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MASA PERADABAN BANI UMAYYAH 
 

 

 

 MASA PEMERINTAHAN BANI 
UMAYYAH TERKENAL SEBAGAI 
SUATU ERA AGRESIF, DIMANA 
PERHATIAN TERTUMPU PADA 
USAHA PERLUASAN WILAYAH DAN 
PENAKLUKAN, YANG TERHENTI 
SEJAK ZAMAN KEDUA 
KHULAFAURROSYIDIN TERAKHIR 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bani Umayyah juga banyak berjasa 
dalam pembangunan berbagai 
bidang, baik politik (tata 
pemerintahan) maupun sosial 
kebudayaan. 

 Dalam bidang politik Bani Umayyah 
menyusun tata pemerintahan yang 
sama sekali baru dan mengangkat 
Majelis Penasihat sebagai 
pendamping 



DAL.AM BIDANG SOSIAL BUDAYA 
 

 Bani Umayyah .telah membuka terjadinya 
kontak antarbangsa-bangsa muslim (Arab) 
dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal 
memiliki tradisi yang luhur seperti; Persia, 
Mesir, Eropa, dan sebagainya. 

 Dibidang seni, terutama seni bangunan 
(arsitektur), Bani Umayyah mencatat suatu 
pencapaian yang gemilang seperti Dome of 
The Rock (Qubah Ash-Shakra) di Yerusalem 
menjadi monumen terbaik yang hingga kini 
tak henti-hentinya dikagumi orang. 



 MASA KEHANCURAN DINASTI 
UMAYYAH 
Menurut Dr. Badri Yatim, ada beberapa factor yang 

menyebabkan Dinasti Umayyah lemah dan 
membawanya kepada kehancuran. Faktor tersebut 
adalah: 

 Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan, 
yang menyebabkan terjadinyan\ persaingan tidak 
sehat di kalangan anggota keluarga istana. 

 Konflik antara syi’ah dan khawarij terus menjadi 
oposisi baik secara terbuka maupun tersembunyi. 

 Pertentangan etnis antara suku Arabiya Utara (bani 
kalb) yang sudah ada sejak zaman sebelum islam 
semakin runcing. 



HIDUP MEWAH 

 Sikap yang serba hidup mewah di lingkungan 
istana sehingga anak-anak khalifah tidak 
sanggup memikul beban berat kenegaraan 
tatkala mereka mewarisi kekuasaaan. 

 Munculnya kekuatan baru yang di pelopori 
oleh keturunan Al-Abbas bin Abbas Al-
Muthalib dan di dukung oleh bani Hasyim dan 
syi’ah. 

 



PERADABAN ISLAM PADA MASA DINASTI 
ABBASIYAH 

SEJARAH BERDIRINYA DINASTI ABBASIYAH 
 Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 

H/750 M, oleh Abul Abbas Ash-Shaffah, dan 
sekaligus sebagai khalifah pertama. 
Kekuasaan Dinasti Abbasiyah berlangsung 
dalam rentang waktu yang panjang, selama 
lima abad dari tahun 132-656 H (750 M-1258 
M). 



 Sebelum  berdirinya Dinasti Abbasiyah, ada tiga 
poros utama yang merupakan pusat kegiatan, 
yaitu Humaimah, Kufah, Khurasan. 

 Kekhalifahan Ash-Shaffah hanya bertahan 
selama 4 tahun Sembilan bulan. Ia wafat pada 
tahun 136 H di Abar, satu kota yang telah 
dijadikannya sebagai tempat kedudukan 
pemerintahan, Ia meninggal berumur tidak lebih 
dari 33 tahun, bahkan ada yang mengatakan 
Ash-Shafah meninggal pada umur 29 tahun. 



   Selama Dinasti Abbasiyah berkuasa, pola 
pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda 
sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan 
budaya. Berdasarkan perubahan pola 
pemerintahan dan politik itu, para sejarawan 
membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah 
dalam empat periode: 

 Masa Abbasiyah I, yaitu semenjak lahirnya daulah 
Abbasiyah tahun 132 H-232 H sampai 
meninggalnya Khalifah Al-Watsiq. 

 Masa Abbasiyah II, yaitu mulai khalifah Al-
Mutawakkil pada tahun 232 H-334 H sampai 
berdirinya daulah Buwaihiyah di Baghdad. 

 



 Masa Abbasiyah III, yaitu dari berdirinya 
daulah Buwaihiyah tahun 334 H-447 H sampai 
masuknya kaum Saljuk ke Baghdad. 

 Masa Abbasiyah IV, yaitu masuknya orang-
orang Saljuk ke Baghdad tahun 447 H-656 H 
sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa 
Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. 
 



Para Khalifah Dinasti 
Abbasiyah 
  Sebelum Abul Abbas Ash Shaffah meninggal 

dia sudah berwasiat kpada saudaranya sbg 
pengganti yaitu Abu Ja’far , kemudian Isa bin 
Musa keponakannya 

 Para khalifah bani Abbasiyah berjumlah 37 
orang dari masa tahun 749M – 1258M 

 



 Ada satu pangeran dari bani abbasiyah yang 
lolos ketika penyerangan bangsa mongol di 
tahun 658H/1258M 

 dia kemudian hidup di mesir dan 
keturunannya akan tetapi kekuasaannya 
berakhir dan diambila alih oleh Sultan salim I 
dari Turki Usmadi pada tahun 1517M 

 Para khalifah bani Abbasiyah yang berkuasa 
di mesir ada 22 orang dari tahun 1261M-
1517M 



Masa Kejayaan Peradaban Dinasti Abbasiyah 

 

 Pada masa Abbasiyah peradaban dan 
kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang. 
Hal tersebut dikarenakan Dinasti Abbasiyah 
lebih menekankan pembinaan peradaban 
dan kebudayaan Islam daripada perluasan 
wilayah. 

 Puncak kejayaan Dinasti Abbasiyah terjadi 
pada masa khalifah Harun Ar-Rasyid (786-809 
M) dan anaknya Al-Makmun (813-833). 
 



Dinasti Abbasiyah dengan pusatnya di Baghdad 
sangat maju sebagai pusat kota peradaban dan 
pusat ilmu pengetahuan. Beberapa kemajuan 
dalam berbagai bidang kehidupan dapat 
disebutkan sebagai berikut: 

 a. Bidang Agama 
 1. Fiqh 
 2. Ilmu Tafsir 
 3. Ilmu Kalam 
 4. Ilmu Bahasa 

 



 Bidang Umum 
 1. Filsafat 
 2. Ilmu Kedokteran 
 3. Matematika 
 4. Farmasi 
 5. Ilmu Astronomi 
 6. Geografi  
 7. Sejarah  
 8. Sastra 



Dinasti-Dinasti Yang Memerdekakan 
Diri Dari Baghdad 

 Dalam bidang politik, disintegrasi sebenarnya 
sudah mulai terjadi pada akhir zaman 
Umayyah. Wilayah kekuasaan Bani Umayyah 
dari awal berdirinya hingga keruntuhannya, 
sejajar dengan batas-batas wilayah 
kekuasaan Islam. 

 Berbeda dengan masa Dinasti Abbasiyah, 
kekuasaan dinasti ini tidak pernah diakui oleh 
Islam di wilayah Spanyol dan Afrika utara, 
kecuali Mesir. 



Akibat dari kebijaksanaan yang menekankan pada 
peradaban dan kebudayaan Islam, bebrapa 
provinsi tertentu di pinggiran mulai melepaskan 
diri dari penguasa Bani Abbasiyah. Antara Lain : 

 Thahiriyah di Kurasan, Persia (820-872 M). 
 Safariyah di Fars, Persia (868-901 M). 
 Samaniyah di Transosania (873-988 M). 
 Sajiyyah di Azerbaijan (878-930 M). 
 Buwaihiyah, Persia (932-1055 M). 
 Thuluniyah di Mesir (837-903 M). 
 Ikhsidiyah di Turkistan (932-1163 M). 
 Ghazwaniyah di Afghanistan (962-1189 M). 
 



 Alawiyah di Tabiristan (864-928 M). 
 Hamdaniyah di Aleppo dan Musil (929-1002 M). 
 Mazyadiyah di Hillah (1011-1150 M). 
 Ukailiyah di Mausil (996-1095 M). 
 Mirdasiyah di Aleppo (1023-1097 M). 
 Dinasti Umayyah di Spanyol. 
 Dinasti Fatimiyyah di Mesir. 
Latar belakang dinasti tersebut, adanya persaingan 

antarbangsa terutama Arab, Persia, dan Turki, 
serta paham keagamaan yaitu Syi’ah dan Sunni. 

 



Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kemunduran 
Dinasti Abbasiyah 

Menurut W. Montgomery Watt beberapa faktor 
yang menyebabkan kemunduran pada masa 
daulah Bani Abbasiyah adalah sebagai 
berikut: 

1. Luasnya kekuasaan daulah Abbasiyah 
2. Dengan profesionalisasi angkatan bersenjata 
3. Keuangan Negara sangat sulit  

 
 



 Akhir dari pemerintahan Abbasiyah ketika 
Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang 
dipimpin oleh Hulagu Khan, 656 H/1258 M. Hulagu 
Khan adalah seorang saudara Kubilay Khan yang 
berkuasa di Cina hingga ke Asia Tenggara, dan 
saudara Mongke Khan yang menugaskannya 
untuk mengembalikan wilayah-wilayah sebelah 
barat dari Cina ke pangkuannya.  



 Baghdad dibumihanguskan dan diratakan dengan tanah. 

Khalifah Abbasiyah yang terakhir dengan keluarganya, Al-

Mu’tashim Billah dibunuh, buku-buku yang terkumpul di Baitul 

Hikmah dibakar dan dibuang ke sungai Tigris sehingga 

berubahlah warna air sungai yang jernih tersebut menjadi 

hitam kelam karena lunturan tinta yang ada pada buku-buku 

itu. 



 Jazakumullah Khoiron……………^_^ 


