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Sari 

Dewi Fatmawati, Candra. 2019. Persepsi Siswa Kelas X MIPA SMA N 1 Mejobo  

Tahun Pelajaran 2018/2019 Terhadap Proses Islamisasi  di Kabupaten Kudus. 

Jurusan Sejarah FIS UNNES. Pembimbing Drs. R. Suharso. M.Pd. 270 halaman. 

Kata Kunci: Persepsi Siswa, Proses Islamisasi, Sunan Kudus. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang (1) Pembelajaran 

sejarah pada pokok bahasan proses islamisasi oleh Walisongo; (2) Persepsi siswa 

SMA N 1 Mejobo terhadap proses islamisasi di Kabupaten Kudus; (3) Kendala 

dalam pembelajaran sejarah pada pokok bahasan proses Islamisasi oleh Walisongo. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 Mejobo dengan menggunakan 

metode kualitatif. Sumber data terdiri atas informan (guru sejarah dan peserta 

didik), dokumen ( prota, promes, silabus dan RPP). Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, catatan lapangan dan 

analisis dokumen. Validitas data menggunakan trianggulasi sumber dan 

trianggulasi teknik. Analisis data menggunakan analisis interaktif dengan tiga 

tahapan analisis, yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data yang 

berinteraksi dengan pengumpulan data secara siklus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam pembelajaran sejarah pada 

pokok bahasan proses islamisasi oleh Walisongo guru lebih banyak menggunakan 

metode ceramah, diskusi dan tanya jawab dimana siswa lebih banyak diajak dialog 

dengan guru terkait materi  yang   dibahas; (2) Siswa memiliki persepsi yang positif 

atau baik terhadap Sunan Kudus yang dianggap sebagai Walisongo yang 

menyebarkan agama Islam di Kudus. Siswa mempersepsikan Sunan Kudus adalah 

seorang ulama yang mempunyai pengetahuan agama Islam yang sangat tinggi dan 

merupakan pelopor dan pendiri cikal-bakal Kota Kudus sebagai kota santri; (3) 

Kendala dalam pembelajaran sejarah pada pokok bahasan proses Islamisasi oleh 

Walisongo adalah mengenai keterbatasan alokasi waktu dengan materinya yang 

cukup padat. 

Berdasarkan simpulan penelitian ini disarankan sebagai berikut: Guru harus 

berupaya untuk menanamkan persepsi yang baik terhadap Sunan Kudus sehingga 

tercipta kesadaran sejarah yang baik dari siswa untuk menjaga bangunan 

peninggalan sejarah dari Sunan Kudus.  
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Abstract 

Dewi Fatmawati, Candra. 2019. Perception Of Students X MIPA SMA N 1 

Mejobo 2018/2019 To Islamization Process In Kudus Regency. History 

department, Faculty Of Social Science, UNNES. The Leader Drs. R Suharso. M.Pd. 

359 pages. 

Keyword: Perception Of Students, Islamization Process, Sunan Kudus. 

This study aimed to describe the (1)  Historical learning on the subject of 

the islamization process by Walisongo; (2) The perception of student SMA N 1 

Mejobo to the islamization process in Kudus regency; (3) The obstacles on 

historical learning on the subject of the islamization process by Walisongo. 

This research held in SMA N 1 Mejobo Kudus using quantitative method. 

The data sourced consisted  of informans ( history teacher and students), documents 

(prota, promes, syllabus, and RPP) . Data collection techniques using the technique 

of in-depth interviews, observation, field and document analysis. Data validation 

using triangulation of data and triangulation method. Analysis of data using an 

interactive analysis with the three stages of analysis, namely data reduction, data 

presentation, and drawing conclusion that interact with the data collection cycle. 

This research shows that: (1) In learning historical learning about the 

process of islamization by Walisongo, teacher used the lecteuren method, 

discussion,  ask and question where students more talk to teachers  related to the 

subject; (2) Student have a positive perception to Sunan Kudus that is considered 

as Walisongo who spread Islam in Kudus.  Students perceive Sunan Kudus is an 

Ulama who have very high knowledge about Islam and pioneer of Kudus as town 

of santry; (3) The obstacles in historical learning on subject of islamization process 

by Walisongo is about  time with the subject  which is very limit. 

Based on the conclusion, this research is suggested as follows:  Teacher 

must strive to instill a positive perception to Sunan Kudus thus creating historical 

awareness from students to keep history building from Sunan Kudus.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang semakin meningkat telah membawa pengaruh yang cukup besar 

terhadap arus globalisasi. Globalisasi telah menyentuh hampir semua aspek 

kehidupan manusia. Globalisasi memang membawa banyak manfaat  

positif, namun  tanpa disadari globalisasi juga telah membawa manfaat 

negatif. Komunikasi global yang sudah berkembang pesat telah 

menimbulkan nilai-nilai baru yang berpengaruh terhadap cara hidup bangsa 

Indonesia dan bahkan hampir menggerus nilai nilai karakter  local genius 

yang sudah diwariskan nenek moyang bangsa Indonesia. Derasnya arus 

informasi dan globalisasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan 

yang mengarah pada memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya dan 

karakter. Salah satu pengaruh yang paling menonjol dari adanya globalisasi 

adalah sisi kapitalisme.  

Kudus merupakan salah satu kota yang mengalami perkembangan 

cukup pesat akibat  dari adanya arus globalisasi. Sisi kapitalisme dari kota 

ini dapat terlihat jelas dari banyaknya pembangunan fisik yang dilakukan. 

Namun sayangnya, pembangunan fisik sebagai upaya untuk mengikuti arus 

globalisasi ini seringkali dilakukan dengan mengabaikan bangunan-

bangunan peninggalan bersejarah yang ada. Seringkali nilai historis dari 

suatu bangunan bersejarah harus kalah karena alasan dari faktor ekonomis 



2 

yang dinilai lebih menguntungkan. Salah satu bangunan bersejarah di 

Kudus yang sudah mengalami perombakan bangunan adalah RSUD yang 

merupakan salah satu bangunan peninggalan pada masa Hindia Belanda 

yang saat ini sudah dijadikan sebagai bangunan baru dan pembangunan ruko 

di Jalan A. Yani dengan menghancurkan bangunan sebelumnya yaitu 

Gedung Pemuda yang dinilai lebih menguntungkan secara ekonomi 

(Suharso, 2017:96). 

Adanya perombakan bangunan bersejarah tersebut terjadi karena 

sisi kapitalisme sudah mulai merasuki kehidupan kota ini secara tajam. 

Selain dilihat dari faktor sisi kapitalisme, faktor lain yang dinilai menjadi 

penyebabnya adalah karena kurangnya kesadaran sejarah dari masyarakat. 

Alasan peneliti menyebutkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran 

sejarah yang masih kurang adalah karena masyarakat masih membiarkan 

beberapa bangunan bersejarah seperti halnya yang dicontohkan diatas untuk 

dirombak menjadi bangunan lainnya yang dinilai lebih ekonomis dari sisi 

pragmatis. Meskipun memang tidak semua masyarakat bersikap acuh 

terhadap peninggalan bersejarah yang ada di Kota Kudus. 

Elemen masyarakat yang dinilai paling dapat berperan dalam 

pelestarian bangunan-bangunan peninggalan bersejarah adalah para 

generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa nantinya. Salah 

satu perkumpulan pemuda yang bergerak aktif dalam upaya pelestarian 

bangunan-bangunan peninggalan bersejarah di kabupaten Kudus adalah 

JENANK (Jaringan Edukasi Napak Tilas Kabupaten Kudus). JENANK 
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merupakan wadah bagi sekelompok pemuda-pemudi yang mempunyai 

kepedulian tinggi dalam melestarikan bangunan peninggalan cagar budaya 

yang ada di Kabupaten Kudus. Sampai saat ini, JENANK telah memiliki 26 

anggota yang aktif dalam mengupayakan tetap terjaganya bangunan-

bangunan bersejarah yang ada di Kota Kudus. Peneliti merupakan salah satu 

anggota dari perkumpulan ini. Dalam kegiatannya, JENANK melakukan 

kampanye untuk mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk tetap 

melestarikan peninggalan cagar budaya. Dalam kegiatannya, JENANK 

seringkali berkolaborasi dengan dinas terkait dan bahkan lembaga 

pendidikan untuk mengadakan diskusi dan seminar. Salah satunya 

JENANK pernah berkolaborasi serta menjadi pemateri dalam Seminar 

Konservasi Kesejarahan yang dilakukan oleh UNNES di SMA N 1 Mejobo. 

Pendidikan memang sangat erat hubungannya dengan pembentukan 

akhlak dan karakter seseorang terutama generasi penerus bangsa. Begitu 

pula dengan sejarah, dimana menurut fungsinya sejarah adalah untuk 

menyadarkan siswa tentang adanya proses perubahan dan perkembangan 

masyarakat dalam dimensi waktu. Pendidikan sejarah memiliki tanggung 

jawab mewariskan kebudayaan, berperan aktif dalam era globalisasi dan 

perkembangan ilmu pengetahuan. Melalui pendidikan sejarah diharapkan 

dampak iptek dapat ditangkap dan dipahami dengan baik tanpa 

menghilangkan nilai-nilai karakter bangsa yang sudah tertanam sejak 

dahulu.  Pembelajaran sejarah juga diharapkan  mampu membangun  

perspektif individu dalam menemukan, memahami dan menjelaskan jati diri 
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bangsa dimasa lalu, masa kini, dan masa yang  akan datang. Pada intinya, 

pembelajaran sejarah diharapkan mampu untuk menjadi acuan individu 

dalam bertindak kedepan dalam menyongsong pembangunan bangsanya. 

Saat ini kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan kita 

adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang lebih 

mengedepankan keaktifan siswa dalam menemukan materi pembelajaran 

yang dibutuhkan. Pada kurikulum 2013, siswa lebih dituntut untuk aktif, 

kreatif dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi. 

Dilain itu semua, ada hal yang paling menarik dari kurikulum 2013 ini 

adalah bahwa siswa dituntun untuk sangat tanggap terhadap fenomena dan 

perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Imas Kurniasih 

& Berlin Sani, 2014:3). Tentunya, hal itu mendorong sikap reaktif dari 

siswa yang nantinya akan dapat menimbulkan persepsi dalam pemikiran dan 

tindakan individu masing-masing. 

Pembelajaran sejarah memiliki dua unsur yang sangat penting 

didalam mengaktualisasikan perannya yakni meliputi unsur pendidikan dan 

pembelajaran. Unsur yang pertama yakni pembelajaran dan pendidikan 

intelektual sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kurikulum 

pendidikan. Sedangkan unsur kedua yakni pembelajaran dan pendidikan 

moral bangsa. Unsur kedua inilah yang dirasa sangat penting. Berdasarkan 

uraian dari unsur kedua dapat dikatakan bahwa sejarah sangat bertanggung 

jawab terhadap apa yang terjadi pada masa depan suatu bangsa. 

Pembelajaran sejarah di sekolah juga merupakan salah satu upaya dalam 
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mencapai tujuan pendidikan nasional, terutama sebagai upaya 

menumbuhkan dan mengembangkan rasa tanggungjawab kemasyarakatan 

dan kebangsaan pada setiap jiwa peserta didik. 

Pentingnya pembelajaran sejarah tampak dalam pernyataan Edwin 

Mirza (2014: 141) yang mengungkapkan bahwa, “pembelajaran sejarah 

merupakan jembatan untuk  menasionalisasikan  sikap nasionalisme  pada  

siswa,  sehingga semakin  banyak  siswa  belajar sejarah  maka  semakin  

banyak  pula nilai-nilai sejarah yang dihayati siswa yang pada akhirnya 

prestasi belajar siswa dibidang sejarah meningkat dan sikap nasionalisme 

siswa pun semakin baik”. Pemahaman hasil belajar seseorang terkadang 

tidak selalu sama meskipun proses belajar yang dilalui sama. Hal ini 

tergantung dari persepsi masing masing yang dimiliki oleh setiap individu. 

Persepsi seorang individu diperoleh dari penafsiran pengetahuan yang 

dimilikinya.  

Menurut Walgito (2002: 53) persepsi merupakan suatu proses 

psikologis yang terjadi dalam diri individu, dimana proses ini  didahului 

oleh proses penginderaan yaitu proses yang berwujud diterimanya stimulus 

oleh individu melalui alat reseptornya. Setelah proses penginderaan tersebut 

terjadi, maka proses itu tidak terhenti sampai disitu saja, tetapi masih ada 

proses selanjutnya hingga menjadi sebuah persepsi. Proses yang 

dimaksudkan adalah penerusan stimulus (rangsangan) ke pusat syaraf yakni 

ke otak, dan barulah setelah itu terjadi proses psikologis sehingga individu 

menyadari apa yang ia dengar dan memahaminya. Proses demikianlah yang 
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disebut dengan persepsi. Persepsi inilah yang menjadi salah satu pembentuk 

kesadaran sejarah dalam diri siswa. 

Terbentuknya kesadaran sejarah tampak dalam ungkapan Syaiful 

Amin (2010: 5) yang menyatakan bahwa “kesadaran akan sejarah pada 

dasarnya dimiliki oleh setiap masyarakat dan mereka sudah sering 

mengajarkan sejarah secara informal dalam kehidupan sehari-hari”. Dari

pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa sebenarnya kesadaran sejarah 

sudah berusaha diwariskan melalui cara-cara informal seperti halnya 

melalui cerita-cerita yang berkembang dalam masyarakat yang biasa disebut 

dengan tradisi sejarah lisan. Ini artinya siswa sudah dibekali pengetahuan 

mengenai kesadaran sejarah sejak mereka dari lingkungan keluarga dan 

dikembangkan secara formal dalam bangku sekolah melalui pembelajaran 

sejarah yang ada di sekolah. 

Kudus merupakan kota yang memiliki identitas sebagai kota santri 

memang sangat lekat dengan kehidupan Islam disetiap sela sudut 

kehidupannya. Berdasarkan data akhir jumlah pemeluk agama di Kabupaten 

Kudus sampai pada akhir tahun 2015 (Bappeda Kudus) yang beragama 

Islam sejumlah 785.388 orang, beragama Kristen 13.062, beragama 

Katholik 4.665 orang, beragama Budha 983 orang dan 289 orang menganut 

kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dapat dikategorikan ke 

dalam agama/aliran/kepercayaan lainnya. Kota ini merupakan satu-satunya 

kota yang ditempati oleh dua Wali dari sembilan Walisongo yang 
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menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kedua Walisongo yang 

dimaksudkan adalah Sunan Kudus dan Sunan Muria.  

Sunan Kudus adalah tokoh yang dinilai paling berjasa dalam 

pembentukan cikal bakal kota Kudus sebagai kota santri. Sebagai tokoh 

yang menyebarkan agama Islam di Kabupaten Kudus, Sunan Kudus dinilai 

juga telah berhasil dalam menanamkan nilai-nilai keislaman tradisional 

kepada masyarakat Kudus melalui berbagai tradisi yang masih tetap terjaga 

dan dilaksanakan sampai saat ini seperti halnya tradisi dhandangan dan juga 

buka luwur. Namun sayangnya, tetap terjaga dan terlaksananya upacara dan 

tradisi-tradisi keislaman tersebut tidak dapat menjamin bahwa masyarakat 

Kudus khususnya generasi muda mempunyai kesadaran sejarah yang tinggi 

terhadap Sunan Kudus. Mengamati semakin berkurangnya kesadaran dalam 

pengungkapan fakta-fakta sejarah di masa penyebaran Islam oleh Sunan 

Kudus, maka penggalian informasi dan penanaman kesadaran sejarah perlu 

untuk dilakukan. Hal ini agar generasi penerus mengetahui tentang peran 

penting Sunan Kudus dalam melakukan penyebaran agama Islam di Jawa 

khususnya di Kudus.  

Kesadaran sejarah dapat terbentuk salah satunya melalui persepsi 

yang baik dari siswa sebagai generasi muda dalam menafsirkan 

pengetahuan-pengetahuan yang telah didapatnya baik dari cara informal 

mellaui tradisi lisan maupun dari cara formal melalui pembelajaran sejarah 

di dalam kelas. Proses belajar dapat terlihat dari perilaku siswa dalam 

mempelajari bahan ajar. Perilaku belajar tersebut dinilai merupakan respon 
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siswa terhadap tindak pembelajaran yang diperolehnya dari guru (Dimyati, 

2009:18). Respon siswa tersebut nantinya akan melahirkan sebuah persepsi 

dalam diri siswa.  

Persepsi pada setiap individu sangatlah penting untuk membentuk 

karakter dan kepribadian seseorang. Apalagi di zaman arus globalisasi 

seperti saat ini, dimana seseorang sangat mudah untuk terpengaruh arus baru 

yang sebenarnya belum benar-benar dimengerti maknanya. Persepsi 

merupakan proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola 

stimulus yang ada dalam lingkungan. Untuk itulah, maka sangat penting 

untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa terhadap proses islamisasi di 

Kabupaten Kudus dengan harapan setelah mengetahui persepsi siswa 

terhadap proses islamisasi di Kabupaten Kudus, maka siswa dapat memiliki 

kesadaran sejarah untuk menjaga bangunan-bangunan peninggalan sejarah 

yang ada di Kabupaten Kudus terutama peninggalan masa Islam hasil proses 

islamisasi Sunan Kudus. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Persepsi Siswa kelas X MIPA SMA N 1 Mejobo 

Tahun Pelajaran 2018/2019  Terhadap Proses Islamisasi  Di Kabupaten 

Kudus. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pembelajaran sejarah pada pokok bahasan proses 

islamisasi oleh Walisongo ? 

2. Bagaimana persepsi siswa SMA N 1 Mejobo terhadap proses 

islamisasi di Kabupaten Kudus? 
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3. Bagaimana kendala dalam pembelajaran sejarah pada pokok 

bahasan proses Islamisasi oleh Walisongo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pembelajaran sejarah pada pokok bahasan proses 

islamisasi oleh Walisongo. 

2. Untuk mengetahui persepsi siswa SMA N 1 Mejobo terhadap proses 

islamisasi di Kabupaten Kudus. 

3. Untuk mengetahui kendala dalam pembelajaran sejarah pada pokok 

bahasan proses Islamisasi oleh Walisongo. 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini menjadi suatu kajian ilmiah mengenai persepsi 

siswa tentang proses islamisasi di Kabupaten Kudus. 

b. Memberikan rekomendasi kepada dunia pendidikan tentang 

penanaman kesadaran sejarah lokal terhadap proses Islamisasi di 

Kudus. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa  

Dapat mengerti, mengenali dan memahami peran Sunan Kudus 

dalam proses Islamisasi di Kudus serta dapat meningkatan 

kesadaran sejarah bagi siswa untuk turut mengkonservasikan 

bangunan peninggalan sejarah Sunan Kudus. 

b. Bagi Guru  
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Dapat dijadikan motivasi baru penanaman kesadaran sejarah 

pada siswa terkait ketokohan Sunan Kudus sebagai salah satu 

upaya turut serta untuk pengkonservasian bangunan peninggalan 

sejarah lokal.  

c. Bagi sekolah  

Sebagai upaya mengapresiasi sejarah lokal sekaligus 

menerapkan nilai nilai keteladanan dengam menanamkan 

kesadaran sejarah siswa terhadap sejarah lokal dalam upaya 

pengkonservasian bangunan peninggalan sejarah Sunan Kudus. 

d. Bagi Dinas terkait atau Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pada 

dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang 

strategi yang harus dilakukan dalam upaya menyinergikan 

antara pendidikan dan pelestarian budaya sehingga bisa dibuat 

kebijakan-kebijakan yang mengarah pada hal tersebut. 

E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda serta mewujudkan kesatuan 

pendapat dan pengertian yang berhubungan dengan judul penelitian yang 

peneliti ajukan, istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah: 

1. Proses Islamisasi 

Menurut penuturan Agus Sunyoto (2017:44), dalam melakukan pola 

pengembangan dakwah, para tokoh-tokoh sufi atau yang akhirnya

dikenal dengan istilah Wali, menggunakan pendekatan dakwah lewat 
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keteladanan moral, kasih sayang, kedermawanan, toleransi, pendekatan

persuasif, dan penampilan karamah-karamah, yang ternyata telah

menjadikan Islam begitu melekat dalam kehidupan masyarakat saat itu

sehingga akhirnya dengan sukarela memeluk Islam. Proses Islamisasi

yang terjadi di Nusantara pada umumnya dilakukan dengan cara terbuka

dan damai. Dalam pengertiannya, proses islamisasi diartikan sebagai 

suatu proses konversi sekelompok masyarakat menjadi Islam. 

Setidaknya terdapat beberapa kegiatan yang digunakan sebagai

sarana/saluran dalam penyebaran Islam di indonesia, antara lain : 

Perdagangan, Perkawinan, Pendidikan, Kesenian dan Tasawuf. 

Kehadiran Islam ditengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini

tentunya tidak dapat terlepas dari proses islamisasi yang telah terjadi di

masa lampau. Proses islamisasi yang dilakukan oleh Walisongo

dilakukan dengan cara akulturasi kebudayaan, hal ini tentulah sangat

berbeda dengan akulturasi keagamaan. Akulturasi budaya hanya

berusaha untuk menyesuaikan kebudayaan yang dibawa oleh Walisongo

dengan kebudayaan yang telah ada pada kehidupan masyarakat 

setempat kala itu. Proses islamisasi yang demikian, tidak menyebabkan 

hilangnya kepribadian budaya Jawa ketika Islam datang. Justru agama

Islam menyatu dan melengkapi kebudayaan lokal sehingga terciptalah 

harmoni lintas kultural antara kebudayaan Jawa dan agama Islam.

Dalam hal ini batasan proses islamisasi yang dimaksudkan oleh

peneliti, yaitu siswa SMA dalam memahami makna dari proses 

https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
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islamisasi, khususnya memahami proses islamisasi yang dilakukan oleh 

Sunan Kudus di Kabupaten Kudus. Sebagaimana diketahui bahwa

Sunan Kudus merupakah tokoh sentral dalam penyebaran dan 

pengembangan Islam di wilayah Kudus.

2. Persepsi Siswa terhadap Proses Islamisasi 

Peserta didik merupakan komponen yang utama dalam adanya suatu 

proses pendidikan. Hal ini dikarenakan peserta didik merupakan subjek 

sekaligus objek dari adanya proses pembelajaran di Sekolah. Dalam 

ilmu psikologi, persepsi dapat diartikan sebagai salah satu perangkat 

psikologis yang menandai kemampuan seseorang untuk mengenal dan 

memaknai sesuatu objek yang ada di dalam lingkungannya. Pengertian  

persepsi menurut Jalaluddin  Rahmat  (2004:51)  adalah  pengalaman  

tentang  obyek peristiwa,   atau   hubungan-hubungan   yang   diperoleh   

dengan   menyimpulkan informasi dan  menafsirkan  pesan. Dalam 

proses persepsi dibutuhkan objek atau stimulus yang mengenai alat 

indera dengan perantaraan syaraf sensorik, nantinya stimulus-stimulus 

tersebut akan diteruskan ke otak sebagai pusat kesadaran dalam proses 

psikologis. 

Yang dimaksudkan persepsi disini adalah persepsi siswa SMA N 1 

Mejobo  terkait proses islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Kudus di 

Kabupaten Kudus. Diharapkan dengan adanya persepsi tersebut, 

nantinya dapat diketahui seberapa tingkat pemahaman siswa terhadap 

peran Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam di Kabupaten 
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Kudus. Tingkat pemahaman sejarah seseorang, sangat berpengaruh erat 

dengan kesadaran sejarah yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Kian Amboro (2015:115) dalam 

Jurnal Historia yang menyatakan bahwa pemahaman akan sebuah 

sejarah, dengan kesadaran akan sejarah (historical conciousness) 

memiliki keterkaitan yang sangat erat.  

3. Sunan Kudus sebagai Penyebar Agama Islam di Kabupaten Kudus 

Berbicara mengenai Kota Kudus, tentulah sangat identik dengan 

Sunan Kudus yang juga terkenal dengan nama Jafar Shadiq. Sunan 

Kudus merupakan salah satu Walisongo yang menyebarkan agama 

Islam di Pulau Jawa terutama di wilayah Kudus. Dalam melakukan 

penyebaran agama Islam di wilayah Kudus, Sunan Kudus melakukan 

banyak cara-cara yang unik dalam berdakwah. Nama asli dari Sunan 

Kudus adalah Sayyid Ja’far Shadiq Azmatkhan. Beliau dipercaya 

sebagai pendiri dan pengembang kota Kudus menjadi kota santri seperti 

yang terlihat sekarang ini.  

Sunan Kudus menjadi salah satu Wali yang mampu menarik benang 

merah esoteris antara Islam dengan kearifan lokal yang ada pada 

masyarakat saai itu. Beliau mampu untuk mempertemukan makna Islam 

dengan makna kearifan lokal. Kemampuan itulah yang menjadikan 

dakwah beliau dapat diterima oleh masyarakat yang pada saat itu pada 

umunya sudah menganut agama Hindu. Tindakan Sunan  Kudus ini 

menjadi syarat dari strategi kultural Islam. Dengan cara yang dilakukan 
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oleh beliau ini, Islam hadir mengaliri kebajikan lokal itu, bukan untuk 

mengganti, akan tetapi lebih kepada untuk menyempurnakan. 

Dalam beberapa buku dijelaskan bahwa Sunan Kudus memiliki 

banyak nama dan gelar selama hidupnya.  Menurut buku Kudus dan 

Islam : Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Industri Wisata Ziarah, dijelaskan 

bahwa ada beberapa versi tentang asal-usul Sunan Kudus. Setidaknya 

ada empat versi yang dijelaskan dalam buku tersebut. Selain itu, beliau 

juga memiliki beberapa gelar yang termaktub dalam diri beliau. Jafar 

Shodiq selain dikenal sebagai sosok alim ulama, beliau juga merupakan 

pemimpin militer yang disegani. Dia  termasuk seorang politisi dan figur 

senopati yang gagah berani.  

Sunan Kudus adalah ahli strategi dan pemberani dalam peperangan, 

sehingga oleh Sultan Demak diangkat sebagai Senopati Demak dalam 

menanggulangi serangan tentara Majapahit. Sunan Kudus juga yang 

menjadi pihak yang melakukan pelaksanaan hukuman mati bagi Syekh 

Siti Jenar (Rahimsyah, 2002: 84). Disamping jabatannya sebagai 

senapati Kerajaan Demak, Sunan Kudus juga merupakan pemuka 

agama Islam di Kesultanan Demak. Beliau memiliki gelar Qodli, yakni 

suatu gelar untuk mereka yang menjadi penghulu di Kesultanan Demak 

pada masa itu (Sri Indrahtri, 2012: 40). Wali yang dipercaya sebagai 

pendiri kota Kudus ini dikenal sebagai ulama yang konsekuen 

menegakkan kebenaran dan keadilan.



15 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Pembelajaran Sejarah Dalam Kurikulum 2013 

a) Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang 

dilakukan untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda 

melalui lembaga pendidikan di sekolah. Wujud dari suatu proses 

pembelajaran dapat dilihat dari interaksi yang terjadi antara individu 

dengan lingkungan dimana ia berada. Melalui interaksi dengan 

lingkungannya, maka fungsi intelektul dalam sebuah pembelajaran 

akan semakin berkembang. Dalam makna yang lebih menyeluruh, 

pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha sadar dari seorang guru 

untuk membelajarkan siswanya dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan yang diharapkan dan telah ditetapkan. 

Menurut Oemar Hamalik (2008:61) pembelajaran 

merupakan upaya mengorganisasi lingkungan untuk menciptakan 

kondisi belajar bagi peserta didik dengan memberikan bimbingan 

dan menyediakan berbagai kesempatan yang dapat mendorong 

siswa belajar untuk memperoleh pengalaman sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran adalah ujung tombak dari pendidikan, 

sehingga berhasil atau tidaknya suatu pendidikan sangat tergantung 
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dari keberhasilan proses pembelajaran yang terjadi. Interaksi antara 

pendidik dan peserta didik yang terjadi dalam proses pembelajaran 

merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk hasil 

pendidikan yang berupa perubahan perilaku dari peserta didik. 

Menurut Oemar Hamalik (2008:65) ada tiga ciri khas yang 

terkandung dalam sistem pembelajaran yaitu:  

1. Rencana, ialah penataan ketenagaan, material, dan 

prosedur, yang merupakan unsur-unsur sistem 

pembelajaran, dalam suatu rencana khusus.  

2. Kesalingtergantungan (interdependence), antara 

unsur-unsur sistem pembelajaran yang serasi dalam 

suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat esensial, dan 

masing-masing memberikan sumbangannya kepada 

sistem pembelajaran.  

3. Tujuan, sistem pembelajaran mempunyai tujuan 

tertentu yang hendak dicapai. 

Dari beberapa pengertian mengenai pembelajaran dan 

cirinya, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu 

upaya untuk membelajarkan siswa melalui interaksi yang terjadi 

antara pendidik dan peserta didik dengan menggunakan komponen-

komponen yang ada didalamnya melalui lembaga pendidikan 

dengan tujuan untuk tercapainya suatu perubahan perilaku yang 

lebih baik.  
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b) Pengertian Sejarah 

Sejarah merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang 

manusia dan kehidupannya di masa lampau yang menyangkut 

berbagai peristiwa penting yang telah dialami berdasarkan 

metodologi tertentu. Sejatinya sejarah bukan hanya melahirkan 

sebuah cerita-cerita dari kejadian masa lampau saja namun juga 

dapat memberikan pemahaman masa lampau yang dapat digunakan 

sebagai rujukan ataupun acuan bagi kehidupan manusia di masa 

kini. Itulah mengapa tujuan utama sejarah adalah untuk menjadikan 

manusia lebih arif dan bijaksana dalam bersikap mengatasi 

problematika kehidupan yang dialaminya. 

Sejarah juga sebagai cabang ilmu yang mengkaji secara 

sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dan 

dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya 

yang terjadi dimasa lampau (Kuntowijoyo, 1995: 18). Dari 

pernyataan diatas dapat diartikan bahwa sejarah merupakan bagian 

darai rekonstruksi kehidupan manusia di masa lampau, masa kini 

dan masa yang akan datang. Sejarah juga dapat dikatakn sebagai 

suatu sistem ilmu yang mempelajari tentang kronologi peristiwa 

manusia berdasarkan metode tertentu. 

Dari berbagai ulasan mengenai pengertian sejarah diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah suatu cabang ilmu 

dengan metodologi tertentu yang mempelajari tentang urutan 
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peristiwa manusia di masa lampau untuk dijadikan pembelajaran 

bagi kehidupan manusia di masa kini dan yang akan datang. Arti 

penting sejarah dapat terwujud apabila manusia yang 

mempelajarinya mampu untuk mengambil nilai-nilai masa lampau 

yang diwariskan melalui peristiwa sejarah yang telah terjadi. 

Diharapkan dengan mempelajari sejarah, maka manusia dapat 

bersikap lebih arif dan bijaksana. 

c) Pembelajaran Sejarah Dalam Kurikulum 2013 

Pembelajaran sejarah adalah suatu proses interaksi antara 

siswa dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan tingkah 

laku akibat dari interaksinya dalam mempelajari sejarah. Tujuan dari 

pembelajaran sejarah adalah untuk menciptakan siswa yang mampu 

mengembangkan kompetensi untuk berpikir secara kronologis dan 

bersikap kritis terhadap problematika yang dihadapinya. 

Pembelajaran sejarah berupaya untuk membuat siswa memiliki 

pengetahuan masa lampau yang dapat digunakan untuk memahami 

dan menjelaskan perkembangan serta perubahan yang terjadi pada 

masyarakat. Dari pembelajaran sejarah pulalah, siswa diharapkan 

dapat menemukan jati diri bangsa serta mampu menumbuhkan jati 

dirinya sebagai suatu bagian dari bangsa indonesia. 

Dalam pembelajaran sejarah kurikulum 2013 edisi revisi 

terbaru, pembelajaran sejarah dituntut untuk lebih bisa 

memunculkan sisi keaktifan dan kekritisan siswa dalam menanggapi 
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suatu masalah yang diberikan oleh guru. Siswa harus mampu lebih 

aktif dalam merangsang pembelajaran termasuk juga dalam upaya 

untuk mencari sumber-sumber pembelajaran yang dibutuhkan. Jika 

pada kurikulum sebelumnya pembelajaran sejarah mendapatkan 

stigma sebagai pembelajaran yang hanya berfokus pada cerita 

peristiwa-peristiwa masa lalu dan tokoh, maka melalui kurikulum 

2013 ini pembelajaran sejarah menemukan karakter barunya karena 

siswa lebih bisa mengembangkan pengetahuan yang diperolehnya. 

Dalam Kurikulum 2013, proses pembelajaran yang terjadi di 

dalam kelas berupaya untuk mempersatukan etika, logika, dan 

estetika hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Proses 

pembelajaran dalam kurikulum ini menjadi pembeda dengan 

kurikulum sebelumnya. Siswa diajarkan dan dibiasakan untuk 

observasi, bertanya, bernalar, bereksperimen, dan berkomunikasi 

baik dengan guru maupun dengan sesama peserta didik. Terdapat 

tiga arah komunikasi yang diterapkan dalam kurikulum 2013 yakni 

komunikasi siswa-guru, guru-siswa dan juga antar siswa. Dengan 

adanya penerapan ketiga arah komunikasi tersebut, maka 

diharapkan siswa akan lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses 

pembelajaran. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis 

karakter dan kompetensi (Mulyasa, 2013: 163). Tujuan dari 

pengembangan kurikulum 2013 menurut Kemendikbud 
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(Permendikbud No. 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan 

Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah) 

adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki 

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi 

pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban dunia. 

Dalam kurikulum 2013, ada empat hal pokok yang 

dipersiapkan oleh guru sebelum melakukan tahapan proses 

pelaksanaan pembelajaran yakni: 

a. Prota (Program Tahunan) adalah rencana penetapan 

alokasi waktu satu tahun untuk mencapai tujuan (KI dan 

KD) yang telah ditetapkan.  

b. Promes (Program Semester) adalah satuan waktu yang 

digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan 

selama satu semester. 

c. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu 

kelompok mata pelajaran yang mencakup Kompetensi 

Inti, Kompetensi Dasar, materi pokok, kegiatan 

pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan 

sumber/alat/bahan belajar. 

d. RPP (Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran) adalah 

rencana yang menggambarkan prosedur dan 
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pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu 

kompetensi dasar. 

Penggunaan pendekatan pembelajaran yang tepat 

merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Pendekatan pembelajaran adalah suatu rangkaian tindakan 

pembelajaran yang dilandasi oleh prinsip dasar tertentu (filosofis, 

psikologis, didaktis dan ekologis) yang mewadahi, menginspirasi, 

menguatkan dan melatari metode pembelajaran tertentu 

(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Pendekatan 

saintifik merupakan pendekatan yang digunakan dalam kurikulum 

2013.  

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses 

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik 

secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui 

tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau 

menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, 

menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan 

konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan (Sufairoh, 2016: 120). 

Proses pembelajaran yang mengacu pada pendekatan 

saintifik menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

meliputi lima langkah, yaitu: mengamati, menanya, mengumpulkan 

data, mengasosiasi, dan mengkomu-nikasikan. Dikutip dari Jurnal 
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Pendidikan Profesional, berikut penjelasan mengenai langkah-

langkah pendekatan saintifik yang digunakan dalam proses 

pembelajaran kurikulum 2013: 

1) Mengamati, yaitu kegiatan siswa mengidentifikasi 

melalui indera penglihat (membaca, menyimak), 

pembau, pendengar, pengecap dan peraba pada 

waktu mengamati suatu objek dengan ataupun tanpa 

alat bantu. Alternatif kegiatan mengamati antara 

lain observasi lingkungan, mengamati gambar, 

video, tabel dan grafik data, menganalisis peta, 

membaca berbagai informasi yang tersedia di media 

masa dan internet maupun sumber lain. Bentuk hasil 

belajar dari kegiatan mengamati adalah siswa dapat 

mengidentifikasi masalah. 

2) Menanya, yaitu kegiatan siswa mengungkapkan 

apa yang ingin diketahuinya baik yang berkenaan 

dengan suatu objek, peristiwa, suatu proses tertentu. 

Dalam kegiatan menanya, siswa membuat 

pertanyaan secara individu atau kelompok tentang 

apa yang belum diketahuinya. Siswa dapat 

mengajukan pertanyaan kepada guru, narasumber, 

siswa lainnya dan atau kepada diri sendiri dengan 

bimbingan guru hingga siswa dapat mandiri dan 
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menjadi kebiasaan. Pertanyaan dapat diajukan 

secara lisan dan tulisan serta harus dapat 

membangkitkan motivasi siswa untuk tetap aktif 

dan gembira. Bentuknya dapat berupa kalimat 

pertanyaan dan kalimat hipotesis. Hasil belajar dari 

kegiatan menanya adalah siswa dapat 

merumuskan masalah dan merumuskan 

hipotesis.  

3) Mengumpulkan data, yaitu kegiatan siswa 

mencari informasi sebagai bahan untuk dianalisis 

dan disimpulkan. Kegiatan mengumpulkan data 

dapat dilakukan dengan cara membaca buku, 

mengumpulkan data sekunder, observasi lapangan, 

uji coba (eksperimen), wawancara, menyebarkan 

kuesioner, dan lain-lain. Hasil belajar dari kegiatan 

mengumpulkan data adalah siswa dapat menguji 

hipotesis. 

4) Mengasosiasi, yaitu kegiatan siswa mengolah data 

dalam bentuk serangkaian aktivitas fisik dan pikiran 

dengan bantuan peralatan tertentu. Bentuk kegiatan 

mengolah data antara lain melakukan klasifikasi, 

menyusun data dalam bentuk yang lebih informatif, 

serta menentukan sumber data sehingga lebih 
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bermakna. Selanjutnya siswa menganalisis data 

untuk membandingkan ataupun menentukan 

hubungan antara data yang telah diolahnya dengan 

teori yang ada sehingga dapat ditarik simpulan dan 

atau ditemukannya prinsip dan konsep penting yang 

bermakna dalam menambah skema kognitif, 

meluaskan pengalaman, dan wawasan 

pengetahuannya. Hasil belajar dari kegiatan 

menalar/mengasosiasi adalah siswa dapat 

menyim-pulkan hasil kajian dari hipotesis. 

5) Mengomunikasikan, yaitu kegiatan siswa 

mendeskripsikan dan menyampaikan hasil 

temuannya dari kegiatan mengamati, menanya, 

mengumpulkan dan mengolah data, serta 

mengasosiasi yang ditujukan kepada orang lain baik 

secara lisan maupun tulisan Hasil belajar dari 

kegiatan mengomunikasikan adalah siswa dapat 

memformulasikan dan 

mempertanggungjawabkan pembuktian 

hipotesis (Sufoiroh, 2016: 121). 

Kajian teoritis mengenai pembelajaran sejarah ini digunakan 

oleh peneliti sebagai acuan penting untuk menjawab rumusan 

permasalahan yang pertama dan ketiga dari penelitian ini yakni 
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bagaimanakah pembelajaran sejarah pada pokok bahasan proses 

islamisasi oleh Walisongo dan bagaimana kendala dalam 

pembelajaran sejarah pada pokok bahasan proses Islamisasi oleh 

Walisongo. Penggunaaan kajian teori pembelajaran, sejarah dan 

juga pembelajaran sejarah dalam kurikulum 2013 semakin 

memperkuat hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan 

oleh peneliti pada bab IV.  

2. Teori Persepsi  

a) Pengertian Persepsi  

Dalam Kamus Lengkap Psikologi karya Chaplin (Dadang 

Supardan, 2011:473) dinyatakan bahwa persepsi memiliki beberapa 

artian, yakni sebagai berikut: 

1) Proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian 

objektif dengan bantuan indera; 

2) Kesadaran dari proses organis; 

3) Satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-

arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu; 

4) Variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan, 

berasal dari kemampuan organisme untuk melakukan 

pembedaan diantara perangsang; 

5) Kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau 

keyakinan yang serta-merta mengenai sesuatu. 
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Cara pandang dan pola berpikir manusia terhadap suatu 

benda ataupun manusia lainnya sangat dipengaruhi oleh apa yang 

kita lihat dan rasakan. Alat indera sangat berperan penting dalam 

pembentukan persepsi dalam diri seseorang. Dari rangsangan yang 

berhasil ditangkap oleh alat inderalah, persepsi dapat diperoleh oleh 

individu. Selain ditangkap langsung oleh alat indera, persepsi juga 

dapat datang dari pengalaman manusia itu sendiri terhadap apa yang 

terekam dalam otak dan pemikirannya. Nilai penting teoritis dari 

persepsi berasal dari sudut pandang empiris dalam filsafat yang 

berusaha menjaga pengetahuan dan pemahaman yang diperantarai 

oleh kemampuan indera kita ( Dadang Supardan, 2011: 473). 

Proses persepsi dimulai ketika otak yang berfungsi sebagai 

rekaman indera, menerima informasi dari masing-masing alat indera 

yakni penglihatan, pendengaran,sentuhan, penciuman dan rasa. 

Informasi yang akan diingat harus terlebih dahulu menjangkau 

indera seseorang, kemudian diberi perhatian dan dipindahkan dari 

rekaman indera ke daya ingat kerja, kemudian diolah sekali lagi 

untuk dipindahkan ke daya ingat jangka penjang (Charles dalam 

Robert Slavin, 2008: 220). Dalam istilah psikologi, hal tersebut 

lumrah disebut sebagai urutan pengolahan informasi.  

Dari pengolahan informasi tersebutlah, akhirnya persepsi 

seseorang dapat terbentuk. Persepsi terhadap suatu rangsangan, 

bukanlah hanya tentang proses penerimaan rangsangan saja, tetapi 
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juga melibatkan penafsiran pikiran dan dipengaruhi oleh keadaan 

pikiran kita, pengalaman masa lalu, pengetahuan, motivasi, dan 

masih juga ada banyak faktor lainnya (Robert Slavin, 2008: 221). 

Itulah mengapa, persepsi juga dapat diartikan sebagai penafsiran 

seorang individu terhadap suatu rangsangan yang ada di 

sekelilingnya.  

Sedangkan menurut Sarlito Sarwono ( 2010: 86) persepsi 

adalah suatu pemahaman yang terjadi akibat dari stimulus yang 

diterima oleh seseorang dari dunia luar yang berhasil ditangkap dari 

organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Setiap 

persepsi yang ada, diperlukan sebuah stimulus yang harus ditangkap 

oleh alat indera dalam memahami lingkungannya. Alat-alat indera 

sangatlah membantu dalam kehidupan seseorang karena dapat 

membantu seseorang untuk memperoleh suatu persepsi. Tanpa alat 

indera, seseorang sangat sulit untuk memperoleh suatu persepsi. 

Bimo Walgito (2002:53) menjelaskan bahwa persepsi 

merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu 

merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh 

individu melalui alat reseptornya. Penginderaan terhadap suatu 

objek atau benda akan menimbulkan kesan dari stimulus-stimulus. 

Stimulus tersebutlah yang nantinya akan mengenai alat indera atau 

reseptor. Proses tersebut tidak hanya berhenti  pada tahap 

penerimaan alat indera saja,  melainkan  akan  diteruskan  ke  pusat 
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susunan  syaraf  yaitu  ke otak,  dan  terjadilah  proses  psikologis  

sehingga  individu menyadari apa yang ia dengar dan mampu 

menafsirkannya. 

Berdasarkan  beberapa  pengertian dan uraian  diatas,  

nampak  jelas  bahwa  di  dalam yang dimaksudkan dengan 

pengertian persepsi seharusnya mengandung beberapa aspek 

sebagai berikut: 

1. Adanya proses penerimaan stimulus melalui  alat  

indera 

2. Terjadinya  proses  psikologis  di dalam pusat syaraf 

yakni otak 

3. Memunculkan kesadaran dari apa yang telah 

diinderakan 

4. Terdapat makna dari stimulus yang telah berhasil 

diproses.   

Secara rinci, persepsi dapat diartikan sebagai suatu 

penilaian/ tanggapan/ perspektif seseorang terhadap suatu 

objek/orang yang berasal dari alat indera baik berupa 

penglihatan/pendengaran/perabaan/penciuman yang akhirnya 

menimbulkan suatu rangsangan atau stimulus, dimana dari proses 

stimulus itulah nantinya akan terjadi proses psikologis ke dalam 

pusat sel syaraf yakni otak. Dari proses psikologis itulah, nantinya 

individu akan memperoleh suatu kesadaran terkait obyek yang telah 
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diinderakannya. Kesadaran tersebut akan memberikan makna yang 

dapat berupa pandangan maupun sikap. 

b) Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 

Menurut Mar’at (1984: 22-24) adapun faktor dari persepsi adalah:  

1) Faktor perhatian  

Yang dimaksudkan dengan faktor perhatian disini adalah

pemusatan indera kepada hal-hal tertentu yang terjadi dalam

pengalaman seorang individu. Dalam faktor perhatian ini,

persepsi hanya akan berfokus pada satu hal dan mengabaikan

masalah-masalah lain. Kegiatan menyaring atau  menyeleksi  

informasi  inderawi  yang  diterima juga merupakan salah satu

hal terkait faktor pengertian.  Dengan  demikian  yang

dipersepsikan bukan semua stimuli inderawi, namun hanya  

yang dirasa cukup menarik perhatian.

2) Faktor karakteristik yang dipersepsi  

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap terjadinya

persepsi adalah faktor karakteristik dari sesuatu/seseorang yang

akan dipersepsi. Karakteristik ini berkaitan dengan respon

individu yang diberikan oleh stimuli yang sudah diterjemahkan

oleh pusat syaraf. Karakteristik seseorang dipengaruhi oleh

pengalaman masa lampau individu tersebut. Dari adanya

perbedaan karakteristik inilah, yang menyebabkan adanya

persepsi yang berbeda-beda dari masing-masing individu.   
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3) Faktor sifat stimuli yang dipersepsi  

Faktor lain yang berpengaruh terhadap proses persepsi selain

selain faktor perhatian dan karakteristik orang yang 

mempersepsi adalah sifat dari stimuli yang dipersepsi itu sendiri. 

Stimuli yang diterima oleh alat indera juga berpengaruh terhadap 

terbentuknya proses persepsi.  Sifat-sifat stimuli juga sangat

mempengaruhi seperti apa nantinya persepsi yang terbentuk 

pada individu.

c) Syarat Terjadinya Persepsi 

Menurut Bimo Walgito (2002:54) mengemukakan beberapa 

syarat sebelum individu mengadakan persepsi adalah: 

1) Adanya Obyek atau Sasaran yang dituju  

Obyek  atau  sasaran  yang  diamati  akan  menimbulkan  

stimulus  atau rangsangan  yang  mengenai  alat  indera. Obyek 

inilah yang nantinya menjadi sasaran utama yang akan dijadikan 

sebagai bahan yang akan dipersepsi. Yang dimaksudkan obyek

yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah proses islamisasi 

Sunan Kudus di Kabupaten Kudus.

2) Alat Indera atau Reseptor  

Alat  indera  berfungsi sebagai perantara untuk menerima

stimulus yang kemudian diteruskan oleh syaraf sensorik

selanjutnya akan disimpan dalam susunan syaraf pusat yaitu

otak. Alat indera merupakan sistem motorik yang pertama kali 
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akan bekerja dalam proses persepsi ini. Dari alat indera inilah,

nantinya akan diperoleh suatu stimuli yang akan diteruskan ke 

dalam otak sebagai pusat sistem syaraf manusia. 

3) Adanya Perhatian    

Adanya perhatian sangat diperlukan dalam proses terjadinya 

persepsi. Perhatian  merupakan pemusatan atau konsentrasi dari 

seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau 

sekumpulan obyek tertentu.  

Kajian teoritis mengenai teori persepsi ini digunakan oleh 

peneliti sebagai acuan penting untuk menjawab rumusan 

permasalahan yang kedua dari penelitian ini yakni bagaimana 

persepsi siswa SMA N 1 Mejobo terhadap proses islamisasi di 

Kabupaten Kudus. Penggunaaan kajian teori mengenai pengertian 

persepsi, faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi dan juga 

syarat terjadinya persepsi semakin memperkuat hasil penelitian dan 

pembahasan yang disampaikan oleh peneliti pada bab IV. 

3. Proses Islamisasi 

a) Pengertian Proses Islamisasi 

Islam yang ada di Indonesia saat ini merupakan Islam 

Nusantara. Maksud dari pernyataan tersebut ialah agama Islam yang 

saat ini dianut oleh masyarakat Indonesia terutama Jawa merupakan 

agama islam yang sudah mendapatkan perpaduan dengan unsur-

unsur kebudayaan Nusantara. Islam Nusantara ini tentulah berbeda 
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dengan agama Islam yang ada dari asalnya yakni di Arab. Ada

beberapa perbedaan jika dilihat dari pelaksanaan dan tradisi-tradisi 

keagamaan yang menyertainya. Islam Nusantara adalah Islam yang 

telah terjadi proses dialektika dan kompromi dengan budaya lokal, 

maka sebenarnya ketika kita bicara tentang Islam Nusantara.  

Menurut De Graaf (1989), ada tiga metode penyebaran 

Islam. Pertama, pedagang muslim yang datang dari India atau Arab 

yang sengaja bertujuan mengIslamkan orang-orang kafir. Kedua, 

meningkatkan pengetahuan mereka yang telah beriman. Ketiga, 

dengan kekuasaan atau memaklumkan perang terhadap negara-

negara penyembah berhala. Dari uraian pernyataan De Graaf dapat 

diperoleh suatu kesimpulan bahwa agama Islam disebarkan dengan 

cara perdagangan, pendakwah sufi dan politik. Ketiganya juga 

termasuk dalam saluran islamisasi yang dilakukan oleh para Wali 

dalam melakukan proses islamisasi di Tanah Jawa. 

Proses Islamisasi di Tanah Jawa berlangsung dengan cara 

yang cukup baik tanpa ada paksaan, meskipun tidak bisa dibilang 

tanpa kekerasan. Kekerasan dalam hal ini adalah adanya kudeta para 

pembesar Islam kepada para pembesar kerajaan-kerajaan Hindu-

Budha yang telah berdiri. Seperti halnya yang terjadi pada Kerajaan 

Majapahit yang mendapatkan serangan dari Raden Patah. Raden 

Patah merupakan raja pertama yang berkuasa di Kerajaan Demak.  

Majapahit memang termasuk lunak dalam memperlakukan agama 
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Islam di lingkungannya, bahkan raja Majapahit mengizinkan 

masuknya agama Islam dalam masyarakat Hindu-Jawa (Slamet 

Muljana, 2005: 189). Namun demikian, proses islamisasi lebih 

banyak dilakukan dengan cara yang bijak dan tanpa kekerasan. 

Setidaknya ada enam saluran islamisasi yaitu melalui pendidikan, 

politik, tasawuf, kesenian, perdagangan dan perkawinan. 

b) Saluran-saluran Dalam Proses Islamisasi 

Pada masa awal kedatangan agama Islam di Nusantara, 

situasi kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu-Budha saat itu memang 

sedang mengalami masa kemunduran yang sangat parah. 

Kemunduran tersebut salah satunya diakibatkan oleh adanya faktor 

politik ekspansi dari kerajaan lain di Asia Tenggara dan juga 

pemberontakan serta sengketa diantara anggota keluarga raja dalam 

hal perebutan kekuasaan. Keguncangan dalam kehidupan politik dan 

ekonomi mengakibatkan pula keguncangan pada kehidupan sosial 

budaya. Sementara itu, dalam suasana politik yang kacau, banyak 

pedagang muslim yang ramai mengunjungi Nusantara, diantaranya 

mungkin terdapat juga mubalig-mubalig (Marwati Djoened 

Poesponegoro, 2008: 19). 

Ada beberapa saluran atau cara yang digunakan oleh 

Walisongo dalam melakukan penyebaran agama Islam di Tanah 

Jawa, salah satu diantaranya yakni melalui lembaga pendidikan. 

Pendidikan merupakan salah satu perhatian sentral yang dilakukan 
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oleh Walisongo dalam proses islamisasi. Pada masa itu, Walisongo 

menyebarluaskan agama Islam dengan cara mendirikan pondok-

pondok pesantren. Misalnya ada pesantren Ampeldenta di Surabaya 

yang diasuh oleh Raden Rahmat. Pondok-pondok pesantren itulah 

yang dijadikan sebagai wadah perantara untuk mendalami agama 

Islam. Di dalam pondok pesantren tersebut, Walisongo berdakwah 

untuk menyebarluaskan agama Islam melalui para santrinya yang 

berasal dari berbagai daerah di Jawa bahkan Nusantara. Dari ilmu 

yang diperoleh di pondok pesantren inilah, nantinya para santri 

pulang kembali ke kampung halamannya untuk berdakwah 

mengembangkan agama Islam dengan bekal yang telah 

diperolehnya ketika di pesantren. 

Saluran islamisasi yang selanjutnya yakni melalui 

perkawinan. Maksudnya adalah pada zaman dahulu, perkawinan 

bukan hanya menjadi sekedar puncak dari kisah asmara, namun 

terkadang juga menjadi sarana untuk berpolitik. Misalnya Maulana 

Ishaq yang menikah dengan putri Raja Blambangan dan melahirkan 

Sunan Giri. Orang Jawa yang telah memeluk agama Islam terlebih 

dahulu, biasanya mereka akan menikah dengan orang yang belum 

memeluk agama Islam. Tentunya, pernikahan tersebut mempunyai 

maksud untuk mengajak sang pasangan juga ikut memeluk agama 

Islam. Namun, meskipun demikian ajakan tersebut berlangsung 

secara terbuka, damai dan sukarela tanpa memaksa pihak manapun. 
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Cara ini pula yang dilakukan oleh para Walisongo dalam melakukan 

proses islamisasi, banyak dari mereka yang menikah dengan para 

keluarga trah raja yang belum memeluk agama Islam. 

Perdagangan juga menjadi saluran islamisasi yang sangat 

penting pada masa itu. Bahkan seperti yang diketahui bahwa para 

wali juga ada beberapa yang juga menjalankan usaha perdagangan, 

termasuk Sunan Kudus. Dalam kegiatan perdagangan, terdapat 

interaksi orang-orang tanpa memandang bulu dari semua kalangan. 

Dari situlah kegiatan berdakwah juga dapat dilakukan terutama 

melalui pendekatan kepada masyarakat kalangan bawah. Snouck 

Hurgronje (1973:10) dalam bukunya yang telah berhasil 

diterjemahkan dan ditulis kembali oleh Gunawan menyatakan 

bahwa Islam berkembang dengan pesat tidak terlepas dari pengaruh 

pedagang muslim yang bermukim di Nusantara hingga akhirnya 

membentuk keluarga dengan penduduk pribumi dan kemudian 

pelan-pelan mengembangkan pengaruh  ke sekitar.  

Kesenian juga menjadi salah satu cara untuk 

menyebarluaskan agama Islam di bumi Jawa. Kesenian yang 

dimaksudkan adalah berupa seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni 

tari, seni musik dan seni sastra. Seni musik merupakan cara yang 

biasanya paling sering dilakukan. Proses islamisasi yang satu ini 

dilakukan dengan cara menciptakan tembang-tembang yang 

mengandung nilai dan unsur aspek agama Islam. Biasanya tembang-
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tembang tersebut mengandung makna tersirat yang ingin 

disampaikan oleh para Wali kepada pengikutnya. Tembang-

tembang tersebut masih dapat kita nikmati sampai saat ini. Mijil dan 

Maskumambang merupakan salah satu contoh bentuk kesenian yang 

diciptakan oleh Sunan Kudus dalam saluran islamisasi. Selain itu, 

juga ada lagu ilir-ilir yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. 

Saluran islamisasi selanjutnya yaitu melalui jalur polirik. 

Pada masa awal masuknya agama dan kebudayaan Islam ke 

Nusantara saat itu, situasi dan kondisi politik beberapa kerajaan 

Hindu-Budha sedang mengalami kekacauan baik yang diakibatkan 

oleh faktor internal maupun dari faktor eksternal. Kondisi yang 

demikian membuat adipati-adipati pesisir berusaha melepaskan diri 

dari kekuasaan pusat kerajaan yang sedang mengalami kekacauan 

dan perpecahan. Selain itu, pada masa itu kerajaan-kerajaan Hindu-

Budha di Nusantara tengah mengalami serangan dari kerajaan luar. 

Faktor internal perselisihan antar saudara juga semakin menambah 

kekacauan kondisi politik. Dari keadaan politik yang demikian, 

memudahkan para Wali untuk masuk dalam lingkungan masyarakat 

bahkan istana untuk melakukan dakwah agama Islam. 

Saluran islamisasi yang terakhir adalah tasawuf. Pada masa 

itu, banyak pula para Wali yang melakukan proses islamisasi 

melalui jalur tasawuf. Tasawuf dinilai sangat penting karena 

berfungsi untuk membentuk kehidupan sosial bangsa indonesia serta 
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meninggalkan bukti-bukti jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke 

13 dan ke 18 (Marwati Djoened Poesponegoro, 2008:171). Agama 

Islam yang ada di Indonesia saat ini menunjukkan adanya perpaduan 

dengan unsur-unsur agama Hindu-Budha yang pernah sangat jaya di 

masa silam. 

c) Peranan Walisongo Dalam Proses Islamisasi 

Walisongo merupakan lembaga dewan dakwah yang 

bertugas menyebarluaskan agama Islam pada masa awal 

perkembangan Islam di tanah Jawa. Cukup sulit untuk mengetahui 

siapa sajakah para ulama besar yang masuk dalam jajaran kategori 

Walisongo karena memang tidak ada sumber tertentu yang 

menyebutkan tentang siapakah para Sunan yang dimaksudkan 

sebagai Walisongo. Yang pasti diketahui kebenarannya adalah 

bahwa Walisongo ialah suatu perkumpulan Dewan dakwah yang 

terdiri dari orang-orang pilihan yang mempunyai jiwa besar untuk 

menyebarluaskan agama Islam di tanah Jawa. Menurut Asnan 

Wahyudi dan Abu Khalid (Asnan Wahyudi dan Abu Khalid (tanpa 

tahun) (dalam Hasanu simon, 2006: 50)) mengatakan bahwa 

pembentukan lembaga Walisongo ternyata pertama kali dilakukan 

oleh Sultan Turki Muhammad I, yang memerintah tahun 1394-1421. 

Diketahui ada enam angkatan yang pernah tergabung dalam Majelis 

Dewan walisongo. Berikut anggota yang ada dari Walisongo 

angkatan pertama hingga keenam. 
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1.) Walisongo angkatan pertama terdiri dari: 

a. Maulana Malik Ibrahim, dari Turki. 

b. Maulana Ishaq, dari Samarkan, Rusia Selatan. 

c. Maulana Ahmad Jumadil Kubro, dari Mesir. 

d. Maulana Muhammad Al Maghrobi, dari Maroko. 

e. Maulana Malik Isro’il, dari Turki. 

f. Maulana Muhammad Ali  Akbar, dari Persia (Iran). 

g. Maulana Hasanuddin, dari Palestina. 

h. Maulana Aliyuddin, dari Palestina. 

i. Syekh Subakir, dari Iran (Hasanu Simon, 2006:52). 

2.) Walisongo angkatan kedua terdiri dari: 

b. Raden Rahmat. 

c. Maulana Ishaq. 

d. Maulana Ahmad Jumadil Kubro. 

e. Maulana Muhammad Al Maghrobi. 

f. Maulana Malik Isro’il. 

g. Maulana Muhammad Ali  Akbar. 

h. Maulana Hasanuddin. 

i. Maulana Aliyuddin. 

j. Syekh Subakir (Hasanu Simon, 2006:58). 

3.) Walisongo angkatan ketiga terdiri dari: 

a. Sunan Ampel, berkedudukan di Surabaya. 

b. Maulana Ishaq, bertugas di Jawa Timur. 
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c. Maulana Ahmad Jumadil Kubro, berkeliling di Jawa 

Timur. 

d. Maulana Muhammad Al Maghrobi, bertugas di Jawa 

Tengah. 

e. Ja’far Shodiq, berkedudukan di Kudus. 

f. Syarif Hidayatullah, bertugas di Jawa Barat. 

g. Maulana Hasanuddin, bertugas di Banten. 

h. Maulana Aliyuddin, bertugas di Banten. 

i. Syekh Subakir, berkeliling Di Jawa Tengah (Hasanu 

Simon, 2006:59). 

4.) Walisongo angkatan keempat terdiri dari: 

a. Sunan Ampel, berkedudukan di Surabaya. 

b. Makhdum Ibrahim, berkedudukan di Tuban. 

c. Maulana Ahmad Jumadil Kubro, bertugas di Mojokerto. 

d. Maulana Muhammad Al Maghrobi, bertugas di Jatinom, 

Klaten. 

e. Ja’far Shodiq, berkedudukan di Kudus. 

f. Syarif Hidayatullah, bertugas di Cirebon. 

g. Raden Paku, bertugas di Gresik. 

h. Raden Qosim, bertugas di Lamongan. 

i. Raden Mas Sahid, bertugas di Kadilangu, Demak 

(Hasanu Simon, 2006:59). 

5.) Walisongo angkatan kelima terdiri dari: 
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a. Sunan Giri, berkedudukan di Gresik. 

b. Sunan Ampel, berkedudukan di Surabaya. 

c. Sunan Bonang, berkedudukan di Tuban. 

d. Sunan Kudus, berkedudukan di Kudus. 

e. Sunan Gunungjati, berkedudukan di Cirebon. 

f. Sunan Drajad, berkedudukan di Lamongan. 

g. Sunan Kalijogo, berkedudukan di Demak. 

h. Raden Fattah, berkedudukan di Demak. 

i. Fathullah Khan, berkedudukan di Cirebon (Hasanu 

Simon, 2006:62).. 

6.) Walisongo angkatan keenam terdiri dari: 

a. Sunan Giri, berkedudukan di Gresik. 

b. Sunan Ampel, berkedudukan di Surabaya. 

c. Sunan Bonang, berkedudukan di Tuban. 

d. Sunan Kudus, berkedudukan di Kudus. 

e. Sunan Gunungjati, berkedudukan di Cirebon. 

f. Sunan Drajad, berkedudukan di Lamongan. 

g. Sunan Kalijogo, berkedudukan di Demak. 

h. Sunan Muria, berkedudukan di lereng Gunung Muria. 

i. Sunan Pandanaran, berkedudukan di Tembayat, Klaten 

(Hasanu Simon, 2006:63). 

Gerakan dakwah yang dilakukan oleh para Sunan yang 

tergabung dalam sebuah lembaga bernama Walisongo telah berhasil 
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mengubah suatu tatanan sistem budaya masyarakat yang semula 

sudah memiliki Hindu-Budha sebagai agama dan kebudayaan yang 

telah dianut dan diyakini sebelumnya. Dalam misinya untuk 

menyebarluaskan agama Islam,  Walisongo menjadikan gerakan 

intelektual dan budaya sebagai tekanan utama dalam berdakwah di 

Tanah Jawa. Walisongo juga telah berhasil membawa perubahan 

budaya dan agama pada lingkup lingkaran kekuasaan pada masa itu. 

Hal ini terbukti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, dimana 

Walisongo ikut berperan serta dalam maju-mundurnya kerajaan 

tersebut. Sebut saja, dalam hal ini Sunan Kudus yang pernah 

menjabat sebagai Senopati sekaligus Panglima perang bagi Kerajaan 

Demak. 

Kajian teoritis mengenai proses islamisasi oleh Walisongo 

ini digunakan oleh peneliti sebagai acuan penting untuk menjawab 

ketiga rumusan permasalahan yakni bagaimanakah pembelajaran 

sejarah pada pokok bahasan proses islamisasi oleh Walisongo, 

bagaimana persepsi siswa SMA N 1 Mejobo terhadap proses 

islamisasi di Kabupaten Kudus dan bagaimana kendala dalam 

pembelajaran sejarah pada pokok bahasan proses Islamisasi oleh 

Walisongo. Penggunaaan kajian pengertian proses islamisasi, 

saluran-saluran islamisasi dan peranan Walisongo dalam proses 

islamisasi semakin memperkuat hasil penelitian dan pembahasan 

yang disampaikan oleh peneliti pada bab IV.  
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4. Riwayat Sunan Kudus Serta Peranannya Dalam Penyebaran 

Agama Islam Di Wilayah Kudus 

a) Asal-Usul Sunan Kudus 

Istilah Walisongo memang masih dianggap kontroversial 

disebagian kalangan, hal ini karena sebenarnya ada banyak Wali 

yang diyakini menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, bukan 

hanya berjumlah sembilan saja, tetapi lebih. Walisongo merupakan 

sebuatan bagi dewan lembaga dakwah yang menyebarkan agama 

Islam di tanah Jawa. Dalam perkembangannya, diketahui bahwa ada 

enam angkatan Walisongo, dimana setiap angkatan terdiri dari 

sembilan orang Wali yang mempunyai kewajiban untuk 

menyebarluaskan agama islam di masing-masing wilayah sudah 

ditunjuk oleh Dewan Lembaga Walisongo. Sunan Kudus merupakan 

Walisongo yang masuk kedalam empat angkatan sekaligus yakni 

pada angkatan ketiga, keempat, kelima dan keenam. 

Mengenai asal-usul dari Sunan Kudus, telah ditemukan 

beberapa versi. Dalam riwayat buku yang berjudul Kudus dan Islam 

: Nilai-Nilai Budaya  Lokal dan Industri Wisata Ziarah, dijelaskan 

bahwa ada empat versi tentang asal-usul Sunan Kudus. Versi 

pertama, menyebutkan bahwa Sunan Kudus adalah putra dari salah 

satu wali pula yakni Sunan Ampel, yang memiliki nama asli Raden 

Rahmat. Berbeda dari versi yang pertama, versi kedua justru 

menyebutkan bahwa Sunan Ampel bukanlah ayah dari Sunan Kudus 
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tetapi merupakan kakek dari Sunan Kudus. Versi ini menyebutkan 

bahwa Sunan Kudus adalah putera dari Raden Usman Haji atau yang 

lebih dikenal dengan Sunan Ngundung. Sunan Ngundung 

merupakan putra dari Sunan Ampel yang dimakamkan di Desa 

Ngundung, Trowulan, Mojokerto, dekat perbatasan Blora dan 

Ngawi (Sri Inderahti, 2012:35). 

Masih dari buku yang sama, dijelaskan bahwa versi ketiga 

dijelaskan bahwa Sunan Kudus awalnya bernama Raden 

Rananggana yang berarti orang yang berperan melawan hawa nafsu 

(Sri Inderahti, 2012: 36). Dari versi ini diketahui bahwa Sunan 

Kudus berasal dari Kesultanan Demak Bintoro. Kedatangannya ke 

wilayah Kudus karena perintah dari Sultan Demak agar beliau 

menyebarkan agama islam di wilayah Kudus. Versi terakhir 

berdasarkan pendapat dari Solichin Salam yang menyebutkan 

bahwa  Sunan Kudus merupakan Putra dari Raden Usman Haji bin 

Raja  Pendeta atau yang lebih dikenal dengan Sunan Ampel. Selain 

keempat versi tersebut, Sunan Kudus juga memiliki julukan Raden 

Amir Haji karena beliau sudah pernah menjadi pemimpin 

rombongan perjalanan Haji ke mekah dan Madinah (Sri Inderahti, 

2012:37). 

Sedangkan menurut Purwadi ( 2005: 127), Sunan Kudus 

merupakan salah satu dari daftar nama yang menjadi Imam Besar di 

Masjid Agung Demak Bintoro. Disebutkan bahwa Sunan Kudus 
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merupakan imam kelima setelah sang imam keempat yakni Sunan 

Ngundung wafat. Pengangkatan Sunan Kudus menjadi Imam 

tersebut terjadi karena Sunan Ngundung wafat dalam medan 

peperangan. Sunan Gunung Jati merupakan sosok yang menetapkan 

jabatan Sunan Kudus sebagai imam di Masjid Demak Bintoro. 

Dapat dipahami mengapa Sunan Gunung Jati yang mengangkat 

Sunan Kudus menjadi Imam bukannya sang Sultan Demak sendiri, 

hal ini dikarenakan saat itu Sunan Gunung Jati merupakan ipar dari 

Sultan Demak. 

Dalam buku Atlas Walisongo ( Agus Sunyoto, 2017: 336) 

diceritakan bahwa Sunan Kudus adalah Putra dari Sunan Undung 

sekaligus cucu dari Sultan Mesir. Dikisahkan pada mulanya Sunan 

Undung datang ke Cirebon bersama adiknya, Rara Dampul untuk 

bertemu sepupunya yakni Syarif Hidayatullah yang menetap di 

Gunung Jati. Lalu, Syarif Hidayatullah menyarankan kepada Sunan 

Undung untuk pergi ke Ampeldenta guna berguru pada Sunan 

Ampel. Dalam perjalanannya, Sunan Undung dinikahkan dengan 

putri Sunan Ampel yang bernama Syarifah atau yang kemudian 

dikenal dengan Nyi Ageng Manila. Nyi Ageng Manila merupakan 

adik dari Sunan Bonang. Dari pernikahan tersebut, lahirlah Ja’far

Shodiq atau yang kemudian dikenal dengan Sunan Kudus. 

Dalam lain kisah juga diceritakan bahwa Sunan Kudus yang 

mempunyai nama asli Ja’far Shodiq diperkirakan bukan penduduk
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asli Jawa. Beliau datang dari negeri sebrang yakni Palestina. Beliau 

datang ke tanah Jawa dan masuk menjadi anggota Walisongo pada 

tahun 1436 untuk menggantikan kedudukan Maulana Malik Isro’il

yang wafat pada tahun 1435 M (Hasanu Simon, 2006: 59). 

Dikatakan pula bahwa beliau merupakan satu-satunya anggota 

Walisanga yang paling menguasai ilmu fiqih diantara para Wali 

lainnya. Berdasarkan kisah ini dikatakan bahwa Sunan Kudus secara 

resmi diangkat menjadi anggota Walisongo setelah adanya Sidang 

Walisongo ketiga yang dipimpin oleh Raden Rahmat di 

Ampeldenta, Surabaya. 

Dalam perjalanan kehidupannya, diketahui bahwa Sunan 

Kudus menikah dengan silsilah trah keluarganya sendiri. Beliau 

menikah dengan Dewi Rukhi yang merupakan cicit dari Sunan 

Ampel (Sri Inderahti,2012: 36). Peranan Sunan Kudus di Kesultanan 

Demak saat itu bukan hanya sebatas menjadi Imam Masjid saja, 

tetapi juga sebagai Senopati Kerajaan Demak. Beliau dikenal 

sebagai pemimpin perang yang tangguh dan juga bijaksana dalam 

mengambil keputusan. Dalam usia yang sangat muda, beliau 

mempunyai semangat yang tinggi dalam berhijrah untuk 

menyebarluaskan agama Islam di Tanah Jawa terutama di wilayah 

Kudus dan sekitarnya.  

Sunan Kudus memiliki trah hubungan darah yang sangat 

dekat dengan para keluarga ningrat pada masanya. Konon, beliau 
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memperistri putri Kiai Gede Kali Podang, Putri Bupati Terung yang 

telah berhasil ditaklukkannya hingga memeluk agama Islam dan 

juga putri Adipati Kanduruwan (Purwadi, 2005: 120). Memang pada 

masa itu, pernikahan dilakukan bukan hanya untuk menyatukan 

kisah asmara dan juga meneruskan keturunan, tetapi juga untuk 

kepentingan politik. Pernikahan yang dilakukan oleh Sunan Kudus 

dengan beberapa keluarga penguasa baik putri raja maupun putri 

adipati tentunya dimaksudkan untuk kepentingan penyebarluasan 

agama islam di wilayah yang dikehendaki. Dari pernikahan tersebut, 

tentunya akan membuat sang calon istri mengikuti agama yang 

dipeluk oleh Sunan Kudus sebagai syarat terjadinya pernikahan 

dalam agama Islam yang menghendaki adanya pernikahan dalam 

satu agama. Setelah sang calon istri memeluk Islam, biasanya para 

anggota keluarga lainnya mengikuti jejak untuk memeluk Islam 

pula. Jika Keluarga kerajaan sudah memeluk agama Islam, maka 

akan mudah pula untuk mengajak para rakyatnya. 

Dari pernikahan Sunana Kudus dengan putri Bupati Terung, 

dikarunia 7 orang anak yakni: 

1. Nyi Ageng Pembayun;  

2. Panembahan  Palembang; 

3. Panembahan Mekaos Honggokusumo;  

4. Panembahan Karimun;  

5. Panembahan Kali;  
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6. Ratu Pradabinabar (menikah dengan Pangeran 

Pancawati, Panglima  Sunan  Kudus);  

7. Panembahan Joko (wafat sewaktu masih usia muda) 

(Agus Sunyoto, 2017: 336). 

Sedangkan pernikahan Sunan Kudus dengan Dewi Rukhi 

memperoleh putra yang bernama Amir Hassan (Agus Sunyoto, 

2017: 338). 

b) Peran Sunan Kudus Dalam Proses Islamisasi di Kudus 

Julukan sebagai kota santri memang sudah melekat dalam 

jiwa kota Kudus. Pemberian julukan tersebut tentunya tidak bisa 

dilepaskan dari sosok besar sang mubaligh yakni Sunan Kudus. 

Beliaulah tokoh dibalik besarnya agama islam di kota yang juga 

mempunyai julukan sebagai kota kretek tersebut. Seperti yang sudah 

disebutkan sebelumnya bahwa terdapat banyak versi mengenai asal-

usul kedatangan Sunan Kudus. Tentunya masing-masing versi 

memiliki sumber-sumber pendukung yang menguatkannya. 

Mengenai asal-usul Sunan Kudus sendiri memang masih menjadi 

sesuatu yang kontroversial dan sering diperdebatkan oleh banyak 

ahli sejarah. Satu fakta yang pasti kebenarannya bahwa beliau bukan 

merupakan penduduk Kudus asli, tetapi merupakan pendatang yang 

sengaja berhijrah ke Kota Kudus untuk menyebarluaskan agama 

Islam. 
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Mengenai awal kedatangan Sunan Kudus ke Kota Kudus, 

pun sama seperti asal-usul beliau, ada beberapa versi berbeda yang 

menyebutkan. Dalam salah satu versi menyebutkan bahwa 

kedatangan beliau ke Kota Kudus ada hubungannya dengan 

perselisihan yang terjadi antara beliau dengan Sunan Kalijaga. 

Dalam suatu babad dikisahkan bahwa perselisihan itu dimulai ketika 

Pangeran Prawata yang saat itu menduduki posisi sebagai Sultan 

Demak Bintoro dan juga merupakan murid dari Sunan Kudus, 

mengakui Sunan Kalijaga yang saat itu baru tiba dari Kerajaan 

Cirebon sebagai gurunya. Menurut anggapan dari Sunan Kudus, 

seseorang yang menjadi murid dua guru sekaligus merupakan suatu 

dosa yang besar. Untuk itulah, maka Sunan Kudus memberikan 

kuasa pada murid kesayangannya, yakni Arya Panangsang untuk 

membunuh Pangeran Prawata ( Purwadi, 2005: 131). Namun, versi 

ini hanya dipercayai oleh sebagian kecil kalangan saja dengan alasan 

bahwa tidak mungkin seorang Wali besar seperti Sunan kudus 

mempunyai jiwa yang kurang bijak seperti yang diceritakan diatas.  

Ada pula yang menyebutkan bahwa hijrahnya Sunan Kudus 

ke kota yang awalnya bernama Tajug tersebut memang dari 

keinginan hati beliau sendiri untuk menyebarluaskan agama Islam 

di kota Kudus. Menurut versi ini, disebutkan bahwa pada saat itu 

Kota Kudus memang sudah terkenal dengan penduduknya yang 

memeluk agama Hindu dan Budha. Terutama sekali agama Hindu 



49 

yang hampir dianut oleh seluruh masyarakat Kudus saat itu. Pada 

saat itu pula, di Kudus terdapat seorang tokoh yang dikenal sebagai 

Mbah Kiai Telingsing yang diperkirakan merupakan pendiri cikal 

bakal Kota Kudus. Kiai Telingsing yang mempunyai nama awal The 

Ling Sing ini, merupakan seorang Cina yang memeluk agama Islam. 

Keberadaan Mbah Kiai Telingsing ini seakan memperkuat fakta 

bahwa sebelum Sunan Kudus datang ke kota Kudus, agama Islam 

sebenarnya sudah mulai merasuk ke kota tersebut. 

Hijrahnya Sunan Kudus dari Demak Bintoro, diikuti pula 

oleh para pengikutnya. Diperkirakan Sunan Kudus datang ke Kota 

Kudus setelah tahun 1543 (tahun dimana hijrahnya Sunan Kalijaga 

dari Kerajaan Cirebon ke Demak Bintoro) dan sebelum 1549 (tahun 

yang tercantum dalam mihrab Masjid Raya Kudus). Pemberian 

nama Kudus diberikan oleh Sunan Kudus sendiri. Nama kota Kudus 

diambil dari bahasa Arab yakni Al-Quds, yang juga merupakan 

salah satu nama Asmaul Husna. Al-Quds sendiri berarti Suci, 

pemberian nama tersebut sebagai pertanda kesungguhan hati Sunan 

Kudus untuk menjadikan kota tersebut sebagai kota suci yang 

bernuansa penuh islami. Keinginan dan doa beliau yang tertuang 

dalam nama kota ini, memang terkabul. Hal ini dapat dilihat dari 

keadaan kota Kudus saat ini yang hampir seluruh penduduknya 

beragama Islam dan mendapatkan julukan sebagai Kota Santri. 
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Pertama kali kedatangannya di Kota Kudus, Sunan Kudus 

dan pengikutnya tinggal di sebuah pedukuhan bergabung bersama 

dengan para kelompok rakyat kecil. Beliau dibantu dengan para 

pengikutnya, mengolah tanah-tanah perladangan didekat 

perkampungan dimana beliau tinggal. Selain mengolah tanah, 

Ssunan Kudus juga berdagang. Sunan Kudus memang dikenal 

sebagai seorang pedagang yang mempunyai jiwa wirausahawan 

yang ulet. Spirit inilah yang juga menular pada masyarakat Kudus 

saat ini, yang sebagian besar hidup dari usaha dagang. Jiwa rendah 

hati dari Sunan Kudus yang terbiasa hidup dekat dengan rakyat kecil 

inilah yang semakin mempermudah jalan beliau untuk 

menyebarluaskan agama Islam di Kota Kudus. 

Dalam kehidupannya sehari-hari, Sunan Kudus sangat 

dihormati dan disegani oleh penduduk Kudus, termasuk oleh 

masyarakat Kudus yang saat itu masih memluk agama Hindu. Sikap 

yang demikian dikarenakan Sunan Kudus merupakan sosok yang 

bijak, rendah hati dan selalu menghormati orang lain. Sama seperti 

yang dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W. saat pertama kali 

menerima wahyu untuk mendakwahkan agama Islam dengan 

membangun masjid, maka begitu jugalah yang dilakukan pertama 

kali oleh Sunan Kudus saat hendak menyebarluaskan agama Islam 

di Kota Kudus. Pada awal proses islamisasi, masjid menjadi tempat 

strategis untuk pengembangan komunitas Islam. Selain sebagai 
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tempat ritual, masjid juga sebagai pusat tumbuh dan berkembangnya 

kebudayaan Islam (Nur Syam, 2005:73). 

Masjid yang diberi nama Masjid Manar Al-Aqsa ini 

mempunyai kesamaan nama dengan Masjidil Aqsa yang ada di 

Yerussalem. Disamping masjid ini juga dibangun sebuah menara. 

Pembangunan Menara tersebut seringkali dikaitkan dengan cara 

islamisasi Sunan Kudus dalam menarik simpati masyarakat saat itu 

yang beragama Hindu. Bentuk Menara yang dibuat seperti candi 

memang memperlihatkan adanya kekhasan gaya Hindu. Ada pula 

yang mengatakan abhwa sebenarnya kata menara berasal dari 

bahasa Arab yakni manara. Nur yang berarti cahaya dan awalan kata 

ma berarti menunjukkan tempat, jadi menara diartikan sebagai sautu 

untuk untuk menaruh api atau cahaya diatas (Purwadi, 2005: 136).  

Pembangunan menara disamping masjid memang 

merupakan salah satu cara yang digunakan oleh Sunan Kudus dalam 

menarik masyarakat. Cara lainnya yang digunakan oleh sunan 

Kudus dalam menarik simpati masyarakat adalah dengan 

pembacaan Surat Al-Baqarah disetiap kali ceramah agama Islam 

yang dilakukan oleh beliau. Surat Al-Baqarah yang dalam bahasa 

Arab berarti Sapi, memang memiliki keunikan tersendiri bagi 

masyarakat Hindu yang mendengarkan saat itu. Sapi dalam agama 

Hindu merupakan hewan yang sangat dihormati bahkan dianggap 

sebagai perwujudan dari Dewa mereka. Itulah mengapa mereka 
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sangat tertarik untuk mendengarkan bacaan lantunan Surat Al-

Baqarah dari Sunan Kudus. 

Selain pembacaan Surat Al-Baqarah, cara lainnya untuk 

menarik masyarakat Hindu adalah dengan mengikat seekor Sapi 

yang sangat besar di lingkungan Masjid Menara Kudus. Sapi yang 

sangat besar tersebut tentunya menarik perhatian dari masyarakat 

untuk berbondong-bondong datang ke masjid. Ketika masyarakat 

sudah berkumpul, maka dimulailah ceramah agama Islam oleh 

beliau. Bukan hanya mengikat Sapi saja, beliau juga menganjurkan 

tentang adanya larangan penyembelihan Sapi oleh para pengikutnya 

agar tidak menyinggung masyarakat Hindu yang terdapat di 

sekitarnya. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu Sapi merupakan 

hewan yang dikeramatkan oleh Umat Hindu. 

Unsur arsitektur agama Hindu memang tidak dapat kita 

lepaskan dari beberapa bangunan yang ada disekitar lingkungan 

Masjid Menara Kudus. Bukan hanya pembangunan menara saja 

yang menyerupai bentuk candi seperti yang ada dalam agama Hindu, 

tetapi juga terdapat bangunan gapura. Gapura ini mengelilingi 

bangunan utama Masjid Menara Kudus seperti gapura yang 

mengelilingi bangunan pendopo utama kerajaan. Dari segi arsitektur 

inilah, muncul beberapa analisis bahwa dahulunya Masjid Menara 

Kudus selain digunakan sebagai tempat untuk bersembahyang dan 
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menyebarkan agama Islam, juga merupakan pusat dari pemerintahan 

yang didirikan oleh Sunan Kudus. 

Proses islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Kudus 

dilakukan secara bertahap. Sunan Kudus melakukan penyebaran 

agama Islam melalui beberapa tahapan penyesuaian yang 

dilakukannya terhadap masyarakat Kudus yang saat itu sudah 

terlebih dahulu memeluk agama Hindu. Adaptasi yang dilakukan 

oleh Sunan Kudus dalam rangka berdakwah sangatlah beragam, 

bahkan tidak jarang ada beberapa yang dibiarkan bertentangan 

dengan ajaran Islam. Namun, hal itu hanya dilakukan sebagai cara 

untuk menarik simpatik dari masyarakat Kudus. Ketika mereka 

sudah mulai mengenal Islam dengan baik, maka Sunan Kudus akan 

menjelaskan serta meluruskan dengan cara bertahap. 

Ada beberapa kebiasaan unik yang dilakukan oleh Sunan 

Kudus dalam melakukan proses islamisasi, salah satunya dengan 

acara bedug dandang. Bedug dandang adalah sebuah acara untuk 

menunggu datangnya bulan Ramadhan. Kegiatan ini dilakukan oleh 

beliau dengan cara menabuh bedug bertalu-talu sehingga membuat 

orang-orang datang ke masjid untuk mendengarkan kapan persisnya 

hari pertama puasa dimulai. Kegiatan bedug dandang ini masih 

berlanjut sampai saat ini, bahkan menjadi sebuah tradisi. Fungsinya 

masih sama yakni untuk menandakan kapan hari pertama puasa 

dimulai. Namun yang berbeda adalah cara yang dilakukan bukan 
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lagi hanya dengan menabuh bedug tetapi juga dengan adanya pasar 

dadakan selama satu bulan sebelum puasa. Tradisi ini lebih dikenal 

dengan nama dandangan. 

Dalam melakukan proses islamisasi di wilayah Kudus, 

Sunan Kudus memang dikenal sangatlah apik dalam 

mentransmisikan agama Islam dengan cara mengadopsi strategi 

kultural. Menurut Said (2013:46) the powerful of Sunan Kudus 

through cultural approach in preaching the Islamic values to the 

present tracks and the marker can still reproduced by any 

community in various traditions and works of art. Dari pernyataan 

dalam jurnal tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk 

mengetahui proses islamisasi yang telah dilakukan oleh Sunan 

Kudus juga dapat dilihat dari tradisi dan karya seni yang sudah 

beliau wariskan hingga saat ini.  

Sunan Kudus selain dikenal sebagai seorang mubaligh dan 

juga pedagang, beliau juga dikenal sebagai seorang seniman. Dalam 

kegiatan berdakwahnya, beliau juga menciptakan tembang-tembang 

yang berisi syair-syair untuk membantu kelancaran kegiatan 

dakwahnya. Tembang yang berhasil diciptakan oleh beliau 

diantaranya adalah tembang Maskumambang dan juga tembang 

Mijil. Tembang-tembang tersebut seringkali disebut dengan 

tembang macapat. Tembang macapat masih seringkali dilagukan 

sampai saat ini. 
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Walaupun Sunan Kudus merupakan Wali yang sangat 

menghargai nilai toleransi, namun bukan berarti bahwa beliau akan 

berdiam diri ketika ada seseorang yang menyalahgunakan ajaran 

Islam. Hal ini terlihat jelas dari sikap beliau dalam menghukum mati 

Syeih Siti Jenar atau yang biasa disebut juga dengan Syeih Lemah 

Abang. Syeih Siti  Jenar dihukum mati karena menganut ajaran 

Manunggaling Kawula Gusti, yang mengajarkan bahwa manusia 

dan Tuhan adalah sama. Hal itu tentulah sangat musyrik. 

Pelaksanaan hukuman mati ini dilakukan oleh Sunan Kudus. 

Hukuman itu dilakukan dengan pemancungan leher Syeih Lemah 

Abang yang diikat lalu dibawa ke halaman masjid dan jenazahnya 

dimakamkan di Kampung Kemlaten (Rahimsyah: 2002: 84). 

c) Peninggalan Sunan Kudus di Kota Kudus 

Dalam melakukan dakwahnya di Kabupaten Kudus, Sunan 

Kudus meninggalkan jejak-jejak kehidupan yang masih dapat kita 

saksikan sampai saat ini. Diharapkan dengan adanya peninggalan-

peninggalan tersebut, manusia masa kini dapat mengambil hikmah. 

Berikut beberapa peninggalan dari Sunan Kudus: 

a) Menara Kudus 

b) Masjid Al-Aqsa 

c) Gapura Padureksan 

d) Pancuran Wudhu 

e) Gapura Kembar 
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f) Gapura Samping 

g) Gapura Gerbang Tajug 

h) Makam Sunan Kudus 

i) Masjid Bubar 

Kajian teoritis mengenai riwayat sunan kudus serta 

peranannya dalam penyebaran agama islam di wilayah kudus ini 

digunakan oleh peneliti sebagai acuan penting untuk menjawab 

rumusan permasalahan kedua yakni bagaimana persepsi siswa SMA 

N 1 Mejobo terhadap proses islamisasi di Kabupaten Kudus. 

Penggunaaan kajian asal-usul Sunan Kudus, peran Sunan Kudus 

dalam proses islamisasi serta peninggalan Sunan Kudus di Kota 

Kudus semakin memperkuat hasil penelitian dan pembahasan yang 

disampaikan oleh peneliti pada bab IV.  

F. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 

Peneliti berusaha melakukan tinjauan terhadap penelitian yang 

sudah ada sebelumnya yang masih relevan dengan topik penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti, diantaranya adalah Skripsi yang ditulis oleh 

Nur Alfusifak mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu 

Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016 

dengan judul “ Rekonstruksi Pembelajaran Agama Islam Sunan Kudus 

terhadap Pembangunan Karakter’’. Penelitian ini bertujuan untuk

merekonstruksi konsep pembelajaran yang diterapkan oleh Sunan Kudus 

ketika menyebarkan Islam di Jawa dan metode pembelajaran agama Islam 
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yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Pendekatan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan filsafat pendidikan karena penelitian ini 

mengkaji konsep dasar pemikiran Sunan Kudus dalam pembelajaran agama 

Islam. Persamaan penelitian Nur Alfusifak dengan peneliti adalah sama 

sama meneliti tentang ketokohan Sunan Kudus. Perbedaannya adalah jika 

dalam penelitiannya Nur Alsifak lebih memfokuskan pada pemikiran Sunan 

Kudus dalam pembelajaran agama Islam, maka peneliti lebih mengkaji 

persepsi siswa terhadap proses islamisasi yang dilakukan oleh Sunan 

Kudus. 

Penelitian yang relevan selanjutnya adalah Skripsi yang ditulis oleh 

Fatah Wahyu Putra mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Tahun 2013 dengan judul 

“Pembelajaran Sejarah Lokal dan Persepsi Siswa Terhadap Sunan Pojok 

Sebagai Penyebar Agama Islam Di Kabupaten Blora Pada Siswa Kelas XI 

SMA Negeri 1 Blora”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses

pembelajaran sejarah lokal sudah diterapkan di SMA Negeri 1 Blora. 

Persepsi siswa terhadap Sunan Pojok sebagai penyebar agama Islam di 

Kabupaten Blora dapat dikatakan positif,  karena Sunan Pojok merupakan 

seorang sunan atau penyebar agama Islam di Blora dan seorang wali lokal 

di daerah Blora yang terkenal. Persamaan penelitian Fatah Wahyu Putra 

dengan peneliti adalah sama sama meneliti persepsi siswa tentang 

penyebaran agama islam yang dilakukan oleh Walisongo/Sunan. 

Perbedaannya adalah jika dalam penelitiannya Fatah  Wahyu Putra lebih 
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memfokuskan pada penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Pojok di 

Blora, maka peneliti lebih mengkaji persepsi siswa terhadap proses 

islamisasi Sunan Kudus di Kabupaten Kudus. 

Skripsi yang ditulis oleh Vina Dwi Widyawati mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Tahun 2014 

dengan judul “ Peranan Sunan Ampel Dalam Penyebaran Agama Islam Di

Surabaya Tahun 1443-1481”, juga merupakan penelitian yang dapat

dijadikan referensi dalam melakukan penulisan penelitian ini. Penelitian 

yang dilakukan oleh Vina bertujuan untuk  mengkaji latar belakang yang 

mendorong Sunan Ampel dalam penyebaran agama Islam di Surabaya tahun 

1443-1481 serta proses penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan 

Ampel di Surabaya tahun 1443-1481. Persamaan penelitian Vina dengan 

peneliti adalah sama sama meneliti  tentang peran salah satu Walisongo di 

suatu daerah. Perbedaannya adalah jika Vina memilih Sunan Ampel untuk 

dikaji, maka penulis memilih Sunan Kudus untuk dikaji lebih lanjut 

peranannya. 

Penelitian yang terkait selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Moh Rosyid yang tertulis dalam Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi 

Keagamaan STAIN Kudus. Penelitian yang berjudul Menguji Kebenaran 

Local Wisdom sebagai Modal Toleransi: Studi Kasus di Kudus ini berupaya 

untuk mencari fakta apakah local wisdom yang diwariskan oleh Sunan 

Kudus hingga kini dapat menyebabkan terwujudnya toleransi di Kudus. 
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Salah satu hal penting yang diteliti adalah mengenai adanya tradisi tentang 

larangan menyembelih Sapi. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa 

local wisdom tersebut dalam realitasnya tak terbukti. Riset yang dilakukan 

pada tahun 2015 ini diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, observasi, 

forum group discussion dengan umat minoritas dan mayoritas dengan 

analisis deskriptif kualitatif. Menurut penelitian tersebut, nilai toleransi 

yang diterapkan oleh Sunan Kudus tidak diterapkan dengan baik oleh 

masyarakat kudus. Faktanya, konflik antar-umat beragama secara terbuka 

atau terselubung masih sering terjadi. 

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mas’udi yang

dimuat dalam jurnal dengan judul DAKWAH NUSANTARA (Kerangka 

Harmonis Dakwah Walisongo Dalam Diseminasi Ajaran Islam Di 

Nusantara. Dalam penelitiannya tersebut, ia mengatakan bahwa kehadiran 

Islam di Nusantara bertautan erat dengan perwujudan agama Hindu-Budha. 

Formulasi dakwah Islam di Nusantara bersinergi aktif dengan kondisi 

realistik budaya masyarakat yang berkembang di zamannya. Para da’i yang

berjuang menyiarkan ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat 

Nusantara melakukan pola-pola kearifan atas budaya lokal masyarakat. 

Dalam kerangka ini, Walisongo yang bertindak sebagai da’i bagi syiar Islam

di Nusantara khususnya kawasan Jawa tiada menolak terhadap budaya-

budaya pendahulu yang telah mengisi relung keagamaan masyarakat Jawa. 

Dakwah Nusantara dalam kerangkanya menyadarkan setiap insan dakwah 
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akan eksistensi keIslaman masyarakat Jawa yang bersandar kepada budaya-

budaya lokal yang telah hadir lebih awal daripada kehadiran Islam. 

Selanjutnya adalah Skripsi yang ditulis oleh Danang Dwi Arfianto 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Sejarah Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Tahun 2007 dengan judul “

Persepsi Siswa Terhadap Penokohan Mohammad Hatta sebagai Pahlawan 

Nasional ( Studi Kasus di SMA 1 Pecangaan Kabupaten Jepara ). Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap Mohammad Hatta

sebagai pahlawan nasional yang nantinya diharapkan akan muncul nilai-

nilai kepahlawanan yang dapat ditiru dan diterapkan oleh siswa. Persamaan 

penelitian Danang Dwi Arfianto dengan peneliti adalah sama sama meneliti 

persepsi siswa tentang suatu tokoh. Perbedaannya adalah jika Danang

memilih Mohammad Hatta untuk dikaji, maka penulis memilih Sunan 

Kudus untuk dikaji lebih lanjut peranannya.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah Tesis yang ditulis oleh 

Syaiful Amin mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas 

Sebelas Maret Surakarta Tahun 2010 dengan judul “Pewarisan Nilai Sejarah 

Lokal Melalui Pembelajaran Sejarah Jalur Formal Dan Informal Pada Siswa 

Sma Di Kudus Kulon”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

tentang (1) Proses pewarisan nilai sejarah lokal melalui pembelajaran 

sejarah jalur formal  pada siswa SMA di Kudus Kulon; (2) Proses pewarisan 

nilai sejarah lokal melalui pembelajaran sejarah jalur informal  pada siswa 

SMA di Kudus Kulon; (3) Kesinambungan antara pendidikan sejarah jalur 
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formal dan informal  dalam proses pewarisan nilai sejarah lokal kepada 

siswa SMA di Kudus Kulon.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Guru telah melakukan 

Pewarisan nilai dalam pembelajaran sejarah formal melalui pemanfaatan 

bangunan bersejarah dan folklore yang ada disekitar sekolah, namun hasil 

yang didapat belum maksimal karena keterbatasan waktu belajar  ; (2) 

Pewarisan nilai pada pembelajaran sejarah jalur  informal terjadi melalui 

cerita rakyat (folklore) yang diceritakan dalam keluarga dan masyarakat saat 

acara ritual keagamaan (buka luhur); (3) Kesinambungan pembelajaran 

sejarah jalur formal dan informal dalam upaya pewarisan nilai terjadi karena 

adanya hubungan saling mengisi kelemahan dan saling menguatkan 

(interdependency) yang membuat upaya pewarisan nilai sejarah lokal jadi 

maksimal.  

Persamaan penelitian Syaiful Amin dengan peneliti adalah sama 

sama meneliti mengenai upaya pewarisan sejarah lokal dalam hal ini yang 

dimaksudkan adalah sejarah Sunan Kudus. Sedangkan perbedaannnya 

adalah jika Syaiful Amin memfokuskan penelitiannya pada perbedaan 

pewarisan nilai sejarah lokal Kudus Kulon dalam pembelajaran sejarah jalur 

formal dan informal  maka peneliti lebih memfokuskan pada upaya 

pewarisan nilai sejarah lokal Sunan Kudus melalui jalur faormal dis ekolah 

dengan cara meneliti persepsi siswa terhadap proses islamisasi di Kabupaten 

Kudus. 
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G. Kerangka Berpikir 

Persepsi seorang individu terjadi ketika seseorang menerima 

rangsangan dari alat indera yang sedang bekerja. Rangsangan yang diterima 

dan ditangkap oleh alat indera tersebut nantinya akan diproyeksikan 

kedalam sel syaraf otak. Selanjutnya otak akan mentransfer hasil 

pengamatannya kepada tubuh untuk diformulasikan lebih lanjut. Persepsi 

erat kaitannya dengan pengalaman dan tujuan seseorang saat persepsi 

tersebut terjadi. Tingkah laku dan kepribadian seseorang terhadap suatu hal 

didasarkan oleh persepsi yang dimiliki oleh indidvidu yang bersangkutan. 

Hal tersebut juga senada dengan teori yang disampaikan oleh Bimo Walgito 

(2002:87-88) yang mengemukakan bahwa persepsi merupakan proses aktif 

dimana yang memegang  peran  bukan  hanya  stimulus  yang  mengenai,  

tetapi  juga  individu sebagai kesatuan dengan pengalaman baik yang di 

dapat secara langsung maupun melalui proses belajar. 

Dalam proses belajar mengajar guru akan memberikan materi 

pembelajaran untuk siswa mengenai proses Islamisasi di Kudus, dalam hal 

tersebut tentunya tidak akan terlepas dari peran Sunan Kudus. Pembelajaran 

proses islamisasi oleh Sunan Kudus merupakan kajian sejarah lokal, 

meskipun materi tentang Walisongo termasuk dalam materi sejarah nasional 

Indonesia. Namun, yang lebih ditekankan disini adalah mengenai 

bagaimana proses islamisasi dilakukan oleh Sunan Kudus. Tentunya, dalam 

proses islamisasi tersebut, terdapat beberapa strategi dakwah yang 

dilakukan. Diharapkan dari persepsi siswa tersebut dapat meningkatkan rasa 
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kesadaran sejarah terhadap Sunan Kudus dalam diri siswa, karena nantinya 

akan menanamkan pemahaman sejarah lokal pada siswa. Nantinya akan 

diperoleh apakah hasil persepsi tersebut baik ataukah tidak. 
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Berikut bagan kerangka berfikir penelitian ini: 

Kegiatan Belajar Mengajar 

Materi Proses penyebaran 

agama Islam 

Sunan Kudus 

Dalam Proses 

Islamisasi  

Strategi 

Dakwah Sunan 

Kudus 

Persepsi Siswa 

Terhadap 

Proses 

Islamisasi Di 

Kudus  

Siswa Guru 

Baik Tidak 
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BAB V 

Penutup 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian, analisis data dan pembahasan 

maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut : 

1.) Pembelajaran sejarah pada pokok bahasan proses islamisasi oleh 

Walisongo 

Dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah pada pokok bahasan 

proses penyebaran agama Islam oleh Walisongo, pembelajaran sejarah 

dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya 

jawab, guru menggunakan media berupa power point dan melakukan 

pemutaran film terkait materi. Sedangkan  evaluasi  atau  penilaian  

siswa  dilaksanakan  secara  berproses dimana evaluasi dilakukan tiap 

kompetensi dasar /tiap bagian materi pembelajaran selesai dan 

dilakukan secepatnya. Hambatan  yang  dialami  dalam  pembelajaran  

sejarah  adalah  alokasi  waktu yang terbatas dengan materi yang banyak.   

2.) Persepsi siswa terhadap proses islamisasi di Kabupaten Kudus pada 

siswa SMA N 1 Mejobo 

Persepsi siswa terhadap proses islamisasi di Kabupaten Kudus pada 

siswa SMA N 1 Mejobo dapat dikatakan positif atau baik. Semua siswa 

yang menjadi informan penelitian memiliki persepsi yang positif atau 

baik terhadap Sunan Kudus yang dianggap sebagai Walisongo yang 
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menyebarkan agama Islam di Kudus. Siswa mempersepsikan Sunan 

Kudus adalah seorang ulama yang mempunyai pengetahuan agama 

Islam yang sangat tinggi dan merupakan pelopor dan pendiri cikal-bakal 

Kota Kudus sebagai kota santri. Oleh karena itu, sejarah tentang Sunan 

Kudus sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat Kudus. Siswa 

yang memiliki persepsi positif terhadap proses islamisasi Sunan Kudus 

di Kabupaten Kudus diharapkan juga memiliki kesadaran sejarah yang 

tinggi dalam menjaga bangunan peninggalan sejarah dari Sunan Kudus. 

3.) Kendala dalam pembelajaran sejarah pada pokok bahasan proses 

Islamisasi oleh Walisongo 

Kendala dalam pembelajaran sejarah pada pokok bahasan proses 

Islamisasi oleh Walisongo adalah mengenai keterbatasan alokasi waktu 

dengan materinya yang cukup padat. Selain itu, hambatan lain yang 

dialami oleh guru dalam menyampaikan materi proses islamisasi oleh 

Walisongo adalah kurangnya sumber yang berasal dari buku 

pemerintah. Sumber yang ada masih dianggap masih belum memadai, 

untuk itu guru berusaha untuk mencari referensi tambahan melalui buku 

di perpustakaan maupun internet. 

B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

1) Bagi Sekolah 
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Sekolah harus berupaya semaksimal mungkin dalam menyediakan 

sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran agar 

proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Apabila sarana dan 

prasarana pembelajaran yang dibutuhkan memadai, maka hasil 

pembelajaran juga akan lebih baik. 

2) Bagi Guru 

Dalam melakukan proses pembelajaran sejarah, guru hendaknya 

memiliki metode pembelajaran yang lebih bervariasi untuk 

meningkatkan minat belajar siswa. Guru sejarah harus selalu berperan 

aktif dalam meningkatkan sikap keteladanan tokoh dalam hal ini Sunan 

Kudus baik itu di tunjukkan di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru 

harus berupaya untuk menanamkan persepsi yang baik terhadap Sunan 

Kudus sehingga tercipta kesadaran sejarah yang baik dari siswa untuk 

menjaga bangunan peninggalan sejarah dari Sunan Kudus. 

3) Bagi Siswa 

Siswa harus mampu mengambil nilai-nilai keteladanan dari Sunan 

Kudus dalam melakukan penyebaran agama islam di Kudus. Dengan 

adanya kesadaran sejarah yang baik dari siswa maka diharapkan siswa 

dapat turut menjaga dan mengkonservasikan bangunan-bangunan 

peninggalan bersejarah pada masa islamisasi Sunan Kudus. Siswa harus 

lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran daripada guru sesuai dengan 

tuntutan yang ada dalam kurikulum 2013.  
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