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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dengan menguraikan strategi dakwah Sunan 

Bonang dan Sunan Kalijaga, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan 

kategori teori strategi dakwah kultural. Sebelumnya disajikan terlebih 

dahulu pengertian Walisongo dan biografi Sunan Kalijaga dengan Sunan 

Bonang.  

1. Walisongo 

Ada beberapa pendapat mengenai istilah Walisongo, dintaranya 

sebagai berikut: 

Istilah wali berasal dari Bahasa Arab, artinya yaitu tercinta, 
pembantu, penolong, dan pemimpin. Bentuk pluralnya adalah auliya’. 
Al-Qur’an menyifati para wali Allah sebagai orang-orang yang beriman 
dan bertaqwa kepada Allah. Tidak ada kekhawatiran pada mereka dan 
tidak pula mereka bersedih hati55. Sebagaimana Allah berfirman: 

َهلُُم ) 63(الَِّذيَن َآَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن ) 62(َأَال ِإنَّ أَْولَِياَء ا�َِّ َال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُوَن 

 (64) اْلُبْشَرى ِيف اْحلََياِة الدُّنـَْيا َوِيف اْآلَِخرَِة َال تـَْبِديَل ِلَكِلَماِت ا�َِّ َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

Ingatlah, Sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran 
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.  (yaitu) orang-
orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. bagi mereka berita 
gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan} di akhirat. 
tidak ada perobahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. yang 
demikian itu adalah kemenangan yang besar.56 

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

(Solo:Al-Wafi, 2015), hlm.65. 
56 Q.S Yunus/10: 62-64 
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Dalam hadist disebutkan bahwa wali Allah adalah orang-orang yang 

selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan 

amalan wajib dan menambahnya dengan amalan Sunnah hingga Allah 

mencintai mereka. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda, 

ُ َعْنُه ، قَاَل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم : َعْن أَبِـْي ُهَريـْرََة َرِضَي ا�َّ ِإنَّ َهللا تـََعالَـى قَاَل «: قَاَل َرُسْوُل اللّـِه َصلَّى ا�َّ : 

َب َعْبِدْي ِبَشْيٍء َأَحبَّ إِلَـيَّ ِممـَّا افْـتَـَرْضُتُه َعَلْيِه ، َوَما َمْن َعاَدى لِـْي َولِي�ا فـََقْد آَذنْـُتُه ِ�لْـَحْرِب ، َوَما تـََقرَّ 

ُتُه ُكْنُت َمسَْعُه الَِّذْي َيْسَمعُ  بِِه ، َوَبَصرَُه الَِّذْي  يـََزاُل َعْبِدْي يـَتَـَقرَُّب ِإلَـيَّ ِ�لنـََّواِفِل َحىتَّ ُأِحبَُّه، فَِإَذا َأْحبـَبـْ

ِيتْ َميِْشْي ِ�َا ، َوِإْن َسأََلِينْ َألُْعِطيَـنَُّه ، َولَِئِن اْستَـَعاَذنِـْي يـُْبِصُر ِبِه ، َوَيَدُه ا
ِيتْ يـَْبِطُش ِ�َا ، َورِْجَلُه الَّ

لَّ

  .«َألُِعْيَذنَّهُ 

 
‘Barangsiapa yang memusuhi Waliku berarti telah mengumumkan 
perang terhadap-Ku, atau aku menyatakan perang terhadapnya. 
Tidaklah seorang hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan 
mengerjakan apa yang telah Aku wajibkan atasnya dan hamba-Ku 
tetap terus mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan 
Sunnah hingga Aku mencintainya. Maka apabila Aku telah 
mencintainya, niscaya Aku menjadi pendengarnya yang dengannya 
dia mendengar, dan menjadi penglihatannya yang dengannya dia 
melihat, dan menjadi tangannya yang dengannya dia memukul, dan 
menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Dan sungguh jika dia 
meminta kepada-Ku niscaya Aku berikan kepadanya. Dan sungguh 
jika dia memohon perlindungan-Ku, niscaya Aku melindunginya. Dan 
Aku membimbingnya kepada sesuatu, maka Akulah pelaksananya. 
Jiwa hamb-Ku yang beriman selalu dalam bimbingan-Ku, ia 
membenci kematian dan Akupun membenci keburukan maut yang 
pasti menjemputnya’.57 

 

Hadist ini yang menyebutkan sifat-sifat wali Allah. Diantaranya 

barangsiapa yang menyatakan permusuhan kepada wali Allah maka 

                                                             
57 HR.Al-Bukhari. 
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sama saja dirinya telah menyatakan perang kepada Allah, dan Allah pun 

menyatakan perang terhadapnya. 

Adapun dalam pemahaman yang berkembang dalam ‘urf  (tradisi) 

di Jawa, perkataan wali menjadi sebutan bagi orang yang dianggap 

keramat, yaitu orang suci yang memiliki karomah dalam bentuk 

kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman 

dan bertakwa. Meskipun sering dirancukan dengan sekti mandraguna 

dalam pengertian ajaran Hindu Budha.58 

Dalam kaitan ini, ditemuilah istilah Walisongo atau Sembilan 

Waliyullah. Mereka adalah para tokoh Islam terpenting di Pulau Jawa 

pada awal abad ke-15 dan ke-16. Mereka memiliki kelebihan daripada 

masyarakat mayoritas yang waktu itu masih menganut agama lama. 

Oleh karena itu, pada Auliya’ dipandang sebagai orang-orang yang 

dekat dengan Allah karena telah menegakkan kewajiban-kewajiban 

yang Allah perintahkan serta mengerjakan amalan-amalan yang 

Sunnah, sehingga mendapatkan berbagai karunia berupa kejadian luar 

biasa yang disebut karomah.59 

 

Walisongo adalah simbol perintis jalan bagi penyebaran Islam di 

Nusantara, khususnya di Jawa. Tentu saja banyak tokoh lain yang juga 

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

(Solo:Al-Wafi, 2015), hlm.67. 
59Ibid., 
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berperan. Namun, peranan mereka yang sangat besar dengan dakwah 

Ilallah secara langsung maupun seruan dalam jihad fisabilillah hingga 

mendirikan Kerajaan Islam di Jawa, dan juga pengaruhnya terhadap 

pembentukan peradaban Islam di masyarakat, membuat para Walisongo 

ini lebih sering disebut daripada yang lain.60 

Walisongo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh 

mereka terasa dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru 

masyarakat Jawa, mulai dari perniagaan dagang, pelayaran nelayan dan 

perikanan. Selain itu juga dalam hal bercocok tanam di persawahan, 

perkebunan, pengobatan dalam kesehatan jasmani dan ruhani, 

kebudayaan, kesenian, pendidikan, kemasyarakatan, hingga ke dalam 

masalah aqidah, politik, militer, hukum, dan pemerintahan di kerajaan-

kerajaan Islam.61 

Dari berbagai pendapat tersebut, yang paling kuat yaitu berdasarkan 

istilah dan fakta sejarah, yaitu bahwa Walisongo adalah sebuah dewan 

dakwah, dewan mubaligh, organisasi ulama dalam bentuk lembaga 

dakwah para wali yang berjumlah Sembilan. Setiap ada yang wafat atau 

meninggalkan Jawa, maka diangkat wali lain sebagai penggantinya 

sehingga tetap berjumlah Sembilan.62Berikut tokoh-tokoh Walisongo:  

 

                                                             
60Rachmad Abdullah, Walisongo Gelora Dakwah dan Jihad di Tanah Jawa (1404-1482), 

(Solo:Al-Wafi, 2015), hlm.67. 
61Ibid.,. 
62 Ibid., hlm.68. 
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No Tokoh-Tokoh Walisongo 

1 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim) 

Sunan Ampel (Raden Rahmat) 

Sunan Bonang (Makhdum Ibrahim) 

Sunan Drajat. 

Sunan Kudus. 

 Sunan Giri. 

Sunan Kalijaga. 

 Sunan Muria (Raden Umar Said) 

 

 

Gambar 4.1 

Adapun peta dakwah penyebaran Walisongo  

 

Pada gambar 4.1 terdapat lokasi penyebaran dakwah walisongo 

diantaranya Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri berdakwah di 
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Kabupaten Gresik, Sunan Ampel berdakwah di Surabaya, Sunan Kudus 

dan Sunan Muria berdakwah di Kabupaten Kudus, Sunan Gunung Jati 

berdakwh di Cirebon, Sunan Bonang berdakwah di Tuban, Sunan Kalijaga 

berdakwah di Demak, dan Sunan Drajat berdakwah di Lamongan. 

2. Sunan Bonang 

a. Riwayat Singkat 

Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang adalah putra 

Sunan Ampel. Beliau diperkirakan lahir tahun 1465 M di Ampel dari 

seorang perempuan bernama Nyi Ageng Manila, puteri dari seorang 

adipati Tuban. Nama Bonang sendiri merupakan nama sebuah desa di 

Lasem, dekat Rembang Jawa Tengah.63 Ada pendapat lain bahwa 

nama Sunan Bonang diduga adalah Bong Ang. Ini sesuai dengan 

nama marga Bong seperti nama ayahnya Bong Swi Hoo alias Sunan 

Ampel.64 

Sunan Bonang pada tahun 1463 M menggantikan kedudukan 

Maulana Hasanuddin yang wafat pada tahun 1462 M. Sunan Bonang 

belajar Islam dari pesantren ayahnya di Ampel Dento. Setelah cukup 

dewasa, beliau berkelana untuk berdakwah di berbagai pelosok Pulau 

Jawa. Mula-mula ia berdakwah di Kediri, yang mayoritas 

masyarakatnya beragama Hindu-Budha. Terlebih lagi di daerah Daha 

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

(Solo:Al-Wafi, 2015), hlm.106. 
64 Solichin Salam, Seputar Walisongo. (Kudus: Menara Kudus, 1960), hlm.31. 
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Kediri ini termasuk sisa kekuatan Majapahit, selain di Keling dan 

Jenggolo. Oleh karena itu, untuk semakin menggelorakan dakwah 

Islam, Sunan Bonang mendirikan Masjid Sangkal Daha di sana. 

Kemudian beliau menetap di Bonang, desa kecil di Lasem, 

Jawa Tengah. Di desa tersebut ia membangun tempat persujudan 

(zawiyah) sekaligus pesantren yang kini dikenal dengan Watu Layar. 

Beliau kemudian dikenal pula sebagai imam resmi pertama kesultanan 

Demak, bahkan sempat menjadi panglima tertinggi. Meskipun 

demikian, Sunan Bonang tidak pernah menghentikan kebiasaannya 

untuk berkelana ke daerah-daerah yang terpencil. Diantaranya beliau 

sering ke daerah-daerah seperti di Tuban, Pati, Madura maupun Pulau 

Bawean.65 

Ajaran Sunan Bonang bisa dianggap sebagai representasi 

ajaran para Wali dalam memberikan wejangan keilmuan tentang 

Islam. Sunan Bonang adalah putra sekaligus murid Sunan Ampel 

bersama adiknya, Sunan Drajat. Beliau juga sahabat dalam satu masa 

dengan Sunan Giri, karena pernah belajar dengan Syekh Maulana 

Ishaq. Oleh karenanya, banyak ajaran beliau yang memiliki kesamaan 

dengan ajaran Sunan Gunung Jati.66 

Sunan Bonang wafat pada 1525 M. Dengan demikian, Sunan 

Bonang mengarungi kehidupan di Pulau Jawa dalam dakwah dan 

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

(Solo:Al-Wafi, 2015), hlm.106. 
66 Ibid., hlm.108. 
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jihad selama 65 tahun. Sampai saat ini keberadaan makam asli Sunan 

Bonang masih diperselisihkan, terletak di Desa Bonang, Tuban atau di 

Pulau Bawean.  Namun, masyarakat luas mengenal makam Sunan 

Bonang berada di belakang masjid Agung Tuban.67 

b. Silsilah 

Terdapat silsilah dari ayah Sunan Bonang yaitu Sunan Ampel 

yang akan bertemu dengan ibunya yaitu Nyai Ageng Manila pada 

nasab kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu pada Abdul Muthalib. 

Silsilah keduanya dapat dilihat pada berikut ini: 

Sunan Bonang (Raden Maulana Makdum Ibrahim) bin Sunan 

Ampel (Raden Rahmat) Sayyid Ahmad Rahmatillah bin Maulana 

Malik Ibrahim bin Syekh Jumadil Qubro (Jamaluddin Akbar Khan) 

bin Ahmad Jalaludin Khan bin Abdullah Khan bin Abdul Malik Al-

Muhajir (dari Nasrabad, India) bin Alaw Ammil Faqih (dari 

Hadramaut) bin Muhammad Sohib Mirbath (dari Hadramaut) bin Ali 

Kholi’ Qosam bin Alawi Ats-Tsani bin Muhammad Sohibus Saumi’ah 

bin Awali Awwal bin Ubaidullah bin Muhammad Syahril Ali Zainal 

‘Abidin bin Hussain bin Ali bin Abu Thalib (dari Fatimah az-Zahra 

binti Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib) bin Abdul 

Muthalib.68 

                                                             
67Ibid., hlm.108. 
68 Teguh Santoso, Pribumisasi Ajaran Islam Dalam Suluk Wujil Dan Relevansinya 

Dalam Pendidikan Agama Islam, skripsi, (Yogyakarta: fak.Ilmu Tarbiyah UIN, 2015). 
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Sedangkan silsilah dari pihak ibu adalah Dewi Condrowati 

alias Nyai Ageng Manila binti Aryo Tejo (seorang Adipati Tuban) bin 

Maulana Hasan Abdurrahman Raden Tejo Laku bin Syaikh Maulana 

Ahmad Al Khurames bin Maulana Abdullah bin Maulana Abbas bin 

Maulana Abdallah bin Maulana Ahmad Abdallah bin Maulana Jamal 

Abdallah bin Maulana Hasanuddin Abdallah bin Maulana Arifin 

Abdallah bin Maulana Ma’ruf Abdallah bin Abdul Muzakir bin Abdul 

Wakhis bin Abdallah Azhar bin Sayyidina Abbas Radhiyallahu ‘Anhu 

bin Abdullah Mutthalib.69 

c. Karya Sunan Bonang 

Sunan Bonang banyak mengubah sastra berbentuk carangan 

pewayangan dan suluk atau tembang tamsil. Beberapa carangan 

pewayangan ia buat sendiri ataupun digubah bersama Sunan Kalijaga. 

Diantaranya yaitu Petruk Dadi Ratu, Layang Kalimasada, Dewa Ruci, 

Pandu Pragola, Semar Mbarang Jantur, Mustakaweni, Begawan 

Ciptaning, Obong Bale Sigala-gala, Wahyu Widayat, Kresna Gugah, 

dan lain-lain. Adapun karya sastra yang digubahnya adalah Kitab 

Bonang (Suluk Sunan Bonang), Suluk Wujil, Suluk Khalifah, Suluk 

Kaderesan, Suluk Regol, Suluk Bentur, Suluk Wasiyat, Suluk 

Pipiringan, Gita Suluk Latri, Gita Suluk Linglung, Gita Suluk ing 

Aewuh, Suluk Jebeng, Suluk Wregol, dan lain-lain. Suluk- suluk 

tersebut berisi pengalaman Sunan Bonang menempuh jalan tasawuf 

                                                             
69Ibid., 
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dan beberapa pokok ajaran tasawuf yang disampaikan melalui 

ungkapan simbolik dengan perpaduan budaya Arab, Persia, Melayu 

dan Jawa.70 

 

Gambar 4.2 

Peta Dakwah Sunan Bonang 

 

Pada gambar 4.2 dijelaskan bahwa Sunan Bonang menyebarkan 

Islam di daerah Tuban. Sebagaimana strategi dakwah Ayahnya, Sunan 

Bonang juga mendirikan pesantren di Tuban. Di pesantren inilah Sunan 

Bonang mendidik kader-kader Islam yang akan turut menyiarkan Islam ke 

seluruh Pulau Jawa. Selain menjadikan pesantren di Tuban sebagai basis 

wilayah dakwah, beliau juga menyebarkan Islam dengan cara keliling.71 

 

                                                             
70Ibid., 
71 Rachmad Abdullah, Walisongo Gelora Dakwah dan Jihad di Tanah Jawa (1404-1482), 

(Solo:Al-Wafi, 2015), hlm.193. 
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3. Sunan Kalijaga 

a. Riwayat Singkat 

Menurut sumber manapun, Sunan Kalijaga disebut sebagai wali 

yang termasuk dalam dewan Walisongo. Kedudukannya sebagai wali, 

menurut babad Majapahit dan para wali dikukuhkan di hadapan 

Sunan Giri dan dianggap sebagai mufti para wali di Pulau Jawa. 

Raden Sa’id diangkat menjadi anggota Walisongo pada periode III 

menggantikan Syekh Subakir yang kembali ke Persia. Setelah menjadi 

anggota Walisongo sebutan Sunan Kalijaga menjadi nama yang 

mudah dikenali masyarakat dan sangat akrab di telinga masyarakat. 

Sunan Kalijaga disebut juga dengan beberapa nama seperti Raden 

Said, Raden Abdurrahman, Lokajaya, Jagabaya, dan Pangeran Tuban. 

Tentang asal–usul nama Sunan Kalijaga terdapat perbedaan pendapat. 

Di antaranya adalah pendapat bahwa Kalijaga berasal dari kata Kali 

dan Jogo. Arti kata kali adalah sungai yang airnya mengalir. 

Sementara jogo artinya menjaga. Sehingga Sunan Kalijaga berarti 

Sunan yang menjaga aliran air di sungai.72 

Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq 

dan dikaruniai tiga putra, yaitu Raden Umar Said (Sunan Muria), 

Dewi Ruqayyah, dan Dewi Sofiyah. Sementara dalam buku Pustaka 

                                                             
72 Ibid., hlm.109. 
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Darah Agung, dikutip oleh Rachmad Abdullah bahwa Sunan Kalijaga 

pernah berguru kepada Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah) di 

Cirebon. Beliau pernah menikah dengan Dewi Sarokah binti Sunan 

Gunung Jati dan memiliki lima orang anak yaitu Kanjeng Ratu 

Pembayun (Istri Sultan Trenggono), Nyai Ageng Penenggak (menikah 

dengan Kyai Ageng Pakar), Sunan Hadi (menjadi Panembahan Kali 

yang menggantikan Sunan Kalijaga sebagai Kepala Perdikan 

Kadilangu), Raden Abdurrahman, Nyai Ageng Ngerang.73 

Sunan Kalijaga pertama kali berguru kepada Sunan Bonang. 

Dalam banyak cerita tentang pertemuan –pertemuan pertama antara 

kedua orang itu menyatakan bahwa dibawah asuhan Sunan Bonang, 

Sunan Kalijaga pada awal mulanya merupakan seorang anak muda 

yang nakal, akhirnya dapat bertobat hingga jadi waliullah.74Setelah 

bertobat, Sunan Kalijaga pernah berguru pula kepada Sunan Ampel. 

Pernah juga diperintahkan agar menuju Cirebon untuk berguru kepada 

Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah). Kemudian ia diperintahkan 

agar berkhalwat di tepi sungai, yaitu di suatu daerah yang bernama 

Kalijaga. Setelah itu ia kembali ke Demak dan oleh dewan Walisongo 

diberi sebutan Kalijaga.75 

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

(Solo:Al-Wafi, 2015), hlm.109. 
74 Ridin Sofwan dkk, Islamisasi di Jawa Walisongo, Penyebar Islam di Jawa, Menurut 

Penunturan Babad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.108. 
75 Rachmad Abdullah, Walisongo Gelora Dakwah dan Jihad di Tanah Jawa (1404-1482), 

(Solo:Al-Wafi, 2015), hlm.111. 
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Sunan Kalijaga menjalani hidup dalam masa yang panjang 

melintasi tiga masa kekuasaan, yaitu sejak kerajaam Majapahit, 

Kerajaan Islam Demak, hingga Kerajaan Pajang. Hampir seluruh 

hidup Sunan Kalijaga untuk perjuangan dakwah Islam. Banyak jasa 

besar beliau yang masih didapati hingga kini. Diantaranya adalah 

pendirian Masjid Agung Demak dengan soko tatalnya, kesenian 

wayang kulit beserta gamelannya, serta lagu Ilir-ilir dan Gundul-

gundul Pacul.76 

Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di desa Kadilangu. Desa 

tersebut masih bagian dari daerah pusat Kerajaan Islam Demak. 

Letaknya sekitar 1 km sebelah timur Masjid Agung Demak. Menurut 

warga Demak, Sunan Kalijaga bertempat tinggal di Kadilangu 

dimungkinkan karena pertimbangan lokasi yang dekat dengan pusat 

Kerajaan Islam Demak.77 

b.  Silsilah 

Ada beberapa pendapat tentang asal-usul keturunan Sunan 

Kalijaga. Ada yang menyatakan ia orang dari Asli, ada pula yang 

menyatakan keturunan Cina, dan ada pula yang menyatakan keturunan 

Jawa asli. Masing-masing pendapat mempunyai sumber yang berbeda. 

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

(Solo:Al-Wafi, 2015), hlm.112. 
77 Ibid., hlm.113. 
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Dalam buku De Hendramaut et les Colonies Arabes dan’l 

Archipel Indian Karya Mr. C.L.N Van den Berg, dikutip dalam buku 

Islamisasi di Jawa Walisongo, Penyebar Islam di Jawa, Menurut 

Penuturan Jawa, bahwasannya Sunan Kalijaga sebagai keturunan 

Arab asli. Bahkan di dalam buku tersebut tidak hanya Sunan Kalijaga 

saja yang dinyatakan sebagai keturunan Arab, tetapi juga semua wali 

di Jawa.78 

Menurut buku tersebut, silsilah Sunan Kalijaga adalah sebagai 

berikut: Abdul Muthalib (nenek moyang Muhammad Saw) berputra 

Abbas, berputra Abdul Wakhid, berputra Mudzakir, berputra 

Abdullah, berputra Kharmia, berputra Mubarrak, berputra Abdullah, 

berputra Madhra’uf, berputra Arifin, berputra Hasanudin, berputra 

Jamal, berputra Akhmad, berputra Abdullah, berputra Abbas, berputra 

Kouramas, berputra Abdur Rakhim (Aria Teja, Bupati Tuban), 

berputra Teja Laku (Bupati Majapahit), berputra Lembu Kusuma 

(Bupati Tuban), berputra Raden Mas Said (Sunan Kalijaga).79  

Kemudian pendapat lain menyatakan Sunan Kalijaga 

keturunan Cina. Ini  didasarkan atas buku “Kumpulan Cerita Lama 

dari Kota Wali (Demak)” yang di tulis oleh S. Wardi dan diterbitkan 

oleh “Wahyu” ia menuturkan bahwa Sunan Kalijaga sewaktu kecil 

                                                             
78 Ridin Sofwan dkk, Islamisasi di Jawa Walisongo, Penyebar Islam di Jawa, Menurut 

Penunturan Babad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.85. 
79 Ridin Sofwan dkk, Islamisasi di Jawa Walisongo, Penyebar Islam di Jawa, Menurut 

Penunturan Babad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.85. 
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bernama Said. Dia adalah keturunan seorang Cina bernama Oei Sam 

IK, dan terakhir dipanggil Said.80  

Sedangkan pendapat yang menyatakan Sunan Kalijaga 

berdarah Jawa asli, didasarkan atas sumber keterangan yang berasal 

dari keturunan Sunan Kalijaga sendiri. Silsilah menurut pendapat 

ketiga ini menyatakan bahwa moyang “Kalijaga adalah salah seorang 

panglima Raden Wijaya, raja pertama Majapahit, yakni Ronggolawe 

yang kemudian diangkat menjadi Bupati Tuban. Seterusnya Adipati 

Ronggolawe (Bupati Tuban), berputra Aria Teja I (Bupati Tuban), 

berputra Aria Teja II (Bupati Tuban), berputra Aria Teja III (Bupati 

Tuban), berputra Raden Tumenggung Wilwatikta (Bupati Tuban), 

berputra Raden Mas Said (Sunan Kalijaga). Menurut keterangan 

berdasar bukti yang ada pada makam, Aria Teja I dan II masih 

memeluk agama Hindu, sedangkan Aria Teja III sudah memeluk 

Islam.81 

c. Karya Sunan Kalijaga 

Karya-karya dan peninggalan Sunan Kalijaga diantaranya 

yaitu Sokoguru Masjid Demak yang terbuat dari tatal (serpihan kayu 

yang disusun), Gamelan Nagawilaga, Gamelan Guntur Madu, 

                                                             
80 Ibid., 
81 Ridin Sofwan dkk, Islamisasi di Jawa Walisongo, Penyebar Islam di Jawa, Menurut 

Penunturan Babad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.86. 
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Gamelan Nyai Sekati, Gamelan Kiai Sekati, Wayang Kulit Purwa, 

Baju Takwa, Tembang Lir-lir dan gundul-gundul pacu. 82 

Terdapat dua karya tulis Sunan Kalijaga yang terkenal di 

masyarakat, yaitu Serat Dewaruci dan kitab Suluk linglung. Suluk 

Linglung adalah salah satu karya tulis Sunan Kalijaga yang memuat 

beberapa kisah perjalanan spriritualnya dalam mencari kebenaran 

sejati. Adapun Dewaruci yaitu gambaran pengembaraan batin 

seseorang manusia dalam menemukan kebenaran. Jika dibaca sekilas, 

antara dua kitab tersebut isinya hampir sama, akan tetapi ada 

perbedaan yang mempunyai arti penting. Di dalam Serat Dewaruci 

tidak disinggung masalah syariat, sedangkan di dalam Suluk Linglung 

dengan tandas Sunan Kalijaga menekankan perlunya bagi orang Islam 

untuk melaksanakan sholat dan puasa Ramadhan dengan tertib dan 

sungguh-sungguh seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. 

Serat Dewaruci ditulis lebih dulu, ketika Sunan Kalijaga masih muda, 

sedangkan Suluk Linglung ditulis kemudian.83 

 

 

 

 

                                                             
82 Purwadi, Ilmu Makrifat Sunan Bonang Membongkar Riwayat Guru Sejati Sunan 

Kalijaga dan Syekh Siti Jenar, (Yogyakarta:Sadasiva, 2004), hlm.92. 
83 Hasanu Simon, Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Wali Songo dalam Mengislamkan 

Tanah Jawa (Pustaka Pelajar, 2004), hlm.337. 
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Gambar 4.3 

Peta Dakwah Sunan Kalijaga  

 

Pada peta dakwah gambar 4.3 dapat dijelaskan bahwa, Sunan 

Kalijaga berdakwah di Jawa Tengah, khususnya di Semarang, ada 

jejak kontribusi Leksmana Cheng Ho dalam melakukan syiar Islam 

pada abad ke-15. Semarang saat itu dikenal sebagai pelabuhan dan 

galangan kapal terbesar. Laksmana Cheng Ho pernah singgah di 

Semarang saat itu dan mendirikan masjid yang sekarang beralih fungsi 

menjadi Klenteng Sam Poo Kong. Pada masa berikutnya, Sunan 

Kalijaga membantu Raden Husen dalam pengurusan galangan kapal 

pelabuhan Semarang. Dalam masa itu, Sunan Kalijaga juga aktif 

berdakwah menyebarkan Islam di Semarang.84 

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

(Solo:Al-Wafi, 2015), hlm.200. 
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Sunan Kalijaga merupakan seorang bangsawan Jawa. Setelah 

mendapat pelajaran tentang Islam dari Sunan Bonang, Sunan Kalijaga 

diperintahkan menuju ke Jawa bagian Barat untuk belajar Islam kepada 

Sunan Gunung Jati di Cirebon. Dalam perjalanan menuju Cirebon tersebut, 

Sunan Bonang juga memerintahkan agar menyebarkan dakwah Islam ke 

daerah-daerah yang dilaluinya. Arah perjalanan yang dituju melalui 

Juwana, Pati, Jepara, Pandan Arang (Semarang), Kendal, Pekalongan, 

Tegal, hingga sampai Cirebon. Dengan upaya Sunan Kalijaga dalam 

berdakwah Islam di berbagai daerah yang dilewatinya ini, Sunan Bonang 

memberikan gelar kepada Sunan Kalijaga, yaitu penyeru Islam dengan 

dakwah keliling.85 

B. Pembahasan Penelitian 

Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu menganalisis 

Strategi Dakwah Sunan Kalijaga, menganalisis Strategi Dakwah Sunan 

Bonang, kemudian menganalisis persamaan dan perbedaan yang terdapat 

pada kedua sunan tersebut. Berikut pemaparan yang dilakukan peneliti: 

1. Strategi Dakwah yang Sunan Bonang 

Sunan Bonang menyiarkan Islam di daerah Tuban, Pati, 

Madura, dan Pulau Bawean. Beliau bertempat tinggal Bonang. Desa 

Bonang disebut demikian karena Sunan Bonang pencipta alat musik 

Jawa disebut Bonang. Sebagaimana para wali lainnya ia membuat 

gending-gending Jawa untuk berdakwah. Ia menciptakan tembang 

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

(Solo:Al-Wafi, 2015), hlm.201. 
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dan gending berisikan ajaran-ajaran Islam, gending-gending tersebut 

sangat disenangi rakyat.86 

Bonang sendiri adalah sejenis alat musik dari bahan kuningan 

berbentuk bulat dengan tonjolan di bagian tengah, mirip gong ukuran 

kecil. Pada masa lampau, alat musik ini selain digunakan untuk 

gamelan pengiring pertunjukan wayang, juga digunakan oleh aparat 

desa untuk mengumpulkan warga dalam rangka penyampaian wara-

wara dari pemerintah kepada penduduk. 

Dalam berdakwah Sunan Bonang untuk menarik simpatik 

masyarakat Jawa sering memadukan antara budaya kesenian dengan 

makna ajaran Islam yang terkandung didalamnya. Adapun karya-

karya Sunan Bonang dan ajarannya sebagai berikut: 

a. Alat Musik Bonang 

Dalam berdakwah, Raden Makdum Ibrahim dikenal sering 

menggunakan wahana kesenian dan kebudayaan untuk menarik 

simpati masyarakat. Salah satunya dengan perangkat gamelan 

Jawa yang disebut bonang. Menurut R. Poedjosoebroto dalam 

Wayang Lambang Ajaran Islam (1978), ‘kata “bonang” berasal 

dari suku kata bon + nang = babon + menang = baboning 

kemenangan = induk kemenangan. 87 

Ketika beliau membunyikan alat musik bonang, masyarakat 

sekeliling yang mendengarnya akan tertarik dan datanglah 

                                                             
86 Ridin Sofwan dkk, Islamisasi di Jawa Walisongo, Penyebar Islam di Jawa, Menurut 

Penunturan Babad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.74. 
87 Agus Sunyoto, Atlas Walisongo, (Depok: Pustaka Iman, 2012), hlm.204. 
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mereka ke masjid. Di depan masjid dibuat kolam, sehingga 

setiap pengunjung yang datang sudah dengan sendirinya 

mereka membersihkan kakinya, bila mereka berkumpul, Sunan 

Bonang mengajar tembang. Tembang itu berisikan ajaran-

ajaran Islam, sehingga tanpa sengaja mereka telah diberi 

pelajaran agama Islam.88 

Dalam hal ini, strategi dakwah yang digunakan Sunan 

Bonang yaitu strategi dakwah kultural. Dimana ia 

menggunakan alat musik bonang untuk menarik simpati 

masyarakat Jawa. Adapun asas yang digunakan yaitu sosiologi, 

dalam asas ini membahas masalah-masalah yang berkaitan 

dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Dimana masyrakat 

Jawa pada waktu itu masih menganut agama yang lama, dalam 

kondisi dan situasi tersebut, Sunan Bonang menarik simatik 

masyarakat Jawa mengginakan alat musik bonang. 

b. Tembang Tombo Ati 

Adapun sebuah syair gubahan Sunan Bonang, terlebih lagi 

dijadikan puji-pujian di kalangan santri. Syair yang digubahnya 

berjudul “Tombo Ati”. Tembang ini masih sering terdengar 

sampai saat ini. Berikut tembang Tombo Ati beserta makna 

yang terkandung didalam tembang tersebut: 
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Tombo Ati 

Tombo ati iku lima sak warnane: 
Kaping pisan, maca Qur’an angen-angen sak maknane 
Kaping pindho, salat wengi lakonana 
Kaping telu, wong kang saleh kumpulana 
Kaping papat, weteng ira ingkang luwe 
Kaping lima, zikir wengi ingkang suwe. 
Salah sawijine sapa bisa ngelakoni,  
Insya Allahu taala ngijabahi. 
 
 
Terjemahan 
 
 
 

Obat Hati 
 
Obat hati ada lima macamnya: 
Pertama, membaca Quran dengan memahami maknanya 
Kedua, salat malam lakukanlah 
Ketiga, orang saleh dekatilah 
Keempat, perut harus tahan lapar 
Kelima, zikir malam yang lama. 
Barangsiapa bisa melaksanakan itu semua 
Maka Allah mengabulkan doanya. 
 

Menurut tembang ini, ada lima macam “penawar hati”, atau 

pengobat jiwa yang “sakit”. Yakni membaca Al-Quran, 

mengerjakan salat tahajud, bersahabat dengan orang saleh 

(berilmu), berzikir, dan hidup prihatin (berpuasa). Tembang ini 

adalah peninggalan Raden Maulana Makdum Ibrahim, alias 

Sunan Bonang.  

Dimasa hidupnya, Sunan Bonang menyanyikan “Tombo 

Ati” untuk menarik warga masyarakat agar memeluk Islam.89 

                                                             
89 Purwadi, Ilmu Makrifat Sunan Bonang Membongkar Riwayat Guru Sejati Sunan 

Kalijaga dan Syekh Siti Jenar, (Yogyakarta:Sadasiva, 2004), hlm.84. 
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Dalam hal ini, tembang tersebut digunakan Sunan Bonang sebagai 

metode dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dimana 

metode tersebut digunakan Sunan Bonang untuk menarik simpatik 

Masyarakat Jawa. Adapun tembang tersebut mengandung makna 

Islam didalamnya. 

Strategi dakwah yang digunakan Sunan Bonang yaitu dakwah 

kultural. Hal tersebut karena Sunan bonang menggunakan tembang 

sebagai metode berdakwahnya. Dalam hal ini tembang termasuk 

kedalam aspek sosial budaya yang berlaku pada masyarakat. 

c. Wayang  

Dalam proses reformasi seni pertunjukan wayang, Sunan 

Bonang dikenal sebagai dalang yang membabar ajaran rohani 

lewat pergelaran wayang. Sunan Bonang juga telah 

menambahkan ricikan (kuda, gajah, harimau, garuda, kereta 

perang, dan rampogan) dalam pengembangan pertunjukan 

wayang sehingga memperkaya pertunjukan wayang. 

Dalam hal ini, media yang digunakan Sunan Bonang dalam 

berdakwah, yaitu menggunakan wayang sebagai medianya. 

wayang sangat efektif digunakan untuk berdakwah karena pada 

masyarakat masih kental dengan adat dan tradisi Jawa pada masa 

itu.  
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d. Ajaran Tasawuf Sunan Bonang 

Selain itu, ajaran Sunan Bonang berdasarkan naskah Dr. 

Gunning maupun Dr. Schrieke, memuat tiga tiang dalam agama 

yakni ushuluddin, fikih, dan tasawuf. Ajaran Sunan Bonang 

juga merupakan aliran Ahlusunnah. Dijelaskan bahwa Tasawuf 

harus berdasarkan fikih dan tauhid, shalat, zakat merupakan 

jalan yang tidak bisa ditinggalkan.90 Adapun kitab yang 

dikirakan sebagai sumber ajaran Sunan Bonang adalah: 

1) Ihya Ulumuddin dari al-Ghazali. 

2) Tahmid dari Abu Syakur bin Su’aib- as-Salami 

3) Talkis al-Minhad dari Nawawi 

4) Quth al-Qulub dari Abu Thalib al-Maki 

5) Risallah al-Makiyyah fi Tharig al-Sad al-Sufiyah dari al-

Tamami 

6) Al-Anthaki dari Dawud al-Anthaki 

7) Hayatul Auliya dari Abu Nu’aim al-Isfahani 

Dalam mensyiarkan ajaran Islam, Sunan Bonang mengandalkan 

sejumlah kitab, antara lain Ihya Uumuddin karya al-Ghazali, dan Al-

Anthaki karya Dawud al-Anthaki. Juga tulisan Abu Yazid al-Bustami 

dan Syekh Abdul Qadir Jaelani. Ajaran Sunan Bonang, baik 

                                                             
90 Ridin Sofwan dkk, Islamisasi di Jawa Walisongo, Penyebar Islam di Jawa, Menurut 

Penunturan Babad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.78. 



57 
 

berdasarkan naskah Dr. Gunning maupun Dr.Schrieke, memuat tiga 

tiang dalam agama yaitu usuluddin, fikih dan tasawuf.91 

Dalam tauhid dijelaskan bahwa adanya bumi itu menunjukkan 

adanya Allah. Tuhan sebagai Dzat yang tiada memerlukan waktu dan 

tempat. Dia tidak berada di luar atau di dalam tetapi keberadaannya 

dapat dirasakan dalam alam. Ia adalah transenden dan imanen. Tuhan, 

dalam ajaran Sunan Bonang, adalah Tuhan yang bersifat sebagaimana 

dalam al-Qur’an.92 

Dalam bidang Tasawuf, menurut Sunan Bonang, menjadi penting 

karena menunjukkan cara orang Islam menjalani kehidupan dengan 

kesungguhan dan kecintaan kepada Allah. Dalam ajaran-ajarannya, 

disebutkan bahwa para penganut Islam harus menjalankan ibadah-

ibadah wajib, misalnya shalat, puasa dan membayar zakat. Selain itu, 

mereka harus menjauh tiga musuh utama yaitu dunia, hawa nafsu dan 

setan.93 

Dalam hal fiqh (Syari’at) diberikan nasihat agar orang tidak 

melalaikan ketentuan yang telah diturunkan Allah lewat Rasul-Nya. 

Manusia harus memperhatikan lima hukum syari’at dengan baik yakni 

                                                             
91 Purwadi, Ilmu Makrifat Sunan Bonang Membongkar Riwayat Guru Sejati Sunan 

Kalijaga dan Syekh Siti Jenar, (Yogyakarta:Sadasiva, 2004). Hlm.87. 
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93 Purwadi, Ilmu Makrifat Sunan Bonang Membongkar Riwayat Guru Sejati Sunan 

Kalijaga dan Syekh Siti Jenar, (Yogyakarta:Sadasiva, 2004), hlm.87. 
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wajib, sunah, makruh, mubah, haram. Diuraikan pula dalam kitab itu 

tentang niat yang baik, tertib, mendirikan shalat dan mencari ilmu.94 

Ajaran tasawuf Sunan Bonang juga terdapat dalam Suluk Wujil. 

Wujil artinya Katai atau cebol. Dalam hubungan ini kata Wujil harus 

dikembalikan dengan kata Wujel atau bujel artinya pendek atau 

tumpul. Tetapi di dalam Serat Kandha Wujil disebut sebagai siswa 

Sunan Bonang. Ketika terjadi pertengkaran antara Sunan Bonang 

dengan seorang ajar, Setelah anak ayam itu menang, ajar tersebut 

masuk Islam. 

Ajaran kesempurnaan atau tasawuf Sunan Bonang juga tertuang 

dalam Suluk Wujil dalam bait di bawah ini:  

Bait 18  

Kawruhana tataling urip  
Ingkang aningali ing sarira  
kang tan pegat pamujine  
endi pinangkanipun  
kang amuji lan kang pinuji  
sampuntan sapeksa  
marmaning wong agung  
podho angluruh sarira  
dipun nyata ing uripirasejati  
uripira ning dunya  

Ketahuilah bahwa pegangan hidup adalah mengetahui diri sendiri, 

sambil tak pernah melupakan sembahyang secara khusuk. Harus kau 

ketahui juga dari mana datangnya si penyembah dan yang disembah. 

Oleh sebab itu, maka orang-orang yang agung mencari pribadinya 
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sendiri untuk dapat mengetahui dengan tepat hidup mereka yang 

sebenarnya, hidup mereka di dunia ini.95 

Dalam hal ini, tujuan dakwah secara praktis Sunan Bonang dalam 

berdakwah yaitu menyalamatkan umat manusia dari lembah 

kegelapan dan membawanya ke tempat yang terang-benderang, dari 

jalan yang sesat kepada jalan yang lurus. 

Dari rangkaian penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan 

bahwa Sunan Bonang menggunakan asas strategi dakwah sosiologis. 

Asas ini membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi 

dan kondisi sasaran dakwah. Dimana masyarakat Jawa pada saat itu 

masih kental dengan adat istiadat dan agama yang lama.  

 

2. Strategi Dakwah yang Sunan Kalijaga  

Sunan Kalijaga mempunyai peran yang sangat penting dalam 

penyebaran agama Islam di Jawa. Beliulah satu-satunya wali yang 

menyebarkan agama Islam dengan kultur Jawa sebagai medianya.96 

Hal ini terbukti dengan tidak asingnya nama Sunan Kalijaga di mata 

masyarakat dari segala lapisan. Ia pandai menyesuaikan diri di 

kalangan rakyat jelata dan pandai menyelami liku-liku kehidupan 

masyarakat kecil. Selain itu beliau dapat menakhlukkan hati mereka 

dengan peristiwa-peristiwa yang serba ajaib karena karomahnya atau 

                                                             
95 Rokhmah Ulfah, Mistik Sunan Bonang, Vol 24 No 2, (Semarang, 2013) 
96 Chodjim Ahmad, Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga, (Jakarta: Serambi Ilmu 

Semesta, 2003), hlm.12. 
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segi psikologi yang banyak ditempuh dengan mempengaruhi mental 

masyarakat.97  

Pada kalangan atas atau kalangan bangsawan dan intelektual 

Sunan Kalijaga mampu menghilangkan pembatas image yang selama 

ini membedakan antara masyarakat bawah dan masyarakat atas. 

Sehingga beliaupun dapat bergaul dengan kalangan itu. Hal ini dapat 

dimengerti karena beliau seorang politikus, ahli tasawuf sekaligus 

seorang filosof.98 

Sunan Kalijaga menyebarkan Islam melalui jalur kesenian dan 

kebudayaan. Banyak karya seni, budaya, dan alat musik yang telah ia 

lahirkan dalam upaya pendekatannya kepada masyarakat. Tujuannya 

tidak lain agar masyarakat tertarik dan terpikat terlebih dahulu, baru 

kemudian menanamkan ajaran- ajaran kepada mereka secara 

perlahan. Karena itulah, Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali dengan 

cakupan paling luas dan pengaruh paling besar di masyarakat. Jiwa 

seni dan ide kreatifnyalah yang membuat dirinya menjadi tidak 

hanya sekedar pendakwah/penceramah, melainkan juga sebagai 

dalang, pencipta tembang, peraancang alat pertanian, desainer 

pakaian, penasihat sultan, guru rohani dan lain sebagainya.99 

Sebagai seorang filosof, Sunan Kalijaga terkenal sebagai 

perancang strategi dakwah dengan cara yang jenius diantaranya yaitu 

                                                             
97 Hasyim Umar, Sunan Kalijaga, (Kudus: Menara Kudus, 1974), hlm.28. 
98 Ibid., hlm.14. 
99 Yudi Hadinata, Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: Dipta, 2015), hlm.85. 
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dengan Grebeg Maulud. Sunan Kalijaga menawarkan agama Islam 

tanpa memaksa untuk memeluk Islam. Pada upacara tersebut rakyat 

pada berdatangan ke alun-alun untuk menyaksikan jalannya upacara. 

Mereka telah menjadi umat Islam tanpa harus ditekan untuk 

menjalankan ritual Islam, Berikut penjelasan: 

e.  Grebeg Maulud 

Sunan Kalijaga merupakan Sunan yang filosof, ia 

perancang strategi dakwah dengan cara yang jenius yaitu 

Setiap setahun sekali, pada bulan Maulud di halaman masjid 

Demak diselenggarakan tabligh akbar oleh para wali alas 

prakarsa Sunan Kalijaga. Tabligh ini dilaksanakan oleh Sunan 

Kalijaga bertujuan untuk memperingati Maulud  Nabi 

Muhammad SAW. Di halaman Masjid ditempatkan gamelan 

dan kompleks masjid itu dihias dengan berbagai macam 

dekorasi yang indah dan menarik bagaikan pesta dan pasar 

malam. Orang yang ingin melihat dan menonton perayaan 

harus melalui gapura (pintu gerbang). Gapura ini dikatakan 

sebagai pintu pengampunan (ghofuro artinya memberi 

ampunan). Orang yang masuk hendaknya membaca kalimat 

syahadat, artinya mereka sudah masuk Islam tanpa harus 

ditekan untuk menjalankan ritual Islam.100 
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Pada pemaparan tersebut, dijelaskan bahwa Sunan Kalijaga 

menggunakan Sekaten sebagai asas strategi dakwah Filosofis. 

Asas ini membicarakan masalah yang erat hubungannya 

dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses atau 

dalam aktifitas dakwah. Jadi, tujuan Sunan Kalijaga yang 

hendak dicapai adalah masyarakat Jawa menganut agama 

Islam. Metode ini digunakan karena pada masa itu masyarakat 

masih memegang kuat budaya dan tradisi yang telah berjalan 

lama. Selain itu, tujuan diadakannya Grebeg Maulud yaitu 

untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Saw. 

Dalam bidang kesenian Sunan Kalijaga menggubah 

tembang yang mengandung makna didalamnya, antara lain 

yaitu lir-ilir dan tembang gundul-gundul pacul. Pada tembang 

lir-ilir terdapat makna ajaran-ajaran Islam yang pada intinya 

mengajak masyarakat untuk memeluk agama Islam secara 

halus. Adapun tembang gundul-gundul pacul dapat dikatakan 

sebagai manifesto politik agar pemimpin selalu menunaikan 

amanatnya. Keindahan alunan, kandungan pesan, serta 

kedamaian maknanya membuat siapa pun yang mendengarnya 

menjadi terpikat. Berikut penjelasannya: 

f.  Filosofi tembang Lir-ilir dan Gundul-gundul Pacul 

Sunan Kalijaga menciptakan tembang yaitu lir-ilir. Pada 

awalnya, tembang lir-ilir disebarluaskan kepada rakyat yang 
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masih menganut agama atau kepercayaan lama. Besamaan 

dengan penyebaran tembang tersebut, Sunan Kalijaga juga 

menggelar pementasan wayang purwa. Cara ini dilakukan 

karena masyarakat pada masa itu masih mencintai agama serta 

kebudayaan Hindu dan Budha yang telah tertanam kuat. Ada 

banyak makna filosofis yang terkandung di dalam tembang lir-

ilir. Berikut uraian mengenai makna tembang lir-ilir:101 

1) Lir-ilir, Lir-ilir, Tandure Wus Sumilir 

Tembang ini diawali dengan kata lir-ilir yang secara harfiah 

berarti “bangun-bangun”. Namun demikian, kata tersebut dapat 

dimaknai “hiduplah”. Dari beragam tafsiran mengenai arti kata 

tersebut, hal yang terpenting yaitu ada sesuatu yang dihidupkan. 

Dalam hal ini Sunan Kalijaga mengingatkan orang-orang segera 

bangun dan bergerak karena sudah tiba waktunya. Demikian pula 

rakyat Jawa pada masa itu telah siap menerima petunjuk dan 

ajaran Islam dari wali mengingat kekuasaan majapahit telah 

hancur. Selain itu, penggalan ini dapat dimaknai perintah untuk 

berdzikir.102 

2) Tak Ijo Royo-Royo Tak Sengguh Temanten Anyar 

Kalimat ini mengandung makna jika sudah berdzikir maka 

diperoleh manfaat berupa menghidupkan pohon yang hijau dan 

indah. Pohon di sini adalah sesuatu yang memiliki banyak 

                                                             
101 Yudi Hadinata, Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: Dipta, 2015), hlm.219. 
102 Yudi Hadinata, Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: Dipta, 2015), hlm.224. 
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manfaat. Pohon tersebut demikian hijau bagaikan sepasang 

pengantin baru. Hijau merupakan simbol warna kejayaan Islam. 

Adapun agama Islam digambarkan seperti pengantin baru yang 

menarik hati sekaligus membawa kebahagiaan bagi orang 

disekitarnya. 103 

3) Bocah Angon, Bocah Angon, Penekno Blimbing Kuwi 

Makna kalimat tersebut yaitu seorang pemimpin yang 

mampu membawa pengikutnya ke jalan kebenaran. Adapun 

Sunan Kalijaga menggunakan buah belimbing di dalam tembang 

tersebut karena buah belimbing berwana hijau dan mempunyai 

lima sisi. Jadi, belimbing menggambarkan ajaran pokok berupa 

lima rukun Islam. Sementara itu, anjuran penekno (panjatlah) 

ditujukan kepada raja-raja di Pulau Jawa pada saat itu untuk 

memeluk agama Islam serta mengajak rakyatnya untuk mengikuti 

jejak mereka.104 

4) Lunyu Lunyu Penekno Kanggo Mbasuh Dodot Iro 

Dalam Bahasa Indonesia, kalimat tersebut berarti walaupun 

licin, tetaplah memanjat untuk mencuci pakaian. Dalam tembang 

ini, pakaian disebut dodot yang merupakan sejenis kain kebesaran 

orang Jawa. Kain tersebut hanya digunakan pada saat-saat 

penting. Pakaian juga dapat digambarkan sebagai sebuah agama. 

Dalam hal ini, yang dimaksud pakaian adalah pakaian takwa. 

                                                             
103 Ibid.,hlm.224. 
104 Yudi Hadinata, Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: Dipta, 2015), hlm.225. 
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Sehingga, jenis pakaian ini harus selalu dibersihkan. Adapun buah 

belimbing pada zaman dahulu digunakan untuk mencuci kain 

karena mengandung zat asam. Disisi lain, belimbing merupakan 

sesuatu yang memiliki lima sisi atau aturan. Jadi, Sunan Kalijaga 

memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menjalankan rukun 

Islam dan shalat lima waktu, sekalipun harus menghadapi banyak 

rintangan atau jalan yang licin.105 

5) Dodot Ira, Dodot Ira, Kumintir Bedhah ing Pinggir 

Kalimat ini dapat diartikan pakaian yang rusak dan harus di 

perbaiki dan dirajut kembali.  Menurut banyak pendapat, hal ini 

menggambarkan adanya suatu masa di mana terjadi kemerosotan 

moral sehingga menyebabkan banyak orang meninggalkan 

ajaraan agama. Hal ini digambarkan seperti pakaian yang rusak 

dan harus diperbaiki kembali.106 

6) Dodomono, Jrumatno, Kanggo Sebo Mengko Sore 

Kalimat ini mengandung perintah untuk memperbaiki 

pakaian yang akan digunakan menghadap nanti sore. Sebo 

bermakna menghadap orang yang berkuasa atau raja. Dalam hal 

ini, Sunan Kalijaga memerintahkan agar orang Jawa memperbaiki 

kehidupan beragama yang telak rusak dengan cara menjalankan 

ajaran Isam secara benar. 107 

                                                             
105 Yudi Hadinata, Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: Dipta, 2015), hlm.226. 
106 Ibid., hlm.226. 
107 Yudi Hadinata, Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: Dipta, 2015), hlm.227. 
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7) Mumpung Padhang Rembulane, Mumpung Jembar 

Kalangane 

Pada kalimat ini, Sunan Kalijaga memberi pesan kepada 

masyarakat bahwa selagi masih banyak waktu dan kesempatan, 

hendaknya manusia memperbaiki kehidupan beragama. 

Dengan kata lain, Sunan Kalijaga mengajarkan kepada setiap 

manusia untuk selalu memanfaatkan kesempatan sebelum 

datang kesempitan. Ketika kesempatan itu ada di depan mata 

serta ruh masih menempel pada jasad hendaknya manusia 

segera bertaubat.108 

8) Yo Surako, Surak Hiyo 

Kalimat ini berisi ajakan untuk bersorak bersama-sama. 

Maksudnya adalah bergembira dan berharap mendapat anugrah 

dari Tuhan. Ada pula yang mengartikan sebagai sebuah sambutan 

terhadap agama baru, yaitu Islam. Pada masa Sunan Kalijaga, 

agama Islam sedang berkembang pesat sehingga memberi tanda 

kebahagiaan.109 

Dari pemaparan makna tembang lir-lir tersbut dapat 

disimpulkan bahwa Sunan Kalijaga ingin menyampaikan pesan 

dakwah yang di dalamnya berisikan sebuah nasehat kehidupan 

yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Tembang ini 

mempunyai makna yang mendalam dan dapat menginspirasi 

                                                             
108 Ibid., hlm.227. 
109 Yudi Hadinata, Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: Dipta, 2015), hlm.227. 
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hakikat kehidupan kita. Karena tembang ini mengandung unsur-

unsur ajakan untuk kembali kepada Allah, senantiasa mengingat 

kepada Allah, dan menahan hawa nafsu agar kita tidak 

terjerumuskan ke lembah yang tidak di ridho’i Allah, selalu 

mohon ampun kepada Allah. 

Sunan Kalijaga juga mengingatkan kepada kita bahwa 

perbuatan baik dan amalan menempati peran penting termasuk 

Sahadat, Sholat, Zakat, Haji, Puasa dalam Islam sebagai bekal 

yang menentukan keselamatan seseorang yang harus dibawa dan 

dipertanggungjawabkan saat mereka mengalami kematian kelak. 

Lagu Lir Ilir memberi kita pelajaran dan pesan, hendaknya 

manusia menyadari, bahwa hidup di dunia ini tidak akan lama 

dalam bahasa jawa diibaratkan “urip iku sekedar mampir 

ngombe” yang maknanya hidup itu sementara, seyogjanya kita 

semua harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sehingga 

kelak kita akan siap ketika tiba saatnya kita semua dipanggil 

menghadap kehadirot Allah SWT. 

Tidak hanya tembang lir-ilir, Sunan Kalijaga juga 

menggubah mnggubah tembang gundul-gundul pacul. Berikut 

tembang dan makna yang terkandung didalamnya: 

9) Gundul-gundul pacul-cul 

Kalimat ini mengandung makna gundul adalah kepala yang 

plontos tanpa rambut. Dalam hal ini, kepala adalah lambang 
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kehormatan sekaligus kemuliaan seseorang. Adapun rambut 

adalah mahkota atau lambing keindahan kepala. Jadi, gundul 

adalah kondisi kehormatan tanpa mahkota. Pacul adalah sinonim 

dari cangkul. Jadi, pacul adalah lambing rakyat jelata yang 

kebanyakan bekerja sebagai petani. Gundul pacul bermakna 

seorang pemimpin sejati bukanlah orang yang diberi mahkota, 

melainkan pacul untuk mencangkul. Dalam hal ini, mencangkul 

berarti mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya.110 

10) Gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul, gembelengan 

Kalimat ini dapat diartikan, gembelengan adalah congkak 

atau sombong. Nyunggi-nyunggi wakul gembelengan yakni 

menjunjung amanah rakyat/orang banyak dengan sombong atau 

bermain-main.111 

11) Wakul nggilmpang, segane dadi sak latar 

Makna wakul ngglimpang yakni amanah menjadi jatuh dan 

tidak bisa dipertahankan, serta segane dadi sak latar adalah 

berantakan, sia-sia, dan tidak bermanfaat bagi kesejahteraan orang 

banyak.112 

Dari penjelasan makna tersebut dapat disimpulkan bahwa Sunan 

Kalijaga menyampaikan pesan bahwa sebagai seorang pemimpin harus 

menjunjung amnahnya dengan baik dan tidak boleh sombong atau 

bermain-main, jika hal itu terjadi atau tidak dapat mengemban amanah 

                                                             
110 Yudi Hadinata, Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: Dipta, 2015), hlm.228. 
111 Yudi Hadinata, Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: Dipta, 2015), hlm.229. 
112 Ibid., hlm.229. 
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tersebut maka mereka tidak akan bermanfaat bagi kesejahteraan orang 

banyak atau rakyatnya. 

Dalam hal ini, Sunan Kalijaga menggunakan asas strategi dakwah 

berupa asas sosiologis. Asas ini membahas masalah-masalah yang 

berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Kondisi masyarakat 

Jawa pada saat itu telah siap menerima petunjuk dan ajaran Islam dari 

wali mengingat kekuasaan majapahit telah hancur. Sehingga, Sunan 

Kalijaga menggunakan situasi dan kondisi tersebut untuk berdakwah dan 

menyisipkan nilai-nilai Islam didalam tembang tersebut. 

Selain menggubah tembang, Sunan Kalijaga juga merupakan seorang 

wali yang inovatif. Sunan Kalijaga tidak mau menjiplak begitu saja apa yang 

berasal dari luar, Ia diangkat menjadi anggota Walisongo, tetapi ia tidak mau 

menggunkan baju gamis dan bersorban seperti ulama-ulama yang berasal dari 

Timur Tengah. Ia justru merancang baju yang sesuai dengan iklim dan cuaca 

di Jawa. Sunan Kalijaga menciptakan baju yang disebut baju takwa. Surjan 

Jawa yang semula lengan pendek, diganti dengan lengan panjang. Di ujung 

lengan tanpa diberi belahan. Jadi, terasa longgar jika dipakai. Cocok bagi 

orang Jawa yang cuacanya mudah sekali membuat orang berkeringat. Dengan 

baju takwa di tubuh terasa sejuk. Sunan juga tidak menggunakan serban yang 

digunakan sebagai tutup kepalanya, tetapi menggunakan blangkon, yaitu ikat 

kepala yang sudah jadi, tinggal pakai.113 

                                                             
113 Chodjim Ahmad, Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga, (Jakarta: Serambi Ilmu 

Semesta, 2003), hlm.345. 



70 
 

g. Baju Takwa 

Sunan Kalijaga menerapkan metode dakwah yang berbeda dengan 

para wali lainnya. Selain dalam bidang kesenian, salah satu yang 

mencolok ialah enggan memgenakan pakaian gamis dan berwarna 

putih. Ia lebih memilih melebur bersama rakyat biasa. Dalam 

pandangannya, gamis menghadirkan jarak dengan rakyat jelata. 

Karena itulah beliau memutuskan untuk mengenakan pakaian khas 

Jawa, tetapi dengan desain motif yang dibuat sendiri. 

Sunan kalijaga menciptakan seni batik bermotif ilustrasi gambar 

dalam berbagai bentuk. Bahkan dianggap sebaagai sosok yang 

pertama kali menciptakan baju takwa. Dalam hal ini, baju karya 

Sunan Kalijaga diberi nama takwa yang dalam bahasa Arab berarti 

taat serta berbakti kepada sang pencipta. Nama yang bersifat simbolik 

ini dimaksudkan untuk mendidik manusia agar selalu mengatur 

kehidupannya sesuai tuntunan agama. Baju takwa ini menjadi 

penanda atau ciri khas berpakaian Sunan Kalijaga dalam banyak 

penggambaran tentang sosok dirinya di berbagai tempat. 

h. Seni Gamelan 

Sunan Kalijaga menciptakan seperangkat instrumen gamelan guna 

memperingati Maulud Nabi Muhammad Saw. Dalam perayaan 

syahadatain atau yang dikenal dengan sekaten di masjid Agung 

Demak, Sunan Kalijaga menciptakan gong untuk mengumpulkan 

rakyat. Setelah itu diberi ceramah sehingga masyarakat merasa tertarik 
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untuk memelajari ajaran Islam lebih dalam. Jadi, gong yang 

diciptakan Sunan Kalijaga bukan semata-mata untuk memeriahkan 

suasana. 

Sunan Kalijaga juga menciptakan beberapa instrumen gamelan 

yang memiliki kekhasan, baik dari sisi bunyi maupun nilai filosofis. 

Salah satu gamelan tersebut yaitu Genjur. Alat tersebut berasal dari 

Bahasa Jawa yang berarti terjun atau masuk. Bila dibunyikan, genjur 

mengeluarkan suara nggurr, nggurr. Genjur memiliki makna spesifik, 

yaitu menyeru manusia untuk bergegas masuk masjid dalam rangka 

mensucikan diri dan mendekatkan diri kepada Ilahi. 

Dari penjelasan tersebut,Sunan Kalijaga menggunakan media 

gamelan sebagai sarana untuk berdakwah. Hal ini dilakukan untuk 

menarik simpatik masyarakat Jawa. Dalalm intrumen gamrlan tersebut 

memiliki niliai Islam yang terkandung di dalamnya. 

i. Seni Wayang 

Wayang kulit atau wayang purwa baru diciptakan oleh walisongo. 

Sebelum masa para wali, wayang sudah lama dikenal masyarakat. 

Walisongo melakukan pembaharuan dengan menambahkan beberapa 

tokoh. Sebagai contoh, sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan 

Kalijaga menambahkan tokoh punakawan yang terdiri dari semar, 

Petruk Gareng, dan Bagong. 114 

                                                             
114 Yudi Hadinata, Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: Dipta, 2015), hlm.241. 



72 
 

Bukan hanya menciptakan tokoh wayang, Sunan Kalijaga juga 

pandai mendalang. Pada momen peresmian masjid Agung Demak, ia 

menggelar pertunjukan wayang kulit guna menghibur sekaligus 

mendidik rakyat. Kebanyakan lakon yang dibawakan merupakan 

cerita yang digubah sendiri, di antaranya Jimat Kalimasada, Dewa 

Ruci, Petruk Dadi Raja, Wahyu Widayat, dan sebagainya.115 

Lakon yang sering dimainkan oleh Sunan Kalijaga yaitu jimat 

kalimasada. Dalam lakon ini jimat atau pusaka berupa sebilah keris 

yang dihiasi tulisan relief timbul. Pusaka ini sangat ampuh, dikisahkan 

bahwa puntadewa (si pemilik pusaka) sudah berusia lanjut tetapi tidak 

akan meninggal sebelum mampu mengurai isi jimat tersebut.116 

Di ujung cerita, puntadewa bertemu dengan Sunan Kalijaga di 

Jawa. Ia menanyakan rahasia dari Jimat Kalimasada. Sunan Kalijaga 

mengatakan bahwa tulisan jimat tersebut merupakan kalimat 

syahadat. Ia menjelaskan artinya dan membimbing Puntadewa untuk 

mengucapkan kalimat Syahadat. Stelah itu, puntadewa meninggal 

dunia dengan tenang.117 

Dalam hal ini wayang tergolong kedalam Strategi dakwah kultural. 

Wayang masih sangat efektif digunakan pada era modern atau dakwah 

yang bersifat kontemporer. Berikut efektifitas wayang di era modern: 

j. Ajaran Tasawuf Sunan Kalijaga 

                                                             
115 Ibid., 
116 Ibid.,hlm.242. 
117 Ibid.,hlm.242. 
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Selain kesenian, Sunan Kalijaga menyisipkan ajaran-ajaran Islam 

ke dalam hal apapun pada masyarakat Jawa. Ia menggunakan hampir 

semua sarana dan media yang ada. Suluk adalah ciptaan Sunan 

Kalijaga dengan cerita-cerita yang sarat ajaran dan filsafah Islam. 

Suluk tersebut menjadi “kitab” ampuh untuk menyebarkan Islam.  

Ajaran tasawuf kaya akan nilai-nilai spiritual yang terkandung di 

dalamnya. Hal ini disebabkan tasawuf bersifat subjektif dan disesaki 

oleh pengalaman-pengalaman spiritual si pelaku. Dalam hal ini, Suluk 

Linglung penuh dengan kisah perjalanan spiritual Sunan Kalijaga 

dalam mencari kebenaran yang hakiki. Dalam Suluk Linglung tersebut 

dikisahkan bagaimana syekh Malaya berupaya menemukan kebenaran 

dan makna hidup yang sebenarnya melalui proses yang panjang. 

Perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ia lalui 

dengan bimbingan guru dan mengalami berbagai tahapan. 

Selain Suluk Linglung, kecerdikan dakwah budaya Sunan Kalijaga 

sangat kental dalam serat Dewa Ruci. Kisah yang bersumber dari epos 

Mahabharata tersebut digubah dan disusupi dengan ajaran-ajaran 

tasawuf. Sunan Kalijaga mengunduh alur dan nilai-nilai spiritualitas 

Suluk Linglung dalam serat ini.  

Dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga banyak menyentuh aspek 

kebudayaan Jawa. Masyarakat Jawa yang sangat kental dengan tradisi 

dan aliran kepercayaan, ia jadikan sebgai sarana berdakwah. Sunan 

Kalijaga menyelami sambal memberi warna dan nilai tersendiri dalam 
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strategi dakwahnya. Sinkretisme ajaran Islam (tasawuf) dengan mistis 

Jawa dapat dilihat dalam karyanya tersebut yakni Serat Dewa Ruci. 

 

3. Persamaan dan Perbedaan Strategi Dakwah Sunan Bonang dengan 

Sunan Kalijaga 

Dari data yang diperoleh, Sunan Bonang merupakan guru pertama 

Sunan Kalijaga, sehingga terdapat persamaan dalam berdakwah diantara 

kedua sunan tersebut. Adapun setiap wali mempunyai strategi dakwah 

yang berbeda-beda. Berikut pemaparan persamaan dan perbedaan strategi 

dakwah Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. 

a. Wayang 

1) Persamaan 

Persamaan dalam strategi dakwah Sunan Bonang 

dengan Sunan Kalijaga yaitu sama-sama menggunakan media 

wayang untuk berdakwah. Berikut penjelasannya: 

Dalam wayang, lakon yang sering dimainkan oleh 

Sunan Kalijaga yaitu jimat kalimasada. Dimana dalam lakon 

wayang tersebut dikisahkan bahwa Puntadewa (pemilik 

pusaka) tidak akan meninggal sebelum mampu mengurai isi 

jimat yang terdapat pada sebilah keris. Sunan Kalijaga pun 

menjelaskan bahwa tulisan pada jimat tersebut merupakan 

kalimat syahadat. Setelah itu membimbing Puntadewa untuk 

mengucapkan kalimat Syahadat.  
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Adapun strategi dakwah Sunan Bonang melalui 

pertunjukan wayang. Ia dikenal sebagai dalang yang 

menyisipkan ajaran Islam. Ia juga menambahkan ricikan dalam 

pertunjukannya sehingga memperkaya pertunjukan wayang. 

Menurut peneliti, kedua Sunan ini menggunakan 

dakwah kultural sebagai strategi dakwahnya, karena wayang 

merupakan dakwah yang memperhatikan aspek sosial budaya. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Sunan Bonang dan Sunan 

Kalijaga menyisipkan nilai Islam kedalamnya tanpa mengubah 

tradisi masyarakat Jawa. 

2) Perbedaan  

Meskipun ada persamaan pada kedua sunan tersebut 

menggunakan wayang. Ada perbedaan dalam strategi dakwah 

antara kedua sunan tersebut. Sunan Bonang menambakan 

ricikan pada wayang agar memperkaya pertunjukan wayang, 

adapun Sunan Kalijaga menciptakan tokoh wayang yang 

mengandung filosofi pada wayang yang dibuatnya. 

Menurut peneliti, perbedaan pada kedua sunan ini yaitu 

jika Sunan Bonang menggunakan asas Sosiologi dalam 

berdakwah yang mana asas ini membahas masalah-masalah 

yang berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat Jawa 

pada masa itu. Adapun Sunan Kalijaga menggunakan asas 

fisiologis yang mana asas ini membicarakan masalah yang erat 
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hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai dalam 

aktifitas dakwah. 

b. Tembang  

Bukan hanya wayang, ada persaman dan perbedaan pada 

kedua sunan tersebut yaitu sebagai berikut: 

1) Persamaan 

Sunan Bonang berdakwah melalui jalur kesenian yaitu 

salah satunya menggubah tembang, salah satunya yaitu 

tembang “Tombo Ati”. Tembang tersebut berisikan nilai-nilai 

Islam yang terkandung di dalamnya. Berikut lirik dan 

maknanya: 

Tombo Ati 

Tombo ati iku lima sak warnane: 
Kaping pisan, maca Qur’an angen-angen sak maknane 
Kaping pindho, salat wengi lakonana 
Kaping telu, wong kang saleh kumpulana 
Kaping papat, weteng ira ingkang luwe 
Kaping lima, zikir wengi ingkang suwe. 
Salah sawijine sapa bisa ngelakoni,  

Menurut tembang ini, ada lima macam “penawar hati”, 

atau pengobat jiwa yang “sakit”. Yakni membaca Al-Quran, 

mengerjakan salat tahajud, bersahabat dengan orang saleh 

(berilmu), berzikir, dan hidup prihatin (berpuasa). Tembang ini 

adalah peninggalan Raden Maulana Makdum Ibrahim, alias 

Sunan Bonang. Dimasa hidupnya, Sunan Bonang menyanyikan 
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“Tombo Ati” untuk menarik warga masyarakat agar memeluk 

Islam. 

Adapun Sunan Kalijaga menggunakan jalur kesenian 

dan kebudayaan sebagai metode dakwahnya. Salah satunya 

yaitu Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan tembang 

sebagai metodenya dalam berdakwah. Salah satu tembang 

yang digabuhnya yaitu Gundul-gundul pacul. Tembang 

tersebut mengandung filosofi di dalamnya. Berikut lirik dan 

maknanya: 

Gundul gundul pacul-cul, gembelengan  
Nyunggi nyunggi wakul-kul, gembelengan 
Wakul ngglimpang segone dadi sak latar  
Wakul ngglimpang segone dadi sak latar 

Dari penjelasan makna tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Sunan Kalijaga menyampaikan pesan bahwa sebagai 

seorang pemimpin harus menjunjung amnahnya dengan baik 

dan tidak boleh sombong atau bermain-main, jika hal itu 

terjadi atau tidak dapat mengemban amanah tersebut maka 

mereka tidak akan bermanfaat bagi kesejahteraan orang 

banyak atau rakyatnya. 

Dalam hal ini persamaan strategi dakwah Sunan Bonang 

dengan Sunan Kalijaga yaitu sama-sama menggunakan seni 

sebagai metode dakwahnya. Dimana seni menyampaikan 

makna pesan berupa niai-nilai Islam yang di dalam interaksi 

sosialnya berusaha membawa audiens kearah perubahan 
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budaya yang lebih baik mendekati kebenaran syariat dan 

akidah Islam. 

Menurut peneliti, persamaan Sunan Bonang dengan 

Sunan menggunakan strategi dakwah asas Filosofi dalam 

menyebarkan Islam di Jawa, dalam hal ini karena pada kedua 

sunan tersebut menggabuh tembang, dimana dalam tembang 

tersebut mengandung tujuan-tujuan atau makna yang 

terkandung di dalamnya. 

2) Perbedaan  

Adapun menurut peneliti, perbedaan dalam strategi dakwah 

Sunan Bonang dengan Sunan Kalijaga dalam tembang ini yaitu 

dalam tembang Sunan Bonang makna yang hendak ingin 

disampaikan yaitu tentang obat hati, dimana hal ini ditujukan 

kepada masyarakat yang resah atau sakit. Sedangkan Sunan 

Kalijaga, dalam ttembangnya yang berjudul Gundul-gundul pacul 

hendaknya ia menyampaikan pesan melaui tembang tersebut 

bahwasannya menjadi seorang pemimpin haruslah dapat 

mengemban amanah dengan baik. 

c. Grebeg Maulud 

Selain menggubah tembang, Sunan Bonang dan Sunan 

Kalijaga mengajak masyarakat Jawa dalam rangka memperingati 

hari kelahiran Nabi Muhammad saw yang sering disebut “Sekaten” 

atau Grebeg Maulud. Berikut pemaparannya: 
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1) Persamaan  

Menurut peneliti, persamaan pada kedua Sunan tersebut 

yaitu sama-samabertujuan untuk mengajak masyarakat 

menganut Islam. Adapun persamaan strategi dakwah yang 

digunakan kedua sunan tersebut yaitu menggunakan asas 

strategi dakwah filosofis dan Sosiologis. Dimana asas 

filosofisnya yaitu ketika masyarakat Jawa melewati pintu 

masuk, hendaknya mengucapkan kalimat syahadat sehingga 

mereka sudah masuk Islam tanpa ditekan unuk menjalankan 

ritual Islam. Adapun asas Sosiologi yaitu membahas masalah 

berkaitan dengan kondisi dan situasi sasaran dakwah. Hal ini 

berkaitan dengan kondisi masyarakat yang pada waktu itu masih 

menganut agama yang lama. 

2) Perbedaan 

Cara atau strategi yang di gunakan Sunan Bonang yaitu 

beliau memainkan alat musik bonang untuk menarik simpatik 

masyarakat jawa. Sedangkan Sunan Kalijaga memainkan 

wayang untuk menarik simpatik masyarakat. Dalam hal ini 

perbedaannya yaitu pada media yang digunakan pada kedua 

sunan tersebut. 

 

 

 



80 
 

d. Pakaian  

  Ada perbedaan cara berpakaian pada Sunan Bonang dengan 

Sunan Kalijaga. Ia menerapkan metode dakwah yang berbeda 

dengan para wali lainnya termasuk Sunan Bonang. Sunan 

Kalijaga enggan menggunakan pakaian gamis dan berwarna 

putih. Ia menciptakan baju takwa sebagai penanda atau ciri khas 

berpakaian Sunan Kalijaga yang njawani. 

  Menurut peneliti, dalam hal ini strategi dakwah pada kedua 

sunan tersebut yaitu menggunakan asas sosiologis. Pada asas ini 

membahas masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi. 

Dimana tujuan Sunan Kalijaga menciptakan baju takwa tersebut 

untuk berbaur pada masyarakat biasa dan tidak menghadirkan 

jarak dengan rakyat jelata.  

e. Ajaran Ialam 

 Terdapat persamaan dan perbedaan corak strategi dakwah 

Sunan Bonang dengan Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Perbedaan 

tersebut yaitu pada tasawuf pada kedua sunan tersebut. Berikut 

pemaparannya: 

1) Persamaan 

  Pada tasawuf atau ajaran pada Sunan Bonang dan Sunan 

Kalijaga yaitu sama-sama menciptakan karya tulis yang 

berisikan ajaran-ajaran Islam. Ajaran Sunan Kalijaga tertuang 
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dalam buku Suluk Linglung Sunan Kalijaga. Adapun ajaran 

Sunan Bonang tertuang dalam buku Suluk Wujil. 

2) Perbedaan 

Tasawuf merupakan ajaran Islam kaya akan nilai-nilai 

spiritual yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, kitab 

ajaran Sunan Bonang yaitu Suluk Wujil. Ajaran kesempurnaan 

atau tasawuf Sunan Bonang tertuang pada Suluk Wujil dalam 

bait berikut ini: 

Bait 18  
Kawruhana tataling urip  
Ingkang aningali ing sarira  
kang tan pegat pamujine  
endi pinangkanipun  
kang amuji lan kang pinuji  
sampuntan sapeksa  
marmaning wong agung  
podho angluruh sarira  
dipun nyata ing uripirasejati  
uripira ning dunya  

Ketahuilah bahwa pegangan hidup adalah mengetahui diri 

sendiri, sambil tak pernah melupakan sembahyang secara khusuk. 

Harus kau ketahui juga dari mana datangnya si penyembah dan 

yang disembah. Oleh sebab itu, maka orang-orang yang agung 

mencari pribadinya sendiri untuk dapat mengetahui dengan tepat 

hidup mereka yang sebenarnya, hidup mereka di dunia ini.118 

 

                                                             
118 Rokhmah Ulfah, Mistik Sunan BonangI, Vol 24 No 2, (Semarang, 2013) 
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Adapun Sunan Kalijaga Suluk Linglung merupakan salah 

satu kitab Sunan Kalijaga, isi di dalam kitab tersebut merupakan 

kisah perjalanan spiritual Sunan Kalijaga dalam mencari 

kebenaran yang hakiki. Dalam Suluk Linglung tersebut dikisahkan 

bagaimana syekh Malaya (Sunan Kalijaga) berupaya menemukan 

kebenaran dan makna hidup yang sebenarnya melalui proses yang 

panjang. Perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada 

Tuhan ia lalui dengan bimbingan guru dan mengalami berbagai 

tahapan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


