukan Thalhah, 
Zubair, dan Aisyah, kini Ali bin Abi Thalib menghadapi tantangan dari gubernur  di 
Damaskus, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Seperti diketahui, Muawiyah 
sesungguhnya telah dipecat oleh Ali bin Abi Thalib dari jabatannya sebagai 
gubernur di Damaskus, tetapi Muawiyah tidak mau meletakkan jabatannya, bahkan 
ia telah memyiapkan pasukannya untuk bertempur melawan Ali. Muawiyah dalam 
perang ini tidak sendirian, ia dibantu oleh sejumlah pejabat yang telah dipecat oleh 
Ali bin Abi Thalib. 

Sama seperti yang dilakukan kepada Thalhah, Ali bin Abi Thalib pun berusaha 
keras utuk mengajak Muawiyah bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan 
Usman, tetapi ajakannya ditolak. Karena tidak dapat diselesaikan dengan cara 
damai, pertempuran di antara umat Islam pun kembali terjadi. Ali berangkat dari 
Kufah dengan sejumlah besar tentaranya menuju ke Damamskus. Kedua pasukan 
yang berlawanan, yaitu pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, 
akhirya bertemu di Siffin. Karena itu pula perang ini kemudian disebut Perang 
Siffin, yang terjadi pada tahun 657 M (37 H). 

Perang ini diakhiri dengan diadakannya perjanjian untuk menyelesaikan 
persoalan di antara kedua belah pihak yang dikenal dengan tahkim. Dalam 
perjanjian itu masing-masing pihak harus mengirimkan satu orang wakilnya. Ali bin 
Abi Thalib mewakilkan kepada Abu Musa al-Asy’ari, sedangkan Muawiyah diwakili 
oleh Amru bin Ash. Abu Musa al-Asy’ari dikenal sebagai orang yang lurus dan jujur, 
sedangkan Amru bin Ash adalah seorang yang dikenal cerdik dalam bersiasat. 

Dalam perjanjian itu disepakati bahwa masing-masing wakil akan berpidato di 
depan khalayak untuk menurunkan kedua pejabat, yaitu Ali bin Abi Thalib dan 
Muawiyah, dari jabatan yang dipangkunya, dan selanjutnya untuk jabatan khalifah 
diserahkan kepada sekalian umat Islam. Sebagai orang yang lebih tua, Abu Musa 
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al-Asy’ari diminta untuk berpidato lebih dahulu. Tanpa prasangka dan curiga, 
dengan ketulusan hatinya, ia pun berpidato dan menurunkan jabatan Ali dari kursi 
khalifahnya, dan menurunkan Muawiyah dari jabatan gubernurnya. Ketika giliran 
Amru bin Ash berpidato,  ia berkata dengan ringan dan tanpa merasa bersalah 
bahwa dirinya setuju atas pemberhentian Ali dari jabatannya sebagai khalifah, 
tetapi ia mengukuhkan Muawiyah yang menjadi khalifah.  

Tahkim ini ternyata tidak menyelesaikan persoalan umat Islam. Tetapi bahkan 
telah menambah perpecahan di antara umat Islam. Akibat dari diadakannya tahkim 
ini, tentara Ali bin Abi Thalib terpecah. Sebagian tentara Ali menyatakan keluar dan 
mereka membentuk kelompok sendiri yang tidak memihak kepada siapa pun. 
Kelompok yang keluar dari tentara Ali ini kemudian dikenal dengan sebutan kaum 
Khawarij (orang-orang yang keluar).  

Kaum Khawarij ini menyatakan permusuhannya baik kepada Ali bin Abi Thalib 
maupun kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka pun bahkan berjanji akan 
membunuh keempat tokoh yang telah menyebabkan umat Islam terpecah, yaitu Ali 
bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy’ari, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amru bin Ash. 
Di antara keempat tokoh ini, yang terbunuh adalah Ali bin Abi Thalib. Ali dibunuh 
oleh anggota dari kaum Khawarij yang bernama Ibnu Muljam. Ali meninggal pada 
tanggal 19 Ramadlan 40 H (661 M). Sepeninggal Ali bin Abi Thalib, penggantinya 
adalah puteranya, yaitu Hasan bin Ali, dan kemudian Husein bin Ali, adik dari 
Hasan. Setelah itu, kepemimpinan umat Islam berpindah tangan kepada keluarga 
Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian mendirikan Dinasti Bani 
Umayyah. 

 
 

F.  Kesimpulan 

Dari uraian mengenai perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin 
dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 
1. Dalam pengelolaan urusan negara, para khalifah senantiasa melestarikan 

tradisi musyawarah. Dalam menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan, 
para khalifah dalam kedudukannya sebagai kepala negara, pengambil 
keputusan hukum, dan menetapkan kebijakan, selalu meminta pendapat dan 
nasihat sahabat-sahabat senior, baik secara bersama maupun perseorangan. 
Misalnya, pada masa Abu Bakar, penasehat terdekatnya adalah Umar bin 
Khaththab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat senior 
lain. Bahkan Usman merangkap sebagai sekretaris negara.  

2. Di antara keempat khalifah tidak ada satu pola yang baku mengenai cara 
pengangkatan khalifah. Khalifah Abu Bakar dipilih dalam suatu musyawarah 
terbuka antara kaum Muhajirin dan Anshar. Umar bin Khaththab menjadi 
khalifah atas penunjukkan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Naiknya Usman bin 
Affan setelah sebelumnya didahului oleh adanya musyawarah dalam tim 6 yang 
dibentuk oleh Umar bin Khaththab. Kemudian, Ali bin Abi Thalib naik sebagai 
khalifah setelah mendapat baiat dari tiga orang sahabat yang merupakan bagian 
dari tim 6, yaitu Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan Sa’ad bin Abi 
Waqas. 

3. Pemilihan khalifah selama masa Khulafaur Rasyidin tidak didasarkan pada 
garis keturunan, tetapi bisa dikatakan berdasarkan prestasi yang dimiliki 
seseorang. Sekalipun di antara keempat khalifah itu memiliki hubungan 
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kekerabatan dengan Nabi Muhammad Saw., tetapi satu sama lain di antara 
khalifah tidaklah segaris keturunan.  

4. Dari keempat khalifah selama masa Khulafaur Rasyidin tidak dapat ditemukan 
adanya contoh tentang bagaimana mengakhiri masa jabatan. Mereka semua 
mengakhiri jabatan karena meninggal dunia. Dengan demikian, rentang waktu 
pemerintahannya berbeda satu sama lain. Abu Bakar memerintah selama dua 
tahun, umar memerintah selama sepuluh tahun, Usman memerintah selama 
dua belas tahun, dan Ali bin Abi Thalib memerintah selama enam tahun. 

5. Dari contoh kutipan pidato para khalifah dapat disimpulkan bahwa antara 
khalifah dan rakyat masing-masing terikat dengan kontrak. Pertama, kedua 
pihak bersepakat untuk tetap menjalankan ajaran Islam. Kedua, kedua belah 
pihak bersepakat untuk melestarikan dan mempertahankan negara. Dalam 
kontrak ini, khalifah akan menjamin keamanan jiwa, keluarga, dan harta benda 
rakyat, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan umum; di pihak lain, rakyat 
akan senantiasa memelihara kesetiannya selama khalifah berada pada jalan 
yang benar. 

 
 

MUTIARA HIKMAH 

Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan beberapa hal yang kontroversial, yaitu beliau 
berkata: “Bukan shalat jika tidak disertai khusyu’; bukan puasa jika masih berkata-kata 
kotor; tak bernilai apa-apa membaca al-Quran jika tidak merenungkan maknanya; tak ada 
gunanya ilmu yang tidak melahirkan sifat wara’ (terpelihara dari keharaman); tak ada 
artinya banyak harta jika tidak disertai kemurahan; tak ada artinya persaudaraan tanpa 
kesetiakawanan; tak ada artinya sebuah anugerah yang tidak abadi; dan tak ada nilainya 
sebuah doa tanpa ketulusan hati.” 

 
 
 

KRONOLOGI EKSPANSI ISLAM 
 

 

Tahun Peristiwa yang Terjadi 

632-633 M Wafatnya Nabi Muhammad menimbulkan Perang Riddah. Tetapi 
pemerintahan Abu Bakar berhasil mengembalikan kesetiaan suku-
suku Arab ke dalam pangkuan Islam. 

633 Hirah, kota yang berada dalam kekuasaan Persia, dapat dikuasai. 

634 Kekuatan Byzantium dikalahkan di Syria Selatan. 

635 Kota Damaskus berhasil dikuasai, dan juga beberapa kota di Syria. 

636 Perang Yarmuk, menghancurkan pasukan Byzantium yang dipimpin 
oleh saudara Kaisar. 
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637 Perang Qadisiyah, dekat Hirah, dapat menghancurkan pasukan 
Persia (Sasania). Direbutnya ibu kota Persia, Ctesiphon (al-Madain); 
juga dapat dikuasainya Jerussalem. 

640 Pelabuhan laut Palestina, Caesarea, dapat ditaklukan. Mesir diserbu 
dan Khuzistan berhasil dikuasai. 

641 Mosul berhasil dikuasai; Babilon di Mesir, Fusthah dan Kairo 
berhasil diduduki. 

642 Iskandariah dan Tripolitania berhasil ditaklukan. 

645-646 Iskandariah direbut kembali oleh Byzantium, tetapi dapat dikuasasi 
kembali oleh kaum Muslimin. 

± 645 Kaum Muslimin terlibat pembangunan armada laut dari Mesir dan 
Syria. 

648 Merebut Tripolitania. 

649 Berhasil menguasai Cyprus, pengoperasian armada laut yang 
pertama. 

649-650 Menguasai Persopolis, kota utama Fars dan pusat agama Zoroaster. 

651 Kaisar terakhir Persia, Yazdagird, terbunuh di Khurasan. 

652 Sebagian besar Armenia ditundukan, armada Byzantium terusir dari 
Iskandariah. Sisilia berhasil dijarah. Perjanjian damai dengan Nubia, 
sebelah selatan Mesir. 

655 Armada laut Muslim dapat memporakporandakan armada laut 
Byzantium di pantai barat laut Anatolia. 

 

 
 
 
 

PELATIHAN 

 

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

b, c, atau d! 

1. Secara harfiyah kata khalifah berarti: 
    a. pemimpin     b. kepala negara 
    c. pengganti     d. kepala pemerintahan 
     
2. Abu Bakar mendapat gelar ash-Shiddiq setelah terjadinya peristiwa: 
    a. dia masuk Islam   b. Isra Mi’raj 
    c. hijrah Nabi Muhammad Saw.   d. wafat Nabi Muhammad Saw. 
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3. Kelompok Anshar yang mengadakan sidang untuk membicarakan pengganti Nabi 

Saw. adalah: 
    a. Bani Saidah     b. Bani Nadzir 
    c. Bani Umayyah     d. Bani Hasyim 
     
4. Tokoh yang diajukan oleh Abu Bakar untuk mengganti posisi Nabi Saw. sebagai 

kepala negara adalah: 
    a. Sa’ad bin Ubaidillah    b. Umar bin Khaththab 
    c. Usman bin Affan    d. Ali bin Abi Thalib 
 
5. Di antara tokoh Arab yang mengaku dirinya sebagai nabi pada masa Abu Bakar 

adalah: 
    a. Thulaihah bin Khuwailid   b. Thalhah bin Ubaidillah  
    c. Thalhah bin Zubair    d. Ibnu Muljam 
 
6. Perang yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap kaum yang membelot dari Islam 

dan pemerinthan di Madinah adalah: 
    a. Perang Uhud     b. Perang Tabuk 
    c. Perang Riddah     d. Perang Jamal 
 
7. Cara yang dilakukan Abu Bakar untuk menggantikan posisinya sebagai khalifah 

adalah dengan cara: 
    a. Penunjukkan     b. Diserahkan kepada umat Islam 
    c. Diserahkan kepada dewan pemilihan d. Dimusyawarahkan para sahabat 
 
8. Gelar yang dipakai oleh Umar bin Khaththab sebagai khalifah kedua adalah: 
    a. Khalifah Rasulullah    b. Khalifah Khalifah Rasulullah 
    c. Amirul Muslimin    d. Amirul Mu’minin 
     
9. Pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab, kota yang diserahkan dengan 

cara damai tanpa peperangan adalah: 
    a. Damaskus     b. Mesir 
    c. Iskandariah     d. Jerussalem 
 
10. Para sahabat yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khaththab untuk 

memusyawarahkan dan menunjuk penggantinya berjumlah: 
    a. 3 orang      b. 4 orang 
    c. 5 orang      d. 6 orang 
 
 
B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat! 

  
1. Usman bin Affan yang menikahi dua orang puteri Nabi Muhammad Saw. 

mendapat gelar ... 
2.  Pasukan pemberontak yang menyerbu rumah kediaman Usman bin Affan berasal 

dari ..., ..., dan ... 
3.   Dalam sejarah Islam, tragedi terbunuhnya Usman bin Affan dikenal sebagai ... 
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4.  Perang yang melibatkan isteri Nabi yang bernama Aisyah dengan Ali bin Abi 
Thalib disebut ... 

5. Perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah diakhiri dengan 
diadakannya .... Kelompok Ali diwakili oleh ... dan kelompok Muawiyah diwakili 
oleh .... 

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

1. Jelaskan alasan Abu Bakar menunjuk Umar bin Khaththab menggantikannya 
menjadi khalifah! 

2. Sebutkan enam sahabat yang menjadi panitia 6 yang dibentuk Umar untuk 
memilih khalifah! 

3. Mengapa terjadi peperangan Siffin antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah? 
4. Apa saja peristiwa penting yang terjadi pada masa Umar bin Khaththab? 
5. Bagaimana peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh kaum Khawarij? 

 
 

D. Proyek 

1. Untuk tugas individu bacalah beberapa buku (literatur) yang menjelaskan kondisi 
masyarakat Madinah pada masa Khulafaur Rasyidin, dan buatlah ringkasannya!  

2. Untuk tugas kelompok, diskusikan dan kemudian identifikasikan sifat-sifat yang 
dimiliki oleh empat khalifah (Khulafaur Rasyidin) dan apa manfaatnya dalam 
kehidupan kita sehari-hari! 

  
 

Perkembangan Islam pada Masa Pemerintahan Bani Umayyah 

Untuk mengkaji perkembangan Islam pada masa Khilafah Bani Umayyah ini 
akan diuraikan sejarah munculnya pemerintahan Bani Umayyah, perluasan 
wilayahnya, masa perkembangan dan kemajuannya, terutama dari segi hasil 
budayanya, masa kemundurannya, dan hikmah atau manfaat yang dapat diambil. 
Permasalahan ini akan dikaji satu persatu dalam uraian di bawah ini. 

 

1.  Sejarah munculnya pemerintahan Bani Umayyah 

Khilafah atau pemerintahan Bani Umayyah berlangsung dari tahun 661-750 
M. Semua khalifah dari dinasti ini merupakan keturunan dari Umayyah bin Abd 
Syams, tokoh Quraisy yang hidup dua generasi sebelum kenabian Muhammad.  
Para khalifah Bani Umayyah secara garis besar berasal dari keturunan Abu Sufyan 
(Sufyanid), dan keturunan Marwan bin al-Hakam (Marwanid). 

Pendiri Dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah 
memperoleh kekuasaan mutlak dan memerintah atas wilayah Islam setelah 
melakukan perjanjian dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dengan alasan 
mengutamakan perdamaian dalam tubuh umat Islam, Hasan rela melakukan 
perjanjian damai dengan Muawiyah dan menyerahkan kekuasaan kepadanya. 
Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dengan 
syarat sepeninggalnya nanti, kepemimpinan umat Islam akan dipilih secara 
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musyawarah. Tahun persatuan ini terjadi pada tahun 661 M dan dikenal dalam 
sejarah Islam dengan sebutan Tahun Jama’ah (‘Am al-Jama’ah). Tetapi dalam 
kenyataan kemudian, Muawiyah tidak melaksanakan perjanjian itu. Ia justru 
mengangkat puteranya, Yazid bin Muawiyah, sebagai putera mahkota. 

Khilafah atau pemerinthan Bani Umayyah berlangsung kurang lebih 90 tahun. 
Ibu kota negara pemerintahan Islam yang semula berada di Madinah dipindah ke 
Damaskus. Kota ini sejak lama merupakan tempat Muawiyah berkuasa sebagai 
gubernur wilayah Siria. Di antara khalifah-khalifah besar Dinasti Bani Umayyah 
adalah Muawiyah bin Abi Sufyan (661-680 M), Abdul Malik bin Marwan (685-705 
M), Al-Walid bin Abdul Malik (705-715 M), Umar bin Abdul Aziz (717-720 M), dan 
Hisyam bin Abdul al-Malik (724-743 M). Para khalifah Bani Umayyah secara 
lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Khalifah-Khalifah Bani Umayyah 
(41-132 H/661-750 M) 

 

No. Khalifah Masa Pemerintahan 

 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
 

Muawiyah I (bin Abi Sufyan) 
Yazid I 
Muawiyah II 
Marwan I (bin al-Hakam) 
Abdul Malik 
Al-Walid I 
Sulaiman 
Umar bin Abdul Aziz 
Yazid II 
Hisyam 
Al-Walid II 
Yazid III 
Ibrahim 
Marwan II (al-Himar) 
 

41 H/661 M 
60 H/680 M  
64 H/683 M  
64 H/684 M   
65 H/685 M   
86 H/705 M    
96 H/715 M    
99 H/717 M    
101 H/720 M    
105 H/724 M  
125 H/743 M      
126 H/744 M     
126 H/744 M    
127-132 H/744-750 M                                                                                 

                                  
                

Muawiyah bin Abi Sofyan, dengan pengalamannya sebagai gubernur 
Damaskus (Siria) selama 20 tahun, sejak masa pemerintahan Umar bin al-
Khaththab sampai Ali bin Abi Thalib, dapat mengorganisasikan pemerintahannya 
yang baru dengan baik.  Di dalam dirinya digabungkan sifat-sifat seorang 
penguasa, politikus, dan administrator, juga seorang orator (ahli pidato) yang 
ulung. Dengan kepribadiannya itu, Muawiyah melaksanakan perubahan-perubahan 
besar dan menonjol selama pemerintahannya. Ia, antara lain, telah merubah model 
pergantian khalifah (kepala negara) yang dilaksanakan pada masa al-Khulafa’ al-
Rasyidun yang lebih demokratis dengan model yang bersifat kerajaan turun 
menurun (monarkhi-heridetis).  

Pergantian secara turun temurun ini dimulai ketika Muawiyah mewajibkan 
seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid. Muawiyah 
rupanya mencontoh model pergantian yang selama ini diterapkan di Persia dan 
Bizantium. Namun demikian ia tetap menggunakan istilah khalifah, dan bahkan 
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menyebutnya dengan khalifatullah dengan pengertian penguasa yang diangkat oleh 
Allah. 

Muawiyah merupakan orang pertama di dalam Islam yang mendirikan suatu 
departemen pencatatan (diwan al-khatam). Setiap peraturan yang dikeluarkan 
khalifah harus disalin di dalam suatu buku. Pada masanya juga dibentuk diwan al-
barid (pelayanan pos). Melalui lembaga ini, kepala jawatan pos memberi tahu 
kepada pemerintah pusat tentang apa yang sedang terjadi di pemerintahan 
propinsi. Muawiyah juga membentuk dua sekretariat, di pusat dan di setiap 
propinsi. Dalam pemerintahannya, Muawiyah juga memisahkan urusan keuangan 
dan urusan pemerintahan. Ia mengangkat seorang gubernur untuk setiap propinsi, 
dan juga mengangkat pejabat khusus yang diberi gelar shahib al-kharaj, yang 
bertugas mengurusi pajak. 

Selain Muawiyah, khalifah Abdul Malik (685-705 M) juga merupakan orang 
pertama yang mencetak uang logam untuk transaksi perdagangan. Abdul Malik 
telah pula menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi 
pemerintahannya. Di bawah kekuasaan Abdul Malik, khilafah Umayyah mencapai 
puncak kekuasaan dan kemuliaannya. 

Sumbangan terpenting bagi umat Islam dari pemerintahan Bani Umayyah 
adalah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sumbangan itu adalah 
berhubungan dengan perintah khalifah kepada para ulama untuk mengumpulkan 
dan membukukan hadits Nabi Muhammad Saw. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah 
mengirim surat kepada gubernur Madinah, Abu Bakar bin Hazm, yang isinya  
meminta agar meneliti, menuliskan, dan membukukan hadits Nabi. Di antara orang 
pertama yang menyusun kitab hadits adalah Bin Syihab al-Zuhri.  

Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dinilai sebagai satu-satunya titik cerah 
dari sejarah Umayyah di Damaskus. Pada masanya toleransi beragama berkembang 
dengan baik. Ia sangat menghargai perbedaan agama, dan menempatkan pada 
posisi yang sama antara kaum mawali dengan Islam-Arab. Kesalehannya bahkan 
diakui oleh kaum Khawarij, penentang paling fanatik pemerintahan Islam ketika 
itu. Dia juga memerintahkan untuk menghentikan kecaman yang ditujukan kepada 
keluarga Ali dan keturunannya yang biasa dilakukan para khatib. Bahkan ia 
memberi gelar kepada Ali bin Abi Thalib dengan sebutan Karamallahuwajhah. Oleh 
karena kesalehannya, kaum Muslimin menjadikan Umar bin Abdul Aziz sebagai al-
Khulafa’ al-Rasyidun yang kelima. 
 
 
2. Perluasan wilayah kekuasaan  

Selain mengatur kehidupan dalam negeri, Muawiyah memiliki kebijakan luar 
negeri yang kuat. Ekspansi atau perluasan wilayah yang terhenti pada masa 
Khalifah Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dilanjutkan kembali pada masa 
kekuasaannya. Perluasan wilayah kekuasaan yang besar terjadi pada masa 
kekuasaannya. Pemerintahan Muawiyah tidak hanya melakukan konsolidasi, tetapi 
juga perluasan wilayah kekhalifahan. 

Kemajuan yang besar diperoleh di wilayah Timur. Pada tahun 661 M 
tentaranya menaklukan Herat. Dua tahun kemudian (663 M), menaklukan Kabul, 
Ghazna, Balkh, dan Kandahar. Pada tahun 676 M berhasil menduduki Bukhara, 
Samarkand, dan Tirmid. Di wilayah Timur Jauh pasukannya yang dipimpin Abu 
Sufra maju sampai ke tepi sungai Indus. Demikianlah Muawiyah telah 
menggabungkan wilayah Asia Tengah sampai Anak Benua Indo-Pakistan. 



Panduan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 SMA 225

Muawiyah tidak hanya menjadi bapak suatu dinasti, melainkan juga seorang 
pendiri kekhalifahan kedua setelah Umar bin al-Khaththab. 

Perluasan wilayah kekuasaan ke arah barat secara besar-besaran dilanjutkan 
pada masa pemerintahan al-Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid 
adalah masa yang diliputi ketenteraman, kemakmuran, dan ketertiban. Pada masa 
pemerintahannya yang berlangsung kurang lebih sepuluh tahun tercatat adanya 
perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya, benua Eropa. Pada 
tahun 711 M, setelah Tariq bin Ziyad  menundukkan al-Jazair dan Maroko, dengan 
pasukannya ia menyeberangi selat Gibraltar (Jabal Tariq) dan mendarat di Spanyol. 
Dalam waktu yang kemudian kekuasaan Dinasti Umayyah telah menguasai kota-
kota utama Spanyol, seperti Cordova, Seville, Elvira, dan Toledo. 

Pada masa Umar bin Abdul Aziz, usaha perluasan wilayah kekuasaan Islam 
diarahkan ke Prancis melalui pegunungan Piranee. Pimpinan dari pasukan Islam 
adalah Abd al-Rahman bin Abdullah al-Ghafiqi. Ia mulai dengan menaklukan 
Bordeau, Poitiers. Dari sana ia mencoba menyerang Tours, tetapi dalam suatu 
pertempuran al-Ghafiqi tewas, dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Di 
samping daerah-daerah tersebut di atas, pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah 
juga telah berada dalam kekuasaan Dinasti Bani Umayyah ini. Secara keseluruhan 
wilayah yang dikuasasi Dinasti Bani Umayyah meliputi Spanyol, Afrika Utara, 
Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, dan 
Kirgistan di Asia Tengah. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peta wilayah pemerintahan Bani Umayyah 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Perkembangan kebudayaan 

Selama pemerintahan Bani Umayyah, Islam, sebagai agama dan kebudayaan, 
telah mengalami perkembangan penting. Di antaranya adalah dengan munculnya 
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beberapa golongan atau mazhab dalam Islam. Golongan atau mazhab ini muncul 
sebagai akibat dari adanya pertentangan politik pada masa pemerintahan Ali bin 
Abi Thalib. Golongan-golongan itu adalah golongan Syi’ah, Khawarij, Murjiah, dan 
Qadariyah. 

Golongan Syi’ah adalah golongan pendukung Ali bin Abi Thalib. Golongan ini 
berpendapat bahwa yang berhak menduduki kursi khalifah sepeninggal Nabi 
Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Akibat dari pendapat ini, 
mereka menganggap Muawiyah telah mengkhianati dan merampas hak keluarga Ali 
untuk menduduki kursi khalifah.  

Golongan Khawarij adalah golongan yang keluar dari tentara Ali bin Abi Thalib 
pada waktu terjadinya perjanjian (tahkim) antara Ali dan Muawiyah pada Perang 
Siffin. Golongan ini berpendapat bahwa mereka yang melakukan perjanjian tidak 
didasarkan kepada al-Quran diberi hukum kafir. Oleh karena itu, orang-orang yang 
terlibat dalam perjanjian itu boleh dibunuh. Meninggalnya Ali bin Abi Thalib adalah 
karena dibunuh oleh Ibnu Muljam yang merupakan anggota dari golongan 
Khawarij. 

Golongan Murjiah adalah golongan yang netral dan moderat. Golongan ini 
berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar, antara lain mereka yang 
terlibat dalam pembunuhan Usman dan tahkim, keputusannya ditangguhkan 
sampai datangnya pengadilan Tuhan di akhirat kelak. Oleh karena itu, seseorang 
tidak bisa memutuskan mukmin dan kafirnya orang yang telah berbuat dosa besar. 
Seorang penyair dari golongan Murjiah yang hidup pada masa Umayyah 
menyatakan “Ali dan Usman adalah dua abdi Allah yang tidak menyekutukan-Nya, 
dan mereka akan diberi pahala sesuai dengan perjuangan mereka, yang Allah 
mengetahuinya”.  

Golongan Qadariyah timbul sebagai reaksi dari beberapa pendirian yang 
dibuat atas nama Umayyah yang berbunyi “Allah telah mengaruniai bagimu 
khalifah dan pimpinannya; kehendak Allah tidak bisa diubah”. Juga pernyataan 
para pangeran istana yang menyatakan bahwa mereka memerangi sesama Muslim 
dan merampas harta mereka adalah karena adanya qadar Allah. Golongan 
Qadariyah mempunyai pendapat bahwa manusia memiliki kebebasan untuk 
berkehendak dan bertindak. Manusia secara bebas dapat menentukan apa yang 
dikehendakinya. Manusia memiliki kemutlakan dalam menentukan apa yang 
diinginkannya, karena Allah telah memberikan semua perlengkapan hidup yang 
diperlukannya.  

Dalam pemerintahannya, Bani Umayyah juga sangat fanatik dengan posisi 
kearabannya. Arab dan kearaban bagi mereka merupakan unsur utama. Pada masa 
ini terjadi proses Arabisasi. Semua penduduk yang berada di bawah kekuasaan 
Bani Umayyah diwajibkan menggunakan bahasa Arab, menggantikan bahasa 
Romawi dan Persia. Anak-anak yang lahir di daerah taklukan diwajibkan 
mendaftarkan kelahirannya pada kantor pendaftaran Arab. 

Mereka membedakan kedudukan orang-orang Islam Arab dengan orang-orang 
Islam yang berasal dari daerah taklukan. Mereka menyebut penduduk Islam dari 
daerah taklukan dengan sebutan kaum mawali (orang yang berada dalam 
perwalian/ perlindungan). Perbedaan kedudukan antara Arab sebagai warga negara 
kelas satu dan kaum mawali sebagai warga negara kelas dua ini baru dihilangkan 
pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. 

Pada masa berkuasanya Bani Umayyah, syair-syair yang merupakan 
kebanggaan bangsa Arab timbul kembali. Syair-syair ini tentu saja telah 
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disesuaikan dengan situasi zamannya. Oleh karena itu, puisi-puisi yang ditulis 
pada masa ini diwarnai dengan nuansa keagamaan. Di antara penyair besar yang 
hidup pada masa ini adalah Qays bin al-Mulawwah (w. 699 M) yang dikenal dengan 
nama Majnun Laila, Jamil al-Udhri (w. 701 M), al-Akhtal (w. 710 M), Umar bin Abi 
Rabi’ah (w. 719 M), Farazdaq (w. 728 M), seorang Syi’ah, dan Jarir (w. 728 M). 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar Masjidil Aqsha 
 
 
 
 
 
 

 
Masjid-masjid pertama di luar Semenanjung Arabia juga dibangun pada masa 

kekuasaan Dinasti Umayyah. Katedral St. John di Damaskus diubah menjadi 
masjid, sedang Katedral di kota Hims dipakai sekaligus untuk masjid dan gereja. Di 
al-Quds (Jerussalem) Abdul Malik membangun Masjid Al-Aqsa. Monumen yang 
paling terkenal dari Khalifah Abdul Malik adalah pembangunan Qubbah al-Sakhr 
(Dome of Rock), yang juga  terletak  di  Jerussalem.  Masjid   yang lain  dibangun  di  
Cordova,  Spanyol.  

Pada masa ini, masjid Makkah dan Madinah diperbaiki dan diperbesar, yaitu 
pada masa Abd al-Malik dan al-Walid. Selain masjid, Dinasti Bani Umayyah juga 
mendirikan istana-istana untuk tempat peristirahatan, seperti istana Qusair dan al-
Mushatta. 

Pada masa Dinasti Bani Umayyah, ilmu-ilmu yang bercorak keagamaan juga 
berkembang dengan baik, seperti tafsir, hadits, fikh, dan ilmu kalam. Nama-nama 
ulama yang menonjol pada masa ini antara lain dari Makkah tercatat nama 
Abdullah bin Abbas, Ikrimah (w. 723 M), dan Mujahid (w. 721 M). Ulama-ulama dari 
Madinah antara lain Abdullah bin Umar (w. 693 M), Said bin al-Musayyab (w. 710 
M), Urwa bin al-Zubair (w. 712 M), dan Muhammad bin Syihab, yang terkenl 
dengan sebutan al-Zuhri (670-742 M). Dari Basrah tercatat nama Hasan al-Basri, 
Wasil bin Atha’, dan Qatadah (679-736 M). Dari Damaskus antara lain Abu Darda’  
(w. 652 M), Binu Amir (w. 736), dan al-Makhul (w. 731 M). Kemudian di Kufah 
tercatat nama seperti Abdullah bin Mas’ud (w. 653 M), Ibrahim al-Nakha’i (665-714 



Panduan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 SMA 228

M), dan Hammad bin Sulaiman (w. 738), yang kemudian menjadi guru dari Abu 
Hanifah. 

 
 

4. Masa kemunduran dan kehancuran 

Sejak masa berdirinya, Bani Umayyah senantiasa menghadapi tantangan dari 
musuh-musuhnya. Di antara musuh yang senantiasa melakukan pemberontakan 
dan mengobarkan perlawanan terhadap dinasi Umayyah adalah dari golongan 
Khawarij dan Syi’ah. Tantangan keras yang akhirnya membawa kejatuhan dan 
kehancuran Bani Umayyah adalah dari golongan Syi’ah dan Bani Hasyim. Peristiwa 
Karbala, tempat meninggalnya Husein bin Ali dengan dipenggal oleh tentara Yazid 
bin Muawiyah, merupakan suatu peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh golongan 
Syi’ah. Pemberontakan yang termasyhur dari golongan Syi’ah adalah 
pemberontakan yang dipimpin oleh Mukhtar (685-687 M) di Kufah. 

Gerakan lain yang juga senantiasa merongrong kelangsungan Dinasti 
Umayyah datang dari Bani Hasyim. Gerakan ini dipelopori oleh Abu al-Abbas, 
seorang keturunan dari paman Nabi Muhammad, al-Abbas bin Abd al-Muthalib bin 
Hasyim. Gerakan ini pada mulanya melakukan kerjasama dengan golongan Syi’ah. 
Serangan terhadap kekuasaan Bani Umayyah dilangsungkan dari Khurasan, suatu 
daerah di Persia yang banyak dipengaruhi aliran Syi’ah. Serangan-serangan ke 
Khurasan dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani, dan kota ini dapat ditaklukan 
pada tahun 749 M. Kota Kufah tak lama kemudian juga dapat ditundukkan. Di 
kota ini al-Abbas diangkat sebagai Khalifah. Dalam suatu pertempuran yang terjadi 
antara Bani Umayyah dan Bani Abbas di tahun 750 M di Irak, tentara Umayyah 
dapat dikalahkan. Khalifah Marwan melarikan diri ke Mesir untuk mencari 
perlindungan. Tidak lama kemudian Damaskus, ibu kota pemerintahan Umayyah, 
jatuh ke tangan Bani Abbas. 

Di samping sebab-sebab langsung kejatuhan Bani Umayyah di atas terdapat 
pula sebab tidak langsung yang menyebabkan kelemahan dan kemunduran Dinasti 
Umayyah. Sebab-sebab itu adalah terjadinya persaingan yang tidak sehat di 
kalangan anggota keluarga khalifah. Persaingan mudah sekali muncul dikarenakan 
tidak adanya aturan yang pasti mengenai garis yang harus ditempuh dalam proses 
pergantian khalifah. Sebab lainnya adalah kehidupan mewah yang telah menyertai 
kehidupan anggota keluarga khalifah. Kemewahan hidup istana telah memberikan 
pengaruh terhadap lemahnya jiwa dan semangat anggota keluarga khalifah. 
Sehingga ketika terjadi krisis atau serangan dari pihak luar, mereka tidak sanggup 
lagi untuk bertahan. 
 
 
5. Hikmah dan Manfaat yang Dapat Diambil 

Di atas sudah diuraikan berbagai permasalahan yang terkait dengan 
perkembangan Islam pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Dari uraian tersebut 
dapat diambil hikmah dan manfaatnya antara lain sebagai berikut: 

Pertama, Nabi Muhammad Saw. dan al-Khulafa’ al-Rasyidun telah berusaha 
keras menghilangkan ikatan-ikatan sosial yang bersifat kesukuan dan hanya 
mengikatkan diri atas dasar keagamaan.  Dengan menempatkan agama sebagai alat 
pengikat, persatuan dan kesatuan umat Islam  dapat terpelihara dengan baik. 
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Menguatnya ikatan kesukuan yang mengalahkan posisi agama, telah menjadikan 
umat Islam terpecah belah.  

Munculnya Bani Umayyah sebagai penguasa pemerintahan Islam, merupakan 
contoh yang sangat jelas mengenai menguatnya ikatan kesukuan ini. Hal yang 
demikian terus berlanjut dalam perkembangan sejarah Islam. Nama-nama dinasti 
Islam yang kemudian, seperti Abbasiyyah, Fatimiyah, Usmaniyah, adalah contoh 
yang berkaitan dengan kelompok kesukuan. Belajar dari apa yang telah terjadi, 
sebaiknya ikatan agama lebih diutamakan, karena akan menguatkan persatuan 
umat Islam. 

Kedua, pada masa al-Khulafa’ al-Rasyidun pergantian khalifah dilakukan 
secara demokratis dan tidak berdasarkan keturunan. Atas dasar musyawarah, 
khalifah yang terpilih  adalah orang dengan kualitas terbaik. Akan tetapi,  sejak 
masa Bani Umayyah, pergantian khalifah berubah menjadi turun temurun. Dengan 
cara ini, berarti telah menutup kemungkinan orang terbaik di luar keluarga 
khalifah menempati posisi khalifah. Anehnya, cara pergantian ini ternyata 
kemudian ditiru oleh dinasti-dinasti Islam berikutnya. Pergantian secara turun 
temurun adalah petunjuk yang kuat bagi berkembangnya KKN (Korupsi, Kolusi, 
dan Nepotisme) dalam pemerintahan Islam. 

Ketiga, pemerintahan Bani Umayyah, tepatnya pada masa pemerintahan 
Umar bin Abdul Aziz, telah memberikan sumbangan yang sangat besar bagi umat 
Islam. Sumbangan yang sangat besar itu adalah instruksi Khalifah Umar bin Abdul 
Aziz kepada para ulama untuk membukukan hadits-hadits Nabi Muhammad Saw. 
Dengan instruksi tersebut, umat Islam dewasa ini dengan mudah dapat 
menemukan dan membaca kitab-kitab hadits tersebut. Posisi hadits sangat penting 
dalam Islam, karena menjadi sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Quran. 

Tentunya masih banyak hikmah dan manfaat yang dapat diambil setelah 
mempelajari sejarah Islam pada masa ini. Silahkan hal ini dikaji secara mendalam 
untuk menemukan hikmah-hiimah lainnya. 
 
 

UJI KOMPETENSI 

 

A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada 
huruf a, b, c, d, atau e! 

 
1. Para khalifah Bani Umayyah adalah keturunan dari tokoh Quraisy yang 

bernama: 
a. Hasyim bin Abd Manaf                         b. Abd Syams bin Abd Manaf 
c. Muawiyah bin Abi Sofyan                     d. Abdul Muthalib 
e. Abu Thalib 

 
2. Peristiwa perdamaian antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah bin Abi Sofyan 

terjadi pada tahun: 
     a. 622 M.                                                b.  632 M. 
     c. 641 M.                                                d.  651 M. 
     e. 661 M. 

 



Panduan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 1 SMA 230

3. Peristiwa perdamaian antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah bin Abi Sofyan 
dikenal dengan sebutan: 

     a. tahun perdamaian                              b. tahun jama’ah 
     c. tahun persatuan                                 d. tahun permufakatan 
     e. tahun musyawarah 

 
4. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, pergantian khalifah dilakukan dengan 

cara: 
     a. demokratis                                          b. heridetis 
     c. otokratis                                              d. aristoktatis 
     e. monarkhis 

 
5. Khalifah Bani Umayyah yang memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi 

negara adalah: 
     a. Muawiyah bin Abi Sofyan                      b. Yazid bin Muawiyah 
     c. Marwan bin Hakam                              d. Abdul Malik 
     e. Umar bin Abdul Aziz 

 
 

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

1. Pada tahun 661 M terjadi penyerahan kekuasaan dari ... kepada ... yang dikenal 
dengan sebutan ... 

2.  Para khalifan Bani Umayyah secara garis besar berasal dari keturunan ... dan ... 
3. Muawiyah bin Abi Sofyan sebelum menjadi khalifah adalah gubernur ... pada 

masa pemerintahan khalifah ... dan ... 
4. Pada masa Bani Umayyah model pergantian khalifah berubah dari model yang 

bersifat ... menjadi bersifat ... 
5. Sebutan khalifatullah pada masa Bani Umayyah diberi pengertian ... 

 

 

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

1. Pada masa Bani Umayyah ada yang disebut kaum mawali. Siapa mereka itu dan 
mengapa disebut demikian? 

2. Muawiyyah tidak saja disebut bapak sebuah dinasti, tetapi juga disebut pendiri 
kekhilafahan kedua setelah Umar bin al-Khaththab. Mengapa ia disebut 
demikian? 

3.  Mengapa kaum Syi’ah tidak mengakui pemerintahan Bani Umayyah? 
4. Apa yang dimaksud dengan proses Arabisasi yang dilakukan pada masa Bani 

Umayyah? 
5.   Jelaskan sebab-sebab keruntuhan pmerintahan Bani Umayyah! 

 
 

D. Proyek! 
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1. Untuk tugas individu, buatlah ringkasan tentang kemajuan ilmu pengetahuan 
dan seni serta budaya yang terjadi pada masa pemerintahan Bani Umayyah! 

2. Untuk tugas kelompok, diskusikan bersama teman-temanmu tentang manfaat 
yang dapat diambil setelah mempelajari sejarah perkembangan Islam pada masa 
Bani Umayyah dan buatlah laporannya! 

 

 

A. Pengantar 

Pemerintahan atau khilafah Bani Abbasiyyah muncul setelah khilafah Bani 
Umayyah runtuh. Dinasti Bani Abbaslah yang meruntuhkan kekuasaan Dinasti 
Bani Umayyah. Dengan runtuhnya khilafah Bani Umayyah maka pemerintahan 
Islam dilanjutkan oleh khilafah Bani Abbasiyyah. 

Pemerintahan atau khilafah yang dijalankan oleh Bani Abbasiyyah ini 
dinamakan khilafah Abbasiyyah karena para pendiri dan penguasa khilafah ini 
adalah keturunan al-Abbas, paman Nabi Muhammad Saw. Kekuasaan dinasti 
Abbasiyyah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, yaitu dari tahun 750-1258 
M. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda 
sesuai dengan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola 
pemerintahan dan situasi politik yang menyertainya, para ahli sejarah biasanya 
membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi lima periode: 
1. Periode pertama (132 H/750 M – 232 H/847 M), yang dinamakan periode 

pengaruh Persia pertama. 
2. Periode kedua (232 H/847 M – 334 H/945 M), yang dinamakan periode  pengaruh 

Turki pertama. 
3. Periode ketiga (334 H/945 M – 447 H/1055 M), yang dinamakan periode 

pengaruh Persia kedua. Periode ini juga disebut periode kekuasaan Dinasti 
Buwaih dalam pemerintahan Abbasiyyah. 

4. Periode keempat (447 H/1055 M – 590 H/1194 M), yang dinamakan periode 
pengaruh Turki kedua. Periode ini disebut juga periode kekuasaan dinasti bani 
Saljuk dalam pemerintahan Bani Abbasiyyah. 

5. Periode kelima (590 H/1194 M – 656 H/1258 M), yang dinamakan periode 
kekuasaan penuh Bani Abbasiyyah. Pada periode ini pemerintahan Bani 
Abbasiyyah bebas dari pengaruh dinasti lain. 

 
Uraian rinci dari masih-masing periode dari lima periode tersebut dengan 

berbagai perkembangan dan cirinya masing-masing dapat diikuti di bawah. 
 

B. Perkembangan Islam pada masa Pemerintahan Bani Abbasiyah  

Untuk membahas dengan rinci pemerintahan Bani Abbasiyyah mulai dari 
pertumbuhannya hingga kehancurannya, akan diuraikan secara berurutan sejarah 
munculnya khilafah Bani Abbasiyyah, perkembangan kebudayaan, masa 
perpecahan, masa kemunduran dan kehancuran, serta hikmah dan manfaat yang 
dapat diambil. 

 

1. Sejarah munculnya pemerintahan Bani Abbasiyyah  
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Peta wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah 
 
 
 
 

 
 
Seperti dijelaskan di atas khilafah atau pemerintahan Abbasiyyah berdiri 

setelah keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Dinasti Abbasiyyah didirikan oleh 
Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas al-Saffah atau lebih 
dikenal dengan sebutan Abu al-Abbas (750-754 M). Sekalipun Abu al-Abbas adalah 
orang yang mendirikan Dinasti Abbasiyyah, namun pembina yang sesungguhnya 
dari dinasti ini adalah Abu Ja’far al-Mansur (754-775 M). Al-Manshur dengan keras 
menghadapi perlawanan dari kaum Syi’ah dan Khawarij yang merasa dikucilkan 
dari kekuasaan. 

Karena merasa tidak aman, al-Manshur memindahkan ibu kota 
pemerintahannya dari al-Hasyimiyah, dekat Kufah, ke kota lain yang baru ia 
dirikan. Al-Manshur mendirikan ibu kota baru bagi kekuasaannya, yaitu Baghdad 
(762M). Dengan demikian Bani Abbas sekarang berada di tengah-tengah bangsa 
Persia. Untuk tentara pengawal pun al-Mansur mengambil orang Persia. Suasana 
ini berbeda dengan dinasti Umayyah yang berada di lingkungan Arab dan 
kebudayaan Arab. Dalam soal pemerintahan, al-Mansur mengadakan tradisi baru, 
yaitu dengan mengangkat wazir, semacam perdana menteri, yang membawahi 
departemen-departemen. Untuk jabatan ini ia pilih Khalid bin Barmak, seorang 
Nasrani berdarah Persia. 

 

Khalifah-khalifah Bani Abbasiyyah 
(132-656 H/749-1258 M) 
 

132 H/749 M Al-Saffah 
136 H/754 M Al-Mansyur 
158 H/775 M Al-Mahdi 
169 H/785 M Al-Hadi 
170 H/786 M Harun al-Rasyid 
193 H/809 M Al-Amin 
198 H/813 M Al-Makmun 
203 H/819 M Ibrahim 
218 H/833 M Al-Mu’tashim 
227 H/842 M Al-Watsiq 
232 H/647 M Al-Mutawakkil 
247 H/861 M Al-Muntashir 
248 H/862 M Al-Musta’in 
252 H/866 M Al-Mu’tazz 
255 H/869 M Al-Muhtadi 
256 H/870 M Al-Mu’tamid 
279 H/892 M Al-Mu’tadlid 

289 H/902 M Al-Muktafi 
295 H/908 M Al-Muqtadir 
320 H/932 M Al-Qahir 
322 H/934 M Al-Radli 
329 H/940 M Al-Muttaqi 
333 H/944 M Al-Mustakfi 
334 H/946 M Al-Muthi’ 
363 H/974 M Al-Tha’i 
381 H/991 M Al-Qadir 
422 H/1031 M   Al-Qa’im 
467 H/1075 M   Al-Muqtadi 
487 H/1094 M   Al-Mustazhhir 
512 H/1118 M    Al-Mustarsyid 
529 H/1135 M   Al-Rasyid 
530 H/1136 M   Al-Muqtafi 
555 H/1160 M   Al-Mustanjid 
566 H/1170 M   Al-Mustadli’ 
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575 H/1180 M   Al-Nashir 
622 H/1125 M   Al-Zahir 
623 H/1226 M   Al-Mustanshir 
656 H/1256 M   Al-Musta’shim 



BAB V. SEJARAH PERADABAN ISLAM 128 

 
Di antara khalifah yang menonjol dari dinasti Abbasiyyah adalah al-Mansur 

(754-775 M), al-Mahdi (775-785 M), Harun al-Rasyid (785-809 M), al-Ma’mun (813-
833 M), al-Mu’tasim (833-842 M), al-Wathiq (842-847 M), dan al-Mutawakkil (847-
861 M), dan khalifah terakhir adalah al-Mu’tasim (1242-1258 M). 

Al-Mahdi (775-785 M) menggantikan al-Mansur dan pada masanya keadaan 
perekonomian meningkat. Hasil-hasil pertanian ketika itu antara lain gandum, 
beras, korma, dan zaitun. Dan hasil barang tambang antara lain perak, emas, 
tembaga,  dan besi. Keadaan ini terus berlangsung, sampai kedudukannya 
digantikan oleh Harun al-Rasyid (785-809 M).  

Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, kehidupan yang sejahtera 
dirasakan oleh penduduk seluruh negeri. Gambaran kesejahteraan pada masa ini 
digambarkan dalam satu kisah yang terkenal, yaitu ‘Kisah Seribu Satu Malam’. 
Kemakmuran pada masa ini tidak semata untuk lingkungan kerajaan, tapi juga 
diperlihatkan dalam bentuk pembangunan fasilitas sosial, seperti mendirikan 
rumah sakit, pendidikan kedokteran dan farmasi. Disebutkan bahwa di kota  
Baghdad terdapat 800 dokter. Harun Al-Rasyid adalah Raja Besar di zaman itu dan 
hanya Charlemagne dari Eropa yang dapat menandinginya. Khalifah Harun al-
Rasyid dipandang sebagai seorang penguasa yang paling cakap dan paling mulia di 
antara khalifah-khalifah Abbasiyyah. Pada masanya inilah Abbasiyyah memasuki 
era baru yang sangat gemilang.  

Sepeninggal Harun, al-Makmun (813-833 M) menggantikannya. Perhatian al-
Makmun banyak tertumpah pada ilmu pengetahuan. Pada masanya terjadi 
penterjemahan besar-besaran buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. 
Untuk keperluan ini didirikan Bait Al-Hikmah. Sebagai hasilnya, Baghdad menjadi 
pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan.  

Khalifah al-Mu’tashim (833-842 M) menjadi khalifah sebagai pengganti al-
Makmun. Berbeda dengan pendahulu-pendahulunya yang banyak menggunakan 
orang-orang Persia, al-Mu’tasim banyak mengangkat orang-orang Turki. Pasalnya 
adalah karena dirinya berasal dari ibu yang berkebangsaan Turki. Dengan demikian 
pengaruh Turki mulai masuk ke pusat pemerintahan Bani Abbas. Para pengawal 
berkebangsaan Turki ini kemudian begitu berkuasa di istana, sehingga khalifah-
khalifah Abbasiyyah pada akhirnya menjadi boneka dalam tangan mereka. Yang 
memerintah pada hakekatnya bukan lagi khalifah, tetapi perwira-perwira dan 
tentara pengawal Turki itu. 

Al-Wathiq (842-847 M), khalifah penggantinya, menyadari keadaan demikian 
dan, dalam usahanya melepaskan diri dari cengkeraman perwira-perwira Turki, 
memindahkan ibu kota pemerintahan ke Sammara, tetapi usahanya tidak berhasil. 
Khalifah-khalifah Abbasiyah tetap berada di bawah bayang-bayang para perwira 
Turki.  

Al-Mutawakkil (847-861 M) merupakan khalifah besar terakhir dari dinasti 
Abbasiyyah. Khalifah-khalifah sesudahnya pada umumnya lemah-lemah dan tidak 
mampu melawan kehendak tentara pengawal dan sultan-sultan yang kemudian 
datang menguasai ibu kota. Ibu kota kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad oleh 
al-Mu’tadid (870-892 M). Khalifah terakhir dari dinasi Abbasiyyah adalah al-
Mu’tashim (1242-1258 M). Pada masanyalah Baghdad kemudian dihancurkan oleh 
tentara Hulagu Khan di tahun 1258 M. 
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2. Perkembangan kebudayaan 

Kalau masa Bani Umayyah merupakan masa ekspansi Islam, maka masa Bani 
Abbasiyyah adalah masa pembentukan dan perkembangan kebudayaan dan 
peradaban Islam. Di masa Abbasiyyah inilah perhatian kepada ilmu pengetahuan 
dan filsafat Yunani meningkat pesat. Di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan 
yang berkembang adalah ilmu kedokteran, matematika, optika, geografika, fisika, 
astronomi, sejarah, dan filsafat. 

Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbas ini dimulai dengan 
adanya kegiatan penerjemahan buku-buku, baik dari bahasa Sansekerta, Suriani, 
maupun Yunani. Khalifah al-Mansyur telah meletakkan batu pertama bagi kegiatan 
penerjemahan ini. Di antara mereka yang terkemuka adalah Abdullah bin Muqaffa 
(757 M), seorang Majusi yang kemudian masuk Islam. Satu dari karya 
terjemahannya yang terkenal adalah buku Kalilah Wa Dimmah, yang berasal dari 
bahasa Sansekerta dan sudah dialihbahasakan ke bahasa Persi.  

Khalifah Harun al-Rasyid telah mengangkat Yuhannad bin Masuwaih sebagai  
penerjemah buku-buku lama yang terdapat di Ankara, Amuriyah, dan di seluruh 
negeri Romawi. Penerjemah-penerjemah lainnya antara lain al-Hajjaj bin Matar, 
yang menerjemahkan buku Element karya Enclide. Yahya bin Khalid al-Barmaki, 
menerjemahkan sebagian dari buku Illiad, karya Homer. Abu Yahya bin al-Batriq 
(796-806 M) menerjemahkan buku-buku karya Hipocrates (536 SM) dan Galen (200 
M). 

Pada tahun 832 M Khalifah al-Makmun mendirikan sebuah akademi di 
Baghdad yang bernama Bait al-Hikmah. Di tempat ini para ilmuwan Muslim 
melakukan kegiatan penerjermahan, penelitian, dan menulis buku. Kegiatan ilmiah 
terpenting dari lembaga ini adalah semasa dikepalai oleh Hunain bin Ishak. Dengan 
bantuan para penerjemahnya, Hunain berhasil memindahkan ke dalam bahasa 
Arab isi kandungan buku-buku karangan Euclide, Galen, Hipocrates, Apollonius, 
Plato, Aristoteles, Themistus, dan Paulus al-Agini.  

Di penghujung pemerintahan Harun al-Rasyid dan semasa pemerintahan al-
Makmun telah muncul perbendaharaan ilmu pengetahuan yang amat besar melalui 
hasil peninggalan Yunani. Sejak masa itu bermunculan nama-nama ilmuwan 
Muslim dengan berbagai keahliannya. Pada bidang ilmu pengetahuan dikenal nama 
Al-Fazari sebagai ahli astronomi, orang yang pertama kali menyusun astrolabe (alat 
untuk mengukur tinggi bintang). Al-Farghani, yang di Barat dikenal Al-Fragnus, 
mengarang ringkasan tentang ilmu astronomi dan bukunya ini diterjemahkan ke 
dalam bahasa Latin. Dalam bidang optika dikenal Abu Ali al-Hasan bin al-Haytham 
(Abad X). Di Barat beliau terkenal dengan sebutan Al-Hazen. Menurut teorinya, yang 
diakui kebenarannya, bendalah yang mengirim cahaya ke mata dan karena 
menerima cahaya itu mata melihat benda yang bersangkutan. 

Dalam Ilmu Kimia dikenal Jabir bin Hayyan dengan julukan bapak al-kimia. 
Kemudian Abu Bakar al-Razi (865-925 M) adalah pengarang buku besar tentang 
kimia. Dalam lapangan fisika ada Abu Raihan Muhammad al-Baituni (973-1048 M) 
yang menemukan teori tentang bumi berputar sekitas porosnya. Ia juga melakukan 
penyelidikan tentang kecepatan suara dan cahaya, serta berhasil menentukan berat 
dan kepadatan 18 macam permata dan metal. Dalam bidang geografi dikenal nama 
Abu al-Hasan Ali al-Mas’ud, seorang pengembara yang mengadakan kunjungan ke 
berbagai penjuru dunia Islam. Bukunya Maruj al-Zahab, berisi tentang geografi, 
agama, adat istiadat dari daerah-daerah yang dikunjunginya. 
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Pengaruh Islam terbesar terdapat dalam lapangan ilmu kedokteran dan filsafat. 
Dalam bidang kedokteran dikenal al-Razi, yang di Eropa dikenal dengan nama 
Rhazes. Ia menulis masalah cacar dan campak. Begitu pentingnya buku ini 
sehingga diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa Eropa. Bukunya, al-Hawi, yang 
terdiri dari 20 jilid, membahas berbagai cabang ilmu kedokteran. Nama lain di 
bidang ini adalah Bin Sina (980-1037), selain filosof juga seorang dokter. Ia 
mengarang ensiklopedia ilmu kedokteran yang berjudul al-Qanun fi al-Thib. Buku ini 
secara berulang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Gambar salah satu ilmuwan Islam terkenal pada masa ini 
seperti Ibnu Rusyd, Ibnu Sina, atau yang lain. 
 
 
 
 

 
 
Dalam bidang filsafat dikenal nama-nama seperti al-Farabi, Bin Sina, dan Bin 

Rusyd. Di antara mereka yang pengaruhnya kuat di Eropa adalah Bin Rusyd, yang 
dikenal dengan sebutan Averros. Bahkan di Eropa ada aliran yang bernama 
Averroism. Al-Farabi mengarang buku-buku filsafat, logika, jiwa, kenegaraan, etika 
dan interpretasi tentang filsafat Aristoteles. Sementara Bin Sina di Eropa dikenal 
sebagai penafsir filsafat Aristoteles.  

Dalam periode ini pulalah lahirnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan 
keagamaan Islam. Di antaranya adalah penyusunan al-Hadis. Dalam bidang ini 
terkenal nama al-Bukhari dan Muslim (abad IX). Dalam lapangan fikih atau hukum 
Islam muncul nama-nama Malik bin Anas, al-Syafi’i, Abu Hanifah dan Ahmad bin 
Hanbal (abad VIII dan IX). Dalam bidang tafsir antara lain dikenal al-Thabari (839-
923 M); dalam bidang sejarah dikenal nama Bin Hisyam (abad VIII) dan Bin Sa’d 
(abad IX). Dalam lapangan ilmu kalam dikenal nama-nama seperti Wasil Bin Atha’, 
Bin Hudzail, al-‘Allaf (golongan Mu’tazilah); Abu Hasan al-Asy’ari dan al-Ma’turidi 
(Ahlus Sunnah). Dalam bidang Tasawuf lahirlah nama-nama Zunnun al-Misri, Abu 
Yazid al-Bustami, Husein bin Mansyur al-Hallaj, dan seterusnya. Dalam lapangan 
sastera dikenal nama Abu Farraj al-Isfahani dengan bukunya Kitab al-Aghani. 
Perguruan tinggi yang didirikan pada masa ini antara lain Bait al-Hikmah di 
Baghdad dan al-Azhar di Kairo. 

Pada masa ini pulalah buat pertama kalinya dalam sejarah terjadi kontak 
antara Islam dengan kebudayaan Barat, yaitu antara kebudayaan Yunani klasik 
yang terdapat di Mesir, Suria, Mesopotamia dan Persia. Kontaknya dengan 
kebudayaan Barat telah membawa masa yang gemilang bagi Islam. Seterusnya, 
periode ini pulalah yang mempunyai pengaruh, sekalipun tidak secara langsung, 
pada munculnya masa Renaisans di Barat. Dengan diterjemahkannya buku-buku 
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yang ditulis oleh ilmuwan Islam ke dalam bahasa Eropa, mulailah Eropa kenal pada 
filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani. Masa kejayaan Islam, adalah bersamaan 
dengan masa kegelapan Eropa. Tetapi dengan terjemahan buku-buku itu sedikit 
demi sedikit memberikan jalan bagi Eropa untuk memasuki abad pencerahan. 
Jacques C. Rislar mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknik Islam amat 
dalam mempengaruhi kebudayaan Barat yang terus berkembang hingga sekarang. 

 
 

3. Masa perpecahan  

Perpecahan dalam bidang politik sebenarnya telah mulai pada masa akhir Bani 
Umayyah, tetapi mencapai puncaknya pada masa Bani Abbas. Perpecahan ini 
ditandai dengan munculnya sejumlah dinasti-dinasti kecil yang melepaskan diri dari 
kekuasaan khalifah di pusat (Baghdad). Misalnya saja di Maroko berdiri dinasti 
Idrisiyah (788-974 M). Pendirinya, Idris bin Abdullah, adalah salah satu keturunan 
Ali bin Abi Thalib. Di Tunis berdiri dinasti Aghlabi (800-969 M) dengan pendirinya 
Ibrahim bin Aghlab. Di Mesir berdiri dinasti Tulun (868-905 M) yang didirikan oleh 
Ahmad bin Tulun. Setelah keruntuhan dinasti ini, muncullah dinasti Ikhsyidi dan 
dinasti Fatimiah (696 M). Di sebelah utara Mesir berdiri dinasti Hamdani yang 
bertahan sampai tahun 1003 M. 

Di bagian Timur Baghdad berdiri dinasti Tahiri (820-872 M) yang kemudian 
digantikan oleh dinasti Saffari (sampai tahun 908 M). Di Transoxania berdiri dinasti 
Samani (874-999 M). Sesudah itu wilayah ini dikuasai oleh dinasti Ghaznawiyah 
yang memiliki kekuasaan sampai ke India. Selain berdirinya dinasti-dinasti kecil, 
kekhalifahan Baghdad sering diguncang oleh sejumlah pemberontakan. 
Pemberontakan ini antara lain digerakkan oleh golongan Syi’ah. Pada tahun 869 M 
terjadi pemberontakan kaum Zank, yang dipimpin oleh Ali bin Muhammad. 
Pemberontakan ini berlangsung sampai tahun 883 M. Di Irak, tahun 874 M, terjadi 
pemberontakan yang digerakkan oleh Hamdan bin Qarmat. Pada tahun 899 M 
gerakan ini mendirikan negara merdeka di Teluk Persia. Pada tahun 930 M, gerakan 
ini meluas sampai ke Mekkah. Sebagai kelanjutan dari gerakan Qaramitah, 
muncullah gerakan Hasysyasyin yang dipimpin oleh Hasan bin Sabbah (w. 1124 M). 

Dalam pada itu ada pemuka Syi’ah yang sampai membentuk dinasti dan 
menguasai sejumlah wilayah, misalnya Ahmad bin Buwaihi dengan dinasti 
Buwaihinya. Ia menguasai Asfahan, Syiraz, dan Kirman di Persia. Pada tahun 945 M 
bahkan menguasai Baghdad dan berlangsung sampai tahun 1055 M.  Di Mesir 
berdiri dinasti Fatimiah (909-1171 M).  Pada tahun 972 M, melalui panglima 
perangnya Jauhar al-Siqilli, dinasti Fatimiah mendirikan kota Kairo dan Masjid al-
Azhar. Al-Azhar, oleh khalifah Fatimiyah, al-Azis (975-996 M), kemudian dijadikan 
sebagai pusat pendidikan tinggi Islam. Pada tahun 1005 M didirikan juga Dar al-
Hikmah.   

Dinasti lain yang berkuasa adalah Salajikah. Dinasti ini berasal dari Turki, dan 
di antara sultan terkenal dari dinasti ini adalah: Tughril Beg, Alp Arselan (1063-
1072 M), dan Maliksyah (1072-1092 M). Pada tahun 1071 M Sultan Arselan 
mengalahkan tentara Bizantium di Manzikart. Sejak tahun itulah Asia Kecil berada 
di bawah kekuasaan Islam. 

Di Spanyol, Abd al-Rahman, setelah melarikan diri dari kejaran tentara 
Abbasiyyah, mendirikan dinasti Umayyah pada tahun 756 M. Dinasti ini bertahan 
sampai tahun 1031 M. Abd al-Rahmanlah yang mendirikan masjid Cordova yang 
merupakan pusat kebudayaan Islam penting di Barat. Di Cordova ini juga terdapat 
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Universitas Cordova sebagai pusat ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Abd al-
Rahman III (929-961 M). Sesudah jatuhnya dinasti Umayyah, Spanyol diperintah 
oleh dinasti-dinasti yang silih berganti, antara lain Dinasti Abbadi, Murabit, 
Muwahid, Nasr, dan seterusnya. 
 
 

4. Masa kemunduran dan kehancuran 

Jengis Khan dan keturunannya merupakan salah satu penyebab utama 
kehancuran kekuasaan politik umat Islam. Jengis Khan berasal dari Mongolia. 
Setelah menguasai Peking tahun 1212 M, ia mengalihkan serangannya ke Barat. 
Satu demi satu dinasti-dinasti Islam jatuh ke dalam kekuasaannya. Transoxania 
dan Khawarizm jatuh tahun 1219/1220 M; dinasti Ghazna pada tahun 1221 M; 
Azarbaijan tahun 1223 M; dan Saljuk di Asia Kecil tahun 1243 M.  

Serangan ke Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyyah, dilakukan oleh 
Hulagu Khan (anak Jengis Khan). Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan pada 
tanggal 10 Februari 1258 M. Dari sini ia melanjutkan ekspansinya ke Suriah dan 
ingin menuju Mesir. Tetapi di Ain Jaluth (Goliath) ia dikalahkan oleh Baybars, 
seorang jenderal Mamluk dari Mesir, pada tahun 1260 M. Hulaghu Khan akhirya 
mendirikan dinasti Ilkhan di bekas kekuasaan Abbasiyyah.  

 

 
 
 
 
 
 
Gambar kota Baghdad (Irak) 
(dulu atau sekarang) 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Hikmah dan manfaat yang dapat diambil 

Dari uraian tentang perkembangan Islam pada masa pemerintahan Bani Abbas 
di atas, dapatlah diambil hikmah dan manfaat antara lain sebagai berikut: 

Pertama, kisah Seribu Satu Malam memberikan gambaran tentang 
kesejahteraan dan kemakmuran yang dirasakan umat Islam pada masa 
pemerintahan Harun al-Rasyid. Pemerintah yang baik adalah yang menjadikan 
kekayaan negara untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya, bukan semata 
untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Inilah barangkali yang harus dicermati 
dan sedapat mungkin dapat dijadikan pegangan bagi para penentu kebijakan 
(pemerintah dan wakil rakyat) di negara-negara Islam dalam mensejahterakan 
bangsa dan rakyatnya. 
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Kedua, pada masa khilafah Bani Abbasiyyah, umat Islam mencapai puncak 
kejayaannya, antara lain dalam bidang ilmu pengetahuan. Dewasa ini umat Islam 
telah tertinggal jauh dalam bidang ini dari Eropa. Oleh karena itu, umat Islam harus 
mengejar ketertinggalannya ini dan mau belajar seperti yang dilakukan orang-orang 
Eropa pada masa Bani Abbas. Perkembangan ilmu pengetahuan di Barat sekarang 
hampir taktertandingi oleh negara-negara Islam. Umat Islam harus menyadari 
kondisinya sekarang. Dengan menguasai kembali ilmu pengetahuan, umat Islam 
tidak akan dijajah dan bergantung terus menerus kepada bangsa lain. 

Ketiga, ikatan-ikatan kesukuan yang mengabaikan kedudukan agama, 
ternyata telah menjadikan umat Islam rapuh dan terpecah belah. Kemunduran dan 
kehancuran khilafah Bani Abbas antara lain juga disebabkan karena hal ini. Pada 
masanya banyak daerah yang melepaskan diri atas nama kesukuan tertentu. 
Menempatkan agama sebagai unsur pengikat adalah cara terbaik bagi persatuan 
dan kesatuan umat Islam. Ikatan-ikatan kesukuan semacam ini masih terus 
menyelimuti permasalahan kenegaraan di negara-negara Islam, termasuk di 
Indonesia. Umat Islam harus kembali kepada persatuan dan kesatuan di bawah 
naungan Islam yang suci dan luhur, bukan didasarkan atas kesukuan, ras, 
golongan, dan yang semacamnya.  
 

 
 

UJI KOMPETENSI 

 

 

A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada 
huruf a, b, c, d, atau e! 

 

1. Pembina utama dari pemerintahan Bani Abbasiyyah adalah: 
a. Al-Abbas al-Saffah                             b. Abu Ja’far al-Manshur 
c.  Harun al-Rasyid                               c. Al-Makmun 
e. Al-Mahdi 
 

2. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyyah, unsur utamanya adalah kebudayaan: 
a.  Arab                                                  b. Persia 
c. Turki                                                  d. Mesir 
e. Bizantium 

 
3.  Sebutan yang dipakai untuk pejabat yang mengkoordinasikan departemen-departemen dalam pemerintahan 

Abbasiyyah adalah: 

 a. mufti                                                b. khalifah 
c. wazir                                                 d. Amirul Mukminin 
e. qadhi 

 
4. Penerjamahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab dilakukan pada pada 

pemerintahan khalifah: 
a. Abu Ja’far al-Manshur                        b. Al-Mahdi 
c. Harun al-Rasyid                                 d. Al-Makmun 
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e. Al-Mu’tashim 
 
5.   lmuwan Muslim yang pertama kali menyusun alat pengukur tinggi bintang 

adalah: 
a. Al-Fazzari                                          b. Al-Farghani 
c. Jabir bin Hayyan                                d. Al-Razi 
e. Al-Farabi 

 
 

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

1. Pendiri pemerintahan Bani Abbasiyyah adalah ..., sedangkan pembina utamanya 
adalah ... 

2. Kisah Seribu Satu Malam menggambarkan kemakmuran pada masa 
pemerintahan khalifah ... 

3. Sebutan untuk orang yang mengkoordinasikan departemen-departemen dalam 
pemerintahan Bani Abbasiyyah adalah ... 

4. Khalifah al-Makmun dikenal karena kecenderungannya pada ... 
5. Untuk keperluan penterjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab, al-

Makmun mendirikan ... 
 

 

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

1. Mengapa pemerintahan Bani Abbasiyyah mengandalkan kebudayaan Persia di 
banding kebudayaan Arab? 

2. Jelaskan apa yang menjadi penyebab kemajuan Islam pada masa al-Makmun! 
3. Apa yang menyebabkan banyak daerah melepaskan diri pada masa pemerintahan 

Bani Abbasiyyah? 
4. Uraiakanlah gambaran kemajuan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan 

pemerintahan Bani Abbasiyyah! 
5. Mengapa khilafah Bani Abbasiyyah yang perkasa ini pada akhirnya juga ambruk? 

 

 

D.  Proyek! 

1. Untuk tugas individu, buatlah ringkasan tentang perkembangan ilmu 
pengetahuan yang tumbuh dengan pesat pada masa pemerintahan Bani 
Abbasiyyah lengkap dengan tokoh-tokoh yang mengembangkannya! 

2. Untuk tugas kelompok, diskusikan perkembangan Islam pada masa khilafah Bani 
Abbasiyyah dan hikmah dan manfaat apa saja yang dapat diambil dari kajian 
tentang hal tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sekarang. Buatlah 
laporan dari hasil diskusi tersebut. 

 
 


