
Orasi ilmiah:

PENDEKATAN HISTORIS DALAM STUDI ISLAM

Bismillahirrahmanirrahim.  Assalamu ‘alaikum warahmatullohi wabarakatuh.  Alhamdullilahi Rabbil
‘alamin, wa bihi nasta’inu ‘ala umurid dunya waddin. Washsholatu wassalamu ‘ala asyrafil anbiya’i wal
mursalin, wa ‘ala alihi wa shohbihi wa man tabi’ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba’du.  

Yang saya hormati: Segenap Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo; Ketua STAIN Ponorogo
beserta Jajarannya; Seluruh Tamu Undangan; dan Para Wisudawan-Wisudawati STAIN Ponorogo.

Sebelumnya, saya ucapkan: Selamat dan Sukses kepada Wisudawan-Wisudawati STAIN Ponorogo atas
pencapaian  gelar  S-1  maupun  S-2.  Semoga  ilmu  yang  saudara  peroleh  selama  di  STAIN  Ponorogo
bermanfaat dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan menjadi lebih baik. … amin, ya Rabbal ‘alamin.

Para hadirin yang saya hormati.

Pembahasan  mengenai  sejarah  Islam tentu  tidak  terbatas  pada  peristiwa  masa  lampau  semata.  Pada
dasarnya sejarah Islam bermanfaat untuk memahami sejumlah peristiwa yang terkait dengan Islam (baik
menyangkut ajaran ataupun realitas empiris sehari-hari) pada masa lalu, masa sekarang, hubungan antara
keduanya, dan pada gilirannya semua itu digunakan untuk menjawab persoalan yang dihadapi umat Islam
sekarang dan masa yang akan datang.1 Pesan inilah yang sebenarnya disampaikan oleh Gawronski ketika
mendefiniskan sejarah sebagai  the interpretative study of the recorded fact of bygone human beings and
societies, the purpose of which study is to develop an understanding of human actions, not only in the past
but the present as well (studi interpretasi terhadap rekaman fakta tentang kehidupan manusia dan masyarakat
masa lampau dengan tujuan untuk mengembangkan pemahaman mengenai aktivitas manusia, tidak hanya
yang terjadi pada masa lalu tetapi juga masa sekarang).2 Oleh karena itu, masa lalu, masa sekarang, dan masa
mendatang senantiasa mempunyai keterkaitan yang saling mengikat. Informasi-informasi sejarah masa lalu
yang relevan dapat dijadikan pedoman dan tuntunan bagi masa kini dan masa yang akan datang. 

Para hadirin yang saya hormati.

Melalui  penelaahan historis,  diketahui  bahwa umat Islam pernah menorehkan prestasi  gemilang pada
periode klasik yang biasa disebut sebagai  the Golden Age of Islam  (masa keemasan Islam), yakni ketika
kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  peradaban  dunia  berada  di  tangan  kaum  Muslimin.  Perlu  diketahui,
periodesasi sejarah Islam biasanya diklasifikasikan menjadi tiga, yakni klasik, pertengahan, dan modern.3

Harun Nasution4 yang diikuti para penulis lain,5 menyatakan bahwa periode klasik berlangsung antara 29-

1Akh.  Minhaji  menyatakan  bahwa setiap  sarjana  Perguruan  Tinggi  Agama Islam hendaknya  mempunyai  bekal  memadai
tentang  sejarah  Islam secara  lengkap  sejak  masa  klasik,  pertengahan  hingga  perkembangan  modern  dan  kontemporer.  Akh.
Minhaji, Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi dan Implementasi (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), 20 dan
224.

2Donald V. Gawronski, History: Meaning and Method (Illinois: Scott, Foresman, and Company, 1969), 3.

3 Hal  menarik  yang  layak  dicermati  adalah  periodesasi  sejarah  Islam  sama  dengan  periodesasi  sejarah  Eropa,  yakni
klasik/kuno (ancient), pertengahan (middle), dan modern. Kuntowijoyo, Penjelasan Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 20
dan Pengantar  Ilmu  Sejarah  (Yogyakarta:  Bentang,  1997), 15,  serta  Helius  Sjamsuddin,  Metodologi  Sejarah  (Yogyakarta:
Ombak, 2007), 175.

4Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya,  Vol. 1 (Jakarta: UI Press, 1978), 56-89 dan Pembaharuan dalam
Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 5-6. 

5 Di antara penulis yang mengutip periodesasi Harun Nasution ialah Badri Yatim di dalam karyanya, Sejarah Peradaban Islam
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 6.
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647 H / 650-1250 M, periode pertengahan terjadi antara 647-1214 H / 1250-1800 M, dan periode modern
dimulai sejak 1214 H / 1800 M. 

Menurut saya, pembatasan angka tahun dalam periodesasi tersebut bukan merupakan harga mati yang
sudah baku,  namun ia  merupakan angka perkiraan semata.  Misalnya  saja,  penetapan batas  masa klasik.
Seandainya masa klasik dimulai pada 29 H / 650 M, maka prestasi umat Islam sebelum tahun itu belum
tercakup. Sebagaimana diketahui, tahun 29 H / 650 M berada pada masa pemerintahan Khalifah ‘Utsman ibn
‘Affan.  Secara berurutan,  masa kepemimpinan al-Khulafa'  al-Rasyidun yang melanjutkan kepemimpinan
Rasulullah (1-11 H / 622-632 M) ialah sebagai berikut. Abu Bakr al-Shiddiq memerintah antara 11-13 H /
632-634 M, ‘Umar ibn al-Khaththab antara 13-23 H / 634-644 M, ‘Utsman ibn ‘Affan antara 23-35 H / 644-
656  M,  dan  ‘Ali  ibn  Abi  Thalib  antara  35-40  H  /  656-661  M.6 Pemerintahan  mereka  meneruskan
pemerintahan Rasulullah yang berhasil menegakkan risalah tauhid di Semenanjung Arab dan menerapkan
pemerintahan Islam. Karena pembatasan angka tahun dalam masa klasik itu tidak baku, maka lebih tepat jika
dipergunakan batasan abad, yaitu antara abad I-VII H / VII-XIII M, sedangkan masa pertengahan antara
abad VII-XII H / XIII-XVIII M dan masa modern berawal sejak abad XII H / XVIII M.

Para hadirin yang saya hormati.

Kajian  historis  menunjukkan  bahwa  kejayaan  Islam  itu  terwujud  di  antaranya  berkat  kebijakan
pemerintahan Islam yang menerapkan toleransi beragama dan kesungguhan dalam berjihad ilmiah. Berkaitan
dengan toleransi beragama, Allah memberikan tuntunan untuk mengedepankan sikap saling menghormati di
antara  sesama pemeluk agama yang beraneka ragam.7 Jadi, pluralitas atau kemajemukan merupakan suatu
keniscayaan  yang  harus  direspon  secara  tepat.  Pengutamaan  sikap  toleransi telah  diteladankan  oleh
Rasulullah saw. Bukti historis yang masih dapat ditemui adalah Dustur al-Madinah (Piagam Madinah atau
Konstitusi Madinah).8 Teladan toleransi juga dicontohkan oleh Khalifah ‘Umar ibn al-Khaththab pada tahun
15 H. (636 M.) tatkala menerima penyerahan Iliya' (Bait al-Maqdis).9 

Demikian pula pemerintahan Daulah ‘Abbasiyyah. Secara sosial, masyarakat pada masa ‘Abbasiyah 
terdiri dari umat Muslim dan non-Muslim (Kristen, Yahudi,10 Sabaean, dan Majusi)11 yang bebas 
mengekspresikan keagamaan masing-masing. Hal ini karena Islam melihat bahwa keyakinan atau aqidah 
tidak bisa dipaksakan. Komunitas non-Muslim berhak membangun tempat ibadah dan menyelenggarakan 
institusi pendidikan keagamaan untuk anak-anak mereka. Mereka bahkan diperkenankan melaksanakan 

6Clifford Edmund Bosworth, The Islamic Dynasties (Edinburg: Edinburg University Press, 1980), 3. 

7Surat al-Kafirun/109, ayat 1-6: “Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan

kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian
tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalian agama kalian, dan untukku agamaku.”

8Hasan  Ibrahim  Hasan,  Tarikh  al-Islam,  vol.  1  (Kairo:  Maktabat  al-Nahdhah  al-Mishriyah,  1976),   101-102  dan
Nourouzzaman Shiddiqi, Jeram-jeram Peradaban Muslim (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),  93-94.

9 Abu Ja‘far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, Tarikh al-Thabari: Tarikh al-Umam wa al-Muluk, vol. 2, 449 dan Abu al-Hasan
‘Ali ibn al-Atsir, al-Kamil fi al-Tarikh, vol. 2  (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006),  347.

10 Hasan, Tarikh al-Islam, vol. 2, 397.

11Mehdi Nakosteen, History of Islamic Origins of Western Education A.D. 800-1350 with an Introduction to Medieval Muslim
Education (Colorado: University of Colorado Press, 1964), 22 dan 145.
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sistem peradilan khusus atau otonomi untuk menyelesaikan kasus-kasus khusus mereka.12 Mereka dipercaya 
untuk menduduki jabatan-jabatan terhormat.13

Para hadirin yang saya hormati.

Di samping keunggulan dalam toleransi beragama, umat Islam saat itu juga diakui telah sukses dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan. Di antara fasilitas keilmuan yang disediakan oleh pemerintah ialah Bayt 
al-Hikmah, institusi ilmu pengetahuan pertama di dunia Islam yang berbentuk akademi atau universitas. 
Perintisan lembaga ini sebenarnya dipelopori oleh Abu Ja’far al-Mansur (136-158 H / 754-775 M) yang 
menginstruksikan penerjemahan buku-buku kedokteran, astronomi, arsitektur, dan budaya ke bahasa Arab, 
serta penulisan buku-buku hadis, sejarah, dan sastra. Semua karya tersebut dihimpun dalam perpustakaan 
pribadinya yang menjadi cikal bakal Bayt al-Hikmah. Perpustakaan itu diresmikan menjadi Bayt al-Hikmah 
pada pemerintahan Harun al-Rasyid (169-193 H / 786-809 M) dengan mendapatkan dukungan penuh dari 
pemerintah. Al-Ma'mun (197-217 H / 813-833 M) yang juga cinta ilmu semakin mengembangkan Bayt al-
Hikmah. Ia rutin menyelenggarakan forum diskusi ilmiah yang diikuti para cendekiawan lintas agama dan 
berlatar belakang berbagai bidang keilmuan. Perburuan karya-karya intelektual terus digalakkan dengan 
pengiriman ilmuwan ke Asia Kecil, Bizantium, Siprus, dan Syria. Untuk merangsang aktivitas intelektual, al-
Ma'mun menghargai suatu karya ilmiah dengan emas seberat karya tersebut. Selain itu, ia melengkapi Bayt 
al-Hikmah dengan sarana-sarana penelitian ilmiah.14 Bayt al-Hikmah telah berperan penting dalam 
mengantarkan Baghdad menjadi kiblat ilmu pengetahuan dunia dengan memunculkan banyak ilmuwan, baik
yang beragama Islam maupun non-Islam.15 Eksistensi Bayt al-Hikmah bertahan sampai saat kedatangan 
bangsa Mongol yang meruntuhkan Daulah ‘Abbasiyyah dan menghancurkan kota Baghdad beserta seluruh 
isinya pada tahun 656 H / 1258 M.16

Dalam konteks masa sekarang dan masa mendatang, umat Islam sesungguhnya dapat menggapai 
kejayaannya kembali dengan menerapkan sikap toleransi dan menggiatkan jihad ilmiah secara optimal. Oleh 
karena itu, sebagai penganut agama Islam yang menjunjung tinggi toleransi, kita menolak keras segala 
macam bentuk tindakan intoleran yang dilakukan oleh pihak manapun, termasuk gerakan radikal ISIS yang 
sekarang menjadi sorotan internasional. Kekejaman yang dilakukan ISIS sangat bertentangan dengan misi 
agama Islam yang rahmatan lil ‘alamin (pembawa kedamaian bagi seluruh dunia).  

Para hadirin yang saya hormati.

Adapun mengenai revitalisasi jihad ilmiah, maka kaum Muslimin semestinya berupaya sungguh-sungguh
untuk  menemukan  solusi  permasalahan-permasalahan  yang  mendera  umat  Islam  sehingga  supremasi
intelektual umat Islam dapat diraih kembali. Masyarakat Muslim harus memahami bahwa ilmu pengetahuan
senantiasa mengalami perkembangan dan tidak stagnan, termasuk di dalamnya ilmu-ilmu keislaman. Umat

12 Anis Malik Toha, Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis (Jakarta: Perspektif, Gema Insani, 2005), 254-257.

13Ahmad Amin, Dhuha al-Islam, vol. 1 (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1972), 322, Husayn al-'Udat, Al-'Arab al-
Nashara:  'Ardh  Tarikhi  (Damaskus:  al-Ahali,  1992), 107,  dan  Najib  Saliba,  Christians  and  Jews  Under  Islam  dalam
www.freemuslims.org.

14 Sa‘id al-Diyuhji, Bayt al-Hikmah (Mosul: Dar al-Kutub, 1972), 31-34 dan Khidr Ahmad ‘Ata' Allah, Bayt al-Hikmah fi ‘Asr

al-‘Abbasiyyin (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, tt.), 28-34, 42, 45, 199 dan 203.

15 Muhammad Abdur Rahman Khan,  Sumbangan Umat Islam terhadap Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan,  terj.  Adang
Affandi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 84.

16‘Ata' Allah, Bayt al-Hikmah, 41 dan 192. 
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Islam hendaknya membedakan antara Islam normatif (normative Islam) dan Islam historis (historical Islam),
sebagaimana digagas oleh Fazlur Rahman.17 

Islam normatif merupakan ajaran-ajaran Islam yang bersifat dogmatis berupa al-Qur’an dan hadis Nabi,
sedangkan Islam historis  terwujud ketika  doktrin  normatif  ajaran  Islam berinteraksi  dengan masyarakat
Islam dan kemudian menjadi konstruksi pemikiran yang terdapat dalam ilmu-ilmu keislaman. Oleh sebab
itu, Islam historis bersifat tentatif, dapat dikoreksi atau disempurnakan lebih lanjut. Dalam sejarah agama-
agama monotheis, terdapat bukti mengenai penyempurnaan ajaran keagamaan. Contohnya, ketika Allah swt
mengutus Muhammad sebagai rasul-Nya, maka Kitab Injil digeser oleh Kitab al-Qur’an, meskipun prinsip
ajaran tauhid (pengesaan Tuhan) tetap dipertahankan, atau ketika arah peribadatan dipindahkan dari Baitul
Maqdis di Palestina ke Ka’bah di Mekkah. Dalam ilmu fiqih, kita juga menyaksikan Imam al-Syafi’i yang
mengeluarkan fatwa barunya (al-qawl al-jadid) setelah ia menyampaikan fatwa lamanya (al-qawl al-qadim).
Jadi, pada dasarnya praktik perubahan atau pergeseran pemikiran adalah merupakan sesuatu yang wajar dan
lumrah karena sifatnya yang tidak kebal dari kesalahan. Hal inilah mungkin yang disadari sepenuhnya oleh
para penulis Muslim ketika menuliskan ungkapan  wa Allah a’lam bi al-shawab  (Dan hanya Allah yang
paling mengetahui kebenaran sesungguhnya) di akhir karya ilmiah mereka.

Perlu dipahami, bangunan pengetahuan yang tercakup ke dalam Islam historis dirintis dan diformulasikan
oleh masyarakat yang hidup pada masa tertentu,  serta dipengaruhi oleh masalah-masalah dan tantangan-
tantangan yang sangat valid bagi konteks waktunya saat itu. Berdasarkan kenyataan bahwa problem dan
tantangan itu berbeda dari masa ke masa, maka secara natural konstruksi pengetahuan menjadi selalu terbuka
untuk diuji ulang, diteliti, direformulasi, dan direkonstruksi oleh para ilmuwan dan peneliti pada setiap kurun
waktu.18 Karenanya, umat Islam harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk menciptakan peluang baru
dengan  inovasi-inovasi  kreatif  melalui  riset  secara  berkelanjutan.  Perguruan  Tinggi  Islam dituntut  agar
menjadi  lembaga  riset  yang  mampu  menjawab  tantangan  perubahan  zaman dan  melahirkan  ilmuwan
berkarakter Islami.

Para hadirin yang saya hormati.

Pemaparan di atas menegaskan bahwa kesadaran sejarah penting bagi umat Islam karena ia memberikan
tuntunan mengenai keberadaan Islam historis (historical Islam) yang sangat signifikan dalam pengembangan
studi Islam. Demikian, sedikit uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.

Akhirul  kalam, sekali  lagi  saya  ucapkan  selamat  kepada  wisudawan-wisudawati.  Tetaplah  mengasah
kompetensi saudara supaya dapat berperan aktif dalam dunia global yang semakin kompetitif ini. 

Wallahul  muwaffiq  ila  aqwamith  thariq,  wal  ‘afwu  minkum.  Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
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17 Fazlur Rahman,  Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition  (Chicago: The University of Chicago
Press, 1982), 141.

18 M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2006), 53-54.
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