
History About Twelve Islamic Months



Kalender Hijriah adalah sistem penanggalan yang dibuat oleh umat Islam pada abad ke-7. Sistem
kalender dalam Islam ini diprakarsai oleh Umar bin Khattab, yang kemudian digunakan oleh

umat muslim dan negara-negara Islam, yakni 17 tahun setelah hijrahnya Rasulullah SAW.

Penamaan "hijriah" diambil dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah
pada 622 Masehi, yang kemudian ditetapkan sebagai dimulainya perhitungan tahun Hijriah.

Sejarah Kalender Hijriah



Ditambah lagi, banyak wilayah kekuasaan Islam yang memiliki
penanggalannya sendiri, sehingga pengarsipan menjadi semakin rumit.

Pembuatan kalender Hijriah berdasarkan permasalahan surat-menyurat
kala itu yang dialami pemerintahan Islam era Khulafaur Rasyidin. Saat

itu, pemerintahan Islam menemukan kesulitan mengidentifikasi
dokumen yang tidak bertahun, maupun bertanggal atau bulan.



Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Khattab
mengumpulkan para sahabat Nabi untuk

membicarakan permasalahan penanggalan



Setelah berdiskusi, mereka sepakat membuat sistem
penanggalan Hijriah, yang dimulai ketika Nabi Muhammad

hijrah dari Mekkah ke Madinah pada 622 Masehi.

Khalifah Umar bin Khattab dan para sahabat berpendapat
bahwa peristiwa itu sangat penting dalam sejarah Islam.



 

Kalender Hijriah
Kalender Hijriyah disebut juga kalender Qomariyah karena
penanggalannya berdasarkan peredaran bulan. Adapun 12 bulan yang
ada dalam kalender Hijriyah mempunyai makna masing-masing.



Perbedaan kalender Masehi dengan Hijriyah
terletak pada perhitungan yang dipakai.
Kalender Masehi berdasarkan peredaran
matahari (Syamsiyah), sedangkan kalender
Hijriyah dikutip dari Kalender dan Sistem Waktu
Dalam Islam karya Arwin Juli Rakhmadi (2021),
dasar perhitungan kalender Hijriah adalah
revolusi bulan atau peredaran bulan
mengelilingi bumi.

https://id.pinterest.com/pin/670332725785470767/

https://id.pinterest.com/pin/670332725785470767/


Periode dari bulan sabit hingga kembali ke bulan sabit disebut satu
bulan, yang terjadi selama 29,5 hari. Sehingga, satu tahun kalender

Hijriah terdiri dari 354 hari, atau tepatnya 354,36708 hari.

Dalam perhitungan, dilakukan pembulatan, sehingga kalender Hijriah juga
mempunyai tahun kabisat yang terdiri dari 355 hari. Hal ini menunjukkan
bahwa kalender Hijriah lebih pendek 10-11 hari daripada kalender Masehi.



Perhitungan tahun kabisat Hijriah adalah setiap jangka 30 tahun,
sejak kalender ini ditetapkan, yaitu pada 638 Masehi. Selain itu,

satu hari dalam kalender Islam dimulai ketika matahari terbenam
hingga terbenam kembali pada keesokan harinya.



Akhirnya, sejarah penanggalan Islam ini pun dimulai, terhitung
dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Kota Mekkah ke

Madinah. Hingga saat ini kalender Hijriah sudah memasuki tahun
ke 1443 dan tahun Baru Islam dimulai dengan bulan Muharram.

15 Juli 622 Masehi ditetapkan sebagai 1 Muharam 1 Hijriah.



Berikut nama-nama bulan Hijriyah beserta maknanya menurut Tafsir Ibn Katsir:

https://id.pinterest.com/pin/979110775211792540/
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Berarti yang terlarang. Disebut demikian karena memang pada bulan ini, bangsa Arab

seluruhnya mengharamkan peperangan. Tidak ada tumpah darah pada bulan ini. ini
merupakan hukum adat yang tak tertulis yang berlaku sejak lama.

 Muharram



Muharram1.

ُمَحرٌَّم 
Lahirnya Nabi Musa A.S.



Shafar satu suku kata dengan kata Shifr [صفر] yang berarti kosong. Bulan ini
dinamakan shofar atau shifr, karena pada bulan ini bangsa Arab mengosongkan rumah-

rumah mereka yang beralih ke medan perang.

Shafar 



2. SHafar

 Nabi Muhammad SAW. bersembunyi bersamaَصَفرٌ
Abu Bakar dari kejaran kaum kafir



Sesuai namanya, Rabi' [ربيع] yang berarti musim semi, bulan ini dinamakan demikian
karena pada saat itu memang sedang musim semi.

Rabiul Awwal



3. Rabiul Awwal

رَِبْيُع ْاألَوَِّل
Bulan kelahiran Nabi Muhammad



 
Namanya mengikuti nama bulan sebelumnya karena musim

gugur yang masih berlangsung.

Rabiul Akhir



4. Rabiuts Tsani

Terjadinya Peperangan Al-Ghabahرَِبْيُع الّثانِي
 dan Al-Ghamar



 
Jumadil Awal adalah bulan ke-5 dalam penanggalan kalender

Islam atau Hijriah. Nama Jumadil Awal diambil dari kata jumadi
yang artinya beku dan dingin, sedangkan awal berarti pertama. 

Jumadil Awwal

Mengutip buku Mengenal Nama Bulan dalam Kalender Hijriyah karya Ida Fitri Shohibah (2012: 14),
dinamakan Jumadil Awal karena bulan ini merupakan awal terjadinya musim dingin di negeri Arab.

Pada saat itu, udara yang berembus sangat dingin hingga menyebabkan mata air menjadi beku.

https://kumparan.com/topic/bulan


 Pembukaan Kota Konstantinopelُجَماَدى ْاُألْولَى
oleh Sultan Muhammad Al-Fatih

5. Jumadal Awal



Namanya mengikuti bulan sebelumnya.

Jumadil Akhir



6. Jumadal Akhir

ُجَماَدى ْاآلِخَرِة 

عمر بن الخطاب 

Diangkatnya Umar bin Khattab Radiyallahu'anhu
sebagai Khalifah pengganti Abu Bakar R.A.



 
Dalam tradisi Arab, bulan Rajab adalah termasuk bulan yang haram bagi
mereka untuk melakukan peperangan. Artinya, haram membunuh ketika itu.

Dinamakan Rajab, karena memang salah satu makna Rajab dalam bahasa Arab
ialah sesuatu yang mulia. Maksudnya mereka memuliakan dirinya dan orang lain
dengan tidak membunuhnya. Ada juga yang mengatakan bahwa Rajab berarti

melepaskan mata pisau dari tombak sebagai simbol berhentinya perang.

Rajab 



7. Rajab

رََجٌب



 
Asal katanya dari Syi'b yang berarti kelompok. Dinamakan begitu karena

ketika masuk bulan Sya’ban, orang-orang Arab kembali ke kelompok (suku)
mereka masing-masing, dan mereka berkelompok lagi untuk berperang setelah

sebelumnya di bulan Rajab mereka hanya duduk di rumah masing-masing.

Sya'ban 



8. Sya'ban

 Turunnya ayat anjuran bersholawatَشْعَباٌن
kepada Nabi Muhaamd



Berasal dari kata Ramadh [رمض] yang maknanya ialah panas yang
menyengat atau membakar. Dinamakan seperti itu karena memang
matahari pada bulan ini jauh lebih menyengat dibanding bulan-bulan

lain. Panas yang dihasilkannya lebih tinggi dibanding yang lain.

Ramadhan 



Bulan Puasa dan bulan terjadinya 
Perang Badar juga Fathu Makkah

رََمَضاُن
9. Ramadhan



 
Bangsa Arab mengenal jenis burung an-Nauq, yang kalau biasanya

hamil di bulan ini dan mengangkat sayap serta ekornya sehingga terlihat
kurus badannya. Mengangkat sayap atau ekor disebut dengan Syaala

.yang merupakan asal kata dari nama bulan Syawal [شال]

Syawwal 



10. Syawwal

َشوَّاٌل 
Hari Raya Idul Fitri



 
Asal katanya dari Qa'ada [قعد] yang berarti duduk atau istirahat tidak
beraktivitas. Dinamakan demikian karena memang bulan ini orang-orang
Arab sedang duduk dan istirahat dari berperang guna menyambut bulan

haji, yaitu Dzul-hijjah. Bulan tersebut juga diharamkan berperang.

Dzulqa'dah



11. Dzulqo'dah

ُذو ْالَقْعَدِة
Terjadinya peristiwa Haji Wada'



Bulan ini adalah bulannya orang berhaji ke Mekkah. Dan memang sejak sebelum Islam
datang, bangsa Arab sudah punya kebiasaan pergi haji dan melakukan thawaf di Ka'bah.

Dzulhijjah



Idul Adha dan Bulan Haji

12. Dzulhijjah

ِة ُذو ْالِحجَّ



َماَواِت َواْالَْٔرَض َلَق الّسَ ِه ﮵�َْوَم ﮲حَ ﮵ى ِك﮴�َاِب الّلَ ْهًرا ﮲�ِ َر ﮶سَ ِه ا﮶�ْ﮲�َا َع﮶سَ ُهوِر ِع﮲�َْد الّلَ َة ال﮶سُّ ّنَ ِعّدَ ٕاِ

َسُكْم ۚ ﮲َّ َأ�﮲ْ﮲�ُ
﮵�ِهں َال ﮴�َْظِلُموا ﮲�ِ ﮵�ُِّم ۚ ﮲�َ  اْل﮴�َ

﮲ُ
﮵�ں ِلَك الّدِ ِم﮲�َْها َأْر﮳�ََعٌة ُحُرٌم ۚ َذٰ

Dalam kalender Islam, bulan Haram terdiri dari 4 bulan yaitu
Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Keempat bulan haram ini

dikenal dengan istilah "Al-Hurum" yang berarti bulan yang disucikan.
Allah memuliakan keempat bulan ini sebagaimana firman-Nya:

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan dalam ketetapan Allah Ta'ala. Di waktu Dia
menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat yang haram (yang disucikan), itulah ketetapan agama yang lurus maka

janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu." (QS At-Taubah: 36).



https://kalam.sindonews.com/berita/1547011/70/sejarah-kalender-hijriyah-dan-arti-12-bulan-islam
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Seberapa paham kamu tentang
kalender islam/hijriyah?

Bagaimana sejarah awal mulanya penggunaan kalender hijaiyah?
Mengapa kalender hijriyah disebut juga kalender qomariyah?
Apa perbedaan kalender hijriyah dengan kalender masehi?
Sebutkan bulan pertama dalam islam!
Mengapa bulan muharram dikatakan bulan haram?

1.
2.
3.
4.
5.

Coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

Seberapa paham kamu tentang
kalender islam/hijriyah?

6. Sebutkan bulan apa saja yang termasuk bulan haram!
7. Dalam kalender islam, kapan sebuah hari dimulai dan berkahir?
8. Mengapa haram hukumnya melakukan peperangan di bulan Rajab?
9. Mengapa dinamakan "Hijriyah"?
10. Saat ini tahun hijriyah keberapa? sebutkan!

Coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

 

UJI KEMAMPUANMU !


