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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan hal yang sangat penting  dari karya ilmiah, karena judul ini akan 

memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun judul karya ilmiah yang penulis 

bahas dalam skripsi ini adalah : “Sistem Pemerintahan Islam Masa Perjanjian Hudaibiyah” 

Mempertegas istilah-istilah judul diatas secara rinci agar dapat di mengerti dan untuk menghindari 

salah pengertian dalam memahami maksud skripsi ini, terlebih dahulu akan penulis uraikan  

beberapa istilah pokok  terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain di maksudkan untuk lebih 

mempermudah pemahaman, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang 

dikehendaki penulis. Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul.  

Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi 

legislatif, eksekutif dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan mempengaruhi satu 

sama lain. sistem pemerintahan adalah cara kerja lembaga-lembaga Negara satu sama lainnya. 

Menurut Jimly Asshidiqie, sistem pemeritahan diartikan sebagai suatu sistem hubungan antara 

lembaga-lembaga Negara. Jadi penulis dapat mengartikan sistem pemerintahan adalah satu kesatuan 

anatara lembaga Negara yang terikat yang mempengaruhi satu sama lain, tetapi dalam konteks ini 

penulis lebih menekankan sosok Rasulullah SAW dalam mengatur dan membuat suatu pola agar 

umat Islam menjalankan qodrat dan fungsinya masing dengan baik. 

Sedangakan sistem pemerintahan Islam disini yaitu sekumpulan individu  yang dipimpin oleh 

seorang pemimpin (Khalifah) untuk menjalankan roda pemerintahan yang berlandaskan pada Al- 

Qur’an dan Al-Hadits sebagai tonggak dasar dalam mengatur Negara tersebut, tetapi dalam konteks 

ini adalah bagaimana Rasulullah SAW mengatur umatnya pada saat  hijrah beliau dari Madinah ke 

Makkah, ketika ingin melakukan ibadah haji dan umrah. 

Masa adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keadan berada atau 

berlangsung. Masa dalam judul ini lebih menjurus pada suatu kejadian yang telah lampau yang 

termasuk dalam  literatur buku-buku sejarah Islam.  

Perjanjian adalah kesepakatan yang di sepakati lebih dari satu orang atau sekolompok orang 

yang mempunyai kepetingan dan menemukan suatu titik temu, dalam konteks perjanjian Rasulullah 

SAW ini, jika penulis mengamiti Rasulullah SAW menggunakan perjanjian billater, yaitu perjanjian 

antara 2 negara/wilayah yang memiliki kepentingan satu dengan yang lainnya. 

Hudaibiyah adalah suatu daerah yang berada di daerah zazirah Arab, disebelah utara 

berbatasan dengan Jeddah, sedangkan di sebelah timur berdekatan dengan Makkah, sedangkan di 

sebelah barat langsung berhadapan dengan Laut Merah, Hudaibiyah sendiri adalah wilayah yang 

menjadi togak sejarah dari kebenaran Mimpi Rasulullah SAW, di Hudaibiyah lah sejarah perjanjian 

antara kaum muslimin dan kafir Quraisy  menjalin kesepakatan perdamain. Pada bulan maret 628 M 

atau Zulqa’dah 5H, menjadi sejarah besar antara umat Islam, sampai terasa hingga saat ini hasil dari 

perjanjian tersebut. 

 

B. Fokusan dan Sub Fokus 

1.  Fokus 

Penulis pada kesempatan saat ini ingin membahas terlebih dahulu mengenai skripsi yang 

sedang penulis kerjakan agar kedepannya para pembaca sedikit memahami tentang kemana 

pemikiran dan titik fokus skripsi ini kelak akan berlabuh. 

Skripsi penulis yang berjudul “Sistem pemerintahan Islam masa perjajian Hudaibiyah” ini 

berlatar bekang pada masa kepimimpnan Rasulullah SAW di ketika hendak melaksanakan Ibadah 

Haji dari Madinah tempat Rasulullah bermukim dan berangkat bersama para sahabat ke Makkah, 

dalam perjalanan beliau ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji beserta para sahabat, latar 

belakang masalah dalam skripsi ini, yaitu ketika Rasulullah hendak menunaikan ibadah haji bersama 
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Para sahabat dan kaum muslimin, rombongan Rasulullah dihadang oleh pasukan kafir Qurasy 

sampai di sebuah daerah yang bernama Hudaibiyah, yaitu daerah yang berbatasan Makkah, di daerah 

ini awal mulanya perjanjian Hudaibiyah, antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasullulah dan 

para sahabat menjalin kesepakatan damai dengan kaum kafir Quraisy suhail ibnu umar seorang yang 

cerdas dalam besiasat kelompok kaum kafir Quraisy, dan perundingan tesebutlah maka ditetapkan 

sebuah kesepakatan yang berjumlah 5 butir perjajian yang dikenal dengan perjajian Hudaibiyah, dari 

kelima butir kesapakatan tersebut yang menurut kafir Quraisy berhasil membuat Islam lemah justru 

sebaliknya itu menjadi langkah awal Islam berkembang dengan pesat dan menyebar kedaerah 

zazirah Arab lainya khususnya kota Makkah sendiri, dalam konteks ini lah penulis merasa tertarik 

bagaimana perjanjian hudaibyah ini dapat merubah baik secara politik, sosial, agama, ekonomi dll. 

Akan tetapi penulis sendiri merasa belum memadai secara keilmuan mapun pemikiran dalam 

mengupas tuntas skripsi yang penulis buat, kendala yang dihadapi perihal skripsi ini yaitu sumber 

buku yang kurang memadai perihal Covid-19 saat ini dan pemikiran penulis yang belum matang baik 

secara penalaran, pemahaman, analisi, dan solusi apa yang akan penulis berikan untuk menjawab 

setiap pertanyaan yang muncul kelak. 

 

2.  Sub Fokus 

Akan tetapi penulis dalam kesempatan kali ini lebih menekankan konteks yang menurut 

penulis sesuai dengan bidang keilmuan penulis pelajari di studi pemikiran politik Islam, titik fokus 

pada judul skripsi ini membahas tantang “Sistem pemerintahan Islam masa perjajian Hudaibiyah” 

akan tetapi pada pejalan pembuatan skripsi ini memiliki kendala-kendala yang penulis sendiri sulit 

menyelesaiakannya sesuai dengan judul tersebut, pada akhirnya penulis membuat inisiatif untuk 

membahas sesuai yang tidak jauh menyimpang dari judul skripsi ini, penulis menit beratkan pada 

dua aspek saja yaitu pada analisis perjanjian Hudaibiyah dan politik Islam, dalam kontek pertama 

penulis mencari bagaimana sosok Rasulullah menatasi permasalahn antara kaum muslimin dan 

quraisy di Arab dalam menyelesaikan konflik. Selanjutnya, bagaiamana pasca setelah perjanjian 

Hudaibiyah itu ditetapkan dan penerapan dan kondisi masyarakanya pada saat itu. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Hidup adalah sebuah kesatuan. Dia tidak dapat disekat-sekat. Fungsi agama adalah 

mengarahkan kehidupan. Oleh karena itu, agama menguasai kehidupan seutuhnya, bukan hanya 

salah satu segi kehidupan saja. Inilah alasannya bahwa agama tidak hanya memberikan suatu 

pandangan mengenai kehidupan dan realitas saja, melainkan juga meletakkan prinsip-prinsip dasar 

yang dijadikan landasan bagi pengaitan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan 

sesamanya, dan dengan Allah SWT.    

Zaman Rasulullah SAW adalah 14 abad yang silam (570-632 M), akan tetapi ajaran yang 

dibawanya tetap berlaku hingga kini. Islam, apabila ditelaah secara keseluruhan, ternyata bukan 

hanya menyangkut teologi, ritual dan etika, melainkan mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan 

manusia. Islam meliputi seluruh aspek kebudayaan
1
. Selain agama, juga terdapat prinsip-prinsip 

filosofis, sains dan teknologi, termasuk sosial, ekonomi, hukum dan politik. 

Dalam aspek politik selain membawa ajaran, juga beliau melakoni sebagai praktisi, memimpin 

negara Madinah pada tahun 622–632 M. Suatu hal yang menarik bahwa Nabi Muhammad SAW 

ketika membangun pemerintahan yang berbeda dengan apa yang menjadi kebiasaan kekuasaan pada 

umumnya yang bercorak monarki absolut
2
. Jika dibandingkan dengan bentuk pemerintahan yang ada 

di zaman modern, pemerintahan Beliau lebih bercorak demokratis, suatu hal yang menakjubkan bagi 

para penulis sejarah politik. Keberadaan Nabi sebagai kepala negara juga perlu diketahui, mengingat 

di kalangan para pemikir muslim masih berbeda pendapat apakah mendirikan negara itu merupakan 

                                                     
1Hisyam Ibn, Sirat al-Nabawiyah (Mesir: Mustafa Bab al-Halabi), 54. 
2Amin Muhammad Suma, Otoritas  Hukum dalam Masyarakat Madani, 246. 
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keharusan, dengan kata lain wajib diupayakan berdirinya untuk mengorganisir kehidupan umat Islam 

demi terlaksananya hukum Islam dalam kehidupan sosial. Pandangan lainnya menganggap tidak 

wajib, tergantung situasi dan kondisi yang memungkinkan sebab umat Islam dapat saja menjalankan 

KeIslamannya secara sah tanpa adanya suatu negara, apalagi ketika menjadi umat yang minoritas di 

tengah-tengah masyarakat non-muslim.   

Sosok Rasulullah tidak hanya memberikan cahaya kehidupan di dunia ini, tetapi membawa 

jawaban atas permasalahan yang timbul di dunia ini.  Dalam hal ini konsep pemerintahan pada 

zaman  Rasulullah SAW menjadi sorotan utama penulis untuk mencoba membongkar lebih 

mendetail bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalankan roda pemerintahan yang dulu dikenal 

dengan sebuah tempat Yatsrib, yang saat ini lebih kita kenal dengan Madinah  kota suci kedua bagi 

ummat Islam dengan sejuta sejarah dan hikmah yang terkandung di dalamnya, dari kota ini sebuah 

konsep Negara Islam terlahir, di Madinah Rasulullah mendapat penyabutan yang begitu hangat dari 

suku-suku yang berada Madinah, mulai dari suku Muhajirin, bani Auf, Bani AL-Harits, Bani 

Sa‟idah, Bani Jusyam, Bani An-Najjar, serta kaum yahudi dan agama non muslim lainya.
3
 

 Hal ini jelas membuktikanya begitu majemuknya kondisi sosial masyarakatnya pada masa itu, 

dalam konteks ini Rasulullah mulai mengundang para pemuka suku-suku yang di kota Yatsrib untuk 

membuat sebuah aturan, yang dapat menjadi sebuah pedoman untuk hidup bermasyarakat di tengah-

tengah masyarakat yang mejemuk, dan ketika para pemuka seluruh kaum yang ada di Yatsrib di 

kumpulkan dalam satu tempat dimulai sebuah musyawarah pertama yang membahas tentang 

peraturan, yang dikenal dengan Piagam Madinah yang butir hasil perjanjian itu dijadikan sebagai 

sebuah ketetapan yang harus ditaati oleh seluruh suku-suku yang terdapat di Madinah.   

Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka resmilah beliau menjadi pemimpin  

penduduk kota itu. Babak baru dalam sejarah Islam pun dimulai. Berbeda dengan periode Makkah, 

pada periode Madinah Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan 

kehidupan masyarakat, banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad SAW mempunyai kedudukan 

selain kepala agama juga sebagai kepala negara. Dengan kata lain, dalam diri Nabi terkumpul dua 

kekuasaan, sebagai seorang Nabi dan sebagai pemimpin  urusan keduniawian.
4
  

Tibalah masanya kaum muslimin berpikir untuk mengunjungi Masjidil Haram dan 

melaksanakan umrah sebagai permulaan dari fase kemajuan dakwah Islam. Disisi lain peperangan 

pun terus berkecamuk antara kaum mukmin dengan kafir Quraisy, pada kesempatan ini Rasulullah 

ingin menunjukan kepada umat manusia sebuah langkah yang cemerlang dalam menyelesaikan 

sebuah permasalahan antara kaum muslimin dengan bangsa Quraisy. 

Rasulullah SAW, mengajak kaum muslimin untuk menunaikan Ibadah haji dan umrah, 

Rasulullah juga ingin memeberikan sebuah pelajaran kepada bangsa musrikin di kota Makkah bahwa 

Masjidil Haram bukanlah milik atau monopoli satu kabilah saja. Masjidil Haram adalah warisan 

leluhur mereka, Sayidina Ibrahim al-khalil a.s .dan mengunjungi Masjidil Haram itu adalah 

kewajiban bagi mereka yang mendengar seruan bapak para Nabi sejak beberapa abad yang silam, 

Allah Berfirman dalam surat Al-Hajj Ayat 26:  

ئِِمنَي َوٱلرُّكَِّع ٱلسُُّجوِد َوأَذِّن ِف ٱلنَّاِس ٓقَاۡئِِفنَي َوٱلِٓتَ لِلطَّاَۡب  ۡا َوَطهِّرٗٔ  ِۡب َشي ِۡركِۡت َأن َّلَّ ُتشَۡب ۡرََِٰىيَم َمَكاَن ٱلۡنَا ِِلِبۡبَ وَّأ َۡوِإذ
   ِٗتنَي ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميقۡيَأ ٗا َوَعَلىَٰ ُكلِّ َضاِمرُٗتوَك رَِجالَۡحجِّ يَأۡبِٱل

 “Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah 

(dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun dengan Aku dan sucikanlah 

rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang 

yang ruku' dan sujud. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka 

akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari 
segenap penjuru yang jauh.” (Q.S. Al-Hajj [22]: 26-27)    

 

                                                     
3Hisyam Ibn, Sirat Al-Nabawiyah (Mesir: Mustafa Bab Al-Halabi), 361. 
4Ibid., 132. 



 

4 

 

Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad SAW. untuk mengingatkan mereka dan semua 

pihak tentang sejarah pembangunan kembali masjid itu serta tujuanya, kiranya dengan demikian 

menjadi jelas bahwa apa yang dilakukan kaum musyrikin Mekkah sungguh bertentangan dengan 

tujuan pembangunan dan keberadaan masjid itu dan ayat 27 diterangkan, “Wahai Nabi Ibrahim as. 

berserulah kepada manusia memanggil mereka untuk mengerjakan haji yaitu berkunjung, ke masjid 

Al-Haram dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah tertentu pada waktu tertentu demi karena 

Allah.
5
 

Dengan demikian, para penduduk makkah tidak boleh menghalangi kaum muslimin untuk 

melakukan salah satu rutinitas dalam beragama umat muslim tersebut, dengan maksud kaum 

musrikin yang takut karena akan menyebabkan kerugian secara menyeluruh bila kaum muslim 

masuk dan menyebarkan ajaran agaman Islam melalui umrah tersebut. 

Konteks perjanjian Hudaibiyyah ini, penulis merasa tertarik bagaimana Rasulullah 

menjalankan kedudukannya sebagai kepala pemerintahan pada masanya, beliau adalah sosok suri 

tauladan yang patut untuk diteladani dalam segala aspek kehidupan. Rasulullah SAW mengajarkan 

kepada ummatnya bagi seyogyanya seorang pemimpin menyelesaikan setiap persoalan yang datang 

dalam menjalankan roda pemerintahan, dari mulai meyelesaikan masalah dengan cara syuro 

(musyawarah) yang menggambarkan sikap menghargai setiap pemikiran yang timbul dari umatnya 

jelas di dalam Al-Qur’an surat Ali-Imran Ayat 159 :  

ِف  ُۡىمَۡوَشاِور ََۡلُم ِۡفرَۡتغَۡوٱس ُۡىمُۡف َعنۡفَٱع ِۖلكَ َۡحو ِۡب لَٱنَفضُّوْا ِمنَۡقلُۡكنَت َفظِّا َغِليَظ ٱل ۡ َوَلو ۡۖمَِّن ٱللَِّو لِنَت ََلُم َٗمةۡفَِبَما رَح
ِلنَي  ِۡإنَّ ٱللََّو ُيُِبُّ ٱلۚ َعَلى ٱللَّوِ ۡ َت فَ تَ وَكَّلۡفَِإَذا َعَزم ۖرِ ۡأَمۡٱل  ُمتَ وَكِّ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. 

Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya.” 
Dalam ayat diatas ditafsirkan oleh para ulama bahwa beliau bermusyawarah dengan mereka 

sebelum memutuskan berperang, beliau menerima usul mayoritas mereka. Walaupun beliau sendiri 

kurang berkenan; beliau tidak memaki dan mempermasalahkan para pemanah yang meninggalkan 

markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus dan lain-lain. jika demikian,  maka 

disebabkan rahmat  yang amat besar dari  Allah SWT,  sebagaimana dipahami dari bentuk infinitive 

(nakirah) dari kata Rahmat, bukan oleh satu sebab yang lain bagaimana dipahami dari huruf ma’ 

yang digunakan disini dalam konteks penetapan rahmat-Nya disebabkan karena rahmat Allah itu-

Engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka.6 

Bukan berarti dalam konteks itu Rasulullah tidak dapat menyelesaikan persoalannya sendiri, 

dari hal itu lah dapat dilhat akhlak yang mulia dari seorang pemimpin, Dalam menjalankan 

pemerintahan Islam, Rasulullah menggunakan sistem secara terpusat (topdown) dengan seorang 

kepala Negara yaitu Nabi Muhammad SAW, pedoman institusi yang dipakai yaitu berpedoman pada 

al-Qur’an dan al-Hadits. Tidak menutup kemungkinan ijtihad para sahabat juga digunakan dalam 

menetapkan suatu persoalan hukum, akan tetapi tetap meminta pertimbangan kepada Rasulullah. 

Pertimbangan inilah yang kemudian dinamakan dengan ketetapan Nabi. Dalam konteks  politik dan 

kekuasaan, Islam selalu menekankan pentingnya kesadaran kolektif bahwa kekuasaan tertinggi atau 

puncak segala kekuasaan dan politik adalah “siy āsah il āhiyyah wa in ābah nabawiyyah” yang 

menunggalkan otoritas kekuasaan hanya pada Allah SWT
7
. Dalam bahasan Maududi, pandangan ini 

selaras dengan politik keadilan (siy āsah‘adilah) yang memberikan napas kepada pemerintahan 

                                                     
 

5
 Shihab M.Quraisg. Tafsir Al-Misbah hlm 40-43   

 
6
 Shihab M.Quraisg. Tafsir Al-Misbah hlm.256 

7Lukman Thaib, Politik Menurut Persepektif Islam (Kajang: Synergymate Sdn. Bhd., 1998), XII. 
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Islam dari zaman Nabi sampai sekarang.
8
  

Negara Islam Madinah memiliki mata-rantai pertautan dengan cita-cita perjuangan yang 

melatari perjuangan Nabi SAW dan para sahabatnya yang memperjuangkan idealisme dan cita-cita 

murni untuk melahirkan suatu masyarakat hamba Tuhan yang insaf akan peranan khalifah. Gerakan 

dan kekuatan luar biasa ini hanya bisa dicetuskan oleh pandangan Nabi yang futuristik untuk 

membangun budaya dan peradaban baru yang mencerahkan dan inspiratif. Pemerintahan Islam yang 

mengakomodasi semua sistem dan model pemerintahan mulai dari kekhalifahan, dinasti, monarki, 

dan kesultanan, menjadi tonggak kekuatan yang menggaungkan peranan agama dan nilai-nilai moral 

secara global. Era pemerintahan Madinah sebagai hasil perjuangan Nabi, sahabat, tabiin, dan 

generasi setelahnya, telah memberikan kontribusi dan manfaat yang tidak sedikit kepada peradaban 

dunia, yang terbukti berhasil melahirkan para kader dakwah militan yang nyaris sempurna akhlak 

dan akal budinya untuk memikul tanggung jawab sebagai pewaris zaman. Kedatangan Islam telah 

membawa atmosfer rohani dan pemikiran yang menggerakkan transformasi sosial dan mengarahkan 

kebangkitan dan kesadaran untuk memperteguh hak dan martabat kemanusiaan.
9
 

 Sistem pemerintahan yang dibangun oleh Nabi SAW berakar pada konsep “al-mujtama’ al-

madani” yang bermuara pada sistem nilai yang dikaitkan kepada tradisi “al-hanifiyyah al-samhah” 

sebagai tujuan siyasah syar’iyyah yang meletakkan dasar-dasar politik Islam sebagai risalah 

universal.  Pemerintahan Nabi SAW melahirkan perspektif global untuk memupuk  kesepahaman di 

kalangan elite dan rakyat dalam bentuk tindakan bersama atas dasar mufakat yang memperhitungkan 

aspek moral dan prinsip-prinsip hidup yang mulia dan bermartabat. Pembangunan dasar-dasar politik 

pemerintahan Nabawi ini menyediakan ruang luas bagi transformasi peradaban yang bersendikan 

ilmu dan pemikiran. Madinah dibangun di atas sebuah konsorsium budaya Islam- Yahudi-Nasrani-

Paganis, dan menjamin kebebasan beragama serta memberii kesempatan kepada rakyat untuk 

memupuk hubungan internasional. Hal mendasar yang menjadi poros perbincangan dalam politik 

pemerintahan Islam adalah konsep syura, prinsip amar ma‟ruf nahi-munkar, pembentukan ahl al-hall 

wa al-‘aqd,  maṣ lahah, dan dasar im āmah. 

Akan tetapi yang lebih kompleks lagi yang menjadi landasan permasalah yang ingin penulis 

bahas adalah bukan merujuk pada system pemerintahan yang menjadi acuan untama akan tetapi lebih 

kepada mengaapa perjanjian Hudaibiyah menjadi togak kemengan Islam yang begitu hebat, dari 

mulai aspek pemerintahan, politik, ekonomi,dan penyebaran Islam yang begitu cepat, mengapa hal 

itu bisa terjadi pada kesepakatan yang disebut dengan Hudaibiyah. dari hal ini lah penulis merasa 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang perjajian Hudaibiyah dari kaca mata empiris untuk 

membongkar ada apa dengan perjian yang di buat di kota Hudaibiyah . 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan 

yang akan dibadahas dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi permasalahan pokoknya yaitu : 

1. Mengapa Butir-Butir Perjanjian Hudaibiyah menjadi Langkah Awal Kemenangan Umat Islam 

dalam Berdiplomasi? 

2. Bagaimana Perspektif Siyasah Syar'iyyah Terhadap Perjanjian Hudaibiyah? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menumakan, mengembangkan atau menguji 

kebenaran suatu pengetahuan. Berkenaan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Dalam hal ini, peneliti ingin mengkaji secara mendetail perihal perjanjian Hudaibiyah yang 

menjadi langkah awal umat muslim dalam melebarkan sayapnya di Makkah. 

                                                     
8Abul A‟la Mawdudi, Islamic State And Constitution (London: Islamic Council Of Europe, 1979), 14. 
9Syams Al-Din Muhammad Ibn „Abd Al-Rahman Sakhawi, Al-Tuhfah Allatifah Fi Tarikh Al-Madinah Al-Syarifah 

(Beirut: Dar Kutub „Ilmiyyah, 1993), 23.  
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2. Penulisi ingin meneliti pengaruh perjanjian Hudaibiyah terhadap masyarakat dari kedua belah 

pihak, baik dari kaum muslimin dan kafir Quraisy. pengaruh apa yang muncul setelah 

perjanjian Hudaibiyah tersebut. 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Skripsi ini bisa menjadi bahan gambaran kajian keilmuan, tentang bagaimana sistem 

pemerintahan yang dilakuakn oleh Rasulullah SAW pada masa perjanjian Hudaibiyah. 

2. Penulis juga mengharapkan dengan skripsi ini landasan penulis untuk mengedukasi 

masyarakar awam tentang sistem pemerintahan Rasulullah SAW, bekerjasama dengan baik 

anatara umat beragama, serta mengimplemntasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan 

menjadi dasar penulis untuk bergerak melangkah menjadi masyarakat. 

G. Metode Penelitian 

1.   Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

Dilihat dari pembahasanya jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

kepustakaan (Library Research), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang 

bertujuan dengan objek penelitian atau mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan, atau 

telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu permasalahn tertentu pada dasarnya 

tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.  

2.   Sifat Penelitian  

Sifat penelitian ini bersifat Kajian pustaka yang bertujuan mengkaji dan meneliti buku –

buku yang berkenaan dengan judul dan rumusan masalah diatas. Dengan memanfaatkan 

literatur buku-buku dan jurnal dari para cendekiawan yang di Indonesia maupun dunia yang 

membahas tentang sistem pemerintahan masa perjanjian di Hudaibiyah.  

3.   Sumber Data  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber 

pertama. Yang menjadi sumber pertama dalam skripsi ini adalah data yang di peroleh dari 

kitab-kitab yang secara spesifik membahas secara khusus perjalanan Rasulullah dari 

beliau hidup sampai beliau wafat. 

Syekh Mahmud Al-

Mishri 

Sirah Rasulullah SAW Jakarta 2015 

an-Nadwi, Abu  

Hasan  Ali  al-Hasani 

As-Sirah  An-Nabawiyyah,  Surabaya 1995 

Ash-Shalabi, 

Muhammad Ali 

Sejarah Lengkap Rasulullah Jakarta timur 2012 

 

Abd. Rachman Asy-

Syarqawi 

Roman Sejarah Muhammad 

Sang Pembebas, 

Yogyakarta 1997 

Wahid, Agus.  Perjanjian Hudaibiyah Jakarta 1991 

Qodir djaelani.Abdul Negara ideal menurut konsepsi 

Islam 

Surabaya 1995 

 

b. Data sekunder  

Data sekunder merupakan data yang sudah jadi, biasanya telah tersusun dalam 

bentuk dokumen. Data sekunder penulis mengambil dari buku penunjang dan Jurnal Serta 

ferensi lain berupa artikel yang berkaitan dengan judul peneliti.  
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Shihab.M.Quraish  Tafsir al-misbah Jakata 2016 

Elwa, Muhammad S  On the Political System of 

Islamic State 

Surabaya 1983 

Ibn, Hisyam, Sirat al-Nabawiyah Mesir  

Keyt, David dan 

Miller, Fred D. 

Handbook of Political Theory  Jakarta 2012 

Khalid Muhammad, 

Sya‟bi 

Islam Meluruskan Bangsa.  Jakarta 1998 

Shihab.M.Quraish  Membaca SirahNabi 

Muhammad SAWdalam 

Sorotanal-Qur’andan Hadis-

Hadis Shahib 

Tanggerang 2012 

Perwiranegara, 

Alamsyah Ratu.  

Islam dan Pembangunan Politik 

Indonesia. 

Jakarta 2000 

Ruslan idrus Negara madani  yogyakarta 2015 

Qadir Djaelani,Abdul Negara ideal (menurut konsepsi Islam) Surabaya 1995 

Marijan Kacung Ilmu politik ( dalam paradigm Abad ke-

21) 

Jakarta  2013 

Hari zamharir muhammad Agamadan Negara Jakarta 2004 

 

Penelitian ini, termasuk penelitian kepustakaan maka dari itu alat yang digunakan adalah 

pengumpulan data literatur yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dan objek pembahasan yang 

dimaksud.
10

 

Data yang ada dalam kepustakaan tersebut diolah dengan cara: 

1) Editing yaitu pemeriksaan kembali data terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan 

makna. Dalam hal ini penulis melihat secara mendetail tentang kajian buku yang ingin 

dijadikan referensi, terkait penulis dan ideologi penulis untuk mendapatakan 

pemikiran dan bukti sejarah yang penulis ikan demi menunjang pemikiran penulis 

terhadap skripsi ini. 

2) Organizir yaitu mengorganizir data yang sudah ada dengan kerangka yang diperlukan. 

Penulis menijau kembali data dan pemikiran, teori, landasan dan disesuikan dengan 

pedoman yang sudah ada sebelumnya agar tidak ada penyimpanag sejarah dan 

pemikiran. 

3) Penemuan hasil penelitian yaitu menemukan analisis lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah di tentukan 

sehingga di peroleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil dari rumusan masalah. 

Penulis mengabil sumber data, pemikiran, teori dari tokoh maupun akademisi yang 

sudah dipatenkan dan terbukti dengan karya-karyanya. 

 

H. Tinjuan Pustaka 

Untuk menghindari pengulangan penelitian dengan membahas permasalahan yang sama dari 

seseorang baik dalam bentuk buku ataupun dalam tulisan yang lain, maka penulis memaparkan karya 

                                                     
10Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek (Jakarata: Rineka Cipta, 1990), 24. 
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ilmiah sebelumnya yang menjadi acuan penelitian diantaranya. 

Skripsi dengan judul, “Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959” 

oleh Paizon Hakiki, dalam skripsi ini menerangkan sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan 

sesudah masa demokrasi liberal, dalam hal ini penulis menjadikan skripsi Paizon Hakiki sebagai 

salah satu sumber yang memuat judul yang hampir serupa dengan penulis. 

Dalam jurnal universitas Alauddin, dengan judul Perjanjian Hudaibiyah (cermin kepiawaian 

Nabi Muhammad SAW. dalam berdiplomasi), karya abu haif, di dalam jurnal ini lebih membahas 

kepda strategi pemikiran Rasulullah SAW dalam berdiplomasi serta strategi siasat beliau, akan tetapi 

penulis merasa jurna ini sebagi sedikir gambara saja dalam pembuatan skripsi penulis dan tidak 

menjadi rujukan penulis dan pembahasanya  dan alur tidak sama dengan skripsi yang penulis 

kerjakan. 

Dalam jurnal yang berjudul Perjanjian Hudaibiyah (suatu analisi hidtoris tentang penyebaran 

agama Islam dijazirah Arab) karya Rafli Difinubun ini , lebih fokus kepada dakwah dan penyebaran 

Islam pasca perjanjian Hudaibiyah ditetapkan, dan dari dua jurnal dari universitas ini penulis 

membuat gamabran sendiri tentang skripsi yang aka penulis kerjakan. 

Jurnal Dakwah Rasulullah SAW. Sejarah dan Problematika dari Seruan Kaum Kerabat ke 

Perjanjian Hudaibiyah hingga Deklarasi Hak Asasi Manusia. Karangan M. Yunan Yusuf. Kajian 

utama dari buku ini adalah analisis terhadap dakwah pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW. yaitu 

seruan kepada kerabat. Kemudian ditelusuri tentang dakwah yang dilakukan saat hijrah ke Madinah, 

lalu  dakwah  dalam karangka piagam Madinah, nuansa dakwah dalam suhul Hudaibiyah, dakwah 

kitabah Rasulullah, nilai dakwah dalam pernikahan Nabi SAW. dan terakhir adalah  haji Wada‟ 

dengan proses timbang terima dakwah serta Deklarasi Hak Asasi Manusia. Sekalipun pembahasan 

dakwah dalam buku ini telah mencakup sebagian besar proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi 

Muhammad baik di Makkah maupun Madinah namun pembahasan spesifisik tentang perjanjian 

Hudaibiyah dan pengaruhnya terhadap misi Islam belum dianalisis lebih jauh, oleh seba itu sangat 

urgen untuk diteliti dan dianalisis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Menganalisa setiap butir isi perjanjian Hudaibiyah tersebut dan implikasinya, maka penulis 

membuat kesimpulan diantranya: 

a. Gencatan senjata selama 10 tahun sejak dekrasi perjanjian Hudaibiyah ini ditetapkan, 

maka setiap pihak yang terkait dalam perjanjian ini harus mematuhi dan saling 

menghormati kesepakatan yang telah dibuat, dan tidak boleh ada peperangan kedepanya. 

b. Orang quraisy yang sadah masuk Islam harus mempunyai persetujuan dari walinya” 

disini dapat kita pahami sebagi bentuk interpensi dari kaum quraisy terhadap kaim 

muslimin yang  sudah masuk Islam akan tetapi walinya belum menganut ajaran islam 

yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW harus dikembalikan, dalam hal ini bila ingin 

mengikutu ajaran yang dibawa oleh Nabimuhammad SAW, harus memiliki izin dari 

walinya. 

c. Dan orang muslim yang ingin kembali ke quraisy tidak perlu dikembalikan lagi.di poin 

ini orang quraisy ini mengkonter perang pemikiran dengan cara menahan kaum 

muslimin yang kembali ke Mekkah, dengan tujuan untuk mendoktrin meraka agar meraka 

kembali ke ajaran nenek moyang meraka yang menyembah patung. 

d. Kebebasan dalam berkerjasama dengan siapapun untuk kedua belah pihak.” ini sudah 

sejal dan mudah untuk dipahami sebagai kebebsan dalam berkjasam dalam perdagangan 

dan kerjasama lainya. sebagai keamanan dalam berniaga dan bermasyarakat , serta 

saling mengajak pada ideologi yang dianut oleh kedua belah pihak. 

e. Dilarangnya pengikut Nabi Muhammad untuk memsuki kota Mekkah sampai tahun 

depan, dan dizinkan untuk memasuki kota Mekkah untuk ibadah haji dan umar bagi kaum 

muslimin dan tidak diizinkan membawa senjata kecuali hanya sebilah pisau dan 

maksimal kaum muslimin boleh tigal selama tiga hari tiga malam , “ konteks dari 

perjanjian ini melrang Nabi Muhammad untuk memasuki kota Mekkah , dan dizinkan 

bagi pengikutunya untuk ke Mekkah dengan maksud dan tujuan agar bisa didoktrin oleh 

kaum kafir qurasy untuk meninggalkan jaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. 

2. Perjanjian Hudaibiyah membuahkan beberapa keberhasilan yang sangat gemilang diantaranya 

adalah berkembang syiar Islam, kehidupan masyarakat menjadi lebih aman dan damai, 

membuka jalan kepada pembebasan kota Makkah dari Musyrikin Quraisy, dan orang Islam 

dapat berhubungan dengan kabilah Arab yang lain. Dengan demikian agama Islam mudah 

tersebar ke beberapa wilayah Arab bahkan Islam dan ajarannya dapat tersebar ke seluruh 

penjuru dunia, sekalipun reaksi dan ancaman bermacam- macam diterima Nabi dan para 

sahabat dan pengikutnya. Namun, hasil dari perjanjian Hudaibiyah menunjukkan bahwa misi 

Nabi semakin terbuka dan diterima oleh masyarakat luas. 
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B. Saran 

1. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi lingkungan yang ditempatinya, setidaknya tidak 

merusak dan merugikan lingkunganya sekitar itu sudah lebih baik, dan jadilah manusia yang 

menjadi penengah anatara manusia yang berkonflik bila diminta, dan selesaikanlah dengan 

cara yang mudah dan tidak memihak antara keduanya. 

2. Sebagai genarsi mudah yang mendapatkan gelar sarjana, jangan pernah lupakan identitas 

sebagia manusia yang belajarar dan menimba ilmu dari universitas yang berlandaskan agama 

Islam (Uin Raden Intan Lampung) pegang teguh ilmu yang diajarkan oleh para dosen sebagi 

bekal untuk terjun bermasyaakat dan pegang teguh Aqidah dan Ahlak dalam berjalan disegala 

lini, sebagi kotrbusi kecil dari masalah yang akan timbul kedepanya. 
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