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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dakwah Islam di Pulau Jawa mengalami proses yang 

cukup unik dan berliku-liku. Hal ini disebabkan karena kekuatan tradisi 

budaya dan sastra Hindu kejawen yang mengakar dan cukup kokoh. 

Penyebaran dakwah Islam dipelopori Walisongo sebagai perjuangan 

cemerlang yang dilaksanakan dengan cara sederhana, yaitu menunjukkan 

jalan alternatif baru yang tidak mengusik tradisi dan kebiasaan pribumi, 

serta mudah dipahami oleh orang awam lantaran pendekatan-pendekatan 

para wali yang kongkret dan realistis.1 Dalam hal ini, Walisongo sebagai 

pelopor pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dimana 

dalam berdawah Walisongo tidak menghilangkan tradisi yang ada, tetapi 

menyisipkan nilai-nilai Islam di dalamnya. 

Walisongo merupakan Waliyullah penyebar Islam di Pulau Jawa 

pada awal abad ke-15 dan ke-16. Mereka adalah simbol perintis jalan bagi 

penyebaran Islam di Nusantara, khususnya Jawa. Para Walisongo sebagai 

pembaharu masyarakat Jawa pada masanya. Pengaruh mereka terasa 

dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, 

                                                             
1 Purwadi, Ilmu Makrifat Sunan Bonang: Membongkar Riwayat Guru Sejati Sunan 

Kalijaga dan Syekh Siti Jenar, (Yogyakarta: Sadasiva, 2004), hlm.69. 
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mulai dari kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, perkebunan, 

perdagangan dan lain sebagainya.2 

Sebagai tokoh yang membawakan konsepsi baru mengenai 

kehidupan dan pola aktivitas berlandaskan norma dan nilai Islam, para 

Walisongo dapat dikatakan sebagai pemegang peran pengubah dalam 

masyarakat. Gerakan dalam berdakwah menjadi landasan utama 

pengubahan dalam masyarakat sebagai sistem. Oleh karena itu, gerakan 

intelektual dan budayalah yang menjadi penekanan gerakan dakwah 

Walisongo di Pulau Jawa ini. 

Salah satu Walisongo yang mensyiarkan agama Islam di Pulau Jawa 

yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang menyiarkan agama Islam tepatnya di 

Kota Tuban, Pati, Madura, dan Bawean. Beliau tinggal di kecamatan 

Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Desa Bonang disebut demikian 

karena beliau pencipta alat musik tradisional dari Jawa yang disebut 

“Bonang”. Sebagaimana para wali lainnya menggunakan gending-gending 

Jawa untuk berdakwah. Beliau menciptakan gending berisikan ajaran 

Islam yang sangat disenangi rakyat.3 

Dalam berdakwah Sunan Bonang kerap menggunakan kesenian 

rakyat untuk menarik simpati masyarakat. Antara lain dengan seperangkat 

gamelan bonang yang bila dipukul dengan kayu lunak, gamelan bonang itu 

mengeluarkan bunyi yang merdu. Bila sunan Bonang sendiri yang 

menabuh gaung bonang itu sangat menyentuh hati para pendengarnya. 

                                                             
2 Rachmad Abdullah, Walisongo Gelora Dakwah dan Jihad di Tanah Jawa (1404-1482), 

(Solo:Al-Wafi, 2015), hlm.68. 
3 Ridin Sofwan, dkk. Islamisasi di Jawa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.74. 
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Sehingga masyarakat yang telah mendengarnya berbondong-bondong ke 

masjid. Sunan Bonang kemudian menerjemahkan tembangnya. Tembang 

itu berisi ajaran Islam, sehingga tanpa sengaja mereka telah diberi 

penghayatan baru. Karena kekuatan suaranya itu pula, Sunan Bonang juga 

mendapat julukan lain, yaitu Sang Mahamuni.4 

Dalam berdakwah Sunan Bonang kerap menggunakan alat musik 

tradisional untuk menarik simpatik masyarakat Jawa. Dimana masyarakat 

Jawa pada watu itu masih kental dengan tradisi dan adat istiadat yang 

lama, sehingga dengan menciptakan dan memaikan alat musik tersebut 

Sunan Bonang menarik perhatian masyarakat Jawa pada saat itu.  

Sunan Kalijaga merupakan salah satu murid dari Sunan Bonang yang 

terkenal di kalangan orang Jawa. Ketenaran wali ini adalah karena ia 

seorang ulama yang sakti dan cerdas. Ia juga seorang politikus yang 

“mengasuh” para raja di beberapa kerajaan Islam. Selain itu, Sunan 

Kalijaga juga dikenal sebagai budayawan yang santun dan seniman 

wayang yang hebat.5 

Sunan Kalijaga menjadi wali yang mempunyai peranan penting. Hal 

ini terjadi karena Sunan Kalijaga mengajarkan agama yang bersifat 

kompromistis. Penampilan Sunan Kalijaga yang njawani meski beliau 

keturunan bangsawan Jawa, dilakukan Sunan Kalijaga untuk berbaur 

                                                             
4 Purwadi, Ilmu Makrifat Sunan Bonang: Membongkar Riwayat Guru Sejati Sunan 

Kalijaga dan Syekh Siti Jenar, (Yogyakarta: Sadasiva, 2004), hlm.85. 
5 Ibid., hlm.88. 
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dengan masyarakat Jawa pada masa itu. Hal tersebut menyebabkan tokoh 

ini menjadi cepat terkenal di masyarakat.6  

Kesuksesan penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan 

Kalijaga sedikit berbeda secara teknis dalam memandang adat-istiadat 

setempat dibandingkan dengan para penyebar Islam yang lainnya. Sunan 

Kalijaga lebih menjaga kebiasaan masyarakat setempat, dan tidak bersikap 

anti terhadap pola tingkah-laku masyarakat. Bahkan, dalam pengajaran 

lafal Arab, kesulitan lidah orang Jawa untuk mengucap kosa kata Arab 

begitu dimaklumi.7 

Dalam berdakwah Sunan Kalijaga karakter Sunan Kalijaga yaitu 

sosok wali yang dapat berbaur dengan masyarakat, tidak ada pembatas 

antara mad’u dan da’i. Dalam penyampaian pesan Islam, beliau 

menciptakan karya-karya bersifal filosofis yang mengandung nilai-nilai 

Islam didalamnya. 

Sunan Bonang adalah guru pertama Sunan Kalijaga terdapat 

kesamaan dalam mensyiarkan agama Islam, akan tetapi setiap walisongo 

mempunyai strategi dakwah yang berbeda beda.8 Peneliti tertarik untuk 

menulis skripsi yang berjudul Komparasi Strategi Dakwah Sunan Bonang 

dengan Sunan Kalijaga. Karena peneliti ingin memaparkan bahwasannya 

Sunan Bonang merupakan guru dari Sunan Kalijaga, dimana terdapat 

                                                             
6 Hasanu Simon, Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Wali Songo dalam Mengislamkan 

Tanah Jawa (Pustaka Pelajar, 2004), hlm.121. 
 7 Syfa Aulia Achidsti, Strategi Penyebaran Tradisi Islam Pada Mayarakat Jawa, 

(Yogyakarta, 2012), hlm.203. diakses 
http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/view/58, pada tanggal 13 Mei 2017 
pukul 16.32. 

8 Ridin Sofwan,dkk. Islamisasi di Jawa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.77. 
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persamaan dalam berdakwah pada kedua sunan tersebut. Tetapi setiap 

Walisongo mempunyai strategi dakwah yang berbeda-beda untuk 

menyampaikan dakwah Islam di masyarakat.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah strategi dakwah Sunan Bonang? 

2. Bagaimanakah strategi dakwah Sunan Kalijaga? 

3. Apakah persamaan dan perbedaan strategi dakwah yang Sunan Bonang 

dengan Sunan Kalijaga? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mendeskripsikan strategi dakwah Sunan Bonang. 

2. Mendeskripsikan strategi dakwah Sunan Kalijaga. 

3. Menjelaskan persamaan dan perbedaan strategi dakwah Sunan 

Bonang dengan Sunan Kalijaga. 
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Adapun manfaat penelitian ini diantaranya  

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk 

pengembangan studi Ilmu Dakwah, khususnya dalam pengembangan 

strategi dakwah yang sesuai dengan perubahan kondisi masyarakat. 

2. Manfaat secara praktis pada penelitian ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan sumbangsih pemikiran bagi individu, lembaga, dan 

pemerintah dalam hal kemajuan dakwah.  

D. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan pemahaman skripsi, 

penulis membagi sistematika pembahasan ke dalam beberapa bagian. Hal 

ini dilakukan agar pembahasan saling terkait dan menghasilkan penelitian 

penyusunan yang utuh dan sistematis. Maka penelitian tentang komparasi 

strategi dakwah Sunan Bonang dengan Sunan Kalijaga disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I adalah pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian 

BAB II adalah tinjauan pustaka. Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka 

terhadap penelitian yang dilakukan sebelumnya dan kerangka 

teori 

BAB III  adalah metode penelitian. Bab ini berisi pendekatan, jenis 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik 

analisis data. 
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BAB IV adalah pembahasan. Bab ini merupakan definisi Walisongo, 

peta dakwah Walisongo, biografi Sunan Bonang, strategi 

dakwah Sunan Bonang, biografi Sunan Kalijaga, Strategi 

dakwah Sunan Kalijaga, mendeskripsikan persamaan dan 

perbedaan Strategi Dakwah Sunan Bonang dengan Sunan 

Kalijaga. 

BAB V merupakan bab penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran-

saran. 

 

 

 

 

  


