
KATA PENGANTAR 
 
 

Salah satu  penyebab keterbelakangan yang dialami 
Umat Islam di zaman global ini,  karena mereka banyak yang 
tidak tahu tentang  perjalanan sejarah Umat Islam itu sendiri. 
Kegemilangan yang dicapai Umat Islam pada masa Dinasti 
Abbasiyah, lebih banyak dimanfaatkan oleh orang Barat 
sehingga membawa mereka pada zaman Renaisance, zaman 
kebangkitan Eropa, selanjutnya mereka mencapai kemajuan 
Revolusi Industri yang akhirnya menganeksasi negara-negara 
yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan hingga saat 
ini pun mereka masih berpengaruh  dalam menguasai dan 
mendominasi negara-negara Islam.    

 Itulah sebabnya, buku ini berusaha memperkenalkan 
perjalanan panjang sejarah Umat Islam sejak masa awal hingga 
masa kini. Buku ini hadir untuk menambah  referensi bagi 
mahasiswa di Perguruan Tinggi. Buku ini disusun berdasarkan 
Silabus pada Program Strata 1 (S-1) Universitas Islam Negeri 
(UIN), IAIN, STAIN, STAI, dan Perguruan Tinggi Islam lainnya.  

Disajikan secara sederhana, praktis, dan sistematis, dengan 
harapan agar para pembaca dapat dengan mudah memahami, 
menganalisa, dan menghayati semua uraian yang ada di 
dalamnya, sehingga akan menambah  wawasan dan semangat 
kebangkitan Umat Islam di masa mendatang.  Mudah-mudahan 
buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca,  khususnya para 
mahasiswa di Perguruan Tinggi, dan umumnya mereka yang 
memiliki perhatian terhadap kajian Sejarah Peradaban Islam.  
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Tulisan Belakang Buku SPI: 
 
 

Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Dinul Islam, 
telah melakukan revolusi mental, yang pada akhirnya dapat 
merubah bangsa Arab menjadi bangsa yang berperadaban. 
Perjalanan panjang Umat Islam dari masa awal hingga 
sekarang penuh dengan lika-liku, pasang surut kejayaan dan 
kehancuran telah dialaminya. Umat Islam masa klasik, mampu 
membuktikan kejayaannya, sehingga dapat  menorehkan tinta 
emas di blantika khazanah ilmu pengetahuan, terutama pada 
masa khalifah Harun al-Rasyid dan al-Makmun. Berbagai ilmu 
pengetahuan yang dihasilkan masa itu menjadi pedoman bagi 
ilmu-ilmu yang ada sekarang. Contohnya, karya Ibn Sina al-
Qanun fi al-Tibb (Canon of Medicine) sebuah ensiklopedia 
tentang pengetahuan dunia kedokteran dan Materia Medica 
yang memuat 760 obat-obatan, dipakai sebagai pedoman 
utama ilmu kedokteran Barat abad XII hingga abad XVII M.   
 
Buku ini berusaha memaparkan  rangkaian peristiwa yang 
dialami Umat Islam sejak masa lahirnya Islam. Oleh karena itu, 
buku ini sangat penting dibaca, terutama bagi mahasiswa di 
Perguruan Tinggi dan semua pihak yang memiliki perhatian 
terhadap kajian Sejarah Peradaban Islam.   
 
 
 


