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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa abad pertengahan penguasaan Islam di Mediterania Timur 

sudah mulai terpecah-pecah dan tidak memiliki sikap saling memahami bahkan 

sebaliknya bermusuhan. Semangat persatuan dan solidaritas sesama umat Islam 

menjadi lemah. Namun setelah kedatangan orang-orang Turki Seljuk yang 

menaklukan Persia keadaan mulai lebih baik. Hal ini karena adanya beberapa 

perbaikan-perbaikan dalam hal spiritual dalam Islam. Keadaan Negara Islam pada 

masa itu menjadi baik untuk sementara waktu sebab orang-orang Saljuk termasuk 

ahli sunah (Muhammad Mahmud Al Qadhi, 2003:337). 

Orang-orang Turki Seljuk melaksanakan beberapa strategi untuk bisa 

mewujudkan persatuan, langkah yang dilakukan dengan mengadakan invasi ke 

wilayah-wilayah lain. “Setelah menguasai Persia Bani Turki Saljuk bergerak 

menuju Bagdad, dan kemudian merebut kota tersebut pada tahun 1055 M” 

(Hyphatia Cneajna, 2007:3). Setelah berhasil menguasai Bagdad, daerah 

kekuasaan Bani Turki Saljuk sangat luas hampir seluruh kawasan Mediterania 

Timur. Sebagai suku bangsa nomaden yang tidak tinggal lama di suatu tempat, 

Bani Turki Saljuk terus bergerak. Pada tahun 1071 M dalam sebuah pertempuran 

berhasil mengalahkan Kekaisaran Bizantium. 

Perang Salib mendapat respon dari masyarakat Eropa, pada puncaknya 

yaitu penyerangan untuk menguasai kota suci Yerusalem dan daerah sekitarnya 

yang dikenal dengan Perang Salib. Perang Salib adalah perang antara umat 

Kristen Eropa dengan umat Islam, memperebutkan Yerusalem/ Palestina (Hassan 

Shadily, 1984:2661). Menurut  Yahya Harun (1987: 4)  

Perang Salib ialah gerakan segenap kaum Kristen di Eropa yang pergi 

memerangi Kaum Muslimin di Palestina secara berulang-ulang mulai 

abad ke 11 sampai abad ke 13 guna membersihkan tanah suci dari 

kekuasaan kaum muslimin, dan bermaksud mendirikan gereja dan 

kerajaan Latin di Timur. Dikatakan Salib, karena setiap orang Eropa 

yang ikut bertempur dalam peperangan memakai tanda salib di dada 
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kanan sebagai tanda bukti kesucian cita-cita mereka dan ajakan 

peperangan ke Palestina. 

 Sebab utama Perang Salib adalah permohonan kaisar Alexius Comnesus 

kepada Paus Urban II pada 1095 untuk membantunya, karena kekuasaannya di 

Asia telah diserang Bani Seljuk di sepanjang Marmora (Philip K. Hitti, 2005: 

811). Respon yang diambil Paus Urbanus yaitu menyerukan Perang Suci untuk 

merestorasi tanah suci dengan cara merampasnya kembali dari tangan umat Islam. 

“On November27, 1095, Pope Urban preached the crusade before a council 

assembled at Clermont in the hill of Auvergne” (Sidney Painter, 1975: 201) (27 

November 1095, Paus Urban memberikan khotbah kepada para prajurit Perang 

Salib sebelum dewan berkumpul di Clarenont di bukit Auvergne). Dalam 

pidatonya pula Paus Urbanus II menjanjikan pengampunan atas segala dosa yang 

bagi mereka yang bersedia bergabung dalam pertempuran ini. Perang Salib I 

mulai berlangsung, gabungan pasukan dari Eropa akhirnya dapat menguasai 

sebagian daerah telah berakhirnya di pesisir timur Mediterania, kemudian 

mendirikan benteng-benteng sebagai sarana pertahanan. Menghadapi ratusan ribu 

pasukan dari Eropa, Bangsa Turki Seljuk dan Dinasti Fatimiyah akhirnya 

melepaskan beberapa daerah yang sangat penting termasuk kota suci Yerusalem. 

Menurut Carole Hillenbrand (2006: 41) 

Islam menyebut kaum Kristen Eropa dengan istilah Kaum Frank (al-

ifranj), kemudian istilah bahasa Arab yang sama untuk Teantara Salib 

(al-shalibiyyun, orang yang mengangkat senjata demi Salib). Etimologis 

kedua istilah tersebut , Crusader (dari bahasa Latin crux kaum Eropa 

yang berarti kayu Salib) dan shalibiyyun (dari bahasa Arab shalib yang 

berarti kayu Salib) menegaskan pusat simbolisme Cross (kayu Salib) 

yang mendasari operasi-operasi militer kaum Eropa yang kemudian 

dikenal dengan Crusade,  yang berarti Perang Salib (dalam bahasa Arab 

Modern disebut al-hurub al-shalibiyyah) 

 

Pada Perang Salib I tahun 1096-1102 Kaum Frank mendapatkan 

kemenangan. Sebab-sebab yang terbesar dari kemenangan Angkatan Salib I ini 

adalah karena tidak adanya kesatuan yang kuat antara Negeri Islam dan tidak ada 

pemimpin yang kuat pada masa itu (Hamka, 1975: 219). Hal ini terjadi karena 

terdapat dua Dinasti yang besar yaitu Bani Turki Seljuk dan Dinasti Fatimiyah, 

namun keduanya justru cenderung bermusuhan. Hal ini karena adanya perbedaan 
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aliran Bangsa Turki Seljuk beraliran Sunni dan Dinasti Fatimiyah beraliran Syiah. 

Kemudian Yerusalem yang masuk dalam penguasaan Dinasti Fatimiyah, tidak 

dapat dipertahankan. Saat itu, kekuatan pasukan Islam yang berasal dari dinasti 

Fatimiyah yang menguasai Yerusalem memang kalah banyak dibandingkan 

pasukan penyerbu yang terdiri dari 20.000 tentara Salib terlatih dan 20.000 tentara 

Salib lainnya yang terdiri atas para penjahat dan kriminal Eropa, yang sengaja 

mencari peruntungan dan kebebasan dengan bergabung dengan pasukan Salib 

pertama ini (Rizki Ridysmara 2006: 99). 

Penyerangan yang dilaksanakan Tentara Salib di Kawasan Mediterania 

Timur ini puncaknya dengan menguasai kota suci Yerusalem. Keberhasilan Kaum 

Frank ini justru tidak melakukan serangan lanjutan ke daerah-daerah yang di 

pedalaman. Tetapi justru disebuah kota yang tidak diserang muncul tokoh besar 

Islam yang bernama Imadudin Zanki, yang berusaha merebut kembali daerah-

daerah yang sudah dikuasai oleh Kaum Frank. Daerah pertama yang dikuasai 

adalah Edessa pada 1144 M. Menjadikan Imadudin Zanki sebagai satu-satunya 

tokoh utama yang pertama berperan dalam kebangkitan umat Islam melawan 

Tentara Salib (Carole Hillendrand, 2006: 139). Namun setelah penguasan Edessa 

selama dua tahun, Zanki wafat pada tahun 1146 dan kemudian digantikan oleh 

putranya Nurudin. Nurudin memimpin Dinasti Zanki dan menambil alih kedua 

kota Eddesa dan Aleppo.  

 Perang Salib memulai babak baru yaitu dikobarkannya Perang Salib II, 

yang dipicu oleh kejatuhan Edessa. “Nurudin memperoleh kemenangan yang 

gemilang melawan kaum Frank di Inad pada Safar 544 H/ Juni 1149 M” (Carole 

Hillendrand, 2006: 147). Setelah terjadi peristiwa ini justru Nurudin menjadi 

seorang pemimpin Islam yang kuat, dinasti yang dipimpinnya yaitu Dinasti Zanki 

atau Zanki, yang merupakan peninggalan dari ayahnya Imadudin Zanki. Masa 

pemerintahan Nurudin Islam sudah mulai berkembang kembali, Perang Salib 

memberikan pengaruh dalam berbagai hal terutama perkembangan tentang 

persatuan, perjuangan dan penguasaan daerah Islam di Mediterania Timur.  

Islam mulai memperlihatkan esistensinya terutama pada pihak Kaum 

Frank yang posisi kekuasaannya hanya bersebelahan . Dalam hal, ini 
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perkembangan pada masyarakat Islam, hal yang paling tampak menonjol yaitu 

mengenai kekuasaan dari beberapa daerah di kawasan Mediterania Timur dan 

persatuan Islam yang setempat terpecah-pecah menjadi bersatu. Penguasaan 

terhadap Mesir oleh Nurudin yang pada awalnya adalah  penguasaan Dinasti 

Fatimiyah dapat diambil alih. Seperti telah disebutkan bahwa Dinasti Fatimiyah 

merupakan sebuah Dinasti yang sangat besar dan sangat berpengaruh di Islam 

yang merupakan tandingan dari Bani Turki Seljuk dan kemudian pecahannya 

menjadi Dinasti Zanki Pimpinan Nurudin. Pada tahun 1163, Nurudin menemukan 

sebuah langkah untuk mempersatukan dunia Islam demi melawan pendudukan 

Eropa di wilayah Mediterania Timur. Di Mesir, Kekhalifahan Fatimiyah tengah 

berada dalam kekacauan (James Reston, 2007: 6). Waktu inilah yang sangat tepat 

untuk menguasai Mesir. 

Pada bulan Maret 1169 Salahuddin menjadi pemimpin kaum Muslimin di 

Mesir. Kedudukan yang diberikan Nurudin kepada Shalahuddin yaitu Wazir atau 

Vizier. Wazir menurut Ahmad Abdul Aziz (2006) dalam Ensiklopedi Islam Istilah 

Wazir adalah Seseorang Membawa Muatan. Sebenarnya gelar ini mulai di berikan 

pada masa Dinasti Abbasiyah dan selajutnya digunakan Negara-negara Islam 

lainnya. Wasir Agung adalah perdana menteri, yang berkuasa kedua setelah 

Sultan. Demikianlah karier politik pertama yang diperoleh Shalahudin sebagai 

penguasa Mesir. Setelah wafatnya Nurudin pada 1174, akhirnya Shalahudin 

melalui perjuangan panjang dapat menggantikan Nurudin. Menurut Hamka (1961) 

“Oleh Karena putera Radja Sjam masih ketjil, maka Shalahuddin mengakui deirija 

Radja Mesir dan ,,pelindung”  Radja Sjam. Achirnja dengan terang-terangan 

dinjatakanaja kekuasaannja jang penuh atas Mesir dan Sjam, sebab telah dapat 

dikalahkannja Saifuddin Ghazi dan Almalikus-Saleh.” Pada awal 

pemerintahannya sebenarnya banyak pihak-pihak yang kurang setuju atas 

pemerintahan yang dipimpin oleh Shalahuddin. 

Dari pihak Kaum Frank kondisinya semakin tidak menentu karena 

setelah Salahuddin menggantikan Nurudin banyak daerah yang diambil alih oleh 

Islam. Mulai kurun waktu ini Puncak dari Perang Salib, karena interaksi antara 

Kaum Frank dan Islam mulai terbentuk. Islam pada masa ini mengalami 
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Perkembangan dalam persatuan Islam. Peperangan dengan Tentara Salib mulai 

dilanjutkan pada tahun 1180. Perang ini sempat di hentikan oleh Tentara Salib. 

Perdamaian kemudian dilanggar oleh Kaum Frank  yaitu dengan penyerangan 

terhadap para pedagang dan jamaah haji yang sedang melakukan perjalanan. 

Penyerangan dipimpin oleh Raja Guy dari Lusianan yang saat itu sudah menjadi 

Raja Yerusalem dan Reginald dari Chatillon penguasa Kerak. Reginald de 

Chatillon adalah seorang pemimpin kerajaan vassal, karena pusat kerajaan latin di 

Mediterania Timur berada di Yerusalem. “Pada 1187, Bangsa Arab yang terlatih 

menaruh kebencian terhadap para penginvasi Eropa” (James Reston, 2007: 19). 

Perang besar akhirnya terjadi pada Juli 1187 di Bukit Hitti, dan tak lama Bait al-

Maqdis tahun ketangan Islam. Benteng Al-Kark jatuh. Boleh dikatakan perang itu 

perang keputusan karena 10.000 orang Tentara Salib Binasa (Hamka, 1975: 222). 

 Untuk memperoleh Bait al-Maqdis tentara Islam harus kembali 

berperang dengan sisa Tentara Salib dan Kaun Frank di Yerusalem sebagai 

pemimpinnya Balian dari Ibelin. Perang ini sendiri terjadi pada September 1187, 

akhirnya kota suci Yerusalem dapat dikuasa. Pada tanggal 2 Oktober 1187 secara 

resmi Yerusalem dikuasai oleh umat Islam. “Shalahuddin tidak membalas dendam 

atas pembantaian tahun 1099 dan setelah permusuhan itu hilang, Shalahuddin 

mengakhiri pembunuhan“ (Karen Amstrong, 2003:409). Kebanyakan Kaum Frank 

Yerusalem yang terusir berpindah ke Siprus, karena pulau ini masih dikuasai 

Kaum Frank. Setelah Yerusalem kembali dikuasai oleh Shalahuddin dinobatkan 

sebagai Sultan Mesir, Mesopotamia, Arab, Suriah dan Pemimpin Dinasti 

Ayyubiyah. 

Berita kemenangan umat Islam sampai ke Eropa dan pada tanggal 29 

Oktober 1187 Paus Gregorius VII mengumandangkan Perang Salib III. Kekalahan 

pada pertempuran Hattin dan penaklukan Yerusalem maka dikirim tiga Raja 

paling kuat di Eropa Frederick Barbossa dari Kekaisaran Romawi Suci, Philip dari 

Prancis, dan Richard si Hati Singa dari Inggris. Perang Salib III dimulai dengan 

sungguh-sungguh lewat serangan Tentara Salib ke Arce yang akhirnya berhasil 

dikuasai Tentara Salib pada 1191 (Carole Hillenbrand, 2006: 32). Kemudian 

perang selanjutnya terjadi di Arsuf, namun berselang satu tahun kemudian pada 
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tanggal 2 September 1192 terjadi perjanjian Jaffa. Perjanjian ini berisikan tentang 

genjatan senjata  dan pembagian wilayah bahwa Kaum Frank menguasai sebagian 

besar wilayah laut dan pesisir, sementara  Yerusalem tetap dibawah kekuasaan 

Islam. Pada tahun 1193 Shalahuddin wafat, dibawah kepemimpinannya Islam 

mengalami perkembangan kekuasaan dan persatuan Islam dengan menjadi Sultan 

Kairo, Damaskus dan Yerusalem. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat 

pembahasan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Perang 

Salib terhadap Perkembangan Islam di Kawasan Mediterania Timur 1169-1193”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi politik Mediterania Timur sebelum terjadi Perang 

Salib? 

2. Bagaimana terjadinya Perang Salib di Mediterania Timur? 

3. Bagaimana pengaruh Perang Salib Terhadap perkembangan Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memperoleh gambaran yang jelas kondisi Mediterania timur 

sebelum Perang Salib. 

2. Untuk memperoleh gambaran yang jelas terjadinya Perang Salib 

3. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaruh Perang 

Salib terhadap perkembangan Islam 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana 

Pendidikan Program Studi Sejarah Pendidikan Ilmu Pengetahuan 
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Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. 

b. Untuk melengkapi koleksi penelitian ilmiah di perpustakaan mengenai 

Pengaruh Perang Salib terhadap perkembangan Islam di Kawasan 

Mediterania timur 

2. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah pengetahuan yang berguna dalam rangka 

mengembangkan ilmu sejarah khususnya sejarah Islam. 

b. Untuk menambah khasanah pustaka ilmiah bidang ilmu sosial 

khususnya ilmu sejarah. 
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