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PERADABAN ISLAM

Peradaban Islam terjemahan dari kata 
Arab al-Hadharah al-Islamiyah atau al-
Tsaqafah yang disebut “kebudayaan”. 

Manifestasinya peradaban terefleksi 
dalam politik, ekonomi, dan teknologi, 
sedangkan kebudayaan terefleksi dalam 
bentuk seni, sastra, religi dan moral. 



WUJUD PERADABAN

Wujud Ideal kebudayaan berupa ide-ide, 
gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-
peraturan dan lain-lain (Kompleksitas aktivitas 
manusia). 

Wujud fisik kebudayaan berupa hasil cipta, 
karya, dan rasa yang termanisfestasikan pada 
bagian atau unsur pembentuk kebudayaan.



ISLAM MENGISPIRASI LAHIRNYA KEBUDAYAAN

Islam menjadi sumber dan sebab timbulnya 
kebudayaan dalam wujud ideal “kebudayaan”. 

Islam mengispirasi kelahiran kebudayaan yang 
merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia.



SEJARAH PERADABAN ISLAM

Sejarah mencatat kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, menjadi pusat peradaban dunia. 

Sejarah menyimpan bukti kelahiran nilai-nilai kehidupan 
manusia. 

Sejarah memberi informasi tentang peradaban masa 
lalu yang dapat direvitalisasi.

Sejarah berisi proses penyelesaian problematika yang 
mana pada masa kini dapat digunakan sebagai analogi 
penyelesaian.



PERADABAN ISLAM 

Islam di Nusantara cepat berkembang 
karena dukungan politik dan 
perdagangan. 

Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara 
berkembang pesat dan kuat, namun 
setelah terjadi penjajahan dari eropa 
maka kerajaan Islam mulai runtuh.



MULAI DARI DEMAK

Purwadi dan Maharsi (2005) dalam buku Babad Demak 
menjelaskan bahwa Kraton Demak Bintoro sebagai pusat 
penyebaran agama Islam hasil dari kolaborasi Wali Sanga 
dan Kraton Demak Bintoro.

Kraton Demak berdiri kokoh dalam pergaulan antar bangsa 
disegani di kawasan Asia disebabkan oleh kontribusi Kraton 
Demak Bintoro dalam bidang ekonomi, pelayaran, 
perdagangan, kerajinan, pertanian, pendidikan dan 
keagamaan.

Kraton Demak Bintoro aktif melakukan konsolidasi dan 
diplomasi. Duta Besar Kraton Demak Bintoro ditempatkan di 
Negeri Johor, Pasai, Gujarat, Turki, Parsi, Arab, dan Mesir. 
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Islam memberikan simpatik kepada Brawijaya



Agama Islam membimbing manusia dalam
mengembangkan akal budinya sehingga
menghasilkan kebudayaan dan peradaban.       

Tugas intelektual muslim adalah membangun 
peradaban maju sehingga menarik simpati 
masyarakat kepada Islam. Pembangunan 
peradaban Islam sebagai bagian dari cara syiar 
Islam.

Islam masuk ke Nusantara beserta dengan
budayanya, maka tidak terlepas dari budaya
Arabnya.

Para Penyiar Islam menggunakan kebudayaan,
untuk menyadarkan bahwa nilai-nilai Islam telah
masuk dan menjadi tradisi.



CONTOH PERADABAN

Melalui translit bahasa menjadi intrumen 
rekayasan sosial:

a. Ghofura yang berarti minta ampun menjadi 
istilah gapura. yaitu bangunan sebagai tanda 
suatu tempat, area, atau bangunan tertentu. 
Yang berarti untuk masuk sebuah wilayah 
tertentu harus bertaubat tebih dulu beristigfar

b. Allahusshomat yang berarti Allah tempat 
bergantung menjadi istilah semedi. Semedi 
adalah sebuah laku menyendiri mengharap 
mendapat ilham atau petunjuk Allah swt.
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