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STANDAR KOMPETENSI 9:  

Memahami sejarah Nabi Muhammad Saw.  

 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR: 

9.1. Menceritakan sejarah Nabi Muhammad Saw. dalam membangun 

masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. 

9.2. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat di 

Madinah. 
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BAB V 

SEJARAH PERADABAN ISLAM 
 
 

STANDAR KOMPETENSI   

Mengambil manfaat dari sejarah Islam tentang masyarakat Madinah sebelum dan 
sesudah Islam datang dalam kehidupan sehari-hari 

KOMPETENSI DASAR 
Siswa mampu: 
1. Mengambil manfaat dari perkembangan masyarakat Madinah sebelum Islam 

datang (sebelum hijrah) 
2. Mengambil manfaat dari perkembangan masyarakat Madinah sesudah Islam 

datang (sesudah hijrah)  
 

INDIKATOR 
Siswa dapat: 
1. Menjelaskan keberagamaan masyarakat Madinah sebelum Islam datang  
2. Menjelaskan kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam datang 
3. Mengambil manfaat dari perkembangan masyarakat Madinah sebelum Islam 
4. Menjelaskan reaksi masyarakat Madinah terhadap kaum muhajirin 
5. Menjelaskan hubungan antara Muhajirin dengan Anshar 
6. Menjelaskan hubungan antara kaum Muslim dengan non-Muslim 
7. Menjelaskan toleransi Islam terhadap agama lain 
8. Mengambil manfaat dari perkembangan masyarakat Madinah sesudah Islam 
 

MATERI POKOK 
1. Masyarakat Madinah sebelum Islam datang (sebelum hijrah) 
2. Masyarakat Madinah sesudah Islam datang (sesudah hijrah) 
 

 

 
Dalam buku 1 sudah dijelaskan secara singkat pengertian sejarah peradaban 

Islam atau sejarah kebudayaan Islam dan bahkan sering juga disingkat sejarah 
Islam. Sejarah Islam sering juga disebut dengan tarikh Islam. Istilah-istilah 
tersebut meskipun berbeda dari segi konseptualnya, tetapi memiliki muatan isi yang 
sama. Semuanya berisi muatan mengenai pengungkapan sejarah perkembangan 
Islam (dan umat Islam) mulai dari menjelang berdirinya hingga perkembangannya 
sekarang di berbagai belahan bumi ini. 

Dalam buku 1 sudah dibicarakan sejarah peradaban Islam, yang dimulai 
dengan pembicaraan tentang masyarakat Makkah sebelum Islam datang yang 
kemudian disusul dengan pembicaraan tentang masyarakat Makkah setelah Islam 
datang. Pada buku 2 ini akan dibicarakan kondisi masyarakat Madinah baik 
sebelum kedatangan Islam maupun setelah kedatangan Islam.  
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A. Masyarakat Madinah sebelum Nabi Muhammad Saw. Hijrah 

 

Perlu diperhatikan: 

Setelah kita mengkaji kondisi Makkah dan masyarakatnya baik sebelum 
maupun sesudah masuknya Islam, kita juga perlu mengkaji kondisi 
Madinah dan masyarakatnya, terutama setelah kedatangan Islam. 
Makkah dan Madinah merupakan dua kota besar di Jazirah Arab 
(sekarang Saudi Arabia) yang sangat terkenal. Dua kota inilah yang 
mewarnai pembicaraan sejarah Islam, terutama di awal-awal berdiri dan 
berkembangnya Islam. Dua kota ini pula yang dijadikan pusat 
pengembangan dan penyiaran Islam oleh Nabi Muhammad Saw. Islam 
lahir di kota Makkah tetapi berkembang dan menyebar ke daerah-daerah 
lain melalui kota Madinah. Di Madinahlah pada akhirnya Nabi 
Muhammad Saw. berhasil membangun komunitas Islam serta dasar-
dasar pendirian suatu negara yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. 
Madinah yang dibangun Nabi diakui oleh para sejarawan sebagai suatu 
negara yang sebenarnya sudah didirikan dengan dasar-dasar atau 
prinsip-prinsip negara modern. Di Madinah ini pula pada akhirnya Nabi 
wafat dan dimakamkan. Pada akhirnya Madinah dikenal sebagai kota 
Nabi (Madinatun Nabi) dan di kota ini pula berdiri sebuah masjid megah 
yang dikenal sebagai Masjid Nabawi (Masjidun Nabi).  

 
Untuk membicarakan masyarakat Madinah sebelum Islam datang akan 

diuraikan berikut ini masalah kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. 
Setelah itu akan dibicarakan masalah kehidupan agama masyarakat Madinah 
sebelum Islam dan manfaat yang dapat diambil dari perkembangan masyarakat 
Madinah sebelum Islam. 
 
1.  Kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Nabi Muhammad Saw. hijrah 

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

kepada siapa yang paling kuat di 
antara mereka. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
3. Manfaat dari perkembangan masyarakat Madinah sebelum Nabi Muhammad 

Saw. hijrah 
 
Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari keadaan masyarakat 

Madinah sebelum Islam datang, di antaranya adalah: 
Pertama, perbedaan yang disebabkan karena alasan kesukuan, agama, dan 

golongan, ternyata seringkali menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. 
Demikian halnya dengan masyarakat Madinah, sebelum kedatangan agama Islam, 
kehidupan mereka diliputi oleh pertentangan antar suku dan golongan, yaitu antara 
suku Aus, Kharaj, dan kaum Yahudi. Pertentangan yang demikian antara lain 
disebabkan karena tidak adanya suatu model pemerintahan yang dapat mengatur 
kehidupan masyarakatnya. Tidak adanya pemerintahan ini menyebabkan mereka 
berebut pengaruh untuk saling menguasai. Dalam masyarakat yang seperti ini, 
suku atau kelompok yang kuatlah yang akan berkuasa. Oleh karena itu suatu 
pemerintahan yang disepakati untuk mengatur kehidupan bersama sangat 
dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Melalui pemerintahan ini diharapkan akan 
tercipta kedamaian dan kesejahteraan, sekalipun ada perbedaan di antara mereka, 
baik suku atau agamanya. 

Berangkat dari kondisi seperti itu, kita dapat belajar banyak bahwa suatu 
pemerintahan yang dibangun di atas kondisi yang diliputi perpecahan, 
permusuhan, dan pertikaian antar golongan tidak akan pernah mencapai tujuan 
yang direncanakan. Pemerintahan yang seperti itu tidak akan dapat bertahan lama, 
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sebaliknya dalam waktu yang singkat pasti akan hancur. Masyarakat Madinah 
sebelum datangnya Islam belum memiliki pemerintahan yang baik dan teratur 
sehingga cepat dan mudah diombang-ambingkan. Masuknya Islam dengan mudah 
dapat merubah kondisi masyarakat Madinah dari kondisi yang tidak teratur 
menjadi masyarakat yang teratur dan dibangun atas dasar kebersamaan dan 
persatuan yang kuat sehingga terbentuk masyarakat yang berbudaya, atau yang 
sekarang dikenal dengan sebutan masyarakat madani. Inilah Madinah yang 
dibangun oleh Nabi Muhammad Saw. kelak. 

Kedua, pertentangan yang terjadi di antara kaum Yahudi, suku Aus, dan 
Khazraj, tidaklah disebabkan karena agama mereka yang berbeda. Pertentangan itu 
lebih dikarenakan karena alasan politik dan ekonomi. Mereka antara lain berebut 
pengaruh dan kekuasaan, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan penguasaan 
kehidupan perekonomian. Oleh karena itu, adanya tuntutan pemerintahan yang adil 
merupakan suatu keharusan.  

Keadilan, baik dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi haruslah menjadi 
cita-cita bersama. Apabila telah tercipta keadilan yang demikian, maka 
pertentangan-pertentangan atau konflik-konflik itu diharapkan akan semakin 
berkurang, atau apabila mungkin tidak ada sama sekali. 
 
 

MUTIARA HIKMAH 

Allah berfirman: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, 
dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni`mat Allah kepadamu 
ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh musuhan, maka Allah 
mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni`mat Allah orang-orang 
yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 
menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-
Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk” (QS. Ali Imran (3): 103). 

Allah juga berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. an-Nahl (16): 90). 

 

PELATIHAN 

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

b, c, atau d! 

 
1. Yatsrib adalah sebutan lama untuk kota yang kemudian dikenal dengan nama: 

a. al-Makkah al-Mukarramah  b.  Madinah al-Hujjaj 
c.   al-Madinah al-Munawwarah  d.  Madyan 

2. Suku Aus dan Khazraj berasal dari : 
a. Syria     b.  Palestina 
c.   Mesir     d.  Yaman 

3. Berbeda dengan Makkah, Madinah lebih merupakan kota: 
a. Keagamaan    b.  Perdagangan 
c.    Pertanian    d.  Peternakan 
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4. Penyebab terjadinya pertentangan di antara suku-suku dan golongan di Madinah 
adalah: 
a. Perbedaan agama   b.  Perebutan jabatan 
c.   Perebutan kekuasaan   d.  Perebutan lahan pertanian 

5. Agama yang di anut oleh suku Aus dan Khazraj adalah: 
a. Yahudi     b.  Watsani 
c.    Majusi     d.  Nasrani 

6. Kaum Yahudi disebut juga sebagai: 
a. Ahlul Kitab    b.  Ahlul Bid’ah 
c.   Ahlul Jannah    d.  Ahlul Bait 

7. Alasan yang mendorong suku Aus dan Khazraj mengikuti ajaran Muhamad 
adalah: 
a. Muhammad adalah Nabi yang diramalkan 
b. Muhammad mengajarkan faham tauhid 
c. Muhammad tidak membeda-bedakan golongan manusia 
d. Muhammad mengajak pada kedamaian 

8. Perjanjian antara Nabi Muhammad dengan wakil orang Madinah terjadi di: 
a. Abwa     b.   ‘Aqabah 
c.   Hudaibiyah    d.  Makkah 

9. Baiah al-Aqabah al-Kubra terjadi pada tahun: 
a. 620 M     b.  621 M 
c.   622 M     d.  632 M 

10. Alasan orang-orang Madinah mengundang Nabi untuk pindah ke Madinah 
adalah: 
a. mengajarkan agama Islam di Madinah 
b. menengahi pertentangan yang terjadi di Madinah 
c. menjadi pemimpin yang bisa mengatasi persoalan di Madinah 
d. meredam perkembangan agama Yahudi 

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

1. Sebelum dikenal dengan nama Madinah, kota ini bernama ... 
2. Wilayah Madinah yang subur dengan lahan pertaniannya adalah ... 
3. Kaum Yahudi Madinah antara lain berasal dari  Bani... dan .... 
4. Suku Aus dan Khazraj berasal dari suku besar Arab Selatan, yaitu ... 
5. Kaum Yahudi Madinah kebanyakan menetap di daerah ... 
 
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat! 

1. Jelaskan alasan migrasi (perpindahan) kaum Yahudi ke kota Madinah! 
2. Jelaskan pula apa alasan migrasi suku Aus dan Khazraj ke Madinah! 
3. Mengapa terjadi pertentangan antara kaum Yahudi dengan suku Aus dan 

Khazraj di Madinah? 
4. Mengapa suku Aus dan Khazraj menerima ajaran Nabi Muhammad Saw.? 
5. Mengapa suku Aus dan Khazraj meminta kepada Nabi Muhammad untuk hijrah 

ke Madinah? 
 

D. Proyek 

1. Untuk tugas individu bacalah beberapa buku (literatur) yang menjelaskan kondisi 
masyarakat Madinah sebelum Islam, dan buatlah ringkasannya!  
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2. Untuk tugas kelompok, diskusikan hikmah atau manfaat mempelajari sejarah 
perkembangan masyarakat Madinah sebelum Islam datang! 

 
 

B. Masyarakat Madinah Sesudah Nabi Muhammad Saw. Hijrah 

 
 

 

Perlu diperhatikan: belum diganti 

Setelah kita mengkaji kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, maka 
sudah selayaknya kita mengkaji kondisi masyarakatnya sesudah 
masuknya Islam. Di depan sudah disebutkan beberapa tanda-tanda yang 
cukup menggembirakan bagi Nabi mengenai kota Madinah untuk 
perkembangan Islam. Nabi sudah mengawali dengan melakukan 
perjanjian dengan orang-orang Madinah yang sudah memeluk Islam. 
Dari beberapa peristiwa yang terjadi Nabi kemudian berketetapan untuk 
memperjuangkan dan menyiarkan Islam melalui kota Madinah. Karena 
itu, Nabi menyuruh orang-orang Makkah untuk secara bertahap pindah 
(hijrah) ke Madinah, yang pada puncaknya Nabi berserta para sahabat 
secara resmi hijrah ke Madinah setelah beliau gagal hijrah di beberapa 
kota lainnya. Kedatangan Nabi (dan Islam) membawa perubahan yang 
mendasar di kota Madinah. Perubahan-perubahan apa saja yang 
dilakukan Nabi akan diuraikan di bawah ini.  

 
Untuk membicarakan masyarakat Madinah sesudah Islam datang akan 

diuraikan berikut ini pertama, fajar Islam di kota Madinah (reaksi masyarakat 
Madinah); kedua, kebijakan Nabi Muhammad di Madinah; ketiga, dakwah Islam di 
Madinah; dan keempat, manfaat dari perkembangan Islam di Madinah. 
 
1. Fajar Islam di kota Madinah (reaksi masyarakat Madinah) 

 
Bagi Nabi Muhammad, hijrah atau pindahnya ke Madinah bukan suatu 

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

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



BAB V. SEJARAH PERADABAN ISLAM 137 

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

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

 
2. Kebijakan Nabi Muhammad di Madinah 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
3. Dakwah Islam di Madinah 

Selama dalam kepemimpinan Nabi Muhammad, konsentrasi utama lebih 
pada usaha penyebaran Islam di Madinah dan mempertahankan Madinah dari 
penyerbuan orang Quraisy Makkah. Tercatat beberapa peristiwa penting, seperti 
perang Badar, Uhud, Mu’tah, Khandaq, Khaibar, Perjanjian Hudaibiyah, Fathu 
Makkah, Haji Wada’, dan Perang Tabuk. Namun dalam penjelasan berikut hanya 
beberapa saja yang akan diuraikan. 
 
a. Perang Badar 

Perang Badar terjadi pada tahun 624 M di Lembah Badar. Penyebab 
terjadinya perang ini bermula dari permintaan Abu Sufyan kepada penduduk 
Makkah yang meminta suatu pasukan untuk melindungi kafilahnya yang sedang 
dalam perjalanan pulang dari Syria. Permintaan ini ditanggapi oleh penduduk 
Makkah dengan penafsiran bahwa kafilah mereka akan dicegat oleh umat Islam. Di 
Lembah Badar umat Islam yang berjumlah 313 orang bertemu dengan pasukan 
Quraisy yang dipimpin Abu Jahal yang berjumlah 1000 orang. Di dalam 
pertempuran ini Nabi Muhammad memperoleh kemenangan. Abu Jahal bersama 70 
orang tentaranya mati di medan tempur, sedangkan korban di pihak umat Islam 
tercatat ada 14 orang. 

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

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

 
 

 
 

Gambar perang: 
Misalnya dengan menonjolkan pasukan berkuda atau pasukan beronta 
bisa juga dengan gambar orang banyak sedang memegang pedang dan 

diacungkan ke atas siap berperang. 
 
 
 

 
b. Perang Uhud 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Gambar: 
Suasana yang menggambarkan pembebasan kota Makkah oleh Nabi dan 

umat Islam. 
 
 

 
e. Haji Wada’ 

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

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

 
4. Manfaat dari perkembangan Islam di Madinah 

Dari uraian mengenai perkembangan Islam di Madinah dapat diambil 
manfaat sebagai berikut: 

Pertama, Islam sebagai agama mampu menyatukan ikatan di antara orang 
yang memiliki latar belakang berbeda, misalnya suku. Melalui Islam, Nabi 
Muhammad Saw. telah mempersaudarakan suku-suku di Madinah dengan  suku-
suku yang berasal dari Makkah, salah satunya adalah suku Quraisy. Ikatan atas 
dasar keagamaan telah memperkuat persaudaraan di antara umat Islam. 

Kedua, agama Islam di samping menekankan ajaran persaudaraan di antara 
umat seiman, juga mengajarkan untuk bersikap toleran terhadap umat yang 
beragama lain. Selama umat beragama lain tidak melakukan perbuatan-perbuatan 
yang dapat merugikan dan mengancam kelangsungan hidup Islam dan umatnya, 
Islam memberikan kelonggaran kepada umatnya untuk melakukan kerjasama 
dengan mereka, saling membantu, dan saling tolong menolong. 

Ketiga, selama di Madinah ajaran Islam tidak pernah berhenti disiarkan atau 
didakwahkan, baik yang dilakukan langsung oleh Nabi maupun para sahabat dan 
umat Islam pada umumnya. Dalam pada itu Nabi Muhammad juga mengirim surat 
melalui para dutanya ke beberapa negara tetangga untuk menyampaikan ajakannya 
sekiranya dapat menerima Islam sebagai agama mereka. Oleh karena itu, adalah 
menjadi kewajiban setiap umat Islam untuk mendakwahkan ajaran Islam, kapan 
dan di mana pun. 
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MUTIARA HIKMAH: 

Allah berfirman: “Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan 
Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi 
Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan mereka 
menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripada-Nya, keridhaan 
dan syurga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal, mereka 
kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang 
besar” (QS. at-Taubah (9): 20-22). 
 
Allah juga berfirman: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah 
dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa 
yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan 
agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab 
kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka 
dalam keadaan tunduk” (QS. at-Taubah (9): 29). 
 

 

PELATIHAN 

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

b, c, atau d! 

1. Hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah meliliki arti: 
a. Pelarian    b.  Perpindahan 
c.   Pengusiran    d.  Pengasingan 

2. Di antara suku yang kurang senang dengan kehadiran Nabi Muhammad di 
Madinah adalah: 
a. Aus     b.  Khazraj 
c.   Yahudi     d.  Quraisy 

3. Orang-orang Madinah yang menerima kedatangan Nabi dengan suka cita dikenal 
dengan sebutan: 
a. Muhajirin    b.  Musafirin 
c.   Anshar    d.  Mujahidin 

4. Tindakan Nabi Muhammad yang pertama kali di Madinah adalah: 
a. Mendirikan rumah   b.  Mendirikan masjid 
c.   Mendirikan pemerintahan  d.  Membentuk negara 

5. Muakhkhah merupakan kebijakan Nabi Muhammad di Madinah, artinya adalah: 
a. Mempersaudarakan Muhajrin dan Anshar 
b. Mempertemukan Muhajirin dan Anshar 
c. Menolong sesama Muslim Muhajirin dan Anshar 
d. Membantu sesama umat beragama 

6. Aturan mengenai kebebasan menjalankan ibadah sesuai agamanya, terdapat 
dalam: 
a. Perjanjian Aqabah I   b.  Perjanjian Aqabah II 
c.   Piagam Madinah   d.  Perjanjian Hudaibiyah 

7. Perang antara kaum Muslimin dan Suku Quraisy yang dimenangkan suku 
Quraisy adalah: 
a. Badar     b.  Uhud 



BAB V. SEJARAH PERADABAN ISLAM 143 

c.   Handaq    d.  Tabuk 
8. Nabi dan umat Islam Madinah harus menunda hajinya setahun kemudian. 

Kesepakan itu terdapat dalam: 
a. Perjanjian Aqabah I   b.  Perjanjian Aqabah II 
c.   Piagam Madinah   d.  Perjanjian Hudaibiyah 

9. Fathu Makkah terjadi pada tahun: 
a. 628 M.     b.  630 M. 
c.   631 M.     d.  632 M. 

10. Haji Nabi Muhammad yang terakhir disebut dengan haji: 
a. Ifrad     b.  Qiran 
c.   Tamattu    d.  Wada, 

   

 

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

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

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

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

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

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

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

 


