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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia saat 

ini. Secara bertahap dan berkesinambungan, agama ini mampu berkembang ke

semua lapisan masyarakat. Akan tetapi, kapan masuknya agama ini ke 

Indonesia masih banyak diperdebatkan. Seperti dikatakan oleh Snouck 

Hurgronje bahwa Islam masuk ke Indonesia pada Abad XIII dengan bukti 

adanya nisan Sultan Malik al-Shaleh, tahun 689 H (1297 M). Namun, adanya 

peninggalan berupa nisan Fatimah binti Maemon, tahun 475 H (1082 M) juga 

membuktikan bahwa sudah sejak abad XI, Islam sudah masuk ke Indonesia.1

Pada abad ke XIV, Jawa Timur dan Jawa Tengah masih dikuasai oleh 

raja Hindu-Buddha yang berpusat di pedalaman Jawa Timur, yaitu Kediri dan 

Daha, serta Majapahit2. Dalam catatan Ma-Huan tahun 1451 menyatakan 

bahwa ada tiga macam penduduk saat itu, yaitu orang Muslim dari Barat 

(Maghribi), orang Cina (beberapa diantaranya beragama Islam), dan orang 

Jawa (penduduk asli yang menyembah berhala). Jadi bisa dilihat bahwa pada 

abad ke XIV, Islam sudah berkembang di Jawa, akan tetapi masyarakat Jawa 

belum sepenuhnya memeluk Islam karena wilayahnya yang luas dan berada di 

                                                          
1 Soekmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 3, 

Yogyakarta: Kanisius, 1981, hlm. 42.

2 Kusnin Asa, dkk, 2008, Sejarah Wonosobo Edisi Prasejarah, Hindu-
Budha, dan Islam, Wonosobo: Bhakti Tunas Perkasa, hlm. 93.
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pedalaman serta adanya akulturasi sebelumnya dengan kebudayaan Hindu-

Buddha, seperti halnya di Wonosobo (Ledok dan Gowong). 

Wonosobo yang dikenal dengan Ledok dan Gowong merupakan 

daerah dataran tinggi yang berada di pedalaman Jawa Tengah. Pada tahun 

1522, Wonosobo merupakan bagian dari daerah Pengging.3 Babad Tanah Jawi 

dan Babad Demak menyatakan bahwa nama Pengging tidak dinyatakan 

sebagai kerajaan, tetapi sebagai Kadipaten. Pada saat itu, Kadipaten Pengging 

membawahi daerah pedalaman wilayah Kedu dan Bagelen yang meliputi 

Matahun, Banyumas, Ledok, dan Gowong.4

Sebelum Islam masuk dan berkembang, Wonosobo khususnya Batur 

(Dieng) sudah mendapat pengaruh Hindu-Buddha. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan adanya peninggalan berupa prasasti D. 57 di Dieng yang menyebutkan 

bahwa tahun 731 Saka (809 M) sudah terdapat pemujaan kepada Dewa Siwa 

dan tentang seseorang yang membeli tanah untuk dijadikan sima bagi 

bangunan suci sesuai dengan janji Guru Hyang.5

                                                          
3 Ibid, hlm. 105.

4 Kholiq Arif dan Otto Sukatno, Mata Air Peradaban: Dua Millenium 
Wonosobo, Yogyakarta: LkiS, 2010, hlm. 343.

5 Prasasti ini ditemukan di Dieng sebagaimana dilaporkan dalam 
NBG. 1886: 29-30; 186-189; NBG 1887: 61-62; 85-86; NBG. 1889: 131.  
Kemudian prasasti ini dibawa ke Museum Nasional dan diberi nomor D. 57. 
Sekarang ini, prasasti tersebut berada di Leiden, Belanda. Tulisan dalam 
prasasti ini dibaca oleh Brandes berjumlah 14 baris. Lihat OJO XCIX dalam 
Kusnin Asa, dkk., op. cit., hlm. 51. 
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Pada abad ke-16, kedudukan kerajaan besar Majapahit sudah 

digantikan oleh kerajaan Demak.6 Selanjutnya, Demak dijadikan sebagai pusat 

dan benteng agama Islam untuk wilayah Barat dan Giri untuk wilayah Timur.

Akan tetapi, Demaklah yang menjadi pusat kekuatan di Jawa.7 Kemudian 

sedikit demi sedikit rakyat memeluk agama Islam. Namun demikian, daerah 

pedalaman Jawa, termasuk di wilayah Wonosobo, proses Islamisasi masih 

lambat.

Berdasarkan serat Walisana yang ditulis oleh Sunan Giri, disebutkan 

bahwa Ki Gede Wanasaba yang merupakan utusan dari Kerajaan Demak 

diperintahkan untuk menjalankan dakwah Islamiah di Wonosobo.8 Kemudian 

pada perkembangannya, ditemukan beberapa nisan bertuliskan aksara jawa 

kuno, kemudian ditemukan pula nisan makam yang berukir tulisan Arab di 

komplek pemakaman Wonosobo. Peninggalan-peninggalan tersebut mampu 

membuktikan bahwa Islam sudah masuk di Wonosobo.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji proses 

masuknya Islam di Wonosobo pada masa kerajaan Demak dan Mataram Islam.

Penelitian ini terkait dengan awal masuknya Islam di Wonosobo, tokoh 

pembawa Islam, cara yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam di 

Wonosobo, tanggapan masyarakat Wonosobo terhadap masuknya Islam, serta

                                                          
6 Soekmono, op.cit., hlm. 48.

7 Mundzirin Yusuf, dkk., Sejarah Peradaban Islam Indonesia, 
Yogyakarta: Pustaka, 2006, hlm. 78.

8 Kholiq Arif dan Otto Sukatno, op. cit., hlm. 13-14.
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bukti adanya penyebaran Islam di Wonosobo pada masa Demak dan Mataram 

Islam. 

Alasan peneliti pada penelitian mengenai “Islamisasi di Wonosobo 

Pada Masa Demak dan Mataram Islam” ialah pesatnya perkembangan agama 

Islam di Wonosobo. Sekarang ini, mayoritas masyarakat Wonosobo beragama 

Islam, akan tetapi sejarah perkembangan agama Islam itu sendiri masih kabur. 

Cerita tutur yang berkembang di masyarakat pun hanya menjadi sebuah 

dongeng turun-temurun tanpa adanya kejelasan dan pembuktian.

Selain itu, alasan lain yang mendorong peneliti ialah sedikitnya kajian 

sejarah lokal daerah pedalaman khususnya daerah Wonosobo (Ledok). Banyak 

sejarawan mengetahui sejarah bangsa bahkan dunia, akan tetapi belum tentu 

mengetahui sejarah kota atau desanya sendiri. Untuk itulah, siapa lagi yang 

akan meneliti daerah pedalaman seperti Wonosobo jika bukan kita sendiri yang 

menyadarinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keadaan Wilayah Wonosobo sebelum Islam berkembang?

2. Bagaimana proses masuknya Islam di Wonosobo pada masa Demak dan 

Mataram Islam?

3. Bagaimana penyebaran Islam di Wonosobo?
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C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

a. Sarana meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan daya analitis untuk 

mengembangkan sumber daya manusia.

b. Melatih kepekaan terhadap peristiwa masa lampau dan menyusunnya 

sesuai dengan metodologi penelitian.

c. Menambah dan memperkaya karya sejarah terutama sejarah lokal.

2. Tujuan Khusus

a. Memberikan gambaran tentang keadaan Wilayah Wonosobo sebelum 

Islam berkembang.

b. Mengetahui proses masuknya Islam di Wonosobo pada masa Demak dan 

Mataram Islam.

c. Mengetahui penyebaran Islam di Wonosobo.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi Pembaca

a. Menambah wawasan dan pemahaman pembaca tentang proses masuk 

dan berkembangnya Islam di Wonosobo pada masa Demak dan Mataram 

Islam.

b. Memahami pentingnya pengetahuan sejarah lokal sebagai warisan 

budaya bangsa.

c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau 

referensi penulisan karya ilmiah selanjutnya.
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2. Bagi Peneliti

a. Memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.

b. Menjadi tolok ukur ilmu pengetahuan dan pengalaman yang didapat 

selama proses perkulihan berlangsung.

c. Mengembangkan wawasan penulis dan melatih berpikir kritis dalam 

meneliti, menganalisis, dan merekonstruksi peristiwa sejarah mengenai 

Islamisasi di Wonosobo pada masa Demak dan Mataram Islam.

d. Menambah pengetahuan tentang sejarah kota Wonosobo guna 

memberikan kontribusi dan memperkaya khasanah bangsa melalui 

penelitian tentang Islamisasi di Wonosobo pada masa Demak dan 

Mataram Islam.

E. Kajian Teori

Penulisan sejarah merupakan bentuk pengkisahan peristiwa masa 

lalu yang mencakup interpretasi sejarah, eksplanasi sejarah, dan pemaparan 

sejarah secara bersamaan.9 Penulisan sejarah memerlukan kajian teori untuk 

memperkuat makna peristiwa-peristiwa masa lalu dan mendekati suatu 

peristiwa yang terjadi sebelumnya dalam berbagai aspek kehidupan. Kajian 

teori merupakan kajian terhadap teori yang mendukung analisis dalam 

penelitian.10

                                                          
9 Helius Sjamsudin, Metodologi Sejarah, Yogyakarta: Ombak, 2007, 

hlm. 155

10 Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi, Yogyakarta: Jurusan 
Pendidikan Sejarah, FISE, UNY, 2006, hlm. 3.
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Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, 

menginterpretasikan, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang kita 

jumpai dari hasil penelitian.11 Penelitian mengenai “Islamisasi di Wonosobo 

pada masa Demak dan Mataram Islam” menggunakan beberapa kajian teori 

untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Teori tersebut berkaitan 

dengan agama dan kedatangannya, serta cara yang dilakukan untuk 

menyebarkan Islam sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

Agama Islam merupakan sarana seseorang untuk berhubungan 

dengan Tuhannya. Menurut R.H Thouless, agama lahir karena adanya rasa 

takut yang menyertai hidup manusia. Agama bermula dari tanggapan manusia 

terhadap kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya di dunia 

ini. Kebutuhan dasar manusia adalah keamanan terhadap berbagai ancaman, 

apapun bentuknya, baik lahiriah maupun rohaniah.12

Edward B. Tylor menyatakan bahwa, asal mula religi atau agama 

adalah kesadaran manusia akan faham jiwa. Sementara itu, para ilmuan Islam 

berpendapat bahwa benih munculnya agama berasal dari penemuan manusia 

terhadap kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Manusia pertama yang 

diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi, diberi pesan agar mengikuti 

petunjuk-Nya, jika petunjuk itu sampai kepadanya (QS. Al-Baqarah 2:23). 

Petunjuk pertama yang melahirkan agama, menurut mereka adalah ketika 

                                                          
11 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010, hlm. 185.

12 R. H. Thouless, Pengantar Psikologi Agama, Jakarta: Rajawali 
Press, 1992, hlm. 105.
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Adam AS dalam perjalanannya ke bumi dan menemukan kebenaran, 

keindahan, dan kebaikan.13

Agama Islam mulai dikenal ketika seorang nabi utusan Allah S.W.T 

yaitu Nabi Muhammad S.A.W memperoleh wahyu untuk mengajarkannya 

kepada manusia. Pada malam ke-27 [sic.] bulan Ramadhan tahun 610 M, 

beliau mendapat mukjizat dengan datangnya cahaya terang dan suara perintah 

dalam sebuah gua yang dinamakan gua Hira.14 Peristiwa inilah yang 

merupakan awal dari lahirnya agama Islam yang kemudian tersebar ke seluruh 

penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang strategis, sehingga agama Islam 

dapat dengan mudah masuk dan tersebar. Sekarang ini, agama Islam 

merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia. Pendapat para sarjana yang 

dikutip dari Azyumardi Azra menyatakan bahwa setidaknya ada empat teori 

                                                          
13 Ajat Sudrajat, dkk., Din al-Islam,  Yogyakarta: UNY Press, 2008, 

Hlm. 14-15.

14 Gua Hira merupakan gua yang berada dipuncak gunung Hira 
tepatnya di luar kota Mekah di Jazirah Arab. Gua inilah tempat Nabi 
Muhammad S.A.W mendapat perintah yang berbunyi “Bacalah!” tetapi beliau 
menjawab “ Aku tidak bisa membaca.” Kemudian berturut-turut selama tiga 
kali suara itu masih terdengar, namun Muhammad tetap menjawabnya “Aku 
tidak bisa membaca.”. Kemudian turunlah Q.S Al-Alaq: 1-5 yang mempunyai 
arti sebagai berikut:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan yang menciptakan. Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan 
perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya.”

Setelah itu, beliau pulang dengan keadaan kedinginan dan gemetaran. 
Muhammad meminta Khadijah (istrinya) untuk menyelimuti beliau dan 
menceritakan apa yang baru saja terjadi. Lihat Hesham A. Hassabala dan Kabir 
Helminski, Sejarah Islam, Yogyakarta: Diglossia, 2007,  hlm. 67-68.
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tentang bagaimana Islam datang ke Melayu-Indonesia. Teori tersebut antara 

lain:

Pertama, teori ekonomi yang menyatakan bahwa Islam masuk ke 
Indonesia melalui pendekatan perdagangan. Teori ini cukup beralasan 
karena sejak lama bangsa Indonesia telah menjalin hubungan dagang 
dengan bangsa-bangsa Arab, Gujarat, dan Cina.
Kedua, teori perkawinan, yakni para pendatang dan pedagang muslim 
dari Timur Tengah menjalin hubungan kekeluargaan dengan penduduk 
setempat.
Ketiga, teori politik, yakni para pedagang dan pendatang muslim 
berhasil mengislamkan para raja dan pembesar istana yang sebelumnya 
menganut agama Hindu dan Buddha.
Keempat, teori sufistik, yakni Islam dibawa dan disebarkan oleh ulama 
yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sufistik.15  

Menurut M. Solihin, pendekatan sufistik sangat layak untuk 

dipertimbangkan sebagai teori paling tepat tentang proses Islamisasi 

Nusantara.16 Pendapat ini diperkuat oleh Uka Tjandrasasmita yang menyatakan 

bahwa sejak abad ke-13 penyebaran Islam melalui tasawuf di Indonesia 

termasuk kategori yang berfungsi membentuk kehidupan sosial bangsa

Indonesia sebagai akibat karakter tasawuf sendiri yang memudahkan 

penerimaan masyarakat terhadap Islam pada lingkungan mereka.17

Teori di atas digunakan oleh peneliti untuk menganalisis tentang 

bagaimana Islam masuk ke Wonosobo. Diantaranya melalui cara politik, 

                                                          
15 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan 

Nusantara Abad XVII dan XVIII, Bandung: Mizan, 1995, hlm. 24-32.

16 M. Solihin, Sejarah dan Pemikiran Tasawuf di Indonesia, Bandung: 
Pustaka Setia, hlm. 24-25.

17 Uka Tjandrasasmita, “Proses Kedatangan Islam dan Munculnya 
Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh”, dalam A. Hasymi, dkk., Sejarah Masuk dan 
Berkembangnya Islam di Indonesia, Bandung: Al-Ma’arif, 1993, hlm. 363.
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perkawinan, dan sufistik, Islam mampu tersebar di Wonosobo. Ulama yang 

berasal dari Mataram Islam maupun ulama lainnya mulai berdatangan. Salah 

satunya ialah Sayid Walid Hasyim Ba’abud yang merupakan kaum sufi dari 

Hadramaut, Yaman. Kemudian disusul pula Kyai Asmarasufi yang berasal dari 

Mataram Islam.

Islam merupakan agama yang tersebar di berbagai tempat di 

Indonesia. Menurut Thomas Wakler Arnold, Islam sebagai agama dakwah 

sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur’an menghendaki dakwah dengan 

metode persuasif dan mengindarkan kekerasan.18 Kekerasan sebagai cara 

penyebaran agama dilarang oleh ajaran Islam karena akan menimbulkan 

kerugian.

Teori cara penyebaran Islam dengan kedamaian disebut dengan 

Teori Persuasif. Teori ini menyatakan bahwa cara penyebaran Islam dilakukan 

dengan cara damai, tanpa ada paksaan terhadap para pemeluknya. Muhamad 

Yunus menyatakan bahwa cara masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia 

adalah menggunakan cara damai dan bil hikmah, bukan melalui penaklukan, 

peperangan, apalagi penjajahan.19

                                                          
18 Thomas Wakler Arnold, The Preaching of Islam, a.b. Nawawi 

Rambe, Sejarah Dakwah Islam, Jakarta: Widjaya, 1981, hlm. 2-4.

19 Prolog yang disampaikan oleh Rahman Assegaf, guru besar 
Pascasarjana UIN Kalijaga Yogyakarta dan Pascasarjana UNSIQ Wonosobo 
dalam buku Ahmad Muzan, Diaspora Islam Damai, Tarekat dan Peranannya 
dalam Penyebaran Islam serta Sejarah Berdirinya Masjid Al-Manshur 
Wonosobo, Wonosobo: Yayasan Masjid Al-Manshur, 2011, hlm. iv.
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Teori kedamaian yang dikenal dengan teori persuasif juga dilandaskan pada:

1) Alwi Shihab yang menyatakan bahwa:

“Penyebaran Islam yang berkembang secara spektakuler di negara-
negara Asia Tenggara berkat peranan dan kontribusi tokoh-tokoh 
tasawuf adalah kenyataan yang diakui oleh hampir mayoritas 
sejarahwan [sic.] dan peneliti. Hal itu disebabkan oleh sifat-sifat dan 
sikap kaum sufi yang lebih kompromis dan penuh kasih sayang. 
Tasawuf memang memiliki kecenderungan manusia yang terbuka dan 
berorientasi kosmopolitan”.20

2) Surat An-Nahl ayat 125, yang berbunyi,

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah21 dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih 
baik. Sesungguhnya Tuhan-mu, Dia-lah yang lebih mengetahui 
siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih 
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl 
[16]: 125).22

3) Surat As-Syura Ayat 15, 

ِبْع أَْھَواءُھْم َوقُْل آَمنُت بَِما  َفلَِذلَِك َفاْدُع َواْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَال َتتَّ
ُكْم لََنا أَْعَمالَُنا  َنا َوَربُّ ُ َربُّ ُ ِمن ِكَتاٍب َوأُِمْرُت ِألَْعِدَل َبْیَنُكُم هللاَّ أَنَزَل هللاَّ

                                                          
20 Alwi Shihab, Islam Sufstik: “Islam Pertama” dan pengaruhnya 

hingga kini di Indonesia, yang dikutip oleh Ahmad Muzan, Ibid., hlm. 19-20.

21 Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar, yang dapat 
membedakan antara yang hak dan yang batil.

22 Depatemen Agama Republik Indonesia, Terjemah Al-Qur’an, Al-
Jumanatul ‘Ali, Seuntai Mutiara yang Maha Luhur, Bandung: Penerbit J-ART, 
2005, hlm. 281. 
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ُ َیْجَمُع َبْیَنَنا َوإِلَْیِھ اْلَمِصیرَولَُكْم  َة َبْیَنَنا َوَبْیَنُكُم هللاَّ أَْعَمالُُكْم َال ُحجَّ
(١٥)
Artinya: “Maka karena itu, serulah (mereka kepada agama itu) dan 

tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah 
mengiikuti hawa nafsu mereka, dan katakanlah: ‘Aku beriman 
kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku perintahkan 
supaya berlaku adil diantara kamu. Allah lah Tuhan Kami dan 
Tuhan Kamu. Bagi Kami amal-amal Kami, dan bagi kamu amal-
amal kamu. Tidak ada pertangkaran antara kami dan kamu. Allah 
mengumpulkan kita dan kepada-Nya-lah (kita) kembali’.” (QS. 
As-Syura [42]: 15).23

Teori persuasif ini digunakan oleh peneliti untuk mengkaji cara 

yang dilakukan para ulama untuk menyebarkan Islam sehingga masyarakat 

menerima agama tersebut. Penyebaran Islam di Wonosobo yang damai 

mampu menghasilkan tanggapan yang positif dalam masyarakat. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan peninggalan berupa lingga yang bertuliskan huruf 

Arab di Dieng (Wonosobo). Peninggalan ini merupakan wujud toleransi 

antara masyarakat yang sebelumnya mendapat pengaruh Hindu-Buddha

dengan masuknya Islam di Wonosobo.

Selain itu, tanggapan tersebut juga berupa perpaduan budaya antara 

kebudayaan sebelumnya dengan kebudayaan Islam. Salah satunya berupa 

upacara pemotongan rambut gimbal yang sampai saat ini masih dilakukan 

oleh masyarakat. Perpaduan kebudayaan tersebut disebabkan oleh proses 

masuknya Islam secara damai sehingga berlangsung dalam waktu yang cukup 

lama.

                                                          
23 Ibid, hlm. 483.
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Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Cliford 

Geertz. Secara bertahap dan berkesinambungan, agama Islam menyebar di 

dalam kehidupan masyarakat. Cliford Geertz dalam teorinya menyebutkan 

bahwa penyebaran agama, khususnya Islam di Indonesia, begitu luas meski 

intensitas penghayatannya tak terlalu menggebu-gebu, melainkan berangsur-

angsur dan bahkan bagi komunitas tertentu, Jawa misalnya, penghayatan 

agama berlangsung secara sinkretik. Sinkretik/ sinkretisme merupakan 

perpaduan kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan asli. 24

Perpaduan kebudayaan tersebut juga terjadi di Wonosobo.

Wonosobo yang merupakan salah satu daerah pedalaman sudah mendapat 

pengaruh Hindu-Buddha terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan perlunya 

waktu yang cukup lama dan untuk menanamkan pengaruh kebudayaan baru 

(Islam) di Wonosobo. Cara tersebut menghasilkan perpaduan kebudayaan 

yang dikenal dengan sinkretisme.

F. Historiografi yang Relevan

Penelitian mengenai agama Islam di Wonosobo pernah ditulis oleh 

Ahmad Muzan dalam tesisnya yang berjudul “Tarekat dan Peranannya dalam 

Penyebaran Islam di Wonosobo Abad 18-19”. Pada penelitiannya, kajian dititik 

beratkan pada pengajaran tarekat dalam proses Islamisasi dan peranannya 

dalam pendidikan Islam, masuknya Islam dan tarekat di Wonosobo, serta 

                                                          
24 Muhsin Jamil, Tarekat dan Dinamika Sosial Politik, Tafsir Sosial 

Sufi Nusantara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 5.
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tokoh-tokoh tarekat di Wonosobo dan pola pengajarannya. Selain itu, juga 

disinggung mengenai bukti-bukti peninggalannya, seperti padepokan25 yang 

sekarang ini dikenal sebagai masjid tertua di Wonosobo yaitu Masjid Al-

Manshur.

Penelitian yang ada dalam tesisnya menghasilkan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:

1. Tokoh-tokoh tarekat yang berperan dalam proses Islamisasi di daerah 

Wonosobo antara lain: Sayid Hasyim Bin Idrus Ba’abud seorang 

pendakwah agama Islam yang berasal dari daerah Batang-Pekalongan 

sebagai tempat menetap sebelum pergi ke daerah Wonosobo. Ia dilahirkan 

pada tahun 1671 M dan wafat pada tahun 1791 M di Wonosobo. 

Perjuangannya diteruskan oleh Sayid Abdurrahim dan puteranya Sayid 

Umar yang ketika Perang Diponegoro meletus, mereka diangkat sebagai 

panglima. 

2. Kedatangan Islam yang dimotori oleh kaum sufi melalui lembaga tarekat 

di daerah Wonosobo telah dimulai semenjak sebelum abad ke-17 M dan 

awal abad ke-18 M, serta mengalami perkembangan yang pesat pada abad 

ke-19 M. Pola pendidikan yang dikembangkan dalam pendidikan Islam 

berbentuk tasawuf. 

                                                          
25 Tempat mengajarkan agama Islam yang berbentuk surau. Tempat 

ini diyakini sebagai padepokan (sekarang berkembang menjadi tempat 
peribadatan umat Islam) tertua di Wonosobo. Berbagai kalangan mempercayai 
umur masjid jauh lebih tua dari Kota Wonosobo sendiri. Sebab, cikal bakal 
terbentuknya Kota Wonosobo itu justru berawal dari masjid tersebut. Lihat 
lebih lanjut pada Ahmad Muzan, op.cit. hlm. 168.
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3. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh para Mubaligh yang terdiri dari 

para sayid dan kaum ulama telah mampu membentuk kultur masyarakat 

Islam hingga kini masayarakat Wonosobo secara mayoritas beragama 

Islam.

4. Peranan para mubaligh yang tergabung dalam tarekat kemudian 

membentuk lembaga-lembaga pendidikan Islam dan tempat peribadatan, 

seperti pesantren, masjid, dan lain sebagainya.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian 

Ahmad Muzan ini terletak pada peranan para Sayid Walid Hasyim dalam 

penyebaran Islam di Wonosobo. Ia merupakan ulama dari Hadramaut yang 

awalnya sudah menetap di Pekalongan. Selain itu, persamaan tersebut jjuga 

terdapat pada peninggalan berupa Masjid yang dikenal dengan Masjid al-

Manshur. 

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Ahmad 

Muzan terletak pada analisis yang dilakukan pada isi. Isi tesis Ahmad Muzan 

lebih banyak mengenai pengajaran tarekat dalam penyebaran Islam dan 

peranannya dalam pendidikan Islam, masuknya Islam dan tarekat di 

Wonosobo, serta tokoh-tokoh tarekat di Wonosobo dan pola pengajarannya. 

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti bermaksud mengkaji bagaimana 

keadaan wilayah Wonosobo sebelum Islam masuk dan berkembang, 

bagaimana proses masuknya Islam di Wonosobo pada masa Demak dan 

Mataram Islam, kemudian penyebaran Islam di Wonosobo.
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G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara sistematis yang digunakan untuk 

melakukan suatu penelitian. Metode yang digunakan peneliti untuk mengkaji 

penelitian mengenai “Islamisasi di Wonosobo pada masa Demak dan Mataram 

Islam” yaitu metode sejarah kritis dengan menganalisis peristiwa masa lampau 

yang terjadi sekitar proses Islamisasi di Wonosobo. Metode historis merupakan 

proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa 

lampau.

Metode penelitian sejarah merupakan langkah dalam 

menggambarkan peristiwa-peristiwa pada masa lalu berdasarkan analisis 

peneliti. Melalui metode penelitan sejarah, peneliti hendaknya berhati-hati 

dalam menarik kesimpulan dan harus didukung dengan bukti-bukti sejarah.26

Sedangkan menurut Sukardi, metode sejarah merupakan salah satu penelitian 

mengenai pengumpulan dan evaluasi data secara sistematik berkaitan dengan 

kejadian masa lalu untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan 

penyebab dan pengaruh atau perkembangan informasi pada kejadian sekarang 

dan mengantisipasi kejadian yang akan datang.27

Menurut Kuntowijoyo, ada lima tahapan atau langkah metode

historis, antara lain: pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik 

                                                          
26 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: Bentang, 2005, 

hlm. 65.

27 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Yogyakarta: Bumi 
Aksara, 2007, hlm. 203.
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sejarah, keabsahan sumber), interpretasi (analisis dan sintesis), dan penulisan.28

Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai lima langkah penelitian sejarah

menurut Kuntowijoyo yang juga dilakukan oleh peneliti:

1. Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan langkah awal yang diperlukan dalam 

penulisan sejarah. Pemilihan topik penelitian harus mempertimbangkan 

waktu yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Selain itu, dalam memilih 

topik juga diperlukan adanya kemampuan peneliti dan kedekatan emosional 

peneliti dengan objeknya. Pada penelitian ini, peneliti memilih topik 

mengenai “Islamisasi di Wonosobo pada masa Demak dan Mataram Islam”.

Topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan 

kedekatan intelektual.29 Kedekatan emosional dan kedekatan intelektual 

sangat penting karena peneliti akan bekerja dengan baik jika menyukai dan 

memahami apa yang akan ditulis. Melihat hal tersebut peneliti merasa 

mempunyai kedekatan emosional dan intelektual yang kuat karena selain

peneliti bertempat tinggal di daerah Wonosobo yang merupakan lokasi 

penelitian, peneliti juga mampu mencari sumber-sumber tentang sejarah 

Islam di Wonosobo. Sementara itu, peneliti juga orang yang beragama 

Islam, sehingga lebih mudah meneliti dan memahaminya daripada orang 

yang beragama selain Islam.

                                                          
28  Kelima langkah yang ada harus dilakukan oleh para peniliti Sejarah 

dengan benar agar dapat menghasilkan sebuah karya sejarah yang bermutu 
tinggi berdasarkan data dan fakta yang valid. Ibid, hlm. 90.

29 Ibid, hlm. 91.
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Setelah peneliti mempertimbangkan kedekatan emosional dan 

kedekatan intelektual, barulah disusun suatu rencana penelitian. Rencana 

penelitian itu harus berisi: (1) permasalahan, (2) historiografi, (3) sumber 

sejarah, dan (4) garis besar.30 Pada penelitian ini, subjek yang diambil ialah 

proses masuknya agama Islam di Wonosobo. Penelitian ini perlu dilakukan 

karena masih jarang sejarawan menulis tentang perkembangan Islam di 

Wonosobo secara rinci dengan bukti yang kuat, padahal mayoritas 

masyarakat Wonosobo beragama Islam dan arsip-arsip atau buku mengenai 

Islam di Wonosobo dapat dicari baik di Perpustakaan, Arsip Daerah, 

maupun Arsip Nasional.

2. Pengumpulan Sumber

Pengumpulan Sumber/Heuristik merupakan suatu kegiatan 

mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data. Secara terminologi

(istilah kata), heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu heuristiken yang 

berarti mengumpulkan atau menemukan sumber.31 Sumber sejarah yang 

baik harus mengandung evidensi (bukti) baik lisan maupun tertulis. Sumber 

sangat menentukan kualitas penulisan sejarah, agar dihasilkan karya yang 

mempunyai nilai akurat, autentik dan kredibilitas yang tinggi. 

                                                          
30 Ibid, hlm. 94.

31 Sumber  atau sumber sejarah (historical sources) adalah sejumlah 
sejumlah materi sejarah yang tersebar dan terdifersifikasi. Catatan, tradisi lisan, 
runtuh atau bekas –bekas bangunan prehistori, dan inksrip kuno adalah sumber 
sejarah. Singkatnya setiap titik yang memberi penerangan bagi cerita 
kehidupan manusia dikategorikan sumber sejarah. Suhartono W. Pranoto, Teori 
dan Metodologi Sejarah, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, hlm. 29.
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Pada tahapan ini peneliti mengumpulkan berbagai sumber dan 

data yang relevan mengenai Islamisasi di Wonosobo pada masa Demak dan 

Mataram Islam. Sumber penelitian ini dapat dikumpulkan dari Perpustakaan 

Daerah Wonosobo, Perpustakaan Universitas Sains al-Qur’an (UNSIQ) 

Wonosobo, Sekretaris Daerah Wonosobo, Arsip Nasional, Perpustakaan 

Kolese Santo Ignatius Kota Baru, Badan Arsip dan Perpustakaan Bagelen 

Purworejo, Badan Arsip dan Perpustakaan Pekalongan, Perpustakaan 

Universitas Negeri Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial, 

Laboratorium Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, koleksi buku pribadi, 

dan lain sebagainya.

Berdasarkan sumber-sumber yang ada, dapat diperoleh sumber 

primer dan sumber sekunder yang dapat digunakan untuk menjawab 

permasalahan penelitian. Berikut ini sumber penulisan yang akan digunakan 

peneliti untuk mengkaji Islamisasi di Wonosobo pada masa Demak dan 

Mataram Islam:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata 

kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain, atau alat 

mekanis seperti diktafon (yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa 

yang diceritakan atau saksi pandangan saksi pandangan mata).32 Sumber 

                                                          
32 Louis Gottschalk, “Understanding History: A Primer of Historical 

Methods”, a.b Nugroho Notosusanto, Mengerti Sejarah, Jakarta: UI Press, 
1986, hlm. 35.
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primer juga dapat berupa arsip yang diproduksi untuk kepentingan 

sejarah dari seseorang yang menjadi saksi peristiwa pada waktu itu.33

Pada penelitian ini, peneliti tidak menemukan sumber primer 

karena keterbatasan arsip dan peristiwa yang sudah lampau. Proses 

Islamisasi ini terjadi pada masa Kerajaan Demak dan Mataram Islam, 

sehingga hanya di peroleh sumber yang bersifat sekunder.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah kesaksian dari seseorang yang bukan 

merupakan saksi pandangan mata, yaitu seseorang yang tidak hadir 

dalam peristiwa tersebut. Data sekunder yakni data yang mengutip dari 

sumber lain sehingga tidak bersifat autentik karena sudah diperoleh dari 

tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.34 Beberapa sumber sekunder yang 

digunakan oleh peneliti antara lain:

Dokumen Sajaratul Ammah/ Nukilan Sajaratul Ammah dalam Robithoth 
Alawiyin Indonesia.

Nisan Makam Kyai Walik yang berada di belakang Masjid al-Manshur 
Wonosobo.

Ahmad Muzan. 2011. Diaspora Islam Damai, Tarekat dan Peranannya 
dalam Penyebaran Islam serta Sejarah Berdirinya Masjid Al-
Manshur Wonosobo. Wonosobo: Yayasan Masjid Al-Manshur.

Kusnin Asa, dkk. 2008. Sejarah Wonosobo Edisi Prasejarah, Hindu-
Budha, dan Islam. Wonosobo: Bhakti Tunas Perkasa.

                                                          
33 Helius Sjamsudin, op. cit., hlm. 107.

34 Hadari Nawawi, Metodologi Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah 
Mada University, 1989, hlm. 80.
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Djoko. 1994-1995. Sejarah Perjuangan Rakyat Wonosobo. Wonosobo: 
Kerjasama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten 
Wonosobo Dengan Jurusan Sejarah Fakultas Sastra 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Kholiq Arif dan Otto Sukanto. 2010. Mata Air Peradaban: Dua 
Millenium Wonosobo. Yogyakarta: LkiS. 

Nurul Mubin. 2010. Islam, Bumi Kahyangan Dieng. Yogyakarta: Pustaka 
Prima.

Fakih Muntaha. 2002. Mengenal dan Membangun Wonosobo. 
Wonosobo: Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 

Soewedi Yoedosepoetro, dkk. 1981. Monumen Perjuangan 
Kemerdekaan. Wonosobo: Pemerintah Kabupaten Dati II 
Wonosobo.

Sukatno CR, Otto. 2000. Dieng Poros Dunia. Yogyakarta: IRCiSOD.

3. Verifikasi

Langkah selanjutnya setelah memperoleh sumber-sumber yang 

dibutuhkan dalam penelitian ialah verifikasi/kritik sejarah/keabsahan 

sumber. Kriktik sumber merupakan usaha mengolah dan menyaring 

sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Menurut I Gde Widja, kritik 

sumber dapat dapat dibedakan  menjadi ekstern dan intern.35 Kritik ekstern 

(autentisitas/keaslian sumber) bertujuan untuk menganalisa otentik 

tidaknya sumber-sumber yang telah diperoleh, menganalisa apakah 

sumber-sumber yang telah diperoleh tersebut asli atau turunan, dan 

meneliti utuh atau tidaknya sumber-sumber yang diperoleh. Kritik ekstern 

                                                          
35 I Gde Widja, Sejarah Lokal suatu Perspektif dalam Pengajaran 

Sejarah, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga 
Kependidikan, 1989, hlm. 24.



22

dapat dilihat dari gaya tulisan dan bahasa, warna kertas, maupun bentuk 

dan jenis kertas dari sumber seperti dokumen, arsip, dan lain sebagainya.

Kritik intern (kredibilitas/kebiasaan dipercayai) dilaksanakan 

untuk menentukan bahwa sumber telah didapatkan merupakan sumber 

yang dicari. Kritik intern dilaksanakan untuk membuktikan kesaksian yang 

diberikan suatu sumber dapat dipercaya. Kritik intern didapat dengan 

mengadakan penelitian intrinsik terhadap sumber-sumber yang didapatkan 

(untuk mengetahui hubungan informasi dari informan dengan peristiwa), 

dan membanding-bandingkan data dari berbagai sumber.36

Menurut Sumadi Suryabrata, kritik internal harus menguji motif, 

keberat-sebelahan, dan keterbatasan si peneliti yang mungkin melebih-

lebihkan atau mengabaikan sesuatu dan memberikan informasi yang 

terpalsu.37  Kritik sumber inilah yang akan menjadi tolok ukur kualitas dari  

penelitian mengenai Islamisasi di Wonosobo Pada masa Demak dan 

Mataram Islam. Kritik ekstern dan intern dilakukan oleh peneliti dalam 

menganalisa sumber penelitian baik buku, dokumen, dan lain sebagainya.

4. Interpretasi

Interpretasi merupakan proses untuk menafsirkan fakta-fakta 

sejarah serta proses penyusunannya. Pada tahap ini, peneliti harus cermat 

dengan data yang telah diperoleh agar tidak terjadi penafsiran yang kurang 

benar. Sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan dari 

                                                          
36  Ibid, hlm. 25.

37 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2011, hlm. 74.
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mana data itu, sehingga orang lain dapat melihat sendiri dan menafsirkan 

kembali.38

Pada tahapan ini, ada dua langkah interpretasi yaitu analisis dan 

sintesis. Analisis berarti menguraikan sumber yang diperoleh. Sumber 

yang akan diuraikan mengandung beberapa kemungkinan.39

Kemungkinan-kemungkinan tersebut akan menjadi sumber yang sesuai 

dengan penelitian apabila terdapat data yang mendukung. 

Sedangkan, sintesis berarti menyatukan data yang kemudian 

akan menghasilkan sebuah fakta. Hal ini dilakukan untuk mempertajam 

analisis terhadap permasalahan yang dikaji serta agar penulis dapat 

mengungkapkan peristiwa sejarah secara utuh dan menyeluruh. Analisis 

peristiwa tersebut akan menjadi akurat apabila terdapat fakta dan data 

yang valid.

5. Penulisan/Histiografi

Histiografi merupakan sebuah paparan, penyajian, presentasi, 

atau penampilan (eksposisi).40 Penulisan sejarah/historiografi akan 

membuat rekonstruksi sejarah akan tetap ada. Pada tahap ini peneliti harus 

memperhatikan gaya penulisan dan penyajian, sehingga hasil penulisan 

sejarah dapat diyakini oleh pembaca.

                                                          
38 Kuntowijoyo, op.cit. hlm. 102.

39 Ibid., hlm. 100-102.

40  Helius Sjamsuddin, op.cit. hlm. 236.
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Historiografi atau penulisan sejarah dalam ilmu sejarah 

merupakan titik puncak seluruh kegiatan penelitian sejarah. Historiografi 

merupakan bagian terakhir yang terberat, karena di bidang ini letak 

tuntutan terberat bagi sejarah untuk membuktikan legitimasi dirinya 

sebagai suatu bentuk disiplin ilmiah.41

Pada penulisan ini, peneliti akan mengkaji Islamisasi di 

Wonosobo pada masa Demak dan Mataram Islam dengan memperhatikan 

beberapa prinsip, antara lain prinsip serialisasi (urutan peristiwa), prinsip 

kronologi (urutan waktu), dan prinsip kausasi (hubungan sebab-akibat).

Dengan berpegang pada prinsip di atas, peneliti berharap akan menemukan 

kesimpulan yang mendekati peristiwa sebenarnya.

H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan langkah yang dilakukan untuk 

mempermudah menganalisis peristiwa sejarah dan data-data sejarah yang 

dikumpulkan. Selain itu, dengan adanya pendekatan penelitian maka batasan-

batasan kajian tentang penelitian ini dapat terlihat dengan jelas. Pendekatan 

yang digunakan dengan bidang ilmu lainnya dapat memberikan suatu 

interpretasi yang objektif kepada peneliti sehingga dapat menekan subjektifitas 

yang terlalu menonjol. Penulisan skripsi mengenai “Islamisasi di Wonosobo 

                                                          
41 Poespopronjo, Subyektifitas dalam Historiografi, Bandung: 

Remadja Karya, 1987, hlm. 1.
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pada masa Demak dan Mataram Islam” ini menggunakan beberapa pendekatan, 

antara lain:

1. Pendekatan Geografi

Jalinan antara sejarah dan geografi sedemikian eratnya sehingga 

dapat dikatakan secara kiasan bahwa suatu daerah atau tempat mempunyai 

karakteristik atau ciri khas karena bekas-bekas peristiwa sejarah yang terjadi 

di tempat itu, terutama monumen-monumennya.42 Pendekatan ini juga 

berguna karena letak suatu daerah, iklim, dan tanah akan menentukan 

karakter seseorang.43 Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji keadaan 

geografi wilayah Wonosobo.

2. Pendekatan Agama 

Pendekatan agama merupakan suatu refkelsi kritis dan sistematis 

yang dilakukan oleh penganut agama terhadap agamanya. Pada penelitian

ini, pendekatan agama sangat diperlukan untuk mengkaji masuknya agama 

Islam di Wonosobo, kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Wonosobo 

sebelum agama Islam masuk dan berkembangnya Islam. Pendekatan ini 

juga digunakan untuk menganalisis praktik keagamaan dan lembaga 

pendidikan keagamaan yang berkembang di Wonosobo.

3. Pendekatan Politik 

Pendekatan politik merupakan pendekatan yang menitikberatkan 

pada tindakan atau kegiatan suatu sistem politik yang meliputi proses 

                                                          
42 Ibid. hlm. 4.

43 Nurul Mubin, Islam Bumi Kahyangan Dieng, Yogyakarta: Pustaka 
Prima, 2010, hlm. 15.
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perumusan tujuan dasar sistem dan tujuan pengambilan serta penyusunan 

dengan skala prioritas yang telah dipilih.44 Pendekatan politik adalah 

pendekatan yang menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, 

hierarkis sosial, pertentangan sosial, dan sebagainya.45 Pendekatan ini 

digunakan oleh peneliti untuk mengkaji keadaan politik kota Wonosobo 

sebelum masuknya Islam, masuknya Islam, dan pengaruhnya terhadap 

perkembangan Islam di Wonosobo pada masa Demak dan Mataram Islam.

4. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang berhubungan 

dengan masyarakat di suatu daerah. Pendekatan sosiologi adalah pendekatan 

tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta gejala 

sosial lainnya yang saling berkaitan. Pendekatan ini pasti akan meneropong 

segi-segi sosial peristiwa yang dikaji.46 Selo Soemardjan dan Soelaeman 

Soemardi menyatakan bahwa

Sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur 
sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan 
sosial.47

                                                          
44 Merriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 

1971, hlm. 12.

45 Sidi Gazalba, Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu, Jakarta: Bhratara 
Karya Aksara, 1996, hlm. 33.

46 Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi
Sejarah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 4.

47 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, edisi baru, Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 18.
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Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji keadaan masyarakat 

Wonosobo sebelum Islam masuk dan berkembang dan tanggapan

masyarakat Wonosobo ketika masuknya Islam di Wonosobo. Salah satunya 

ialah kebiasaan-kebiasaan masyarakat seperti upacara, kesenian, dan lain 

sebagainya.

5. Pendekatan Budaya

Agama merupakan suatu kepercayaan yang dipengaruhi oleh 

nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Kebudayaan terdiri atas dua komponen 

pokok, yaitu isi dan wujud. Komponen wujud kebudayaan terdiri atas sistem 

budaya, ide, gagasan, sistem sosial, perilaku, dan tindakan kebudayaan yang 

berupa fisik. Sementara komponen isi terdiri atas tujuh unsur universal 

yaitu: bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, ilmu 

pengetahuan, agama, dan kesenian.48

Pendekatan ini digunakan oleh peneliti untuk mengkaji 

bagaimana suatu agama mempengaruhi kebudayaan masayrakat Wonosobo.

Hal ini dapat dilihat dari upacara ruwatan rambut gimbal di Wonosobo yang 

dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Pendekatan ini juga digunakan untuk 

mengkaji perpaduan kebudayaan (sinkretisme) antara kebudayaan 

sebelumnya dengan kebudayaan Islam di Wonosobo.

                                                          
48 Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa, Jakarta: Gramedia, 1984, hlm.

38. Lihat juga, Simuh, Sufisme Jawa, Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik 
Jawa, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1999, hlm. 110.
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I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi yang berjudul “Islamisasi di Wonosobo pada masa 

Demak dan Mataram Islam” terbagi menjadi lima bab, sistematika 

pembahasannya ialah sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan 

Pada bab I, peneliti menjelaskan pendahuluan. Pendahuluan terdiri atas 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, penelitian yang relevan, metode penelitian, 

pendekatan penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II. Keadaan wilayah Wonosobo sebelum Islam berkembang. 

Pada bab ini, peneliti melakukan tinjauan tentang letak wilayah 

Wonosobo sebelum berkembang. Selanjutnya peneliti juga menelaah 

tentang keadaan wilayah Wonosobo pada bidang politik dan keadaan

wilayah Wonosobo pada bidang agama.

Bab III. Proses Masuknya Islam di Wonosobo pada masa Demak dan Mataram 

Islam.

Pada bab ini, peneliti mengkaji proses masuknya Islam ke Wonosobo 

pada masa Demak, kemudian peneliti juga mengkaji  proses masuknya 

Islam ke Wonosobo pada masa Mataram Islam. Selanjutnya, peneliti 

membagi beberapa fase islamisasi pada masa pemerintahan Sultan 

Agung, Amangkurat I, dan Amangkurat II.
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Bab IV. Penyebaran Islam di Wonosobo.

Pada bab IV, Peneliti mengkaji cara yang digunakan dalam penyebaran 

Islam dan tanggapan masyarakat Wonosobo dengan berkembangnya 

Islam di Wonosobo. Selanjutnya peneliti menjelaskan beberapa bukti 

penyebaran Islam di Wonosobo pada masa Demak dan Mataram Islam.

Bab V. Penutup.

Bab V merupakan bab terakhir dari penelitian mengenasi Islamisasi di 

Wonosobo pada masa Demak dan Mataram Islam. Pada bab ini, peneliti 

menuliskan penutup sebagai suatu kesimpulan dari penelitian. Penutup 

ini berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang diajukan 

pada bab pertama atau kesimpulan keseluruhan dari pembahasan.


