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ABSTRAK 

 

     Sunan Kalijaga sebagai anggota yang terbilang masih muda, terus mensyiarkan agama Islam sampai 

ke pelosok desa. Dalam berdakwah menyebarkan agama Islam, ia mempunyai cara dan strategi yang 

terbilang unik dan berbeda. Karena disamping bertujuan mengislamkan masyarakat jawa kala itu yang 

kebanyakan masih menganut kepercayaan nenek moyang, beliau mampu berpikir cerdas dengan 

menggunakan cara menyusupkan nilai-nilai Islam secara bertahap pada budaya yang telah berkembang 

saat itu. Jadi keyakinan akan sendi-sendi agama Islam bisa mudah diterima tanpa menghilangkan budaya 

yang telah melekat di hati masyarakat. Salah satu caranya, beliau menciptakan beberapa tembang atau 

suluk dan juga menjadikan wayang sebagai media dakwah dengan menggunakan pendekatan cultural, 

dimana beliau mengkolaborasikan budaya Jawa dengan unsur-unsur Islam dan menggunakan model 

pendidikan yang menyenangkan supaya masyarakat dapat dengan mudah menerima pesan yang 

disampaikan oleh sunan kalijaga. 

     Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai 

fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya yaitu Al-Qur‟an dan As-sunah. Menurut 

Mohammad Hamid an- Nasyir dan Kulah Abd Al-Qadir Darwis mendefinisikan pendidikan Islam sebagai 

proses pengarahan perkembangan manusia (ri‟ayah) pada sisi jasmani, akal, bahasa, tingkah 

laku,kehidupan social dan keagamaan yang diharapkan pada kebaikan menuju kesempurnaan.Pendidikan 

Islam Kontemporer adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk 

mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam pada masa sekarang. 

     Rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini yaitu bagaimana Model Pendidikan Sunan 

Kalijaga dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimanakah Model Pendidikan Sunan Kalijaga dan apakah relevan dengan pendidikan 

islam Kontemporer. dan juga untuk mengetahui manfaat dari model yang digunakan sunan kalijaga dalam 

menyebarkan agama islam.  

     Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Model Pendidikan Islam Sunan Kalijaga relevan 

dengan pendidikan islam Kontemporer. 
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MOTTO 

 

“Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia” 

(QS. Al Anbiya: 107)
1
 

                                                             
1
 Departemen Agama, Al-Qur’an dan terjemah, Cet. Ke.1 (Jakarta : Hati Emas, 2014) h.321 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul pada skripsi ini yaitu gambaran pokok untuk memberikan penjelasan dari topik 

yang dibahas agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan. Sehingga penulis menjelaskan 

terlebih dahulu mengenai istilah dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul “MODEL PENDIDIKAN 

ISLAM SUNAN KALIJAGA DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN ISLAM 

KONTEMPORER”. Penjelasan judul diatas sebagai berikut : 

1. Model Pendidikan Islam 

Model adalah Rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau 

konsep, yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. 

Pendidikan menjadi bagian penting dari sebuah kehidupan dan membedakan antara manusia 

dengan mahluk lainnya. Sebagai makluk hidup hewanpun belajar tetapi hewan belajar dengan instink, 

sedangkan manusia belajar dengan suatu rangkayan kegiatan untuk lebih menjadikan kedewasaan diri 

agar kehidupan menjadi lebih bermakna.
2
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pendidikan beraasal dari kata dasar didik atau mendidik 

yang diartikan memelihara dan memberi latihan berupa ajaran, pimpinan mengenai akhlak dan 

kecerdasan pikiran.
3
  

Pendidikan adalah suatu bidang ilmu yang memfokuskan pada proses belajar mengajar nya 

(transfer ilmu)
4
. dalam proses belajar tersebut, sangat diperlukan nya ranah psikologi untuk memahami 

keadaan pendidik dan peserta didik selama proses pembelajaran. 

pendidikan Islam merupakan suatu usaha secara sadar yang dilakukan oleh seorang guru 

kepada seorang siswa untuk memaksimalkan serta mengembangkan potensi jasmani dan 

                                                             
2
 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis, (Yogyakarta: Suka-Press, 

2018), h.62. 
3
Nurkholis, “Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi,” Jurnal Kependidikan, 1.1 (2017), h. 24. 

4
Chairul Anwar, Buku Terlengkap Teori-teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer, (13.Yogyakarta: 

IRCiSoD,2017), h. 13. 
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rohani maupun akalnya menuju terciptnya pribadi muslim yang dapat berperan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Melihat dari penjelasan diatas maka Model pendidikan islam adalah Rencana, 

representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep usaha secara 

sadar yang dilakukan oleh seorang guru kepada seorang siswa untuk memaksimalkan serta 

mengembangkan potensi jasmani dan rohani maupun akalnya menuju terciptnya pribadi 

muslim yang dapat berperan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Sunan Kalijaga 

Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilatikta Bupati Tuban. 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. Sunan 

Kalijaga dikenal sebagai tokoh keramat oleh masyarakat dan dianggap sebagai wali pelindung jawa.
5
 

3. Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Kontemporer 

     Sebagai pendidik yang berlabel “agama” maka pendidikan Islam memiliki transmisi spiritual yang 

sangat nyata dalam proses pengajaran dibandingakan dengan pendidikan “umum”, sekalipun pada 

keinginan ini juga memiliki muatan serupa, kejelasannya terletak pada keinginan pendidikan Islam 

untuk mengembangkan keseluruhan aspek secara seimbang, baik aspek intelektual, spiritual, 

moralitas, keilmiahan, skill, dan kultur. 

     Seperti kita ketahui Sunan Kalijaga termasuk salah satu tokoh Wali Songo atau penyebar ajaran 

Islam di tanah Jawa. Pada saat itu masyarakat Jawa masih memegang tradisi dan kepercayaan Hindu-

Budha. Sehingga, dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga mendapat tantangan yang sangat besar. 

Oleh sebab itu, ia berdakwah menggunakan metode yang unik, halus dan bijak dengan tidak 

menyalahkan atau mengganti budaya yang sudah ada.
6
  

                                                             
5
 Agus Sunyoto Atlas Wali Songo,  (Jakarta, Pustaka llMaN, 2018) h.256 

6
 Yudi Hadinata, Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, DIPTA 2017) h. 5 
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     Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai 

fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya yaitu Al-Qur‟an dan As-sunah. Menurut 

Mohammad Hamid an- Nasyir dan Kulah Abd Al-Qadir Darwis mendefinisikan pendidikan Islam 

sebagai proses pengarahan perkembangan manusia (ri‟ayah) pada sisi jasmani, akal, bahasa, tingkah 

laku,kehidupan social dan keagamaan yang diharapkan pada kebaikan menuju kesempurnaan. 

Pendidikan Islam Kontemporer adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis 

untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam pada masa 

sekarang.
7
 

B.  Latar Belakang Masalah 

Seiring perkembangan zaman, dengan munculnya berbagai teknologi canggih, banyak membuat 

orang sibuk dengan kemodernan dan perancangan masa depan dengan meninggalkan nilai-nilai yang 

diwariskan oleh para pendahulu, padahal jika mau nilai-nilai tersebut akan sangat berguna jika 

dimanfaatkan pada saat ini. Pernyataan tersebut, sama halnya dengan ungkapan Ir. Soekarno 

“Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta! Masa yang lampau adalah berguna sekali 

untuk menjadi kaca benggala daripada masa yang akan datang”.
8
 Maksud dari ungkapan tersebut 

adalah, bahwa seharusnya Kita menghargai segala sesuatu dari masa lalu tanpa menolak terhadap 

sesuatu yang baru.  

       Jika ungkapan tersebut kita tarik dalam konteks pendidikan Islam, maka dalam catatan sejarah 

bangsa Indonesia, ada banyak sekali tokoh-tokoh hebat di masa lalu yang memiliki jasa yang sangat 

besar terhadap penyebaran dan pengembangan agama Islam dengan berbagai cara untuk menanamkan 

nilai-nilai Islam. Jika kisah cara mereka dakwah direnungkan, dipelajari, diteliti dan dianalisis, maka 

akan ditemukan nilai atau bahkan konsep pendidikan Islam, yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam 

pengaplikasian pelaksanaan pendidikan Islam. Oleh karena itu sangat memungkinkan jika pola 

dakwah para mubaligh yang meyebarkan Islam melalui diaplikasikan oleh pendidik kepada peserta 

didiknya dalam dunia pendidikan.  

                                                             
7
 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Peranan Pesantren Dalam Mengembangkan Budaya Damai, 

Cet. Ke .1 (Jakarta : Maloho Jaya Abadi Press, 2010), h.73. 
8
 Ungkapan Ir. Soekarno dalam http//:www.poztmo.com/2011/11/kata-kata-mutiara-bung-karno.html, diakses 

pada hari Rabu, 27 Januari 2022. 
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       Pendidikan merupakan suatu proses bimbingan, tuntunan atau pimpinan yang didalamnya 

mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan dan sebagainya.
9
 Pendidikan Islam 

merupakan proses bimbingan (pimpinan, tuntutan, usulan) oleh subjek didik terhadap perkembangan 

jiwa (pikiran, perasaan, kemauan dan intuisi), dan raga objek didik dengan bahan materi tertentu, 

dengan metode tertentu dan dengan alat perlengkapan yang ada kearah terciptanya pribadi tertentu 

disetai evaluasi sesuai ajaran Islam. Pendidikan merupakan bagian yang penting dan mendasar dalam 

kehidupan manusia, karena pendidikan dapat mendorong terciptanya sumber daya manusia yang 

berkualitas. Pendidikan menjadikan derajat manusia lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk Allah 

yang lain, dikarenakan manusia dikarunia akal untuk berpikir. 

       Berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20, tahun 2003, Pasal 3, dijelaskan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini selaras pendidikan Islam yang 

bertujuan, menciptakan pribadi hamba Allah yang selalu bertaqwa kepada-Nya, dan dapat mencapai 

kehidupan bahagia dunia akhirat.
10

 Sebuah peradaban yang maju terbentuk karena generasi muda yang 

berkualitas, generasi yang berkualitas akan terbentuk dengan adanya pendidikan yang berkualitas pula. 

       Namun, saat ini muncul berbagai masalah mengenai modernitas yang berkembang sangat cepat 

dan berdampak negatif terhadap perilaku serta pemikiran masyarakat, khususnya anak muda. 

Pendangkalan spiritual dan sosial masyarakat menyebabkan terjerumusnya generasi muda dalam 

perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Islam. Dalam hal ini pendidikan Islam merupakan hal yang 

penting dalam memperbaiki aspek spiritual dan sosial dengan menanamkan nilai-nilai Islam kepada 

generasi muda agar menjadi lebih baik. 

     Cara dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam salah satunya adalah melalui budaya. 

Pengajaran pendidikan Islam melalui kebudayaan sudah diterapkan oleh para wali sejak dahulu, salah 

satunya menggunakan media karya seni, yang didalamnya mengandung makna pembelajaran, baik 

                                                             
9
 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 4 

10
 Prof. Azyumardi Azra, M.A., Phil., Ph. D., Pendididikan Islam (Tradisi dan Modernisasi di Tengah 

Tantangan Millenium III) h 8 
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dari segi aqidah, akhlak, ibadah maupun sosial. Pendidikan dan penanaman nilai-nilai Islam melalui 

kesenian, telah diperkenalkan oleh Walisongo. 

       Walisongo dikenal oleh masyarakat muslim Indonesia sebagai tokoh-tokoh keramat yang 

menyebarkan Islam di pulau Jawa.
11

 Peran walisongo dalam mendakwahkan Islam dipulau Jawa 

sangatlah besar yang dampaknya bisa dirasakan sampai saat ini. Beberapa sumber memiliki perbedaan 

pendapat mengenai tokoh yang masuk dalam anggota Walisongo, namun pendapat yang paling 

dikenal oleh masyarakat luas, mereka terdiri dari Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, 

Sunan Bonang, Sunan Drajad, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria serta Sunan Gunung Jati. 

Dimana antara satu dengan lainnya memiliki hubungan yang erat, baik hubungan pertalian darah 

maupun hubungan guru dan murid. Tokoh-tokoh Walisongo memiliki keunikan dan cara tersendiri 

dalam menyebarkan dakwah Islam di pulau Jawa. Diantara tokohtokoh itu, Sunan Kalijaga dikenal 

memiliki dakwah yang unik dengan menggunakan media kesenian. 

       Dalam hidupnya, Sunan Kalijaga telah memberikan sumbangsih yang besar bagi pendidikan, 

tradisi dan budaya Islam lewat karya-karyanya. Diantara sumbangsih yang diberikan adalah berupa 

tembang-tembang yang memiliki makna makrifat dan mistis dalam Islam, upacara-upacara 

keagamaan, pakaian takwa dan wayang kulit. 

       Sunan Kalijaga merupakan putra dari Bupati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Selain dikenal 

dengan sebutan Sunan Kalijaga, beliau juga dikenal dengan nama Raden Sahid, Lokajaya, Syaikh 

Melaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tubah, Ki Dalang Sida Brangti, Ki Dalang Bengkok, Ki 

Dalang Kumendung dan Ki Unehan.7 Beliau mendapat sebutan itu karena dakwahnya yang tidak 

hanya berupa majlis ilmu, melainkan juga berkeliling dari satu wilayah ke wilayah lain dengan 

memberikan pertunjukan wayang yang sangat digemari masyarakat yang masih menganut 

kepercayaan leluhur. Cara yang dilakukan dengan mengasimilasikan nilai-nilai Islam kedalam budaya 

Jawa memudahkan masyarakat untuk memeluk dan mengenal Islam. Banyak dari kalangan bangsawan 

maupun rakyat jelata yang tertarik untuk mengikuti ajarannya. 

                                                             
11

 Agus Sunyoto, Atlas Walisongo Cet.X, (Tangerang Selatan: Pustaka IIMaN dan LESBUMI PBNU, 2019), 

142. 
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       Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti Model Pendidikan Islam Sunan 

Kalijaga dengan melihat dari berbagai karya seni yang telah berperan besar bagi peradaban Islam di 

pulau Jawa. Selain itu, melalui dakwah Sunan Kalijaga, penulis berharap agar para generasi muda 

mampu mengambil nilai-nilai yang ada dalamnya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

C  Batasan Masalah 

Judul dalam penelitian ini ketika dibahas dapat memberikan keluasan pembahas yang melebar 

kemana-mana sehingga perlu adanya batasan masalah bertujuan mengarahkan untuk fokus dalam 

masalah penelitian. Batasan masalah dalam penelitian sesuai identifikasi masalah yang telah 

ditentukan terkait Model Pendidikan Islam Sunan Kalijaga dalam kekreatifannya dalam  membawakan 

pendidikan Islam melalui wayang dan tembang dan kerelevansiannya dengan pendidikan islam 

moderat 

D. Fokus dan Subfokus Penelitian 

     Merujuk dari identifikasi masalah diatas, serta untuk memudahkan pembahasan penelitian ini, 

maka peneliti memfokuskan penelitian pada Model Pendidikan Sunan Kalijaga dan Relevansinya 

Dengan Pendidikan Islam Moderat Melalui Wayang dan Tetembangan 

E. Rumusan Masalah 

Setiap peneliti harus mempunyai masalah penelitian untuk dipecahkan sehingga menghasilkan 

solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya 

kesangsian ataupun kebingunan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti, 

antarfenomena baik yang telah ada ataupun yang akan ada.
12

 

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yant seharusnya dengan apa yang benar-

benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan 

pelaksanaan.
13

 

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka, penulis memperoleh rumusan masalah : 

1. Bagaimana Model Pendidikan Islam Sunan Kalijaga? 

                                                             
12

 Moh. Nazir, Metode Penelitian, Cet. Ke.X, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h.111. 
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Cet. Ke. 21 (Bandung: Alfabeta, 2016), h.52. 
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2. Bagaimana Relevansinya Model Pendidikan Sunan Kalijaga dengan Pendidikan Islam 

Kontemporer? 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitan 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui model Pendidikan Islam Sunan 

Kalijaga dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Kontemporer  

2. Manfaat Penelitian  

a. Secara teoritis 

Manfaat secara teoritis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menambah khasanah 

temuan penelitian baru mengenai Model pendidikan Islam dalam dakwah Sunan Kalijaga 

b. Secara praktis 

 Manfaat secara praktis dari pelaksanaan penelitian ini untuk pendidik adalah dapat 

mengetahui dan memahami model pendidikan yang digunakan sunan kalijaga dalam kaitannya 

dengan cara pengajaran sehingga dalam proses pengajaran dapat berjalan dengan lancar karena 

pemilihan metode pengajaran yang sesuai atau cocok dengan materi yang disampaikan. 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sebagai tambahan wawasan penulis dalam penelitian, tetapi penelitian yang 

akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, dalam penelitian terdahulu 

membahas Konsep pendidikan karakter menurut Sunan Kalijaga. Sedangkan dalam penelitian saat 

ini membahas Metode pendidikan islam perspektif Sunan Kalijaga dan relevansinya dengan 

pendidikan islam moderat, dengan menganalisis pembahasan secara rinci pada metode pendidikan 

sunan Kalijaga dan relevanisnya dengan pendidikan islam Kontemporer. 

Penelitian ini, sebelumnya sudah ada yang meneliti berkaitan dengan judul tersebut, yaitu: 

1. Menelisik Sosok dan Ajaran Sunan Kalijaga Melalui Manuskrip yang ditulis oleh Agus 

Iswanto dalam jurnalnya  Manuskripta : Jurnal Massa Vol. 8 No. 2 2018 penelitian ini 

membahas sosok sunan kalijaga, ajaran sunan kalijaga, dan kontribusi dalam kajian islam 

melalui penelitian filologi . 
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2. Konsep Ajaran Sunan Kalijaga (Raden Syahid) Walisanga dalam Menyebarkan Agama Islam 

Melalui Kesenian, yang ditulis oleh Teguh Fajar Budiman dalam jurnalnya Tsaqofah & 

Tarikh: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2020, penelitian ini 

membahas tentang konsep ajaran Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama islam melalui 

kesenian. 

H. Metode Penelitian 

  Metode penelitian pada dasarnya digunakan sebagai alur berjalannya penelitian secara ilmiah, 

untuk menghasilkan data, tujuan dan kegunaan tertentu yang berguna bermanfaat.
14

 Adanya metode 

ini dapat digunakan sebagai pengurai penyelesaian suatu masalah dalam penelitian yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

1. Jenis penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Berdasarkan uraian pemaparan masalah-masalah yang akan diteliti maka menggunakan 

jenis penelitian kepustakaan (library research).
15

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

data-data metode pendidikan islam sunan kalijaga dan juag pendidikan islam moderat. 

Kartini Kartono mengatakan bahwa penelitian kepustakaan bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat 

diruang perpustakaan. Berupa buku-buku, catatan-catatan, makalah-makalah, jurnal, buletin 

penelitian, tesis, disertasi, dan lain-lain.
16

 Sumber-sumber tersebut sebagai bahan penelitian 

kepustakaan yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis mengungkapakan, 

membedah, membuka secara faktual dan sistematis pada buku-buku yang terkait dengan 

penelitian. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian bertujuan untuk 

member gambaran secara cermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau 

kelompok tertentu. 

                                                             
14

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017) h. 6. 

   
15

Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), h. 1. 
16

Ibid, hal. 34. 
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Menurut A. Chaedar Alwasilah, penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian 

kualitatif yang menekankan bahwa setiap temuan (sementara) dilandaskan pada data, 

sehingga temuan itu semakin tersahihkan sebelum dinobatkan sebagai teori. Sedangkan 

menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif ini memusatkan perhatian pada prinsip-

prinsip umum yang mendaasarkan pada perwujudan dengan gejala-gejala yang ada dalam 

kehidupan manusia. Penelitian kualitatif juga dapat dipandang sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati, sesuai dengan pemahaman di inprestasi peneliti. 

Sukmadinata mengatakan, selain deskriptif penelitian kualitatif dimaksudkan pula untuk 

mendapatkan data yang bersifat eksplansif yaitu memberikan eksplansif (kejelasan) tentang 

hubungan peristiwa dengan makna terutama menurut persepsi partisipan.
17

 

Berdasarkan jenis dan penelitian yang diambil sebagai acuan penelitian untuk 

menghasilkan data-data. Penulis mengumpulkan data-data melalui membaca berbagai 

literatur, menelaah, mengkaji dan meneliti secara rinci dengan menginterprestasikan dalam 

memaknai setiap kandungan kalimat dan memberi komentar terkait dengan model 

pendidikan kreatif sunan kalijaga 

2.    Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan 

peneliti dari objek penelitian.
18

 Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah karya-karya yang membicarakan model pendidikan sunan kalijaga  

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber sekunder sebagai teori-teori untuk mendukung penelitian dalam 

membahas suatu penelitian yang berpatokan dalam sumber buku primer. Teori-teori pada 

data sekunder sesuai dengan kaitan penelitian ini. Selain itu, sebagi pelengkap data-data 

                                                             
17

Rahendra Maya, “Karakter ( Adab ) Guru Dan Murid Perspektif Ibn Jamâ ‟ Ah Al - Syâfi ‟ i Karakter ( Adab ) 

Guru …” Jurnal Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam, 6.12 (2017), 21–43. 
18

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.152 
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primer  sehingga penulis mencari dan mengolaborasikan dari sumber-sumber buku-buku, 

media massa, jurnal-jurnal. 

3.  Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian untuk memperoleh data.
19

 Data yang 

diperoleh berupa data primer dan sekunder sebagai rujukan dalam penelitian. 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi yang dilakukan di ruang-ruang perpustakaan, baik pustaka pribadi, perpustakaan 

kampus dan perpustakaan umum. Dokumen sebagai catatan kejadian-kejadian masa lampau 

yang berupa sejarah, cerita dan biografi.  

 Dokumentasi tersebut sangat penting sebagai rujukan dalam pengumpulan data-data yang 

relevan untuk mengurai teori-teori dalam penelitian yang berkaitan dengan metode pendidikan 

islam perspektif sunan kalijaga dan juga mengenai tentang pendidikan islam moderat. 

 Hasil dokumentasi yang telah dikumpulkan dicatat sebagai rujukan untuk menganalisis 

data dan menyimpulkan teori-teori ataupun konsep yang menjadi karakteristik sendiri terhadap 

metode pendidikan dari tokoh yang menjadi obyek yaitu Sunan Kalijaga. 

4.   Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan mengabstraksikan, mengorganisasikan, data 

secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.
20

 

Teknik analisis data menggunkana metode analisis isi content analysis. Menurut Hostli 

dalam buku Lexy J. Meong, content analysisa dalah\teknik apapun yang digunakan untuk 

menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan dan dilakukan 

secara objektif dan sistematis. Sehingga pada penelitian untuk menguak arau membuka 

metode yang digunankan sunan Kalijaga dalam penyebaran Islam di Nusantara. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis filosofis. Pendekatan historis adalah 

proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau 

                                                             
19

Sugiyono, Op. Cit, hal. 224. 
20

Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: UPI, 2010), h. 

43. 
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berdasarkan data yang diperoleh.
21

 Data-data yang diperoleh sebagai penelitian dapat 

dilakukan dengan cara menjelaskan, memahami, menafsirkan isi dari data kemudian 

mengutip, mencatatat, mengedit dengan menarik kesimpulan secara kritis. 

Setiap pokok bahasan materi masing-masing dapat dikelompokkan serta mengolah data-

data yang telah dikumpulkan kemudian penulis menganalisis dan menginprestasikannya 

secara kritis. Pada penelitian ini data yang diolah berupa teori-teori, sehingga untuk 

menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis deduksi  

                                                             
21

Ibid.h.43 
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BAB V 

PENUTUP 

A KESIMPULAN 

     Bertitik tolak dari pokok pembahasan yang diangkat oleh penulis, yaitu “Model Pendidikan Islam 

Sunan Kalijaga dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Kontemporer”. Maka penulis 

memberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pendidikan Islam sejak semula berkembangnya senantiasa meletakkan pandangan 

filosofisnya kepada sasaran sentralnya. Sunan Kalijaga menggunakan tradisi dan budaya 

(culture) masyarakat sebagai sarana dakwahnya. Dengan memperhatikan potensi psikologis 

dan pedagogis pada masyarakat saat itu, Sunan Kalijaga menggunakan model pendidikan 

dalam pandangan falsafah untuk menyampaikan pesan untuk masyarakat pada saat itu dengan 

cara menciptakan karya-karya berupa tembang, alat musik, pakaian dan wayang. Sunan 

Kalijaga tidak membuang nilai-nilai agama dan kepercayaan lama masyarakat yang sudah 

menjadi kebiasaan hidupnya. Beliau menyusupakn nilai-nilai Islam kedalam kepercayaan, 

tata cara, adat kebiasaan hidup yang sudah ada sebelumnya dalam karya-karya yang beliau 

ciptakan. 

2. Relevansi dari Model Pendidikan yang dibawakan Sunan Kalijaga dengan Pendidikan Islam 

Kontemporer dapat dilihat dari pengertian dan tujuan itu sendiri, bahwa Sunan Kalijaga 

sangat memperhatikan keadaan masyarakat pada saat itu dari segi adat, budaya, dan juga 

social culture yang ada pada saat itu (mengikuti perkembangan zaman). Sunan kalijag juga 

menjadi pencetus, penggerak dalam penyebaran agama islam melalui pendekatan seni dan 

kebudayaan dengan menyusupkan nilai-nilai Islam secara bertahap pada budaya yang telah 

berkembang saat itu untuk pembentukan kepribadian masyarakat saat itu diberbagai aspek, 

baik aspek moral, sosial, intelektual maupun spiritual 
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B SARAN 

Sebelum mengakhiri tulisan ini, penulis memberikan saran - saran sebagai berikut: 

1. Bagi para pendidik, tingkatan kekreatifan dalam menyampaikan ilmu, supaya peserta didik lebih 

menikmati dalam proses pendidikannya. 

2. Ciptakan suasana yang menyenangkan bagi para peserta didik, tanpa ada tekanan yang berlebihan 

apalagi sampai membuat peserta didik menjadi ketakutan, yang menjadikan keterpaksaan peserta 

didik dalam proses belajar. 

3. Bagi para pencari ilmu hendaknya dalam proses pencarian ilmunya mencari seorang Syaikh 

(guru) yang dapat membimbing dirinya agar dapat memiliki ilmu yang benar dan bermanfaat bagi 

dirinya. 

4. Jujur, bersungguh-sungguh, ikhlas karena Allah, menjalankan perintah perintahnya dan mencintai 

guru-gurunya serta berusaha mencari keridhoannya. 

5. Pendidik harus memiliki sikap memotivasi murid untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi 

kata-kata serta akhlak yang buruk. Sebab, seorang guru adalah panutan dan tempat kasih sayang. 

Gurulah yang sanggup membimbing kesalehannya dan seluruh problematikanya, serta 

menghilangkan segala beban dibenak sang murid. 

6. Guru tidak selayaknya berkeinginan untuk memanfaatkan sesuatu yang bersifat duniawi dari 

muridnya 

7. Pendidik selayaknya mampu mengayomi peserta didik dengan baik, tanpa harus memaksakan 

kehendak dari apa yang di inginkan pendidikan, tetapi bawalah peserta didik ke titik arus yang 

mampu membuatnya nyaman dalam proses pendidikan, sehingga tujuan dari pendidikan itu 

sendiri akan sangat mudah di terima oleh peserta didik dengan baik dan akan slalu membekas 

didalam hatinya 
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