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Sejarah Peradaban Islam Dinasti Abbasiyah Irma Al
Hanaah
Sejarah peradaban Islam adalah bentangan kilauan yang memancar dan
menerangi peradaban dunia. Ketika bangsa Barat masih dalam masa-masa
kegelapan (dark ages), sejarah peradaban Islam sudah memainkan peranannya
bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Tak heran pada masa lalu, para Ilmuwan
muslim yang ada di Andalusia, Baghdad, Damaskus, dan kota-kota Islam lainnya
menjadi pionir dan mercusuar peradaban yang menginspirasi para Ilmuwan dan
tokoh-tokoh Barat. Artefak-artefak sejarah, manuskrip-manuskrip kuno,
bangunan-bangunan kokoh nan indah yang melambangkan kejayaan dan
peninggalan-peninggalan sejarah peradaban Islam lainnya yang sampai hari ini
jejaknya masih bisa dijumpai, adalah bukti dari keunggulan kaum muslimin yang
disbeut oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagai “Khairu ummah” (ummat
terbaik). Penulis yang merupakan ahli sejarah berusaha meramu buku ini dengan
gaya bahasa yang ringkas, mudah dipahami, dan alpabetik. Pembaca juga akan
diajak untuk mengetahui sejarah kota-kota Islam, sekolah-sekolah Islam,
perpustakaan-perpustakaan Islam, masjid-masjid bersejarah, istilah-istilah dalam
sejarah khazanah peradaban yang bisa menambah pengetahuan dan
kekaguman pembaca akan kejayaan Islam pada masa lalu. Buku ini sangat
penting Anda miliki
Abad ke-7 sampai ke-13 M merupakan momentum yang sangat bersejarah
dalam lintasan sejarah kebudayaan dan peradaban Arab-Muslim. Islam
mengalami kemajuan pesat yang ditandai dengan kekuasaan yang sangat luas
serta penyatuan antarwilayah Islam. Daulah Abbasiyah di Baghdad (di belahan
dunia Timur) dan Daulah Umayyah di Cordova, Andalusia/Spanyol (di belahan
dunia Barat) memperlihatkan kemajuan sains, kebudayaan, dan peradaban yang
sangat spektakuler. “The Golden Age of Islam. (Masa Keemasan Islam) benarbenar telah menghiasi panggung sejarah dunia pada Abad Klasik tersebut. Bukubuku ilmu pengetahuan Islam yang dihasilkan dan ditulis oleh para sarjana
Muslim diterjemahkan secara besar-besaran ke dalam bahasa Barat-Latin.
Intensitas persentuhan dan pergumulan Barat dengan peradaban Muslim pada
gilirannya menggerakkan munculnya Era Renaissance di Barat pada abad ke-14
M. Era Renaissance pada gilirannya menggerakkan munculnya Era Reformasi
dan Era Aufklarung (Pencerahan) pada abad ke-17 M yang kemudian
mengantarkan bangsa-bangsa Barat menjadi bangsa yang sangat modern dan
canggih di bidang sains dan teknologi. Robert Stephen Briffault, dalam buku
terkenalnya yang berjudul The Making of Humanity mengapresiasi kontribusi
besar para ilmuwan Muslim terhadap dunia modern. Briffault tanpa ragu
mengatakan, “Ilmu pengetahuan adalah sumbangan peradaban Islam yang
maha penting kepada dunia modern. Utang ilmu pengetahuan kita kepada ilmu
pengetahuan bangsa Arab tidak tergantung kepada penemuan-penemuan teori
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yang revolusioner: ilmu pengetahuan berutang besar sekali kepada kebudayaan
Islam.
Penulis : Frenky Mubarok Ukuran : 21 cm x 14,5 cm Tebal : 140 Halaman ISBN :
978-623-68720-2-4 blurb : Wacana Teologi Islam atau Ilmu Kalam merupakan
perdebatan yang telah terjadi seiring sejarah perkembangan peradaban Islam.
Saling klaim sebagai otoritas penafsir wahyu merupakan dasar dari
perkembangan ilmu ini. Selain itu perkembang politik yang terjadi di kalangan
umat Islam sendiri dan perkembangan budaya Arab-Islam yang bersinggungan
dengan peradaban lain seperti tradisi filsafat di Yunani dan Persia yang telah
dikuasai oleh Imperium Islam dari masa Khulafa al-Rasyidin, Kekhalifahan Bani
Umayyah hingga Kekhalifahan Bani Abbasiyah turut mempengaruhi dinamisme
dialektika anatara teks-teks suci yang diyakini oleh umat Islam dan berbagai
fenomena di mana umat Islam hidup. Buku Wacana Teologi Islam Klasik ini
merupakan bacaan wajib bagi para peminat studi Islam khusunya bidang Teologi
Islam. Semoga dengan hadirnya buku ini dapat memberikan wawasan baru bagi
pembaca dalam memperkaya wawasan dalam khazanah intelektual Islam.
Buku ini menghadirkan pemikiran intelektual Islam kontemporer, Prof. K.H.
Yudian Wahyudi, Ph.D., dan responsnya terhadap masalah-masalah peradaban
Islam. Mengapa Islam mundur dan umat lain maju, juga menjadi perhatian serius
dari Yudian. Ia juga ikut dalam memperbincangkan fenomena Islam kontemporer
dan kecenderungan Islam masa kini di berbagai forum internasional lebih-lebih
lokal. Bagaimana Yudian menjawab dan memberikan solusi pemikiran terhadap
pertanyaan yang diajukan dalam konteks kebangkitan peradaban Islam.
Sebagaimana yang terlihat pada kajian-kajian di dalam buku ini, bagi Yudian
kebangkitan peradaban Islam itu sesungguhnya jauh dari sekadar gejala
populisme Islam itu. Apalagi jika fenomena menguatnya formalisme Islam
sebagai indikasi kuat kebangkitan peradaban Islam. Kebangkitan peradaban
Islam bukanlah masalah sederhana yang bisa diselesaikan sambil lalu. Apa lagi
mengedepankan simbol-simbol Islam? Tidak pula lewat upaya pengerahan masa
sebanyak apa pun masa itu? Kebangkitan peradaban Islam sejatinya adalah
kebangkitan substantif berkenaan dengan diri manusia serta kemampuannya
mendayagunakan potensi dan kelebihan yang dimilikinya. Dengan demikian,
perlu upaya yang serius dan kerja keras yang konsisten untuk membangun SDM
tangguh sebagai penyangga peradaban Islam itu. Isu inilah yang diusung oleh
Yudian dan membuat karya ini sangat menarik untuk ditelaah. Agar bisa keluar
dari seluruh masalah di atas, Yudian menawarkan apa yang disebutnya dengan
pendidikan Islam integratif. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Buku ini merupakan buku teks atau buku pegangan siswa Madrasah Aliyah (MA)
khususnya untuk Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah
Kelas XI. Buku ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.
183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab
pada Madrasah. Dengan mempelajari SKI kita dapat mengambil hikmah dari
kejadian-kejadian di masa lalu sejak zaman Nabi Muhammad Saw., Khulafaur
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Rasyidin, dan tokoh-tokoh muslim lainnya. Dalam buku ini, materi yang dibahas
tentang Dinasti Abbasiyah di Baghdad, Dinasti Usmani di Turki, Dinasti Mughal di
India, Dinasti Syafawi di Persia, Gerakan Pembaruan Islam Zaman Modern,
Organisasi Islam di Indonesia. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan
Tilaw?tul Qur’an, Peta Konsep, Tokoh, Mutiara Hadis, Kisah Teladan,
Khazanah, Kilas Bahasa, Tugas, Kegiatan, Tafakur, Refleksi Diri, dan Proyek,
yang dapat memperkaya wawasan siswa.
Selama seribu tahun pertama, para pemikir agama, pemimpin politik, ahli hukum,
penulis, saintis, dan filsuf telah membentuk peradaban Islam. Siapa sajakah
mereka? Seperti apa kehidupan mereka? Dan bagaimana cara mereka
memengaruhi dunia? Dalam buku ini, sejarawan Chase F. Robinson menelusuri
tradisi panjang dalam keilmuan Muslim untuk menuliskan biografi tokoh-tokoh
Muslim terkemuka. Dimulai dari Nabi Muhammad pada abad ke-7 hingga era
Timur Lang menaklukkan dunia dan masa kejayaan Imperium Utsmani di bawah
Sultan Mehmed II pada abad ke-15. Dari jantung Islam di Mekkah, lalu
menjangkau Afrika Utara dan Iberia di barat hingga ke Asia Tengah dan Timur,
Robinson menelusuri kebangkitan dan kejatuhan negara-negara Islam tak hanya
melalui sosok pemimpin politik dan militer yang bekerja mengamankan atau
memperluas kekuasaan, tetapi juga mereka yang mengembangkan hukum
Islam, ilmu pengetahuan, dan kesusastraan. Selain tokoh terkenal yang
mewarnai lanskap ini—semisal Ali bin Abu Thalib; pahlawan era Perang Salib,
Shalahuddin; atau penyair Rumi—ada pula tokoh kurang terkenal seperti Ibnu
Fadlan, yang perjalanannya di Eurasia membawa catatan menarik tentang
Vasiga Volga kepada Khalifah Abbasiyah; Karimah al-Marwaziyya, cendekiawan
wanita abad ke-11 ahli sunnah Nabi; juga Abu al-Qasim Ramisht, pedagang kaya
raya abad ke-12. Dari sini, tampaklah potret menarik masyarakat Islam dalam
suatu narasi yang kaya dan beragam. Inilah bacaan mencerahkan bagi siapa
saja yang ingin belajar lebih banyak ihwal peradaban Islam awal. Dilengkapi
banyak ilustrasi dan peta, buku ini secara gamblang menggambarkan kehidupan
di semua lini dunia Islam pra-modern.
Siapa yang tak pilu hatinya saat melihat Baginda Rasulullah Saw. terusir dari
tanah kelahirannya? Siapa juga yang tak pedih hatinya setiap membaca kisah
Hamzah, paman sekaligus sahabat tercinta Nabi, terbunuh secara tragis? Siapa
pula yang tak akan meneteskan air mata ketika mendengar cucu-cucu tercinta
beliau, Hasan dan Husein bin Ali, meninggal dunia secara mengenaskan? Kisahkisah tragis tersebut membuat siapa pun pilu dan sedih. Air mata menetes
sebagai simbol rasa prihatin dan dukacita. Sejarah mencatat peristiwa-peristiwa
berdarah itu hingga dukanya tak terlupakan sampai sekarang. Buku ini
menyajikan kisah-kisah tersebut secara lengkap disertai tragedi lain yang tak
kalah menyayat hati, seperti terbunuhnya Umar bin Khathab, Utsman bin Affan,
dan Ali bin Abi Thalib, pembantaian terhadap ribuan umat Islam pada masa lalu,
dan peristiwa tragis lainnya. Karena itu, buku ini menjadi sangat penting dan
layak untuk Anda miliki! Selamat membaca!
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Buku ini memuat perjalanan panjang sejarah peradaban Islam yang dimulai
kajian tentang struktur spasial, struktur sosial, serta agama dan kepercayaan
masyarakat Arab pra-Islam. Setelah itu, diulas perkembangan Islam periode awal
dengan unit kajian, yakni Islam periode Mekkah dan Madinah yang menunjukkan
dua kondisi yang kontradiktif dari segi penerimaan Islam sekaligus menjadi faktor
penarik dan pendorong terjadinya peristiwa hijrah. Buku persembahan perbit
PrenadaMediaGroup
Khilafah Bani Abbasiyah adalah rentang sejarah yang sangat panjang dari sebuah
sistem pemerintahan Islam yang berlangsung selama 524 tahun. Khilafah ini, dengan
segala peristiwa-peristiwa besar yang dilaluinya. Khilafah Bani Abbasiyah yang
berpusat di Baghdad ini telah membentangkan sayap kekuasaannya sampai ke Asia
Tengah, ke wilayah yang disebut dengan Transoxania (Maa waraa An-Nahr). Daulah
ini juga masih tetap eksis, meskipun ada beberapa daulah-daulah lain yang berdiri di
wilayah Maghribi dan di wilayah lainnya. Pada masa-masa akhirnya, daulah ini juga
bersentuhan dengan Kesultanan Saljuk atau Daulah Bani Saljuk, dengan beragam
corak dan pola interaksinya. Sebagai sebuah pemerintahan dengan rentang waktu
yang cukup panjang, Khilafah Bani Abbasiyah juga mengalami masa keemasan dan
masa kegelapan. Pada masa keemasan, khalifah dari daulah ini begitu besar perannya
dalam ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Di Baghdad misalnya, berdiri baitul
Hikmah, sebuah perpustakaan yang cukup besar, dengan beragam jenis ilmu
pengetahuan yang ada dalam jutaan koleksi buku dan manuskripnya. Belum lagi
peninggalan-peninggalan dalam bentuk artefak-artefak sejarah yang memberikan
gambaran betapa pada masa lalu daulah ini begitu memiliki pengaruh besar di dunia
Islam. Khilafah Bani Abbasiyah runtuh seiring dengan invasi Hullagu Khan, seorang
pemimpin bangsa Mongol yang dikenal mempunyai misi menguasi negeri-negeri
Muslim. Keruntuhan daulah ini adalah tragedi besar dalam sejarah Islam. Apalagi,
Baghdad sebagai mercusuar peradaban Islam pada masa itu, ikut diluluhlantahkan.
Selain pemaparan sejarah yang apik, buku ini juga memberikan analisa terkait faktorfaktor yang menyebabkan daulah ini runtuh. Pemaparan tersebut bisa menjadi
pelajaran penting bagi umat Islam saat ini. - Pustaka Al-Kautsar Publisher - Dilarang
keras mem-PDF-kan, mendownload, dan memfotokopi buku-buku Pustaka Al-Kautsar.
Pustaka Al-Kautsar tidak pernah memberikan file buku kami secara gratis selain dari
yang sudah tersedia di Google Play Book. Segala macam tindakan pembajakan dan
mendownload PDF tersebut ada ilegal dan haram.
Buku ini merupakan buku teks atau buku pegangan siswa Madrasah Tsanawiyah
(MTs), khususnya untuk Mata Pelajaran Sejarah Kebudayan Islam Madrasah
Tsanawiyah Kelas VIiI. Buku ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA)
No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab
pada Madrasah. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) merupakan salah satu mata
pelajaran yang ada di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Dengan mempelajari SKI kita akan
mengetahui berbagai kisah masa lalu tentang Peradaban Islam pada Masa Dinasti
Abbasiyah, Perkembangan Peradaban Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah, Tokoh
Ilmuwan Muslim pada Masa Dinasti Abbasiyah, Peradaban Islam pada Masa Dinasti
Ayyubiyah, Perkembangan Peradaban Islam pada Masa Dinasti Ayyubiyah, Tokoh
Ilmuwan Muslim pada Masa Dinasti Ayyubiyah, Dinasti Mamluk di Mesir. Selain itu,
buku ini juga dilengkapi dengan Tilaw?tul Qur’an, Peta Konsep, Tokoh, Mutiara Hadis,
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Kisah Teladan, Khazanah, Tugas, Kegiatan, Tafakur, Refleksi Diri, dan Proyek, yang
dapat memperkaya wawasan siswa.
Nabi Muhammad saw. Lahir (571 M) di kota Mekah. Kota adalah sebuah kota yang
sangat terkenal diantara kota-kota Arab baik karena tradisi maupun letak geografisnya.
Kota Mekah dilalui oleh jalur perdagangan yang ramai dan makmur dimana agama
dam masyarakat Arab ketSika itu mencerminkan realita kesukuan masyarakat Jazirah
Arab (Badri Yatim 2004: 9). Kondisi masyarakat Arab pada saat itu sangat jauh dari
ajaran Islam yang diistilahkan dengan masa Jahiliyah. Mekah merupakan kota suci
yang telah dibangun sejak kedatangan Nabi Ibrahim bersama isteri dan anaknya
(Ismail) dalam membentuk tatanan masyarakat yang beradab atau suku Quraisy.
Dibangun di atas fondasi iman dan takwa kepada Allah swt. (agama tauhid) sebagai
agama yang hanif. Perjalanan waktu lambat laun menyebabkan generasi sesudahnya
kurang memperhatikan dan mengamalkan ajaran yang pernah dibawah oleh Nabi
Ibrahim dan Ismail yang berdampak pada terkikisnya akidah dan moral bahkan lenyap
dari diri mereka atau mayoritas anggota masyarakat.
SejarahIslam menyangkut politik, sosial, ekonomi dan perkembangan peradaban Islam.
Kebanyakan sejarawan percaya bahwa Islam berasal dari Mekah dan Madinah pada
awal abad ke-7 M, sekitar 600 tahun setelah pendirian agamaKristen. Orang Muslim,
bagaimanapun, percaya bahwa itu tidak dimulai dengan Muhammad, tetapi bahwa itu
adalah iman asli orang lain yang mereka anggap sebagai nabi, seperti Yesus, Daud,
Musa, Abraham, Nuh dan Adam. Pada 610 M, Muhammad mulai menerima apa yang
oleh umat Islam dianggap sebagai wahyu ilahi. Pesan Muhammad memenangkan lebih
dari beberapa pengikut dan disambut dengan meningkatnya oposisi dari tokoh-tokoh
Mekah. Pada 622, beberapa tahun setelah kehilangan perlindungan dengan kematian
pamannya yang berpengaruh Abu Thalib, Muhammad bermigrasi ke kota Yathrib
(sekarang dikenal sebagai Madinah). Dengan kematian Muhammad pada tahun
632,perselisihan pecah tentang siapayang akan menggantikannya sebagai pemimpin
komunitas Muslim selama kekhalifahan Rashidun.
Islam ialah agama monoteisme terakhir yang diturunkan oleh Allah Swt. sebagai
rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam adalah agama hanif, lurus, dan diyakini
sebagai penyempurna agama-agama lain. Sebab, semua ajaran yang ada dalam
agama-agama sebelumnya (Yahudi dan Kristen), juga ada dalam Islam. Buku ini dapat
dikatakan sebagai babon (buku sejarah lengkap) agama Islam. Sebab, di dalamnya
tidak hanya dibahas mengenai pengertian agama Islam, dasar-dasar hukumnya,
berbagai aliran di dalamnya, dan pokok-pokok ajarannya. Buku ini menerangkan lebih
luas dari itu, yakni mulai dari kehidupan bangsa Arab sebelum Islam datang, sejarah
hidup Nabi Muhammad Saw., perkembangan Islam awal, perkembangan Islam masa
Khulafaur Rasyidin, perkembangan Islam pada masa dinasti-dinasti Islam, hingga
sejarah Islam di Asia Tenggara dan Indonesia. Semuanya coba diulas secara detail
dan komprehensif dengan bahasa yang cerdas, ringan, dan mudah dimengerti. Buku ini
juga diharapkan dapat menambah referensi buku-buku sejarah agama Islam yang telah
ada. Dan, yang terpenting, mampu memberikan informasi baru kepada para
pembacanya dalam memahami dan mempelajari agama Islam; sejarah, ajaran, dan
pengaruhnya terhadap dunia.
Buku mi memberikan banyak insight menarik tentang kejadian-kejadian penting dalam
sejarah Islam yang Muslim pun bisa jadi banyak tak mengetahuinya. Kilau sejarah
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kaum Muslim yang terpendam pasti menginspirasi jiwa-jiwa yang merindukan
kebangkitan Islam. —Felix Siauw, Penulis Muhammad Al-Fatfh 1453 Islam telah menjadi
salah satu kekuatan agama, sosial, dan politik paling kuat dalam sejarah. Selama 14
abad, dimulai dari Semenanjung Arab, suksesi entitas politik Muslim kendali
kekuasaannya meluas hingga ke wilayah serta masyarakat yang terbentang dari
selatan Prancis ke Afrika Timur hingga ke Asia Tenggara (Nusantara). Jarang ada yang
mengetahui kontribusi dari para penguasa, negarawan, prajurit, pemikir, cendekiawan,
dan teolog Muslim. Buku ini memberi kita wawasan mengenai sejumlah sosok dan
institusi Islam, sekaligus menawarkan narasi baru tentang sejarah Islam yang hilang.
Keunikan buku ini antara lain: · Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah
ditampilkan secara lengkap. Begitu pula Fatimiyah, Safawiyah, Andalusia, Savana
Afrika Barat, Mughal, hingga Kesultanan Pasai. · Mengungkap sejarah kolonisasi Eropa
ke negeri-negeri Muslim serta berkembangnya negara-bangsa bangsa modern
(modern nation-states) di Dunia Islam. · Dilengkapi dengan fakta menarik tentang potret
sosok-sosok penting, penemuan, dan penggalan kecil sejarah yang jarang diketahui.
Membincangkan Islam dan umatnya di India berarti membincangkan sebuah eksistensi
komunitas agama yang punya akar sejarah panjang, di mana pengaruhnya tetap hadir
secara geopolitik hingga hari ini, khususnya di kawasan Asia Selatan. Jejak peradaban
Islam di Anak Benua India mudah ditemukan hingga kini, mulai corak budaya,
arsitektur, bangunan, pemikiran, hingga bahasa. Kajian historis Islam di India, pada
akhirnya menegaskan bahwa kedatangan Islam di suatu wilayah selalu menjadi rahmat
dan anugerah. Buku ini adalah bacaan yang sangat menarik, bagi siapa saja yang ingin
mengetahui Islam sampai hari ini terus memberikan cahayanya yang gemilang bagi
peradaban manusia. Jejak-jejak peninggalannya adalah bukti sejarah yang sampai hari
ini masih bisa disaksikan.
Paparan sejarah pertumbuhan peradaban Islam. Sejak masa Nabi hingga Lahir dan
merosotnya kekhalifahan bani Abbasiyah. Daftar pergantian kepemimpinan termasuk
prestasi dan peristiwa-peristiwa penting yang menandai naik turunnya pengaruh Islam
di wilayah jazirah Arab dan sekitarnya.
Buku ini di tersusun atas beberapa bagian yang di rancang penulis utk membuat
pembaca memahami apa itu agama islam, dasar dasar, karakteristik dalam aspek
sosial dan aspek ekonomi.
Penulis memberi nuansa baru dalam buku ini. Antara lain, ia memberi pengantar
ringkas tentang bagaimana meneliti dan menulis sejarah secara umum, dan bagaimana
para penulis menguraikan penulisan sejarah Islam di Indonesia pada khususnya.
Pendekatan kawasan dipakai untuk menguraikan buku ini, seperti kawasan Arab,
Spanyol Islam, Turki, Persia, Asia Selatan (India dan Pakistan), serta Asia Tenggara
(terutama Indonesia). Ia juga memakai pendekatan kronologi, suatu unit yang pokok
dalam menulis sejarah, yang meliputi masa sebelum Islam hingga masa abad ke-20 M.
Pendekatan dinasti juga digunakannya, seperti jatuh dan bangunnya dinasti yang
memerintah di masanya (Umaiyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, Safawiyah, dan Mughal).
Pendekatan tematik juga ada di buku ini, antara lain membicarakan peradaban Islam di
Andalusia (Spanyol Islam), Perang Salib, dan lain-lain. Penulis juga memaparkan Islam
di Indonesia, yakni periode sebelum Kemerdekaan dan sesudah Kemerdekaan
Republik Indonesia tahun 1945, dengan mengulas beberapa buku yang ditulis oleh
para ahli tentang Indonesia, seperti Steenbrink, Deliar Noer, dan lain-lain. Mahasiswa
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Jurusan atau Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI) atau khalayak umum
perlu membaca buku ini untuk menambah wawasan kesejarahan. Semoga bermanfaat!
Buku ini merangkum serba-serbi seni memanah yang dilakukan oleh kaum Muslimin
sepanjang tiga belas abad sejarah peradaban Islam. Yaitu semenjak zaman Nabi
Muhammad Saw. di abad ke-7 hingga runtuhnya Kesultanan Utsmaniyyah Turki pada
1922. Berdasarkan riset dan diskusi dengan berbagai sumber, buku ini mengulas
sejarah seni memanah dalam peradaban Islam, pelaku-pelakunya, adab dan akhlak,
dan fiqih memanah. “Buku Seni Memanah ini akan memandu para pembaca untuk
merasakan betapa olahraga tradisional ini penting untuk dipropagandakan kepada
generasi milenial Indonesia dan dunia.” —-Dr. Nadjamuddin Ramly, M.Si , Direktur
Warisan dan Diplomasi Budaya Ditjen Kebudayaan Kemendikbud RI “Dengan
membaca buku ini, pembaca diajak berselancar ke berbagai abad di berbagai tempat
dan mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa. Memanah dengan berbagai selukbeluknya disajikan dengan bahasa yang mudah dibaca, juga dilengkapi dengan
berbagai peta dan ilustrasi sehingga pembaca lebih mudah melakukan penjelajahan
waktu ke masa lalu. “ —Dr. Ali Akbar, S.S., M.Hum., Ketua Masyarakat Arkeologi
Indonesia/Pelopor Kajian Arkeologi Al-Qur’an “Dari pembicaraan saya selama ini
dengan Irvan, saya simpulkan bahwa dia sangat memiliki pengetahuan terkait sejarah
panahan Islam. Saya paham arah penelitian Irvan dan saya mengucapkan selamat
atas terbitnya buku ini.” Ertan Erkeko?lu, Pendiri Karesi Obas? Atl? Binicilik ve Sava?
Sanatlar? E?itim Kulübü & Pemanah Berkuda Internasional dari Turki
Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam ini merupakan impian pribadi penulis dan
mahasiswa karena kurangnya referensi yang berkaitan dengan materi ini. Sementara
pada sisi lain khazanah intelektual yang berkaitan dengan pemikir pemikir ekonomi ini
perlu untuk tetap diketahui dan ditransformasikan dari satu generasi ke generasi
lainnya agar mahasiswa mengetahui bahwa dunia Islam pernah memiliki generasi
emas pada beberapa abad yang lalu dengan pemikiran ekonominya yang sangat
brillian.
Bismillahirrahmanirrahim Buku pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah
Tsanawiyah (MTS) Kelas VIII ini disusun tetap berdasarkan Kurikulum Madrasah yang
dikeluarkan Menteri Agama RI Tahun 2013, yang dalam pelaksanaannya berpedoman
kepada Keputusan Menteri Agama RI No. 165 Tahun 2014, dan Surat Edaran Dirjen
Pendis Kemenag RI Tahun 2015, terdiri atas 6 Bab. Setiap bab mengandung: uraian
materi pelajaran, rangkuman, hikmah, evaluasi dan tugas dari bab yang bersangkutan.
Renaisans Islam bukan hanya sejarah, tetapi juga pelajaran yang sangat berharga.
Terlebih lagi, salah satu agama terbesar dunia itu kini tengah dirongrong oleh para
pengadu domba (entah itu oleh sebagian masyarakat Barat atau orientalis) yang
berusaha untuk membenamkan Islam ke dalam lumpur kehancuran. Fitnah yang
mempersoalkan bahwa Islam adalah agama kekerasan— kebrutalan yang seolah
mendapat legitimasi dari dalil—terus dikembangkan sedemikian rupa sehingga di dunia
internasional, Islam diklaim sebagai agama yang tidak manusiawi, tidak layak ada di
dunia. Ada banyak hal yang didapatkan ketika membaca sejarah Islam. Pelajaran
begitu banyak ketika sejarah diungkap dan dipelajari untuk media koreksi diri dan
inspirasi merajut kehidupan di masa depan yang lebih cerah. Sementara itu, sejarah
yang mengisahkan renaisans Islam setidaknya mengungkap manfaat bahwa seManga,
Manhua & Manhwat kemajuan telah lama ada di dalam diri umat Islam pada masa lalu.
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Sejarah pemikiran ekonomi Islam masih terbatas dalam literatur. Karena kajian
pemikiran Islam banyak berorientasi pada aspek politik dan peradaban. Sesungguhnya
pemikiran dan praktik ekonomi dilakukan Rasulullah SAW, dilanjutkan para sahabat
sampai pada dinasti Umayyah, Abbasiyah, Syafawiyah, Turki Utsmani, dan Mughal.
Banyak tokoh-tokoh yang khusus mengabdikan diri dalam disiplin ilmu ekonomi, mulai
Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Yahya bin Umar, Ibn Miskawaih, Imam Shatibi, Nasiruddin
Tusi, Al-Maqrizi, Syah Waliullah Ad-Dahlawi, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid
Ridha, dan Muhammad Iqbal. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.
Salah satu rekam jejak sejarah dari daulah atau dinasti Islam yang pernah berkuasa
dan mewarnai panggung sejarah dunia pada masa latu adatah Dinasti Mamluk.
Mamluk (jamaknya Mamalik) adatah budak kulit putih yang dibeti oleh khalifah dari
pasar-pasar penjuatan budak, kemudian mereka dilatih dan dikelompokkan dalam
satuan militer khusus, dengan tujuan menjadi pasukan penjaga khalifah yang berkuasa.
Dalam literatur sejarah, dinasti mereka terbagi menjadi dua: Mamluk Bahri dan Mamluk
Burji. Mamluk Bahri (taut) ditempatkan di putau-pulau atau perairan, sedangkan
Mamluk Burji (menara) ditempatkan di daratan; di menara-menara pengawas untuk
memantau pergerakan musuh. Keberadaan bangsa Mamluk ini dimulai sejak era
kekhalifahan Bani Abbas (Khitafah Abbasiyah). Buku ini memaparkan sejarah Dinasti
Mamluk Bahri dan Mamtuk Burji di dua wilayah dunia Istam, yaitu Mesir dan Syam. Dua
wilayah itu adalah pusat pergerakan dan peradaban Islam pada masa lalu, dengan
segala pernak-pernik sejarahnya, yang sampai hari ini masih terlihat. Peninggalanpeninggatan Dinasti Mamluk, berupa artefak-artefak sejarah, aristektur-arsitektur
bangunan, dan lain sebagainya, di dua wilayah tersebut, ada warisan sejarah yang
memukau peradaban umat manusia hingga hari ini. Dinasti Mamluk, dengan para
tokohnya yang terkenat, seperti Baybars, Qatawun, Quthuz, dan tain sebagainya,
adatah takon-lakon sejarah yang sampai hari ini namanya masih dikenang. Mereka
adalah para pejuang yang ikut dalam berbagai medan pertempuran dalam membela
Istam dan wilayah kekuasaannya. Nama-nama mereka juga tercatat dalam literaturliteratur Barat-Eropa sebagai sosok para pemimpin Istam yang sangat disegani. Buku
ini sangat sayang jika Anda lewatkan! - Pustaka Al-Kautsar Publisher - Dilarang keras
mem-PDF-kan, mendownload, dan memfotokopi buku-buku Pustaka Al-Kautsar.
Pustaka Al-Kautsar tidak pernah memberikan file buku kami secara gratis selain dari
yang sudah tersedia di Google Play Book. Segala macam tindakan pembajakan dan
mendownload PDF tersebut ada ilegal dan haram.
Buku pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Aliyah (MA) Kelas XI ini disusun
tetap berdasarkan Kurikulum Madrasah yang dikeluarkan Menteri Agama RI Tahun 2013, yang
dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama RI No. 165 Tahun
2014, dan Surat Edaran Dirjen Pendis Kemenag RI Tahun 2015, terdiri atas 6 Bab. Setiap bab
mengandung: uraian materi pelajaran, rangkuman, hikmah, evaluasi dan tugas dari bab yang
bersangkutan.
History of Islamic CivilizationPeristiwa-peristiwa sejarah peradaban islam sejak zaman Nabi
sampai AbbasiyahGarudhawaca
Berbicara tentang sejarah bermakna bercerita tentang masa lalu, sebab sejarah adalah
peristiwa, kejadian atau riwayat yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Benarkah sejarah
tak pernah bohong?, sejarah tidak pernah berbohong, sebab sejarah dibuktikan dengan
peninggalan budaya[1]. Oleh sebab itu sejarah, baru bisa disebut sebagai sejarah, apabila ia
meninggalkan bukti masa lalunya. Tanpa bukti maka sejarah tersebut hanya akan menjadi
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dongeng belaka. Mengapa orang perlu belajar tentang sejarah?, Bukankah orang harus
melihat ke masa depannya bukan kebelakang (masa lalu)?. Perlu dipahami bahwa sejarah
bukan hanya sekedar peristiwa, kejadian atau riwayat masa lalu, yaa,. memang ia terjadi pada
masa lalu akan tetapi sejarah adalah teropong masa depan. Orang yang meninggalkan
sejarahnya bermakna ia merusak masa depannya, orang yang melupakan sejarahnya
bermakna ia tidak bisa melihat ke masa depannya. [1] Wujud kebudayaan merupakan bentuk
yang dihasilkan oleh pemikiran kebudayaan. Adapun wujud kebudayaan menurut J.J.
Hoenigman, ada tiga wujud kebudayaan, yakni: Pertama, Gagasan yaitu wujud kebudayaan
yang berupa gagasan, ide, nilai, norma, peraturan, dan lain sebagainya. Sifatnya abstrak, tidak
dapat diraba, disentuh dan bukan barang yang nyata. Jika gagasan ini dalam bentuk tulisan,
maka lokasi dari kebudayaan tersebut berada dalam karangan-karangan atau tulisan-tulisan.
Misalnya: kitab kuno, prasati dan lain sebagainya. Kedua, Aktivitas yaitu tindakan atau
aktivitas manusia yang berasal dari pemikiran kebudayaan. Wujud kedua ini sering disebut
dengan sistem sosial, terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang sering berinteraksi. Sifatnya
nyata, terjadi di sekeliling kita sehari-hari, dapat diamati dan didokumentasikan. Misalnya:
sistem adat, sitem kemasyarakatan dan lain sebagainya. Ketiga, Artefak yaitu wujud fisik
berupa hasil aktivitas atau karya manusia dalam masyarakat yang berupa benda-benda atau
hal-hal yang dapat diraba, dilihat, didokumentasikan serta sifatnya wujud konkret. Misalnya:
Patung, bangunan dan lain sebagainya.
Buku ini merupakan hasil penelusuran penulis tentang perjalanan sastra Arab, mulai dari
kemunculannya hingga saat ini sebagai bahan literatur untuk dosen, mahasiswa, dan
pemerhati Sastra Arab pada umumnya. Buku ini mengacu pada beragam perspektif yang
tertuang di dalam berbagai referensi, baik yang ditulis oleh sejarawan-kritikus Arab maupun
Barat sehingga diyakini berbeda dari buku sejenis yang sudah ada sebelumnya. Penelitian dan
penelusuran ini juga berupaya mengumpulkan sebanyak mungkin contoh karya para
sastrawan Arab yang tersebar di pelbagai literatur yang jarang digunakan oleh peneliti. Materi
yang termuat didalamnya seputar sastra arab hingga kemunculan islam, sastra arab era Nabi
Muhammad, perkembangan sastra arab pada masa dinasti umayyah, bani abbasiyah, hingga
awal perkembangan sastra arab modern.
Sejarah merupakan potret manusia di masa lampau, ia merupakan laboratorium kehidupan
yang sesungguhnya. Tiap generasi ada zamannya, begitupun sebaliknya, setiap zaman ada
generasinya. Dimensi masa dengan segala persoalannya dari zaman kapanpun selalu sampai
kepada manusia berikutnya dalam bentuk kebaikan untuk diteladani, maupun sesuatu yang
buruk sebagai pelajaran untuk tidak dilakukan lagi. Buku ini disusun demi memudahkan
mahasiswa dan mahasiswi memahami matakuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam, buku ini
diawali dengan pembahasan pengertian sejarah dan ekonomi Islam, pemikiran ekonomi Islam
pada masa Rasulullah saw., masa pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidin, masa Dinasti
Muawiyah, Dinasti Abbasiyah, masa tiga kerajaan besar dan sejarah pemikiran ekonomi Islam
para cendekiawan Muslim. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Sejarah adalah ingatan. Ia merekam bagaimana bangsa-bangsa mengalami kemajuan dan
kemunduran, bagaimana negara-negara berdiri dan jatuh; bagaimana dakwah-dakwah gagal
dan berhasil, bagaimana peradaban-peradaban tumbuh dan runtuh, bagaimana para
pemimpin tampil gemilang dan hilang. Seperti itulah yang akan kita saksikan tentang Islam
dalam karya ini. " Buku ini memaparkan sejarah Islam dan menjelaskannya dari sudut
pandang Islam: sejak masa Nabi Muhammad, Khalifah Empat, Dinasti Umayah, Dinasti
Abbasiyah, hingga masa kini; sejak muncul di Makkah hingga merekah di penjuru dunia.
Diterbitkan oleh penerbit Serambi Ilmu Semesta " (Serambi Group)
TURKI UTSMANI HINGGA REPUBLIK TURKI PENULIS: Tigor Mulia Siregar Ukuran : 14 x 21
cm ISBN : 978-623-294-381-0 Terbit : Agustus 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Masa
kejayaan Islam mengalami pasang surut dimulai ketika di bawakan oleh Rasullah di tengahPage 9/11
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tengah bangsa Arab yang terbelakang dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk
menjadi Agama yang besar sekaligus kekuatan politik yang pada waktu itu berada dalam
dominasi Persia dan Romawi Timur. Sepeninggalan Rasullah, yaitu kepemimpinan Khulafaur
Rasyidin, Islam sudah menyebar ke luar Jazirah Arab dan menjadi kekuatan global yang baru
pada waktu itu, walaupun pergantian kekuasaan di awali dengan konflik Internal dalam
perebutan kekuasaan dari Dinasti Umayyah hingga berakhirnya Dinasti Abbasiyah. Setelah
masa-masa kejayaan, munculnya invasi dari arah Timur dan melenyapkan Peradaban Islam di
Abbasiyah dan sejak itu peradaban Islam beralih ke Umayya Barat di Spanyol, dan Mamluk di
Mesir. Sepeninggalan Sultan Alauddin akibat serangan Mongol menimbulkan kekosongan
kekuasaan dan mejadi moment yang tepat bagi Utsman putra dari Ertugrul seorang panglima
Seljuk Rum. Dan sejak saat itu Utsman mendeklarasikan kesultanan Turki yang di ambil dari
nama Utsman I yaitu Turki Utsmani. Yang nantinya akan menjadi Kesultanan yang disegani di
Eropa dan kebanggaan Ummat muslim di Abad Pertengahan. Kejayaan Turki Utsmani sebagai
kerajaan Islam yang berhasil menaklukkan Eropa Tenggara dan berhasil menjadi Imperium di
Tiga Benua merupakan sebuah prestasi yang gemilang bahkan Kota Konstatinopel yang sejak
lama ingin di buka bahkan mulai masa Khulafaur Rasyidin baru terwujud di masa Turki
Utsmani tepatnya pada tahun 1453. Buku ini menguraikan tentang sejarah singkat kesultanan
Utsmani yang dimulai dari latar historis berdirinya hingga keruntuhannya dan masa-masa
mengembalikan syariat Islam pada era Republik Turki yang Sekuler hingga perjuangan
Presiden Erdogan dalam Reformasi Islam di Turki www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Pada bab pertama buku ini, diuraikan seputar kemajuan peradaban Islam hingga
kemundurannya dengan tujuan untuk menggambarkan bahwa Islam pernah mengalami
puncak kejayaan pada masa silam dan pada akhirnya mengalami kemunduran. Puncak
kejayaan itu dicapai dan dicirikan oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang di dalamnya
ada semangat integrasi keilmuan. Sementara kemunduran pada umat Islam terjadi karena
umat Islam meninggalkan tradisi berilmu pengetahuan yang diperparah dengan munculnya
dikotomi keilmuan setelahnya. Kemudian pada bab-bab setelahnya diuraikan masingmasing
cabang-cabang ilmu Biologi berdasarkan bonggol keilmuan, yaitu Integrasi Islam dan Botani,
Integrasi Islam dan Zoologi, Integrasi Islam dan Ekologi, Integrasi Islam dan Mikrobiologi, serta
Integrasi Islam dan Genetika.

Buku ini banyak berbicara tentang bagaimana sejarah dan apa saja peradabanperadaban islam dari masa klasik hingga modern, ditulis sangat jujur dan objektif. Buku
ini juga di susun berdasarkan tuntutan kurikulum dalam bidang studi Sejarah
Peradaban Islam, sehingga perlu kiranya di terbitkan dalam memenuhi kebutuhan
akademik.
Buku ini menjelaskan tentang Gambaran dan pola pendidikan Islam di periode
Rasulullah SAW, fase Mekkah dan Madinah merupakan sejarah masa lalu yang perlu
diungkapkan kembali.
Sejarah pendidikan Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membahas
tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik dari segi konsep, ide,
maupun lembaga penyelenggaranya. Berfokus pada kajian sejarah, objek dalam studi
ini sama seperti kajian sejarah lainnya, yakni terdapat ruang dan waktu yang
merupakan bagian penting dari penelitian sejarah. Pendidikan Islam berperan sebagai
objek yang diteliti dengan bertumpu pada runtutan peristiwa atau kejadian yang ditulis
menjadi suatu rangkaian kisah berdasarkan periode tertentu. Berbeda dengan buku
sejenis, Sejarah Pendidikan Islam mengkaji sejarah pasang surutnya pendidikan Islam
berdasarkan perkembangan Islam itu sendiri. Tidak hanya melihat perkembangan
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pendidikan Islam di dunia, namun di dalamnya juga dipaparkan secara komprehensif
mengenai kondisi pendidikan Islam di Indonesia sejak masa kerajaan Islam, kolonial
hingga reformasi. Selain itu, buku ini semakin kaya dengan adanya pengetahuan
tambahan berupa informasi mengenai profil lembaga perguruan tinggi Islam tertua di
dunia dan Indonesia, serta lembaga pendidikan pondok pesantren tertua di Jawa. Buku
persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Sedikit sekali yang tahu, bahwa di Asia Tengah, di sebuah wilayah yang disebut
dengan negeri di belakang sungai (ma wara’a an-nahari) atau Transoxiana, terdapat
jejak peninggalan peradaban Islam yang tak kalah hebatnya. Eksotisme dan
kemegahan jejak peradaban Islam di Transoxiana, wilayah yang membentang di antara
dua sungai besar ; Jayhoun (Amu Darya) dan Sayhoun (Syr Darya), sampai hari ini
masih bisa dirasakan keberadaannya. Bersama aliran dua sungai tersebut, warisan
peradaban Islam terus mengalir mewarnai wilayah itu, bahkan mewarnai Eropa. Kotakota di wilayah ini, seperti Bukhara, Samarkand, Naisabur, Termidz, Nasaf, Baihaq,
Nasa’, Bairun, Khawarizm, dan lain-lain dinisbatkan pada para ulama-ulama terkenal di
dunia. Kita mengenal para ulama dan ilmuwan seperti Abdullah Muhammad bin Ismail
Al-Bukhari (Penulis kitab Shahih Al-Bukhari), Ibnu Sina (penulis buku Al-Qanun fi AthThib), Muhammad bin Musa Al-Khawarizm (ilmuwan matematika), Mahmud bin Umar
Az-Zamakhsyari (penulis Sunan Ad-Darimi), Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi (penulis kitab
Shahih Muslim), Abu Bakar bin Musa Al-Baihaqi (penulis kitab Dala’il An-Nubuwwah),
dan lain-lain. Asia Tengah tak hanya menjadi mercusuar peradaban dan pusat
keilmuan, namun juga menjadi Jalur Sutera perdagangan yang menggeliatkan ekonomi
dunia. Karena itu buku ini karya warna, dengan berbagai aspek pembahasan yang
seolah mengajak pembaca untuk menelusuri seluk beluk wilayah ini secara
komprehensif. - Pustaka Al-Kautsar Publisher SALAH satu investasi terbesar dari amal akademik dosen ketika ia melahirkan cetusan
gagasan yang tertuang dalam bentuk tulisan. Buku daras karya Dr. H. Munir
Subarman, M.Ag. ini di antara serakan karya-karya lain sejenis yang
mengarusutamakan (maintsream) sejarah sebagai bagian pengabdian intelektualnya.
Untuk itu saya amat mengapresiasi tinggi pada setiap produk karya dosen dalam
penyemaian dan pengayaan khazanah intelektual dari berbagai sudut metodologi dan
materi kajiannya. Sejarah adalah alat utama untuk mendekati bidang kajian–kajian
keislaman dari perspektif ilmiah akademik yang digelutinya itu. Pada mulanya,
panorama sejarah Islam dilihat sebagai sejarah eksternal Islam belaka (sejarah
tahun–tahun penting, tanggal–tanggal peperangan, dan sejenisnya). Belakangan, para
sejarawan berusaha memahami institusi–institusi dan gerakan–gerakan Islam tertentu
dengan memandangnya dalam konteks latar belakang sejarah ekonomi, sosial, dan
politik. Selain itu, di antara sejarawan–sejarawan umum dan sejarawan–sejarawan
agama, terdapat sejarawan–sejarawan budaya yang mencermati
perkembangan–perkembangan agama dalam kerangka kebudayaan yang lebih luas,
yang pada saatnya juga berkaitan dengan sejarah politik dan sejarah militer. Di
Indonesia, misalnya, kita mengenal nama Marshal G.S. Hodgson lewat The Venture of
Islam (Chicago & London: The Univ. of Chicago Press, 1975 [3 jilid]), secara gemilang
berusaha meletakkan sejarah total Islam dalam konteks sejarah dunia dengan Islam
sebagai sumbunya.
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