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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Sunan Kalijaga merupakan seorang penyebar agama atau wali yang 

menyebarkan agama Islam. Nama aslinya adalah Raden Sahid yang 

merupakan putera dari Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Mengenai asal 

– usul Sunan Kalijaga terdapat beberapa versi. Versi yang pertama 

menyatakan bahwa Tumenggung Wilatikta adalah keturunan Ronggolawe 

seorang Patih kerajaan Majapahit. Tumenggung Wilatikta ini setelah masuk 

agama Islam berganti nama menjadi Raden Sahur, sedangkan istrinya bernama 

Dewi Nawangrum. Versi kedua menyatakan bahwa Sunan Kalijaga masih 

keturunan keluarga Nabi Muhammad S.A.W yang bermula dari keturunan 

Abdul Muthalib (nenek moyang Nabi Muhammad) yang berputra Abbas, 

berputra Abdul Wakhid, berputra Mudzakir, berputra Abdullah, berputra 

Madhra’uf, berputra Hasanudin hingga berputra Abdur Rakhim (Aria Teja, 

Bupati Tuban), berputra Tumenggung Wilatikta dan berakhir pada Raden 

Sahid (Sunan Kalijaga) (Berg dalam Sofwan,2000:85). 

Tahun kelahiran dan kematian Sunan Kalijaga belum diketahui secara 

pasti. Tahun kelahiran Sunan Kalijaga diperkirakan terjadi pada tahun 1450 

M. Perkiraan ini didasarkan pada suatu sumber yang menyatakan bahwa 

Sunan Kalijaga menikah dengan putri Sunan Ampel saat usianya lebih kurang 

20 tahun, yakni pada tahun 1470 M. sedangkan Sunan Ampel lahir pada tahun 

1401 dan pada saat anak perempuannya menikah dengan Sunan Kalijaga usia 

beliau sudah 50 tahun. Sunan Kalijaga termasuk salah satu wali yang 

kehidupannya mencapai usia lanjut. Beliau pernah hidup dalam 4 masa 

pemerintahan. Pertama, saat era Majapahit dan runtuh tahun 1478. Kedua, era 

Kesultanan Demak tahun 1478 – 1546. Ketiga, pada era Kesultanan Pajang 

tahun 1560 – 1580. Keempat pada saat awal berdirinya Mataram Islam. Jika 
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dilihat dari peranan beliau dalam pengangkatan Panembahan Senopati menjadi 

Sultan di Mataram, maka usia beliau diperkirakan mencapai 140 tahun. 

Sunan Kalijaga dalam usaha menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa 

tergabung dalam organisasi dakwah yang disebut Walisongo. Walisongo 

adalah sekumpulan tokoh atau lebih tepatnya sebuah lembaga penyebaran 

agama Islam di tanah Jawa. Walisongo berperan penting dalam penyebaran 

agama Islam pada abad ke- 15 dan ke-16 Masehi. Dalam penyebutannya 

terdapat beberapa versi mengenai istilah walisongo itu. Ada yang berpendapat 

bahwa walisongo adalah sembilan orang ulama yang membentuk dewan 

agama untuk menyebarkan agama islam, mengacu dari istilah wali yaitu 

bahasa Arab singkatan dari waliyullah yang artinya orang yang mencintai dan 

dicintai Allah. Sedangkan songo adalah bahasa Jawa yang berarti sembilan. 

Jadi walisongo adalah sembilan orang yang mencintai dan dicintai Allah. 

Pendapat lain mengatakan bahwa istilah yang benar adalah walisana bukan 

walisongo. sana berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah tempat 

atau wilayah. Jadi walisana dapat diartikan sebagai wali di suatu tempat atau 

wali penguasa daerah tertentu. Dalam perkembangannya menyiarkan agama 

Islam di seluruh Tanah Jawa, anggota walisongo mendapat sebutan sebagai 

sunan. “Asal kata Sunan sendiri agak kurang jelas, tapi mungkin ini berasal 

dari kata suhun yang berarti menghormati, di sini dalam bentuk pasifnya yang 

berarti dihormati” (M. C. Ricklefs, 2008:18). Penyebutan sunan ini biasanya 

juga diikuti dengan sebutan kanjeng kependekan dari kang jumeneng artinya 

yang memerintah atau yang berkuasa. 

Menurut (Syam, 2005:69) Pelembagaan Islam di Jawa tidak dapat 

dilepaskan dari peran wali, yang di dalam konsepsi orang Jawa disebut 

sebagai Wali Songo. Melalui peran walisanga [sic] inilah Islam berkembang 

dan melembaga di dalam kehidupan masyarakat, sehingga banyak tradisi yang 

dinisbahkan sebagai kreasi dan hasil cipta rasa wali songo yang hingga 

sekarang tetap terpelihara di tengah – tengah masyarakat. Mula – mula para 

wali  itu mengembangkan Islam di daerah sekitar tempat tinggalnya. Sunan 

Ampel mengembangkan Islam di Surabaya, tepatnya di daerah Ampel Dento, 
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Sunan Bonang di Tuban, Sunan Giri di Giri Gajah, Sunan Drajad di Drajad, 

Sunan Muria di daerah Muria, Sunan Kudus di daerah Kudus, Sunan Kalijaga 

di Kadilangu dan sekitarnya, Sunan Gunungjati di daerah Cirebon dan 

sekitarnya. 

Pada awal penyebaran agama Islam di pulau Jawa, masyarakat Jawa 

menganut agama Hindu dan Budha. Sudah berabad – abad lamanya 

masyarakat Jawa memeluk agama Hindu dan Budha sehingga mengakibatkan 

ajaran agama tersebut mengakar kuat dalam kehidupan beragama dan 

bermasyarakat orang Jawa. Hal inilah yang kemudian membuat Sunan 

Kalijaga berfikir bagaimana caranya agar orang Jawa bersedia berpindah 

keyakinan dan bersedia memeluk agama Islam tanpa paksaan dan dengan 

kesadaran masing - masing. Tentu hal ini membutuhkan cara khusus agar 

agama Islam segera tersebar di pulau Jawa. Maka, Sunan Kalijaga dalam 

kegiatan dakwahnya tidak seperti rekannya sesama Wali yang cenderung 

menetap dan mendirikan tempat untuk menyebarkan agama Islam di suatu 

tempat. Beliau lebih memilih berdakwah secara keliling dari satu desa ke desa, 

dari daerah ke daerah yang lain. Karena model dakwahnya ini yang 

menyebabkan Sunan Kalijaga menjadi wali yang  namanya lebih dikenal oleh 

masyarakat daripada wali - wali yang lain. Untuk mendukung dakwahnya 

yang berkeliling dan langsung bersentuhan dengan masyarakat ini maka 

Sunan Kalijaga memilih dakwah secara kultural (kebudayaan). Sunan Kalijaga 

beranggapan bahwa akan sangat susah jika melakukan Islamisasi secara 

langsung dan apa adanya. Hal ini dikarenakan pada saat itu masyarakat pulau 

Jawa sangat kental ajaran maupun kebudayaan Hindu – Budha nya. Maka 

untuk menyiasati ini diperlukan suatu pendekatan secara halus dan sopan agar 

masyakat tidak menentang keras dan mau menerima secara sukarela ajaran 

agama Islam. Pendekatan kultural dianggap sangat mampu untuk dijadikan 

dasar dakwah kepada masyarakat pulau Jawa pada saat itu. 

Adapun dalam melaksanakan dakwah melalui pendekatan kebudayaan ini 

Sunan Kalijaga memadukan antara dakwahnya dengan seni budaya yang telah 

mengakar di masyarakat. misalnya lewat wayang kulit, tembang, gamelan, 
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seni ukir, sastra yang sangat populer pada saat itu. Saat berdakwah lewat 

wayang kulit, Sunan Kalijaga menjadi seorang dalang. Saat beliau 

mementaskan wayang kulitnya banyak masyarakat yang berbondong – 

bondong menyaksikan pertunjukkan wayangnya. Setiap melaksanakan 

pementasan wayang, Sunan Kalijaga tidak pernah meminta bayaran materi. 

Sebagai bayarannya, beliau mengajak seluruh masyarakat yang hadir 

menonton untuk bersyahadat bersama mengakui bahwa tiada Tuhan selain 

Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Inilah salah satu 

contoh peran Sunan Kalijaga dalam melakukan dakwah Islamisasi dengan 

pendekatan kebudayaan. 

Selain sebagai dalang wayang kulit, Sunan Kalijaga juga menciptakan 

beberapa karya yang dapat dinikmati hingga saat ini seperti : Tiang masjid 

Demak yang terbuat dari tatal, Gamelan Kyai Guntur Madu, Gamelan Naga 

Wilaga, Gamelan Kyai Sekati, Gamelan Nyai Sekati, Wayang Kulit Purwa, 

Baju Taqwa, Tata Kota Pemerintahan. Babat dan serat juga mencatat bahwa 

Sunan Kalijaga juga menggubah beberapa tembang, diantaranya 

Dhandanggula Semarangan (musiknya perpaduan antara melodi Arab dan 

Jawa). Selain itu Sunan Kalijaga juga yang menciptakan tembang lir – ilir 

yang isinya sarat dengan makna filosofis mengenai Islam. 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Raden Sahid atau 

yang biasa disebut Sunan Kalijaga adalah seorang putra dari Bupati Tuban 

yang bernama Tumenggung Wilatikta. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1470 

M dan meninggal sekitar tahun 1580-an. Sunan Kalijaga juga diketahui pernah 

hidup dibawah pemerintahan 4 kerajaan besar yaitu Majapahit, Demak, 

Pajang, dan Matarm Islam. Dalam kegiatannya menyebarkan agama Islam di 

Pulau Jawa, Sunan Kalijaga memilih dakwah secara kultural. Yaitu dakwah 

yang memanfaatkan kebudayaan asli yang dimodifikasi sedemikan rupa 

sehingga tidak bertentangan dengan Islam tetapi malah mendukung 

penyebaran agama Islam. Adapun peranan Sunan Kalijaga dalam Islamisasi 

seperti menyempurnakan Wayang kulit, menciptakan banyak tembang seperti 

Dhandanggula Semarangan dan ilir – ilir, menyempurnakan seperangkat 
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gamelan, membuat baju Taqwa, menciptakan tiang masjid Demak yang 

terbuat dari tatal, menciptakan Tata Kota Pemerintahan. 

Kebudayaan Jawa pada awalnya mengalami beberapa perkembangan, 

dimana masing – masing perkembangan ini memliki karakteristik yang 

berbeda antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Simuh 

(1996: 110), menurutnya masyarakat Jawa terkait dengan kehidupan 

agamanya memiliki budaya yang khas. Ada tiga karakteristik kebudayaan 

Jawa yang berkaitan dengan hal ini. Pertama, kebudayaan Jawa pra Hindu – 

Budha yang berintikan ajaran animisme dan dinamisme. Ajaran ini oleh orang 

Barat disebut religion magis. Kedua, kebudayaan Jawa masa Hindu – Budha 

yang intinya bahwa budaya Jawa sudah banyak menyerap dan berakulturasi 

dengan ajaran agama Hindu – Budha. Masuknya pengaruh Hindu – Budha 

mempersubur kepercayaan animisme dan dinamisme (serba magis) yang 

sudah lama mengakar dengan cerita orang – orang sakti setengan dewa dan 

jasa mantra – mantra (berupa rumusan kata – kata ) yang dipandang magis. 

Ketiga, kebudayaan Jawa – Islam yang intinya bahwa kebudayaan Jawa 

animisme – dinamisme yang sudah berakulturasi dengan ajaran Hindu – 

Budha akhirnya bertemu dengan ajaran agama Islam. Kebudayaan inilah yang 

melahirkan dua varian masyarakat Islam Jawa, yaitu santri dan abangan yanng 

dibedakan dengan taraf kesadaran keislaman mereka. 

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

Sunan Kalijaga dan Strategi beliau dalam menyebarkan agama Islam. Strategi 

yang dimaksud disini adalah strategi penyebaran agama Islam melalui jalur 

kultural atau budaya lokal. Ketertarikan peneliti pada strategi dakwah Sunan 

Kalijaga dikarenakan beliau dapat membuat masyarakat Jawa pada saat itu 

yang mayoritas beragama Hindu – Buddha menjadi tertarik dan masuk agama 

Islam. Peneliti ingin membahas mengenai apa saja peranan Sunan Kalijaga 

dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa melalui pengembangan 

kebudayaan sehingga beliau dapat menggeser dominasi agama Hindu – 

Buddha yang telah mengakar kuat di masyarakat Jawa menjadi agama Islam. 
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Selain itu, pertimbangan lain yang peneliti pakai dalam memilih 

permasalahan ini didasarkan pada pendapat dari Kartini Kartono, yaitu: (1) 

topik masih dalam jangkauan peneliti; (2) topik cukup menarik serta penting 

untuk diteliti; (3) dihindari duplikasi dan penjiplakan karya orang lain; (4) 

penelitian seyogyanya mempunyai nilai kegunaan dan; (5) data cukup tersedia 

untuk membahas topik tersebut (1990:69-70). 

Dari segi literatur dan sumber data yang digunakan, peneliti masih bisa 

menjangkau dan tidak kesulitan untuk mendapatkannya. Selain itu, tema yang 

coba diteliti masih belum pernah diteliti oleh mahasiswa Univerista Jember 

khususnya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Program Studi 

Pendidikan Sejarah. Dengan berdasarkan latar belakang yang sudah 

dipaparkan di atas, peneliti memilih permasalahan yang penting untuk diteliti 

sekaligus merumuskan penelitian dengan judul "Peranan Sunan Kalijaga 

dalam Pengembangan Kebudayaan Jawa Islam di Pulau Jawa Tahun 

1470 - 1580". 

 

1.2 Penegasan Pengertian Judul 

Penegasan pengertian judul dimaksudkan agar tidak terjadi penafsiran 

yang banyak atau multitafsir mengenai judul yang dibuat oleh peneliti. 

Peneliti merasa perlu memberikan penegasan judul agar ke depannya skripsi 

ini tidak menimbulkan masalah. Adapun penegasan judul peneliti adalah 

"Peranan Sunan Kalijaga dalam Pengembangan Kebudayaan Jawa 

Islam di Pulau Jawa". 

 

 

1.2.1 Peranan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari peranan adalah 

tindakan yang dilakukan oleh tokoh / seseorang yang dimana tindakan tersebut 

mempunyai andil yang cukup besar (Depdiknas, 1996:751). Sedangkan 

menurut W. J. S. Poerwadarminta (1985:745) peranan adalah usaha yang 
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dilakukan oleh seseorang yang menjadi bagian atau pemimpin utama dalam 

suatu peristiwa. 

Soerjono Soekanto (2002:268) menjelaskan pengertian peranan sebagai 

berikut : 

“peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.”  

 

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan adalah 

suatu tindakan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai 

dengan kedudukannya di dalam suatu peristiwa dimana tindakan tersebut 

mempunyai andil yang cukup besar. Dalam hal ini peranan Sunan Kalijaga 

dalam perkembangan kebudayaan Jawa Islam. 

 

1.2.2 Sunan Kalijaga 

 

Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari anggota Walisongo, adapun 

Walisongo sendiri dapat diartikan sebagai sembilan orang penyebar agama 

Islam di pulau Jawa. Selain itu Walisongo juga dapat diatikan sebagai suatu 

dewan yang mempunyai otoritas dalam memutuskan masalah agama Islam 

pada waktu itu. 

Menurut Olthof (2014:29) bahwa Tumenggung Wila Tikta mempunyai 

putera yang bernama Jaka Said yang sangat gemar bermain judi. Jika sudah 

berjudi dia bepergian sampai Jepara dan bila kalah judi ia akan menyamun, 

menghadang orang yang berjalan di hutan Jati Sekar yang berada di timur laut 

Lasem. Suatu hari Sunan Bonang melewati hutan itu lalu dihentikan dan akan 

dibegal oleh Jaka Said. Lalu Sunan Bonang berkata “Besok jika ada orang 

lewat sini, berpakaian serba hitam serta bersumping wora – wari (bunga 

sepatu) merah begallah ia.” Raden Said pun menurut. Sunan Bonang akhirnya 

dilepaskan dan melanjutkan perjalanannya kembali. Tiga hari kemudian, 

Raden Said menghadang orang yang berpakaian serba hitam dan bersumping 

bunga wora – wari merah itu. Setelah dihentikan oleh Raden Said ternyata 
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orang yang dia hadang itu adalah Sunan Bonang dan tiba – tiba Sunan Bonang 

menjadi empat. Raden Said yang melihat peristiwa ini langsung ketakutan dan 

bertobat meninggalkan perbuatan jahatnya ini. Ia lalu bertapa selama dua 

tahun atas perintah Sunan Bonang. Setelah bertapa, Raden Said lalu pergi ke 

Cirebon. Disitu bertapa lagi di tepi sungai, lalu namanya berganti menjadi 

Kali Jaga. Kemudian ia dijadikan ipar oleh Sunan Gunung Jati yang 

menguasai daerah Cirebon dengan dijodohkan saudara mudanya. 

 

“. . .Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang 

mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Sunan 

Kalijaga termasyhur sebagai juru dakwah yang tidak saja piawai 

mendalang melainkan dikenal pula sebagai pencipta bentuk – 

bentuk wayang dan lakon – lakon carangan yang dimasuki ajaran 

Islam. Melalui pertunjukkan wayang, sunan Kalijaga mengajarkan 

tasawuf kepada masyarakat. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh 

keramat oleh masyarakat dan dianggap sebagai wali pelindung 

Jawa” (Sunyoto, 2012:210). 

 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Sunan Kalijaga 

adalah salah seorang anggota dari Walisongo yang pada mudanya bernama 

Raden Said putera dari Tumenggung Wilatikta Bupati Tuban. Sebelum 

diangkat menjadi wali, beliau adalah seorang yang gemar berjudi dan 

merampok. Hingga pertemuannya dengan Sunan Bonang yang merubah 

hidupnya secara drastis sehingga menjadikannya sebagai seorang wali yang 

bernama Sunan Kalijaga. Dalam metode dakwah yang dipakai Sunan Kalijaga 

untuk menyebarkan agama Islam adalah melalui dakwah kultural yang 

menekankan pada seni dan budaya. Sehingga beliau banyak disukai oleh para 

masyarakat karena kepiawaiannya dalam kesenian dan kebudayaan. Kesenian 

yang sangat kental kepada sosok Sunan Kalijaga adalah wayang, lewat 

kesenian wayang ini Sunan Kalijaga menciptakan bentuk – bentuk wayang 

dan lakon carangan yang dimasuki ajaran Islam. 
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1.2.3 Kebudayaan Jawa Islam 

Menurut Koentjaraningrat (2000:181) kebudayaan yang berkata dasar 

budaya berasal dari bahasa sangsakerta ”buddhayah”, yaitu bentuk jamak dari 

buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Jadi Koentjaraningrat, mendefinisikan 

budaya sebagai “daya budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan 

kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu. Bisa juga disimpulkan 

bahwa budaya adalah perbuatan atau proses, sedangkan kebudayaan adalah 

hasil dari proses tersebut. 

Kebudayaan Jawa menurut Endraswara (2005:1) adalah perwujudan dari 

budi manusia Jawa yang berisikan kemauan, cita – cita, ide, dan semangat 

dalam mencapai kesejahteraan, keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir 

batin. Kebudayaan Jawa bersifat sinkretis (menyatu). Dalam hal ini 

kebudayaan Jawa menyatukan unsur – unsur Hindu – Budha dan Islam . 

Menurut Achmadi yang dikutip oleh Endraswara (2005: 12 -13) 

menjelaskan bahwa walaupun sudah mengalami sinkretisme, namun 

kebudayaan Jawa tetap pada dasar hakikinya, yang menurut kitab Jawa Klasik 

dan peninggalan lainnya dapat dirumuskan sebagai berikut : 1.) manusia Jawa 

tetap berlindung kepada Sang Maha Pencipta, Yang Maha Tinggi dan Maha 

Kuasa, 2.) orang Jawa percaya bahwa merekan bagian dari kodrat alam dan 

antara mereka dan alam adalah saling mempengaruhi. Tetapi agar manusia 

Jawa bisa meraih cita – cita dan mewujudkan kehendaknya maka harus 

sanggup melawan kodrat alam. 3.) Rukun damai berarti tertib pada lahirnya, 

dan damai pada batinnya. 

Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada kebudayaan Jawa 

Islam. yang dimaksud Jawa Islam disini adalah suatu kondisi dimana 

kebudayaan Jawa telah bercampur dengan unsur Islam. hal ini sangat erat 

kaitannya dengan peranan Sunan Kalijaga, karena beliau sangat berandil besar 

dalam hal pengembangan budaya Jawa yang didalamnya diberi ajaran Islam 

yang dimaksudkna agar lebih memudahkan penyebaran agama Islam 

khususnya di pulau Jawa ini. 
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1.3 Ruang Lingkup 

Dalam ruang lingkup penelitian, peneliti membagi menjadi tiga bagian 

yaitu: ruang lingkup temporal, ruang lingkup materi, dan ruang lingkup 

spasial. 

 

1.3.1 Ruang Lingkup Temporal 

Ruang lingkup temporal mengacu pada batasan waktu penelitian ini. 

Adapun ruang lingkup temporal dalam penelitian ini dimulai dari tahun 1470 

sampai dengan 1580 M. Tahun 1470 dijadikan tahun awal penelitian didasari 

karena pada tahun ini Sunan Kalijaga bertemu sekaligus berguru kepada 

Sunan Bonang. Sedangkan tahun 1580 dijadikan akhir penelitian karena pada 

tahun ini Sunan Kalijaga meninggal dunia. 

 

1.3.2 Ruang Lingkup Materi  

Ruang lingkup materi bertujuan untuk mengelompokkan materi yang akan 

dibahas. Adapun materi yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi 

kehidupan Sunan Kalijaga sebelum dan sesudah diangkat menjadi anggota 

Walisongo dan peranan yang dilakukan Sunan Kalijaga dalam pengembangan 

kebudayaan Jawa Islam 

 

1.3.3 Ruang Lingkup Spasial 

Ruang lingkup spasial berisikan tentang tempat atau wilayah yang akan 

dijadikan penilitian. Dalam hal ini wilayah penelitian peneliti batasi di 

wilayah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Adapun alasannya 

karena dua wilayah tersebut menurut peneliti sangat kental kebudayaan Jawa 

Islam nya. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang sudah peneliti sajikan 

diatas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah mengenai hal 
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apa saja yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini, adapun rumusan 

masalah tersebut adalah : 

1.) Bagaimana kehidupan Raden Sahid sebelum diangkat dan 

sesudah diangkat menjadi anggota Walisongo ? 

2.) Bagaimana latar belakang dan proses penyebaran agama Islam 

oleh Sunan Kalijaga? 

3.) Bagaimana peran Sunan Kalijaga dalam pengembangan 

kebudayaan  Jawa Islam di Pulau Jawa ? 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah : 

1.) Mengetahui tentang kehidupan Raden Sahid sebelum diangkat 

dan sesudah diangkat menjadi anggota Walisongo 

2.) Menganalisis dan mengkaji mengenai latar belakang dan proses 

penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. 

3.) Menganalisis dan mengkaji mengenai peranan Sunan Kalijaga 

dalam pengembangan kebudayaan Jawa Islam di Pulau Jawa. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Dan dari rumusan permasalahan diatas penulis berharap hasil penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi pihak terkait, diantaranya : 

1.) Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

menambah khasanan ilmu pengetahuan pada umunya dan khususnya untuk 

bidang kesejarahan. 

2.) Bagi instansi pendidikan, diharapkan mampu menjadi bahan rujukan untuk 

tema mengenai penyebaran Islam di Indonesia. 

3.) Bagi FKIP Universitas Jember, diharapkan dapat berkontribusi dalam Tri 

Dharma Pendidikan yaitu dalam bidang Dharma Penelitian serta dapat 

memperkaya koleksi bahan bacaan di Perpustakaan Universitas Jember. 
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4.) Bagi masyarakat luas, diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan 

referensi dan rujukan umumnya untuk tema penyebaran Islam di Indonesia 

dan khususnya untuk tema penyebaran Islam di Pulau Jawa oleh Sunan 

Kalijaga. 

5.) Bagi Penulis, diharapkan dengan penulisan penelitian ini dapat menambah 

ilmu dalam bidang penulisan penelitian sejarah sekaligus memberi 

pengalaman dalam bidang penulisan karya tulis ilmiah. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

      Dalam bab 2 ini berisi tentang Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka dalam 

penelitian ini memuat  penelitian terdahulu dan buku – buku yang dianggap 

relevan dengan kajian mengenai peranan Sunan Kalijaga dalam pengembangan 

kebudayaan Jawa Islam di Pulau Jawa . Tinjauan pustaka ini juga berisikan 

tentangpendapat dan teori yang diguanakan peneliti dalam penelitian ini. Apaun 

pendekatan, teori dan penelitian terdahulu didapat peneliti dari sumber – sumber 

berupa buku dan jurnal. 

Miftakhurrahman Hafidz (2015) dalam penelitian berjudul “Peranan Sunan 

Kalijaga Dalam Islamisasi di Jawa Tahun 1470 – 1580”. Penelitian ini 

menjelaskan mengenai biografi Sunan Kalijaga sebelum dan sesudah menjadi 

seorang Wali. diceritakan bahwa awalnya Sunan Kalijaga adalah anak dari 

penguasa Tuban yaitu Tumenggung Wilatikta. Perjalanan hidup Sunan Kalijaga 

yang awalnya bernama Raden Sahid berubah setelah beliau melihat kesengsaraan 

dan kemiskinan penduduk disekitarnya yang disebabkan oleh pajak pemerintah 

yang sangat besar sehingga beliau memutuskan menjadi “maling budiman” yaitu 

maling yang merampok harta orang – orang kaya untuk diberikan kepada orang 

miskin. Sepak terjang Raden Sahid ini berakhir setelah tidak sengaja bertemu 

dengan Sunan Bonang dan kemudian Raden Sahid bertobat hingga berguru 

kepada Sunan Bonang. Karena pertobatannya inilah yang mengantarkan Raden 

Sahid menjadi seorang wali dan kemudian bergelar Sunan Kalijaga.  

Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga termasuk wali yang cerdas dan toleran. 

Beliau sangat menghargai dan menghormati kebudayaan lokal. Beliau 

beranggapan bahwa untuk menyebarkan agama Islam di Jawa harus dengan lemah 

lembut dan tidak boleh dengan pemaksaan. Hal ini dikarenakan penduduk Jawa 

sangat kental kebudayaan yang berbau Hindu – Budha. Sehingga jika 
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menyebarkan agama Islam dengan jalan pertentangan dan pemaksaan ditakutkan 

penduduk Jawa akan tidak mau dan malah akan melawan dakwah Islam. oleh 

karena itulah Sunan Kalijaga mencoba memasukkan unsur – unsur Islam dalam 

kebudayaan Jawa. Diharapkan dengan masuknya unsur – unsur Islam ke dalam 

kebudayaan Jawa ini membuat masyarakat Jawa menjadi tertarik mempelajari 

hingga akhirnya dengan sukarela memeluk agama Islam. dalam kegiatan 

dakwahnya Sunan Kalijaga dikenal menciptakan kesenian wayang kulit, tembang 

– tembang Jawa, pakaian takwa sebagai pakaian beribadah pria muslim, seni 

musik gamela, hingga beliau pula yang menggalakkan Grebeg Mulud 

(memperingati Maulid Nabi) dan Upacara Sekaten. 

      Penelitian oleh Supriyanto (2009) dengan judul “Dakwah Sinkretis Sunan 

Kalijaga” menjelasakan bahwa Sunan Kalijaga dikenal sebagai pendakwah yang 

sangat suka kebudayaan sekaligus menyebarkan agama Islam lewat media 

kebudayaan. Salah satu media yang kerap dipakai dalam menyebarkan agama 

Islam oleh Sunan Kalijaga adalah Seni wayang. Pada awalnya wayang sudah ada 

jauh sebelum Islam masuk di Pulau Jawa, para ahli menyebutkan bahwa wayang 

sudah mulai dipentaskan pada saat raja Airlangga berkuasa. Sebelum datangnya 

Islam, wayang berbentuk lembaran yang didalamnya terdapat beberapa tokoh 

sekaligus dan menggambarkan suatu adegan. Adapun nama wayang pada saat itu 

adalah wayang beber karena cara pementasaannya yang di beber (digelar dalam 

bahasa Indonesia). Setelah Islam masuk ke Pulau Jawa maka kesenian mengalami 

perubahan dari yang awalnya berbentuk lembaran dan berisi beberapa tokoh serta 

menceritakan sebuah adegan dirubah menjadi wayang kulit yang terdiri dari 

banyak tokoh dan terpisah.  

Dalam kesenian wayang, cerita yang dipakai bersumber pada ajaran Hindu 

yaitu cerita Mahabarata. Yang menceritakan tentang peperangan saudara antara 

Pandawa melawan Kurawa. Dikisahkan bahwa Pandawa yang berjumlah lima 

orang adalah lambang kebaikan, sedangkan Kurawa yang berjumlah seratus orang 

adalah simbol kejahatan. Oleh Sunan Kalijaga cerita pewayangan ini di 

sinkretisasi  dengan diberi nilai - nilai Islam didalamnya sehingga dapat 
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dipergunakan untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. dalam setiap 

pementasan wayangnya, Sunan Kalijaga tidak pernah meminta bayaran berupa 

uang, tetapi Sunan Kalijaga meminta kepada semua penontonnya untuk bersama 

mengucapkan syahadat. Penyebaran agama Islam melalui pertunjukkan wayang 

ini diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat Jawa yang awalnya beragama 

Hindu – Budha. Sehingga,setelah mereka berbondong – bondong melihat 

pertunjukkan wayang ini mereka dapat mengetahui mengenai agama Islam dan 

dengan sukarela masuk agama Islam. Contoh sinkretisasi yang dilakukan oleh 

Sunan Kalijaga dalam seni pewayangan adalah menganalogikan Pandawa lima 

menjadi Rukun Islam yang berjumlah lima. Dari yang pertama Yudhistira yang 

disamakan dengan rukun Islam pertama yaitu Syahadat sebagai pembuka, 

kemudian nomor dua yaitu tokoh Bima yang disamakan dengan shalat karena 

dalam Islam shalat adalah tiang agama, dan tiang sudah pasti kokoh seperti 

perawakan Bima. Ketiga Puasa yang dilambangkan dengan Arjuna, dimana 

Arjuna memang sangat rajin bertirakat seperti puasa. Sedangkan yang zakat dan 

haji dilambangkan dengan Nakula dan Sadewa. 

      Penelitian selanjutnya oleh Solikin, Syaiful M. dan Wakidi (Unila, FKIP, 

Volume 01. No. 02.) dengan judul “Metode Dakwah Sunan Kalijaga dalam Proses 

Islamisasi di Jawa” . secara garis besar, penelitian ini menjelaskan mengenai 

metode yang dipakai Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam di Pulau 

Jawa. Bahwa dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga memakai tiga 

wujud kebudayaan yaitu : (1) dalam bentuk ide yaitu dapat dijumpai pada lakon 

wayang kulit. Pada awalnya pakem wayang kulit bersumber dari cerita Ramayana 

dan Mahabarata. Akan tetapi demi kepentingan penyebaran agama Islam maka 

diberikan nilai - nilai Islami  oleh Sunan Kalijaga. (2) dalam bentuk laku / 

aktivitas. Contohnya seperti upacara garebeg, adanya tembang – tembang Jawa 

(Lir ilir dan Gundul Gundul Pacul). Selian itu juga pada ritual selamatan dan 

kenduri. Pada awalnya selamatan dan genduri telah berlangsung sebelum Islam 

masuk ke Jawa. Setelah Islam masuk maka ritual ini terpengaruh ajaran Islam, 

dari yang bacaan awalnya Hindu – Budha menjadi bacaan Islam yang bersumber 

dari Al – Qur’an. Sedangkan pemberian makanan pada saat acara selamatan dan 
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kenduri bisa dipakai untuk sedekah dalam ajaran Islam. (3) dalam bentuk materi 

atau fisik yang diciptakan atau hasil dari pengakomodiran kebudayaan. Seperti 

tata kota dan bentuk wayang. Tata kota di Jawa umumnya berbentuk sama. Yaitu 

alun – alun yang ditengahnya terdapat pohon beringin kembar serta adanya masjid 

di sebelah kanan alun – alun. Dalam bentuk tata kota di Jawa tetap memakai 

filosofi Jawa, sedangkan isi atau muatannya memakai konsep Islam. Selain tata 

kota, bentuk wayang juga mmengalami perubahan. Dari yang awalnya berbentuk 

lembaran kain atau kertas yang berisikan lebih dari satu tokoh dan menceritakan 

sebuah adegan berubah menjadi wayang kulit yang  terurai menjadi terpisah antar 

tokoh. Selain itu dari yang awalnya berbentuk menyerupai manusia diubah 

proporsinya sehingga bentuknya tidak lagi menyerupai manusia. 

      Selain sumber penelitian terdahulu seperti yang sudah peneliti uraikan diatas, 

peneliti juga menggunakan sumber primer berupa buku – buku yang menurut 

peneliti relevan dengan penelitian ini yang berjudul peranan Sunan Kalijaga 

dalam perkembangan kebudayaan Jawa Islam di Pulau Jawa tahun 1470 – 1580. 

Buku yang pertama adalah karangan Purwadi yang berjudul “Dakwah Sunan 

Kalijaga : Penyebaran Agama Islam di Jawa Berbasis Kultural” (2007:16) 

menjelaskan bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang ulama yang cerdas dan sakti. 

Dalam perjalanan hidupnya, Sunan Kalijaga pernah menjadi pengasuh dalam hal 

agama Islam para raja beberapa kerajaan Islam di Tanah Jawa. Selain sebagai 

pengasuh, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai budayawan yang santun dimana 

beliau sangat toleran sekali terhadap kebudayaan lokal. Karena toleransinya ini, 

Sunan Kalijaga disebut sebagai guru agung dan suci di Tanah Jawa. Dalam 

dakwahnya menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga memakai 3 prinsip yaitu : 

momong (persuasif atau mengajak), momor (komunikatif atau berkomunikasi 

dengan baik), dan yang terakhir momot (akomodatif atau memberi). 

      Buku yang selanjutnya berjudul “Atlas Walisongo” karangan Agus Sunyoto 

(2014: 222-228) menjelaskan bahwa peranan Walisongo, terutama Sunan Kalijaga 

dalam bidang kesenian sangatlah banyak. Peranan ini termasuk dalam bidang 

pegelaran wayang dari mulai mereformasi bentuk wayang dari yang awalnya 
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bergambar seperti manusia diatas kertas, perangkat gamelan pengiringya, tembang 

– tembangnya sampai menjadi bentuknya sekarang yang begitu canggihnya.  

Masih dalam reformasi pegelaran wayang, Sunan Bonang berperan dalam 

menyempurnakan ricikan gamelan dan menggubah irama gending. Sedangkan 

Sunan Kalijaga menciptakan lagu sekar ageng dan sekar alit serta ikut 

menyempurnakan irama gending – gending sebagaimana yang sudah dilakukan 

oleh Sunan Bonang yang tidak lain adalah gurunya sendiri. Di antara tembang – 

tembang yang digubah oleh Sunan Kalijaga yang termasyhur dan banyak dihafal 

adalah Kidung Rumeksa ing Wengi yang berisikan doa untuk keselamatan, dan 

tembang Ilir – Ilir yang berisikan ajaran spiritual agar menjadi manusia yang lebih 

baik. 

      Buku yang lain yaitu “Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga” karangan 

Achmad Chodjim (2013: 7-11) menerangkan bahwa dalam komunitas Walisongo, 

Sunan Kalijaga terkenal sebagai satu – satunya wali yang paling getol 

menggunakan budaya dan tradisi lokal dalam dakwahnya menyebarkan agama 

Islam. Sosoknya juga digambarkan sebagai satu – satunya wali yang berpakaian 

Jawa (baju surjan, kain jarik, blangkon) daripada jubah dan sorban seperti wali 

yang lain. 

      Contoh pendekatan budaya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dalam 

menyebarkan agama Islam adalah dengan melalui tembang – tembang seperti : 

Pupuh Dhandanggula, Pupuh Kinanthi, Kidung Darmawedha dan lain – lain. 

Tembang yang dikarang oleh beliau adalah bukan sembarang tembang yang tanpa 

makna seperti lagu – lagu pada saat ini. Tetapi tembang karangan beliau selain 

bernafaskan Islam yang mampu mengantarkan pendengarnya dan pembacanya 

pada pemahaman yang beliau dakwahkan juga terkandung makna filosofis – 

mistis yang tinggi. 

      Sunan Kalijaga merupakan seorang inovator kebudayaan pada zamannya. 

Beliau tidak mau menjiplak dan menelan bulat – bulat budaya yang diterimanya 

dari Nusantara. Sebagaimana pakaian yang dikenakannya, tembang – tembang 
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gubahannya, hingga bahasa yang dipakainya, Sunan Kalijaga selalu 

mempertimbangkan keadaan  sosial, politik dan budaya dari masyarakat setempat. 

Baginya, isi lebih penting daripada kulit luar. Hal ini terlihat dari sikap beliau 

menghadapi kesenian wayang. Sebelum Islam masuk, kesenian wayang telah 

menjadi media yang digunakan untuk mendidik budi pekerti orang Jawa.  

      Alih – alih menghancurkan budaya luhur tersebut, Sunan Kalijaga dengan 

cerdasnya malah menjadikan kesenian wayang sebagai sarana peyebaran agama 

Islam yang ampuh di pulau Jawa. Yaitu dengan memodifikasi cerita – cerita 

pewayangan yang awalnya sarat akan ajaran agama Hindu menjadi bernafaskan 

agama Islam. 

 

2.2 Pendekatan dan Teori 

      Pendekatan yang dipakai peneliti dalam penelitian mengenai “Peranan Sunan 

Kalijaga dalam Pengembangan Kebudayaan Jawa Islam di Pulau Jawa tahun 1470 

– 1580” adalah pendekatan sosiologi agama. Sosiologi agama mengkaji tentang 

fenomena agama sebagai fenomena sosial. Sosiologi agama selalu berusaha 

mencari prinsip – prinsip umum mengenai hubungan agama dan masyarakat. Ia 

adalah cabang sosiologi umum. Pada prinsipnya sosiologi agama dan sosiologi 

umum adalah sama, yang membedakannya adalah obyek materinya. Sosiologi 

umum membicarakan mengenai semua fenomena yang ada pada masyarakat 

umum, sedangkan sosiologi agama membahas tentang salah satu dari berbagai 

aspek fenomena sosial yaitu agama dalam perwujudan sosial. 

      Mengenai hal ini Hendropuspito (1983) menyatakan bahwa sosiologi agama 

adalah suatu cabang dari sosiologi umum yang mempelajari masyarakat agama 

secara sosiologis guna mencapai keterangan – keterangan ilmiah yang pasti demi 

kepentingan masyarakat agama itu sendiri dan masyarakat luas pada umumnya. 

      Untuk mempertajam analisis dari penggunaan pendekatan diatas, peneliti 

menggunakan teori legitimasi kekuasaan. Teori Legitimasi Kekuasaan atau Teori 

Otoritas adalah tindakan untuk menentukan serta mengatur berbagai perubahan 
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tindakan sosial dalam masyarakat, dimana penguasa atau pemimpinlah yang 

memegang semua kendali. Perubahan tindakan sosial tersebut mempengaruhi cara 

masyarakat memahami berbagai realitas kehidupan baik budaya, sosial, ideologi, 

agama, maupun politik (Maliki, 2012:271-272). 

      Ada beberapa pemikiran Weber mengenai tindakan sosial yang dapat 

membantu untuk memahami watak serta kemampuan dari aktor sosial secara 

individu dalam bertindak di lingkungan eksternalnya. Weber membedakan empat 

tipe tindakan sosial (dalam Turner, 2012:115-116) yaitu : 

a) Pertama, tindakan rasional yang bersifat instrumental adalah tindakan 

yang ditujukan pada “pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional 

diperhitungkan dan diupayakan sendir oleh aktor yang bersangkutan”. 

b) Kedua, tindakan rasional berdasarkan nilai (value rational action) yang 

dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan yang ada kaitannya nilai, 

diyakini menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya tindakan tersebut. 

c) Ketiga, tindakan afektif,ditentukan oleh kondisi dan orientasi emosional si 

aktor; 

d) Keempat, tindakan tradisional ditentukan oleh berbagai tindakan kebiasaan 

yang sudah mengakar secara turun temurun. 

 

      Bentuk-bentuk tindakan yang konkret adalah tindakan yang mampu untuk 

memadukan keempat tipe di atas. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Kalijaga 

lebih menekankan pada makna dan pemahaman masyarakat terhadap Islam. Hal 

ini sesuai dengan pemikiran Max Weber yang digambarkan dalam skema body 

and mind. 

      Weber juga menyatakan bahwa, untuk mengontrol masyarakat perlu adanya 

suatu pengesahan atau legitimasi kekuasaan. Hal ini perlu dipelihara di mata 

masyarakat agar suatu kekuasaan dapat berjalan dengan efektif. Ada 3 tipe 

kekuasaan menurut Weber, yakni: (1) otoritas tradisional, terkait dengan 

keyakinan pensucian tradisi dan kebiasaan lama; (2) berkaitan dengan kesetiaan, 

memiliki sifat luar biasa, pahlawan, yang memiliki kharismatik; (3) kewibawaan 

yang diperoleh dari aturan yang dibuat dan diberikan kepada pemangku jabatan 
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yang memiliki sifat-sifat tertentu. Dalam hal ini, Sunan Kalijaga memiliki ketiga 

legitimasi tersebut (Maliki, 2012:282-283). 

      Penjelasan lain berkaitan dengan pendapat Weber di atas juga terdapat pada 

buku karya Soepeno (2017:124) mengenai legitimasi kekuasaan, yakni sebagai 

berikut: 

1) Otoritas Tradisional, merupakan bentuk legitimasi kekuasaan yang 

diperoleh sejak dari nenek moyang (secara turun temurun). Dengan adanya 

otoritas tradisional ini, masyarakat tunduk dan patuh terhadap segala 

bentuk aturan serta tindakan yang dilakukan oleh pemimpin; 

2) Otoritas Kharismatik, otoritas ini berkaitan dengan kewibawaan atau daya 

tarik seorang pemimpin. Adanya pemimpin tersebut diharapkan mampu 

untuk membawa perubahan yang lebih baik; 

3) Otoritas Legal-Rasional, dimana pemimpin di sini dipilih dengan jalan 

musyawarah atau melalui pemilihan umum. Pada otoritas ini, pemimpin 

dipilih untuk menduduki posisi otoritas, sebagai bagian dari peraturan dan 

tanggung jawab. 

 

      Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyebarkan agama 

Islam, Sunan Kalijaga memilih menyesuaikan dengan adat dan kebudayaan Jawa 

yang lebih dulu ada. Penyesuaian disini maksudnya adalah dengan memilih adat 

istiadat mana yang tidak bertentangan dengan Islam untuk selanjutnya adat 

istiadat tersebut diberi unsur Islam. Pemberian unsur Islam dalam adat istiadat ini 

dimaksudkan agar masyarakat terbiasa dan secara sukarela bersedia memeluk 

agama Islam. Dalam kegiatan berdakwahnya, Sunan Kalijaga tidak mau memaksa 

seseorang untuk memeluk agama Islam. Keinginan memeluk agama Islam itu 

harus datang dari kesadaran dan kesukarelaan dari orang tersebut. 
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Kerangka Berpikir 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

      Untuk melakukan sebuah penelitian yang baik dan benar harus melakukan 

suatu alur / prosedur. Alur / prosedur inilah yang dinamakan metode penelitian. 

Ada berbagai jenis metode penelitian tergantung cabang keilmuan apa yang akan 

diteliti.. Metode penelitian dianggap penting agar suatu penelitian menjadi sah dan 

bisa dipertanggung jawabkan hasilnya. 

      Dalam hal ini metode yang digunakan adalah metode sejarah. Metode sejarah 

merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan 

peninggalan masa lampau untuk memperoleh sebuah tulisan atau karya sejarah 

(Gottschalk, 1985:32). Peneliti menggunakan data – data yang berhubungan 

dengan judul yang akan diteliti yaitu peranan Sunan Kalijaga dalam 

pengembangan kebudayaan Jawa Islam di Pulau Jawa. Metode penelitian dalam 

sejarah terdiri dari 4 langkah pokok, dimana empat langkah ini saling 

berhubungan satu sama lain dan bersifat bertahap. Keempat langkah ini adalah : 

(1) heuristik; (2) kritik; (3) interpretasi; dan (4) historiografi. Selanjutnya, akan 

peneliti jelaskan mengenai masing – masing langkah dalam metodologi sejarah 

tersebut. 

 

3.1 Heuristik 

      Langkah yang pertama adalah Heuristik, langkah heuristik ini bertujuan untuk 

mengumpulkan berbagai macam sumber yang berkaitan dengan objek yang akan 

diteliti. Heuristik sejarah tidak jauh berbeda dengan kegiatan bibliografis yang 

lain berkaitan dengan buku-buku maupun dokumen (Gottschalk, 1985:35). 

Heuristik adalah tahap pertama dalam penelitian sejarah yang berhuna untuk 

mengumpulkan data atau bahan – bahan kajian materi yang sedang diteliti. Data 

dan sumber yang dikumpulkan ini digolongkan menjadi 2 yaitu sumber primer 

dan sumber sekunder. Semua sumber (primer dan sekunder) haruslah sesuai 
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dengan pokok persoalan yang disajikan (Sundoro, 2013:30). Heuristik dalam 

penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dan sumber yang memiliki 

kaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. 

      Di tahapan ini, peneliti melakukan pengumpulan sumber – sumber tertulis 

berupa buku, dokumen, maupun penelitian terdahulu yang relevan dengan judul 

skripsi yang dibahas yaitu peranan Sunan Kalijaga dalam Pengembangan 

Kebudayaan Jawa Islam di Pulau Jawa Tahun 1470 - 1580. Peneliti mencari 

sumber dari Perpustakaan Pusat Universitas Jember baik dikoleksi unggulan 

maupun dibagian tandon, Perpustakaan Prodi Pendidikan Sejarah. 

      Data yang sudah dikumpulkan lalu dikelompokkan menjadi sumber 

primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data yang didapatkan dari 

pelaku yang mengalami suatu peristiwa secara langsung. Dalam penelitian ini, 

peneliti tidak dapat menemukan sumber primer, sehingga peneliti memakai 

sumber buku pokok diantaranya (1) Sufisme Sunan Kalijaga karya Purwadi, (2) 

Sunan Kalijaga karya Achmad Chodjim, (3) Islam dan Kebudayaan Jawa karya 

Darori Amin, dkk. (4) Kisah Walisanga karya Moh. Ridwan & Rahimsyah, (5) 

Jejak Kanjeng Sunan Perjuangan Walisongo karya Ridwan Nasir, dkk.  

      Sumber sekunder adalah sumber yang dapat dijadikan rujukan kedua setelah 

sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber yang berasal dari pelaku 

yang tidak terlibat secara langsung dalam suatu peristiwa. Peneliti mengumpulkan 

beberapa buku yang berkaitan dengan skripsi ini. Adapaun buku – buku yang 

dijadika sumber sekunder diantaranya (1) Atlas Walisongo karya Agus Sunyoto, 

(2) Agama Jawa karya Clifford Geertz, (3) Babad Tanah Jawa karya WL.Olthof, 

(4) Islam Pesisir karya Nur Syam, (5) Nusa Jawa silang Budaya I, II, III karya 

Denys Lombard, serta beberapa jurnal yang digunakan oleh peneliti. 

      Teknik yang digunakan peneliti dalam pencarian sumber adalah melalui studi 

kepustakaan. Sumber yang diperoleh peneliti berupa buku dan jurnal yang 

diperoleh dari perpustakaan pusat Universitas Jember dan beberapa perpustakaan 

yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini, 

peneliti juga akan melakukan kunjungan ke perpustakaan daerah Demak. 
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3.2  Kritik  

      Langkah kedua setelah pengumpulan berbagai macam sumber yang berkaitan 

dengan objek penelitian (heuristik) adalah kritik. Tahapan kritik disini bertujuan 

untuk mengkritik sumber – sumber penelitian yang sudah terkumpul. Selain 

mengkritik sumber, pada tahapan ini juga dilakukan penyeleksian sumber. 

Dengan penyeleksian sumber ini peneliti dapat memilah mana saja sumber yang 

asli / otentik dan mana saja sumber yag palsu. Diharapkan dengan adanya kritik 

sekaligus seleksi sumber ini penulisan sejarah bisa dihindarkan dari ketidak 

validan sumber yang bisa mengakibatkan kontroversi kedepannya. Seorang 

sejarawan harus melakukan penyelidikan terhadap kredibilitas dari sumber-

sumber yang telah diperoleh sebelumnya dalam tahap heuristik (Gottschalk, 

1985:95). 

      Tahap Kritik ini, yang harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber 

(autentisitas) dan tingkat kredibilitas dari sumber yang telah terkumpul 

(Abdurrahman, 2007:68). Pengkritikan sumber atau penyeleksian sumber 

dilakukan melalui kritik intern dan kritik ekstern (Majid dan Wahyudi, 2014:223). 

Dalam tahap kritik terbagi menjadi 2 bagian yaitu : kritik ekstern dan kritik intern. 

Kritik ekstern  dilakukan oleh peneliti dengan cara memeriksa kondisi fisik suatu 

sumber yang didapat. Pemeriksaan ini meliputi jenis kertas yang digunakan, jenis 

tinta tulisan, gaya bahasa dan gaya tulisan. Selain itu peneliti juga memeriksa latar 

belakang penulis, penerbit, tahun terbit. 

      Sesudah melakukan kritik ekstern maka, selanjutnya dilakukan kritik intern. 

Dalam kritik intern yang dilakukan oleh peneliti adalah memeriksa isi atau 

substansi suatu sumber dapat dipercaya atau tidak. Setelah itu membandingkan 

antara sumber yang sedang diteliti dengan sumber – sumber yang lain apakah 

terdapat kecocokan atau tidak. Jika isi dan substansi dari sebuah sumber dianggap 

sudah benar dan dapat dipercaya, maka sumber yang dikritik dianggap kredibel 

dan dapat digunakan sebagai sumber penelitian serta mampu untuk menyusun 

fakta – fakta sejarah. 

 

3.3 Interpretasi 
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      Langkah ketiga setelah heuristik dan kritik adalah interpretasi (penafsiran). 

Interpretasi merupakan tahap untuk menambah atau mengurangi  (seleksi dan 

penyusunan) fakta-fakta sejarah (Gottschalk, 1985:144). Dalam langkah ini, 

peneliti harus menyusun kembali fakta – fakta sejarah yang sudah didapat dari 

kritik sumber dengan cara ditafsirkan atau diinterpretasikan. Penafsiran terhadap 

sumber perlu dilakukan agar fakta – fakta yang berada di dalam sumber bisa 

dijelaskan dan dituangkan dalam tulisan sehingga membuat para pembaca lebih 

paham mengenai isi dari penelitian. Dikarenakan sejarah yang yang bersifat 

umum, maka peneliti dituntut untuk terbuka terhadap bukti dan cara melihat bukti 

tersebut. Hal ini merupakan tahapan penting dalam melakukan penelitian sejarah 

interpretasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu analisis (menguraikan) dan 

sintesis (menyatukan) (Sundoro,2013:30-31). Seorang peneliti dituntut untuk bisa 

menafsirkan fakta – fakta sejarah yang diperoleh dari suatu sumber, penafsiran ini 

dilakukan dengan dua cara yaitu analisis (menguraikan) dan sintesis 

(penggabungan). Setelah fakta – fakta tersebut dianalisis dan disintesis maka 

diharapkan menjadi sebuah penelitian sejarah yang sistematis dan menarik untuk 

dibaca. Sehingga, fakta – fakta yang terdapat dalam berbagai macam buku 

mengenai peranan Sunan Kalijaga dalam pengembangan kebudayaan Jawa Islam 

di Pulau Jawa, disusun oleh peneliti menjadi penelitian sejarah yang 

kronologis,logis, dan menarik. 

 

3.4 Historiografi  

      Langkah keempat setelah heuristik, kritik dan interpretasi adalah historiografi. 

Historiografi adalah cara menyusun kembali fakta yang diperoleh dari berbagai 

sumber yang telah terkumpul. Lebih tepatnya, historiografi adalah sesuatu 

deskripsi mengenai masyarakat-masyarakat, kondisi-kondisi, gagasan-gagasan, 

dan lembaga-lembaga yang lampau sebagai penelitian yang bersifat sejarah 

(Gottschalk, 1985:143). Historiografi dalam penelitian sejarah adalah akhir atau 

puncak dari langkah – langkah penelitian. Historiografi juga merupakan penyajian 

atau penggambaran suatu peristiwa sejarah yang dilakukan oleh sejarawan secara 

tertulis. Penyajian atau penggambaran ini menghasilkan sebuah peristiwa sejarah, 
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namun dalam penggambaran peristiwa sejarah ini tidak dapat untuh sama persis 

dengan yang terjadi, sehingga seorang sejarawan dituntut untuk dapat berimajinasi 

(Kartodirjo, 1992:90-91).  

      Pada tahap ini, peneliti melakukan penulisan sejarah mengenai peranan Sunan 

Kalijaga dalam pengembangan kebudayaan Jawa Islam di Pulau Jawa dengan cara 

menyatukan fakta – fakta yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah 

dikumpulkan. Lalu dijadikan menjadi cerita yang ilmiah, jelas dan objektif. 

Kemudian dilakukan penyusunan sejarah secara kronologis, sistematis dan dapat 

dipertanggungjawabkan keabsahannya.  

      Fakta – fakta sejarah dalam skripsi ini dibagi menjadi 7 bab. Bab 1 adalah 

pendahuluan meliputi : latar belakang, penegasan judul, ruang lingkup penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 adalah tinjauan 

pustaka yang berisi review mengenai sumber yang dipakai dalam penelitian ini. 

Selain itu, juga terdapat pemaparan teori serta pendekatan yang dipakai peneliti 

dalam melakukan penelitian ini. Bab 3 adalah metodologi penelitian meliputi 

metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode penelitian sejarah yang 

meliputi empat langkah yaitu: heuristik (pengumpulan sumber), kritik 

(penyeleksian sumber dengan cara kritik intern dan ekstern), interpretasi 

(penafsiran sumber dengan cara analisis dan sintesis), historiografi (penulisan).  

      Bab 4 adalah latar belakang dan mengenai kehidupan Sunan Kalijaga sebelum 

dan sesudah diangkat menjadi seorang Wali serta latar belakang penyebaran 

agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Bab 5 adalah mengenai 

peranan Sunan Kalijaga dalam mengembangkan kebudayaan Jawa Islam di Pulau 

Jawa. Selanjutnya adalah Bab 6 yang berisi penutup dan kesimpulan dari skripsi 

ini. 
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