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Sebelum mulai pembelajaran, mari membaca al-Qur’an dengan tartil. 
Semoga dengan membiasakan diri membaca al-Qur’an, kita selalu mendapat 
keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan rida Allah Swt. 
Amin.

1. Bacalah Q.S. al-Ahzab/33: 21-24 di bawah ini bersama-sama dengan 
tartil selama 5-10 menit!

2. Perhatikan makhraj dan tajwidnya!

Aktivitas  7.1
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Amati gambar-gambar berikut, kemudian berikan tanggapan atau 
komentar pada semua gambar berkaitan dengan materi pelajaran!

Aktivitas  7.2

Gambar 7.1 Gambar 7.2

Gambar 7.3
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Pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 M (13 tahun sebelum hijrah) 
Nabi Muhammad Saw. yang saat itu berusia 40 tahun mendapat wahyu 
pertama, yaitu surat al-‘Alaq/96: 1-5. Peristiwa ini menandai diangkatnya 
Nabi Muhammad Saw. sebagai Rasul. Setelah turunnya wahyu kedua, yaitu 
surat al-Mudatsir/74: 1-7 Rasulullah Saw. diperintah oleh Allah Swt. untuk 
berdakwah. Bukanlah hal mudah untuk menyampaikan ajaran tauhid 
kepada penduduk Makkah.  Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Makkah 
telah memiliki agama, yaitu menyembah berhala. Masyarakat Arab ketika 
itu dikenal dengan masyarakat Arab jahiliyah karena masih berada dalam 
kebodohan. Kebodohan yang dimaksud adalah kebodohan dalam bidang 
moral, norma, etika, hukum dan agama. 

Sungguh sangat berat tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad 
Saw. Dakwah Rasulullah Saw. di Makkah mendapat tantangan, hambatan, 
dan hinaan dari kaum kafir Quraisy. Namun, semua itu tidak menyurutkan 
semangat Nabi Muhammad Saw. dalam berdakwah. Sikap mulia yang 
dicontohkan oleh Rasulullah Saw.  adalah tetap sabar, tangguh, rela 
berkorban, tabah, dan optimis akan mendapat perlindungan dan 
pertolongan dari Allah Swt.

Seandainya Rasulullah Saw. bersikap keras dan berhati kasar tentu 
orang-orang Arab di Makkah akan menjauhi Nabi Muhammad Saw. Jika 
mereka menjauhi Nabi Saw., berarti misi dakwah terancam gagal. Berkat 
rahmat dan kasih sayang Allah Swt., Nabi Muhammad Saw. berlaku lemah 
lembut kepada mereka. Sungguh pada diri Rasulullah Saw. terdapat suri 
teladan bagi seluruh alam. Akhlaknya mulia, tutur katanya lembut, cinta 
pada umatnya dan kasih sayang yang besar kepada sesama.

Perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw. di Makkah dapat 
kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena 
pada hakikatnya setiap muslim memiliki kewajiban berdakwah untuk 
menyebarkan kemuliaan ajaran Islam. 

Baca dan cermati artikel di bawah ini dan kemudian identifikasikanlah 
hikmah dan pelajaran dari dakwah Rasul di Mekkah!

Aktivitas  7.3
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1. Kondisi Masyarakat Arab Jahiliyah

Berdasarkan asal usul keturunan, penduduk jazirah Arab dapat 
dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu Qahthaniyun (keturunan 
Qahthan), dan ‘Adnaniyun (keturunan Ismail bin Ibrahim). Pada awalnya, 
golongan ‘Adnaniyun menduduki wilayah utara, dan wilayah selatan 
diduduki oleh golongan Qahthaniyun. Namun, seiring perkembangan 
waktu, kedua golongan itu membaur menjadi satu karena perpindahan 
dari utara ke selatan dan sebaliknya.  

Kota terpenting dan terkenal diantara kota-kota di jazirah Arab 
adalah Kota Makkah. Tahukah kalian mengapa kota Makkah menjadi kota 
terpenting dan terkenal? Hal ini dikarenakan kota Makkah dilalui jalur 
perdagangan yang ramai yang menghubungkan Yaman di selatan dan 
Syria di utara.  Ka’bah yang berada di tengah kota Makkah merupakan 
pusat keagamaan Arab. Mayoritas masyarakat Arab beragama watsani, 
yaitu percaya kepada dewa yang diwujudkan dalam bentuk berhala 
dan patung. Ka’bah merupakan tempat mereka berziarah, di dalamnya 
terdapat 360 berhala yang mengelilingi berhala utama, yaitu Hubal. Setiap 
kabilah atau suku memiliki berhala sendiri-sendiri yang dipusatkan di 
Ka’bah. Selain Hubal, berhala yang terkenal adalah Lata, Uzza, dan Manat. 
Adapula sebagian masyarakat Arab menyembah malaikat dan bintang, 
seperti yang dilakukan kaum Sabi’in. Hal ini adalah salah satu bentuk 
kejahiliyahan di bidang agama. Agama dan kepercayaan tersebut sudah 
menyimpang dari ajaran agama tauhid dari para nabi dan rasul terdahulu.

Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dikenal dengan istilah 
jahiliyah. Tahukah kalian apa yang membedakan masyarakat jahiliyah 
dengan masyarakat pada umumnya? Masyarakat Arab jahiliyah berarti 
masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Kebodohan tersebut 
adalah kebodohan dalam bidang moral, norma, etika, hukum, dan agama.

Jadi, inti dari karakter jahiliyah adalah memiliki sifat keras kepala, 
mengutamakan hidup jangka pendek, tidak mau merubah perilaku pada 
perilaku yang benar menurut aturan agama.Oleh karena itu, karakter 
jahiliyah bukan mutlak milik masyarakat Arab masa itu.

Sistem hidup masyarakat jahiliyah sangat ditentukan oleh dua 
hal, yaitu kekuasaan kesukuan dan kekuasaan ekonomi. Masing–masing 
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suku atau kabilah bersaing untuk menjadi yang paling kuat dan paling 
disegani. Sumber kekuatan mereka adalah kesetiaan dan solidaritas di 
antara anggota kelompok. Penduduk Arab jahiliyah memiliki tabiat suka 
berperang. Oleh karena itu, peperangan antarsuku sering terjadi dan telah 
menjadi tabiat yang mendarah daging. Dunia Arab ketika itu merupakan 
kancah peperangan terus-menerus. Akibatnya adalah kebudayaan mereka 
tidak berkembang.  

Kondisi masyarakat yang suka berperang seperti ini juga 
menyebabkan nilai wanita menjadi sangat rendah. Seorang wanita tidak 
punya hak mewarisi harta peninggalan suaminya, bapaknya atau anggota 
keluarga lainnya. Apabila terjadi peperangan antarsuku, maka suku yang 
kalah akan dijadikan budak oleh suku yang menang. 

Masyarakat Arab jahiliyah memiliki kebiasaan buruk, di antaranya 
minum minuman keras, berjudi, dan membunuh. Lebih dari itu, mereka 
beranggapan bahwa minum minuman keras, berjudi, mencuri, merampok, 
berzina, membunuh bukan merupakan perbuatan salah. Hal ini merupakan 
bentuk kejahiliyahan di bidang norma, etika, dan hukum. 

Apakah seluruh perilaku masyarakat Arab jahiliyah itu buruk? 
Tentu saja tidak. Ada beberapa kebiasaan dan budaya yang positif pada 
masyarakat Arab jahiliyah, di antaranya memiliki keberanian, semangat 
juang yang tinggi, suka menghormati tamu, dan maju dalam bidang 
perdagangan. Sumber ekonomi dan penghasilan utama orang Arab adalah 
perdagangan dan bisnis. Orang-orang Arab jahiliyah sangat terkenal 
dengan kepiawaiannya dalam berdagang dan bisnis.

Setelah mempelajari materi di atas, tuliskanlah budaya-budaya Arab 
yang bersifat positif dan negatif. Tulislah di buku tugas dan kumpulkan!

Aktivitas  7.4

2. Nabi Muhammad Saw. diangkat Sebagai Rasul

Ketika menginjak usia 40 tahun, Nabi Muhammad Saw. lebih 
ba nyak mengerjakan tahannuts (menyendiri, menjauhkan diri dari 
keramaian) daripada waktu-waktu sebelumnya. Pada malam 17 Ramadan 
atau bertepatan 6 Agustus 610 Masehi, ketika  bertahannuts di gua 
Hira, datanglah Malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad Saw. untuk 
menurunkan wah yu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1–5. Gua Hira tertelak 
di jabal Nur (Bukit Cahaya) yang terletak kira-kira dua atau tiga mil sebelah 
utara kota Makkah. 
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Turunnya wahyu pertama berarti Nabi Muhammad Saw. secara 
resmi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Setelah menerima wahyu 
yang pertama, Nabi Muhammad Saw. tidak langsung berdakwah 
menyampaikan risalah Allah Swt. Nabi Muhammad Saw. menunggu 
turunnya wahyu kedua. Di kala menunggu turunnya wahyu yang kedua, 
kembali Rasulullah Saw. diliputi perasaan cemas, dan khawatir kalau-kalau 
wahyu itu putus. Bahkan, beliau hampir saja putus asa, akan tetapi beliau 
tetap bertahannuts sebagaimana biasa di gua Hira. Kemudian, setelah 
beberapa lama, turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat al-Mudatsir/74: 
1–7. Dengan turunnya wahyu yang kedua ini, beliau memulai berdakwah 
menyiarkan agama Islam.

Carilah silsilah keluarga Rasulullah Saw., dan buatlah dalam bentuk 
pohon. Kemudian kumpulkan !

Aktivitas  7.5

3. Substansi Dakwah Rasulullah Saw. di Makkah

Substansi dakwah Rasulullah Saw. di Makkah adalah sebagai berikut.

a. Mengajarkan tauhid kepada Allah Swt. 

Rasulullah Saw. mengajak masyarakat Arab yang saat itu menyembah 
berhala agar mengesakan (tauhid), menyembah hanya kepada Allah Swt.
semata, serta mengakui kerasulan Muhammad Saw. Islam mengajarkan 
bahwa Allah Swt. adalah Maha Esa, Dialah tempat memohon bagi semua 
makhluk-Nya, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada 
satupun yang menyamai-Nya. 

b. Memperbaiki akhlak masyarakat Makkah

Rasulullah Saw. memperbaiki akhlak 
masyarakat Makkah yang saat itu terbiasa 
berperilaku jahiliyah, seperti minum 
minuman keras, berjudi, berzina, dan 
membunuh. Islam menegaskan bahwa 
semua perbuatan tersebut adalah dosa 
besar.  Disamping itu, Nabi Muhammad 
Saw. Juga mengajak masyarakat Arab 
untuk berbuat kebajikan dan berakhlak 
terpuji dan melarang berbuat kejahatan 
dan kerusakan.

Gambar: Masyarakat Arab jahiliyah 
memiliki kebiasaan buruk, yaitu minum 

minuman keras
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c. Menegakkan keadilan dan persamaan derajat

Islam mengajarkan persamaan derajat di antara sesama manusia. 
Masyarakat Arab jahiliyah saat itu masih membedakan derajat laki-laki 
dan perempuan, dan antara budak dan majikannya. Semua manusia sama 
derajatnya di sisi Allah Swt., yang membedakan adalah ketaqwaannya. 
Hal ini menjadi bukti bahwa Rasulullah Saw. telah meletakkan dasar-dasar 
nilai kemanusiaan, persamaan derajat dan cinta kasih kepada sesama.

d. Mengajarkan adanya hari kiamat

Islam mengajarkan bahwa setelah alam dunia ini hancur dan 
akan digantikan dengan alam akhirat. Setiap manusia akan diminta 
pertanggungjawaban atas perbuatan selama mereka hidup di dunia. 
Bagi yang beramal saleh dan berperilaku mulia akan mendapat balasan 
surga. Sebaliknya bagi yang bermaksiat dan perilaku tercela akan dibalas 
dengan neraka.

4. Strategi Dakwah Rasulullah Saw. di Makkah

Setelah Rasulullah Saw. mendapat wahyu surat al-Mudatsir/74: 
1-7, maka beliau mulai berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Selama 
berdakwah Rasulullah Saw. menggunakan strategi sebagai berikut:

a. Dakwah secara sembunyi-sembunyi (selama kurang lebih tiga tahun)

Mayoritas masyarakat Arab menyembah berhala dan patung-
patung yang ada di Ka’bah dan sekitarnya. Kepercayaan dan keyakinan 
mereka turun-menurun dari nenek moyang. Kondisi seperti ini 
mengakibatkan tujuan dakwah guna menyampaikan ajaran tauhid 
terhambat sebab resiko penolakan terhadap ajaran Islam semakin 
tinggi, mengingat selama bertahun-tahun mereka menyembah 
berhala. Strategi yang paling bijaksana untuk menghadapi kondisi 
seperti ini adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dengan 
demikian, masyarakat Makkah tidak akan kaget karena munculnya 
agama Islam. 

Pada mulanya Rasulullah Saw. menyampaikan ajaran Islam 
kepada anggota keluarga, sahabat, dan orang-orang yang paling 
dekat dengan beliau. Mereka ini sangat mengenal kepribadian Nabi 
Muhammad Saw. sebagai pribadi yang jujur, mencintai kebaikan dan 
kebenaran serta kelurusan akhlak beliau.  Demikian pula sebaliknya, 
Rasulullah Saw. juga mengenal mereka dengan baik. Mereka langsung 
menerima ajaran Islam dari Rasulullah Saw., karena mereka meyakini 



184  

Dakwah secara sembunyi-sembunyi berhasil mengislamkan: 

1) Khadijah (istri Nabi)

2) Abu Bakar (sahabat dekat Nabi)

3) Ali bin Abi Thalib (sepupu Nabi)

4) Zaid bin Haritsah (budak yang dipelihara Nabi), 

5) Utsman bin Affan 

6) Zubair bin Awwam

7) Sa'ad bin Abi Waqash

8) Abdurrahman bin Auf

9) Talhah bin Ubaidillah

10)  Abu Ubaidillah bin Jarrah

11)  Arqam bin Abil Arqam

12)  Fatimah binti Khaththab (adik Umar bin Khaththab) beserta suaminya 
Said bin Zaid Al-‘Adawi

Orang-orang yang disebutkan di atas disebut Assabiqunalawwalun 
(orang-orang yang pertama masuk Islam). Rasulullah Saw. menemui mereka 
secara perorangan dan mengajarkan Islam dengan sembunyi-sembunyi. 
Akhirnya mereka memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi pula. Wahyu 
diturunkan secara bertahap sedikit demi sedikit. Ayat yang turun berupa 
ayat-ayat pendek, dengan gaya bahasa yang indah serta menyentuh hati. 
Hal ini semakin menambah keyakinan mereka atas kebenaran ajaran Islam.

 Meskipun dakwah Rasulullah Saw. dilakukan secara sembunyi-
sembunyi, ternyata kaum kafir Quraisy sudah mendengar berita tersebut. 

Gambar: berdakwah kepada keluarga terdekat terlebih dahulu, 
baru kemudian kepada orang lain

kejujuran dan keagungan akhlak Nabi Saw., serta meyakini kebenaran 
ajaran yang beliau sampaikan. 
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Pada mulanya kaum kafir Quraisy tidak mempedulikannya, tetapi seiring 
berjalannya waktu ada pula sebagian kaum kafir Quraisy yang mulai 
bereaksi memberikan perhatian terhadap dakwah beliau. Mereka khawatir 
terhadap pengaruh dakwah Rasulullah Saw. akan semakin memudarkan 
pengaruh dan kekuasaan orang-orang Quraisy.  

Selama kurun waktu kurang lebih tiga tahun berdakwah sembunyi-
sembunyi, telah terbentuk komunitas mukmin yang saling bersaudara, 
menguatkan, tolong menolong, dan saling membantu. Rasulullah Saw. 
terus berdakwah menyampaikan ajaran Islam hingga turun wahyu yang 
memerintahkan Rasulullah Saw. supaya dakwah terbuka kepada kaumnya.

Berkenaan dengan tahapan pertama dakwah Rasulullah Saw. ini, 
hikmah yang dapat dipetik  adalah perlunya perencanaan yang matang 
dalam berdakwah dan mengambil langkah-langkah praktis dan efektif 
untuk membangun komunitas yang solid, dengan berdakwah pada orang 
yang pasti akan menerimanya.

b. Dakwah secara terang-terangan (selama 10 tahun)

Allah Swt. menurunkan wahyu Q.S. al-Hijir/15 :94 yang berbunyi:

Artinya : “Maka sampaikanlah (Muhammad) secara terang-terangan segala 
apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang yang 
musyrik.”

Turunnya ayat di atas memberikan isyarat bahwa dakwah yang 
dilakukan Nabi Saw. beserta para sahabatnya akan menghadapi ham-
batan dari kaum kafir Quraisy. Dengan demikian, Rasulullah Saw. dan para 
sahabatnya sudah mempersiapkan diri guna menghadapi segala resiko. 

Setelah turun ayat 
tersebut, Rasulullah Saw. 
mengundang tokoh-tokoh 
pen ting dari kafir Quraisy. 
Mereka hadir memenuhi 
undangan tersebut dan 
terjadi dialog antara Nabi Saw. 
dengan mereka. Rasulullah 
Saw. menyampaikan ajaran 

Gambar: dialog merupakan salah satu cara dakwah 
yang dicontohkan Rasulullah Saw.
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Islam yang mulia kepada mereka. Pada akhir pertemuan tersebut, mereka 
mengingkari segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah Saw., kecuali 
paman Nabi Saw., yaitu Abu Thalib. Abu Thalib sangat menyayangi 
Muhammad Saw. dan menyatakan bahwa selama masih hidup dia akan 
melindungi Rasulullah Saw. 

Setelah turun Q.S. al-Hijr/15: 94, Rasulullah Saw. mulai intensif 
berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah Saw. merasa lebih mantap 
untuk berdakwah karena mendapat dukungan dan perlindungan dari Abu 
Thalib. Rasulullah Saw. mengumpulkan penduduk Makkah di bukit Shafa. 
Tampak yang hadir adalah tokoh-tokoh kafir Quraisy, seperti Abu Lahab, 
Abu Jahal, dan Umar bin Khattab. Ketika Nabi Saw. mulai menyampaikan 
ajaran Islam kepada mereka, Nabi Saw. mendapat perlakuan kasar dan 
hinaan dari mereka. Apakah dakwah Nabi Saw. tidak ada hasilnya? Dakwah 
tersebut tetap ada hasilnya, yaitu beberapa orang dari golongan lemah 
seperti budak, dan orang-orang miskin menjadi pemeluk Islam.

Dakwah mulai gencar dilakukan oleh Rasulullah Saw. hingga bergema 
ke seluruh wilayah kota Makkah. Rasulullah Saw. bangkit berdakwah 
melawan segala kemusyrikan dan segala bentuk penyembahan kepada 
selain-Nya. Rasulullah Saw. dengan tegas menyatakan bahwa siapa saja 
yang menyembah berhala dan menjadikannya penolong. Sungguh mereka 
berada dalam kesesatan yang nyata. Dakwah ini mendapat rintangan dan 
mendapat tantanngan dari kaum kafir Quraisy. 

Paman Rasulullah Saw. yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib 
masuk Islam. Beliau adalah tokoh Quraisy yang disegani dan terpandang. 
Hamzah menyatakan diri akan menjadi pelindung bagi Rasulullah Saw. 
Selain Hamzah bin Abdul Muthalib, tokoh Quraisy lainnya yang masuk 
Islam adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sangat disegani dan 
dipandang. Wataknya keras dan tegas.  Dan dihadapan Rasulullah Saw., 
Umar bin Khattab menyatakan diri.

Rasulullah Saw. juga melakukan dakwah ke bebarapa kabilah, di 
antaranya bani Kalb, bani Hanifah, bani Amir bin Sha’sha’ah, tetapi semua 
menolak ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw.

Hikmah yang dapat dipetik dari dakwah Nabi Saw. secara terang-
terangan adalah hendaknya para dai bersikap lentur dalam menyampaikan 
dakwah. Pada saat tertentu, dakwah dilakukan secara diam-diam, tetapi 
sekali waktu terang-terangan, sekali waktu lemah lembut, dan sekali waktu 
tegas, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi pada zamannya.
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dan kaum Muslimin, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Persaingan perebutan kekuasaan

Dalam kabilah besar Quraisy, sudah sejak lama terdapat 
golongan-golongan (keluarga besar) yang saling bersaing untuk 
merebut pengaruh dan kekuasaan. Tunduk kepada Nabi Muhammad 
Saw. menurut pendapat mereka sama dengan menyerahkan pimpinan 
atau kekuasaan kepada keluarga Muhammad Saw., yaitu bani Abdul 
Muthalib. 

2. Persamaan hak dan derajat

Orang Quraisy memandang diri mereka lebih mulia dan 
lebih tinggi dibandingkan dengan golongan bangsa Arab lainnya 
sedangkan agama Islam memandang semua manusia itu memiliki hak 
dan derajat yang sama di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, orang 
Quraisy enggan masuk Islam yang menurut anggapan mereka akan 
menurunkan martabat dan merugikan kedudukan mereka. Mereka 
takut jika kedudukan mereka yang semula begitu dihormati dan 
disegani akan menjadi tersaingi oleh kekuatan Islam.

3. Taklid kepada nenek moyang

Semua adat-istiadat, kepercayaan, dan upacara-upacara 
keagamaan mereka dapatkan secara turun-temurun dari nenek 
moyang mereka. Mereka memegangi kepercayaan tersebut dengan 
sangat kuat dan membabi buta. Orang Quraisy berpendapat bahwa 
agama dan kepercayaan yang telah mereka anut sudah cukup bagi 
mereka dan tidak perlu ada ajaran baru. 

5.  Reaksi Kaum Kafir Quraisy 

Kaum kafir Quraisy 
menolak dan menentang 
ajaran Islam yang dibawa oleh 
Rasulullah Saw. Penolakan dan 
penentangan ini dipelopori oleh 
tokoh-tokoh kafir Quraisy, di 
antaranya Abu Lahab, Abu Jahal 
dan Abu Sufyan. Ada beberapa 
faktor yang mendorong kaum 
kafir Quraisy menentang Islam 

Gambar: setiap kabilah bersaing untuk 
berebut pengaruh dan kekuasaan 
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segan menyiksanya hingga sekarat. Sungguh, ini adalah penyiksaan yang 
sangat kejam dan diluar batas kemanusiaan. 

Terhadap Nabi Muhammad Saw. kaum kafir Quraisy juga sangat 
kejam, di antaranya adalah beberapa orang berikut.

• Hakam bin Ash dan Uqbah bin Muhith selalu meletakkan kotoran-
kotoran ke punggung Nabi Muhammad Saw. saat beliau salat. 

• Ummu Jamil (istri Abu Lahab) sering meletakkan duri-duri di depan 
pintu rumah Rasulullah Saw. supaya beliau kesakitan terkena duri 
tersebut. 

• Nabi Muhammad Saw. pernah dipukul saat beliau berada di masjid.

• Rasulullah Saw. pernah dicaci maki dan dilempari batu oleh para 
pemuda Thaif ketika berdakwah di daerah tersebut. 

Kaum kafir Quraisy juga melakukan pemboikotan terhadap Nabi 
Muhammad Saw. dan umat Islam. Kaum kafir Quraisy melarang anggota 
kelompoknya untuk

(1) berbicara dengan orang Islam;

(2) melakukan jual beli dengan orang Islam; dan

(3) menikah dengan orang Islam.

Pemboikotan ini berlangsung selama tiga tahun sebagai akibatnya 
dalam kurun waktu itu umat Islam sangat menderita. Dalam penderitaan 
dan kesedihan tersebut, Nabi Muhammad Saw. tetap sabar dan tabah, 
dan yakin akan mendapatkan pertolongan dari Allah Swt.

Hikmah yang dapat dipetik dari intimidasi yang dilakukan kafir 
Quraisy adalah bahwa kewajiban seorang muslim tetap berpegang 

Penentangan dan penolakan 
orang-orang Quraisy semakin 
menjadi-jadi. Kaum Quraisy 
melakukan intimidasi dan 
penganiayaan terhadap Nabi 
Muhammad Saw. dan umat Islam. 
Mereka memaksa budak-budak 
mereka yang telah masuk Islam 
untuk kembali kepada agama 
semula, yaitu menyembah berhala. 
Apabila menolak, mereka tak segan-

Gambar:  tradisi kaum kafir Quraisy 
berlomba-lomba membuat sastra
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teguh pada ajaran Islam dan membangun masyarakat Islam yang 
baik untuk terciptanya semua itu harus menempuh jalan yang sulit, 
menghadapi segala bahaya, serta mengorbankan waktu, tenaga, harta 
bahkan nyawa. Seandainya Allah Swt. berkehendak, tentu saja sangat 
mudah bagi-Nya mewujudkan komunitas Islam yang adil, makmur, dan 
sejahtera setelah menyatakan beriman kepada-Nya. Dengan demikian, 
apa pun yang dialami oleh para dai yang menegakkan panji-panji Islam 
merupakan sunnah Ilahi. Bila mendapatkan kesulitan, tetaplah optimis 
karena seseorang dapat merasakan kebahagiaan bila pernah mengalami 
penderitaan dan kesulitan.

6. Penyebab Keberhasilan Dakwah Nabi

Rasulullah Saw.  berdakwah di Makkah dengan perjuangan yang luar 
biasa, gigih dan tak kenal putus asa. Meskipun menghadapi hambatan, 
penganiayaan dan penyiksaan dari kaum kafir Quraisy, Rasulullah Saw. 
tetap sabar dan tabah menghadapinya.

Berikut adalah penyebab keberhasilan perjuangan dakwah 
Rasulullah Saw. di kota Makkah :

a. Berakhlak mulia

Rasulullah Saw. selalu berakhlak mulia dalam berdakwah, 
sebagaimana yang telah beliau lakukan dengan sifat-sifatnya, yaitu 
sidiq (benar), tablig (menyampaikan risalah), amanah (dapat dipercaya), 
dan fatanah (cerdas). Lebih dari itu, masyarakat Arab mengenal 
Rasulullah Saw. sebagai pribadi yang jujur dan dapat dipercaya, 
hingga beliau dijuluki al-Amin (orang yang dapat dipercaya).

b. Memiliki analisa sosial yang cerdas

Berkat kecermatan beliau dalam menganalisa kondisi sosial 
masyarakat Arab, akhirnya beliau berhasil melakukan dakwah dan 
mengatasi segala rintangan, terutama yang dilakukan oleh kaum kafir 
Quraisy.

c. Memiliki niat yang kuat

Kuatnya niat beliau dalam berdakwah tampak dalam semua 
sisi perjuangan dakwah. Beliau sangat gigih, tangguh, rela berkorban 
dalam menegakkan kebenaran, pantang menyerah, meninggalkan 
kesenangan duniawi dan menghabiskan waktunya untuk berdakwah. 

d. Penuh kasih sayang

Dalam berdakwah, Rasulullah Saw. menonjolkan rasa kasih 
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sayang kepada siapapun. Beliau bertutur kata lembut dan halus, 
serta tidak pernah dendam kepada orang kafir yang menyakiti beliau. 
Sebaliknya, beliau justru mendoakan agar memperoleh kebaikan dan 
hidayah dari Allah Swt.

e. Menyampaikan kebenaran

Semua yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. adalah wahyu 
dari Allah Swt., sehingga kebenarannya mutlak. Kebenaran ajaran 
Islam disampaikan kepada penduduk Makkah dengan cara yang 
benar pula sehingga Rasulullah Saw. adalah teladan sempurna dalam 
menyampaikan kebenaran.

f. Menggunakan strategi yang tepat

Rasulullah Saw. berdakwah dengan menggunakan strategi yang 
jitu, yaitu dimulai dengan dakwah sembunyi-sembunyi, dan kemudian 
setelah mendapat pendukung yang cukup, beliau lanjutkan dengan 
cara terang-terangan. Hal ini terbukti dengan tercapainya misi dakwah 
Nabi Saw. di Makkah.

7. Hikmah Dakwah Rasulullah Saw. di Makkah

Hikmah yang dapat diperoleh dari sejarah dakwah Rasulullah Saw. 
Di Makkah, antara lain, sebagai berikut:

a. Menumbuhkan keyakinan bahwa Allah Swt. pasti akan menolong 
hamba-Nya yang sabar, tabah, dan memiliki semangat tinggi dalam 
berdakwah.

b. Meyakini bahwa semua hidayah datangnya dari Allah Swt., sementara 
Rasulullah Saw. hanya bertugas menyampaikan risalah.

c. Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia. 
Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah Swt., hanya 
ketaqwaanlah yang menjadi ukuran kemuliaan di hadapan Allah Swt.

d. Setiap perjuangan dakwah membutuhkan pengorbanan. Rasulullah 
Saw. dan para sahabat telah mengorbankan harta benda dan jiwa 
untuk menengakkan ajaran Islam. 
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Setelah mengkaji materi tentang “Meneladani Dakwah Nabi 

Muhammad Saw. di Makkah”, diharapkan peserta didik dapat menerapkan 

karakter dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

No.  Butir Sikap Nilai Karakter

1 Berusaha sekuat tenaga dalam mencapai 
keinginan, dan menyerahkan hasil akhir kepada 
Allah Swt.

religius

2 Mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam 
secara istiqamah

integritas 

3 Ikut berpartisipasi dalam pembangunan 
bangsa, baik pembangunan fisik maupun non 
fisik, misalnya akhlak, karakter dan sikap

nasionalisme

4 Menghormati dan memuliakan para ulama’ 
sebagai pewaris para Nabi

sopan santun

5 Menegakkan amar makruf nahi mungkar dalam 
kehidupan sehari-hari

peduli sosial, tanggung 
jawab

1. Kota Makkah merupakan kota terpenting dan terkenal di jazirah Arab 

karena dilalui jalur perdagangan, karena disana ada Ka’bah sebagai 
pusat keagamaan.

2. Mayoritas masyarakat Arab jahiliyah beragama watsani, yaitu percaya 
kepada dewa yang diwujudkan dalam bentuk berhala dan patung.

3. Penduduk Arab jahiliyah memiliki tabiat suka berperang sehingga 
budaya mereka tidak berkembang.

4. Pada malam 17 Ramadan atau tepat pada 6 Agustus 610 Masehi, ketika 
bertahannuts di gua Hira, dan Nabi Muhammad Saw. menerima wahyu 
pertama, yaitu surat al-Alaq ayat 1–5.

5. Subtansi dakwah Rasulullah Saw. di Makkah adalah tauhid kepada 
Allah. Swt., memperbaiki akhlak masyarakat Makkah, menegakkan 
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1.   Penilaian Sikap

a. Lakukan tugas secara rutin, baik yang terkait dengan ibadah mahdah 
(ritual), seperti shalat, puasa sunah, membaca al-Qur’an ataupun ibadah 
sosial seperti bersikap tangguh dan rela berkorban dalam menegakkan 
kebenaran, kemudian catat semua yang kalian lakukan di buku 
catatanmu!

b. Berilah tanda centang (√) pada kolom berikut, setelah mempelajari 
materi “meneladani dakwah Rasulullah Saw. di Makkah”!

No Pernyataan
Jawaban

Alasan
S Rg Ts

1 Setelah mempelajari materi 
“Meneladani Dakwah Rasulullah 
Saw. di Makkah” tumbuh kesadaran 
diri saya untuk selalu berdakwah di 
masyarakat

2 Setelah memahami materi 
“Meneladani Dakwah Rasulullah 
Saw. di Makkah”, diri saya dididik 
untuk melakukan amar makruf 
nahi mungkar dalam kehidupan 
sehari-hari

keadilan dan persamaan derajat, mengajarkan adanya hari kiamat.

6. Strategi dakwah Rasulullah Saw. di Makkah adalah dengan cara sembunyi-
sembunyi selama tiga tahun dan secara terang-terangan selama 10 tahun.

7. Beberapa faktor yang mendorong kaum kafir Quraisy menentang Islam 
dan kaum Muslimin, antara lain, adalah persaingan perebutan kekuasaan, 
ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat, dan taklid kepada nenek 
moyang.

8. Penyebab keberhasilan perjuangan dakwah Rasulullah Saw. di kota 
Makkah adalah memiliki akhlak mulia, analisis sosial yang cerdas, niat 

yang kuat, kasih sayang, menyampaikan kebenaran, dan menggunakan 

strategi yang tepat.
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No Pernyataan
Jawaban

Alasan
S Rg Ts

3 Setelah memahami materi 
“Meneladani Dakwah Rasulullah 
Saw. di Makkah”, saya berusaha 
untuk lebih mendalami sirah 
nabawiyah (sejarah Nabi)

4 Setelah memahami materi 
“Meneladani Dakwah Rasulullah 
Saw. di Makkah”, diri saya 
terdorong untuk rela berkorban 
demi menegakkan ajaran Islam 
yang rahmatan lil’alamin

5 Setelah memahami materi 
“Meneladani Dakwah Rasulullah 
Saw. di Makkah”, tumbuh semangat 
untuk bersama-sama menjaga 
ukhuwah Islamiyah

S: setuju Rg:ragu-ragu TS: tidak setuju

2.   Penilaian Pengetahuan

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D atau E pada jawaban 
yang paling tepat !

1. Makkah menjadi tempat kelahiran Rasulullah Saw., dan menjadi kota 
terpenting dan terkenal dikarenakan ....

A. adanya tokoh-tokoh Quraisy yang terkenal

B. dilalui jalur perdagangan dan adanya Ka’bah

C. penduduknya menyembah berhala dan patung

D. wilayahnya sangat luas yang terdiri dari gurun pasir

E. banyak kemaksiatan dilakukan oleh penduduk Makkah

2. Kejahiliyan merupakan ciri khas masyarakat Arab pra-Islam. Pernyataan  
di bawah ini yang bukan merupakan bentuk-bentuk kejahiliyahan 
adalah ....

A. berjudi

B. membunuh

C. meminum minuman keras

D. setia kepada kelompoknya

E. merendahkan wanita
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3. Islam mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah Swt. 
Kemuliaan seseorang di hadapan Allah Swt. ditentukan oleh ....

A. kekayaannya

B.  kepintarannya

C. ketakwaannya

D. kedudukannya

E. ketampanannya

4. Abdurrahman bin Auf merupakan salah satu sahabat yang mendapat 
julukan Assabiqunalawwalun, yang dimaksud dengan Assabiqunal 
Awwalun adalah orang-orang ....

A. yang pertama masuk Islam

B. yang masuk Islam dengan terpaksa

C. yang membela Nabi Muhammad Saw.

D. yang setia kepada kaum kafir Quraisy

E. Islam yang mengorbankan harta dan jiwanya

5. Dalam berdakwah Rasulullah Saw. senantiasa menerapkan strategi 
untuk substansi dakwahnya. Berikut ini yang bukan substansi dakwah 
Rasulullah Saw. di Makkah adalah ....

A. memerangi kaum kafir

B. tauhid kepada Allah Swt.

C. mengajarkan adanya hari kiamat

D. memperbaiki akhlak masyarakat Makkah

E. menegakkan keadilan dan persamaan derajat

6. Perhatikan nama-nama berikut ini.

(1) Aisyah   (5). Utsman bin Affan

(2) Abu Bakar   (6). Zubair bin Awwam

(3) Ali bin Abi Thalib   (7). Umar bin Abdul Aziz

(4) Khalid bin Walid 

Diantara nama-nama tersebut, manakah yang termasuk generasi 
pertama masuk Islam ....

A. (1), (2), (3), (4)

B. (1), (3), (5), (6)
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C. (2), (4), (5), (7)

D. (2), (3), (5), (6)

E. (3), (4), (6), (7)

7. Saat Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, ada dua tokoh 
Quraisy yang masuk Islam, yaitu ....

A. Bilal bin Rabah dan Abdurrahman bin Auf

B. Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib

C. Thalhah bin Ubaidillah dan Sa’ad bin Abi Waqash

D. Zaid bin Haritsh dan Umar bin Khattan

E. Abu Jahal dan Ali bin Abi Thalib

8. Manakah yang merupakan faktor pendorong kaum kafir Quraisy 
menentang Islam dan kaum Muslimin ....

A. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah

B. Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat

C. Nabi Muhammad Saw. bersikap kasar kepada mereka

D. banyak sahabat Nabi Muhammad Saw. yang hijrah ke Madinah

E. mereka ingin mencari lagi agama selain Islam

9. Kaum kafir Quraisy melakukan boikot terhadap umat Islam. Di antaranya 
adalah sebagai berikut, kecuali kaum kafir Quraisy....

A. dilarang berbicara dengan orang Islam

B. dilarang melakukan jual beli dengan orang Islam

C. dilarang menikah dengan orang Islam

D. dilarang mendekati Ka’bah

E. wajib menjauhi umat Islam

10. Sikap yang tepat dalam melaksanakah dakwah adalah ....

A. berdiam diri tanpa ada usaha yang sungguh-sungguh

B.  berputus asa sebab sangat sulit menyelesaikan masalah

C.  sabar, tabah, dan semangat menghadapai semua hambatan

D. mengutamakan kepentingan duniawi baru kemudia ukhrawi

E. lebih mementingkan golongan menengah daripada rakyat jelata
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B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini !

1. Jelaskan kejahiliyahan masyarakat Makkah dalam bidang agama!

2. Sebutkan nilai-nilai perjuangan dakwah Nabi Muhammad Saw. yang 
bisa diteladani dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari!

3. Jelaskan faktor kaum kafir Quraisy menentang ajaran Islam yang dibawa 
oleh Rasulullah Saw.!

4. Sebutkan hikmah yang bisa diperoleh dari sejarah perjuangan dakwah 
Nabi Muhammad Saw. di kota Makkah!

5. Bagaimana sikapmu apabila dalam berdakwah menyampaikan ajaran 
Islam mendapatkan hambatan dan rintangan!

3. Penilaian Keterampilan

Kegiatan aplikatif dan bermakna

Di bawah ini adalah kegiatan aplikatif dan bermakna terkait 
dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari!

1. Lakukan studi pustaka bersama kelompokmu untuk menggali 
lebih dalam tentang sejarah dakwah Rasulullah Saw. di Makkah. 
Kumpulkan bukti-buktinya dalam bentuk timelines!

2. Buatlah paparan dengan menggunakan slide presentasi !


