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DESEMBER 2009 
 
 Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam tentunya akan tersebar 
pada seluruh penjuru dunia dan pasti akan diterima oleh seluruh manusia yang 
menggunakan akal dan hatinya untuk memahami ajaran dan syariatnya. Hal ini 
terbukti atas tersebarnya Islam di belahan benua Eropa yang secara geografis 
cukup jauh dari negeri Arab dimana Al-Quran –sebagai kitab suci Islam –
diturunkan.  
 Di Eropa sendiri, perkembangan Islam berpusat dan bermula di Spanyol. 
Hal ini diprakarsai oleh kegigihan Bani Umayyah dalam menyebarkan Islam di 
negara tersebut. Bani Umayyah –begitu juga Bani Abbasiah –terbukti mampu 
merealisasikan keuniversalan Islam, sehingga Islam bisa diterima oleh orang yang 
notabene bukan Arab. Kejayaan Islam di Spanyol tidak hanya terlihat dari kajian 
keislaman, tapi juga merambah pada keindahan ornamen masjid, arsitektur 
bangunan, seni dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat dan penuh 
gemilang. Walau pun begitu, pada masa tertentu, tepatnya pada tahun 1492M 
kejayaan itu pun runtuh karena satu dan lain hal, sehingga keruntuhan ini 
berdampak cukup serius terhadap umat Islam. 

Makalah ini ditulis setidaknya menjadi salah satu pembahasan singkat 
tentang sejarah peradaban Islam di Eropa, khususnya di Spanyol, sehingga umat 
Islam di abad ke-21 ini mempunyai keinginan kuat untuk mengulang kembali 
sejarah gemilangnya di masa lalu dengan semangat dakwah pada seluruh manusia, 
tanpa mengenal ras, budaya dan letak geografis. Begitu juga, agar umat Islam 
mempunyai semangat hijrah demi tersebarnya Islam di penjuru alam. 

Adapun tentang metode penulisan makalah ini, penulis menggunakan 
metode kajian pustaka, yaitu dengan mengkaji beberapa buku yang berkenaan 
dengan sejarah kejayaan Islam di Eropa, khususnya di Spanyol. Tak lupa penulis 
juga merujuk pada sumber literatur dari internet melalui situs-situs atau blog-blog 
tertentu.  

Pembahasan dalam makalah ini terfokus pada kajian singkat tentang 
sejarah peradaban Islam di Spanyol. Untuk itu, sejarah kejayaan Islam di negara 
lainnya di benua Eropa tidak akan dibahas dalam makalah ini.    

 Semoga makalah ini menjadi sumbangsih pemikiran bagi umat Islam 
untuk kembali kepada ajaran Islam dan –sebagaimana telah disebutkan 
sebelumnya –mempunyai semangat jihad, dakwah, tarbiyah dan hijrah, demi 
tersebarnya Islam, sekaligus demi terealisasinya tugas kekhalifahan yang telah 
Allah amanatkan kepada mereka. 

 
 
 

 
 

 

 

 



Bab I 

 Benua Eropa 

Eropa secara geologis dan geografis adalah sebuah semenanjung atau anak 

benua (jazirah). Pemisahannya sebagai benua lebih dikarenakan oleh perbedaan 

budaya. Batasnya di utara adalah Samudera Arktik, di barat adalah Samudera 

Atlantik, dan di selatan dibatasi oleh Laut Tengah. Batas timurnya masih belum 

jelas karena pemisahan benua ini sendiri diawali oleh faktor kebudayaan. Batas 

yang sering dipakai sebagai batas benua Eropa dan Asia adalah Pegunungan Ural 

dan Laut Kaspia. 

Benua ini adalah benua terkecil kedua setelah Australia dengan luas 

10.600.000 km² sedangkan bila dihitung dari populasinya, benua ini terletak di 

urutan ketiga (di bawah Asia dan Afrika) dengan 799.466.000 jiwa pada tahun 

2003 (seperdelapan penduduk Negara-negara merdeka). 1 

Negara-negara merdeka berikut ini mempunyai wilayah kekuasaan di 
Eropa: 

· Albania 
· Andorra 
· Austria 
· Belanda 
· Belarus 
· Belgia 
· Bosnia dan Herzegovina 
· Britania Raya 
· Bulgaria 
· Ceko 
· Denmark 
· Estonia 
· Finlandia 
· Hongaria 
· Irlandia 
· Islandia 
· Italia 
· Jerman 
· Kroasia 
· Latvia 
· Liechtenstein 
· Lithuania 

  

· Luksemburg 
· Macedonia 
· Malta 
· Moldova 
· Monako 
· Montenegro 
· Norwegia 
· Prancis 
· Polandia 
· Portugal 
· Rumania 
· Rusia 
· San Marino 
· Serbia 
· Siprus 
· Slovenia 
· Slowakia 
· Spanyol 
· Swedia 
· Swiss 
· Ukraina 
· Vatikan 
· Yunani 

 

 
                                                 
1 Wikipedia.com/eropa.  



Bab II 

Sejarah Penyebaran Islam di Benua Eropa 

Ekspansi Islam yang terhenti pada masa khalifah Utsman Ibn Affan dan 

Ali Ibn Abi Thalib Radhiallahu ‘anhu ajma’in dilanjutkan kembali oleh daulah 

Bani Umayah.2 Di zaman Muawiyah Ibn Abu Sufyan3 Radhiallahu ‘anhu, Tunisia 

dapat ditaklukkan. Dr. Ali Mufrodi menjelaskan, bahwa masa pemerintahan Bani 

Umaiyah terkenal sebagai suatu era agresif, di mana perhatian tertumpu kepada 

usaha perluasan wilayah dan penaklukkan. Beliau melanjutkan, bahwa hanya 

dalam jangka waktu 90 tahun, banyak bangsa di empat punjuru mata angin 

beramai-ramai masuk ke dalam kekuasaan Islam. 4 

Di sebelah timur, Muawiyah Radhiallahu ‘anhu dapat menguasai daerah 

Khurasan sampai ke sungai Oxus dan Afganistan sampai ke Kabul. Angkatan 

lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. 

Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh khalifah 

Abd al-Malik Ibn Marwan Rahimahullah. Dia mengirim tentara menyeberangi 

sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, 

Ferghana dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat 

menguasai Balukhistan, Sind dan daerah Punjab sampai ke Maltan. 

Di zaman Umar ibn Abdul-Aziz Rahimahullah, serangan dilakukan ke 

Prancis melalui pegunungan Piranee. Serangan ini dipimpin oleh Aburrahman ibn 

Abdullah al-Ghafiqi Rahimahullah. Ia mulai dengan menyerang Bordeau, 

Poitiers. Dari sana ia mencoba menyerang Tours. Namun, dalam peperangan yang 

terjadi di luar kota Tours, al-Ghafiqi Rahimahullah terbunuh, dan tentaranya 

mundur kembali ke Spanyol. Disamping daerah-daerah tersebut di atas, pulau-

                                                 

2 Bani Umayyah (bahasa Arab: بنو أمیة, Banu Umayyah) atau Kekhalifahan Umayyah, adalah 
kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 
750 di Jazirah Arab dan sekitarnya; serta dari 756 sampai 1031 di Kordoba, Spanyol. Nama dinasti 
ini diambil dari nama tokoh Umayyah bin 'Abd asy-Syams, kakek buyut dari khalifah pertama 
Bani Umayyah, yaitu Muawiyah I. Lihat: www.wikipedia.com 

3 Dr. Ali Mufrodi menerangkan, bahwa pada umumnya sejarawan memandang terhadap 
Muawiyah. Keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara di 
Shiffin dicapai melalui cara arbitrasi yang curang. Namun, lanjut beliau, di atas semua itu, bila 
dilihat dari sikap dan prestasi politiknya yang menakjubkan sesunggunya Muawiyah adalah 
seorang pribadi yang paripurna yang pemimpin besar yang berbakat. Lihat: Dr. Ali Mufrodi, Islam 
di Kawasan Kebudayaan Arab (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm. 69.  
4 Ibid. hlm. 80.  



pulau yang terdapat di Laut Tengah (mediterania) juga jatuh ke tangan Islam pada 

zaman Bani Umayyah ini. 

Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun 

barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini menjadi sangat luas. 

Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah 

Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afganistan, daerah yang sekarang 

disebut Pakistan, turkmenia, Uzbek, dan Kirgis di Asia Tengah. 

2.2. Masa Berkuasanya Bani Umayyah di Andalus5 dan penerusnya 

2.2. 1.Masuknya Islam ke Spanyol (Andalus) 

Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid 

Rahimahullah (705-715 M), salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang 

berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai 

Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu propinsi dari dinasti Bani 

Umayah, penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah 

Abdul Malik Ibn Marwan Rahimahullah (685-705 M). Khalifah Abd al-Malik 

Rahimahullah mengangkat Hasan ibn Nu'man al-Ghassani Rahimahullah menjadi 

gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah al-Walid, Hasan ibn Nu'man 

Rahimahullah sudah digantikan oleh Musa ibn Nushair Rahimahullah. Di zaman 

al-Walid itu, Musa ibn Nushair Rahimahullah memperluas wilayah kekuasaannya 

dengan menduduki Aljazair dan Maroko. 

Dalam proses penaklukan spanyol terdapat tiga pahlawan Islam yang 

dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka 

adalah Tharif ibn Malik, Thariq ibn Ziyad, dan Musa ibn Nushair 

Rahimahullahum ajma’in. Tharif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia 

menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan 

satu pasukan perang, lima ratus orang diantaranya adalah tentara berkuda, mereka 

menaiki empat buah kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam penyerbuan itu 

Tharif tidak mendapat perlawanan yang berarti. Ia menang dan kembali ke Afrika 

                                                 

5 Al-Andalus (Arab: األندلس al-andalus) adalah nama dari bagian Semenanjung Iberia (Spanyol dan 
Portugal) yang diperintah oleh orang Islam, atau orang Moor, dalam berbagai waktu antara tahun 
711 dan 1492.[1] Al-Andalus juga sering disebut Andalusia, namun penggunaan ini memiliki 
keambiguan dengan wilayah administratif di Spanyol modern Andalusia. 

 



Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Didorong oleh 

keberhasilan Tharif dan kemelut yang terjadi dalam tubuh kerajaan Visigothic 

yang berkuasa di Spanyol pada saat itu, serta dorongan yang besar untuk 

memperoleh harta rampasan perang, Musa ibn Nushair pada tahun 711 M 

mengirim pasukan ke spanyol sebanyak 7000 orang di bawah pimpinan Thariq 

ibn Ziyad Rahimahullah. 

Thariq ibn Ziyad Rahimahullah lebih banyak dikenal sebagai penakluk 

Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya 

terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa ibn Nushair 

Rahimahullah dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah al-Walid 

Rahimahullah. Pasukan itu kemudian menyeberangi Selat di bawah pimpinan 

Thariq ibn Ziyad Rahimahullah. Sebuah gunung tempat pertama kali Thariq dan 

pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya, dikenal dengan nama 

Gibraltar (Jabal Thariq). Dengan dikuasainya daerah ini, maka terbukalah pintu 

secara luas untuk memasuki Spanyol. Dalam pertempuran di suatu tempat yang 

bernama Bakkah, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situ Thariq Rahimahullah 

dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting, seperti Cordova, Granada 

dan Toledo (ibu kota kerajaan Gothik saat itu). Sebelum Thariq Rahimahullah 

berhasil menaklukkan kota Toledo, ia meminta tambahan pasukan kepada Musa 

ibn Nushair Rahimahullah di Afrika Utara. Musa mengirimkan tambahan pasukan 

sebanyak 5000 personel, sehingga jumlah pasukan Thariq seluruhnya 12.000 

orang. Jumlah ini belum sebanding dengan pasukan Gothik yang jauh lebih besar, 

100.000 orang. 

2.2. 2.Perkembangan Islam di Spanyol (Andalus) 

Perkembangan Islam di Spanyol yang berlangsung lebih dari tujuh 

setengah abad, Islam memainkan peranan yang sangat besar. Sejarah panjang 

yang dilalui Umat Islam di Spanyol ini dapat dibagi menjadi enam periode, 

dimana tiap periode mempunyai corak pemerintahan dan dinamika masyarakat 

tersendiri. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di tanah Spanyol hingga 

jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana, Islam memainkan peranan yang sangat 

besar. Masa itu berlangsung lebih dari tujuh setengah abad sejarah panjang yang 

dilalui umat Islam di Spanyol, itu dapat dibagi menjadi enam periode, yaitu : 



A. Periode Pertama (711-755 M) 

Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang 

diangkat oleh Khalifah Bani Umayah yang berpusat di Damaskus. Pada periode 

ini stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna, gangguan-

gangguan masih terjadi, baik datang dari dalam maupun dari luar. Gangguan dari 

dalam antara lain berupa perselisihan di antara elite penguasa, terutama akibat 

perbedaan etnis dan golongan. Disamping itu, terdapat perbedaan pandangan 

antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang berpusat di 

Kairwan. Masing-masing mengaku bahwa merekalah yang paling berhak 

menguasai daerah Spanyol ini. 

B. Periode Kedua (755-912 M) 

Pada periode ini. Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang 

bergelar amir (panglima atau gubernur) tetapi tidak tunduk kepada pusat 

pemerintahan Islam, yang ketika itu dipegang oleh khalifah Abbasiyah di 

Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 

138 H/755 M dan diberi gelar Al-Dakhil (Yang Masuk ke Spanyol). Dia adalah 

keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Bani Abbas ketika yang 

terakhir ini berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Selanjutnya, ia 

berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol.  

Pada periode ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-

kemajuan, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. 

Abdurrahman al-Dakhil mendirikan masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-

kota besar Spanyol. Hisyam I dikenal berjasa dalam menegakkan hukum Islam, 

dan Hakam I dikenal sebagai pembaharu dalam bidang kemiliteran. Dialah yang 

memprakarsai tentara bayaran di Spanyol. Sedangkan Abdurrahman al-Ausath 

dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. Pemikiran filsafat juga mulai masuk 

pada periode ini, terutama di zaman Abdurrahman al-Aushath. Ia mengundang 

para ahli dari dunia Islam lainnya untuk datang ke Spanyol sehingga kegiatan 

ilmu pengetahuan di Spanyol mulai semarak. 

C. Periode Ketiga (912-1013 M) 

Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang 

bergelar An-Nasir sampai munculnya "raja- raja kelompok" yang dikenal dengan 



sebutan Muluk al-Thawaij. Pada periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa 

dengan gelar khalifah, penggunaan gelar khalifah tersebut bermula dari berita 

yang sampai kepada Abdurrahman III, bahwa Al-Muktadir, Khalifah daulat Bani 

Abbas di Baghdad meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Menurut 

penilaiannya, keadaan ini menunjukkan bahwa suasana pemerintahan Abbasiyah 

sedang berada dalam kemelut. Ia berpendapat bahwa saat ini merupakan saat yang 

paling tepat untuk memakai gelar khalifah yang telah hilang dari kekuasaan Bani 

Umayyah selama 150 tahun lebih. Karena itulah, gelar ini dipakai mulai tahun 929 

M. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada tiga orang, 

yaitu Abdurrahman al-Nashir (912-961 M), Hakam II (961-976 M), dan Hisyam 

II (976-1009 M). 

Pada periode ini umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan 

kejayaan menyaingi kejayaan daulat Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman al-

Nashir mendirikan universitas Cordova. Perpustakaannya memiliki koleksi 

ratusan ribu buku. Hakam II juga seorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan. 

Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. 

Pembangunan kota berlangsung cepat. 

Awal dari kehancuran khilafah Bani Umayyah di Spanyol adalah ketika 

Hisyam naik tahta dalam usia sebelas tahun. Oleh karena itu kekuasaan aktual 

berada di tangan para pejabat. Pada tahun 981 M, Khalifah menunjuk Ibn Abi 

Amir sebagai pemegang kekuasaan secara mutlak. Dia seorang yang ambisius 

yang berhasil menancapkan kekuasaannya dan melebarkan wilayah kekuasaan 

Islam dengan menyingkirkan rekan-rekan dan saingan-saingannya. Atas 

keberhasilan-keberhasilannya, ia mendapat gelar al-Manshur Billah. Ia wafat pada 

tahun 1002 M dan digantikan oleh anaknya al-Muzaffar yang masih dapat 

mempertahankan keunggulan kerajaan. Akan tetapi, setelah wafat pada tahun 

1008 M, ia digantikan oleh adiknya yang tidak memiliki kualitas bagi jabatan itu. 

Dalam beberapa tahun saja, negara yang tadinya makmur dilanda kekacauan dan 

akhirnya kehancuran total. Pada tahun 1009 M khalifah mengundurkan diri. 

Beberapa orang yang dicoba untuk menduduki jabatan itu tidak ada yang sanggup 

memperbaiki keadaan. Akhirnya pada tahun 1013 M, Dewan Menteri yang 

memerintah Cordova menghapuskan jabatan khalifah. Ketika itu, Spanyol sudah 

terpecah dalam banyak sekali negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. 



Karen Armstrong menjelaskan, bahwa tiap kawasan dari pemerintahan 

Cordova memilki ibu kota sendiri, sehingga pada saat itu terdapat beberapa pusat 

kebudayaan selain di Bagdad. Seperti berdirinya Universitas Al-Azhar di Kairo, 

Mesir pada abad ke-10. Begitu juga bangkitnya kembali kesusastraan Persia. 

Salah satu filsuf yang menonjol kala itu adalah Abu Ali bin Sina (980-1037), yang 

dikenal sebagai Avicenna di Barat.6 

D. Periode Keempat (1013-1086 M) 

Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari tiga puluh negara 

kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukuth Thawaif, yang 

berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Yang 

terbesar diantaranya adalah Abbadiyah di Seville. Pada periode ini umat Islam 

Spanyol kembali memasuki masa pertikaian intern. Ironisnya, kalau terjadi perang 

saudara, ada diantara pihak-pihak yang bertikai itu yang meminta bantuan kepada 

raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan 

politik Islam itu, untuk pertama kalinya orang-orang Kristen pada periode ini 

mulai mengambil inisiatif penyerangan. Meskipun kehidupan politik tidak stabil, 

namun kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini. Istana-istana 

mendorong para sarjana dan sastrawan untuk mendapatkan perlindungan dari satu 

istana ke istana lain. 

D. Periode Kelima (1086-1248 M) 

Pada periode ini Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa 

negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan daulah 

Murabithun (860-1143 M) dan daulah Muwahhidun (1146-1235 M). Dinasti 

Murabithun pada mulanya adalah sebuah gerakan politik yang didirikan oleh 

Yusuf ibn Tasyfin di Afrika Utara. Pada tahun 1062 M ia berhasil mendirikan 

sebuah kerajaan yang berpusat di Marakisy. Ia masuk ke Spanyol atas "undangan" 

penguasa-penguasa Islam di sana yang tengah memikul beban berat perjuangan 

mempertahankan negeri-negerinya dari serangan-serangan orang-orang Kristen. Ia 

dan tentaranya memasuki Spanyol pada tahun 1086 M dan berhasil mengalahkan 

pasukan Castilia. 

                                                 
6 Karen Armstrong, Islam; A Short Story atau Islam Sejarah Singkat, terj. Fungky Kusnaedi Timur 
(Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002) hlm. 113.   
 



Karena perpecahan di kalangan raja-raja muslim, Yusuf melangkah lebih 

jauh untuk menguasai Spanyol dan ia berhasil untuk itu. Akan tetapi, penguasa-

penguasa sesudah ibn Tasyfin adalah raja-raja yang lemah. Pada tahun 1143 M, 

kekuasaan dinasti ini berakhir, baik di Afrika Utara maupun di Spanyol dan 

digantikan oleh daulah Muwahhidun. Pada masa daulah Murabithun, Saragossa 

jatuh ke tangan Kristen, tepatnya tahun 1118 M. Di Spanyol sendiri, sepeninggal 

dinasti ini, pada mulanya muncul kembali dinasti-dinasti kecil, tapi hanya 

berlangsung tiga tahun. Pada tahun 1146 M penguasa dinasti Muwahhidun yang 

berpusat di Afrika Utara merebut daerah ini. Muwahhidun didirikan oleh 

Muhammad ibn Tumart (w. 1128). Dinasti ini datang ke Spanyol di bawah 

pimpinan Abdul Mun'im. Antara tahun 1114 dan 1154 M, kota-kota muslim 

penting, Cordova, Almeria, dan Granada, jatuh ke bawah kekuasaannya. 

Untuk jangka beberapa dekade, daulah ini mengalami banyak kemajuan. 

Kekuatan-kekuatan Kristen dapat dipukul mundur. Akan tetapi tidak lama setelah 

itu, Muwahhidun mengalami keambrukan. Pada tahun 1212 M, tentara Kristen 

memperoleh kemenangan besar di Las Navas de Tolesa. Kekalahan-kekalahan 

yang dialami Muwahhidun menyebabkan penguasanya memilih untuk 

meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara tahun 1235 M. Keadaan 

Spanyol kembali runyam, berada di bawah penguasa-penguasa kecil. Dalam 

kondisi demikian, umat Islam tidak mampu bertahan dari serangan-serangan 

Kristen yang semakin besar. Tahun 1238 M Cordova jatuh ke tangan penguasa 

Kristen dan Seville jatuh tahun 1248 M. Seluruh Spanyol kecuali Granada lepas 

dari kekuatan Islam. 

E. Periode Keenam (1248-1492 M) 

Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada, di bawah 

dinasti Bani Ahmar (1232-1492). Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti 

di zaman Abdurrahman an-Nashir. Akan tetapi, secara politik, dinasti ini hanya 

berkuasa di wilayah yang kecil. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan 

terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam 

memperebutkan kekuasaan. Abu Abdullah Muhammad merasa tidak senang 

kepada ayahnya karena menunjuk anaknya yang lain sebagai penggantinya 

menjadi raja. Dia memberontak dan berusaha merampas kekuasaan. Dalam 

pemberontakan itu, ayahnya terbunuh dan digantikan oleh Muhammad ibn Sa'ad. 



Abu Abdullah kemudian meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella7 untuk 

menjatuhkannya. Dua penguasa Kristen ini dapat mengalahkan penguasa yang sah 

dan Abu Abdullah naik tahta. 

Tentu saja, Ferdinand dan Isabella yang mempersatukan dua kerajaan 

besar Kristen melalui perkawinan itu tidak cukup merasa puas. Keduanya ingin 

merebut kekuasaan terakhir umat Islam di Spanyol. Abu Abdullah tidak kuasa 

menahan serangan-serangan orang Kristen tersebut dan pada akhirnya mengaku 

kalah. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Ferdinand dan Isabella, kemudian hijrah 

ke Afrika Utara. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol tahun 

1492 M. Umat Islam setelah itu dihadapkan kepada dua pilihan, masuk Kristen 

atau pergi meninggal Spanyol. Pada tahun 1609 M, boleh dikatakan tidak ada lagi 

umat Islam di daerah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

7 Isabel I dari Kastilia (lahir di Madrigal de las Altas Torres, 22 April 1451 – meninggal di Medina 
del Campo, 26 November 1504 pada umur 53 tahun) adalah Ratu Kastilia dan Leon. Ia menikahi 
Ferdinand, raja Aragon, pada 19 Oktober 1469. Pernikahan ini menandai bersatunya Takhta 
Kastilia dan Aragon, mengawali penyatuan Spanyol secara politis kelak oleh Carlos I dari Spanyol 
(juga Kaisar Romawi Suci), serta mengawali masa keemasan Spanyol.  

Kejadian-kejadian penting dalam masa pemerintahannya adalah diselesaikannya Reconquista 
dengan mengalahkan Sultan Granada Muhammad XII (Sultan Boabdil), penjelajahan Christopher 
Columbus, serta pengusiran umat Muslim dan Yahudi dari Spanyol (lihat Inkuisisi Spanyol). 
Ketiga peristiwa ini terjadi pada tahun 1492. lihat: www.wikipedia.com/isabella. 

 



BAB III 

Dampak kehancuran Peradaban Islam di Andalusia 

3.1. Rendahnya Semangat Para Ahli dalam Menggali Budaya Islam 

Hancurnya kekuasaan Islam di Andalusia pada tahun 1492 M berdampak 

negatif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Para Ilmuwan 

dilanda kelesuan, mereka tidak semangat lagi menggali dan mengkaji ilmu 

pengetahuan. Mereka seakan berputus asa ketika melihat serangan yang bertubi-

tubi dilancarkan kepada umat Islam, terutama lagi tindakan penguasa Kristen itu 

terhadap peradaban Islam. Mereka menyaksikan banyak pusat-pusat peradaban di 

hancurkan, bahkan para ilmuwan sendiri, tidak sedikit yang tewas di bunuh 

tentara Kristen di Spanyol. Peristiwa yang tragis dan sangat mengenaskan itu, 

amat membekas di lubuk hati para ilmuwan, sehingga mereka banyak yang lari 

menyelamatkan diri ke Afrika Utara. 

Peristiwa pahit yang terjadi pada tahun 1492 M itu, membawa dampak 

psikologis bagi para ilmuwan muslim. Mereka tidak lagi mempunyai gairah untuk 

bangkit kembali dan memajukan peradaban Islam, melalui ide-ide cemerlang dan 

usaha kreatif mereka selama ini yang telah memberikan andil besar bagi kemajuan 

peradaban Islam. Dampak yang lebih jauh dari sikap para ilmuwan muslim yang 

demikian itu, adalah terjadinya kemandegan peradaban. Peradaban Islam 

mengalami masa-masa suram dan penurunan kualitas intelektual umat Islam. 

Akhirnya harapan dan keinginan umat Islam yang mendambakan agar bangkit 

kembali membangun peradaban Islam, yang pernah jaya di masa lalu tak pernah 

terwujud. 

3.2. Orang-Orang Eropa Menguasai Ilmu Pengetahuan dari Islam 

Begitu besarnya perhatian para penguasa muslim dan para ilmuwannya 

terhadap ilmu pengetahuan maka mereka saling bekerja sama untuk memajukan 

bangsa dan negara. Banyak penelitian dan pengkajian dilakukan, lembaga-

lembaga riset dibangun, Sekolah Tinggi dan Universitas didirikan. Di lembaga ini 

tidak hanya orang Islam yang diberi kesempatan mempelajari ilmu pengetahuan, 

tetapi semua orang termasuk orang Kristen. Akibatnya banyak orang-orang 

Kristen Barat yang tertarik dan belaaajar di Universitas-Universitas Islam itu. 



Karena tertarik oleh metode ilmiah Islam, banyak para pendeta Kristen 

yang menyatakan diri untuk belajar di lembaga-lembaga pendidikan Islam. 

Contohnya seorang pendeta Roma, Italia bernama Roger Bacon ( 1214 – 1292 

M.), ia datang ke Paris untuk belajar bahasa Arab antara tahun 1240 sampai 1268 

M. Setelah mahir menguasai bahasa Arab, ia segera membaca dan 

menterjemahkan berbagai ilmu pengetahuan yang ditulis ilmuwan muslim dalam 

bahasa Arab. Ilmu yang menarik hatinya adalah ilmu pasti. Buku-buku yang asli 

berbahasa Arab dan hasil terjemahannya banyak di bawa ke Inggris. Lalu 

disimpan di Universitas Oxford. Hasil terjemahan Bacon itu, diterbitkan dan 

menggunakan namanya sendiri. Ia tidak menyebutkan nama-nama asli pengarang 

buku-buku itu, yang tak lain adalah ilmuwan-ilmuwan muslim. Di antara 

karangan yang diterjemahkannya dan tidak menyebutkan nama asli pengarangnya 

itu, adalah kitab Al Manadzir karya Ali Al-Hasan Ibnu Haitsam ( 965 – 1038 M ). 

Di dalam buku itu terdapat teori tentang mikroskop dan mesiu, kemudian buku itu 

disebut sebagai karya Roger Bacon. 

 

Kesimpulan 
 

1. Eropa secara geologis dan geografis adalah sebuah semenanjung atau 
anak benua (jazirah). Pemisahannya sebagai benua lebih dikarenakan 
oleh perbedaan budaya. 

2. Ekspansi Islam yang terhenti pada masa khalifah Utsman Ibn Affan dan 
Ali Ibn Abi Thalib Radhiallahu ‘anhu ajma’in dilanjutkan kembali oleh 
daulah Bani Umayah. 

3. Bani Umayyah (bahasa Arab: بنو أمیة, Banu Umayyah) atau Kekhalifahan 
Umayyah, adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur 
Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan 
sekitarnya; serta dari 756 sampai 1031 di Kordoba, Spanyol. Nama 
dinasti ini diambil dari nama tokoh Umayyah bin 'Abd asy-Syams, 
kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah I. 

4. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik di timur maupun 
barat, wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini menjadi sangat 
luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, 
Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afganistan, daerah 
yang sekarang disebut Pakistan, turkmenia, Uzbek, dan Kirgis di Asia 
Tengah 

5. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid 
Rahimahullah (705-715 M), salah seorang khalifah dari Bani Umayyah 
yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam 
telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu 
propinsi dari dinasti Bani Umayah. 

6. Dalam proses penaklukan spanyol terdapat tiga pahlawan Islam yang 
dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke 



sana. Mereka adalah Tharif ibn Malik, Thariq ibn Ziyad, dan Musa ibn 
Nushair Rahimahullahum ajma’in. 

7. Perkembangan Islam di Spanyol yang berlangsung lebih dari tujuh 
setengah abad, Islam memainkan peranan yang sangat besar. 

8. Hancurnya kekuasaan Islam di Andalusia pada tahun 1492 M berdampak 
negatif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Para 
Ilmuwan dilanda kelesuan, mereka tidak semangat lagi menggali dan 
mengkaji ilmu pengetahuan. 

9. Banyaknya Orang-Orang Eropa Yang Menguasai Ilmu Pengetahuan Dari 

Islam. 
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