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STANDAR KOMPETENSI 13:  

Memahami sejarah tradisi Islam Nusantara.  

 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR: 

13.1 Menceritakan seni budaya lokal sebagai bagian dari tradisi Islam. 

13.2 Memberikan apresiasi terhadap tradisi dan upacara adat kesukuan 

Nusantara. 
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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.  

Abu Bakar adalah sahabat yang menemani Nabi Muhammad Saw. ketika 
hijrah ke Madinah. Ketika menetap di Madinah, Abu Bakar merupakan tangan 
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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 
pimpinan. Demi Allah saya sendiri tidak akan membantahnya dalam persoalan ini. 
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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 
dengan para sahabatnya yang terkemuka untuk  mengangkat Umar bin Khaththab 
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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 
itu hampir saja tentara Islam mengalami kegagalan. Tetapi dengan siasatnya yang 
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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. 

Pada masa hijrah, tidak seorang pun yang berani berangkat secara terang-
terangan kecuali Umar bin Khaththab. Dengan pedang di pinggang dan busur 
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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 
menghancurkan dan meruntuhkan imperium Persia serta mengambil alih seluruh 
wilayah kekuasaannya. 
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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 
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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! 

  
 
 

 


