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SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW  DI MADINAH 

 Standar Kompetensi 
(Tarikh dan 
Kebudayaan Islam) 

9. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW . 
 

Kompetensi Dasar 9.1.  Menceritakan sejarah nabi Muhammad SAW, dalam membangun 
masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan . 

9.2.  Meneladani perjuangan nabi Muhammad SAW  dan para sahabat di 
Madinah. 

Tujuan Pembelajaran Siswa dapat 
1. Menjelaskan hal-hal yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Muhammad Saw 

untuk membangun masyarakat Madinah. 
2. Menjelaskan Prinsif-prinsif dasar sistem ekonomi Islam 
3. Beberapa perintah dan larangan dalam hal jual beli 
4. Menjelaskan perjuangan yang telah dilakukan Nabi Muhammad Saw perlu 

diteladani dalam membangun masyarakat Madinah. 
5. Menjelaskan beberapa poin penting berkaitan dengan Piagam Madinah 
6. Menjelaskan cara meneladani Perjuangan Nabi Muhammad dan para 

Sahabatnya di Madinah 
 

 
 Nabi Muhammad Saw Membangun Ekonomi Masyarakat. 

Apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dalam membangun masyarakat di bidang ekonomi dan 
perdagangan? 
Beberapa hal diantaranya adalah : 
 
  Membangun Sistem Ekonomi Islam. 

Hal yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Muhammad Saw untuk membangun masyarakat Madinah di 
bidang ekonomi dan perdagangan adalah dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Adapun Prinsif 
dasar  sistem ekonomi Islam adalah sbb: 
a. Kebebasan individu. 

Tanpa kebebasan individu, individu muslim tidak akan dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan 
penting dalam menikmati kesejahteraan. 
 

b. Hak terhadap harta 
Islam mengaki hak individu untuk memiliki harta. Namun Islam memberikan batasan tertentu supaya 
kebebasan itu tidak megikan kepentingan masyarakat umum. 
 

c. Ketidaksamaan ekonomi dalam batasan yang wajar. 
Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi diantara orang perorang. Islam menjadikan 
perbedaan itu dalam batas-batas yang wajar, adil, dam tidak berlebihan. 
    

d. Kesamaan Sosial 
Islam tidak kemenganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi Islam mendukung dan menggalakkan 
kesamaan sosial. Setiap individu mempnyai peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan 
menjalankan barbagai aktivitas ekonomi. 
 

e. Jaminan Sosial  
Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dan dijamin memperoleh kebutuhan pokoknya masing-
masing. 
 

f. Distribusi kekayaan secara merata 
Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu dan menganjurkan kekayaan 



kepada semua lapisan masyarakat. 
 

g. Larangan Menumpuk Kekayaan 
Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan. 
  

h. Larangan terhadap organisasi antisosial 
Islam melarang semua praktik yang merusak dan antisosial yang terdapat dalam masyarakat, 
misalnya berjudi, minuman arak, riba, menumpuk harta. 
 

i. Kesejahteraan individu dan masyarakat 
Islam mengaki kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat yang saling melengkapi, bukan 
saling bersaing dan bertentangan antara mereka. 
 
Prinsif dasar ekonomi dalam Islam tertunag dalam firman Allah Swt: 

                    

 Artinya: supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (QS. 
Al-Hasyr, 59:7) 

 
 

 Memerintahkan Suami Bertanggungjawab Memberi Nafkah 
Rasulullah Saw memerintahkan kepada umatnya untuk bekrja mencaei nafkah. Rasullah sangat tidak 
suka kepada suami atau ayah yang menganggur, tidak ma mencari nafkah, sementara keluraganya 
membutuhkan biaya hidup. 
Dalam Islam suami atau ayahlah yang berkeajiban untuk menafkahi keluarga, terutama anak dan isteri. 
Seseorang yang menyia-nyiakan kelurganya, maka ia berdosa. Rasulullah Saw bersabda: 

 
 Artinya: Cukuplah dosa eseorang yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungjawabnyauntuk 

dinafkahi (HR. Abu Daud dan Muslim) 
 

 Memerintahkan Umat Islam Untuk Bekerja 
Allah melalui rasul-Nya memerintahkan kita untuk bertearan di muka bumi guna  mencari karunia (rezeki) 
Allah. Allah Swt berfirman 

                    

              

 Artinya: Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah 
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (QS. Al-Jumuah,62:10) 

 
 Rasulullah Saw bersabda: 

 
 
Artinya: Bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan bekerjalah 

untuk kebahagiaan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok pagi (HR. Baihaqi)  
 
  
  



 Melarang Umat Islam untuk Menjadi Peminta-minta. 
Umat Islam dilarang mrnjsdi pemalas dengan tidak mau bekerja. Kemudian untuk memenuhi 
kehidupannya ia menjadi peminta-minta. 
  

 Memberi Lebih Baik daripada meminta-minta 
Kita dianjurkan untuk memberi daripada meminta-minta. Rasulullah Saw bersabda 
 

 
 artinya: Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, Tangan di atas adalah pemberi, dan tangan 
di bawah adalah peminta (HR. Bukhari dan Muslim) 
 

 Umat Islam Diperintahkan untuk Memenhi Kebutuhan Sendiri 
Kita diperintahkan untk memenuhi kebutuhan hidup sendiri, tanpa begantng pada orang lain. Rasullah 
Saw bersabda: 

 
 Artinya: Tidak ada seorang pun yang makan makanan itu lebih baik daripada makan hasil sahanya 
sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud a.s makan dari hasil usahanya sendiri (HR. Bukhari)  

  
Beberapa perintah dan larangan dalam hal jual beli antara lain: 
a. Perintah untuk menjual barang dipasar atau tempat perdagangan.     
b. Perintah bahwa jual beli hanya berlaku apabila terdapat akad yang jelas antara pihak penjual 

dengan pembeli. 
c. Larangan menjual sesuatu yang belum jelas keadaan barangnya atau masih dalam penawaran 

orang lain. 
d. Larangan menaikkan harga yang sangat tinggi dan diputuskan secara sepihak. 
e. Menghkumi haram pada praktik-praktik penimbunanan barang. 
f. Larangan mengambil keuntungan yang berlipat. 

 
 

 
 Meneladani Perjuangan Nabi dan Para Sahabat di Madinah   

1. Meneladani Perjuangan Nabi SAW di Madinah 
Hal-hal yang dilakukan Rasulllah Saw untuk membangun masyarakat Madinah adalah meletakkan 
dasar-dasar yang diperlukan guna menegakkan tugas risalahnya, yaitu: 
a. Memperkokoh hubungan umat Islam dengan Tuhannya, yaitu dengan cara membangun Masjid. 

Pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Saw untuk melaksanakan tugas utamanya ialah 
membangun masjid. Rasullulah membangun masjid ditempat unta beli berhenti, yaitu di Mirbad, 
sebidang tanah milik dua oorang asuhan As’ad bin Zararah. Dalam membangun masjid itu Rasul 
dan para sahabatnya mengangkut batu dan bata dengan pundak mereka. 
Masjid selesai dibangun dalam bentuk sangat sederhana. Lantainya dari kerikil dan pasir, atapnya 
dari pelepah dan daun kurma serta tiang-tiangnya dari batang kurma. 
Masjid berkedudukan sebagai pusat kegiatan umat Islam yaitu sebagai tempat ibadah, tempat 
belajar menuntut ilmu, tempat pertemuan.     
 

b. Memperkokoh hubungan antara sesama umat Islam, dengan cara mempersaudarakan kaum 



Muhajirin dan Ansor, hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kebersamaan dalam membangun kota 
Madinah 
Kaum Muhajirin ialah para pendatang dari Mekah yang hijrah (pindah) ke Madinah, sedangkan 
penduduk kaum muslimin di Madinah yang menerima kedatangan kaum Muhajirin dikenal dengan 
sebutan kaum Ansor. 
 

c. Mengatur hubungan antara umat Islam dengan orang-orang diluar umat Islam. 
Agar hubungan antara umat Islam dengan kaum Yahudi dan kaum musyrikin dan seluruh penduduk 
Madinah bisa hidup berdampingan dengan baik dan terjamin ketentramannya diseluruh Madinah, 
Rasulullah mengadakan perjajian perdamaian kepada semua golongan atas dasar kebebasan 
masing-masing-masing memeluk dan menjalankan agamanya. Perjanjian itulah dikenal dengan 
sebutan “Piagam Madinah. 
Beberapa poin penting berkaitan dengan Piagam Madinah sebagai berikut: 
1).  Kaum Muslimin baik dari Quraisy, Madinah, dan dari kabilah lain yang bergabung dan berjuang 

bersama-sama adalah satu umat. 
2). Kaum Muslimin akan bertindak terhadap orang yang berbuat kezaliman, kejahatan, 

permusuhan atau pengrusakan. 
3). Orang-orang musyrik di Madinah tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang-orang musyrik 

Quraisy dan tidak akkan merintangi tindakan kaum muslimin terhadap mereka. 
4). Setiap orang mukmin tidak akan memberikan pertolongan atau  perlindungan kepada orang 

yang berbuat kejahatan. 
5). Disaat menghadapi peperangan, orang-orang Yahudi turut memikul biaya bersama-sama kaum 

muslimin. 
6). Orang-orang Yahudi dari Bani Auf dipandang sebagai bagian dari kaum muslimin.     
7). Orang-orang Yahudi tetap dalam agamanya dan kaum musliminpun tetap dalam agamanya. 
8). MasIng-masing pihak akan saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan serta tidak akan 

saling berbuat kejahatan. 
9). Semua pihak wajib saling membantu melawan pihak yang menyerang Madinah. 
10) Setiap orang dijamin keselamatannya untuk meninggalkan atau tetap tinggal di Madinah, 

kecuali orang-orang berbuat kezaliman dan kejahatan. 
 

2. Cara Meneladani Perjuangan Nabi Muhammad dan para Sahabatnya di Madinah 
Sebagai umatnya kita wajib meneladani dengan cara sebagai berikut: 
a. Jika suatu satu, keselamatan kita terganggu dan tidak aman atau tidak dapat    melakukan ibadah, 

maka lebih baik kita pindah ketempat yang aman dan untuk beribadah. 
b. Dimanapun kita berkewajiban untuk berdakwah mengajak orang lain untuk beribadah, mendirikan 

masjid dan memakmurkannya jika ditempat tersebut belum ada.  
c. Dimanapun kita harus hidup bermasyarakat dengan baik. 
d. Tidak membeda-bedakan ras, suku, atau golongan. Semua dihadapan Allah adalah sama sederajat, 

yang membedakan adalah tingkat ketaqwaannya. 
e. Jadilah pemimpin yang adil yang dapat mengayomi dan melindungi segala lapisan masyarakat. 
f. Utamakan persatuan dan kesatuan bangsa. 
g. Saling tolong-menolong dan menghormati sesama manusia. 
h. Sabar dan tabah serta senantiasa meminta pertolongan Allah Swt dari segala halangan dan 

rintangan kehidpan.      
 
 

Uji Pemahaman Kompetensi 
 
 Jelaskan hal-hal yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Muhammad Saw untuk membangun masyarakat 

Madinah. 
 Jelaskan Prinsif-prinsif dasar sistem ekonomi Islam 
 Jelaskan beberapa perintah dan larangan dalam hal jual beli 
 Jelaskan perjuangan yang telah dilakukan Nabi Muhammad Saw perlu diteladani dalam membangun 

masyarakat Madinah. 



 Jelaskan beberapa poin penting berkaitan dengan Piagam Madinah 
 Jelaskan cara meneladani Perjuangan Nabi Muhammad dan para Sahabatnya di Madinah 
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