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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

Bab ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan pendahuluan meliputi: (1) 

latar belakang; (2) penegasan judul; (3) ruang lingkup penelitian; (4) rumusan 

masalah; (5) tujuan penelitian; (6) manfaat penelitian. Berikut dipaparkan masing-

masing. 

1.1. Latar belakang. 

Agama Islam, adalah agama yang suci, yang bersumber langsung dari sang 

pencipta Allah SWT. Agama Islam diturunkan secara langsung dan diwahyukan 

kepada nabi besar Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. 

Perkembangan Agama Islam pada  masa Nabi Muhammad SAW dijalankan 

dengan bentuk pemerintahan yang berpedoman pada prinsip dan norma-norma 

ajaran Agama. Sebelum Agama Islam datang wilayah semenanjung Makkah dan 

Madinah, situasi dan kondisi sepanjang wilayah itu sangat tidak mencermin kan 

kehidupan umat manusia yang terpuji. Situasi dan kondisi masyarakat diwilayah 

jazirah Arab ini diwarnai dengan penyembahan berhala sebagai Tuhan, istilah ini 

disebut dengan Paganisme.  Amin (2013a: 63.)  

Bobroknya moralitas diwilayah jazirah Arab, membuat negara ini terus 

berkembang dan belum mendapatkan kemajuan yang pesat dalam bidang Agama 

maupun aqidah. Seiring berjalannya waktu, Agama Islam mulai berkembang pesat 

diwilayah Mekkah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam melalui 

penyebarannya, Agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad tidaklah 

mudah dalam menghadapi rintangan dan tantangan dari kaum jahiliyah. Sehingga 

Nabi Muhammad mendapat perlawan yang amat keji dari masyarakat Mekkah.  

Sebagai Rasul penutup Muhammad SAW, diberikan oleh Allah mujizat Al-

Qur’an sebagai petunjuk yang paling sempurna. Sehingga Islam yang dibawa oleh 

Nabi Muhammad SAW, sebagai ajaranya yang paling sempurna, sebagai nikmat 

Allah yang cukup dan sebagai agama yang diridlai Allah. Sadali (1986a: 23) 

Nabi Muhamad SAW, mulai melakukan pengasingan diri digua Hiro untuk 

mendapatkan sebuah petunjuk yang digunakan untuk menyadarkan masyarakat 



Mekkah untuk menghindari penyembahan berhala. Pada saat mengasingkan diri 

digua Hiro atau Jabal Nur, Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan wahyu 

pertama yaitu berupa surah Al-Alaq ayat 1-5 yang bersumber dari Allah dan 

melalui perantara malaikat Jibril. Dengan wahyu pertama ini, beliau telah 

diangkat menjadi Nabi, utusan Allah.  

Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW belum diperintahkan untuk menyeru 

kepada umatnya, namun setelah turun wahyu kedua, yaitu Surah Al-Muddatsir 

ayat 1-7 Nabi Muhammad SAW diangakat menjadi Rasul yang harus berdakwah. 

Kemudian setelah turun ayat ke 84 Surah Al-Hijir, Nabi Muhammad Saw mulai 

berdakawah secara terang-terangan. Amin (2013b :65-66).  

Hingga pada akhirnya, Agama Islam mulai berkembang pesat ditengah 

majunya peradaban Islam. Seiring dalam majunya era peradaban Islam, dimasa 

inilah dimana, masa terakhir Nabi Muhammad telah menyapaikan dakwahnya 

yang terakhir. Pada tahun 10 H (631 M) Nabi Muhammad SAW beserta 

rombongan besar melaksanakan haji yang terakhir kalinya. Dalam kesempatan itu 

turunlah ayat Al-Qur’an yang terakhir yaitu surah Al-Maidah (5): 3), yakni 

sebagai berikut. Pada hari ini Aku sempurnakan agamamu, dan Aku cukupkan 

nikmat-Ku bagimu, dan Aku relakan Islam sebagai agamamu. (QS. Al-Maidah 

(5):3).  

Nabi Muhamamd SAW telah menyapaikan khutbahnya yang sangat 

bersejarah, yang isinya merupakan prinsip-prinsip yang mendasari gerakan Islam. 

Prinsip-prinsip itu merupakan prinsip yang paling penting dalam kehidupan umat 

Islam kedepanya. Bahwa, umat Islam harus selalu berpegang teguh pada pada dua 

sumber perkara, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah.  

Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 H (8 Juni 632 M) 

masyarakat Mekkah dikejutkan dengan kabar duka yang mendalam, bahwasanya 

Nabi Muhammad telah wafat dalam usia 63 tahun. Amin (2013c:85.) Isak tangis 

yang begitu mendalam, seakkan sepeninggal Nabi Muhhamad masih belum 

diterima disemua kalangan masyarakat Mekkah.  

Pada dasarnya, masayarakat Mekkah telah menganggap Nabi Muhammad 

SAW bukan cuma sebagai Nabiyullah, tetapi juga sebagai tempat untuk mengadu 



jika dalam masyarakat terdapat permasalahn yang belum bisa terpecahkan. Nabi 

Muhammad telah mampu menjalanan peranannya sebagai pemimpin agama, 

seorang negarawan, dan sekaligus pemimpin politik dan administrasi yang cakap. 

Sehingga dalam waktu 11 tahun nabi Muhammad SAW dapat menundukan 

seluruh jazirah Arab. Amin (2013d :85)  

Nabi Muhammad wafat tanpa meninggalkan wasiat kepada seseorang untuk 

meneruskan kepemimpinannya (kekhalifahan). Setelah wafat, fungsi sebagai 

Rasulullah, pengemban risalah kenabian tidak dapat disandangkan kepada 

manusia manapun didunia ini, karena fungsi tersebut adalah hal yang mutlak dari 

Allah Swt, sehingga terdapat suatu perselisihan, bahwasanya ada sekelompok 

orang yang ingin mangajukan Abu Bakar sebagai kekhalifahan.  

Dari kelompk lain juga mengajukan calon yang akan meneruskan 

kepemimpinan Rasulullah, yaitu dari  Ahlul bait Rasullullah, yaitu Abdullah bin 

Abbas atau nama lainya Ali bin abi Thlib. Kelompok lain juga berpendapat bahwa 

yang berhak juga untuk meneruskan dakwah Rasulullah ialah kaum Quraisy, dan 

juga dalam golongan lain juga mengajukan yang berhak meneruskan dakwah 

Rasulullah ialah kaum Anshar. 

 Sehingga, pada masa dipenghujung perdaban Islam yang mulai maju, setelah 

sepeninggal Rasulullah, empat pengganti beliau dalam mengurus pengembangan 

dakwah dan penyiaran Agama Islam telah dipimpin oleh pemimpin yang adil dan 

benar. Amin (2013e :93). Dalam perkembangan dan pemerintahan Agama Islam 

dipimpin oleh empat sahabat terdekat selama 30 tahun. Kepemimpinan tersebut 

adalah periode empat Khalifah atau disebut sebagai al-Khulafa al-Rasyidun, yang 

terdiri dari empat Khalifah, yaitu , Sulaiman (2014 :205).  

1. Abu Bakar Ash-Shiddiq 11-13 H/632-634 M; 

2. Umar Bin Khaththab 13-23 H/634-644 M; 

3. Utsman Bin Affan 23-36 H/644-656 M; 

4. Ali Bin Abi Thalib 36-41 H/656-661 M. 

Dalam bidang pemerintahan, 4 Khalifah ini telah memberikan suatu pengaruh 

yang besar bagi perkembangan peradaban Agama Islam. Kemajuan dan 

perkembangan Agama Islam yang pesat ini ditandainya dengan perluasan dan 



penyebaran Agama Islam hingga mencapai keseluruh wilayah negara Islam. 

Setelah sepeninggal Rasulullah, tampuk pemerintahan dipegang oleh 4 Khalifah 

yang agung ini, yang diberi gelar al-Khulafa al-Rasyidun.  

Dalam perjalanannya dijalan Allah untuk menegakkan Agama Islam, keempat 

khalifah ini bisa dibilang telah berhasil dalam menorehkan tinta emas didalam 

perjuanganya. Dalam perjuanganya ke empat Khalifah ini tidaklah mudah, karena 

masih banyak kaum-kaum yang membangkang setelah wafatnya Rasulullah, 

banyak yang menyatakan telah meninggalkan agama Islam dan kembali ke agama 

asalnya yang menyembah berhala, dan mulai munculnya nabi-nabi palsu, oleh 

karena itu ke empat Khalifah ini telah berjuang untuk mendirikan kembali Agama 

Islam kedalam peradaban yang kokoh.  

Dalam perjalananya yang begitu singkat, dalam sebuah rintisan dan 

penguatan, masa pemerintahan al-Khulafa’ al-Rasyidum adalah masa yang sangat 

bermakna dalam sejarah peradaban Islam. Dimana masa-masa tersebut telah 

digunakan untuk kepentingan dijalan Allah dalam menegakkan keadilan dan 

mencegah kebatilan. Khalifah Abu Bakar, dalam perjuangannya yang telah 

memberikan perubahan besar bagi Agama Islam telah berhasil menetralisir 

keadaan dikalangan yang hampir bersitegang dalam perihal pengganti Rasulullah.  

Khalifah Umar bin Khattab dalam perjuanganya telah berhasil mengembalikan 

stabilitas pemerintahan Islam yang bahkan penguatan negara hingga 

disemenanjung jazirah Arabia, telah berhasil mengubah komunitas marginal 

padang pasir menjadi pejuang yang gigih sehingga membuat imperium Persia dan 

Byzantium menyerah.  

Khalifah Umar telah berhasil dan mampu membangun kekuatan baru 

diwilayah Persia, Irak, Kaldea, Suriah, Palestina, dan Mesir. Selanjutnya, 

perjuangan Agama Islam yang dilakukan oleh Umar bin Khatab dan apa yang 

telah digagasnya telah dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Sulaiman 

(2014 :206.)  

Hingga pada akhirnya, Khalifah Utsman bin Affan telah memberikan 

kontribusi yang besar terhadap perkembangan Agama Islam dan perluasaan 

Agama Islam. Perkembangan agama Islam pada masa Khalifah Utsman salah satu 



bentuk kemajuan peradaban Islam, dalam kebijakan perkembangannya langkah 

yang diambil oleh Khalifah Utsman adalah untuk menuju peradaban Agama Islam 

yang lebih maju.  

Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi 

Syams bin Manaf r.a. nasabnya bertemu Nabi pada kakek yang keempat, yaitu 

Abdu Manaf. Dari sisi ibu, nasab keduanya bertemu pada Urwa bin Kariz. Ibunda 

Urwa adalah Baydha bin Abdul Muththalib, bibi Rasulullah.  

Dimasa jahilliyah, beliau disebut sebagai nama panggilan Abu Amr. Setelah 

masa Islam, ia lebih sering dipanggil Abu Abdullah yang diambil dari nama 

putranya dari Ruqqayyah bint Rasulullah. Julukan yang paling sering dan yang 

terkenal adalah Dzunnurain (pemilik dua cahaya).  Julukan itu diberikan oleh 

Nabi Muhammad SAW. Julukan itu didapatkanya karena telah menikahi dua putri 

Rasulullah, yaitu Ruqqayyah r.a dan Ummu Kultsum r.a.  

Utsman bin Affan lahir enam tahun setelah tahun Gajah, tepatnya pada 47 

S.H. usianya enam tahun lebih muda dari pada Rasulullah SAW. Beliau lahir di 

Taif daerah yang paling subur dikawasan Hijaz. Kehidupan Utsman bin Affan, 

tumbuh dan berkembang selayaknya anak-anak ddiwilayah jazirah Arab yang 

didalam lingkunganya masih diliputi dan dipenuhi oleh kebodohan dan kesesatan. 

Murad (2014 :12) 

Sebelum agama Islam datang dan sesudahnya juga, beliau terhitung saudagar 

besar dan kaya, dan beliau juga memiliki sifat yang pemalu dan sangat pemurah 

menafkahkan kekayaannya untuk kepentingan dijalan Islam. Pada saat Rasulullah 

mengerahkan pasukan tentara Jaisyul Usrah pada saat perang tabuk, bahwa 

Utsman telah mendermakan 950 ekor unta, 59 ekor kuda dan seribu dinar untuk 

keperluan laskar. Pada peristiwa sebelumnya Utsman juga banyak sekali dalam 

mendermakan hartanya untuk kemengan Islam.  

Beliau adalah sahabat Nabi yang paling dermawan, suatu ketika Rasullullah 

pernah bersabda kepada Utsman, tiap-tiap Nabi mempunyai teman, temanku di 

syurga, beliau adalah Utsman. Oleh karena itu pertalian sahabat antara Rasulullah 

dan Utsman semakin akrab, maka rasul-pun telah mengkawinkanya dengan kedua 

putrinya, Ruqaiyah dan Ummu Kultsum. Setelah sepeninggal Ruqaiyah diwaktu 



perang Badr, Utsman dikawinkan dengan putri yg kedua Ummu Kultsum. A. 

Syalabi (1983 :266) 

Khalifah Utsman sebelum masuk Islam pada masa awal Islam, sebelum Nabi 

Muhammad memasuki Darul Arqam. Khalifah Abu Bakar telah mengajaknya 

masuk Islam saat usianya masih 30 tahun. Saat setelah mengajak masuk Islam, 

Khalifah Abu Bakar berkata, ‘’Wahai Utsman, demi Allah sesungguhnya engkau 

adalah seorang laki-laki teguh yang sangat jelas bagimu mana yang hak dan mana 

yang bathil. Sifat-sifat kebathilan-kebathilan itu, sudah dilihatnya oleh Khalifah 

Utsman sejak masih kecil. Sebagian besar penduduknya telah menyembah 

berhala.  

Sudah sejak lama, bahwa Khalifah Utsman sudah sangat risih melihat 

kelakuan masyarakatnya yang sedang menyembah berhala. Oleh karena itu, 

Utsman ingin masuk Agama Islam. Pada saat Khalifah Utsman berkata 

keinginanya untuk masuk Agama Islam, tiba-tiba datanglah Rasulullah. 

Rasulullah menghampiri Utsman dan bersabda dihadapanya, ‘’wahai Utsman, 

sambutlah Allah demi meraih surga-Nya karena sesungguhnya aku adalah utusan 

Allahkepadamu dan kepada semua umat. Setelah Khalifah Utsman mendengarkan 

sabda Rasul, pada akhirnya Utsman telah masuk Agama Islam. Al-Maghlouth 

(2014 :11) 

Selain dikenal sebagai Khalifah yang dermawan, Utsman bin Affan juga 

dikenal sebagai orang yang paling pandai. Setelah Utsman bin Affan masuk 

Agama Islam, beliau telah memberikan perubahan yang besar bagi Agama Islam. 

Salah satunya dalam karyanya yang paling fenomenal dan prestasinya yang 

terbaik adalah menyatukan gaya bacaan (qira’ah) Al-Qur’an semua umat Islam. 

Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, terdapat munculnya berbagai gaya bacaan 

Al-Qur’an (qira’ah) yang bermacam-macam lantunanya, terutama disebabkan 

oleh karakteristik tulisan Kufi yang membingungkan. Hitti (2002 :154).  Beliau 

menyusun Al-Qur’an dalam satu mushaf sesuai dengan bacaan yang didasarkan 

malaikat Jibril kepada Rasullullah diakhir hayatnya. Murad (2014 :20). 

Al-Qur’an dipercaya sebagai kalam Allah yang menjadi sumber pokok ajaran 

Islam disamping sumber-sumber lainya. Bahwa, dalam kepercayaan terhadap 



kitab suci ini dan dalam pengaruhnya, dalam sejarah umat Islam sudah terbentuk 

sdemikian rupa, sehingga percaya kepada kitab suci termasuk dalam rukun iman. 

Secara etimologis, Al-Qur’an merupakan bentukan dari kata qara’a yang berarti 

menghimpun,  menggabung, dan merangkai. Dinamakan sebagai Al-Qur’an, 

bahwa sebagai menghimpun surah-surah dan ayat-ayat. Hitami (2012 :15) 

Ajaran Tuhan dan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ialah Al-

Qur’an. Disamping itu, pola tingkah laku, sikap, dan ucapan Rasulullah sendiri 

telah dipakai sebagai percontohan oleh umat Islam, dalam istilahnya disebut 

‘’Sunnah Rasul’’. Dalam agama Islam memiliki dua sumber yang dijadikan 

sebagai sumber kehidupan yang mencakup seluruh kehidupan sosial, agama dan 

filsafat pemeluk-pemeluknya, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Al-Qur’an 

adalah wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, dengan ditegaskan 

perintah untun dicatat dan dibukukan (mushaf). Kitab suci Al-Qur’an diturunkan 

didua tempat, Mekkah dan sekitarnya, Madinah dan sekitarnya. Sjafa’at (1964: 

86) 

Al-Qur’an telah menganjurkan tentang mempelajari sejarah. Menurut 

pandangan Agama Islam, manusia mempunyai dua macam kedudukan diatas 

bumi, tanpa memandang kemajuan materi, ilmu pengetahuan serta tekhnologi 

yang telah dicapainya. Kitab suci Al-Qur’an berada dalam keadaan bentuk yang 

sangat baik ataupun dalam dudukan sebaik-baiknya, maka sebagaimana wajib 

dalam beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Rahman (1992 :116) 

 Dalam pemeliharaan ayat suci Al-Qur’an pada masa Nabi Muhammad SAW, 

dalam faktanya sangat dipelihara dari kemusnahan dengan dua cara, yaitu, 

menyimpannya didalam ‘’dada manusia’’, maksudnya ayat-ayat suci  Al-Qur’an 

yang telah diajarkan kepada Nabi, harus dihafalkanya, yang kedua ditulisnya 

dengan berbagai macam media, baik itu dalam kulit pohon, kulit hewan, dll. 

Peristiwa ini dinamakan jam’u-l-qur’an, yang dimaksud dengan ungkapan ini, 

pada dasarnya adalah pengumpulan wahyu-wahyu yang diterima Nabi 

Muhammad SAW melalui dua cara tersebut.  

Al-Qur’an yang diwahyukan kepada Muhammad dipelihara dalam ingatan 

Nabi dan para sahabatnya. Dalam tradisi penghafalan Al-Qur’an ini sangat kuat 



dikalangan masyarakat Arab yang telah sangat memungkinkan terpeliharanya AL-

Qur’an dalam cara seperti itu.  Setelah menerima satu wahyu, Nabi Muhammad, 

sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah, melalui perantara malikat Jibril 

dan melalui Al-Qur’an dan menyampaikanya kepada seluruh pengikutnya dan 

kemudian dianjurkan untuk dihafalkan.  

Dalam sejumlah Hadits menjelaskan berbagai upaya Nabi dalam merangsang 

penghafalan Al-Qur’an dan wahyu-wahyu yang telah diterimanya. Salah satu, 

dalam riwyat Utsman bin Affan, bahwa Rasulullah, dalam sabdanya ‘’yang 

terbaik diantara kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Qur’an dan 

mnegajarkanya’’. Didalam Hadist, telah disebutkan juga nama-nama sahabat 

penghafal Al-Qur’an. Dalam pemeliharaan Al Qur’an dimasa Nabi, bahwa dengan 

cara perekaman dalam bentuk tertulis yang unit wahyu yang diterima langsun oleh 

Nabi Muhammad SAW. Amal (2013: 142-143).  

Dimasa pemerintahan Utsman bin Affan (644-656 M), telah berhasil 

menaklukkan beberapa kota, yang diataranya, Armenia, Tunisia, Cyprus, dan 

Rodes, sebagiani kota lainya diwilayah Persia, Transoxania, dan Tabaristan 

berhasil direbutnya. Ekspedisi Islam pertama berhenti sampai disini. Yatim (2015 

:38). Di era Khalifah Utsman bin Affan, telah terjadi beberapa peristiwa, salah 

satunyanya peristiwa peperangan yang dialaminya. Dari Farwah ibn Luqaith Al-

Azadi, bahwasanya tentara yang sedang berada di Kufah ialah menuju Rai dan 

Azerbijaan. Tentara semuanya adalah 10.000 orang, yang 6.000 orang di 

Azerbijaan dan 40.000 pasukan lainya di Rai, dan juga memiliki tentara cadangan 

yang sangat berani dan senantiasa tersedia di Kufah. Hamka (1975 :51) 

Dimasa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, beliau telah membentuk 

armada laut pertama pada tahun 28 H. Masa Mu’awiyah bin Abi Sufyan, gubernur 

Syam, sukses membangun sebuah armada angkatan laut. Dulu konsep ide 

pembentukan armada angkatan laut sudah mengemukakan kepada Khalifah Umar, 

tetapi ide tersbut ditolaknya. Oleh karena itu beliau mencoba menawarkan idenya 

sekali lagi kepada Khalifah Utsman, dan alhasil Utsman telah menerimanya. 

Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh (2014 :2010) 



Masalah besar kedua yang ditangani Usman adalah perluasan Agama Islam. 

Perluasan yang telah dicapai dimasa Umar diteruskan sehingga bertambah luas 

dengan perluasan ke laut. Tentara Islam dimasa Utsman telah memiliki angkatan 

perang laut. Dan satu-persatu banyak negeri yang masuk kedalam wilayah Islam. 

Wilayah-wilayah tersebut, terdiri dari Barqah, Tripoli Barat dan bagian selatan 

negeri Nubah, menyusul sampai kenegeri-negeri Armenia, dan beberapa bagian 

diwilayah Thabaristan, dan perluasanya mencapai sungai Jihun (Amu Daria). 

Ismail (1984: 122) 

Setahun setelah Nabi Muhammad wafat, menurut kalangan ortodoks Islam, 

Abu Bakar, atas rekomendasi Umar bin Khattab telah mengetahui bahwa para 

pengahafal Al-Qur’an (Hafisz Qur’an) semakin langka, oleh sebab itu beliau telah 

memerintahkan untuk mengumpulkan bagian-bagian Al-Qur’an yang berserakan. 

Mantan sekretaris Nabi Muhammad SAW, Zayd ibn Tsabit dari Madinah telah 

diserahi kepercayaan untuk melaksanakan tugas dalam pengumpulan bagian-

bagian Al-Qur’an. Potongan-potongan ayat Al-Qur’an tersebut yang terdapat pada 

lembaran-lembaran pelepah kurma dan lempengan-lempengan batu serta memori 

umat Islam, telah dihimpunya dan dijadikan satu kedalam sebuah teks tunggal. 

Hitti (2002 :154) 

Pada tahun 651, Utsman bin Affan kembali untuk menunjuk ketua komite 

revisi salinan Al-Qur’an yang bernama Zayd. Salinan Al-Qur’an yang telah 

dimiliki oleh Abu bakar, disimpan oleh Hafshah, anak perempuan Umar bin 

Khattab dan salah seorang istri Nabi digunakanya sebagai petokan. Kitab suci Al-

Quran yang asli masih disimpan di Madinah. Tiga salinan naskah Al_Qur’an yang 

asli dan sudah ditulis dikirimkan ketiga kota, Damaskus, Bashrah, Kufah dan 

salinan-salinan yang lainya dimusnahkan. Hitti (2002: 154) 

Ketika Utsman bin Affan diangkat menjadi Khalifah, beliau segera 

memberikan perintah yang ditujukan kepada pemerintah-pemerintah dan para 

pembesar ketentaraan dimana perintah tersebut bahwa mereka semua dalam 

kehidupanya harus selalu berbuat adil dalam semua tindakan mereka, jujur dalam 

keuangan, dan harus memiliki jiwa yang bijak sana dalam menghadapi orang-

orang yang bukan Islam. Sistem yang diambil oleh Khalifah Utsman bin Affan ini 



bertujuan untuk memperluas perkembangan peradaban Agama Islam. Usman 

Zuber (1982 :13) 

Khalifah Utsman telah memiliki keimanan yang kuat, maka beliau telah berani 

mengambil langkah mengumpulkan orang-orang untuk menyeragamkan dalam 

bacaan Al-Qur’an. Pada masa permulaan pemerintahan Khalifah Utsman, bahwa 

Utsman telah berusaha dengan sebisa mungkin dalam perjuangan Agama Islam 

dan dalam kebijakan-kebijakan Rasulullah dan kedua penggantinya. Politik 

perluasaan Agama Islam pada masa Khalifah Utsman ini adalah sebagai lanjutan 

dari politik dimasa Khalifah Umar bin Khattab.  

Jika kalau tindakan Utsman tidak cepat dalam mengatasi permasalahan yang 

dialami oleh masyarakat Madinah dalam persoalaan bacaan Al-Qur’an akan 

mengakibatkan perselisihan yang tidak akan dapat diselesaikan. Oleh karena itu 

Utsman mengambil langkah berupa mengumpulkan orang-orang untuk membahas 

persoalan ini. Kalangan pemikir telah berpendapat untuk mengutuskan Hafsah 

untuk mengirimkan mushaf yang ditangan Abu Bakar untuk disalin kedalam 

beberapa mushaf. Haekal (2015 :124-125).  

Kehidupan Khalifah Utsman bin Affan, sejak terpilih menjadi Khalifah, serta 

seluruh sahabat nabi Muhammad telah mengenyam pendidikan, konsep 

pendidikan yang diterima pertama kali oleh beliau dan seluruh para sahabat adalah 

konsep pendidikan Al-Qur’an Al-Karim yang diturunkan oleh Allah, Rabb 

semesta alam, dan dalam penurunannya melalui perantara malaikat Jibril. Al-

Qur’an adalah kallamullah dan satu-satunya sumber bahan ajar untuk ditimba dan 

dipraktikan.  

Al-Qur’an yang telah diterima langsung oleh Nabi Muhamamd telah ditulis 

dengan rapi dan diriwayatkan secara mutawatir. Bagi seorang muslim, Al-Qur’an 

benar-benar kalam Allah, bukan kalam Nabi Muhammad ataupun kalam makhluk 

lain, melainkan Al-Qur’an merupakan mukjizat. Djuned (2011 :5) 

Titik pangkal sejarah Al-Qur’an, adalah berawal dari nabi Muhammad ketika 

membawakan misi kenabianya dan mengembankan risalah kerasullan-nya. Bahwa 

dalam mempelajari isi kandungan Al-Qur’an, prinsip yang utama iman dan 

bertqwa kepada Allah serta Rasulullah SAW.  Setelah nabi Muhammad menerima 



wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, menyampaikannya kepada 

para sahabat, disitulah letak awal sejarah Al-Qur’an dimulai. Djuned (2011 :29) 

Nabi Muhammad, telah mengarahkan untuk memfokuskan sumber pengajaran 

menjadi satu dan menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber bahan ajar, karena Al-

Qur’an dapat mendidik pribadi muslim, keluarga dan jamaah secara Islami. 

Lantunan ayat-ayat AL-Qur’an yang didengar langsung oleh Utsman bin Affan 

dari mulut Rasulullah sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian 

Dzunnurain yang Islami. Ash-Shallabi (2017 :19-20) 

Al-Qur’an sebagai petunjuk yang sempurna disebabkan, pertama, ‘’wa anzala 

ilaikal kitaaba bil haq’’ dan kami turunkan Al-Qur’an berdasarkan wahyu. Kedua, 

‘’mushaddiqaan baina yadaihi minal kitaab’’ membenarkan isi Kitab Suci yang 

diturunkan sebelumnya. Ketiga, wa muhaiminan alaihi, dan memelihara isi kitab 

Suci sebelunya. Sadali (1986 : 23) 

Dalam masa pemerintahannya yang dua belas tahun itu, sebagian ahli sejarah 

membaginya kepada dua periode, yakni priode keberhasilan (dalam enam tahun 

pertama) dan periode kegagalan (dalam enam tahun sisanya, sampai Utsman 

terbunuh dalam situasi demontrasi yang besar). Dalam situasi daulah Islam yang 

sentral di Madinah, pada masa Utsman menjadi Khalifah itu, sangat rawan dalam 

situasi dan kondisinya.  

Dalam situasi yang semakin panas, yang bahkan dapat membahayakan 

eksistensi Agama Islam, Utsman telah melihat jauh kedepan dengan memandang 

dan melakukan tindakan-tindakan untuk memperkuat sistem pertahanan wilayah 

serta memperkuat wibawa pemerintahan pusat. H. Basri, Iba A. (1994 :125-129) 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengkaji tentang 

‘’Perkembangan peradaban agama Islam pada masa Khalifah Utsman bin 

Affan 23-36 H/644-656 M’’.  

 

1.2 Penegasan Pengertian Judul 

Penegasan judul disini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya salah 

pengertian mengenai pemahaman judul penelitian, maka penulis jelaskan tentang 

judul ini sebagai jembatan penghubung agar lebih mudah dipahami. Maka penulis 



akan menguraikan pengertian beberapa istilah yang terkandung pada judul 

‘’Perkembangan Peradaban Agama Islam pada Masa Khalifah Utsman bin Affan 

23-36 H/644-656 M’’ 

Peradaban Islam adalah realistas yang terjadi dalam sejarah kehidupan 

manusia yang nilai-nilainya terkandung dalam sumber ajaran Islam, yaitu Al-

Qur’an dan Sunnah Nabi. Islam adalah sumber kekuatan yang melahirkan 

kebudayaan dan peradaban Islam, dimana kebenaranya menembus batasan ruang 

dan waktu, baik dimensi akidah, akhlak, syari’ah untuk menciptakan kebahagiaan 

manusia, yaitu dalam kehidupan dunia dan akhirat (al-Sa’adah fi al-Dunya wa al-

akhirah) (Sulaiman 2014: 100). 

Peradaban Islam adalah terjemahan dari kata Arab, yaitu al-Hadharah al-

Islamiyyah. Kata Arab ini seiring juga diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia 

dengan kebudayaan Islam. Arti kebudayaan dalam bahasa Arab adalah al-

Tsaqafah. Dinegara Indonesia, Arab dan Barat, masih banyak yang 

mensinonimkan dua dua kata tersebut ‘’Kebudayaan dan Peradaban’’. Dalam ilmu 

antropologi, kedua istilah itu dapat dibedakan. Kebudayaan, adalah bentuk 

ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat. Sedangkan kemajuna 

dibidang mekanis dan tekhnologis lebih berkaitan dengan peradaban.  

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan paling tidak mempunyai tiga wujud 

ideal, yaitu.  

1. wujud ideal. Wujud kebudayaan sebagai suatu komplek, ide-ide, gagasan, 

nilai-nilai, norma, peraturan, dsb. 

2. Wujud kelakuan. Wujud kebudayaan sebagai suatu komplek aktivitas 

kelakuan berpola dari manusia ke masyarakat.  

3. Wujud benda. Yaitu wujud kebudayaan benda-benda hasil karya manusia. 

Jadi landasan ‘’Peradaban Islam’’ adalah ‘’kebudayaan Islam’’ terutama 

wujud idealnya. Landasan ‘’kebudayaan Islam’’ adalah Agama. Yatim (2015 :1-

2) 

Berdasarkan uraian penegertian diatas, maka yang dimaksud dengan 

‘’Perkembangan Peradaban Agama Islam pada Masa Khalifah Utsman bin 



Affan’’, adalah pembahasan yang memfokuskan pada penyebaran dan 

perkembangan peradaban agama islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan.  

 

1.3. Ruang Lingkup Penelitian. 

Ruang lingkup ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan fokus 

permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu penulis perlu membatasi ruang lingkup 

masalah dalam penelitian ini. Batasan tersebut yaitu batasan waktu (temporal), 

materi, dan tempat.  

Ruang lingkup waktu (temporal) pada penelitian ini memiliki ruang lingkup 

temporal karena merupakan penelitian komparasi yaitu pada tahun 644-656 M 

dipilih karena merupakan masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan sebagai 

khalifah ketiga pada tahun 644-656 M.  

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini yaitu tentang pemerintahan 

Khalifah Utsman bin Affan dibidang agama, yaitu dalam perkembangan 

peradaban Agama Islam. Ruang lingkup tempat (spesial) pada penelitian ini 

diwilayah Madinah tempat pemerinatahan Khalifah Utsman serta 

perkembanganya dalam Agama Islam.  

 

1.4 Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang telah diuraikan diatas, 

maka muncul permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya 

sebagai berikut: 

1. bagaimana perkembangan dan penyebaran Agama Islam pada masa 

Khalifah Utsman bin Affan? 

2. bagaimana dampak perkembangan Agama Islam pada masa Khalifan 

Utsman bin Affan? 

3. bagaimana akhir perjalanan Khalifah Utsman bin Affan sebagai Khalifah? 

 

1.5 Tujuan 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang dapat dicapai pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 



1. Untuk mengetahui perkembangan dan penyebaran Agama Islam pada 

masa Khalifah Utsman bin Affan. 

2. Untuk mengetahui dampak perkembangan Agama Islam pada masa 

Khalifah Utsman bin Affan. 

3. Untuk mengetahui seberapa jauh pandangan masyarakat terhadap Khalifah 

Utsman bin Affan hingga akhir hayatnya. 



1.6 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1.  bagi almamater, bermanfaat sebagai upaya pengalaman Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

2.  bagi peneliti, bermanfaat untuk meningkatkan penguasaan dan 

kemampuan keilmuannya, terutama yang berkaitan dengan perkembangan 

Agama Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan serta dampaknya. 

3.  bagi mahasiswa, bermanfaat untuk meningkatkan pengusaan keilmuan, 

terutama yang berkaitan dengan Khalifah Utsman bin Affan. 

4.  Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam 

penelitian sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini merupakan sebuah peninjauan kembali 

terhadap buku-buku dan penelitian terdahulu terkait dengan Perkembangan 

Peradaban Agama Islam Pada Masa Khalifah Utsman bin Affan 23-36 H/644-656 

M. Selain peninjauan kembali, dalam bab ini akan dikemukakan juga pendekatan 

maupun teori-teori dari para ahli dan penelitian terdahulu.  

Dalam buku The Early Caliphate (Khulafa-ur-Rasyidin) Ali (2007 :108) 

menjelaskan tentang 4 sahabat Nabi Muhammad SAW. Atau yang lebih dikenal 

dengan istilah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari Abu Bakar, 

Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah Nabi 

Muhammad wafat, Ali telah menjelaskan bahwa tampuk pemerintahan dan 

perjuangan siar dakwah dan perjuanagan Agama Islam diteruskan oleh 4 sahabat 

nabi. Abu bakar yang merupakan khalifah pertama, beliau hanya mampu 

mengamankan negara baru Islam selama kurang lebih dua tahun saja. Dua tahun 

berlalu, setelah Abu bakar wafat digantikan oleh Umar bin Khattab, yang telah 

memberikan dampak yang besar bagi perkembangan Islam.  

Ali menegaskan bahwa setelah Umar bin Khattab wafat tampuk 

pemerintahan digantikan oleh Utsman bin Affan dan kemudian terakhir berpindah 

kepada Ali bin Abi Thalib. Berdasarkan pemaparan dalam buku ini, yang 

menjelaskan mengenai boigrafi serta kebijakan pemerintahan dari Khulafaur 

rasyidin diberbagai bidang pemerintahan, maka buku tersebut dapat dijadikan 

sebagai sumber informasi bagi penulis.  

Al-Atsari (2004:315-405) dalam buku Al-Bidayah Wan Nihayah Masa 

Khulafaur Rasyidin menjelaskan tentang sejarah (tariqh) Khulafaur Rasyidin.  

Ibnu Katsir juga menjelaskan dari keempat sahabat rasulullah tersebut, masa 

pemerintahan Umar bin Khattab merupakan masa keemasan bagi perkembangan 

agama Islam. Suksesnya ekspedisi yang telah dijalankan Umar bin Khattab telah 

membuat kekuasaab Islam semakin luas dan menyebar keseluruh pelosok jazirah 

Arab. Berdasarkan buku karya Ibnu Katsir penerjemah Abu Ihsan Al-Atsari ini, 

penulis dapat memahami isi buku tersebut yang menjelaskan tentang 



pemerintahan dan perkembangan Agama Islam pasca wafatnya Rasulullah yang 

secara berturut-turut digantikan oleh 4 sahabat rasulullah yaitu Abu Bakar, Umar 

bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Roda pergantian 

pemerintahan Islam secara berturut-turut menunjukan bahwa eksistensi Islam 

tetap hidup dan berkembang dan juga mengalami peradaban yang maju seiring 

perkembangan zaman dalam segala bidang kehidupan.  

HAEKAL (2002:1-144) dalam buku Usman bin Affan Antara Kekhalifahan 

dengan kerajaan menjelaskan tentang kehidupan Khalifah Utsman bin Affan, dari 

awal pelantikanya hingga berakhirnya kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman 

bin Affan seorang yang dermawan dan soerang yang paling kaya dan juga sebagai 

seorang yang lemah lembut hatinya diantara khalifah lainya. Buku ini bisa didebut 

sebagai sepenggal perjalanan hidup Utsman bin Affan mulai dari kecil sampai 

menjadi Khalifah, ditulis oleh Haekal yang merupakan salah satu penulis sejarah 

Asia Barat terpercaya. Buku tersebut banyak menjelaskan tentang fakta-fakta 

sejarah kehidupan Utsman bin Affan antara tahun 644-656 M. Oleh karena itu 

buku tersebut dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi penulis untuk 

mengkaji penelitian ini.  

Ash Shallabi (2009:1-587) dalam bukunya biografi Utsman bin Affan 

menjelaskan tentang kehidupan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 

Radhiyallahu Anhu adalah sosok Khulafa Ar-Rasyidun, yang dipilih dan dibaiat 

pasca meninggalnya Umar bin Al-Khathab Radhiyallahu Anhu. Ia sosok yang 

sangat istimewa, karena menjadi menantu dari dua putri Rasulullah Shallallahu 

Alaihi wa Sallam; Ummu Kultsum dan Ruqayyah Radhiyallahu Anhuma. 

Dialah satu-satunya sahabat yang menikah dengan dua putri Rasulullah, 

sehingga mendapat julukan "Dzunnurain" (Lelaki yang Memiliki Dua Cahaya). 

Rasulullah begitu sangat menghargai sosok sahabat ini, sehingga pada suatu 

ketika, ketika Utsman masuk untuk menemuinya, betis Rasululllah yang 

tersingkap segera beliau tutupi. Kepada Aisyah beliau mengatakan, 

"Sesungguhnya aku malu kepada orang yang para malaikat pun malu kepadanya." 

Atau dalam hadits lain, beliau mengatakan, "Yang paling mempunyai sifat pemalu 

adalah Utsman." 



Utsman bin Affan dikenal sebagai khalifah yang tajir dan dermawan. 

Hartanya yang melimpah ia gunakan berjihad di jalan Allah. Ia menjadi donatur 

kaum muslimin dalam beberapa peperangan, juga menjadi donatur dalam 

memenuhi segala kebutuhan dan fasilitas yang dikhidmatkan buat umat Islam. 

Setelah Perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apa-

apa yang dilakukan Utsman setelah ini tidak mengapa (dimaafkan dosa-dosanya)." 

Sulaiman (2014: 99-131), dalam buku Pengantar metodologi studi sejarah 

peradaban Islam. Dalam buku ini menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam 

yang didalam penjelasanya mengenai tiga konsep utama yang dalam bahasa 

sebelumnya telah diurai secara detail, yaitu sejarah, peradaban, dan Islam.  

H. Drs. Usman, Zuber (1982: 5-49), dalam buku Khalifah Ketiga Ustman Bin 

Affan. Dalam buku ini dijelaskan kisah hidup Khalifah ke tiga Utsman bin Affan. 

Mulai dari kisah kehidupan dimasa mudanya hingga sampai akhir tragis Khalifah 

Utsman bin Affan.  

Dr. Badri Yatim, M.A (2015: 9-35), dalam buku Sejarah Peradaban Islam 

Dirasah Islamiyah II, ini menjelaskan tentang sejarah perdaban Islam, dari masa 

Nabi Muhammad hingga pada masa peradaban Islam di Indonesia.  

Prof. Dr. Hamka (1975: 45), dalam buku sejarah umat Islam III, ini 

menjelaskan MASA Khalifah hingga sampai kerajan-kerajaan Islam diwilayah 

jazirah Arab.  

Prof. Dr. Daniel Djuned (2011: 1-46), dalam buku Antropologi Al-Qur’an ini 

menjelaskan tentang sejarah terbentuknya kitab suci Al-Qur’an dan sumber rast 

Utsmani. 

Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh, (2014: 19-1187), dalam buku, 

Buku Pintar Sejarah Islam Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi 

Hingga Masa Kini, menjelaskan tentang sejarah dan jejak-jejak peradaban Islam, 

mulai dari masa Nabi hingga masa kini. 

Sadali A. (1986: 1-173), dalam buku, Islam Untuk Disiplin Ilmu Sejarah, 

buku ini mnjelaskan tentang kesucian dan kebenaran dalam Kitab Suci Al-Qur’an, 

yang didalamnya telah memuat tentang konsep Al-Qur’an mengenai sejarah 

kejadian manusia, konsep Al-Qur’an mengenai Sejarah Agama Allah, konsep Al-



Qur’an mengenai gerak sejarah, dan Ayat-ayat Al-Qur’an tentang 25 Nabi dan 

Rasul.  

Taufik Adnan Amal. (2015: 1-329),  dalam buku, Rekonstruksi Sejarah Al-

Quran, dalam buku ini menjelaskan tentang asal-usul Al-Quran hingga unifikasi 

bacaan Al-Quran.  

Dr. Munzir H. (2012: 1-187), dalam buku, pengantar Studi Al-Qur’an, dalam 

buku ini menjelaskan tentang kebenaran mutlak Al-Qur’an al-Karim.  

Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan konsep, sejarah dan 

perkembangan peradaban agama Islam, atau dalam bahasa praktisnya disebut 

dengan ‘’Sejarah Peradaban Agama Islam’’. Untuk memudahkan pemahaman 

dalam bahasan ini, konsep sejarah peradaban Islam, diartikan sebagai 

perkembangan atau kemajuan kebudayaan Islam dalam perspektif sejarahnya.  

Dalam hal ini ruang lingkup pembahasan akan sangat luas, karena Islam 

merupakan sistem keyakinan dan kepercayaan serta aturan yang mengatur 

hubungan antar manusia dengan Tuhanya, manusia dengan manusia, dan manusia 

dengan lingkunganya, dalam hal ini merupakan keseluruhan tercermin dalam 

sejarah dan kehidupan umat Islam.  

Membatasi cakupan pembahasan tersebut, maka disini dapat dikemukakan 

makna dan nilai-nilai peradaban Islam dalam tiga pengertian yang berbeda-beda. 

Pertama, kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam suatu 

periode kekuasaan, mulai dari Periode Nabi hingga perkembangan kekuasaan 

Islam di era kontemporer. Kedua, hasil-hasil yang dicapai umat Islam dalam 

lapangan kesusastraan ilmu pengetahuan dan kesenian. Ketiga, kemajuan politik 

atau kekuasaan Islam yang berperan melindungi pandangan hidup Islam terutama 

dalam hubungan dengan ibadah, penggunaan bahasa dan kebiasaan hidup 

bermasyarakat.  

Murad (2009: 9-280) dalam buku Kisah Hidup Utsman bin Affan 

menjelaskan tentang perjalanan hidup dan sepak terjang Khalifah yang agung 

Utsman bin Affan. Didalam buku ini memaparkan tentang sosok Utsman bin 

Affan yang merupakan pelopor kehidupan Utsman bin Affan hingga masa 



tragisnya. Didalam buku ini, dijelaskan bahwa Utsman bin Affan semasa 

hidupnya dipandang sebagai orang yang paling kaya.  

Dalam kekayaan inilah, Khalifah Utsman telah memberikan sumbangan 

penuh untuk menegakakan Agama Islam. Dalam buku ini juga menjelaskan 

tentang akhir tragis masa Utsman bin Affan, ketika sedang membaca Al-Qur’an, 

Utsman dikagetkan dengan beberapa orang merangsek memasuki kamarnya. 

Kitab suci itu tampak terbuka di hadapannya.  

Beliau membacanya dengan khusyuk dan suara bergetar. Tidak keras, dan 

tidak terlalu pelan. Para durjana itu memaksa Utsman menghentikan ngajinya. 

Tiba-tiba salah seorang meloncat ke hadapan Utsman dan berteriak,? Antara aku 

dan engkau ada Kitabullah,? seraya menebaskan pedang. Utsman menangkis 

sabetan itu hingga tangannya terbabat putus. Darah mengucur membasahi mushaf 

di hadapan Utsman, tepat mengenai firman Allah Swt.: Maka Allah akan 

memeliharamu dari mereka, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui. (al-Baqarah: 137). 

Didalam buku Murad ini, penulis mengetahui, bahwa Khalifah Utsman bin 

affan telah memberikan sebuah kontribusi peradaban Agama Islam yang lebih 

maju. Dengan salah satunya adalah dalam karyanya yang sangat fenomenal, 

pengumpulan Al’quran (Mushaf), sehingga peristiwa ini dikenal sebagai Mushaf 

Utsmani. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologis, dengan menggunakan 

teori sosial budaya. Menurut Koentjacaraningrat, kebudayaan berasal dari bahasa 

sanskerta, budhayah, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti ‘’budi’’ atau 

‘’akal’’. Dengan demikian bahwa kebudayaan dapat diartikan, hal-hal yang 

bersangkutan dengan akal.  

Disamping istilah kebudayaan, ada juga disebut sebagai istilah peradaban. 

Bahwa istilah ini dipakai untuk menyebut bagian dari unsur dari kebudayaan yang 

maju, halus dan indah. Dalam istilah peradaban juga dipakai untuk menyebut 

suatu kebudayaan manusia yang didalamnya terdapat unsur-unsur kebudayaan, 

seperti: kesenian, ilmu pengetahuan, dll. Dan dalam istilah peradaban ini dipakai 

untuk menyebut kebudayaan, yang didalamnya mengkaji tentang tekhnologi, ilmu 



pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, dan sistem kenegaraan dari masyarakat 

kota yang maju dalam peradabannya. Koentjoroningrat (2009 :146) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 3. METODE PENELITIAN  

 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian 

sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan 

peninggalan masa lampau berdasarkan rekonstruksi yang imajinatif (Gottsschalk, 

1985:32). Metode sejarah memiliki empat langkah, yaitu (1) Heuristik, (2) Kritik, 

(3) Interpretasi, (4) Historiografi.  

 

3.1 Heuristik 

Tahap heuristik merupakan langkah pertama yang dilakukan penulis dalam 

penelitian ini. tahap heuristik dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu 

perkembangan peradaban Agama Islam pada masa khalifah Utsman bin Affan 

(644-656 M). Sumber-sumber yang terkumpul terdiri dari dua macam sumber 

yaitu sumber primer dan sekunder (Kuntowijoyo, 2001:8).  

Sumber yang berhasil penulis temukan dalam penelitian ini adalah History of 

Arab, karya Philip K. Hitti yang merupakan salah satu orientalis dan Islamolog 

ternama sekaligus penulis sejumlah buku spesialis sejarah negara-negara Arab 

serta peradaban lainya. Buku Utsman bin Affan karya Muhammad Husain Haekal 

yang merupakan seorang penulis asal Mesir; buku Al-Bidayah Wan Nihayah Masa 

Khulafaur Rasyidin karya Ibnu Katsir, karya Prof. DR. Ali Muhammad Ash-

Shallabi; dalam buku Biografi Utsman bin Affan, karya Yusliani Noor dalam buku 

Sejarah Timur Tengah (Asia Barat Daya), buku Sejarah peradaban Isalm penulis 

Drs. Samsul munir A, M.A dalam buku Sejarah Peradaban Islam,  buku 

Meneladani kepemimpinan Khalifah karya Abdullah munib El-basyry, dalam 

buku Usman bi Affan Khalifah ketiga penulis H. Drs Zuber usman.  

Pada tahap heuristik ini penulis juga menemukan sumber lainya yang dapat 

digunakan dalam penelitian ini beruapa penelitian terdahulu yaitu: Sistem 

Pemerintahan Islam dibawah kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan tahun 

644-656 M skripsi karya Nurmala rahmawati.  Dalam mencari berbagai sumber 



guna menunjang data dalam penelitian ini maka penulis mendatangi berbagai 

temapt yaitu: perpustakaan Universitas Jember, Perpustakaan prodi sejarah, toko-

toko buku dan koleksi pribadi penulis sendiri.  

 

3.2 Kritik. 

Langkah kedua dalam penelitian sejarah adalah kritik yang bertujuan untuk 

mengetahui keabsahan sumber yang digunakan, dalam hal ini dilakukan uji 

keabsahan tentang keaslian sumber yang dilakukan melalui kritik ekstern dan 

keabsahan sumber melalui kritik intern (Abdurahman, 2007 :68). 

Sumber-sumber yang telah ditemukan diatas kemudian melalui tahap kritik 

atau seleksi untuk mendapatkan sumber-sumber maupun fakta sejarah yang 

kredibilitas. Kritik ektern dilakukan untuk menyeleksi kondisi kertas pada buku-

buku tersebut yang digunakan untuk menulis fakta sejarah. Kemudian dilakukan 

kritik intern pada buku yang digunakan untuk menulis fakta sejarah untuk 

menguji keabsahan dan keaslian buku tersebut. Setelah peneliti melakukan kritik 

terhadap sumber yang telah didapatkan diats, baik kritik ekstern maupun intern 

ternyata sumber tersebut bisa dipertanggung jawabkan dan dapat dijadikan 

sebagai bahan penulisan sejarah mengenai perkembangan peradaban agama islam 

pada masa khalifah utsman bin affan (644-656 M.) 

 

3.3. Interpretasi. 

Tahap ketiga dalam penelitian ini yaitu interpretasi. Pada tahap in penulis 

berusahan untuk menganalisi data yang diperoleh., kemudian membandingkan 

dengan sumber-sumber lainya. Penulis pada tahap ini melakukan penguraian 

terhadap data-data yang diperoleh dari berbagai sumber dan kemudian 

menghubungkanya menjadi suatu kesatuan yang logis. Fakta-fakta yang diperoleh 

oelh penulis kemudian disusun secara kronologis sehingga membentuk fakta 

rasional dan faktual yang berdasarkan pada aspek yang akan dikaji oelh penulis.  

Peneliti menyusn fakta sejarah mengenai perkembangan peradaban Agama Islam 

pada masa Khalifah Utsman bin Affan (644-656 M) dengan cara menghubungkan 



dan merangkai fakta yang terlepas sehingga membentuk kesatuan yang harmonis, 

yang akan memperlancar peneliti untuk merekonstruksi peristiwa sejarah.  

Sumber-sumber yang diperoleh oleh penulis kiranya sesuai dengan pokok 

bahasan atau rumusan masalah yang akan penulis kaji. Untuk rumusan masalah 

yang pertama mengenai perkembangan agama Islam pada masa Khalifah Utsman 

bin affan akan didukung oleh sumber-sumberyaitu : (1) Ustsman bin Affan penulis 

M. Husain HAEKAL; (2) Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafaur Rasyidin, 

penulis Ibnu Katsir; (3) Biografi Utsman bin Affan, penulis Prof. Dr. Ali 

Muhammad Ash Shallaby, (4) Kisah Hidup Utsman bin Affan, penulis Musthafa 

Murad; (5) Pengantar metodologi studi sejarah peradaban Islam, penulis Dr. 

Rusydi Sulaiman, M. Ag.  

Untuk rumusan masalah yang kedua mengenai dampak perkembangan Agama 

Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan didukung oleh sumber-sumber yaitu 

: (1) Sejarah peradaban Islam Klasik, penulis Musyifah Sunanto; (2) Sejarah 

Timur Tengah (Asia Barat Daya); penulis Yusliani Noor; (3) Kisah Hidup 

Utsman bin Affan; penulis Musthafa Murad; (4) Al Bidayah Wan Nihayah Masa 

Khulafaur Rasyidin, penulis Ibnu Katsir.  

Untuk rumusan masalah yang ketiga mengenai pandangan masayarakat 

terhadapa khalifah Utsman bin affan dan akhir pemerintahan kahlifah Utsman bin 

Affan didukung oleh sumber-sumber yaitu: (1) Ustsman bin Affan penulis M. 

Husain HAEKAL; (2) Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafaur Rasyidin, 

penulis Ibnu Katsir; (3) Biografi Utsman bin Affan, penulis Prof. Dr. Muhammad. 

Ash Shallaby. 

 

3.4. Historiografi 

Langkah keempat yang dilakukan oleh peneliti ini adalah historiografi. 

Menurut Gottschalk (1986: 33) historiografi merupakan tahap menyusun dan 

menulis penelitian sejarah dengan cara merangkai fakta-fakta dan peristiwa 

sejarah dari hasil heauristik, kritik, dan interpretasi. Pada tahap ini peneliti 

berusaha merangkai fakta sejarah yang didapat dari ketiga langkah yang sudah 

dipaparkan diatas dan berusaha merekonstruksi imajinasi dengan cara menulis 



fakta sejarah menjadi kisah sejarah sehingga menjadi kronologis, logis, dan 

sistematis berdasarkan hasil kritik dan interpretasi dengan cara merangkai fakta-

fakta sejarah sehingga menjadi kisah sejarah yang selaras.  

Peneliti melakukan analisis dengan cara menghubungkan fakta-fakta yang 

relevan sesuai kebutuhan, kemudian merangkai fakta-fakta tersebut menjadi 

rangkaian cerita sejarah yang rasional, logis, kronologis dan sistematis. Peneliti 

menguraikan tentang perkembangan peradaban agama Islam pada masa Khalifah 

Utsman bin Affan (644-656 M) dan masa kahir perjalanan Khalifah Utsman bin 

affan.  

Peneliti ini disajikan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang teridiri 

dari 7 (tujuh) bab. Bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang 

merupakan alasan peneliti memilih judul, penegasan pengertian judul, runag 

lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

Bab 2 tinjauan pustaka yang berisi pendapat dari berbagai sumber dan penelitian-

penelitian terdahulu yang terkait dengan perkembangan peradaban agama Islam 

pada masa Khalifah Utsman bin Affan (644-656 M). Bab 3 metode penelitian 

yang berisi tentang metode penelitian sejarah yang terdiri dari heauristik, kritik, 

interpretasi dan historiografi.  

Bab 4 pembahasan mengenai perkembangan dan penyebaran agama Islam 

pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Bab 5 pembahasan mengenai dampak 

perkembangan Agama Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Bab 6 

pembahasan tentang pandangan masyarakat terhadap Khalifah Utsman bin Affan 

dan akhir perjalanan Khalifah Utsman bin Affan. Bab 7 penutup mengenai 

kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Secara ringkas Perkembangan 

peradaban Agama Islam pada Masa Khalifah Utsman bin Affan dipaparkan dalam 

bab kesimpulan.  
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