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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Hisyam (1997) berpendapat sangat lumrah jika Rasulullah Shallallahu Alaihi 

wa Sallam menampakan Islam pada awal mulanya kepada orang yang paling dekat 

dengan beliau. Beliau menyeru mereka kepada islam, juga menyeru siapa pun yang 

dirasa memiliki kebaikan, yang sudah beliau kenal secara baik dan mereka pun 

mengenal beliau secara baik, yaitu meeka yang memang diketahui mencintai 

kebaikan dan kebenara, dan mereka mengenal kejujuran dan kelurusan beliau, karena 

mereka tidak / menyangsikan keagungan diri beliau dan kejujuran pengabaran yang 

beliau sampaikan. Dalam Tarikh Islam, mereka dikenal dengan sebutasn As-

Sabiqunal-Awwalun (yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk islam). 

 Selama tiga tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan 

perorangan. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang 

mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-

membahu (Bastoni, 2007). Setelah itu banyak orang yang masuk islam, baik laki-laki 

maupun wanita, sehingga nama islam menyebar diseluruh Makkah dan banyak yang 

membicarakannya(Ibnu Ishaq-ibid,1/262) 

 Intensitas interaksi para sahabat Radhiyalllahu Anhum bersama Rasullulah 

berbeda-beda, ada yang hanya sekali dua kali bertemu, ada yang kadang-kadang,ada 



9 
 

yang sering, dan ada juga yang hamper setiap hari berjumpa dengan beliau. Sehingga 

tidak heran, jika diantara para sahabat ada yang terkenal pandai, menguasai Al-

Qur’an berikut tafsir dan asbab nuzuhnya, serrta banyak hafal hadits dari beliau. 

Sementara di lain pihak tanpa mengurangi kemuliaannya, tifak sedikit para sahabat 

sama sekali tidak terdengar kiprahnya dalam dunia keilmuan. 

 Kedudukan merekan dihadapan Allah dan Rasul-Nya juga bertingkat, tidak 

semuanya rata. Yang paling mulia adalah sepuluh sahabat yang sudah dijamin masuk 

surge. BErikutnya adalah mereka yang masuk islam periode Mekah sebelum Nabi 

hujrah ke Madinah. Selanjutnya, adalah mereka yang turut dalam perang badanr. 

Kemudian mereka yang ikut perang uhud, perang Khandaq dan seterusnya hingga 

farbu Mekah, derajatnya berada dibawah mereka yang telah islam sebelumnya. (Sirah 

An-Nabawiyah-hal X) 

 Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan 

berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada 

orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah 

menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

(QS Al-Hadid:10) 
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2.2 Teori Dasar 

2.2.1 Biografi 

  Banyak cara untuk membuat kita termotivasi, semakin bersemangat 

menjalani kehidupan.  Salah satu cara untuk memotivasi diri kita adalah dengan 

membaca biografi tokoh.  Dengan membaca biografi pengetahuan kita akan 

kehidupan akan semakin positif. Mengapa demikian karena di dalam biografi 

menceritakan kisah atau perjalanan kehidupan seseorang dari lahir sampai mati. 

Dalam perjalanan seorang tokoh tentu sangat baik jika kita ambil sisi 

positifnya. 

  Secara sederhana pengertian biografi adalah kisah atau perjalanan 

seseorang dalam kehidupannya. Asal kata biografi sendiri berasal dari kata 

Yunani, yang terdiri dari kata bios dan graphien. Bios artinya hidup 

sedangkan graphien adalah tulisan. Jadi dari asal katanya biografi adalah 

tulisan tentang kisah hidup. 

  Biografi seringkali bercerita mengenai seorang tokoh sejarah, namun 

tak jarang juga tentang orang yang masih hidup. Biografi biasanya ditulis 

secara kronologis. Beberapa periode waktu tersebut dapat dikelompokkan 

berdasar tema-tema utama tertentu (misalnya “masa-masa awal yang susah” 

atau “ambisi dan pencapaian”). Walau begitu, beberapa yang lain berfokus pada 

topik-topik atau pencapaian tertentu.Biografi juga menulis dan menganalisa 

serta menerangkan kejadian-kejadian dalam hidup seseorang, biografi memiliki 

beberapa ciri, berikut ciri-ciri biografi : 
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1. Biografi memiliki struktur yang terdiri atas : orientasi, peristiwa atau 

masalah serta reorientasi. 

2. Biografi memuat berdasarkan informasi fakta serta disajikan dalam bentuk 

narasi. 

3. Faktualnya (fakta) berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang 

diceritakan dalam tokoh biografi tersebut. 

4.  Hal yang harus dicermati dalam teks biografi, yaitu : 

1) Judul biografi 

2) Hal yang menarik serta mengesankan yang ditampilkan dalam 

kehidupan tokoh 

         yang diceritakan 

3) Hal yang mengagumkan serta mengharukan yang muncul dalam 

kehidupan tokoh 

         yang diceritakan 

4) Hal yang dapat di contoh atau diteladani dari kehidupan tokoh. 

2.2.2 Multimedia Interaktif 

  Multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan  teks, grafik, 

video, animasi dan suara. Untuk menyampaikan suatu pesan dan informasi 

melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik  lainnya. 
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Pengertian multimedia interaktif menurut beberapa ahli dijelaskan sebagai 

berikut: 

a) Menurut Hofstetter (seperti dikutip Berardo, 2011), multimedia interaktif 

adalah pemanfaatan komputer untuk menggabungkan atau membuat 

sebuah teks, audio, grafik, video atau animasi dengan menggabungkan 

link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, 

berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi. 

b) Menurut Robin dan Linda (seperti dikutip Berardo, 2011), multimedia 

interaktif adalah alat yang dapat menciptakan presentasi dinamis dan 

interaktif, yang menggabungkan teks, grafik, audio, animasi dan gambar 

video. 

c) Sedangkan menurut Agus Suheri (2006), multimedia interaktif adalah 

suatu multimedia yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat 

dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang 

dikehendaki untuk proses selanjutnya. 

2.2.3 Flash 

  Adobe flash adalah satu perangkat lunak komputer yang merupakan 

produk unggulan dari adobe system. Sebelumnya  adobe flash memiliki nama 

Macaromedia flash. Adobe flash biasa digunakan untuk membuat suatu 

gambar vektor maupun animasi gambar. Adobe flash merupakan lingkungan 

authoring kuat yang menciptakan animasi dan konten multimedia. Desain 

pengalaman mendalam interaktif yang menyajikan secara konsisten di 
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desktop. Adobe Flash CS6 menyediakan berbagai fitur yang akan sangat 

membantu untuk membuat animasi menjadi semakin mudah dan menarik. 

Adobe Flash CS6 memiliki beberapa komponen, diantaranya: 

1) Create from template:  Berguna untuk membuka lembar kerja dengan 

template yang tersedia dalam program Adobe Flash CS6. 

2) Open a recent item : Berguna untuk membuka kembali file yang 

pernah disimpan atau dibuka sebelumnya. 

3) Create new  : Berguna untuk membuka lembar kerja baru 

dengan beberapa pilihan script yang tersedia. 

4) Learn   : Berguna untuk membuka jendela bantuan 

(help) atau  untuk mempelajari suatu perintah. 

  

2.2.4 Sahabat Nabi 

  Secara Bahasa Shahabi / Sahabat merupakan pecahan dari kata as-

Shuhbah yang berarti  pergaulan atau persahabatan. Disebutkan dalam kitab 

“Lisanul Arab” : kata Shaahabahu bermakna \asyarahu, (yakni menemani dan 

bersamanya). 

  Sedangkan secara istilah shahabi adalah “orang yang pernah berjumpa 

dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dalam keadaan beriman dan wafat 

dalam keadaan Islam”. Maka termasuk dalam kategori ini semua mukmin 

yang pernah berjumpa dengan Rasullulah saw. Baik dalam waktu lama 

maupun singkat, meriwayatkan (hadist) dr beliau maupun tidak, turut berperag 
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beserta beliau maupun tidak, dan orang yang tidak melihat beliau disebabkan 

sesuatu hal seperti buta. (Ibnu Hajar – al-Ishabah I/6/8). Merekalah yang 

pertama masuk Islam sehingga mereka dijuluki Assabiqunal Awwalun dan 

mereka adalah sahabat nabi terdekat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


