
 



KATA PENGANTAR 

Sejarah selalu ditulis kembali oleh para generasi disebabkan oleh beberapa hal, antara 

lain karena ditemukannya data baru untuk menuliskan sejarah tersebut, atau memberi interpretasi 

baru untuk menjelaskan makna peristiwa masa lalu itu, atau dari segi pembahasan yang ditulis 

oleh para sejarawan tempo dulu itu kurang dapat dipahami lagi oleh generasi masa kini.  

Saudara Ahmad Choirul Rofiq memberi nuansa baru dalam buku yang disusunnya. 

Antara lain, ia memberi pengantar ringkas tentang bagaimana caranya meneliti dan menulis 

sejarah secara umum, dan bagaimana para penulis menguraikan  penulisan sejarah Islam di 

Indonesia pada khususnya. Pendekatan kawasan  dipakai untuk menguraikan buku tersebut, 

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 (Umawiyah, Abbasiyah, Turki Usmani, Shafawiyah, dan Mughal). Pendekatan tematik 

juga ada di buku tersebut, 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 Jurusan atau Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI) atau 

khalayak umum perlu membaca buku tersebut untuk menambah wawasan kesejarahan. Semoga 

bermanfaat. Amiin.     
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PENGANTAR PENULIS 

Syukur alhamdulillah selalu dipanjatkan kepada Allah Swt. Shalawat dan salam 

senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muh}ammad saw. Penulisan sejarah Islam biasanya 

diklasifikasikan menjadi periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode 

klasik identik dengan masa kejayaan Islam, periode pertengahan cenderung didominasi 

kemunduran Islam, sedangkan periode modern ditandai dengan kebangkitan Islam. Pada saat 

dunia Islam mengalami kemajuan pesat, kondisi dunia Barat sebaliknya. Tetapi orang-orang 

Barat mampu mentransfer ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat Muslim. Kesempatan itu 

memang sangat besar karena pemerintahan Islam terkenal sebagai pemerintah yang sangat 

toleran terhadap para penganut agama non-Islam. Bangsa Barat yang melihat kesempatan emas 

selama berinteraksi dengan umat Islam dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk 

mengalihkan ilmu pengetahuan. Demikianlah keberhasilan bangsa Barat dalam pengalihan ilmu 

pengetahuan dari dunia Islam sehingga sampai hari ini mereka mampu berdiri di puncak 

peradaban setelah berada lama dalam masa kegelapan.  

Perlu ditegaskan bahwa upaya mengembalikan kejayaan peradaban Islam merupakan 

kewajiban kaum Muslimin. Secara kuantitatif jumlah negara yang dipimpin oleh penguasa 

Muslim dan mempunyai penduduk mayoritas beragama Islam sangat signifikan. Oleh karena 

itu, diperlukan penyadaran kembali mengenai tanggung jawab mereka terhadap eksistensi umat 

dan agama Islam ini. Potensi umat Islam sebenarnya sangat besar. Kemajuan finansial negara-

negara Islam yang sangat makmur seharusnya dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan 

riset dan penelitian ilmiah supaya menghasilkan penemuan-penemuan mutakhir yang dapat 

berfaedah untuk kejayaan umat. Dalam lingkup internasional, negara-negara Muslim 

semestinya mengedepankan kepentingan umat, menggalang kerjasama secara optimal demi 

kesuksesan umat, dan memperkuat ikatan persatuan dalam melawan segala sesuatu yang 

membahayakan umat. Mereka juga harus berani menentang agresi negara-negara non-Muslim 

yang sengaja menghalang-halangi umat untuk mewujudkan kemajuan seluruh masyarakat 

Muslim.  

Penulis menghaturkan terima kasih tiada terhingga kepada Penerbit Diva Press yang telah 

menerbitkan buku ini, serta kepada Prof. Dr. Ali Mufrodi, MA. yang berkenan memberikan kata 



pengantar untuk buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat mendatangkan manfaat bagi para 

pembaca. Amiin. Buku ini sangat penting bagi para pelajar, mahasiswa, dan peminat sejarah 

Islam karena dapat dipergunakan sebagai referensi historis. Saran konstruktif diharapkan demi 

penyempurnaan tulisan sederhana ini. Selamat membaca. 

 

Penulis  

 

 


